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31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer)

KANUN

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
 

Kanun No. 7066                                                                                                   Kabul Tar�h�: 23/12/2017
BİRİNCİ BÖLÜM

G�der, Gel�r, F�nansman ve Denge
G�der
MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) �şaretl� cetvellerde göster�ld�ğ� üzere, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı

Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl�;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�ne 751.299.665.000 Türk l�rası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçel� �darelere 88.528.812.000 Türk l�rası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenley�c� ve denetley�c� kurumlara 4.673.105.000 Türk l�rası,
ödenek ver�lm�şt�r.
Gel�r ve f�nansman
MADDE 2 – (1) Gel�rler: Bu Kanuna bağlı (B) �şaretl� cetvellerde göster�ld�ğ� üzere, 5018 sayılı Kanuna ekl�;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçen�n gel�rler� 684.402.835.000 Türk l�rası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçel� �dareler�n gel�rler� 10.870.759.000 Türk l�rası öz gel�r,

78.630.932.000 Türk l�rası Haz�ne yardımı olmak üzere toplam 89.501.691.000 Türk l�rası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenley�c� ve denetley�c� kurumların gel�rler� 4.608.757.000 Türk l�rası öz

gel�r, 64.348.000 Türk l�rası Haz�ne yardımı olmak üzere toplam 4.673.105.000 Türk l�rası,
olarak tahm�n ed�lm�şt�r.
(2) F�nansman: Bu Kanuna bağlı (F) �şaretl� cetvellerde göster�ld�ğ� üzere, 5018 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı

cetvelde yer alan özel bütçel� �dareler�n net f�nansmanı 16.000.000 Türk l�rası olarak tahm�n ed�lm�şt�r. 
Denge
MADDE 3 – (1) 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ödenekler toplamı �le 2 nc�

madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan tahm�n� gel�rler toplamı arasındak� fark, net borçlanma �le karşılanır.
İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzen�ne ve Uygulamasına İl�şk�n Hükümler
Bağlı cetveller
MADDE 4 – (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda göster�lm�şt�r:
a) 1 �nc� madde �le ver�len ödenekler�n dağılımı (A)
b) Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� tarafından �lg�l� mevzuata göre tahs�l�ne devam olunacak

gel�rler (B)
c) Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n gel�rler�ne dayanak teşk�l eden temel hükümler (C)
ç) Bazı ödenekler�n kullanımına ve harcamalara �l�şk�n esaslar (E)
d) 5018 sayılı Kanuna ekl� (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan �dare ve kurumların nak�t �mkânları �le bu

�mkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F)
e) 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler� uyarınca ver�lecek gündel�k ve tazm�nat

tutarları (H)
f) Çeş�tl� kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda göster�lmes� gereken parasal ve

d�ğer sınırlar (İ)
g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretler� �le d�ğer ücret ödemeler�n�n tutarları (K)
ğ) 11/8/1982 tar�hl� ve 2698 sayılı M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Okul Pans�yonları Kanununun 3 üncü maddes�

gereğ�nce M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından yönet�len okul pans�yonlarının öğrenc�ler�nden alınacak pans�yon ücretler�
(M)

h) 7/6/1939 tar�hl� ve 3634 sayılı M�llî Müdafaa Mükellef�yet� Kanunu uyarınca m�llî müdafaa mükellef�yet�
yoluyla alınacak hayvanların alım değerler� (O)

ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca m�llî müdafaa mükellef�yet� yoluyla alınacak motorlu taşıtların ortalama alım
değerler� �le günlük k�ra bedeller� (P)

�) 5018 sayılı Kanuna ekl� (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�n�n yıl �ç�nde
ed�neb�lecekler� taşıtların c�ns�, aded�, hang� h�zmette kullanılacağı ve kaynağı �le 5/1/1961 tar�hl� ve 237 sayılı Taşıt
Kanununa tab� kurumların yıl �ç�nde satın alacakları taşıtların azam� satın alma bedeller� (T)

j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatan� h�zmet aylıkları (V)
Gerekt�ğ�nde kullanılab�lecek ödenekler
MADDE 5 – (1) Personel G�derler�n� Karşılama Ödeneğ�:
Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel� �dareler�n bütçeler�ne konulan ödenekler�n

yetmeyeceğ� anlaşıldığı takd�rde, �lg�l� mevzuatının gerekt�rd�ğ� g�derler �ç�n “Personel G�derler�” ve “Sosyal Güvenl�k
Kurumlarına Devlet Pr�m� G�derler�” �le �lg�l� mevcut veya yen� açılacak tert�plere, Mal�ye Bakanlığı bütçes�n�n
12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tert�b�nde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,

(2) Yedek Ödenek:
Mal�ye Bakanlığı bütçes�n�n 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tert�b�nde yer alan ödenekten, genel bütçe

kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel� �dareler�n bütçeler�nde mevcut veya yen� açılacak (01), (02), (03), (05) ve
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(08) ekonom�k kodlarını �çeren tert�pler �le çok ac�l ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonom�k kodlarını �çeren
tert�plere aktarma yapmaya,

(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneğ�:
Mal�ye Bakanlığı bütçes�n�n 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tert�b�nde yer alan ödenekten, 2018 Yılı

Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r Karar esaslarına uyularak 2018 Yılı Yatırım
Programının uygulama durumuna göre gerekt�ğ�nde öncel�kl� sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya
yılı �ç�nde gel�şen şartlara göre öncel�kl� sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yen� alınması gereken projelere
ödenek tahs�s� veya ödenekler�n�n artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel
bütçel� �dareler�n projeler�ne �l�şk�n mevcut veya yen� açılacak tert�plere aktarma yapmaya,

(4) Doğal Afet G�derler�n� Karşılama Ödeneğ�:
Mal�ye Bakanlığı bütçes�n�n 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tert�b�nde yer alan ödeneğ�, yatırım n�tel�kl� g�derler

açısından yılı yatırım programı �le �l�şk�lend�r�lmek kaydıyla genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel�
�dareler�n her türlü doğal afet g�derler�n� karşılamak amacıyla mevcut veya yen� açılacak tert�pler�ne aktarmaya,

Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
Aktarma, ekleme, dev�r ve �ptal �şlemler�
MADDE 6 – (1) a) Bu Kanunla ver�len ödenekler�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılması amacıyla, kamu

�dareler�n�n yıl �ç�nde ortaya çıkab�lecek �ht�yaç fazlası ödenekler�n�n d�ğer kamu �dareler�n�n ödenek �ht�yacının
karşılanmasında kullanılmasını tem�n etmek veya ödenekler�n öncel�kl� h�zmetlerde kullanılmasını sağlamak üzere
genel bütçe ödenekler�n�n yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla; genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel�
�dareler�n bütçeler�ne konulan (01), (02), (03), (05), (06), (07), (08) ve (09) ekonom�k kodlarındak� ödenekler� kamu
�dareler� bütçeler� arasında veya Mal�ye Bakanlığı bütçes�n�n “Yedek Ödenek” tert�b�ne aktarmaya,

b) Kamu �dareler�n�n yen�den teşk�latlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kes�n hesapların
hazırlanması �le �lg�l� olarak gerekl� görülen her türlü bütçe ve muhasebe �şlemler� �ç�n gerekl� düzenlemeler�
yapmaya,

Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
(2) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�nden h�zmet� yaptıracak olan kamu �dares�, yıl �ç�nde h�zmet�

yürütecek olan �daren�n bütçes�ne, fonks�yonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya yetk�l�d�r.
(3) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�, 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının

Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına
yaptıracağı �şlere �l�şk�n ödenekler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı bütçes�ne aktarmaya yetk�l�d�r.

(4) M�llî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı bütçeler�nde yer alan ve tek merkezden yönet�lmes� gereken �kmal ve tedar�k h�zmetler� �le b�r
fonks�yona a�t b�r h�zmet�n d�ğer b�r fonks�yon tarafından yürütülmes� hâl�nde �lg�l� ödeneğ�, fonks�yonlar arasında
karşılıklı olarak aktarmaya �lg�l� kurumlar yetk�l�d�r.

(5) Özel bütçel� �dareler �le düzenley�c� ve denetley�c� kurumların (B) �şaretl� cetveller�nde bel�rt�len tahm�n�
tutarlar üzer�nde gerçekleşen gel�rler �le (F) �şaretl� cetveller�nde bel�rt�len net f�nansman tutarlarını aşan f�nansman
gerçekleşme karşılıklarını, �dare ve kurumların bütçeler�n�n mevcut veya yen� açılacak tert�pler�ne ödenek olarak
eklemeye Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde kamu �dareler� yetk�l�d�r. Haz�ne yardımı
alan özel bütçel� �dareler�n 2017 yılında “06- Sermaye G�derler�” ve “07- Sermaye Transferler�” g�derler�ne f�nansman
sağlamak üzere genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� bütçeler�nden tahakkuka bağlanan Haz�ne yardımlarının bu
�darelerce kullanılmayan kısımları, 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r Karara
uygun olarak mevcut veya yen� projeler�n ödenek �ht�yacının karşılanmasında kullanılır.

(6) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� arasındak� kaynak transferler� ödenek aktarma suret�yle yapılır.
Merkez� yönet�m bütçes� kapsamındak� �dareler ve kurumlar arasındak� d�ğer kaynak transferler� tahakkuk �şlemler�yle
gerçekleşt�r�l�r. Bu �şlemler karşılığı tahs�l ed�len tutarlar, �lg�l� kamu �dares�nce b�r yandan (B) �şaretl� cetvellere gel�r,
d�ğer yandan (A) �şaretl� cetvellere ödenek kayded�l�r.

(7) a) M�llî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı ve Emn�yet Genel
Müdürlüğü bütçeler�n�n (özel ödenekler ve “03.9 Tedav� ve Cenaze G�derler�” ekonom�k kodu �le “03.1.1.01 Emn�yet
Genel Müdürlüğü Güvenl�k H�zmetler� Yatırımları” fonks�yonunu �çeren tert�pler har�ç) mal ve h�zmet alım g�derler�
ve sermaye g�derler� �le �lg�l� tert�pler�nde yer alan ödeneklerden yılı �ç�nde harcanmayan kısımları, h�zmet�n
devamlılığını sağlamak amacıyla bu tert�plere bütçe �le tahs�s ed�len ödenekler�n toplamının yüzde 30’unu aşmamak
üzere ertes� yıl bütçes�ne devren ödenek kaydetmeye,

b) 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 21 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce
Kültür ve Tur�zm Bakanlığı bütçes�n�n 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan (03) ekonom�k
kodunu �çeren tert�pler�nde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertes� yıl bütçes�n�n aynı
tert�pler�ne devren ödenek kaydetmeye,

c) Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu bütçes�n�n 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tert�b�nde yer
alan ödenekten harcanmayan kısımları ertes� yıl bütçes�n�n aynı tert�b�ne devren ödenek kaydetmeye,

