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GEÇ‹C‹ MADDE 3. — a) Kaynak Kullan›m›n› Destekleme
Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yap›l›ncaya
kadar yürürlükten kald›r›lan hükümlere göre tahsil edilmeye
devam olunur ve do¤rudan genel bütçeye gelir yaz›lmak üzere
Hazine hesaplar›na intikal ettirilir. Kesinti oranlar›n› s›f›ra
kadar indirmeye veya onbefl puana kadar yükseltmeye veya
kesintiyi tümüyle kald›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇ‹C‹ MADDE 3. — a) Kaynak Kullan›m›n› Destekleme
Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yap›l›ncaya
kadar yürürlükten kald›r›lan hükümlere göre tahsil edilmeye
devam olunur ve do¤rudan genel bütçeye gelir yaz›lmak üzere
Hazine hesaplar›na intikal ettirilir. Kesinti oranlar›n› s›f›ra
kadar indirmeye veya onbefl puana kadar yükseltmeye veya
kesintiyi tümüyle kald›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine
ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara
ödenmemifl birikmifl borçlar, Hazinenin görev zarar› borcu
olarak kabul edilir ve bu borçlar›n tasfiyesine iliflkin hükümler
çerçevesinde ifllem yap›l›r.

Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine
ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara
ödenmemifl birikmifl borçlar, Hazinenin görev zarar› borcu
olarak kabul edilir ve bu borçlar›n tasfiyesine iliflkin hükümler
çerçevesinde ifllem yap›l›r.

Bu kesintilerin tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanl›¤›nca vergi
gelirlerine iliflkin yetkiler kapsam›nda takip edilir ve
kesintilerin tahsilinde 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r.

(5281 Say›l› Kanun’un 43/12’uncu maddesi ile de¤ifltirilen
hüküm. Yürürlük: 31/12/2004) Bu kesintiler vergi
kanunlar›ndaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine göre
takip edilir.

b) 6.12.1984 tarihli ve 3100 say›l› Kanunun 9 uncu maddesinin b) 6.12.1984 tarihli ve 3100 say›l› Kanunun 9 uncu maddesinin
(5) numaral› f›kras› uyar›nca ödeme kaydedici cihaz özel (5) numaral› f›kras› uyar›nca ödeme kaydedici cihaz özel

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonu kesintilerinin tahakkuku ve tahsilinin flekli yeniden
düzenlenmektedir.
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hesab›nda biriken mevcut nakit bütçeye gelir yaz›lmak üzere hesab›nda biriken mevcut nakit bütçeye gelir yaz›lmak üzere
Hazine hesaplar›na intikal ettirilir.
Hazine hesaplar›na intikal ettirilir.
c) Bu Kanunla tasfiye edilen Akaryak›t Fiyat ‹stikrar Fonunun
31.12.2001 tarihine kadar tahakkuk eden, ancak ödenemeyen
yükümlülükleri bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten
karfl›lan›r.

c) Bu Kanunla tasfiye edilen Akaryak›t Fiyat ‹stikrar Fonunun
31.12.2001 tarihine kadar tahakkuk eden, ancak ödenemeyen
yükümlülükleri bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten
karfl›lan›r.

1 — Tekel idaresi ve tekel d›fl›nda kalan gerçek ve tüzel kifliler
taraf›ndan imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün
mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü içki imalinde
kullan›lan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas
matrahlar› üzerinden en fazla yüzde 15'i nispetinde
hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayr›lacak miktarlar (Bu
maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek mebla¤›
karfl›lamamas› veya istihsal vergisinin mevcut olmamas›
halinde de yukar›da aç›klanan flekilde hesaplanacak miktar
Tekel ‹daresi ve Tekel d›fl›nda gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan
bütçeye ödenir.),

