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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAR 
3. — YOKLAMA 
4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 680 
1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal; 

Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili gündem 
dışı konuşmasına Bakanın verdiği izahat 
teşekkürü münasebetiyle Başkanın dav
ranışında ve Başkanlık Divanının üye
lere rozet yaptırması zaruretine dair de
meci. 680:681 

2. Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'
nin ; son günlerdeki hava şartlanılın yap
tığı tahribata ve turizme vâki zararları
na, Hükümetin bu konuda gösterdiği yakın 
alâkaya teşekkürlerini belirten demeci. 681 

3. — İzmir Üyesi Hilmi Onat'm, Ege 
tütün piyasasının biran evvel açılması
na ve taban . fiyatlarının yüksek tutul-
masındaki faydalara dair demeci. 681:682 

4. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm, 
Türkiye Öğretmenler Sendikasının yılbaşı 
tebrik kartı ile ilgili olarak Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in verdiği cevan 
münasebetiyle demeci. 682:684 

Sayfı 
5. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'-

un; Cumhuriyet Senatosu arlına, seçilen 
diğer üyelerle birlikte, katıldığı merhum 
Ali Fuat Gebesoy'un cenaze töreni hak-
ikmda demeci. 684:685 

5. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLA ET 685 

1. — Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek 
olan Cumhurbaşkanı Cevdet Simav'a İz
mir Üyesi İzzet Birand'm refakatine ka
rar verilmesine dair Başbakanlık tezke
resi, (3/644) 685 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 685,714 
1. — Ankara ve İstanbul şehirlerine iç

me, kullanma ve endüstri suyu temini hak
kında kanım tasarısının Millet Meclismce 
kabu! olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri, Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları, (Millet 
Menlisi 1/197; Cumhuriyet Senatosu 
1/815) (S. Sayısı : 1068, 1068 e ek) 685:713, 

721:724 
2, — Devlet Orman İşletmeleri ve ke

reste fabrikalarının 1960, 1961, 1962, ve 
1963 yılları bilançolarının onanmasına dair 
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Sayfa 

kanun teklifinin Mîllet Meclisince F:abul 
olunan metni vo Cumhuriyet Senatosu 
Bitçe Pl?m Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/415; Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1070) 714 

7. _ SORULAR VE CEVAPLAR 713,715 
A) S'dzlıı sorular ve cevapları 713 
1. — Cumhur'yat Senatosu Denişi i 

Üyesi Hüseyin Atmaea'mn, avans alamı-
yan memur ve hizmetlilere dair Başba
kandan SÖLIÜ soruşu. (G/44İ) 713 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyosi Hıfzı Ornız Bekatamın, Kıbrıs me
selesine dair Dışişleri Bakanından soz^ü 
sorusu, (fl'443) 713:714 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Kökcr'n, Bakanlık Müsteşar 
Muavinine dair T turizm ve Tanıtına Ba
kanından sözlü sorusu. (G/417) 714 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalının, Büyakacla'da 
Tarım Bakanlığı bütçesinden yapılan pik
nik yerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorum (6/449) 714 

5. — Cumhuriyet Senaton İstanbul 
üyosi Rifat Özti'4 :ç ne'nin, dış ülkeler
de yasıyan veya Türldye'ye gelen vatan
daşlarımıza dair Barbakandan sözlü so
rusu. (6/432) 714 

G. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Ekrem Özdsn'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon santra
line dair. Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/463) 714 

Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem Özdenin, ihracatımızın 
aramasına dair, Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmacamın, açılacak ilk-
öğretmen okullarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/453) 

714 

714 

715 B) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

M-ehmel Hazer'in, teşkilât kanunları yü
rürlüğe girmiyen Bakanlıkların durumu
na dair sorusu ve Başbakan Süleyman Do-
mirel'in yazılı cevabı. (7/331) 715 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, illere verilen çimento mik
tarına dair sorusu ve Sanayi B <:anı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı. (7/338) 715:716 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, ödünç para verme işiyle 
uğraşanlara dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı. 
(7/394) * 716:718 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sim Atday'm. motorlu nakil vasıtaları 
ile yapılan naliyata dair sorusu ve îciş-
bri. Bakanı Faruk Sükan'm yazıüı cevabı. 
(7/401) ' 713 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üy~si 
Sim Atalay'm. îmar ve İskân Bakanlığı 
ödeneklerine dair. sorusu ve İmar ve İş
kâl Bakanı Ha1 dun Manteeşoğlu'nun y -
zıfc cevabı.'7/415) * 718:720 

8. — DÜZELTÎŞ 720 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Bursa Üyesi Şeref Kayalar; Tabiî üye Kad

ri Kaplan ve dört arkadaşının Kıbrıs konusun
da bir Genel Görüşme açılmasına dair öner
gesini, geçen birlerimde Ta" iî Üye Ahmet Yıi-
dız'ın tenkidlerde bulunduktan sonra geri al
dığını, bu suretle Hükümete cevap verme im

kanının ortadan kaldırdığını, bunun usule uy
gun olmadığını beyanla, adı geçenin Kıbrıs 
olaylarına müteveccih tenk'dlerini cevapladı. 

Askerî ve siyan sahalarda memleketimize 
büyük hizmetleri mesbuk merhum Ali Fuat Ce-
besoy'un ruhunu tazizen ihtiram duruşunda 
bulunuldu. 
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Millî Eğitim Bakanı ilkami Ertem; Eskişe

hir Üyesi Ömer Ucuzalin geçen birlerimde, 
Türkiye öğretmenler Sendüraıurn yıl başı 
münasebetiyle gönderdiği tebrik kartı hakkın
da bakanlıkça ne işlem yapıldığına dair yaptığı 
gündem dışı konuşmasını cevaplıyarak, millî 
cğitimdeld inkişaf ve hamlelerin bütçe mü
nasebetiyle geniş şekilde arz edileceğini sen
dikaların, Sendikalar Kanununa aykırı hareket
lerini Cumhuriyet savcılarının takiple mükel
lef olduklarını, sendika mensuplarının bir öğ
retmen ve tir Devlet memuru olmaları hase
biyle vuku1; ula sak kanunsuz hareketlerinin de 
Bakanlıkça daima tckibcdildiğini ve edilece
ğini belirtti, 

Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin; 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, gecen bir
leşimde, tütün mevzuunda yaıfcğı gündem dı
şı görüşmesine cevaben, tütün randımanının 
ilânının çiftçiye sarar getireceğini, fiyatların 
her yıl zamanında ilân edildiğini, tekelin des
tekleme alışlarının % 90 inin ilk günlerde 
yapdd-ğım. ve yeni. kanunun diğer birçok hu
susları halledeceğini bildirdi. 

Merhum Alı Fuat Ce^csoy'un cenaze töre
lime katılmak ibere Cumhur'yet Senatosundan 
bir heyet seçilmesine dair iki önerge clnındu ve 

ad çekme suretiyle beş kişilik bir heyet teşkil 
olundu. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde 
değişildik yapılması; 

Ankara Üniversitesi 1C67 yılı Bütçe Kanu
nuna bağh cetvellerde değişildik yapılması 
hakkmdald kanun tasarıları görüşüldü ve Cum
huriyet Ssnatosunca tasarıların kanunlaşmaları 
kabul edildi. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
görüşülmesine devam olundu ve teklifin ka
nunlaşması kabul olundu. 

16 Ocak 1963 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak iisere Birleşime saat 21,40 ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvckili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Çanakkale 
Nahit Attan 

Başkan 
Başkanveküi 
Mac't Zercn 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artutonaç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'mn, Kastamonu ilinin 
köy ve mahallelerine dair sözlü sorusu önergesi 
Koy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/485) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Czgüneş'in, Sincan (Ankara) Lisesi ile coğ
rafya c'ğretmcnlerine dair sözlü sora önerge
si, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/4C6) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in Millî Eğitim Bakanlığına 
bağh orta dereceli okullarda uygulanmak üze
re yayınlanan s:nıf geçme ve imtihan Yönet-
maliğine dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/487) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in istanbul'a yerleşmiş bu
lunan Batı. Tralrya Türklerine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/421) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 

Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlunun, 506 
sayılı So.-yal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilavesine dair kanun töldlfinin 
reddine dair Millet Meclisi Çalışma Komisyonu 

raporunun Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Sosyal işler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 2/400; 
Cumhuriyet Senatosu 2/233) (S. Sayısı : 1075) 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağh CA/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
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kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/612; Cumhuriyet Se
natosu 2/235) (S. Sayısı : 1074) 

3. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka-

BAŞKAN — 19 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde-

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili gündem dışı konuşma
sına Bakanın verdiği izahat teşekkürü münasebe
tiyle Başkanın davranışına ve Başkanlık Divanı
nın üyelere rozet yaptırması zaruretine dair 
demeci, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bir birleşim evvel 
huzurunuzda gündem dışı bir konuşma yapmış
tım. Kendi bakanlığını alâkadar ettiği için Sa
yın Millî Eğitim Bakanımız geçen birleşimde 
hem meselenin üzerinde durarak Yüce Heyeti
nize izahatta bulundular, hem de benim sor
muş olduğum suali cevaplandırdılar. Elimizdeki 
içtüzüğe göre bu konuşmanın sonunda Yüce Se
natonun bir üyesi olarak gereken cevabı ver
me imkânım bulunmadığı için oturduğum yer
den ayağa kalkıp Başkana karşı, Sayın Millî 
Eğitim Bakanımıza teşekkürümü arz ettim. 

Değerli arkadaşlarım, elimizdeki 183 madde
den ibaret olan Senatonun içtüzüğü, seneler
den beri gördük M, bâzı meseleleri muallâkta 

nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhu
riyet Senatosu 1/815) (S. Sayısı : 1068 e ek) 

me gemeden evvel zaptı sabık hakkında Sa
yın Ucuzal söz istemiştir. Buyurun Sayın Ucu-
zal. 

bırakmıştır. Bu sebeple de bâzı teamüllerin or
taya çıktığı ve tatbik edildiği de görülmekte
dir. Aslında bu içtüzüğü yapan arkadaşımız 
her usul hükmünde olduğu gibi tatbikatı ko
laylaştırmak ve çalışma zamanını verimli hal
de devam ettirmek için ısdar edilmiştir. Tüzü
ğü baştanbaşa elbetteki buraya geldikten son
ra tetkik ettik. Her Sayın üye Sayın Başkanlık 
makamını işgal eden arkadaşlarımız kadar tü
züğe vakıftır, en az onun kadar da bilmekle 
vazifelidir. Benim hareketim ne usul kaideleri
ne, ne usulsüzlüğe taallûk eden bir hareket de
ğildir muhterem arkadaşlarım. Yerimden ben 
teşekkür edince, o gün Başkanlık makamında 
bulunan Sayın Başkanvekili Sırrı Atalay arka
daşımız «böyle bir usul yoktur» diye derhal 
bir cevapta bulundular ve bunun üzerine de, 
hatırlanacağı veçhile, bilmem onun konuşmasına 
mı, bilmem benim teşekkürüme mi Yüce Heye
tinizden bir kısım arkadaşlar ve o gün Başka
nın solunda bulunan kâtip arkadaşım da me
seleyi gülüşmekle geçirdiler. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Değerli arkadaşlarım, hiçbir usul kanunu 
yok ki nezaket kaidelerini tahdidetsin veya ne
zaket kaidelerini saysın. Benim hareketim sa
dece nezaket kaideleri içinde yapılmış bir ha
reketten ibarettir. 

Ama mutlak surette bu usul hükümlerini 
tatbik edeceğim diyen arkadaşa, asıl içtüzük 
içinde bulunan maddelerin yıllardan beri tat
bik edilmediğini gördüğümüz bir fıkrasını ha
tırlatarak huzurunuzdan ayrılacağım. İçtüzü
ğün 165 nci maddesinin bir ikinci fıkrası var
dır M, bu fıkra Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
birer rozet taşımasını âmirdir ve bu rozetin 
yapılmasını da Başkanlık Divanına tahmil et
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, her gün birçoğumuz, 
müracaat memurlarına veya özel kalemlerde 
halâ kim olduğumuz sorusuna cevap vermek 
mecburiyetinde kalıyoruz. Sayın arkadaşımın 
da dahil olduğu Başkanlık Divanı bizi bu sorgu 
sualden kurtarmak için kendilerine tüzüğün 
tahmil ettiği vazifeyi yaparlarsa çok memnun 
olurum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Fırtınalar yüzünden sahilleri-
mizdeki turistik tesislerin hasara uğradığın
dan bahisle Hükümetin yardım talebi maksa
dına matuf gündem dışı Sayın Ege söz iste
miştir. Buyurun Sayın Ege. 

2. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
son günlerdeki kava şartlarının yaptığı tahribat 
ve turizme vaki zararlara, Hükümetin bu konu
da gösterdiği yakın alâkaya teşekkürlerini be
lirten demeci. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan; son günlerde vukubulan sel baskınları 
ve fırtınalar memleketimizde normal ulaşımı ve 
haberleşmeyi sekteye uğratmıştır. 

Ayrıca, sellerin yarattığı tahribat yanında 
deniz fırtınaları da can ve mal kayıplarına se-
bebolmuştur. 

Felâketler karşısında Devletimizin ve Hükü
metimizin süratle müdahalede bulunmasını ve 
tedbirler almasını takdirle karşılarız. 

Sayın Başkan, son hava şartları karşısında 
turistik sahillerimizde de büyük zararlar olmuş
tur. Meselâ; Türkiye'nin, istanbul'dan sonra ikin
ci turistik deniz kapısı olan Kuşada'mız deniz 
fırtınalarından ağır hasar görmüştür. Aldığımız 

telefon, telgraf ve mektuplardan öğreniyoruz: 
Turistik sahillerdeki Gazino, mokamp, kamp ve 
plaj tesisleri fırtına ve dalgalar altında yıkılıp 
gitmişlerdir. Kuşada'sı sahil motel, gazino ve 
plâjcılarının perişan hale geldiğini öğrenmiş bu
lunuyoruz. 1968 Turizm sezonuna hazırlık ya
pan bu insanların bütün varlıklarını sular götü
rüp gitmiştir. Hayatlarını ve geçimlerini bu te
sislere bağlamış müteşebbislere el uzatılacağına, 
kayıp ve zararlarını gidermek için gerekli ted
birlerin Hükümet tarafından alınacağına inana-

I rak hatırlatıyoruz: Turizm mevsimi yakındır. 
! Süratle her türlü yardım gerçekleştirilmelidir. 