ç) B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı bütçes�n�n 26.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-
05.4, 26.01.31.00-04.8.1.06-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.07-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.08-1-05.4 ve 26.01.31.00-
04.8.1.09-1-05.4 tert�pler�nde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertes� yıl bütçes�n�n aynı tert�pler�ne
devren ödenek kaydetmeye,

d) Haz�ne Müsteşarlığı bütçes�n�n 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2, 07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-
01.2.1.00-1-08.2 tert�pler�nde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertes� yıl bütçes�n�n aynı tert�pler�ne
devren ödenek kaydetmeye,
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e) Emn�yet Genel Müdürlüğü bütçes�n�n “03.1.1.01 Emn�yet Genel Müdürlüğü Güvenl�k H�zmetler�
Yatırımları” fonks�yonu altında yer alan yatırım ödenekler�nden harcanmayan kısımları ertes� yıl bütçes�n�n aynı
tert�b�ne devren ödenek kaydetmeye,

f) İlg�l� mevzuatı gereğ�nce özel gel�r kayded�lmek üzere tahs�l ed�len tutarları, �dare bütçeler�nde söz konusu
mevzuatta bel�rt�len amaçlar �ç�n tert�plenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçen�n (B) �şaretl� cetvel�ne gel�r
kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gel�r gerçekleşmes�ne göre �lg�l� tert�plere aktarma yapmaya, yılı �ç�nde
harcanmayan ödenekler� (2017 yılından devredenler de dâh�l) ertes� yıl bütçes�ne devren gel�r ve ödenek kaydetmeye,
bu hükümler çerçeves�nde yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlemeye,

Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
D�ğer bütçe �şlemler�
MADDE 7 – (1) Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı bütçes�n�n 38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 (Öğret�m Üyes�

Yet�şt�rme Programı) tert�b�nde yer alan ödenek, bu Program kapsamında l�sansüstü eğ�t�m veren yükseköğret�m
kurumlarına, mal ve h�zmet alımlarında kullanılmak üzere görevlend�r�len öğrenc�ler�n sayıları ve öğren�m alanları
d�kkate alınarak tahakkuk ett�r�lmek suret�yle öden�r. Ödenen bu tutar karşılığını b�r yandan �lg�l� yükseköğret�m
kurumunun (B) �şaretl� cetvel�ne öz gel�r, d�ğer yandan (A) �şaretl� cetvel�ne ödenek kaydetmeye �lg�l� yükseköğret�m
kurumu yetk�l�d�r.

(2) 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 43 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d)
bend�, 44 üncü, 46 ncı, 58 �nc�, ek 25 �nc�, ek 26 ncı ve ek 27 nc� maddeler� �le 19/11/1992 tar�hl� ve 3843 sayılı
Kanunun 7 nc� maddes� uyarınca tahs�l ed�len tutarlar ve d�ğer gel�rler, yükseköğret�m kurumları bütçeler�ne özel gel�r
ve özel ödenek olarak kayded�lmez. Tahs�l ed�len bu tutar ve gel�rler, �lg�l� yükseköğret�m kurumu bütçes�ne öz gel�r
olarak kayded�l�r. Kayded�len bu tutarlar karşılığı olarak �lg�l� yükseköğret�m kurumu bütçes�ne konulan ödenekler,
gel�r gerçekleşmeler�ne göre kullandırılır.

(3) Öz gel�r karşılığı olarak �lg�l� yükseköğret�m kurumu bütçes�n�n (A) �şaretl� cetvel�nde fonks�yonel
sınıflandırmanın dördüncü düzey�nde tert�plenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğ�t�me Yardımcı H�zmetler fonks�yonu
altında öz gel�r karşılığı tefr�k ed�len ödenekler arasında yapılacak aktarmalar har�ç) aktarma yapılamaz.

(4) Mal�ye Bakanı;
a) Emn�yet Genel Müdürlüğünün öğren�m ve eğ�t�m müesseseler�nde okutulan ve eğ�t�m gören yabancı

uyruklu öğrenc� ve personele yapılan g�derler karşılığında �lg�l� devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından
ödenen tutarları,

b) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğ�nce yedek havaalanlarının bakım ve onarımları �ç�n ödenecek
tutarları,

c) Gümrük �dareler�nce tahs�l ed�lerek Türk�ye Radyo-Telev�zyon Kurumuna �nt�kal ett�r�len bandrol
ücretler�n�n yüzde 2’s� oranında Gümrük ve T�caret Bakanlığı h�zmetler� �ç�n söz konusu Kurumca ödenecek tutarları,

aynı amaçla kullanılmak üzere b�r yandan genel bütçeye gel�r, d�ğer yandan �lg�l� �dare bütçeler�nde açılacak
özel tert�plere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kayded�len tutarlardan yılı �ç�nde harcanmayan kısımları ertes�
yıla devretmeye yetk�l�d�r.

