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DEPREM FELAKET  SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M
DI INDA KALAN KAMU FONLARI

M. Hakan ÖZBARAN
Sayı tay Denetçisi

G R

17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi ile Düzce’de meydana gelen
deprem felaketleri, beraberinde pek çok problemin çözüm arayı larını da
gündeme getirmi tir. Bunlardan belki de en önemlileri hasarların tespiti,
giderilmesi ve alınacak tedbirler ve mali kaynaklarla ilgili olanlardır.

Bu amaçla 27.8.1999 tarih ve 4452 sayılı Yetki Kanunu çıkarılmı ;
Bu Kanunda 2.12.1999 tarih ve 4484 sayılı Kanunla de i iklik yapılmı  ve
en sonda 29.02.2000 tarih ve 4540 sayılı Kanunla geçerlilik süresi dört ay
uzatılmı tır. Bu Yetki Kanununa dayanılarak da Bakanlar Kurulu
tarafından çok sayıda Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarılmı tır. Bu
KHK’lardan 7 tanesinin içeri inde mali konular ve denetimle ilgili
düzenlemeler ön plana çıkmaktadır.

I-SAYI TAY VE PARLAMENTO DENET M NDEN
UZAKLA MA

A-576 Sayılı KHK’nın Öngördü ü Denetim Modeli

Bakanlar Kurulu tarafından 14.9.1999 tarihinde kararla tırılan ve
23.9.1999 tarih ve 23825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 576 sayılı
KHK’nın 1’inci maddesinde özetle, deprem için toplanan iç ve dı
yardımların Kriz Koordinasyon Kurulu kararı ile öncelikle depremden
zarar görenlerin ia e, giyinme, barınma, çadır ve di er her türlü
gereksinimlerinin kar ılanması için bu i lerde görevli bulunan veya
görevlendirilecek kurulu lara; geçici ve daimi iskân amacıyla konut
yapımında kullanılmak üzere de Bayındırlık ve skân Bakanlı ına ve
Afetler Fonuna aktarılaca ı ifade edilmi tir.
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Anılan maddede; bu paraların kullanımının ise Ba bakanlık ve
Maliye Müfetti leri ile bankalar yeminli murakıplarından Ba bakan onayı
ile olu turulacak bir komisyon tarafından üçer aylık dönemler itibariyle
denetlenece i ve denetleme raporlarının Resmi Gazetede yayımlanaca ı
hüküm altına alınmı tır.

Gene aynı madde de; bakanlıklar veya kamu kurumlarınca deprem
bölgesinde ihtiyaç duyulacak prefabrik hizmet binaları ve lojmanların
yapım i ine ayrılacak paraların da Bayındırlık ve skân Bakanlı ının
görü ü alındıktan sonra Bakanlıklarca harcanaca ı ve bu hususta da
komisyon eliyle denetim usulünün geçerli oldu u hükmüne yer verilmi tir.

576 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu
maddesinde, ayrıca, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886
sayılı Devlet hale Kanunu ve 832 sayılı Sayı tay Kanunu hükümlerinin
yukarıda sayılan i lemlere uygulanmayaca ı belirtilmi tir.

B-581, 582, 583 ve 600 sayılı KHK’lar ile Getirilen Muafiyetler

Bakanlar Kurulu tarafından 15.10.1999 tarihinde kararla tırılan ve
1.11.1999 tarih ve 23863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 581 sayılı
KHK ile 7269 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmi tir. Bunlardan biri olan
“ek madde 11” de, genel bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve
kurulu larınca do al afete maruz kalan bölgelere yapılacak ba ı  ve
yardımlar ile e itim amacıyla yapılmı  veya yapılacak olan yardımların
1050 sayılı Kanun, 2886 sayılı Kanun ve 832 sayılı Kanun Hükümlerinden
istisna tutulaca ı hükmü mevcuttur.

