
Madde 17 – (Mülga : 31/5/2006 -5510 /106 md.) (Değişik:7/5/1986 - 3284/4 md.) 

             Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden; 

             a) (Değişik: 13/7/1993 - KHK - 486/20 md.) a,b,c,ç,d fıkralarında yazılı kesenek ve 

karşılıkları aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 7 

gün içinde, 

             b) (f) fıkrasında yazılı % 4'lerin tamamını,bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik 

edildiği tarihleri takip eden aybaşlarından itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle 

ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara ait % 4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek 

üzere bunların alındığı tarihleri takip eden 2 ay içinde, 

              c) (Değişik: 13/7/1993-KHK-486/20 md.) g,h,i fıkralarında yazılı olanları tahsilleri 

gününü takip eden günden başlamak üzere 7  gün içinde, 

             ç) (j) fıkrasında yazılı olanları,ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde. 

             Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar. 

           Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını 

müteakip,kurumlar,14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, l) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı 

gelirler için gelirin cinsini,miktarını,makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta 

idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderirler. 

              14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddelerde yazılı 

gelirler için,kurumlarca iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaraları ile her çeşit 

emeklilik kesenekleri,kurum karşılıkları,hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki 

paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her takvim yılı için iki nüsha "Şahıs 

Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu" düzenlenir. 

             Bir ay içindeki fiili ve itibari hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve 

yıl sonunda bu Kanunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesap edilerek 

ayrıca kaydolunur. 

             Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye merkezinin parasal mutabakatını 

aldıktan sonra,birinci nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya 

Sandık adına postaya verirler. Bordoların ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle 

arşivlenir. 

             Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarında 

gösterilen Sandık gelirlerinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir 

deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler. 

             Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan bu defterin kurumlar itibariyle 

toplamları yapılır ve bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar 

Sandığa veya Sandık adına postaya verilir. 

             İcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta 

makbuzlarının gün,sayı ve muhteviyatları da gösterilir. 

             Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen,yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya 

göndermeyen kurumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile 

sorumlu muhasiplerinden bu paralar % 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca 

tahsil olunur. 

             Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin 

kurumları tarafından,gecikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve 

Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden 

vazgeçilir. 

             (ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından 

% 30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre 

tahsil olunur. 



             Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde 

mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında 

gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır. 

          Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır. 

        Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı 

vecibelerini yerine getirip getirmediğini, mahalli en büyük amirin tefrik edeceği bir memurla 

birlikte müfettişleri eliyle münferiden veya yıllık çalışma programları çerçevesinde teftiş 

ettirebilir. 

             Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, 

hesap ve'sair belgelerin ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde 

hükümleri tatbik olunur. 

 