1 — Tekel idaresi ve tekel d›fl›nda kalan gerçek ve tüzel kifliler
taraf›ndan imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün
mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü içki imalinde
kullan›lan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas
matrahlar› üzerinden en fazla yüzde 15'i nispetinde
hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayr›lacak miktarlar (Bu
maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek mebla¤›
karfl›lamamas› veya istihsal vergisinin mevcut olmamas›
halinde de yukar›da aç›klanan flekilde hesaplanacak miktar
Tekel ‹daresi ve Tekel d›fl›nda gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan
bütçeye ödenir.),

d) Tasfiye edilen Toplu Konut Fonu gelirleri aras›nda yer alan
afla¤›daki gelirlerin, bu konuda yeni bir düzenleme yap›l›ncaya
kadar Hazine ad›na tahsiline devam edilerek Hazine hesaplar›na
intikali sa¤lan›r.

d) Tasfiye edilen Toplu Konut Fonu gelirleri aras›nda yer alan
afla¤›daki gelirlerin, bu konuda yeni bir düzenleme yap›l›ncaya
kadar Hazine ad›na tahsiline devam edilerek Hazine
hesaplar›na intikali sa¤lan›r.

2 — Di¤er mevzuatla Toplu Konut Fonu için verilmesi 2 — Di¤er mevzuatla Toplu Konut Fonu için verilmesi
öngörülen paralar,
öngörülen paralar,
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3 — Tekel idaresinin ithal etti¤i maddelerden al›nan paylar.

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
3 — Tekel idaresinin ithal etti¤i maddelerden al›nan paylar.

Yukar›daki bentlerde belirtilen nispet ve miktarlar› yeniden Yukar›daki bentlerde belirtilen nispet ve miktarlar› yeniden
tespite, azaltmaya veya kald›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. tespite, azaltmaya veya kald›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Mevzuatta Toplu Konut Fonuna yap›lm›fl bulunan at›flar, Toplu Mevzuatta Toplu Konut Fonuna yap›lm›fl bulunan at›flar,
Konut ‹daresine yap›lm›fl say›l›r.
Toplu Konut ‹daresine yap›lm›fl say›l›r.
e) 24.3.1988 tarihli ve 3418 say›l› Kanunun 39 uncu maddesinin
bu Kanunla yürürlükten kald›r›lan (b) bendine göre 31.12.2001
tarihi itibar›yla tahakkuk eden gelirlerden harcanmayan
miktarlar, 3418 say›l› Kanunun bu Kanunla de¤iflik 39 uncu
maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde ertesi y›l
bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilir.

e) 24.3.1988 tarihli ve 3418 say›l› Kanunun 39 uncu
maddesinin bu Kanunla yürürlükten kald›r›lan (b) bendine göre
31.12.2001 tarihi itibar›yla tahakkuk eden gelirlerden
harcanmayan miktarlar, 3418 say›l› Kanunun bu Kanunla
de¤iflik 39 uncu maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde
ertesi y›l bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilir.

g) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlar için, 1.1.2002 tarihinden
itibaren tahsil edilecek genel bütçe vergi, resim ve harç
gelirlerinden, 24.3.1988 tarihli ve 3418 say›l› Kanunun 39 uncu
maddesi hariç olmak üzere pay ayr›lmaz.

g) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlar için, 1.1.2002 tarihinden
itibaren tahsil edilecek genel bütçe vergi, resim ve harç
gelirlerinden, 24.3.1988 tarihli ve 3418 say›l› Kanunun 39 uncu
maddesi hariç olmak üzere pay ayr›lmaz.

f) 23.5.2000 tarihli ve 4568 say›l› Kanunla tasfiye edilen Kamu
Ortakl›¤› Fonunun kullan›m alanlar› ile ilgili olarak sa¤lanm›fl
olan Hazine garantili d›fl proje kredilerinden 1.1.2001 tarihi
itibar›yla geri ödemesi devam edenler, bu tarihten geçerli olmak
üzere Hazine taraf›ndan devral›n›r.