Mal� kontrole �l�şk�n hükümler
MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�;
a) Arız� n�tel�ktek� �şler�yle sınırlı kalmak koşuluyla yıl �ç�nde b�r ayı aşmayan sürelerle h�zmet satın alınacak

veya çalıştırılacak k�ş�lere yapılacak ödemeler�,
b) İlg�l� mevzuatı uyarınca kısm� zamanlı h�zmet satın alınan k�ş�lere yapılacak ödemeler�,
c) 5/6/1986 tar�hl� ve 3308 sayılı Meslekî Eğ�t�m Kanununun 25 �nc� maddes� gereğ�nce aday, çırak ve

�şletmelerde meslek eğ�t�m� gören öğrenc�lere yapılacak ödemeler�,
ç) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (C) fıkrası gereğ�nce

çalıştırılan geç�c� personele yapılacak ödemeler�,
bütçeler�n�n (01.4) ekonom�k kodunda yer alan ödenekler� aşmayacak şek�lde yaparlar ve söz konusu

ekonom�k kodu �çeren tert�plere ödenek eklenemez, bütçeler�n başka tert�pler�nden (bu ekonom�k kodu �çeren
tert�pler�n kend� arasındak� aktarmalar �le 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar har�ç) ödenek
aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleşt�rme uygulamaları neden�yle �ş ak�tler�
feshed�lenlerden 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n (C) fıkrası hükmü çerçeves�nde anılan kamu �dareler�nde
�st�hdam ed�lecek personel �le bu ekonom�k kodu �çeren tert�plerden yapılması gereken akadem�k jür� ücret� ödemeler�
�ç�n gerekl� olan tutarları �lg�l� tert�plere aktarmaya Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.

(2) Bu Kanuna bağlı (T) �şaretl� cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok ac�l ve zorunlu hâllere münhasır olmak
kaydıyla �lg�l� bakanlığın tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulu kararı �le ed�n�leb�l�r.

(3) 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�, sürekl� �şç�ler� �le 4/4/2007
tar�hl� ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geç�c� �şç�ler�, bütçeler�n�n (01.3) �le (02.3) ekonom�k kodlarını
�çeren tert�plerde yer alan ödenekler� aşmayacak sayı ve/veya süreyle �st�hdam edeb�l�rler. Bu �şç�lerle �lg�l� toplu �ş
sözleşmeler�nden doğacak yükümlülükler, �hbar ve kıdem tazm�natı ödemeler�, asgar� ücret ve s�gorta pr�m artışı
neden�yle meydana gelecek ödenek �ht�yaçlarını ödenek aktarmak suret�yle karşılamaya Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r. Bu
fıkrada bel�rt�len ekonom�k kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonom�k kodlar arasındak� aktarmalar �le bu
kodlar �ç�n b�r�mler arası aktarmalar har�ç) h�çb�r şek�lde ödenek aktarması yapılamayacağı g�b� bütçen�n başka
tert�pler�nden �şç� ücret� ve fazla sürel� çalışma ve/veya fazla çalışma ücret� de ödenemez. Bu fıkradak� ödenek
aktarmasına �l�şk�n kısıtlamalar, kend� bütçe tert�pler�nden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK �ç�n uygulanmaz.

(4) 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�n�n harcama yetk�l�ler�, sürekl�
�şç�ler �le 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geç�c� �şç�ler�n fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre �ş
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programlarını yapmak, bu ödeneğ� aşacak şek�lde fazla sürel� çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertes� yıla
fazla sürel� çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını,
yer kayması, kaya düşmes�, çığ ve benzer� afetler neden�yle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca
yaptırılacak fazla çalışmalar �le fazla çalışma ücret ödemeler�ne �l�şk�n �lama bağlı borçlar �ç�n yapılacak aktarmalar
har�ç fazla sürel� çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeler� �ç�n h�çb�r şek�lde ödenek aktarması yapılamaz.

(5) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel� �dareler tarafından uluslararası anlaşma, kanun ve
kararnameler gereğ� üye olunanlar dışındak� uluslararası kuruluşlara, gerekl� ödeneğ�n tem�n� hususunda Mal�ye
Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve katılma payı �le üyel�k a�datı adı altında herhang� b�r ödeme
yapılamaz.

(6) Ekonom� Bakanlığı ve Haz�ne Müsteşarlığının uluslararası anlaşma, kanun ve kararnamelerle Türk�ye
Cumhur�yet� adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara �l�şk�n �şlemler�ne (katılma payı ödemeler� dâh�l) beş�nc� fıkra
hükmü uygulanmaz.

(7) Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�nce �şlet�len eğ�t�m ve d�nlenme tes�s�, m�saf�rhane, çocuk
bakımev�, kreş, spor tes�s� ve benzer� sosyal tes�sler�n g�derler�, münhasıran bu tes�sler�n �şlet�lmes�nden elde ed�len
gel�rlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkez� yönet�m bütçes� �le döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2018
yılında �lk defa �st�hdam ed�lecek yen� personel görevlend�r�lmez.