Yine Bakanlar Kurulu tarafından 27.10.1999 tarihinde
kararla tırılan ve 22.11.1999 tarih ve 23884 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 582 sayılı KHK’nın 1’inci maddesinde, deprem
nedeniyle kamu kurum ve kurulu larınca gerçekle tirilmi  olan mal ve
hizmet alımlarından kurum ve kurulu  bütçelerinden ödenmeyen
miktarların, Ba bakanlıkça Mahalli dareler Fonu Acil Destekleme
Programından sa lanan kaynaklarla Maliye Bakanlı ına ba lı
saymanlıklar vasıtasıyla emanet hesaplarından ödenece i ve bu
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harcamaların da 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı
Devlet hale Kanunu ve 832 sayılı Sayı tay Kanunu ile 19.06.1994 tarih
ve 540 sayılı KHK hükümlerine tabi olamayaca ı ifade edilmi tir.

Söz konusu Yetki Kanunu çerçevesinde 22.11.1999 tarih ve 23884
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 583 sayılı KHK’nın 2’nci
maddesiyle 3056 sayıl Ba bakanlık Te kilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanunun 7’nci maddesine bir ilave
yapılarak “Türkiye Acil Durum Yönetimi Ba kanlı ı” kurulmu  ancak
14.06.2000 tarih ve 24079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 600 sayılı
KHK ile söz konusu birimin adı, “Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlü ü” olarak de i tirilmi tir.

600 sayılı Kararnamenin 2’nci maddesinin son fıkrasında ise, acil
duruma geçilen hallerde, kamu kurum ve kurulu larınca Ba bakanlık
tarafından verilecek görevlerin gerektirdi i kaynakların Ba bakanlıkça
kar ılanaca ı ve söz konusu kurum ve kurulu ların, ücret ve adedi
Ba bakan onayı ile belirlenecek miktarda geçici i çi çalı tırabilecekleri
ifade edildikten sonra, kamu kurum ve kurulu ların bu kapsamda yapaca ı
harcamaların 1050, 2886 ve 832 sayılı Kanunlar ile 540 sayılı KHK
hükümlerine tabi olmayaca ı belirtilmi tir.

De erlendirme

1 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararname aslında Sayı tay denetimine
tabi Afetler Fonuna aktarılan ve belli amaçlara tahsis edilen paraları
Sayı tay denetimi dı ına çıkarmaktadır.

2 576 sayılı KHK’nın ortaya koydu u model Anayasa’nın 165’inci
maddesine de uygun bir model de ildir. Ba bakanlık ve Maliye
Müfetti leri ile Bankalar Yeminli Murakıplarından olu an bir
komisyon Sayı tay yerine denetim yapmaktadır.

3 Komisyonun yapmakta oldu u denetim teknik anlamda dı  denetim
sayılabilirse de yürütmenin içindeki elemanların yaptı ı veya yapaca ı
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denetimden farklı de ildir. Yani, Parlamento adına yapılıp sonuçları
Parlamentoya duyurulacak bir denetim söz konusu de ildir.

4 581 sayılı KHK, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna
bir ek madde getirerek gerek bu olayda gerekse de bundan sonraki
do al afet olaylarında, genel bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve
kurulu ları (belediyeler, özel idareler, üniversiteler, DS , TCK vs.)
tarafından do al afete maruz kalan bölgelere yapılacak ba ı  ve
yardımlar Sayı tay denetimi dı ında kalaca ı gibi genel bütçeli
kurumlar da dahil kamu kurum ve kurulu larının e itim amacıyla
yapacakları yardımlar da 1050, 2886 ve 832 sayılı Kanunların
hükümlerine tabi olmayacaktır.

5 Ba ı  ve yardımlarla olu turulan söz konusu kamu fonları,
Anayasamızın 160’ıncı maddesinde zikredilen TBMM denetimi
dı ında kaldı ı gibi aynı zamanda 165’inci maddesi çerçevesinde de
Yasama Organı denetimi dı ında tutulmaktadır.

6 581 sayılı KHK’nın getirdi i bu düzenleme Anayasa hükümleri göz
önünde bulunduruldu unda denetimsizlik anlamına gelmekte ve
Anayasa’ya aykırılık te kil etmektedir.

7 832 Sayılı Sayı tay Kanunu’nun 2’inci maddesi gere ince Afetler
Fonu hukuken Sayı tay denetimine tabi ise de, kararnamenin ek 11’nci
maddesi hükmünden sonra söz konusu fonda Sayı tay’ca
denetlenebilecek ne miktarda para kalaca ı belirsizdir.