Hasarın tesbiti için Turizm Bakanlığı harekete 
geçmelidir. Bölgeye gönderilecek uzmanlar, za
rarı yerinde görüp maddi mânevi yardımların 
şartlarını kararlaştırmalıdır. Memleketimizde, 
yeni yeni uyanıp gelişmeye başlıyan turizm şu
uru özel teşebbüs arasında da yayılmaya başla
mıştır. Özel teşebbüs arasında bu mücadelenin 

ı öncülüğünü yapan ve bugün zarara uğramış aile
leri, derhal kalkındırmak gerekir. Böyle davra
nışlar, turizm politikamızın tahakkuku yolunda 
teşebbüs sahiplerini teşvik edecektir. Yeni yeni 
iş adamları çıkacak, yeni işyerleri açılacaktır. 

Bugücü, bu hızı kamçılamak ve 1968 turizm 
mevsimine zamanında yetiştirmek için Hükümet 
çeşitli yardım ve kredi imkânlarını harekete ge
çirmelidir. 

Hürmetlerimle. 

3. — tzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, Ege tütün 
piyasasının biran evvel açılmasına ve taban fi
yatlarının yüksek tutulmasındaki faydalara dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat Ege Tütün 
piyasası hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun sayın Onat. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, aziz 
senatörler; Adana'da pamuk, Konya'da buğday 
ve Karadeniz'de fındık ne ise, Ege'de de tütün 
odur. Tütün müstahsili senede 364 gün çalışır 
ve bunun karşılığını 1 tek günde alır Ya sevi
nir ya da oturur ağlar. Tütünün dikiminden, 
denklenip satımı yapılıncaya kadar, beher yap
rağında büyük emekler, bitmiyen çileler ve bü
yük göz nuru hissesi vardır, çalışanların. 

Şöyle dolaştım Ege'de. Hiç alışık olmadıkla
rı kar tabakası altında kavurucu soğuğa rağ
men bir canlılık, bir hareket gördüm. Sebebini 
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sordum, tütün piyasası açılacak dediler. Çünkü 
bu müstahsil vatandaşım tam 33 i gününü esna
fa borçlanarak geçiriyor. Onun bu bir gününde, 
bütün esnafda ortak olacağı için, canlılık var 
her yerde. Türkiye'nin ve hattâ dünyanın en gü
zel içimli ve kaliteli tütünü Ege'de yetişir, bili
yorsunuz. Ege'nin Gâvur köyü, Değirmendere'si, 
Torbalı, Cumaova'sı, Dikili'si, Foça'sı, Seferihi-
sa'rı birbirleri ile adeta bu konuda yarış yapı
yorlar. Menemenli, Çeşmeli vatandaşlar bu yıl 
biz iyi mala, iyi para istiyoruz diyorlar. 

Bergamalılar, Knrkblar ve Foçalılar piyasa 
açılmadan önce 59 liraya da vermeyiz malımızı, 
zira o günün heyecanı bire yetiyor da artıyor 
diyorlar. 

Her yıl Tire, Baymdır ve Ödemiş'e 30 - 40 
tüccar eksperi gelirmiş, bu sene 10 - 15 eksper 
gelmiş; tesMt işi için. Bunu da vatandaşlar Hü
kümetin yüksek fiyatla alıma başlıyacağma ham
lediyor, seviniyorlar. 365 günde bir günlerini 
sevinçli geçirme umudunu taşıyorlar. 

Onların bu güzel sevincine katılmamak müm
kün değil. Tabiî haklan da var. Az da olsa şu 
fiyat artışı karşısında onların da tütününün ma
liyet fiyatı elbette artarştır. Hükümetin asgari 
20 liralık bir taban fiyatı ile piyasayı açması şa
yanı arzudur ve Ege'de büyük bir sevinç yara
tacaktır. Bunu daima kendilerine yakın hisset
tikleri Başvekillerinden ve Tek3İ Bakanından 
istemektedirler. 

Egeli müstahsilin yegâne şikâyet konusu, yıl
lar yılı klasikleşen dertlerin artık ortadan kal
dırılmasıdır. Bunun da, «Tütün ve tütün tekeli 
Kanunu» ile bir banka veya kooperatif kurul
ması hakkındaki kanunun biran önce çıkarılma
sına ümidini bağlamış bulunmaktadırlar. Kendi
lerine gerektiği gibi yardımcı ola cağımızı vâde-
derek ayrıldım. 

Kısaca hâlini, sizlere ve Hükümetime arz et
meye çalıştığım bu çalışan insanlara gecikmeden 
el uzatmanın ve piyasayı açmam lüzumuna ben 
inandım. Zira cepleri boş, fakat ümit dolu benim 
vatandaşlarım, Hükümetinden müjdeler bekli
yorlar. 

Hürmetlerimle. 

4. — Tabiî Üye Haydar Tımrkanat'ın, Tür
kiye Öğretmenler Sendikasının yılbaşı tebrik 
kartı ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı îlhami 
Ertem'in verdiği cevap münasebetiyle demeci 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığındaki 
son olaylar hakkında Seym H?7dar Tıınçkanat 
sön istemişlerdir. Buyuranın 03.710, Haydar 
Tangkanat. 

HAYDAR TUZTOKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler; TöS Genel Merkezi yürütme 
kurulunun yılbaşı münasebeti yle siyah zemin 
üzerine b^yaz yazarak gönderdiği 7ilbaşı mesa
jını ele alarak gündem dışı konuşma yanan bir 
senatöre eevabolarak S? 7ın Millî Eğitim Ba
kanı îlhami Ertemin bu kürsüden 11 Ocak gü
nü yanlığı konuşmaya değinmek istiyorum. 
O gün Sayın Bakan dediler ki; şerefli Türk 
öğretmeninin asil görevi işinde kalmasından 
huzursuzluk duyanlar var. Bâzı politikacılar ve 
çevreler refaha doğru hızla ve huzura doğru 
bir yürek aşıldığı ile yüriiyn Türluye'nin bu 
halinden huzursuzdurlar. î:4c TöS bunlardan 
biridir. Sayın Bakan han7i ölç"73 dayanarak 
bu suçlaııpyı yapabiliyor, buru bilmiyorum. 
Hiçbir ye ikili organın kararı olmadan ve huku-
kan geçerli bir neden gösteremeden öjle takdir 
o İtim d'j-erek öğretmen süren ve Bakanlık em
rine alanların huzur bozuculukta baş rol oyna
dıklarını söylemek gerçeklere daha rygun düş
mez mi? Asıl /rörev konusunda başlıca öğret
men örgütleri ile Bakanlığın görüşleri çatışmak
tadır. Bakanlık, öğretmeni A, B. C öğretmekle 
yetkisin,-Anpyasanm scrycıl devle* niteliğine de
ğinmesin, devrimler ve 27 M?7isın nedenlerine 
ve amaçlarına dokunmasın, yurt ve kalkınma 
sorunları ile ilgili görüşlerini arıklamasın, sa-
deee kendisini dersane duvardan işerisine sıkış-
tunp, iktidarın ineklerini söyleyip istomedlkle-
rinden bahsetmesin, d'7or. Bu tez'n tipik bir 
örneğini eski bak-anla-'dan Sayın Derciz bu kür
süden şöyle ifade etmişlerdi : Demişlerdi ki; öğ
retmen benzin istasyonunu öğrencilerine göster
sin. Pompayı anlatsın. Faka" petrolden, Mobil-
den, Selden asîa bahsetmesin. Öğretmen örgüt
leri ise büjde bir hareketi benimsenerek robot
laşmayı kabul etmiyor. Biz az gelişmiş bir ülke
nin ?~r:lm öğretmeniyiz. Yurdun bu durumda 
oluşunun başlıca nedeni eğitim yetersizliğidir. Bu 
ise öğretmenlere ağır ve ciddi görevler yükle
mektedir. Eğitimi millilik adma uygun olarak 
bütün yurt sorunlarını ve tüm kalkın aydınla
tılmasını kapsamalıdır. Bu da A, B; C nin çok 
ötesinde, her a7dının da katılması gereken bir 
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görüştür. Bu görüş ayrılığından ötürü, Bakan 
tak taraflı suçlamalarım o kadar iteri götürdü 
ki, yine bu kürsüden Türk öğretmenini asil va
zifesinden ayırıp milletin karcısına dikmek, ileri 
derecede politikanın inine sokmak istiyenler 
vardır, diyorlar. Bir defa asıl görevdeki anla
yış farkını belirttim. Bence bor şeyden önce ay
dın bir yurtta;} olan öğretmeni yurt soranlarını 
inceleyip anlatmaktan alıkoyma": bilinçli ve 
uyanık kucaklar yetiştirmesini önlemeye çak
mak bugünkü Anayasa ve eğitim amaçları res
mî belgesine de aykırı olur. Öğretmenin politi
kaya karışmasına ben de karayım. Ama bu ko
nuda bir görüş birliğine varmak lâzımdır. Öğret
menin partilerarası yarışmaya ve partilerin ik
tidar savacına ve parti içi faaliyetlere katılması 
zararlıdır. Faka1- yurt sorunlarına çözüm ara
mak, bâzı çözümleri benimseyip, bâzılarını da 
benimsememek ve yurdu az gslişmişlikten kur
tarma yollarını açıldamasmı politika sayıp onu 
yasaklamak hiçbir hukuk devletinde örneği ol-
mıyan ilkel bir anlayış olur. Bâzı parti veya 
politikacıların görüşlerine benrryor d'ye doğru
lan ve yurt gerçeklerini s*'ylemek yasaldana-
maz. Eğer Sayın Bakan bu suçlamalarında sa
mimî ve tarafsız olsa idi fiilî politika yapan bir 
İnsim öğretmenleri Bakanlığın kilit mevkilerine 
getirmezdi. Bir örnek, verelim; 13 tarihli bir ga-

/zeted~n okryorum. Salı günü A. P. top!ant?.~m-
daki konuşma tarzınız, Başlık, Aydın Yalç-n 
Bey; «Salı günü Â. P. grup toplantısındaki ko
nuşma tarzınız....» 

EAŞKATT — Gazetenin ismini lûfeder misi
niz efendim? Belki tetkik etmek isterler. 

HAYDAR TUHÇKANAT (Devamla) — So
nunda efendim söyliyeceğim. Müsaade buyurun 
Cayın Başkan. «Toplantısındaki konuşma tarzı
nız beni hayrete düşürdü ve üz'infye sevk etti. 
ITe öfkeli, nice celalli, ne mütecaviz ifade idi o. 
Gazetelere verdiğiniz parça1 ar bile zehir zık
kım. Bir de kürsüde lâf çakıştırırken, ki hid
detli halinizi tasavvur ettim de enikonu ürk-
tüm...» Makale devam ediyor, atlıyorum. «Karşı 
partiden vazife ile yollanmış gibi kateyi içinden 
taşa tutmaktadır. Siz Truva surlarının içine us
talıkla yerleştirilen karnının içi oldu kılınçlı 
cengâverle dolu tahta Odiz'yüs atı mısınız dos
tum. O ne mizansen öyle, o ne içerden vuruş 
onlar, gayet medeni siyaset ölçüleri içinde bir 

par'.i oranını hesaba çekmeyi düşünürken kol
tuğunun altı G. H. P. oldan ile dolu çektiğini 
vurur, vurdu mu öldürür bir kana susamış ile 
karşılaştılar. Halinize gülsünler mi, ağlasınlar 
mı şaşa kaldılar. Grup tartışmalarının dışarıya 
sızmaması bir kaide iken konuşmayı evvelden 
hasırlayıp gazetelere dağıtmalar böylece A. P. 
C-rupunda uğradığınız -korkunç hezimeti, bu he-
ılmet konuşmamızın seviyesinden de bellidir, 
bir zafer gibi göstermeye kalkışmalar ne için. 
Azimet O. II. P. ye mi, T. İ. P. ye mi doğru? 
Aydın B:y? Yoksa yine göç davulu mu çaldı. 

Aşağı sağ kanat mertlik ve dürüstlükten 
karanlık fikirli adamlar, mutaassıp ve inhisar
cı azınlık, parti ve memleketi aydınlık yoldan 
geri çevirmek i 3< ti yenler, milliyetçiler kliği bö
lücülükle engellemelerle ve baskılarla iktidar 
partisinin en önemli organını mefluç hale ge
tirmek istiyenler aşırı kanat, aşırı uç, kim bun
lar? Sahiden A. P. den mi, yolsa bir muhalif 
partiden mi? Bu aşın suçlamalarla partinizi 
dile düşürdünüz.» Makale devam ediyor. 
13 Ocak 19G3 tarihli Tercüman Gazetesinde 
öğretmen ve halen tercüme bürosuna t~yln edil
miş Bakan tarafından Ahmet Kaaaklı yazan. 
Diğer makaleleri de hergün devam ediyor, bi
liyorsunuz. Bu zat iktidarın türküsünü söyle
diği için tercüme bürosuna t3yin edilmiştir. 
Bu zat aeaöa politika yapmıyor mu? Hem de 
katmerlisini. Ama Bakanlıktadır bu zat. Eğer 
Bakan samimî olmuş olsaydı ena da müsaade 
etmiyeceği aşikârdı. 

