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Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C.
Merkez Bankasında açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplanmasına dair
9 . 3 . 1 9 7 2 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklenmesine dair
Kanun
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 21 . 2 . 1973 - Sayı : 14455)

No.
1658

Kabul tarihi
13 . 2 . 1973

MADDE 1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılâtm T. C.
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 günlü ve 1571
sayılı Kanıma aşağıdaki geçici ikinci madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesiyle ihdas olunan (Deprem fonu) hesabında
toplanan paraların bir kısmı, Bakanlar Kurulu kararı ile ve sonradan (fon) a iade edilmek şartıyle,
depremden başka âfetlerde, bunların gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işlerinde de kullanılabilir,
bu maksatla ilgili diğer Bakanhk ve kuruluşlar emrine de verilebilir.
Bu madde gereğince hangi Bakanhk ve kuruluşlara, hangi şartlarla ve ne miktarda para tah
sis edileceği, bunun kullanma esas ve usulleri, afetzedelere yapılacak yardım ve borçlandırmanın şe
kil ve şartları, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, İmar ve iskân Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
Yukarıda sözü geçen Bakanlık ve kuruluşlar emirlerine tahsis olunan paranın tamammı kendi
bütçelerine koymak suretiyle, verilen süre içinde deprem fonuna iadeye mecburdurlar. Ancak,
7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesiyle teşkil olunan Âfetler fonuna aktarılan paralar ile Bakanlar
Kurulunca gerektiğinde belediyelere hibe suretiyle yapılması kararlaştırılan yardımlarm Kararname
de belirtilen miktarı bu fıkra hükmünün dışındadır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa

26
27
30

7

131
144
22

778
251
388:395

14
433
19
702
20
759:761
9
31
578:595
I - Gerekçeli 744 ve 744'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 22 nci Birleşimine,
187 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi İmar ve İskân ve Plân, Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür.
III - Esas Na. : 1/693