8 581 Sayılı KHK’nın 1’inci maddesiyle 7269 sayılı Kanuna eklenen
“Ek madde 11” e dayanarak, kamu kurum ve kurulu larının te kilat
kanunlarında harcama alanına ili kin de i iklik yapılması hususu,
kurum ve kurulu lara ilave yetki verilmesi anlamına da gelmektedir.

9 “E itim amaçlı yapılmı  veya yapılacak yardımlar” ibaresi do al afete
maruz kalan bölgelerle sınırlı olmayan ve süreklilik arzeden bir
uygulamaya da hukukilik kazandırmaya elveri lidir.
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10 Keza aynı ibaredeki “yapılmı ” kelimesi bazı kurum ve kurulu larca
geçmi te do al afet dı ında yapılmı  harcamalara da me ruluk
kazandırma e ilimi ta ımaktadır. Bu itibarla söz konusu ibare 4452
sayılı Yetki Kanunu’na uyarlık yönünden de tartı maya açıktır.

11 582 sayılı KHK ile deprem nedeniyle yapılacak harcamalardan kurum
ve kurulu  bütçelerinden ödenmeyen miktarların, Ba bakanlıkça,
Mahalli dareler Fonu Acil Destekleme Programından sa lanan
kaynaklarla Maliye Bakanlı ına ba lı saymanlarca emanet hesabından
ödenmesi ve bu ödemelere, 832 sayılı Sayı tay Kanunu hükümlerinin
uygulanması hususu, aslında, Anayasa gere i Sayı tay denetimine tabi
saymanlıkların içindeki bazı ödemelerin Sayı tay denetimi dı ına
çıkarılması anlamına gelmektedir.

12 583 ve 600 sayılı Kararnamelerle, acil durum hallerinde kamu
kurumlarınca yapılacak harcamalar Sayı tay denetimi dı ına
çıkarılmı tır. Her ne kadar acil durumlarda hizmetin ivedilikle yerine
getirilmesi gereklili i tartı masız bir gerçek olsa da, kamu fonlarının
tamamen denetim dı ı bırakılması hususu ülke gerçekleriyle
ba da mamaktadır.

III-SAYI TAY’IN V ZE VE TESC L N N DI INDA
KALMA

Bakanlar Kurulu tarafından 31.8.1999 tarihinde kararla tırılan ve
1.9.1999 tarih ve 23803 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
574 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesiyle, 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanuna Geçici 13’üncü madde eklenmi tir. Bu madde de özetle,
afete maruz kalan illerde geçici ve kesin iskanların temini amacıyla yeni
yerle im alanlarının tespiti ve bu konutların in aat, onarım i lerinin yapımı
için her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri
ayni hak tesis etmede ve ta ımada Bayındırlık ve skan Bakanlı ının
yetkili oldu u ifade edilmi tir.
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Yine Bakanlar Kurulu tarafından 16.9.1999 tarihinde
kararla tırılan ve 30.9.1999 tarih ve 23832 mükerrer sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 577 sayılı KHK’nın 1’inci maddesiyle, 7269 sayılı
Kanuna Geçici 16’ncı madde eklenmi , Geçici 16’ncı maddeye ise
22.11.1999 tarih ve 23884 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
582 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesiyle ilaveler yapılmı tır. Söz konusu
maddenin son halinde özetle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki
yapı ve tesislerde; personelin oturdu u hasarlı kamu konutlarında, birlik,
karargah ve tesislerin konu landırıldıkları yerlerde meydana gelebilecek
de i iklikler sebebiyle buralara atanacak personelin geçici ve kesin iskan
ihtiyacında, meydana gelen hasarların tespiti a amasından itibaren deprem
bölgesinde veya zorunlu hallerde ba ka bir bölgede in ası, esaslı
onarımları, tesislerin i letmesine ve tefri ine yönelik her türlü alım, satım,
hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, bunlarla
ilgili plan, proje, kontrollük ve benzeri hizmetleri mü avirlik firmaları
vasıtasıyla yaptırmaya Milli Savunma ve çi leri Bakanlıklarının yetkili
oldu u hüküm altına alınmı tır.

