Toplantı : 10

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı

1621

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/499;
C. Senatosu : î / 1 2 5 3 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 71-1237/9290

'

6.7.

1971

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Malüya Bakanlığında hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakamlar Kurulun
ca 5 , 7 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanununa "bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması Ve bu kanumıa iki ek madde elden mesi (hakkında kanun tasartöı» ile gerekçesi ve
eki cezveler ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapıHmasımı rica ederim.
Nihat Erim
Barbakan

GEREKÇE
Birimci madde :
Bölüm İMİad'dö Eklenen

î

z

a ih a it

(A/l)
Millî Savunma Bakanlığı:
'17.000 17J2J0I 4 500 000
Millî Savunma Bakanlığı
'22.000 32.7111 1 '500 000
Bayındırlık Bakanlığı
'21.000 21.911 il 000 000
132.000 '22.11HI
ü'80 000

mim

i mo ooo

2ÖJÖ61
'2J2.7Ü1
â2J891
1212:83)4
I22JS41
^2:874
(2(2.885
'22.890
I22J911

(600 '000
.100 000
2 140 000
1 090 000
4 070 000
40 0 0 0
500 000
OTO 000
2 4120 000 j

B u l d u r ve Bingöl illerinde vukulbullan depreimıde yıkılan ve Ibüyük
h a s a r gören Devlet binalarımın y a p ı m ı v e o n a r ı m ı , İMfiıllî S a v u n m a
B a k a n l ı ğ ı n a aidıolaın kısım (bu (bakanlıkça, >ddğer (bakanlıklara
aidol'an (binaların y a p ı m ve onarımı me, B a y ı n d ı r l ı k Balkanlı ğımea.

yaptırılacaktır. Bu yapım ve onarım için bfültçelerinde yeteri ka
dar ödenek olmadığından, tertipleri Ihizaljarjnda gösterilen miktar
ların eklenmiefei sorunlu gömlmekltedir,
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Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

22.841 Yapı, tesis ve büyük onanm
Millî Eğitim Bakanlığı binası
22.874 Yapı, tesis ve »büyük onarım
Sağlık okulları inşaatı
22.885 Yapı, tesis ve büyük onarım

Lira

giderleri
ve kütüphanesi
giderleri

4 070 000
40 000

giderleri

500 000

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü
22.892

Halk eğitim, sitesi
Yapı, ıtesis ve ibüyük onarım giderleri

300 000

Sağlık sektörü
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı
22.911 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri

2 420 000

imar ve iskân iBıakanlığı
22.000

Yapı - tessi ve ibüyük onarım giderleri

22.770

Bölüm toplamı

363 431 250

Konut sektörü
Umumi hayata (müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ııcü
maddesi gereğince (T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak paralar) 363 431 250
(A/2)

Toplamı

378 931 250

Bölüm toplamı

47 000 000

(A/3)
Maliye Bakanlığı
34.000

Malî transferler
Katma Bütçeli idarelere Hazine yardımları
5539 sayılı Kanunun 19 neu maddesinin 5 ne i
Karayolları Genel (Müdürlüğüne
34.119 Devlet Su işleri Genel Müdür! dğüne

34.117

fıkrası

gereğince
43 5O0 000
3 500 000

Genel Toplamı

Bütçe Karma Kmni&yonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller
CETVEL
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.

....>—
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430 431 250
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imar ve İskân Bakanlığı
(Bölüm
22.000