Sayın Bakan diyorlar ki; Türk'ye öğretmen
ler Sendikasının hareket tarzı Devlet Perso
neli Kanununa uygun hareket etmemeleri Cum
huriyet Savcılarını ilgilendirir, benim görevim 
dışınla kalır. Sendika mensuplarının öğret
men ve dolayısiyle bir Devlet memuru olmala
rından mütevellit hattı hareket tarzı vardır ki, 
o zaman kendilerine kanunlar uygulanmaktadır. 
İM husus vardır diyor Sayın Bakan. Yani bu 
meseleyi iki acıdan ele almak mümkündür. Bi
risi sendikanın tüzel kişiliği olarak hareket 
etme tarzıdır, ikincisi tüzel kipiiiğe mensup 
şahısların hareket tarzlarıdır. Demek olrysr ki, 
Sayın Bakan Kanuna göre kurulmuş olan öğ
retmen sendikalarının çalışmalarını uygun gö
rüyor ve kanunsuz hareketleri olursa bu Sav
cıları ilgilendirir diyerek kanunlara saygılı ol-
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duğunu da belirtiyor. Tüzel kişiliğe mensup şa
hısların hareket tarzlarından, yani öğretmen ve 
Devlet memuru olmalarından mütevellit hattı 
hareket tarzlarından kendilerine kanunlar uy
gulanmaktadır, demekte. Bundan Bakanın iki 
anlamlı şu son ifadelerini iyi niyetle anlasak 
dahi uygulama malesef Bakanı tekzip ediyor. 
Şu 1 Ocak tarihli öğretmen Gazetesi. Saym 
Başvekil Süleyman Demirel'e yaptıkları bir zi
yaret, esnasında haksız ve kanunsuz keyfi tâ
yinlerden şikâyette bulunmuşlar. Sayın Demi
rci'de demiş ki, «Bunları bana bir dosya halin
de getirin, ona göre eğer haklı iseniz, dâvanızı 
ona göre çözümliyelim. Hazırlamışlar, neşredil
miş, Süleyman Demirel'e de verilmiş bu. Yüz 
kişi, bir tanesinde kanunî bir sebep yok arka
daşlarım. Hepsi TÖS Yönetim Kurulundan TÖS 
Başkanı veyahut sendikalı öğretmen olduğu için 
yurdun muhtelif yerlerine yine Devlet kesesin
den harcırahları verilmek üzere kış kıyamette 
sürülmüşler evlerinden, barklarından uzaklaş
tırılmışlar. Bunların haklarında her hangi bir 
kanunî soruşturma dahi açılmamıştır. Bundan 
çıkan sonuç şudur: kanunlara saygısı olması 
gereken Bakan keyfî ve kanunsuz işlemler yap
makta, bu kış ve kıyamette sırf yıldırmak ve 
göz dağı vermek için tâyin ve sürgünler yap
maktadır. Kanunların uygulanacağını söyliyen 
Bakan acaba neden bu kanunsuz ve keyfi işler 
yapmakta ve öğretmenler arasmda devamlı bir 
huzursuzluğu bilerek ve istiyerek yaratmakta
dır? Aayasa ve kanunlara göre kurulmuş olan 
Türkiye öğretmenler Senrikasınm tüzel kişili
ğini meydana getiren şahısları sırf bu sendikal 
faaliyetlerinden ötürü baskı altına al ve sürgün 
et, sonra da rejimin oturmasından ve hukuk 
devletinden bahset. Sayın Bakana bir kere daha 
hatırlatalım ki, demokrasi bir bütündür, iktida
rın hoşuna giden tarafları ile gitmiyen taraf
ları da olacaktır, elbette, işinize gelen taraf
larına evet, gelmiyen taraflarına hayır der ve 
tahammül gösteremezseniz o düzenin adı de
mokrasi olmaz ve o Devlete hukuk Devleti dene
mez. Sendikaya; evet. Fakat sendika faaliyet
lerini yürütenleri kanunsuz ve keyfî olarak 
cezalandırmak bu samimiyet, ciddiyet ve Ana
yasa ile asla bağdaşamaz. Bize göre Bakanın 
bu kanunsuz ve keyfî tutum ve davranışlarıdır 
M, öğretmenler arasında huzursuzluk yaratmak 
ve onları direnmeye zorlamaktadır. Sayın Ba

kan doğru olmıyan kanunsuz ve keyfî bu tutum 
ve davranışlarından vaz geçerek öğretmen top
lumundaki huzursuzluğa son vermeli, yurt kal
kınmasında onların aydın güçlerinden âzami öl
çüde faydalanmasını bilmeli ve yurt çıkarlarına 
olduğu kadar kendi bakanlığına da bunun fay
da getireceğine inanmış olmalıdır. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Orta sıra
lardan alkışlar). 

5. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un, 
Cumhuriyet Senatosu Adına seçilen diğer üye
lerle birlikte katıldığı merhum Ali Fuat Cebe-
soy'un cenaze töreni hakkında demeci. 

BAŞKAN — Senato Genel Kurulunca Mer
hum Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın cenaze mera
simine katılan Sayın Tekin Arıburun gündem 
dışı bilgi vermek üzere söz istemiştir. Buyuru
nuz Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, birkaç gün "evvel Millî Mü
cadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy 
Paşanın cenaze merasimine iştirak etmek üzere 
bir heyet seçilmiş idi. Bu heyet hakkında arzı 
malûmat etmek üzere arkadaşlarımın tensibi 
ile huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

istanbul Senatörü Tekin Arıburun, istanbul 
Senatörü Osman Gümüşoğlu, Uşak Senatörü 
Faik Atayurt ve Manisa Senatörü Emin Acar'
dan müteşekkil olan heyet istanbul'daki cena
ze merasimine Yüksek Senatoyu temsil etmek 
üzere iştirak etti. Orada aynı zamanda Senato 
ve Millet Meclisi Başkanları da hazır bulunu
yorlardı. Sayın Osman Gümüşoğlu 'nun himme
ti ile Senatomuz adına bir de çelenk yaptırıldı 
ve merasime gönderildi. Merasim çok muhte
şem oldu sayın arkadaşlarım. Bir Millî Mücade
le kahramanına lâyık tarzda gerek askerî gerek 
sivil büyük bir hürmet gösterildi. Merasim is
tanbul'da bitmiş bulunuyordu. Fakat arkadaş
larla istişareden sonra yine Senatomuzun da 
memnun olacağını düşünerek birimizin defin 
merasiminin yapılacağı yere kadar gitmeyi ka
rarlaştırdık ve bendeniz bu vazifeyi üzerime al
dım. Geyve'deki köye kadar gittik. Kendi ismi 
ile yâdedilmiş olan tesmiye edilmiş olan Alifu-
atpaşa Köyüne kadar gittik. Yollarda kar ol
masına rağmen ve devamlı yağış bulunmasına 
rağmen bütün köylerden istanbul'dan itibaren; 
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bütün köylerden bütün kasabacıklardan birçok 
halk görmeye çıkmış. Ve bunların saatlerce 
bekledikleri belli idi, üzerlerindeki kar yağışla
rından dolayı Bir gece Sakarya'da yani Adapa
zarı'nda kaldık. Ertesi günü Ali Fuat Cebesoy 
Paşanın köyüne gittik, Geyve'ye. Oradan iti
baren de yine büyük bir kalabalık bütün yol
larda dizilmiş olmak suretiyle hürmet eseri 

1. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/197; Cumhuri
yet Senatosu 1/815) (S. Sayısı : 1068, 1068 e 
ek) (1) 

Genel Kurulun öncelik kararı almış bulun
duğu Ankara ve istanbul şehirlerine içme, kul
lanma ve endüstri suyu temini, hakkındaki ka
nun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ge
rekli konuşmalar yapılmış idi. Tasarı komis
yondan geri gelmiş bulunuyor. Komisyon, yal
nız başlığında değiştirme yapmış, maddeleri, 
aynen Millet Meclisinden geldiği şekliyle kabul 
etmiş bulunmaktadır. Kanunun tümü üzerinde 
başkaca görüşmek istiyen sayın üye? 

Sayın Alparslan, buyurunuz. 

(1) 1068 e ek S. Sayılı hasmayazı tutanağın 
sonundadır. 1068 S. Sayılı basmayazı ise 
28 . 12 . 1967 tarihli 16 ncı Birleşim tutanağına 
bağlıdır. 

gösterdiler ve oradan muhteşem bir merasimle 
defin merasimi oldu. Bu arada ailesi olan zevat 
bilhassa bendenize şükranlarını ve Sayın Sena
tonun göstermiş olduğu ilgiden dolayı şükran
larını, minnettarlıklarını bildirmek üzere ben
denizi vazifekâr kıldılar. Bunu da arz ederim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

i FEHMİ APLASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; Ankara 
ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve en-

I düstri suyu temini hakkındaki kanun tasarısı 
! karşımıza geldiği zaman meselenin biraz daha 
i aydınlatılması cihetine gidilmediği takdirde 
I Türkiye'de sanki suya ihtiyacı olan bir başka 
j yer yokmuş da yalnız istanbul ve Ankara şeh-
İ ri için böyle bir kanun teklifi getmlmiş diye 

vatandaşlarımızın yüreklerinde bir burukluk 
I hâsılolabilirdi. Şahsan bu kanun tasarısı ile 
] İstanbul ve Ankara belediyelerinin ne kadar 

bitkin bir halde, nasıl borca boğulmuş batık bir 
I halde bulunduğunun teşhirini yaptığımız kana

atine varmış bulunuyorum. Filvaki, hepimiz bi-
j liyoruz ki; İstanbul, iki milyonu aşan; Ankara 

bir milyonu herhalde şimdi aşmış olan nüfusu 
ile... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir noktayı 
! işaret edeyim, belki konuşmanıza müessir olur. 
! Başlığın değişmiş olduğunu ifade etmiş idim. 

Orada, komisyonun getirmiş olduğu metin baş
lığında, Ankara, istanbul ve nüfusu yüzbinden 
yukarı olanlar, deyimi var. Yalnız İstanbul ve 

i Ankara değil. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ ( 
1. — Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olan 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a İzmir Üyesi İz
zet Birand'ın refakatine karar verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/644) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var
dır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın 22 - 31 Ocak 1968 ta

rihleri arasında Suudi Arabistan ve Libya'ya 
yapacakları resmî ziyarette kendilerine Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Profesör Dr. iz-

6. — GÖRÜŞ 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 
zet Birand'ın refakat etmeleri uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini ri
ca ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Sayın İzzet Birand'ın Cumhur
başkanının yurt dışına yapacağı seyahat heye
tine katılmalarını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

LEN İŞLER 
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FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Var 
of endim, var. Şimdi İstanbul ve Ankara bele
diyelerinin nasıl beledî hizmetleri görmekte ki
fayetsiz olduğu anlaşımıaktaılır. Komisyonu
muzun metni alıp tashihinden sonra nüfusu 
100 0JO den fasla olan beldelerin de imkânlar 
el verdiği ölçüde ve mümkün olursa aynı tarz
da yardıma mazhar olmak suretiyle Devlet Gu 
İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasiyle sularının 
getirilmesi konusunun ele alırasağı zikredil-
mektodir. Gönlüm çok iste. di şi, böyio bir ka
nun getirileceğine Belediye Gelirler Kanununu 
gerçekten belediyelerin ihtiyarlanın karşılaya
cak tarzda biran evvel hazırlayıp getirsek ve 
kanunların umumilik prensipleri içersinde bele
diyelere imkân vermek suretiyle Devlet Cu il
lerini vatan sathının caba çok ihtiyaç göj-ioren 
bölgelerinde kendi faaliyetler.'yle baş başa bı
rakmış obaydık. Hu dakikada düşünüyorum, 
bu kanunla su mevzuunda istifade edecek olan
ların çoğunluğunu gecekondu bölgelerinde otu
ran insanlar ele ahnmış elmasa, yani bunların 
lehine bir faaliyet bulunmasa ra'ısan beyle bir 
kanuna sureti kat."yede rey vermem ve arka
daşlarımı da ikaz etmeyi bir vasife bilirim. Ama, 
Ankara'da nüfusun yarısından, hemen hemen 
biraz daha fazlası gecekondu calini, İstanbul 
da yine nüfusun büyük bir kısmı, hem de çok 
dağınık halde gecekondu mahallelerine ye deş
miş insanlar olduğuna göre, bu. insanlara yapı
lacak her hizmetin de Türkiye'nin gerçekten 
nasibini a1 amamın olan faldr insanlarına hizmet 
mahiyetinde bulunacağını düşünerek, o itibarla 
bu kanunun yüksek huzurunuza getirimıcslndc 
bir mahzur telâkki etmiyorum. Kanunun asıl 
hedeflerinden bir tanesi de, sanayileşmede en
düstride faydalı olacak suyu getirme maki a ik
na matuf. Şimdi son yapılan değişiklikle nüfu
su yüz bini asan beldelere de ayın seklide bu 
faaliyette bulunulması öngörülmekte yani me
seleyi burasından aldığımız valdt eyle zannedi
yorum ki, bir dar boğaca girmiş olacağız Hedef 
ihtiyaç ise, nüfusu yüzbinden fazla olan belde
ler belki kendi imkânları içerisinde veya İller 
Bankasından görecekleri yaıdım ile bâzı şehir
ler yapabilirler. Ama, nüfusu daha az olan bir
çok belediyelerimiz vardır ki, bu belediyelerin 
lapırdıyacak hailen yoktur. 

Sanayileşmeye gelince; yani nüfus kesafeti 
artmıştır diye bir mıntıkanın mutlak surette 

sanayileşmeye geçeceğini farz ve kabul etmek 
mümkün oknadığı gibi, Hükümetin alacağı ted-
birlorle, sanayiin geri kalmış olan bölgelere 
kaydırılması durumu da ortada bulunmaktadır. 
Halihazır duruma göre meseleyi mütalâa etmek 
suretiyle eğer milletin imkânlarını nüfusu yüz-
bini aşmıştır diye muayyen yerlere hasredersek 
bunda büyük bir adaletsizlik olur. Bu esasen 
mahrum kalan Türkiye'nin geri kalmış bölgele
rini yine kendi hallerine, kendi başlarının çâ
resine torketmokten başka bir mâna taşımaz. 
Köseleyi bu İnliyle değerlendirmek icabediyor. 
0 itibarla maddesi geldiği zaman ayrıca görü
şeceğini, mâruzâtta bulunacağım. Nüfusu 
1 OD C00 den farla yerler mevzuunu benim hav
salanı kabul etmiyor, istanbul, Ankara beledi
yelerine yardım kalnkaten turizm bakımından, 
istanbul un, sanayileşme bakımından, İstanbul'
unda gecekondularında perişan olan insanlar 
su ihtiyacı b almalından istanbul'un yardıma 
muhtacolcîuğu lir vakıa, ve İstanbul Belediyesi-
nnı bu beceriksiz hali için de bu hizmetleri ne 
dün, ne bugün, ne de yarın yapmasının müm
kün ve muhtemel olmadığı hesaba katılırsa, bu
nun teşkilâtları vo teknik clcmanlan ve dâvası
na ciddiyetle sarılması itibariyle Devlet Su İş
lerine emanet edilmesinde fayda mülâhaza ede-
rkı. Aynı gerekçeleri Ankara Belediyesi için de 
düşünür vo can ve gönülden kanunun bu kısmı 
üzerindim yürütülmesini arzu ederim. Fakat, 
palyatlf tedbirlerle meseleleri yüzüstü bıraka
cağına, Hükümet, lütfetsin biran evvel belediye 
gelirleri kanununu getirsin ki, belediyelere im
kân verelim. Ve bizim Devlet Su İşleri Teşkilâ
tımız gibi Milletin gözü üzerinde olan teşkilâtı
mızı yalnız nüfusu artmış olan şehirlere değil, 
Türldyc'nin bilhassa geri kalmış bölgelerine 
göndermenin yollarını arayalım. Kanunun he
yeti umum: ye si üzerindeki maruzatımı bu şe
kilde tamamlıyorum. Ve son yapılan değişikli
ğe göre maddenin başlığrndeki bu nüfusu yubz-
iıindcn yakası olan belediyeleri de ihtiva eden 
İnsurnın kanundan cıkaıulması lüzumunu arz 
cdlycrum. Bunun inin hemen bir önerge takdim 
o ileceğim. Bununla ilgili 10 ncu maddeyi de ay
nı görüş ininde bu kanundan çıkarmanın lüzu
muna, zaruretine; bilhassa geri kalmış bölgele
rin içinde bulunduğu dengesizliğe daha fazlası
nı ira'asağı gerekçesiyle katılmadığımı arz ede
rini. Saygılarımla, 
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BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATÜE (Sinop) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, tu kanun üzerinde arkadaşları
mız değerli mütalâalar, değerli fikirler ileri 
sürdüler, Cayın Osman Salihoğlu arkadaşımız 
da, bunlara cevap lütfettiler, Master Planından 
bağladılar, cinyor, sinyen plânına kadar eğildi
ler. Ancak ne Master î-llnın, ne Sinyor Plânın, 
ne de Cinyor plânın kanunun gerekçesinde ol
madığını hemen arz etmek isterim. 