Yukarıda özetlenen her iki Kararnamede de, yapılacak olan bu i ler
ile 1999 yılı yatırım programı gere ince afet bölgesinde yapılacak i lerin
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’na, 2886 sayılı Devlet hale
Kanunu’na, 832 sayılı Sayı tay Kanunu’nun vize ve tescil hükümlerine ve
3194 sayılı mar Kanunu’nun plan ve parselasyonla ilgili i lemlerindeki
askı, ilan, itirazlara dair sürelerine ili kin hükümlerine tabi olmayaca ı
açıkça ifade edilmi tir.

De erlendirme

1 Anayasamızın 160’ıncı maddesinde Sayı tay’ın, genel ve katma
bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına
denetleyece i ve sorumluların hesap ve i lemlerini kesin hükme
ba layaca ı belirtilmi tir.
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2 832 sayılı Sayı tay Kanunu’nun “Tescil ve Önceden Vizeye Tabi
lemler” ba lıklı 30’uncu maddesinde ise, Sayı tay’ın, denetimine

tabi daire ve kurumlarca harcamaya ili kin olarak yapılan
sözle melerle her türlü ba ıtların tescile, genel ve katma bütçeli
dairelerin kadro ve ödenek da ıtım i lemlerinin de önceden vizeye tabi
oldu u açıkça hüküm altına alınmı tır.

3 Sayı tay’ın tescile tabi tutaca ı sözle melerin parasal sınırları ise yılı
bütçe kanunlarında gösterilmektedir.

4 Sözle melerin tescile, kadro ve ödeneklerin de vizeye tabi olması
hususu 1982 Anayasasında açıkça belirtilmedi inden ve 832 sayılı
Sayı tay Kanunu ile düzenlendi inden bu Kararnamelerdeki hükümler
Anayasa’ya aykırılık te kil etmemektedir.

5 Öte yandan, Kararnamelerdeki düzenlemeler sadece 832 sayılı
Kanunun “vize ve tescil” hükümlerinin uygulanmayaca ını
belirtmi tir. Her ne kadar bu düzenlemelerin 1050 ve 2886 sayılı
Kanun hükümlerinden istisna tutulması hususunun uygulamada
keyfilik yaratabilece i endi esini ta ımaktaysak da söz konusu
i lemlerin harcama yapıldıktan sonra sayman hesaplarının incelenmesi
sırasında Sayı tay tarafından denetlenmesine yasal bir sınırlama
getirilmedi i dü üncesindeyiz.

6 Ancak Yetki Kanunu, Bakanlar Kuruluna denetim konusunda
düzenleme yapma yetkisi vermedi inden vize ve tescil dı ı bırakma
i leminin Yetki Kanununa uygunlu u ise tartı malıdır.

VI-DEPREM HESAPLARINI DENETLEME KOM SYONU
ÇALI MALARI

23.09.1999 tarih ve 23825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 576
sayılı KHK’nın 1’inci maddesinde öngörülen üç ki ilik komisyon
03.09.1999 tarihli Ba bakanlık Onayı ile olu turularak 09.09.1999
tarihinde çalı malarına ba lamı  ve deprem yardım hesaplarının T.C.
Ziraat Bankası Merkez ubesinde açılan hesapta toplanması ile ilgili
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20.12.1999 tarihli ilk inceleme raporu “TC Ba bakanlık Tefti  Kurulu
Ba kanlı ı nceleme Raporu” ba lı ıyla 11.01.2000 tarih ve 23930 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmı tır.

Raporda kamu ve özel kurum ve kurulu ları ile yapılan yazı malar,
banka hesapları ile ilgili çalı malar, ba ı  ve yardım kampanyaları ile ilgili
faaliyetler, iç ve dı  yardımlar incelenmi , banka ubelerinden yapılan
çe itli harcamalara ili kin tespitlerde bulunulmu tur.

Bu tespitlerde mülkî amirlerin onayıyla irketler ve özel ahıslara
ait paralar ayrıntılara girilmeksizin belirtilmi tir. Raporun “ekler”
bölümünün sonunda ise bazı illerde yapılan sadece 139 adet belgeli
harcamaya ili kin rakamlar verilmi tir.