Madde

Eklenen

i z a h a

212.770 '3*63 4(31250

t

Yurdumuz an çok eski yıllardan beri sık sık deprem âfetine mâruz
'kaklığı bilin m ektedir. Bilhassa son altı yılda seri halinde her yıl
deprem olmaktadır.
Şöyl eki;
1966 yılında Varto depremi
T967 yılında Sakarya ve Pülümür
1'96'S yılında Baritin ve Kığı
I.Ü9I99 yılında Ege
'1910 yılında (Gediz ve
(4971 yılında da Burdur ve Bingöl depremi memleketimizde tbüyük
hararlara yol açmış 'bulunmaktadır.
71269 sayılı Âfetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değişen 33 ncü maddesi gereğince teşkil
edilen fonda biriken gelirler, (büyük derecede kayıplara nreydan veren son depremler de afetzede
lerin yaralarını sarmaya yetmediğinden, ek ödenek isten'mesi yoluna gidilmiştir. Âfetler fonuna
'bu sene Ibütiçeiden '6İ2 milyon lira verilmiştir. Fonun diğer 'gelirleri ile Ibiıiiklte Ibu uneJblâğ eski yıl
lardan devanı eden âfetlerle, Ibu yıl çok âcil olarak ele alman deprem dışındaki, su Ibaskını, kaya
düşmesi, yer kayması, yangın, çığ gijbd yurt çapında dağınık (bir durum arz eden 'diğer âfetlerin
'meydana 'getirdiği hasarların giderilmesi için program/lanmış'tır.
•Ayrıca fgöçen yıi biitiçeden verilen 370 milyondan 1971 yılma devreden '73 milyon liranın da Ge
diz'de bu sene yaptırılması için taahhüde -girilen 600 konut ve kamu tesislerine harcanması »karar
laştırılmıştır.
Âfetler fonunun durumu yukarda izah edildiği gübi eskiden meydana gelen âfetler nedeni ile
devanı eden inşaatların yarım kalan kısımlarının tamamlanmasına ancak yetetbileeektir.
Ayrıca deprem dışında üstte adı geçen muhtemel veya olmuş âfetler nedeni ile e'sk/i yıllardan
beri (birikmiş olan 48 668 konu't için '$40 milyon 'liraya ihtiyaçokluğu da (bir gerçektir,
(Bütün (bu nedenlerle Burdur 've Bingöl yörelerinde meydana gelen depremin 'meydana getirdiği
yarım mıilyara yakın (hasarın giderilmesi için, 3>63 43.1 350 liralık ek ödeneğin 'İmar ve İskân Ba
kanlığı 4971 yılı Bütçesinin 212.770 nci maddesine eklenmesi gerekmektedir.
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'Bölüm

ıMıad'cle

Eklenen

I

z

a

(A/3)
Maliye Bakanlığı
34.000

34İİ17

43 .500 000

34.119

'3 500 ÖOO

12 . !5 . 19711 tarihinde Burldur, '22 . 5 . 1971 tarihinde »de Bingöl
yöresinde meydana gelen depremlerin Ibüyü'k ölçüde can ve mal
kaybına yol açtığı 'mtaılû!mdur.
Âfet 'hizmetlerinin daha düzenli ve süratle yürütülmesini sağlamak
amaciyle deprem (bölgelerindeki Devlet (yollarınım yapımı ve. ona
nımı için 28 milyon, keza bu Ibölıgelerdeki 'köy yollarının yapımı
için de 20 milyon SOOlbin liraya ihtiyaç ^vardır.
iBu ek ödeneğin verilimtesi için, 'Karayolları Genel iMfüdüriüğü Büt'çeainde değişiklik yapılması hakkımda tbir kanun tasarısı «da sevk
•edilmiş ibukınmakftadır.
'Bu ek ödemeğin karşılığı olan Haizine yardımının Mialiye Bakanlığı
Bütçesinin 34,117 nci maddesâne öktenmuesi iicafoetmektedir.
Keza; vukulbulam deprem dolayısiyle köy içine isularına alt hasarın
Köy İşleri Bakanlığı Y!SE Genel ıMlüdürlıüğünce giderilmesi i<?albettıiğinden, hu miktar ek ödeneğin Devlet ISu işlen Genel Maidürlüğ'ü
.Bütçesine verildbilfrnesi iıcin, Maliye Bakanlığı Biiltçesinin '34.119
ıiıcu maddesine Hazine yardımı olarak konulmasına ihtiyaç var
ıdır.
'Toplam olarak verilmesi derpiş olunan 430 431 250 liralık ek öde
nekten Ibir kısmı tekel maddelerine yapılan 'zamlardan elde edile
cek 'hasılattan, 'bir kısmı da yıl içinde yapılacak 'tasarrufla karşı
lanacaktır.