Efendim, kanunla? maatteessüf taşlıkları 
itibariyle Heyeti Allycııize sunulurken bir üıtisa-
ra tabi oluyor. Halbuki tisini bildiğimiz iktibas 
olunması icabeder. Malûmuâliniz ihtisarla ikti
bas arasmda büyük fark vardır. Şimdi bakıyo
rum, Millet Meclisinden gelen, arattırdım çün
kü, 233 sayılı Kanun Ankara ve İstanbul şehir
lerinin içme, kullanma Ve endüstri suyu teinini 
baklanda kanun tasarısı, İstanbul Milletvekili 
Boşit Ülker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, 
Enerji, üâhiri. Şimdi geliyorum bizim 1038 sa
yılı teklife Heyeti ümumiyeye sunuşa : Ankara 
ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve en
düstri suyu temini hakkında kanun tasarısı Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve C. Scna'iGSu 
İçişleri, ila... Arkadaşlar olmadı zannediyorum. 
Çünkü bize gelen kanun taşanları metnine tak-
trğımız saman bendenizdeki ilk- intita şu idi : 
I.-Jillct Meclisinde değiştirilmiş. Halbuki daha 
evvel Milletvekili arkadaşlarımın da bu istan
bul ve Ankara içme suyu habdnnda bir müta-
3." a1 an var, tunu teklif halinde tedvin etmişler, 
Meclislere sunmuşlar. Bunu göremiyoruz burada. 
Bu, öyle zannediyorum ki şekil balarımdan bü
yük bir noksanlıktır. Sayın Osman Salihoğlu 
arkadaşımızdan bunun bilhassa ileride giderme
lerini istirham edeceğim. 

Çimdi geliyoruz su meselesine : Bu su mese
lesinde biraz sonra söyl'yeceğim lâkırdıyı, sayın 
arka ilasın doktor Rifat öztürkçine için söylü
yorum. Çimini, bizim kanattan arkadaşlarımız 
su halikında görüştüğü vakitte bir nevi suyu 
istemiyorlar, veyahut İstanbul yo Ankara'ya su 
isalesino taraftar deliller gibi bir hava yaratıl
dı. Böyle değil arkadaşlarım. Eğer bir iktidar 
memleketin dört tarafına Hazineden su isalesino 
muktedir ise ve bunu yaparsa elbette o iktidar 
takdir olumur, tebcil olunur. Evvelâ prensibi 
koyalım. Hangi iktidar olursa olsun, hele Hü

kümet öteden beri, benim kanaatime göre, bi
zim Hükümetimiz olduğu için, hükümetlerin 
halkın ihtiyaçlarına eğilen tasarruflarını tak
tik etmemek mümkün değildir. Şimdi biz kanu
nun maksat ve gayesini iyi görüyoruz. Ama 
muhteva itibariyle zayıf görüyoruz. Muhteva 
itibariyle gayrikabili tatbik görüyoruz. Meselâ 
paraları nasıl alacaklar, fonda birikecek, büt
çeden gidecelıtir, diyor. Buna imkân yoktur. 
Neden imkân yoktur, Bizim memlekette koor-
dine bir harekete geçmenin imkânı yoktur. Mü
eyyidesini de göremiyoruz, müeyyide zayıf bura
da. Bir ild misal vereyim, Heyeti Aliyenize. Bun
lar hepinizin bildiği misallar. Meselâ Etibank, 
elektrik verdiği belediyelerden elektrik pa:a3im 
alamaz. Hadi kesse ya.. Suyu keserim, dersiniz, 
kesin talıalım elektriği... Kesemezsiniz. Beledi
ye alır, parayı kullanır. Ne yapar? Cari masraf
la .a kullanır. Burada da müeyyidesi olma-lığı 
için bu fonda birikecek paranın böyle olması 
ihtimali vardır. Çünkü Türkiye'de birtakım iş
ler dezorganizo bir haldedir. Çimdi arz edece
ğim. Balım arkadaşlar, Pendik, Kartal, Küçük
yalı, Maltepe, belediyeleri, eğer söylenenler, 
yaptığım tetkikat doğru ise, bir birlik kurmuş
la', Ömerli istikametinden su getirmek için 
muhtelif kuyular acınırlar, İller Bankasına 
borçlanmışlar. Devlet Su İşlerinin haberi yok. 
Müsaade almamışlar; ben c'yle biliyorum. Bel
ki çimdi sayın bakan, pek muhterem arkadaşı
mız çılnp «aldı» d yecekler, ama benim yaptı
ğım tetkikatta almamışlar, kuyuları açmışlar. 
Şimdi ne yapılıyor? Ömerli istikametinde baraj 
yapacak. Muhtemeldir ki daha evvel sarf edilen 
paralar hâk ile yeksan olacaktır. Nereye gitti 
bu paralar? Yani âmme hizmetinden birtakım 
yapılan tasarruflar mahvolur» gidecektir. De
mek ki koordinasyon yapmanın imkânı yoktur 
Türkiye'de. Bu bir hüsnüniyete kat yor. Hüs
nüniyete kaldığınız vakit de, müeyyide koyma
dığınız için bu böyle kalıyor. Çimdi bendeniz 
siman tedbiri palyatlf olarak görüyorum. Pal-
yr-tif ted irler var içinde. Bu istanbul'un, İs
tanbul gibi mühim t ir şehrin, Ankara gibi mer
kezi Hükümet olan t i r şehrin elbette su ihtiyacı 
yeterli derecede, hattâ hin olmazsa 23 sereye 
cevap vere celi bir mahiyette olması lâzım gelir. 
Gerçi gerekçede yok ama, öğrendiğimize göre 
bu yapılacak barajlar, İstanbul'un, Master Plân 
dedi Sayın Osman Salihoğlu, ama Cinyor plân 
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gibi geliyor bana, çünkü 15 senelik su ihtiyacı
nı tatmin ediyor. Bu olmaz arkadaşlar, masraf 
yapılacaksa bir defa yapılsın temelli yapılsın, 
Ama ileri doğru yapılsın, çeyrek asra yetsin. 
Bu itibarla bu iyi bir vaziyette değildir. Mem
leketin her tarafında suya ihtiyaç var. İlk de
virlerde, ilk kabilelerde bile su ihtiyacı en baş
ta gelir. Bütün çeşmelerin üstünde vardır Ayeti 
Kerime : «Vecealna minelmai küllişey'in hay» 
diye hemen hemen bütün çeşmelerde yazar, bü
tün çeşmelerde vardır. Demek ki Türk'ler bir 
baştan bir başa gittikleri, zabtetkikleri her yer
de her çeşmenin üzerine bu Ayeti Kerimeyi ya
zarak suyun ne kadar ehemmiyetli ve kıymetli 
olduğunu, insan hayatı üzerindeki etkilerini 
haketmiş oluyorlar ve nesilden nesile geliyor. 
Binaenaleyh bendeniz şu şehre su yapılacak
mış, buna yapılmıyacakmış gibi bir mütalâaya 
varamıyorum. Ancak, şimdi arkadaşlarımız ge
tirmişler, elimize geçmedi ama öyle zannediyo
rum ki yüzbin nüfus diyorlar. E., gerisi ne ola
cak arkadaşlar? Meselâ bizim Kastamonu yüz
bin nüfuslu değil, Çankırı değil, Sinop değil, 
geçersiniz ileriye, Rize de değil. Gittiğim yer
leri sayıyorum. Demek ki bir çok vilâyetlerimiz 
bu işten mahrum olacaktır, öyle ise biz bir iş 
yaparken onu kâmil bir tarzda yapmıyoruz. Ben 
bittabi bu vilâyetleri sayarken, kanunun bir 
genellik ifade etmesi için halkın suya olan ih
tiyacını belirtmek için arz ediyorum. Yoksa baş
ka bir maksatla söylemiyorum. Şimdi bu'ild şeh
rimize su verilecek ama, hemen bir parantez için
de arz edeyim ki istanbul'da beş sene sonra ka
nalizasyon meselesi de gelecek karşınıza. Bü
yük bir dert olarak gelecek. Çıkamaz Sıhhat 
Vekâleti içinden. Sâri hastalıklar gelecek. An
kara da böyledir, belki yurdun dört bir tarafı 
böyledir. Bunlar bizim önümüze ne zaman geli
yor? Sıkışık bir vaziyet hâsıl olduğu zaman ge
liyor. Onun için palyatif tedbirlerden içtina-
bederek esaslı tedbirler almak mecburiyetinde
yiz. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız İstanbul'a su ve
rilmesini bir imtiyaz gibi görmek istiyor. Arka
daşlar hususi kanunlar çıkar, çıkması lâzımdır. 
Niçin İstanbul bu sıkıntıda kalmıştır? 1946 dan 
beri, demokratik hareketin başlamasından itiba
ren şehirleşme hareketi evvelâ etkisini İstanbul 
üzerinde göstermiştir. Gecekondular, aklımda 

kaldığına göre 1946 da Sayın Fahrettin Kerim 
Gökay'm valiliği zamanında başlamıştır. Zabıt
ları açarsanız, Sayın Enver Kök arkadaşımız 
konuştu, bulursunuz orada. Bir gün memleketin 
başına bunlar felâket olacaktır dedi ve oldu. Su 
bakımından oldu, kanalizasyon bakımından ol
du, büyük kış olursa iaşe bakımından oldu. Fı
rın yok, yol yok orada, su yok, kanalizasyon 
yok oralarda. Bir şehir evvelâ kurulurken en 
başta gelen elektriği, suyu kanalizasyonudur. 
Bu üç şey nazarı itibara alınır. Hani üç beyaz
lar gibi. Eifat Beyefendi bunların hiçbirisi na
zarı itibara alınmamış, evvelâ etkisini İstanbul'
da göstermiş. Nereye çıkmış, 800 bin nüfus çık
mış iki milyona... Nereden geliyor? Sayın Al
paslan arkadaşım belirtti, belediyeler çok zayıf. 
Şehirde oturan insanların belediye hizmetlerine 
iştiraki yok. Güzi bir çöp parası verir, cüzi bir 
eskiden kalma tâbirle, fener parası verir, su pa
rası da hattâ cüzidir. Bunları Hükümet kuvvet-
lendirmeli. Yani büyük şehirlerin nimetlerinden 
istifade eden insanlar, asfaltta yürüyen insan
lar, hiç olmazsa en asgarisinden Arnavut kaldı
rımı üzerinde yürüyen insanlar, telefon şebeke
sinden, elektrikten istifade eden insanlar elbette 
o şehrin belediyesine, hizmetlerin yapıldığı nis-
bette, bir şey vermek mecburiyetindedirler ve 
bunu vereceklerdir: Bu noksan. İşte bu kanun 
onun için, bir ihtiyacı tatmin için geliyor. Ama 
öyle zannediyorum M, başlığı da kötü oldu. Sa
yın Osman Salihoğlu arkadaşım zannediyorum 
ki, cevap verecekler, lütfedecekler. Kendisi çok 
nazik bir arkadaşımızdır. Ama 100 090 nüfus 
koyduk. Gerisi ne olacak? Hani sosyal adalet, 
nerede demokrasi, hani halk hareketi, hani ikti
darın fakir halktan aldığı reyler? Değerlendiril-
miyecek mi bunlar? Halk hep bize rey verecek 
ve biz bildiğimizi yapacağız. Olmaz böyle şey ar
kadaşlar, olmaz. Hiç olmazsa, insaf demiyorum 
ama biraz merhametli olalım. Yurdun dört bu
cağında suya ihtiyaç vardır. Biz biliyoruz. Sam
sat'a kadınların sabaha kadar bir avuç su al
mak için evlerine gidemediklerini gözlerimizle 
gördük. Yanm bardak su içemedim. Utandım 
çünkü. Peki onlar ne olacak?.. Onların hiçbiri
ne burada bir şey yok. Hani gazdan para aldı 
idi, o da yok, bu sefer bütçede. Hani arkadaşlar 
gazdan şu kadar para alacağız diye söyledi şu 
kadar milyon, zannedersem Sayın Tuna söyledi. 
Birisi söyledi, oraya vereceğiz dedi. Baktık büt-
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çede o da yok. Hepsi bir istikamete gidiyor, küt
leler âmme hizmetlerinden mahrum kalıyor. 
Eğer âmme hizmetlerini kütleye doğru tevcih 
edeceksek kanunu bu değildir, anlayış bu değil
dir, düşünüş bu değildir. Maruzatım bu kadar 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; müzakeresini yapmakta bu-
- lunduğumuz bu kanunun kısa bir seyrini arz et

mek isterim. En evvel büyük zaruretler karşı
sında bulunduğu görülen, düşünülen büyük ve 
mütekâsif iki şehrimizin, İstanbul ve Ankara'
nın, içme, kullanma ve sanayi suyu temini için 
bir kanun teklif edilmiş, Millet Meclisinde bu
nun 100 bine kadar olan kasabalara teşmili ka
rarlaştırılmış, Muhterem Senatonun Malî ve ik
tisadi îşler Komisyonunda görüşülürken bu li
mit elli bine düşürülmüş, Bütçe ve Plân Komis
yonunda görüşülürken yalnız Ankara ve İstan
bul şehrine teşmili kabul edilmiş, bilâhara 
huzurunuzda görüşülürken geri alınmış ve Bü
yük Millet Meclisinden geldiği fikriyatı içinde 
yüz bine kadar teşmili suretiyle kabul edilerek 
şu anda müzakere edilmekte bulunmaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım, burada kanun salâhi
yet ve yetki bakımından DSİ ye, şehir ve kasa
baların içme suyunu temin etme salâhiyeti tev
di etmektedir bu kanun. Zira DSİ nin 6200, 
7478 ve 167 sayılı kanunlarla kendisine veri
len vazifeler içinde yeraltı sularının kıymet
lendirilmesi, köy içme sularının kıymetlendiril
mesi ve sathi suların rezervi, sulama ve kurut
mada kullanılması, enerji tesislerinin inşası ve 
bunların işletilmesi yetkisini vermektedir. Bu 
mevzuu biraz daha tavzih etmek için hayli ge
rilere lüzum ve ihtiyacını hissetmek durumun
da kalmaktayım. Muhterem arkadaşlar nüfusu 
üç bine kadar olan yerlerde belediye teşkilâtı 
yoktur. Ancak, kaza merkezi olduğu takdirde 
belediye teşkilâtı bulunan her yerde pek çok 
imtiyazlardan istifade etmektedir ve diğerleri
ne nazaran daha avantaj lı durumda bulunmak
tadırlar. Bu fikriyat içinde de içme suyu, ka
nalizasyon ve elektrik gibi bâzı teşebbüsleri 
bâzıları kendi imkânları ile temin edebilmek 
durumunda olmuşlardır. Fakat belediyeler ve 
özel idareler gibi, mahallî idareler kendi im
kânları ile tahakkuk ettiremedikleri-konular 
için 1930 yıllarında kurulmuş olan İller Ban-

16 . 1 . 1968 O : 1 

kasının daha geniş, teknik ve malî imkânların
dan istifade edebilmek durumuna gelmişlerdir. 
Bu durum bugün de caridir ve bugünde hü
kümlü bulunmaktadır. Bu arada pek çok sathî 
suların kaynaklarından hattâ yeraltı suların
dan istifade edilmek suretiyle pek çok kasaba 
ve şehirlerin içme suları temin edilmiş, isale ve 
şehir için şebekeleri yapılmış bulunmaktadır. 
Ancak küçük teşebbüsler tahakkuk ettiril
dikçe daha büyük problemler, nüfus arttıkça 
daha büyük problemler tevellüdetmekte, dola-
yısiyle mahallî belediyelerin imkânlarını aş
makta, kendisine muhtelif kaynaklardan gelen 
varidat ile karşılanamaz duruma gelmektedir. 
Bu durum karşısında bu tip belediyelerin ihti
yaçlarının karşılanabilmesi için nüfusu 50 000 e 
kadar olanlara bir yardım imkânı düşünülmek
tedir ve bu da tahakkuk ettirilmiştir, özel 
fonlar kurulmuş, bir kısmı hibe bir kısmı da 
faizsiz veya düşük faizle uzun vâdelerle ödeme 
imkânları temin edilmiştir. 