01.06.2000 tarihli “TC Ba bakanlık Tefti  Kurulu (Deprem
Hesapları Denetleme Komisyonu nceleme Raporu” ba lıklı ikinci Rapor
ise 01.07.2000 tarih ve 24096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmı tır. lk
inceleme raporunu hazırlayan komisyon çalı malarını devam ettirirken
toplanan paraların amacına uygun kullanılıp kullanılmadı ının denetimi
maksadıyla 12.11.1999 tarihli Ba bakanlık onayı ile iki üyesi daha önce
komisyonla aynı üç ki ilik yeni bir komisyon daha olu turulmu tur.

Yapılan inceleme ve denetim ile ilgili tespit ve de erlendirmeler
ikinci Raporda u ana ba lıklar itibariyle düzenlenmi tir:

Mevzuat,

Deprem yardım hesaplarının saptanması ve izlenmesi ile ilgili
inceleme ve denetim esas uygulamaları,

Afet Bölge Koordinatörlü ü faaliyet ve harcamaları,

Ziraat Bankası Merkez hesabında toplanan yardımlardan Ba bakanlık
Kriz Merkezi tarafından Afetler Fonu’na aktarılan ve Afet leri Genel
Müdürlü ü ve Karayolları Genel Müdürlü ü tarafından yapılan
harcamalar,

Genel de erlendirme, sonuç ve öneriler.
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Söz konusu Raporun “Sonuç” bölümünde, Mayıs 2000 itibariyle
2958 adet banka hesabının denetime tabi tutuldu u, bu hesaplardan Ziraat
Bankası Merkez ubesindeki hesaba aktarılan tutarların nemasıyla
birlikte 158.093.513.761.676 TL.sı ve Ziraat Bankasındaki merkez ba ı
ve yardım hesaplarından, Bayındırlık ve skan Bakanlı ı Afetler Fonu’na
127.100.000.226.884 TL.sı ve Afet Bölge Koordinatörlü üne de
28.000.000.216.750 TL.sı aktarıldı ı ve harcandı ı belirtilmekte, yapılan
harcamaların denetimi ile ilgili çalı maların da devam etti i ifade
edilmektedir.

De erlendirme

1 576 sayılı KHK ile görevlendirilen komisyonun raporlarının ilkini
“T.C. Ba bakanlık Tefti  Kurulu Ba kanlı ı nceleme Raporu”
ba lı ını; ikincisinin ise “T.C. Ba bakanlık Tefti  Kurulu (Deprem
Hesapları Denetleme Komisyonu) nceleme Raporu” ba lı ını ta ıması
denetimin kimin tarafından yapıldı ı konusunda soru i aretleri
uyandırmaktadır. KHK, Ba bakanlık Tefti  Kuruluna böyle bir
denetleme yetkisi vermemi , deprem hasarlarının bir komisyon
vasıtasıyla denetlenmesini öngörmü tür.

2 Aslında deprem ve afet yönetimi tarafından hazırlanması gereken mali
bilgi ve tabloların deprem hesaplarını denetleme komisyonu
marifetiyle kamuoyuna duyurulması söz konusudur.

3 Denetim standartlarına, metodoloji ve tekniklerine göre yapılan bir
denetim çalı ması söz konusu olmadı ı gibi, yukarıda belirtilen
raporlarda denetim bulguları ve önerileri de yer almamaktadır.

4 Ayrıca üç ki iden olu an Deprem Hesaplarını Denetleme
Komisyonunun sayı ve tutar yönünden çok büyük miktarlara ula an
gelir ve gider belgelerini sa lıklı bir ekilde incelenmesi de fiilen
mümkün de ildir.
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SONUÇ

Bu ayrıntılı açıklamalar ve de erlendirmeler çerçevesinde satır
ba larıyla vurgulanması gereken noktalar unlardır:

Ba ı  ve yardımlardan olu an kamu fonları TBMM denetimi dı ında
tutulmakta ve bu durum Anayasaya aykırılık te kil etmektedir.