İkinci anadde :
Bundur ve Bingöl yörelerinin ekononnik, sosyal ve talbiî özellikleri yamında (bilhassa inşaat
süreleninin kısalığı, Ibizmdtin yoğunluğu ve kıştan önce iskân 'zorunluluğu d a >göz önlünde tutularak,
resmî yapıların ive yoHların kusa zamanda inhalarını sağlamak üzere, 'bunlara ilişkin ifhaile ve har
cama işlemlerinde, limit, zaman ve 'diğer yönlerden kolaylık sağlayıcı (hükümler taşıyan Âfetler
Fonu Harcama Ylönetnıeliği esaslarının uygun olacağından, 'buralarda yapılacak her (türlü inşaat,
onarım ve it esişlerin I24İ90 sayılı Atrtırmia., Eksiltm'e ve İhale Kanununa talhi olmaması için, ek (birin
ci 'maddenin bu 'tasarıda yer alnı alsı öngörülmüştür.
Üçüncü madde :
71269 sayılı Âfetler Kanununa !göre, konutları 'âfetten yıkılan ya da ağır 'hasar gören kimseler
hak sahibi olabilmektedir. Ha'k salhipiliği deyimi, âfetler 'mevzuatına ıgöre inşaat yardımı görebile
cek kimseleri ifade etmektedir. Kanuna göre kiracı duruimıında olıanlar veya tbaşjkasına ait konut
larda oturanlar (hak salhilbi olamamaktadır.
Burdur ve özellikle Binjgöl yörelerinde tüm konutları mülkiyet yönlünden Ibir veya Ibirkaç ("kişiye
ait ıbulunan köyler var ise, ıbıı konıntılarda oturan aileleri de '71269 sayılı IKanun esaslarına göre
hak salhilbi saymak hakkaniyet ve Ibu yörelerin 'çeşitli özellikleri lyönlünden yararlı olacaktır. Ajksi
takdirde, 'bu vatıandaşlarimıızın iskânlarını ve Ayeni konutlara kavuşmalarını sağlamak mümkün
olamıyacak ve 'bellki de Ibaşılböş Ibir durulmıa düşeceklerdir.
Bu itibarla; ek geçici '2 nci maddenin konuTmasına lüzinm'görülmüştür.
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/499
Karar No. : 131

13 . 7 . 1971

Cumihuriyet Sten<a'uOsu Başkanlığına
(1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna iki ek 'madde
eklenmesi hakkında kanun tasarısı) ilgili Hükümet temsilcilerinin do katılmasiyle incelendi, görüşüMü;
Tasarının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerin kanuna ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (430 431 250) liralık ek ödenek verilmesi,
İkinci maddesine eklenmiş olan birinci ek madde ile deprem bölgesinde genel ve katma bütçeli
idarelerin yapacağı harcanıalların 2490 sayılı Artırıma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmayıp
7269 sayılı Âfetler Kanununun 37 nci maddesine göre hazırlanması (Âfetler Fonu Harcama Yö
netmeliği) esaslarına ıgöre yapılması öngörülmüş/tür.
İkinci ek maddesiyle de Ikonuüaıı ödenek ile istihdaf edilmek istenilen gayenin kanun tekniği
bakımından Bütçe kanunları içine dâhil edilmesinin doğru ve caiz olmadığına, bu'kabil işlemlerin
özel kanunlarında yer almasının gerektiğine işaret eden 'komisyonumuz, deprem felâketine uğramış
bölgelerin bir an evvel imarını ve oralarda yaşryan vatandaşlarımızın kış mevsimi gelmeden yuva
larına ve işlerine kavuşmalarını temin maksadiyle şayanı arzu olmamakla beraber işin ehemmiyeti
ne binaen yapılan işlemin bir defaya mahsus olmak üzere kabul edildiğini, yapıîlacak harcama
larda bilhassa harcırah, yevmiye, maaş ve ücretlerin ödenmesine ilişkin muamelelerde daha titiz
davranılması için durumun Hükümete duyurulmasının uygun olacağı görüşü içerisinde tasarıyı
bağlı cetveli ile aynen kabul etmiştir.
f-ienel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Aydın
Ankara
Erzurum
Adıyaman
/. Cenap Ege
M. K Yılmaz
R. Danışman
Y. Z. Yılmaz
Ankara
II. Balan

Ankara
H. T. Toker

Balıkesir
C. Bilgehan

Eskişehir
1. Angı

içel
C. Okyayuz

Kastamonu
H. Tosyalı

Konya
N. Kalaycıoğlu

Manisa
//. Okçu

Niğde
1/. N. Çerezci

Sakarya
.V. Bay ar

Samsun
î. Kılıç

Tokat
/. H. Balcı

Trabzon
A. Şener

Trabzon
A. R. Uzun er
İmzada bulunamadı

Uşak
M. F. Atayurt

Zonguldak
S. T. Müftüoğlu
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Bolu
İL 1. Cop
Kars
K. Okyay

Ankara
Y. Köker

N.