(8) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le özel bütçel� �dareler, gerekl� tedb�rler� alarak bütçeler�n�n
“03.3- Yolluk G�derler�”, “03.6- Tems�l ve Ağırlama G�derler�” �le “03.7- Menkul Mal, Gayr�madd� Hak Alım, Bakım
ve Onarım G�derler�” ekonom�k kodlarını �çeren tert�pler�ne tahs�s ed�len ödeneğ� aşmayacak şek�lde harcama
yaparlar. Söz konusu �darelerce anılan tert�plere bütçeler�n�n d�ğer tert�pler�nden aktarılacak ödenek tutarları �le bu
Kanunun 6 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrası kapsamında eklenecek ödenek tutarları toplamı bu tert�pler�n başlangıç
ödenekler�n�n yüzde 10’unu aşamaz. Ancak, �ht�yaç hâl�nde söz konusu ekonom�k kodları �çeren tert�pler�n başlangıç
ödenekler�n�n yüzde 10’unu aşan aktarma ve bu Kanunun 6 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrası kapsamında ödenek ekleme
�şlemler�n� yapmaya Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Harcamaları, Mahall� İdareler ve Fonlara İl�şk�n Hükümler

Yatırım harcamaları
MADDE 9 – (1) 2018 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetveller�nde yer alan projeler dışında herhang� b�r

projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler �le ödeneğ� toplu olarak ver�lm�ş projeler kapsamındak�
yıllara sar� �şlere (Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleşt�r�lecek şeh�r �ç� raylı ulaşım s�stemler�
ve metro yapım projeler� �le d�ğer dem�ryolu yapımı ve çeken araç projeler� har�ç) 2018 yılında başlanab�lmes� �ç�n
proje veya �ş�n 2018 yılı yatırım ödeneğ�, proje mal�yet�n�n yüzde 10’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje
ve �şler �ç�n gerekt�ğ�nde projeler, 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r Karar
esaslarına uyulmak ve öncel�kle kurumların yatırım ödenekler� �ç�nde kalmak suret�yle rev�ze ed�leb�l�r.

(2) Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n, yatırım programında ödenekler� toplu olarak ver�lm�ş
yıllık projeler�nden mak�ne-teçh�zat, büyük onarım, �dame-yen�leme, tamamlama �le b�lg�sayar yazılımı ve donanımı
projeler�n�n detay programları �le alt projeler� �t�barıyla tadat ed�len ve ed�lmeyen toplulaştırılmış projeler �le �lg�l�
�şlemlerde 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r Karar esasları uygulanır.

(3) Merkez� yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n bütçeler�ne yatırım projeler� �le �lg�l� olarak yapılacak
ödenek ekleme, dev�r ve aktarma �şlemler� 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r
Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı �le �l�şk�lend�r�l�r.

(4) 2018 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetveller�nde yıl �ç�nde yapılması zorunlu değ�ş�kl�kler �ç�n 2018
Yılı Programının Uygulanması, Koord�nasyonu ve İzlenmes�ne Da�r Kararda yer alan usullere uyulur.

(5) 14/2/1985 tar�hl� ve 3152 sayılı İç�şler� Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 28/A maddes�
ve geç�c� 10 uncu maddes� gereğ� 2018 yılı bütçes�ne devren kayded�lecek ödenekler, Kalkınma Bakanlığına b�lg�
vermek kaydıyla proje sah�b� �lg�l� kurum tarafından Yatırım Programında yer alan projelerle �l�şk�lend�r�l�r.

Mahall� �darelere �l�şk�n �şlemler
MADDE 10 – (1) Mal�ye Bakanlığı bütçes�n�n;
a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tert�b�nde yer alan ödenek, 13/1/2005 tar�hl� ve 5286 sayılı Kanun uyarınca �l

özel �dareler�ne devred�len personel�n aylık ve d�ğer her türlü mal� ve sosyal haklarına �l�şk�n ödemeler�n� karşılamak
üzere �l özel �dareler�ne,

b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tert�b�nde yer alan ödenek, Köyler�n Altyapısının Desteklenmes� Projes�
(KÖYDES) kapsamında köyler�n altyapı �ht�yaçları �ç�n �l özel �dareler� ve/veya köylere h�zmet götürme b�rl�kler�ne,

c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tert�b�nde yer alan ödenek, Su Kanal�zasyon ve Altyapı Projes� (SUKAP)
kapsamında beled�yeler�n �çme suyu ve atık su projeler�n� gerçekleşt�rmek üzere İller Bankası Anon�m Ş�rket�ne,

tahakkuk ett�r�lmek suret�yle kullandırılır. SUKAP kapsamında �ht�yaç olması hâl�nde genel bütçe
kapsamındak� �lg�l� kamu �dares� bütçes�ne veya özel bütçel� �dare bütçes�ne ödenek aktarılab�l�r. Bu fıkra kapsamında
�lg�l� �darelere yapılan Haz�ne yardımları haczed�lemez ve üzer�ne �ht�yat� tedb�r konulamaz.

(2) B�r�nc� fıkranın (a) bend�ne göre yapılacak ödemelere �l�şk�n usul ve esaslar İç�şler� Bakanlığı ve Mal�ye
Bakanlığı tarafından b�rl�kte bel�rlen�r.

(3) B�r�nc� fıkranın (b) ve (c) bentler�nde yer alan ödenekler�n, 2018 Yılı Yatırım Programında bel�rlenmes�n�
müteak�p, KÖYDES Projes� �ç�n �ller bazında; SUKAP �ç�n �se beled�yeler bazında dağılımı, kullandırılması,
�zlenmes� ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.