FERİD MELEN (Van) — Muş'un kabaha
ti ne? 

İSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Arz 
edeceğim Sayın Melen. 1960 yılında nüfusun üç 
binden aşağı durumda olanların, ki Urfa - Mar
din ovaları bunun çok canlı, birçok tipik mi
salidir. Biraz evvel muhterem arkadaşlarım 
bunlardan bâzı misal verdiler. 1960 da 7478 sa
yılı Kanunla köy içme sularının temini kanun
laşmış ve bir yetki ile DSİ Umum Müdürlü
ğüne tevdi edilmiş ve hakikaten iftiharla ifa
de edebileceğim çok müspet çalışmalar da ya
pılmıştır. Bugün Köy işleri Bakanlığına bağ
lı YSE Genel Müdürlüğü tarafından bu yetki 
kanuna müsteniden tedvir edilmekte ve şu an
da 150 köyün istifade ettiği şebekeler kurul
muş bulunmaktadır. 

Şimdi bunu da arz ettikten sonra DSİ nin 
bir yetki ile Ankara ve İstanbul ile nüfusu yüz 
bine kadar olan şehirlerin içme sularının, kul
lanma sularının ve sanayi sularının temin edil
mesi konusu içinde bu kanun huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. Şimdi DSİ, sathî sular re
zervle barajlar yapmak suretiyle, teksif etmek 
suretiyle kıymetlendirmektedir. Muhterem ar
kadaşlarım, kanunun metninde Çubuk II, Ka-
yaş - Bayındır, Barajı Kurboğazı Barajı, Ömer-
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îi ve Alibey barajlarının durumları kıymctlcn-
dirilmektcdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Su idleri 
Genel Umum Müdürlümü kendi yetki vo im
kânları idinde kurmuş olduğu barajları kıy
metlendirirken, kendi salâhiyet ve imkanları 
içinde bunu sulama sryu olarak kullanmakta
dır. Ancak bunu belediyelerin istifadesine ara 
ederken karlılığını feri dönmek suretiyle almak 
ihtiyacın ladır. Zira, kendi Teşkilât Kanunu, 
kurduğu bütün tesisleri amortisman bedelleri 
isletme masrafı ile geri almaktadır. Hiç"-irisini, 
iller Bankasının tesis etmiş okluğu tesisler gibi 
bir kısmını hibe suretiyle vermemektedir. Ay
nen amortisman bedelleri art?., işletme masrafı 
olarak /ireri almaktadır. 

Şimdi huzurunuzdaki kanunda c!a İstanbul 
ve Ankara ve nüfusu yüz bine kadar olan be
lediyelere tesisleri yanacak, mıhta? olurlarsa, 
lüzum ve zaruret olursa., bunların nehir şebe
kelerinde kuracak, fakat bunları 30 senelik vâ
de içinde maliyetleri ile feri alacaktır, aynen-
tahsil edecektir. Şimdi bu araçla biraz evvel 
arz ettiğim 50 - 100 000 nüfuslu kasaba ve rc-
hirler idinde, muhterem Batur'un ifado ettik
leri gibi, yaz binden gerisi no olacak fikriyatı 
içinde beyanda bulundular. Elli bin ile yüz 
bin arasındakiler, şurada yüz bine kadar olan
lar misali gibi birisi Devlet Su işleri Büterrin
den ödenecek, geri alınacak, birisi iller Banka
sı Bütçesinden ödenecek, onlar;n yardım ve 
gayretleriyle ödenecektir. O da rynı imkân ve 
suretlerle goriyo alınmış bulunacaktır. Bina
enaleyh, arada pek sekil, hüv'yet ve maksat 
bakımından bir fark bulunmamaktad-r. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bu kanun hükümlerine 
göre inşa edilmiş ve edilmekte bulunan baraj
lardan istifade imkânına göre, faydalanma im
kânlarına göre belediyelerin, mueyyen hisseleri 
belediyelerin hizmetine tahsis edilecek ve onla
rın bedeli geri alınacak, fakat bakiyesi tahsis 
edildiği hususlara, sulamaya terk eillmiş bulu
nacaktır, ki DSİ bununla da aslî hizmetlerini 
yapmış ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehir
lerin vo nüfusu yüz bine kadar olan şehirlerin 
ihtiyacını da karşılamış bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine arkadaşların 
ifadelerini kıymetlendirmek kaseli ile arz edi
yorum. içme suları 30 senelik bir projeksiyon 
içinde kıymetlendirilmek suretiyle tesis edil

mektedir. Ancak, barajların inşas?, taîmsan bir 
işme suyu temini gayesine mltûf elmadığma 
göre, ancak bundan fer'i olarak istifade mev-
zıubahis bulunduğuna göre mümkün olabilen 
imkânını ryııcn tahsis edecektir. Fakat içme 
suyu şebekeleri mutlaka 30 senelik bir periot 
nazarı itibara alınmak suretiyle şebekeler, isale 
kanalları bunlara göre tesis ve inşa edilmekte
dir. Pek kısa bir vâde değildir. Uzun bir istik
bali dişilin altına ala1:ilecek durumda bulun
maktadır. 

Şimdi bu duruma göre, bu kısaca izahatım
dan sonra, şahsi kanaatim olarak .şunu arz et
mek isterim ki, Hükümetin böyle bir teşebbüs 
iio Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün şahsan 
mensubu bulunmakla iftihar ettiğim bu mües
sesenin, bu iki büyük mütekâsif, sanayi merkezi 
ha1 ini alan bu iki şehrimizin isme, kullanma vo 
sanayi sularını karşılama teşebbüsünü büyük 
bir memnuniyetle karşılamakta ve şahsan ken
dilerine teşekkür etmekteyim. Hele bilhassa 
bu iki şehrimize münhasır kalmadan nüfusu 
y'lz bine kadar olan şehirlerimize de teşmil et
melerini de yine cesaretle atılmış bir adam o'a-
raî: telâkki etmekteyim, ki, burada yine il
ler Bankasının çalışmalariyle bir tedahül mev-
zuubahs elmasa gerek. Zira kanunun 10 neu 
maddemde, Bakanlar Kurulu kararı ile, diye 
bir kayıt bulunmaktadır, ki, bütün bunlar gö
rüşülüp, konuşulun hakikaten iller Bankası 
çerçevesi içinde yapabildiği takdirde Devlet 
Da işlerine bu kanunun verilmesi külfetinin 
tahmili de mcvzuubahıolmamaktadır. Binae
naleyh, hâdisede bir tedahül, bir imfyazh du
rum mevzuubahsDİmadığı kanaatini ifade et
mek suretiyle hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oaîihcğiu, sayın birçok 
üye daha, var, konuşmak arzu eden. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Şimdi ko
nuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Salih-
cğlu buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Saynı Baş
kan muhterem arkadaşlar; geçen oturumda bu
rada müzakere edilen Ankara ve istanbul ne
hirlerinin içme vo kullanma suyu tasarısı üze
rinde görüşmeler yapılırken, birçok sözcü ar-
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kadaşlarımız-n tenkidleri ışığı altında dununu 
yeniden tesellidir etmek maksadı ile tasaırryı 
geri aMık. Komisyonda Yüksek Senatonun gö-
rüşlerinden ilham alarak yeniden tetkikine ko
yulduk ve brn-nla iİTİli İ1W" Ba'^'uaı f^rrl 
MüdürLi ile, DSİ Genel Müdürünü komisyo
numuza çağırarak etraflıca izahat aldık. Şu 
son getirdimiz tadarı, bu aldrğımjz izahatların 
ısığ1. altında komisyonumuzca verilimi bir ka
rar neticesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir durumun mut
lak surette vuzuha lovuşması lazımdı?, Cura
daki tasan üzerindeki konulmalarda, clildıatimizi 
çeker, bir nokta, sanki nüfusu yüz'unden yuka
rı olan ve İstanbul ve Ankara şehirlerinin ck-
şındaki şehirlerin vo k'iylerm suları yapılmaya
cakmış gibi bir mâna çıkarılmak istenmektedir. 
Hâdise böyle değildir. T^hus-a Sapai 
Batur arkadaşım sosyal adaleti falan da 
buraya, sokiular. Arkadaşlar. Türkiye'
de en küçük ünite köydür. Köylerin içme anla
m ı n yapılması haklında 7478 say lı Kamın 
vardır. Bu Kanuna istinaden 1050 den bu yana 
23 bine yaVn k'lvün de jo^e s-^-ı Vwv—.-ti-
ve yapılagelmektedir. Devlet Su işleri bünyesi 
içinde olan bu köy içme sulan mevzuu eon ku
rulan Köy inleri Bakanlığı Bütçesine devredil
miştir. Şu hale göre üoMne kadar olan r:"yler:"n 
içme suları aynı minval üzere, ama değişik bir 
el olan Köy İdleri Bakanlığı nıarifetiylo yap:la-
caktır. Üçbinden yukan, yüz1-ine ka :1ar olan ne
hirlerin içme sulan da, hepinizin ve saman za
man burada takdirlerini benim de dinlediğim 
iller Bankasının çalınmalarını öven konulma
lar zabıtlarda mevcuttur. Teknik kapasite ba
kımından daima yeterliliğini ispat etmiş ille:: 
Bankası marifetiyle bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da yapılabilecektir. Ancak iller 
Bankasının ellibin nüfusa kadar olanlara bir 
bağış, ondan bağış sisteminin Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin (E) formülünde yüzbino kadar, şek
linde tashihi suretiyle bu da gerçekleşecektir. 
100 000 den yukan olan şehirlerin alınman me
selesinde komisyonumuz, birinci seferden gör
dünüz, ki Meclisten geleni değHk bir şekilde 
getirmiştir. Ama şimdi bu bölümlerin, hizmet 
taksimi şeklinde olan bölümlerin ilgili vo yet
kili dairelerin komisyonumuzda verdiği iza
hatla tatmin olmuşuz ve bununla hizmetlerin 
daha iyi yapılacağına da kanaat getirmiş. Ç Öy

le ki: iller Bankası 100 000 den yukan olan şe
hirler uhdesinde olduğu zaman, 100 000 in al
tındaki Huş, Van, Tatvan diye duruyoruz üze
rinde, onların yaprlabilmc imkânları bu şekilde 
claîn çok olacak demek. Binaenalryk, hâdisenin 
(herinde dururken, so-yal adalet olmuyor, şu 
oluyor, bu oluyor gibi kanun metni ile alâkası 
olmayan iddiaların bence burada yeri olma
ma u gopo'ia*, 

Sonra, Sayın Suphi Batur arkadaşımız, sıkı
şılıyor, palyatif tedbir olarak geliyor, falan de
diler. Arkadaşlar bu kanun tasansı üç yıldan 
beri Mecliste. Eğer Meclise gelen kanunlar geç 
çıtoyorsa kepimizin kendimizde bu kabahati ara
mamız llz'mgelir kanaatindeyim. 

Suphi Batur arkadaşım gcç*n sefer benim 
burada verdiğim izahatta master plân, marko 
plân, falan falan dedi ve bunu bir istihza konu
su yapmak istediler. Evet arkadaşım, master 
plân, marko plân teknikte vardır. 

Buradaki izahatta arkadaşlanm tenkid etti
ler, 030 milyon nereden bulundu? Ben de ona, 
830 milyon lira bir master plânın üzerinden çı
kar: lan hesa'a istinadc diyor dedim ve gerçek 
do budur. Daha uzun vadeli yıllara, daha uzun 
bir perspektif içinde düşünme meselesi, 1985 
yhna kadar, istanbul ve Ankara'nın bununla 
rrllcdo'ileceği bugün tesbit edilmiştir. Daha ile
risine ait fizibilite hesaplan yapılacak elbetteki 
1085 den sonra olan kısımlan da, buru tamam
layıcı şekilde ikinci bir etapta huzurunuza gele
cek ir. 

Sonra, Suphi Batur arkadaımız yine. nasıl 
belediyelerden bu para alınacak, bu bir koor
dinasyon meselesidir, nrr'l olacak, buyurdular. 
Arkadaşlarım, Yüksek Meclislerden kanun çı
karken, bu kanuna aykın hareket edileceği dü-
şünülomemesi lâzım. Buna aykırı hareket 
edene kanuni müeyyideler tatbik edilecek. Eti-
bank diye gösterdiğiniz misal kanun değildir. 
karşılıklı bir mukaveleye istinadediyor. Bunun
la alâkası yoktur. 