Burdur
Yavuzkan

_
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HÜKÜMET TASARISI

BÜTÇE KABMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

1971 yılı Bütçe Kaaıumma bağlı cetvellerde
değişiklik yapılrnıası ve bu kanuna iki ek mad
de eklenmıesi hakkında kanun tasarısı

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cestvellerde
değişiklik yapılması ve bu kanuna iki ek mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Bundur ve Bingöl illerinde
meydama gelen deprem sebebiyle yıkılan, hasara
uğrıyan binaların, yolların ve diğer bütün te
sislerin yapımı ve onarılması maksadiyle, 1971
yılı Bütçe- Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve
(A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı
tertiplerino (430 431 250) liralık ek ödenek
verilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçf
aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Kanununa

EK MADDE 1. — Burdur ve Bingöl'de mey,
dana gelen depremler dolayrsiyle genel ve kat-ı
ma bütçeli dairelere verilmiş olan ek ödeneklerin
harcanması, 2490 sayılı Artırma. Eksiltme ve
İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın,
7269 sayılı Âfetler Kanununun 37 nci madde
sine göre hazırlanan Âfetler Fonu Harcama
Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre
yapılır.
EK MADDE 2. — Burdur ve Bingöl illerin
de meydana gelen depremler sebebiyle 1971 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin
İmar ve İskân Bakanlığı (kısmının 22.000 nci
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümü
nün 22.770 nci (Umumi hayata müessir âfetler
hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü madde
si gereğince «T. Emlâk Kredi Bankasına yatırı
lacak paralar») maddesine ek olarak verilen
(363 431 250) liralık; ödeneğin kullanılmasın
da, mezkûr yerlerde, tüm. konutları mülkiyet
yönünden bir veya birkaç kişiye ait bulunan
'köyler mevcut ise, bu konutlarda oturan aileler
de, 7269 sayılı Âfetler Kanununda öngörülen
anlamda hak sahibi sayılırlar.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Cumhuriyet Senatosu

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı
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- 6 {Hükümet tasansı)
MADDE 4. — Bu kanunu
yiirütür.

Maliye Bakanı

(Bütçe Kanma Komisyonunun kabul
ettiği metin)
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir.

5 . 7 . 1971
Başbakan
AT. Erim
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Koçaş

Başbakan Yardımcısı
A. Karaosmanoğlu

Devlet Bakanı
M. özgüneş

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Adalet Bakanı
/. Arar

Millî Savunma Bakanı
F. Melen

İçişleri Bakanı
H. Ömeroğlu

Dışişleri Bakanı
O. Olcay

Maliye Bakam
S. N. Ergin

Millî Eğitimi Bakanı
§. Orel

Bayındırlık Bakanı
C. Karakaş

Dış Eko. İliş. Bakanı
Ö. Derbü

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
T. Akyol

Güm. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Bakanı
M. 0. Dikmen

Ulaştırma Bakanı
H. Arık

Çalışma Bakanı
A. Sav

Sanayi ve Ti. Bakanı
A. Çilingir oğlu

En. ve Ta. Kay. Bakanı
İ. Topaloğlu

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
E. Y. Akçal
S. Babüroğlu
Köy İşleri Bakanı
Orman Bakanı
C. Aykan
S. tnan
Gençlik ve Spor Bakanı
S. Ergim
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Tasarıya bağlı cetveller
Bölüm

Ödeneğin çeşidi

'Madde

Lira

(A/l)
üVüllî ISaıvunma (Bakanlığı
17.000

Savunma

enfrastrüktür hizmetleri

Bölüm toplamı

Ya.pı ve büyük onarımlar
17.210 (Savunma yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

4 500 000

4 500 000

(A/2)
Millî Savunma 'Bakanlığı
22.000

Yapı, (tesis ve büyük onarım, giderleri

(Bölüm «toplamı

Konut sektörü
22.711 Yapı, (tesis ve büyük onarım giderleri

1 500 000

1 500 000

Bayındırlık Bakanlığı
21.000

22.000

Etüt ve proje giderleri
(Sağlık Sektörü
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
21.911 'Etüt ve proje giderleri
Yapı, tesisi ve büyük onarım giderleri

22.111

22.646
22.661

22.711

22.831
22.834

Bölüm toplamı

1 000 000

'Bölüm »toplamı

1 000 000
13 000 000

Tarım sektörü
Tarım Bakanlığı
Yapı, ıtesis ve büyük onarım giderleri
Hizmetler ve turizm sektörü
Adalet Bakanlığı
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
• k
Maliye Bakanlığı
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Konut sektörü
Jandarma 'Genel Komutanlığı
Jandarma suıbay ve astsubay lojmanları yapı, (tesis ve büyiik onarım
giderleri
Eğitim sektörü
•Liseler, Ortaokullar ve kolejler
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Meslekî Teknik öğretim müesseseleri
Yapı, ıtesis ve büyük onarım giderleri
İlkokullar
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180 000

1 560 000
600 000

100 000

2 140 000
1 090 000