Fonlara �l�şk�n �şlemler
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MADDE 11 – (1) Türk S�lahlı Kuvvetler�n�n stratej�k hedef planı �le Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l
Güvenl�k Komutanlığının �ht�yaç planları uyarınca tem�n� gerekl� modern s�lah, araç ve gereçler �le gerçekleşt�r�lecek
savunma ve NATO altyapı yatırımları �ç�n yıl �ç�nde yapılacak harcamalar; 7/11/1985 tar�hl� ve 3238 sayılı Kanunla
kurulan Savunma Sanay�� Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve d�ğer ayn� ve
nakdî �mkânlar b�rl�kte değerlend�r�lmek suret�yle Savunma Sanay�� İcra Kom�tes�nce tesp�t ed�lecek esaslar
çerçeves�nde karşılanır.

(2) M�llî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığına bütçe �le tahs�s
ed�len mevcut ödeneklerden b�r�nc� fıkra hükümler� gereğ�nce tesp�t ed�lecek tutarları; Emn�yet Genel Müdürlüğüne
bütçe �le tahs�s ed�len mevcut ödeneklerden zırhlı araç, uçak ve hel�kopter, �nsansız hava araçları (İHA), uçuş
s�mülatörü ve Elektron�k Harp (HEWS) �le Haberleşme ve Kent Güvenl�k Yönet�m S�stemler� (KGYS) projeler�ne
�l�şk�n tutarları; Türk�ye Hudut ve Sah�ller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe �le tahs�s ed�len mevcut ödenekler �le bu
Genel Müdürlük bütçes�ne kayded�len ödeneklerden motorbot alımına yönel�k tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne
bütçe �le tahs�s ed�len mevcut ödenekler �le bu Genel Müdürlük bütçes�ne kayded�len ödeneklerden Hel�kopter Alım
Projes�ne �l�şk�n tutarları; Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğüne bütçe �le tahs�s ed�len mevcut ödenekler �le bu
Genel Müdürlük bütçes�ne kayded�len ödeneklerden araştırma gem�s� alımına yönel�k tutarları; Enerj� ve Tab��
Kaynaklar Bakanlığı bütçes� ödenekler�nden petrol ve doğalgaz boru hatları entegre güvenl�k s�stem� tedar�k�ne �l�şk�n
tutarları; Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığına bütçe �le tahs�s ed�len mevcut ödeneklerden Afet Sonrası
Görüntü İşleme İstasyonu Kurulması Projes�ne �l�şk�n tutarları; Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumuna
bütçe �le tahs�s ed�len mevcut ödenekler �le bu Kurum bütçes�ne kayded�len ödeneklerden yüksek hızlı rüzgar tünel�
yapımına yönel�k tutarları; S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğüne bütçe �le tahs�s ed�len ödenekler �le bu Genel
Müdürlük bütçes�ne kayded�len ödeneklerden Özgün Hel�kopter Projes� Sert�f�kasyonu, Bölgesel S�v�l Uçak Projes�
Sert�f�kasyonu ve d�ğer sert�f�kasyon faal�yetler�ne da�r projelere �l�şk�n tutarları; �lg�l� h�zmetler� gerçekleşt�rmek
üzere Savunma Sanay�� Destekleme Fonuna ödemeye �lg�s�ne göre; Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığından
sorumlu Başbakan Yardımcısı, M�llî Savunma Bakanı, İç�şler� Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşler� Bakanı,
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı, B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı veya Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme
Bakanı yetk�l�d�r.

(3) Savunma Sanay�� Destekleme Fonundan Haz�neye yatırılacak tutarları b�r yandan genel bütçeye gel�r, d�ğer
yandan M�llî Savunma Bakanlığı bütçes�n�n �lg�l� tert�pler�ne ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bak�yeler�n�
devretmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.

(4) İlg�l� yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmes� öngörülen projeler �ç�n Savunma Sanay�� Destekleme
Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanay�� Destekleme Fonundan �lg�l� genel bütçel�
�daren�n merkez muhasebe b�r�m� hesabına; özel bütçel� �darelerde �se muhasebe b�r�m� hesabına yatırılır ve �lg�l�
�daren�n (B) �şaretl� cetvel�ne gel�r kayded�l�r. Gel�r kayded�len tutarlar karşılığını �lg�l� �dare bütçes�ne ödenek
kaydetmeye genel bütçel� �darelerde Mal�ye Bakanı, özel bütçel� �darelerde �se �lg�l� özel bütçel� �dare yetk�l�d�r. M�llî
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı dışındak� �darelerde ödenek kaydı
yılı yatırım programı �le �l�şk�lend�r�lerek yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

Haz�ne garant�l� �mkân ve dış borcun �kraz l�m�t� �le borç üstlen�m taahhüt l�m�t� ve borçlanmaya �l�şk�n
�şlemler

MADDE 12 – (1) 2018 yılında, 28/3/2002 tar�hl� ve 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç Yönet�m�n�n
Düzenlenmes� Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garant�l� �mkân ve dış borcun �kraz l�m�t� 4,5 m�lyar ABD dolarını
aşamaz.

(2) 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� �le bel�rlenen başlangıç ödenekler�n�n yüzde 1’�ne kadar
�krazen özel tert�p Devlet �ç borçlanma sened� �hraç ed�leb�l�r.