Hüfusn yüz"-inden yukan olan şehirler. Ni-
r'm, y''z" ki, doksanbin, seksenbin değ'l, iddiası 
ileri sürülebilir. Bunun kıstas ve çizgisinin tâ
yininde arkadaşlar, nüfusu yüzMnden yukan 
olan şehirlerrı çok npksatlı projelere istinadet-
mesi, barajlarla bilhassa münasebetJi oluru 
esas rol oynamaktadır. Binaenaleyh, niçin dok-
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sanbin değil, yirmibin değil, onbin değil mese
lesinin bir cephesi de budur. Diğer cephesi arz 
ettiğim şekilde tiler Bankasının yapacağı vazi
yetin tesbiti mânasındadır. Şimdi o halde de
mek M, Türkiye'de bütün ünitelerin içme su
yu meselesi kanunla şu şekilde tesbit ediliyor. 
Nüfusu 3 Ö00 e kadar olan köy dediğimiz üni
teler, 7448 sayılı Kanunla, Köy İşleri Bakan
lığı eliyle, bugüne kadar olduğu gibi, yapıla
caktır. Nüfusu 3 000 ile 100 000 arasında olan 
şehirler hepimizin övündüğü ve bugüne kadar 
başarılı hizmetler gören İller Bankası marife
tiyle yapılacaktır. Nüfusu 100 000 den yukarı 
olan şehirler de bu kanun kabul edildiği tak 
dirde buradaki muhtevaya uygun olarak yapı
lacaktır. Bunun çeşitli şekilde, meselâ Alpas
lan arkadaşımızın dediği gibi efendim buna rey 
vermeyiz falan... Ama gecekondu mmtakasında-
ki sakinler, arkadaşlarım, gecekondu meselesi. 
Sayın Suphi Batur'un dediği gibi, demokratik 
düzenle falan alâkası olan bir şey değil, iktisadi 
ve sosyal bir harekettir. Gecekonduların nüfus 
kesafetinin bu şehirleri tazyik etmesidir ki, böy 
le bir kanun da gelmiştir. Binaenaleyh öyle bir 
tazyik olmazsa bu kanun gelmiyecekti ve Al
parslan Beyin rey vermesine de zaten lüzum 
kalmıyacaktı. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Gündoğan, buyurun. 

C H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısı komisyonumuz tarafından 10 ncu 
maddesi eksik olarak daha evvel huzurunuza 
gelmiş bulunduğu sırada grupum adına fikir 
lerimi beyan etmiştim. Bir iki cümle ile o gün
kü sözlerimi hülâsa etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum, ki bugün söyliyeceğim sözlerle o söz
lerin irtibatı anlaşılmış olsun, önce bu kanun 
tasarısı büyük bir zaruretin ifadesi olarak ted
vin edilmek istenmektedir. Hakikaten istanbul 
ve Ankara şehirleri Türkiye'de İkinci Cihan 
Harbinden sonra vukua gelen plânsız ve prog
ramsız şehirleşme olayının bir tabî sonucudur 
Yüzbinlerce köylü vatandaş, şehrin talebi olma
dığı halde, köyde geçim derdinden muztaribol 
dukları için şehirlere yığılmışlar ve bu şehirle
rin o günkü dengesini ister istemez değiştirmiş
lerdir. Bu arada en mübrem ihtiyaç olan su o 

şehirlerin belediyeleri tarafından imkânlar dâ
hilinde halledilmiye çalışılmışsa da maalesef o 
şehirlerin belediyelerinin büyük borçlar altında 
bir nevi batakçı durumuna düşmeleri, o halkın 
su ihtiyacını giderememiştir. Kaldı M, o şehir
lerde maalesef yine plânsız ve programsızlık yü
zünden sanayileşme hareketleri, diğer bölgelere 
ve şehirlere nazaran çok daha süratli bir inki
şaf göstermiştir. Plânlara rağmen bölgeler ara
sı dengesizliğin en güzel misali Ankara ve İs
tanbul civarında, hiç değilse istanbul ile izmit 
arasındaki berzahta plânsız programsız bir sı-
nayileşmenin vukua gelmesi, Türkiye için ileri
de çok pahalıya ödenecek bir yanlış harekettir. 
işte bütün bu sebeplerle gerek köylerden şehir
lere büyük nüfus akımı sebebiyle, gerekse prog
ramsız sanayileşme yüzünden, Ankara ve istan
bul şehirlerinde belediyeler eli ile yapılması 
mümkün olmıyan su tesislerinin finanasmanı 
için getirilmiş bir kanun tasarısıdır ve doğru
dur. Çünkü bir gerçeğe, bir realiteye cevap 
veriyor. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
tasarısında bir başka doğruluk daha vardır. 
Bu iki şehir etrafında yapılmakta olan baraj
lar parasızlık yüzünden ikmal edilememe du
rumuna düşmüşlerdir. Bu kanunla Devlet Ha
zinesinden verilecek paraların bu barajların ik
maline sarf edilmesi derpiş edilmiştir M, kanaa
timizce bu hem plân hedeflerine uygundur, hem 
de baraj gibi yüksek maliyetli yatırımların 
biran evvel rantabl hale gelmesini sağlıyacak-
tır. Bu itibarla bu kanun tasarısında derpiş 
edilen ödeneklerin, barajların ikmaline masruf 
olması hakikaten doğrudur. İyi bir düşünce
dir. 

Ama bu kanun tasarısının bu iki doğrusu 
yanında birkaç da yanlış vardır. Evvelâ şura
sını arz edeyim M, Komisyon adına konuşan 
muhterem arkadaşım bu kanunun bundan bir 
hafta evvel Senatomuzda müzakeresi sırasında 
10 ncu madde yokken, Meclisimizden geçmesini 
istiyen bir konuşma yaptığını hatırlıyorum. O 
konuşma yapılmamış olsa dahi bu kanun bir 
hafta evvel Meclisimize geldiği zaman gerekçe
sinde 10 ncu maddenin bulunmama sebepleri, 
daha doğrusu Millet Meclisince kabul edilen 
10 ncu maddenin çıkarılması sebepleri yazılı 
bulunmaktadır. Bakınız, vaktinizi almamak 
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kaydı ib müsaadenizi ^««ı edeceğim, tasanda 
ne deniyordu o saman, yani 10 ncu maddenin 
metinden çıkarıldığı saman tasarıda şeyle de
niyordu: Komisyonumuz gerekçe olarak şu hu
susları ileri Duruyordu: «Tasarıda yer almayıp 
Millet Meclisince ilâve odilen ve konunun nü
fusu 103 C03 den büyük şehirlere de teşmilini 
öngören 10 ncu madde komisyonumuzca metin
den çıkarılmıştır. Söz konusu maddenin metin
den çıkarılmasının sebepleri şöyle özetlenebilir: 

1. — Tasarının bütün hükümleri, Ankara ve 
İstanbul şehirlerine ait hüküır.leri ihtiva etmek
tedir ve şümulü tek madde ile genişletmek yo
luna gidilmesi kanun tekniğine uygun olmamak
tadır. 

2. — Madde hükmünün istanbul ve Anka
ra dışındaki diğer şehirlere ait su tesislerini dü-
zenüyen bir kanun içinde yeralması gerekmek
tedir. 

S. — Nüfus kriteri. Bilhassa burası çok 
ehemmiyetli. Gerçek durumu tam olarak yan
sıtma özelliğinden mahrum bulunmaktadır. Ni
tekim memleketimizde öyle şehirler vardır ki, 
nüfus'arı yüzbinden az olduğu ha"!de kuvvetli 
sanayileşıno sebebiyle büyük ölçüde suya ih
tiyaç göstermektedir. Madde, bütçe imk^n'a-ı-
•nuı mlisaidolması parkını ihtiva etmektedir, ki 
bu durumun objektif ölçülere göre tesbiti da
ima güçlük'er arz edecektir. 

Gene1, olarak maha'î idare'erle ilgili görev
lerin Devlet. Su işleri Genel Müdürlüğüne ve
rilmesi, bu müessesenin çakışmalarında aksak
lıklar meydana getirebilir. Bu itibarla, mesele-
n'n Köy iş".eri Bakanbğı, iller Bankası VP Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce müştereken 
ve bir p'ân çerçevesinde ele alınması zaruridir. 

Yukarda belirtilen sbepler muvacehesinde 
Iîillet Men"1 iıi me'ninln 10 ncu maddesi metin
den çıkartılmıştır.» 

Çimdi muhterem arkadaşlarım, sarahaten 
okuduğum gerekçe maddelerine göre bundan 
bir hafta evvel Senatoda müzakere celi"en bu 
kanun t u esbabı mucibelerle, aslı metinde mev-
cudolmıyan ve fakat Millet Meclisi tarafından 
sonradan ilâve edilen 13 ncu maddenin niçin 
çıkarıldığını mantıkî bir görüş" e ifade ediyor
du. Bir haftadan beri ahval nasıl tagayyür etti, 
tebellür etti ele muhterem komisyonumuz bu 
13 ncu maddeyi bundan bir hafta evvel yazdığı 
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gerekçeler hilâfına getirdi, buraya koydu? Bu
nu anlamak çok güç. Çok güç; çünkü, haki
katen Komisyonumuz bir hafta evvelki metin
de 10 ncu maddenin çıkarıması için ileri sür
düğü esbabı mucibede çok haklı idi. Çünkü nü
fus kriterinin sanayileşme vetiresinde ehemmi
yetli bir unsur olmadığı besbellidir. Sonra şu
rası da var ki, 103 000 den yukarı nüfuslu şe
hirlerin sularının getirilmesinde veya dağı
tımında Devlet Su işleri eliyle yapılacak bir
takım işlemler için bu kanunla Bakanlar Ku
rulu kararma vabeste olmak kaydı ve şartı ile 
ödenek tahsisi hiçbir ekonomik, sosyal ve hu
kukî mantık kuralına uymaz. Neden mi uy
maz? Evvelâ, biraz evvel okuduğum bir hafta 
müzakere ettiğimiz kanundaki sobepler yü
zünden uymaz. Saniyen, nüfusu yüzbinden yu
karı şehirlerin su işlerinin halli için Devlet Su 
işleri eli ile Devlet bütçesinden Bakanlar Ku
rulu karariyle bir inik: ar tahsisat ayrılması 
yoluna gidilmesi hakikaten bu istanbul ve An-
ka-a belediye" erin'n acz. içinde bulundukları 
sebebiyle istanbul ve Ankara Tehirlerinin su 
ihtiyaçlarını karşılamak için getirilen kanun
da yeralması plânsız'ığm aşikâr bir örneğidir. 
Eğer hakikaten Türkiye'de nüfusu yüblnden 
yukarı şehirlerin su ihtiyaçlarını karşı"amak 
içir. devlet yardımına ihtiyaç varsa bu husus 
p"ân hedeflerine uygun olarak yeni bir kanun 
tasarısı halind3 Meclisler huzuruna getirilir. 
Buna hiç kimsenin bir şey demeye hakk' yok
tur. Hele Komisyon Başkanının İller İdaresi 
Kanununyla nüfusu yüzbinden aşağı şehirlere 
de su yapılmakladır şeklindeki beyrnı propa
gandadan ibarettir, iller Bankası dahi bugün 
borca müstağrak, eski tabirle müs"ağrakı du
yundur. Yani eğer hususi hukuk hükümleri ce
reyan etse iflâsını istemek gereken bir banka 
haindedir. Borç, borç, borç... birtakım banka 
kredileri, hazine yardımları ama hesabı belli de
ğil, bir batak banka haline gelmiş bulunmaktadır, 
bu, bilinen bir hakikattir. Kaldı ki Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin (R) faslında elli binden yüz-
bine kadar gibi değiştirme ile de yüzbinden 
yukan nüfus"u şehirlere su gatirme yolunu ter
cih etmek Hükümet anlayışiyle kabili telif de
ğildir, p"ânsızlıktır. Belki millet parasının heba 
olma tekniğidir, ama mutlaka faydasızdır. He
le kanunun bu 10 ncu maddesi Bakcnlar Kuru
lu kararma vabeste olmak kaydiyle Devlet Su 
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işlerine nüfusu yüzbinden yukarı şehirlere su 
tesisi yapma salâhiyeti vermek demek, hiç 
şüphe yoktur ki, Bakanlar Kurulunun icabında 
bu maddeye dayanarak filân şehrin diğer şehre 
birçok sebeplerle tercihine imkân bırakacaktır. 
Bu arada en korktuğum şey partizanlıktır. Çün
kü tarihimizde maalesef muayyen partiye rey 
vermiş veya vermemiş şehirlerin cezalandırıl
ması gibi hâdiselere tesadüf edilmiştir. Bu 
itibarla 10 nou maddenin Bakanlar Kurulu ka-
rariyle ve bütçe imkânları müsaidolduğu nis-
bette nüfusu yübinden yukan şehirlere su 
vermeyi öngören hükmü suistimale gayet mü
sait ve belki de kötümser olmıyayım ama, sa
dece bir şehri diğer bir şehire tercih etmek 
için, hiç değilse bâzı tedbirler elde etmek için 
konulmuş bir madde gibi görünmektedir. Bu 
madde bu kanunda çok yabancıdır, genlere 
uymuyor, istanbul ve Ankara belediyesi ile 
Türkiye'nin nüfusu yüzbinden yukarı şehirleri
nin sulanması arasında bir irtibat yoktur. Hiç 
yoktur, çünkü, bu suların içme, kullanma, sa
nayi içi Bakanlar Kurulunun kararına mı kal
mıştır? Ben size şu kadarını söyliyeyim ki, sa
nayi suyu Bakanlar Kurulu kararına tabi ola
maz. Çünkü sanayileşmenin plân hedefleri 
içinde devletin zorunlu görevleri arasında bu
lunduğu bir hakikattir. Binaenaleyh, muayyen 
bir yerde bir sanayinin kurulmasını emredi
yorsa Bakanlar Kurulu bu yerde sanayi için su 
tesisleri yapmaya mecburdur. Bu itibarla bir 
kanun hükmü olarak istanbul ve Ankara şehri 
su kanununun içinde böyle bir kanun hükmü bu
lunmasında yabancılık, gen ayrılığı, birbirine 
benzemezlik, son yapılan kalp ameliyatlarında 
okuduğumuz gibi, hücre ayrılığı pek aşikârdır. 
Tahmin ederim ki, bunu hepiniz bilmektesiniz. 
Ama bir defa daha tekrar edeyim. Belki ka
nunun buradan geçmesindeki zorunluğa hesabe-
derek komisyon bir hafta önceki açık ve seçik 
sebepleri iterek bu kanun 10 ncu maddeyi, ki 
esas metinde yoktur, 10 ncu madde, Hükümet 
tasarısında yoktur, Millet Meclisi tarafından 
konulmuş ve bir nevi aşağı yukan oradan se
çilmiş adamlann memleketlerine bir yardım 
yapmak imkânım sağlamak gibi ve dolayısiyle 
kendilerinin de istifadesini sağlamak maksadı
na makrun bir maddedir. Bu maddenin ithali
nin bir hafta evvel caiz olamıyacağı hususundaki 
Komisyon raporunun gerekçesi, bir hafta sonra 

