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MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (39 201 907) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 'göste
rildiği üzere (2 334 200 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (663 113 363) lira ki, toplam olarak (3 036 515 275) lira ödenek ve
rilmiştir.
MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri bağh (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 036 515 275) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılanda elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü için tesbit
edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında da kullanılır.
MADDE 5. — (Geçen yıllar borçlan) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşıiığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddelere,
b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipler hariç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) cet
vellerine dâhil ödeneklerden (geçten yıllar borçlan) maddelerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dahil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satınalmalar) bö
lümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül bağh (E) işaretli cetvel
de gösterilmiştir.
MADDE 8. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 9. — Baraj ve hidro - elektrik santralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilmesine
zaruret hâsıl olacak, kara, demiryollarının varyant, yol, Ik'iprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın
süratle temini maksadiyle hava meydanlannın inşa, ıslah ve tevsü, baraj ve göl sahalarında kalan
akaryakıt boru hatlarının varyantı için Devlet S:ı îşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan öde
nekten lüzumlu görülecek miktann Bayındırlık Bakanlığı ve KaTayollan bütçelerine bağlı (A/2)
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kam yetkilidir Yatırım tertiplerinde yer alan pırloje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın
(madde altındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne
devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetMlidir.
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MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleriyle (kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurumlar
ile özel kişiler tarafından veya dış yardımlardan 6200 sayılı Kanun şümulüne giren yeraltı, yer
üstü suları etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar, bağlı (OB) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir; diğer taraftan (A/2)
(yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini bek
lemeksizin (A/2) oeltvelinıin ilgili maddelerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin hitamında ya
pılan kesim harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel maddesindeki ödenekten harcama
yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edümiyen kısanlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde
devren gelir ve ödenek kaydolunur.
MADDE 11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kulla
nılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası
hükümleri 1971 bütçe yılında uygulanamaz.
MADDE 12. — (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cebelinin 32.200 ncü (Ke
ban iskân ve istihdam giderleri) maddesine konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen
kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarininde yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
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I - Gerekçeli 268 S. (Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 55 nci Birleşimine, 1485 S. Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 36 mcı Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/390.