(3) 2018 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddes� çerçeves�nde Haz�ne Müsteşarlığınca sağlanacak borç
üstlen�m taahhüdü 4 m�lyar ABD dolarını aşamaz.

Gel�r ve g�derlere �l�şk�n d�ğer hükümler
MADDE 13 – (1) 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 51 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (f) bend� �le 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 68 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f)
bend� uyarınca �l özel �dareler� ve beled�yeler�n �ler� teknoloj� ve büyük tutarda madd� kaynak gerekt�ren altyapı
yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca kabul ed�len projeler� �ç�n yapılacak
borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� �le 5393 sayılı Kanunun 68 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� kapsamında hesaplanan fa�z dâh�l borç l�m�t�n�n hesaplanmasına dâh�l ed�l�r.
Ancak, �l özel �dareler�, beled�yeler ve bunların bağlı kuruluşları �le sermayes�n�n yüzde 50’s�nden fazlasına sah�p
oldukları ş�rketler tarafından Avrupa B�rl�ğ� �le katılım önces� mal� �ş b�rl�ğ� çerçeves�nde desteklenen projeler�n
f�nansmanı �ç�n yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarından doğrudan veya İller Bankası
Anon�m Ş�rket� aracılığıyla yapılan borçlanmalar �le SUKAP kapsamında yürütülecek �şler �ç�n İller Bankası Anon�m
Ş�rket�nden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku l�m�t�ne uyma şartı aranmaz.

(2) Türk�ye İhracat Kred� Bankası Anon�m Ş�rket�n�n pol�t�k r�sk kapsamında yapacağı tahs�latın ve Bankanın
faal�yet kârlarından Haz�neye tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçeler�n�n tamamı veya b�r
kısmı, Bankanın pol�t�k r�sk alacağına mahsup ed�leb�l�r. Söz konusu mahsup �şlemler�ne Haz�ne Müsteşarlığının bağlı
olduğu Bakan; mahsup �şlemler�n� Haz�ne Müsteşarlığının tekl�f� üzer�ne mah�yetler�ne göre �lg�l� Devlet hesaplarına
kaydett�rmeye ve bu �şlemlere karşılık gelen tutarları b�r yandan bütçeye gel�r, d�ğer yandan da Haz�ne Müsteşarlığı
bütçes�n�n �lg�l� tert�b�ne ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
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(3) 2006 yılından önce katma bütçel� olan �darelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına alınanların
�lg�l� mevzuatında bel�rt�len kurum gel�rler�, genel bütçe gel�r� olarak tahs�l ed�l�r.

(4) 4/12/1984 tar�hl� ve 3096 sayılı Türk�ye Elektr�k Kurumu Dışındak� Kuruluşların Elektr�k Üret�m�, İlet�m�,
Dağıtımı ve T�caret� �le Görevlend�r�lmes� Hakkında Kanun kapsamındak� tab�� kaynakların ve tes�sler�n �şletme
haklarının devr�nden elde ed�len gel�rler�n tamamı genel bütçeye gel�r kayded�l�r.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Kanun 1/1/2018 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Kanunun;
a) Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� �le �lg�l� hükümler�n� Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı �le �lg�l� hükümler�n� Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter�,
c) M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı �le �lg�l� hükümler�n� M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarı,
ç) Sayıştay Başkanlığı �le �lg�l� hükümler�n� Sayıştay Başkanı,
d) Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� �le �lg�l� hükümler�n� �lg�l� bakanlar ve Mal�ye Bakanı,
e) Özel bütçel� �darelere �l�şk�n hükümler�n� �dareler�n bağlı veya �lg�l� olduğu bakanlar ve Mal�ye Bakanı,
f) Düzenley�c� ve denetley�c� kurumlara �l�şk�n hükümler�n� kend� kurulları ve/veya kurum başkanları,
g) D�ğer hükümler�n� Mal�ye Bakanı,
yürütür.

28/12/2017
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Cumhurbaşkanlığı Namık Kemal Ün�vers�tes�

M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı Erz�ncan Ün�vers�tes�

Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Aksaray Ün�vers�tes�

Anayasa Mahkemes� G�resun Ün�vers�tes�

Yargıtay H�t�t Ün�vers�tes�

Danıştay Bozok Ün�vers�tes�

Sayıştay Adıyaman Ün�vers�tes�

Başbakanlık Ordu Ün�vers�tes�

M�ll� Güvenl�k Kurulu Genel Sekreterl�ğ� Amasya Ün�vers�tes�

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Karamanoğlu Mehmetbey Ün�vers�tes�

Haz�ne Müsteşarlığı Ağrı İbrah�m Çeçen Ün�vers�tes�

D�yanet İşler� Başkanlığı S�nop Ün�vers�tes�

Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı S��rt Ün�vers�tes�

Adalet Bakanlığı Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes�

M�ll� Savunma Bakanlığı Karabük Ün�vers�tes�

İç�şler� Bakanlığı K�l�s 7 Aralık Ün�vers�tes�

Jandarma Genel Komutanlığı Çankırı Karatek�n Ün�vers�tes�

Emn�yet Genel Müdürlüğü Artv�n Çoruh Ün�vers�tes�

Sah�l Güvenl�k Komutanlığı B�lec�k Şeyh Edebal� Ün�vers�tes�

Kamu Düzen� ve Güvenl�ğ� Müsteşarlığı B�tl�s Eren Ün�vers�tes�

Göç İdares� Genel Müdürlüğü Kırklarel� Ün�vers�tes�

Dış�şler� Bakanlığı Osman�ye Korkut Ata Ün�vers�tes�

Mal�ye Bakanlığı B�ngöl Ün�vers�tes�

Gel�r İdares� Başkanlığı Muş Alparslan Ün�vers�tes�

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�

Sağlık Bakanlığı Batman Ün�vers�tes�

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı Ardahan Ün�vers�tes�

Devlet Personel Başkanlığı Bartın Ün�vers�tes�

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı Bayburt Ün�vers�tes�

Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Gümüşhane Ün�vers�tes�

Hak�mler ve Savcılar Yüksek Kurulu Hakkar� Ün�vers�tes�

A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı Iğdır Ün�vers�tes�

Avrupa B�rl�ğ� Bakanlığı Şırnak Ün�vers�tes�

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Munzur Ün�vers�tes�

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Yalova Ün�vers�tes�
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türk Alman Ün�vers�tes�
Ekonom� Bakanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Ün�vers�tes�

Gençl�k ve Spor Bakanlığı Bursa Tekn�k Ün�vers�tes�

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes�

Gümrük ve T�caret Bakanlığı İzm�r Kat�p Çeleb� Ün�vers�tes�

Kalkınma Bakanlığı Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes�

Türk�ye İstat�st�k Kurumu Abdullah Gül Ün�vers�tes�

Orman ve Su İşler� Bakanlığı Erzurum Tekn�k Ün�vers�tes�

Meteoroloj� Genel Müdürlüğü Adana B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�

Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı Ankara Sosyal B�l�mler Ün�vers�tes�

Yükseköğret�m Kurulu Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�

Ankara Ün�vers�tes� Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes�

Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes�

Hacettepe Ün�vers�tes� Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�

Gaz� Ün�vers�tes� İzm�r Bakırçay Ün�vers�tes�

İstanbul Ün�vers�tes� İzm�r Demokras� Ün�vers�tes�

İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Ölçme Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Atatürk Kültür, D�l ve Tar�h Yüksek Kurumu

Marmara Ün�vers�tes� Atatürk Araştırma Merkez�

Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� Atatürk Kültür Merkez�

M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Türk D�l Kurumu

Ege Ün�vers�tes� Türk Tar�h Kurumu

Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Türk�ye ve Orta Doğu Amme İdares� Enst�tüsü

Trakya Ün�vers�tes� Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu

Uludağ Ün�vers�tes� Türk�ye B�l�mler Akadem�s�

Anadolu Ün�vers�tes� Türk�ye Adalet Akadem�s�

Selçuk Ün�vers�tes� Yüksek Öğren�m Kred� ve Yurtlar Kurumu

Akden�z Ün�vers�tes� Spor Genel Müdürlüğü

Erc�yes Ün�vers�tes� Devlet T�yatroları Genel Müdürlüğü

Cumhur�yet Ün�vers�tes� Devlet Opera ve Bales� Genel Müdürlüğü

Çukurova Ün�vers�tes� Orman Genel Müdürlüğü

Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� Vakıflar Genel Müdürlüğü

Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Türk�ye Hudut ve Sah�ller Sağlık Genel Müdürlüğü

Atatürk Ün�vers�tes� Türk Akred�tasyon Kurumu

İnönü Ün�vers�tes� Türk Standartları Enst�tüsü

Fırat Ün�vers�tes� Türk Patent ve Marka Kurumu

D�cle Ün�vers�tes� Ulusal Bor Araştırma Enst�tüsü

Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu

Gaz�antep Ün�vers�tes� Savunma Sanay� Müsteşarlığı

İzm�r Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü
Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme
İdares� Başkanlığı

Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Türk İşb�rl�ğ� ve Koord�nasyon Ajansı Başkanlığı

Harran Ün�vers�tes� GAP Bölge Kalkınma İdares�

Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� Özelleşt�rme İdares� Başkanlığı

Adnan Menderes Ün�vers�tes� Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğü

Bülent Ecev�t Ün�vers�tes� Ceza ve İnfaz Kurumları �le Tutukevler� İş Yurtları Kurumu

Mers�n Ün�vers�tes� S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü

Pamukkale Ün�vers�tes� Meslek� Yeterl�l�k Kurumu

Balıkes�r Ün�vers�tes� Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Kocael� Ün�vers�tes� Karayolları Genel Müdürlüğü

Sakarya Ün�vers�tes� Türk�ye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Man�sa Celal Bayar Ün�vers�tes� Doğu Anadolu Projes� Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı
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Abant İzzet Baysal Ün�vers�tes� Konya Ovası Projes� Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı
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Afyon Kocatepe Ün�vers�tes� Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü

Kafkas Ün�vers�tes� Türk�ye Su Enst�tüsü
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N�ğde Ömer Hal�sdem�r Ün�vers�tes� Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu

Dumlupınar Ün�vers�tes� Türk�ye İnsan Hakları ve Eş�tl�k Kurumu

Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Türk�ye Sağlık Enst�tüler� Başkanlığı

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu

Kırıkkale Ün�vers�tes� Sermaye P�yasası Kurulu
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Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları
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Uşak Ün�vers�tes� K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu

Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� B, C, E, F, H, İ, K, M, O, P, T, V Cetveller�
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