bu gerekçeyi iten ve Bakanlar Kurulu karan-
na bağlı olarak yüzbinden yukan nüfuslu şe
hirlerin sulanması için bir madde şevkinde isa
betsizlik vardır, ekonomik yararsızlık vardır, 
sosyal dengesizlik vardır ve plân hedeflerine 
aykınlık vardır. Partizanlığa âlet olması ihti
mali çok kuvvetlidir. Bu itibarla lütfediniz bu 
maddeyi eskisi gibi metinden .çıkaralım ve İs
tanbul ve Ankara belediyelerinin hakikaten bu
günkü fiilî durumuna cevap vermek için dev
letin bir yardımını sağlıyalım. Bu yardımda 
eğer yapılmakta olan barajlann ikmali için 
olmasaydı, bir istanbul Senatörü olmama rağ
men bu kanunu bir imtiyaz kanunu olarak ni
telendirir ve buradan geçmesini elimden geldi
ği kadar önlerdim, iki büyük sebep : Fiilî du
rum, bir de mevcut barajların ikmaline sarfe-
dileceği esbabı mucibesi bana bu kanuna müs
pet oy verdirecektir. Fakat 10 ncu madde, bu 
kanunla ilgili değildir. Bu kanunda yeri olma
yan bir maddedir. Muhterem Komisyonun bir 
hafta evvelki esbabı mucifcesinin bir defa daha 
kendisi tarafından okunup buna göre işin te
zekkürünü ve bu maddeyi komisyonun çıkar
masını teklif ederim. Gerektiğinde bir önerge 
vereceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; C. H. P, Gru-
pu nâmına konuşan sayın arkadaşımız Komisyo
nun hazırlamış olduğu 1068 e ek nüshayı burada 
okuma lûtfunda veya cesaretinde maalesef bu
lunamadılar. Burada der ki. İller Bankası Genel 
Müdürlüğünün, de mütalâası alındıktan sonra, 
bir komisyon üyesi arkadaşımız önerge veriyor 
ve bu suretle nüfusu yüzbinin üzerinde olan şe
hirlerin içme, kullanma ve endüstri suları ve ba
rajların da Devlet Su tileri Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmasını, ancak iller Bankası Ge
nel Müdürlüğünün mütalâası al?narak bir ka-
rarr. varılacağı sarahatle yazılı olmasına rağmen, 
maalesef eski gerekçe üzerinde durdular. Her 
halde yeniliğe pek alışık olmadıkları için yeni ye
ni hamleleri bir türlü cesaret edip de kürsüye ge
tirmekte kendilerinde kuvvet ve cesaret bulama
dılar, korkuyorlar. 

Sayın üyeler, Komisyon Sözcüsü hâdiseyi ta-
dadetti. Köy İşleri Bakanlığına bağlı olan YSE 
üş bin nüfusun altında olan yeklerin su işini hal
ledecek. üç binle - elli bin dedi Komisyon Sözcü-
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sü arkadaşımız, halbuki, iller Bankasının elli 
binin üzerinde olan nüfuslu yerlerden bazıları
na da içme suları verdiği ve bundan istifade et
tikleri meydandadır. Şimdi burada nüfusu yüz 
binin üzerinde demek suretiyle müesseseler ara
sında bulunan su verme rinde gayet kolaylıkla 
bir vazife taksimi yapılmış olacak ve şimdiden 
sonra da nüfusu yüz binin ürerinde bulunan şe
hirlerin içme suyu, kullanma suyu, endüstri su
yu Devlet Su 13leri Genel Müdürlüğü tarafın
dan, nüfusu yüz binden a^ağı olanları, en aşağı 
üç bine kadar olanların da İller Bankasının faal 
vo çalnîrcn elemanları tarafından yapılacaktır. 
Üç binin altında olanlar YSE Genel Müdürlüğü 
tarafından yapıldığına göre bunun sosyal ada
letle, gecekondu zorlaması ile ne derece bağdaşa
cağım bendenin anlıyamadım, Bugün gecekon
duda oturan vatandaşlarımız 775 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesi gereğince Devlet veya belediye 
bir kanalizasyon yaptığı takdirde bu kanalizas
yonun parasını uzun bir vâdede ödediği halde 
sosyal adaletten bahseden muhterem arkadaşı-
mıs, cebirde rahatlıkla oturduğu halde, kanali
zasyonu. belediye yaptığı halde bir kanalizasyon 
parası ödememektedir. Evet, biz gecekonduda 
oturuyoruz ama Devletin bir iğnesi dahi olsa 
tenezzül etmeyiz. Devlet bize bir iğne masraf 
yapıyorsa, biz o bir iğneyi kanunların verdiği 
yetki dâhilinde daima ödemekteyiz. Biz, beleşçi 
değiliz, bedavacı hiç değiliz. Ben gecekondudan 
geldiğim inin özür dilerim bu daima benim tabiî 
bir sözündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Master Plânından 
bahsedildi. Master Plânının bir hayal olduğun
dan bahsettiler. Bendeniz kısaca bahsedeyim. 
Halen İstanbul'da - Sayın Suphi Batur arkada
şımla her hafta beraber gidip geliyoruz.. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, Sayın Batur'-
un beyanlarına değil de kanunun tümü üzerin
deki fikirlerinizi serd edin. Çünkü, Komisyon 
S^miHi Sayın Salihoğlu cevaplarını verdi Sayın 
Batur'a. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Halen 
İstanbul'da Dünya Sağlık Teşkilâtı ile Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün müştereken kur
dukları bir teknik büroda beynelmilel müşavir 
hühendis firmalarından biri olan Damak Firma
sı tarafından tetkik edilmektedir. Bu tetkikin 
birinci safhası 1968 Martında, ikinci safhası ise 
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bir sene sonra ikmal edilecektir. Bu suretle Mas
ter Plânı 2015 yılına kadar Çekmece gölünden 
istifade şekilleri, Sakarya - Sapanca derivasyo-
nu ve Sapanca - istanbul isalesi, Anadolu ve Ru
meli yakasına bâzı yeni barajların inşa durum
larına şiddetli bir şekilde çalışılmaya devam et
mektedir. istanbul büyük nâzım plânı bürosuna 
gidildiği takdirde veyahut istanbul Belediyesi
nin kanalizasyon müdürlüğüne gidildiği takdir
de bunların Master Plânına uygun bir şekilde İs
tanbul'da ne şekilde su tesislerinin ve kanali
zasyonlarının yapılacağa, ile ilgili çalışmaların 
devam etmekte olduğunu bir istanbul Senatörü 
olarak huzurunuzda arz etmeyi tabiî bir vazife 
bilmekteyim. 

Nüfusu yüz binin üzerinde olan Ankara ve 
İstanbul'dan başka Adana, izmir, Bursa, Eski
şehir, Gaziantep. Konya, Kayseri, Sivas, Sam
sun, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır şehirleri
miz de bundan istifade edecektir. Bu itibarla 
kanunun Komisyonumuzun kabul ettiği şekilde 
aynen kabul edilmesiyle bu gibi şehirlerimizin 
de su dâvaları halledilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bir hususu 
arz edeyim. Kanun bugün saat 24'e kadar kabul 
edilmek mecburiyetindedir. Aksi halde müddeti 
bitmektedir. Ayrıca bütçe ile alâkalı olması do-
layısiyle de açık oya arz edilecektir. 

Sayın Melen buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, İstanbul ve Ankara şe
hirlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak 
üzero getirilmiş olan bu tasan hakkında bun
dan evvelki müzakeresi sırasında mütalâala
rımı arz etmiş ve esası ile mutabık olduğumu 
boyan etmiştim. Yalnız komisyonda bir pren
sip meselesini Yüksek Heyetinize arz etmek 
imkânını elde etmek için söz hakkımı mah
fuz tutmuştum ve bunu da geçen konuşmamda 
arz etmiştim. İstanbul ve Ankara şehirlerinin 
içme ve kullanma su ihtiyacını karşılıyacak bu 
kanun Hükümetten geldiği şekliyle, bugünkü 
şartlar karşısında yerindedir. Filvaki bir pren-
sipsizlik mevcuttur; ama bugünkü mahallî ida
relerimizin hakikaten teknik imkânlardan 
mahrum olması ve ayrıca malî bakımdan zayıf 
durumda olmaları bu hizmete Devlet tarafın
dan el uzatılması mecburiyetini ortaya koy-



O. Senatosu B : ÎD 

muştur. Aslında biMo en Heri babından beri 
haklı olarak, bir umumi sağlık mevzuu telâk
ki edilmiştir. Bidayettc, Cumhuriyetten evvel 
tamamen mahallî bir hizmet mahiyetinde ad
dedilen su işleri Cumhuriyette ve bilhassa son 
15 - 20 sene içerisinde bir umumi sapık mevzuu 
telâkki edilmiş ve parça parça Devlet el at
mıktır. Evvelâ köylerin su işlerine Devlet e! at
mıştır, köy içme sularını Devbt bütçesine alınış 
ve bunu bidayette Su tilerimiz ondan sonra 
If.öy îtleri Bakanlığı kurulduktan sonra da bu 
teşkilât tarafından bu görev yerine getirilmek
tedir. Bunun arkacından İller Bankacı kurul-
nrjr-tur vo belediyelerin bbzat yapamıyaeak-
lan bu işlrr, şehirlerin ve kasabaların su işle
rini tiler Banka-ıra devretmiştir. Bugün arla-
rûlıyor ki, İller Bankan bilhassa süratli şehir
leşme sebebiyle İller Bankacının teknik imkân
lar». da büyük nehirlere hakikaten şehirlerin su 
r l o r r i halletmeye yeterli delildir. Bu bakım
dan Hükümet tasarısı yerinde bir ta-arıdu*. 
doğrudur. Hem bir tetmik gücü o1 an vs hem de 
Devbt N\vc~'-:Te dayaman Su İsleri İda-esimn 
bu bi eb aîreannda zaruret vardır, Bur^a 
Irada- obr "ÎIST,'>Î ib tamamen mutabıkım, Yal-
r.n ÎT'llct Mec'H 10 ren madde olarak bir mad-
c\ı daha eldembtir, bu kan-r.a. O da uüfnsn VÜT-
Ivndm. fa-fa elan şehirlerin ç̂me sularnın da 
bu ka-uırd.akl esa-br dairesinde Sn İsbri ta
rafından karsdanna-^dır. Ben bn r m b'r c^-
iek'üf esasa der^'^erak daireler arasmda ^ak-
n'minc nuan" delilim. Far^-a b"v"n nehirle
rin sn ihtiyacının tarnanrrı da On l-br.'re dev-
red~bilirb, ora da mvıa"1' delilim. Yanılabilir, 
veyahut bir ki mırın İller Bankanra ve bir 
kısmmm Su î 'brlro bıra"mb-ıan obbk'if esas
lar - aTf'rda doğrudur, yerindedir, olabilir. Bu 
bir Hükümet takdiridir, o daireye mi yaptıra-
ca'knr. öt~kl da"r~ve mi vant-jrar aktır, hangisi
nin teknik imkârlan müsaittir, hangisi bu ise 
kendisini verebilir, daha çok o takdir eder. Yal
pın M'İle t Kbclisi tarafından buraya ilâve edi-
b.n maddeyi biz komiryorda bidayette bir pal-
yatif tedbir olarak gördük, Eğer Ilükünrt ha
kikaten bö7b bir ihtiyaç görüyorsa yani, îstan-
bul Ankara gibi nüfusu yüzbinden fasla olan 
yrd-re su getirmek vazifesini de tamam~:ı Su 
î derine vermeyi raruri ve verirde p"örüvoe*sa 
bn takdirde ayrı bir fa^an .^tirsin. GürMı bu 
mevzuun çeşitli yönleri yar. Hepsini hüküm al-
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tına alan, bir boşluk bırakmıyan bir tasan ile 
mevzuu getirsin; o va'lrit daha sağlam bir yola 
girmiş oluruz. Ve komisyon biraz evvel O. H. P. 
Grup Ba^kamnın ileri sürdüğü sebeplerle bu 
maddeyi çıkardı, ben de mutabıktım, komisyon
la. Bu defa, ben bulunamamışım, maalesef, ko
misyon bn maddeyi tekrar koyarak getirmiş. 
Şüphesiz biraz sonra komisyon izah edecektir. 
Saten komisyon sözcüsü de kısmen bu mevzua 
temas etti. Neden dolayı bir hafta zarfında fikir 
değiştirdiğini ve hangi sebeplere dayandığını 
izah edecektir. Yalnız komisyonun dayandığı 
sebepler ne olursa olsun ben yine mevzuu bu şe
kilde bir tek madde ile, noksan olan madde ile 
ele alınmasını mahzurlu görürüm. Prensibiyle 
mutabıktım, Yani nüfusu 103 binden yukarı şe
hirleri alabilir Su taleri üzerine. Belki bu İller 
Bankasının diğer mevzularla uğranmak imkânı
nı da verir. İller Bankası biraz daha serbest ka
lır ve diğer mevzularla uğraşır. Ama bunun böy
le bir madde ile, bir başka kanuna iliştirilen bir 
madde ile noksan bir neadde ile getirilmesini 
doğru bulmuyorum, yanlış buluyorum. 

Kaldı ki, bu maddede hakikaten objektif öl
çüler de yok. Sadece bir nüfus esaeı var, ama 
geriş mikyasta takdire bırakmış. Bakın ne diyor 
maddı : Bakanlar Kurulu karan alınmak... Bir 
defa yüzbinden fazla nüfusu olman kâfi değil. 
Bakanlar Kurulu kararma ihtiyaç vardır. ITiys 
Nüfusu yüz'rinden fazla cebirlerin hakikaten su 
ihtiyacını karşılamak ayrı bir tekniğe ihtiyaç 
gösteriyorsa ve malî bakımdan ayrı bir güce ih
tiyaç gösteriyorsa ayrıca Bakanlar Kuruluna 
gitmeye ondan karar almaya ihtiyaç olmamak 
lâzımdır. 

Bir, ikinci kayıt bütçe imkânları ela ruüsait 
ise. BU iki srrfc olursa Bakanla-; Kurulu lütfedip 
teveccüh gösterirse ve büt"c de miraklolursa o 
vakit Su bîeri bunlara da el akacaktır. Bsnce 
bu: meseleyi, ihtiyacı muallâkta bırakır. Balan 
niçin : İller Banka"! programlarım yanarken 
bunları daima Sn İşleri yanacak diye dışarda 
bırakır ve bu şehirlerin daima aleyhine de ola-
b"!i'.\ Ayrıca kabul etmek lâ.Tm, itiraf ederim, 
memleketimizde demo^asimiz henüz partizanlık 
hastakğırdar. kerdisiri kurtaramamıştır. İsi Ba
kamlar Kuruluna bıraktığımız arda su şehir ve
ya bu şehrin ihtlvacmı eb alırken, korkanım oy 
mcr-elcsi kendini hisettirsin ve göstersin. Faraza 
bir İzmir Belediye Reisi telefonu açtığı zaman 
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pekâlâ, Bakanlar Karuluna istediği karan aldı-
rabildiğini tahmin ediyorum, misalleri var; ama 
fakir bir Van Belediye Reisi... (A. P. sıraların
dan «yok öyle şey,» sesleri) 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Var, var, 25 se
nedir var. Yeni değil bu hastalık devam ediyor. 