f) 23.5.2000 tarihli ve 4568 say›l› Kanunla tasfiye edilen Kamu
Ortakl›¤› Fonunun kullan›m alanlar› ile ilgili olarak sa¤lanm›fl
olan Hazine garantili d›fl proje kredilerinden 1.1.2001 tarihi
itibar›yla geri ödemesi devam edenler, bu tarihten geçerli
olmak üzere Hazine taraf›ndan devral›n›r.

h) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlardan finansman› sa¤lanmak h) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlardan finansman› sa¤lanmak
üzere y›llara sari olarak yap›lan sözleflmelerde yer alan ve üzere y›llara sari olarak yap›lan sözleflmelerde yer alan ve
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1.1.2002 tarihinden sonras›na sirayet eden hak ve
yükümlülükler ilgili idareler nezdinde devam eder. Ancak,
1.1.2002 tarihinden itibaren bu çerçevede yap›lacak ödemeler,
konsolide bütçeye dahil idareler için bütçede ilgili fonun
hizmetine devam›n› sa¤lamak üzere aç›lacak tertip veya özel
tertiplerden, di¤er idarelerde ise bütçelerinden yap›l›r.

1.1.2002 tarihinden sonras›na sirayet eden hak ve
yükümlülükler ilgili idareler nezdinde devam eder. Ancak,
1.1.2002 tarihinden itibaren bu çerçevede yap›lacak ödemeler,
konsolide bütçeye dahil idareler için bütçede ilgili fonun
hizmetine devam›n› sa¤lamak üzere aç›lacak tertip veya özel
tertiplerden, di¤er idarelerde ise bütçelerinden yap›l›r.

Bu Kanun hükümlerinden faydalanmak istemeyenler ile 657
say›l› Devlet Memurlar› Kanununda belirtilen genel ve özel
flartlar› tafl›mayanlar›n her türlü yasal haklar› ödenerek
kurumlar›yla iliflikleri kesilir.

Bu Kanun hükümlerinden faydalanmak istemeyenler ile 657
say›l› Devlet Memurlar› Kanununda belirtilen genel ve özel
flartlar› tafl›mayanlar›n her türlü yasal haklar› ödenerek
kurumlar›yla iliflikleri kesilir.

›) Mera Fonundan ücret ödenmek suretiyle çal›flmakta olan
toplam doksan personelden, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanununda belirtilen genel ve özel flartlar› tafl›yanlar, istekleri
halinde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›ndaki durumlar›na uygun
bofl memur kadrolar›na üç ay içinde atan›rlar. Bunlar hakk›nda
3.11.1999 tarihli ve 4460 say›l› Kanunun 1 inci maddesinin
ikinci, üçüncü ve dördüncü f›kralar› hükümleri uygulan›r.

j) Bu Kanunla ve di¤er mevzuatla tasfiye edilen fonlar
hakk›nda, bu Kanunda düzenleme bulunmayan hususlarda,
21.2.2001 tarihli ve 4629 say›l› Kanunun geçici 1 inci
maddesinin (A) f›kras›n›n (d) bendi ile (B), (C) ve (D) f›kralar›
hükümleri uygulan›r.
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›) Mera Fonundan ücret ödenmek suretiyle çal›flmakta olan
toplam doksan personelden, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanununda belirtilen genel ve özel flartlar› tafl›yanlar, istekleri
halinde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›ndaki durumlar›na uygun
bofl memur kadrolar›na üç ay içinde atan›rlar. Bunlar hakk›nda
3.11.1999 tarihli ve 4460 say›l› Kanunun 1 inci maddesinin
ikinci, üçüncü ve dördüncü f›kralar› hükümleri uygulan›r.

j) Bu Kanunla ve di¤er mevzuatla tasfiye edilen fonlar
hakk›nda, bu Kanunda düzenleme bulunmayan hususlarda,
21.2.2001 tarihli ve 4629 say›l› Kanunun geçici 1 inci
maddesinin (A) f›kras›n›n (d) bendi ile (B), (C) ve (D) f›kralar›
hükümleri uygulan›r.
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