4452 sayılı Yetki Kanunu, Bakanlar Kuruluna, denetim konusunda
düzenleme yapma yetkisi vermedi inden yapılmı  ve yapılacak bazı
harcamaları “ön denetim” diye adlandırdı ımız vize ve tescil dı ı
bırakma i leminin Yetki Kanununa uygunlu u tartı ılmalıdır.

Deprem harcamalarını denetlemekle görevlendirilen komisyonun
hazırladı ı raporlar teknik anlamda bir denetim raporu olarak ifade
edilebilirse de gerçekte uluslar arası normlara ve standartlara uygun
dü memekte, rakamsal büyüklükleri göstermenin dı ında herhangi bir
i levi bulunmamaktadır.

Bazı harcamaların 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886
sayılı Devlet hale Kanunu hükümlerinden istisna tutulması
uygulamada keyfilik yaratabilecektir.

Sayı tay denetiminden “kaçı ” sürmektedir ve bu e ilim kamu
fonlarının ba ımsız, tarafsız ve Anayasal statüsü bulunan bir kurulu
eliyle denetlenmesi gere iyle çeli mektedir.
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EK:RAPOR KAPSAMINDA ELE ALINAN KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERLE LG L  KISA B LG LER

KHK
No:

ÖZET R.G. Tarih/
Sayısı

574 Afete maruz kalan illerde geçici ve kesin
iskânların temini amacıyla yapılacak her türlü
i lemin 1050, 2886, sayılı Kanunlar ile 832
sayılı Kanunun vize ve tescil hükümlerine
tabi olmayaca ı,

01.09.1999/

23803 (Mük.)

576 Toplanan iç ve dı  yardımların denetimi
için Ba bakanlık onayı ile bir komisyon
olu turulması,

Prefabrik hizmet binaları ve lojman yapım
i ine ayrılacak paraların Bayındırlık
Bakanlı ının görü ünden sonra
Bakanlıklarca harcanabilece i,

Toplanan paraların Kriz Koordinasyon
Kurulu kararı ile öncelikle depremden
zarar görenlere harcanmak üzere Afetler
Fonuna aktarılaca ı ve 1050, 2886 ve 832
sayılı Kanunlara tabi olmayaca ı,

23.09.1999/

23825

577 Silahlı Kuvvetlere ait hasarlı yapı ve tesislerin
hasar tespit a amasından ba layarak her türlü
alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa,
tefri  vb. i lerin 1050, 2886 sayılı kanunlar ile
832 sayılı Sayı tay Kanununun vize ve tescil
hükümlerine tabi olmayaca ı,

30.09.1999/

23832 (Mük.)
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581 Genel bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve
kurulu larınca yapılacak ba ı  ve yardımlar
ile e itim amacıyla yapılmı  veya yapılacak
olan yardımların 1050, 2886 ve 832 sayılı
Kanun hükümlerinden istisna tutulaca ı,

1.11.1999/

23863

582 577 Sayılı KHK’ya oturdukları kamu
konutları hasara u rayan personel ve
birliklerin konu landırıldıkları yerlerin
de i ikli i sebebiyle atanan personelin
geçici ve kesin iskân ihtiyacının
kar ılanması hususu eklenmi tir.

Deprem nedeniyle Kamu kurumlarınca
gerçekle tirilen mal ve hizmet
alımlarından kurum bütçelerinden
ödenemeyenlerin, Ba bakanlıkça, Mahalli
dareler Fonu Acil Destekleme

Programından sa lanan kaynaklarla
saymanlıklardan ödenece i ve 1050, 2886
ve 832 sayılı Kanunlara tabi olmayaca ı,

22.11.1999/

23844

583 Ba bakanlı a ba lı “Türkiye Acil Durum
Yönetimi Ba kanlı ı” adı altında bir birimin
kurulması ve acil durum yönetimine geçilen
hallerde kamu kurumlarınca yapılacak
harcamaların 1050, 2886 ve 832 sayılı Kanun
hükümlerine tabi olmayaca ı,

22.11.1999/

23884 Mük.)

600 583 sayılı K.H.K ile kurulan“Türkiye Acil
Durum Yönetimi Ba kanlı ı”adlı birimin ismi
“Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlü ü” olarak de i tirilmi tir.

14.06.2000/

24079