FERİD MULEfT (Devamla) — Ama bir Van 
Belediye R-isinin fararsa iki ay evvel bitmiş bir 
elektrik santralinin düğmesini çevir ttirmeye 
kudreti yetmemektedir. Hükümete müessir olup 
da gelin şu düğmeyi çevirin de şu asırlardan be
ri karanlıkta kalan şu halka lütfedin, Devbt 
43 - 5D milyon lira sarf etmiş bulunmaktadır, 
elektrik cereyanı verin de aydınlansın demeye 
gücü yetmez. 

SANAYİ BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Bitmemiş do ondan... 

FERİD MULEir (Devamla) — Biliyorum. 
Bitmemiş denecek, başka bir ney denemez. Bu 
sebeple korkarım ki hakikaten böyle sübjektif 
sebepler tesir edebilir bu meselelere. Bundan do
layı bu maddeden endişe ediyorum, nitekim ko
misyon da ayın endişeyi izhar etmiştir. Ama A. 
P. Grup Balkanını geçen gün gördüm M, büyük 
bir gayret sarf etmektedir, haklıdır; Bursa'nın 
nüfusu 103 bini arkındır. Binaenaleyh biz de is
teriz, bu yoldan Bursa'ya su getirmek imkânı 
hâsıl olacaktır. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Öyle de olsa 
yersizdir, böyle bir şey aklıma gelmedi. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ama faraza 
Doğu bölgemizde İd, şehirler diğerlerinin hep
sinden daha muhtaçtır, nüfusları, ne yapalım ki 
henüz o raddeyi bulmamış, orada şehirleşme ol
mamıştır. Bir iki tanesi müstesna; bu şehirler
den hiçbirisi bu maddeden faydalanmak imkâ
nını bulamıyacaktır. Bu sebepledir ki, sırf bu 
madde yüzünden bu kanun taTarm maalesef is
tikametini kaybeden bir tasarı haline gelmiştir. 
Ümidederim İd, Ylikse'k Meclisiniz bunu düzel
tir. Arz ettiğim gibi prensibine muarız değilim. 
Nüfusu yüzbinden fazla veya ellibinden fazla 
olan şehirlerin, objektif esaslar koymak sure
tiyle pekâlâ, su işleri Su İşleri Dairemize devre
dilebilir. Ama arz ettiğim gibi böyle bütçede 
tahsisat olursa, Bakanlar Kurulu kararı alın
mak şartiyle gibi şartlarla bağlamayalım. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Şeref Kayalar buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Değerli Başkan, sayın 
a.dadaşların; grupum adına söz aldığım za
man şahsımın da sayın ve çok değer verdiğim 
Melen arkadaşını tarafından mevzuubahsolma-
sını elbette dikkat nazarına aldım. Samimen 
şunu arz edeyim; geçen gün haldkıton ben 
g^up caşkanı olarak bu kanunun o gün görü
şülmemesi istikametinde bir g?yret sarf ettim, 
bu vakıa doğrudur. Fakat arka :1a darım, Par
lâmentoya geldiğim andan bu anakadar bütlln 
arka Haslarımın benim tutumumu asgari Ferit 
Bdy kadr bilmesi lâzımgelir. Samimen arz ede
yim; Bursa vilâyetinin şu istikamette, bu isti
kamette bu kanundan istifade etmesi hususunu 
katiyen aklına getirmedin. Kaldı ki, bu kanu
nun hangi istikamette çıkarılması llzımgeldiği 
hususunda bir evveli fikre sahibolmalığımız
dan, bir hazırlık fikrine sahibolmadığımızdan 
bu gayretin içine girdik. Yani gayretimizin 
sebebi, grupumuza gelelim, enine beyuna ölçe
lim, bu kanun Memleketimize hanşi y .İnlerden 
faydalı ise o yönden hareket edelim nektai na
zariyle hareket oimiştik. Fakat görüyorum ki, 
Mekn arkadaşıma katij/cn yaraştıramadığım bir 
takım ithamlar bu kürsüden vâki olmuştur. Ne 
demiştir? Sayın Ferit Melen kendisi Van vilâ
yetinden seçilsin için Van vilayetine bir çimento 
fabrikası yaptırmıştır, o zaman bunu s'Jyliyen 
arkadaşla.uma çok eskiden ve halen tanıdığım 
Sayın Melen'e bu töhmetin yaraştınlmaması 
hususunu tahsisan benim s'.ylediğimi bilen ar
kadaşlar mevcuttur. Fakat tyls görüyorum ki, 
ben Sayın Melen'i bu noktada, öteden beri tanı
dığım Sayın Melen'i savunnakda haksızlığınım 
adeta isbatınr vermektedir. Ben katiyen Bursa 
vilâyetini düşünmeksizin, münhasıran kanunun 
memleketime ve Devletime yaraşır bir şekilde 
sıkması gayreti içinde iken Sayın Melen'ln be
nim gayretimi Bursaya bağlamış olmasını, her 
h?,lde kendi vilâyetleri ile pek meşgul olması 
neticesinde, başkasının da aynı şekilde hareket 
etmiş olmasını derpiş etmiş bulunduğuna bağla
maktayım. Bana lütfetsin de kendisi hakkındaki 
düşüncemin muhafazasına imkân versin. Na
sıl ki, o kendi vilâyeti için çalışmadı ise, benim 
de kendi vilâyetim için çalışmadığımı kabul 
etsin. 

Bir mesele var; hep beraber hareket ede
lim. Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Se-
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natosunun bir mânevi şahsiyeti mevzuubahistir. 
Eğer Hükümet bir partizan düşünce ile şu 
kanunda getirmiş olduğu 10 ncu maddeyi isti
mal edecek ise ve böyle bir davranış içine gi
rerse, grupum adına ifade etmek istediğim, sa
rahaten ve katiyetle ifade etmek istediğim husus 
şudur ki; bu davranışa şahidolan muhalefet ar
kadaşlarımın yanında hep beraber Hükümetin 
bu tutumunun aleyhinde çalışmak üzere ken
dilerine şimdiden söz veriyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı konuşmak istiyor musunuz? 

ENERJİ VE TABü KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Komisyondan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun üzerindeki 
müzakere kanunun masum bünyesinin çok dışı
na çıktığı kanaatindeyim. Şimdi ne yapıyor 
Devlet? Her daire bünyesine göre, çalışma im
kânına göre ona bir hizmet veriyor. Bu hizmeti 
böyle dairenin bünyesine n-öre vermek kadar 
da tabiî ve isabetli bir hal olamaz. Ne yapmış? 
Köy suyu daha az, daha basit amelelerle yapı
labilecek birşey; bunu Yol - Su - Elektrik Ge
nel Müdürlüğüne vermiş; 40 - 50 bin k'Jy bel
ki mahallelerle 70 - 80 bin köy. Bunun bünye
sine göre daha küçük borularla daha az suyun 
irsalesini teinin edecek bir teşkilât.. Ne yapmış, 
ondan daha büylikç3 suları? Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğüne vermiş. İller Bankasına ver
miş Kasaba ve şehirlerinkisini. Bunun dışınla, 
takdir buyurursunuz bir Ankara ve İstanbul'a 
gelecek su bir köy gidecek su ile kıyas edilecek 
bir durumda değildir. Belki, nehirler 2*ibi suyun 
oralara aktarılması lâzımdır. Büyük hizmetler, 
büyük su işleri, çok taraflı su işleridir. Ne yap
mış? Bunları barajlarla uğraşan, ötedenberi bü
yük su işleri ile uğraşan Devlet Su işlerine bu 
büyük hizmetleri vermiştir. Yoksa bu daireler 
arasında birisi yapar, birisi yapmaz diye tar
tışma Devletin elindeki bu işlere girecekse, her 
tarafından girer, girmiyeeekse hiçbir şekilde 
girmez. Yani bu, kanunun müzakeresi sırasın
da konuşma mevzuu değildir. Bu daireler ken
di bünyesine göre, çekeceği ağırlığa göre hiz
met görmektedirler. Yüzbin ve yüzbinden fazla 
nüfuslu şehirlere gelen suyunun durum ve mik

tarı ve bunların çok maksatlı su kaynakları 
ile ilgili olması hasebiyle düşünülmüş ve ona 
verilmiştir. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımıza geçen sefer Ko
misyon bunun aksini düşünüyordu, bir haftada 
n3 çabuk tebeddülat oldu diyorlar. Muhterem 
arkadaşlarım Komisyonumuz hu raporu getirdi
ği zaman, huzurunuzda müzakere edildi ve ar
kadaşlarımızdan pak çoğu bugünkü rapora mu
vazi beyanda bulundular. 

Şimdi Komisyon «efendim ben bir defa de
dim, bir daha tövbe dönmem mi desin. Ben 
Komisyonu takdir ve tebrik ediyorum. Haklıyı-
görmüştür; doğruyu görmüştür; isabetliyi gör
müştür. Arkadaşlarımızın temayülü bu merkez
dedir demiştir. Bunu tashih edip getirmiştir. 
Binaenaleyh, bu komisyona «vay efendim bir 
hafta içerisinde böyle dönüvermek nasıl olur?» 
şeklindeki konuşmaları ben isabetli bulmam ko
misyonlar umumi heyete niyabetle vazife gö
rürler. Umumi heyetteki arkadaşların mütalâa* 
larını dinlediler, teamülü tesbit ettiler gittiler. 
Bu işte ihtisası olan arkadaşları çağırıp bir 
kere daha keyfiyeti müzakere ettiler ve bu şe
kilde bir maddenin isabetine vardılar ve ge
tirdiler. Hakikaten aksini görmekteyiz ve bu
na üzülmekteyiz. Yani «biz bir defa dedik bir 
daha dönmeyiz» diye söyliyeınezlerdi. Hayır 
arkadaşlar; komisyonlar umumi heyete niya-
beten vazife görürler. Haklı gördükleri yerde 
dönüş yapmak ve umumi heyetin arzusuna mu
vazi maddeler getirmelidirler. Bu komisyon için 
bir nakise de değil, bilâkis takdire değer bir 
durundur. 

Şimdi bir de bir arkadaşımın dermeyan et
tiği bir hususa kısaca temas etmek istiyorum. 
iller Bankası müflistir, bataktadır ve saire... 
Arkadaşlar iller Bankası falan şahsın veya fa
lan partinin filân partinin değildir. Bu banka 
millî müesseselerimizdendir. Bahusus banka 
gibi böyle iktisadi hayat üzerinde her bakım
dan müessir olabilecek müesseseleri her hangi 
bir fikri izah için, müflistir, batakçıdır ve sair 
gibi sözler bu memlekete hizmet edemez, iyi 
neticeler vermez. Bunu da ilâveten arz etmek 
istiyorum. Aksine İller Bankası hakikaten üze
rine verilen vazifeyi ifa edecek malî kudrette
dir ve teknik kudrettedir. Şimdi nüfusu yüz 
binden yukan vilâyetlerin suyunu yapmak için 
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Bankalar Kurulu karan ihtiyaç olarak belirtil
mektedir. Arkadaşlar komisyonda ben de misa
fir olarak bulundum, anlattıkları mevzu şu idi, 
Gelecek yıllara sâri taahhütlerde bulunmak 
üzere, bütçe imkânı müsait ise Bakanlar Ku
rulu kararı alınırsa diye müzakereler geçti ve 
aşağı - yukarı bütün arkadaşlar bunda ittifak 
ettiler. Demek isterim ki, Bakanlar Kurulu ka
rarına ihtiyaç hissettiren husus, gelecek yılla
ra sâri taahhütlerde bulunabilme imkânı bah
şeden bir karar olacak. Yoksa filân vilâyetin 
su ihtiyacı açıkken artık onu yaptırmamak gi
bi bir hal mevzuubahsolamaz. Böyle birşey dü
şünürsek iller Bankası için de aynı şeyi söyle
mek mümkün olabilir. Yani bu mevzuun müna
kaşa yeri kudretlere göre hizmetleri dağıtma
ya matuf olan bu kanun içinde mevzuübahse-
dilmemek lâzımgelir. Yalnız ben bir hususa te
mas etmek istiyorum, kanunun şanssız tarafı 
hakikaten kanun hem hususi kanun, hem de 
umumi kanun, yani Ankara ve istanbul'a su te
min eden bir kanun, bir de umumi bir kanun; 
yüz binden yukarı nüfuslu şehirlerin suyu. Ar
kadaşlar kanunların kendilerine has bir tekni
ği vardır. Evvelâ umumi maddeler yazılır ve 
buna ilâveten hususi madde varsa ona geçilir. 
Bizim burada maalesef Ankara ve İstanbul su
ları için kanun yapılmış ve bu 10 ncu maddede 
umumi bir madde konmak istenmiştir. Bu bi
ran evvel neticeyi alma gayesine matuf olma
sı dolayısiyle şahsan hatalı gördüğüm bir hu
susu da hoş karşılamaya uğraşmaktayız. Netice 
itibariyle gelen kanun hizmet yapacak dairele
rin kendi bünyelerine uygun bir iş bölümünü 
temine matuftur. 50 bin ile yüz bin nüfuslu ka
sabalar arasında İller Bankası Kanununa gö
re, fondan istifade etme imkânı olmadığı bil
dirilmiştir. Maliye Vekâleti bütçesinde (R) for
mülü ile bunun halledilmesi takarrür ettiği 
bildirilmektedir. Bu suretle malî yardım bakı
mından da şehirler ve daha büyük şehirler ara
sında bir fark bırakılmamıştır. Kanunun oldu
ğu gibi kabulüne yardımlarınızı rica etmekte
yim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Kifayeti müzakere takriri kabul edildi
ği takdirde komisyon adına Sayın Başkan veya 
sayın sözcüye söz vereceğim. Hükümet de söz 
istemiştir. Son söz olarak da Sayın Üye Edip 

Somunoğlu söz istemiştir. Sırasiyle söz vere
ceğin. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarı üzerinde kâfi gö

rüşme yapılmış ve durum açıklığa kavuşmuş 
bulunduğundan, görüşmenin kifayetini arz ede
rim. 

Eskişehir 
öner Ucuzal 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde buyurun Sa
yın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, çok mühim bir prensip konusu üzerin
de konuşuyoruz. Hükümet tasarısında yer al
mamış bir esastır, bu münakaşa edilen mevzu. 
Şimdi mümkündür M, Hükümet yeni bir nok
tainazar ileri sürecektir. Bu noktainazara 
karşı izin verirseniz sayın üyeler de görüşleri
ni arz etmek imkânına sahibolabilsinler ki, me
sele vuzuha kavuşsun ve oylarımızı rahatlıkla 
kullanabilelim. Bu sebeple Hükümet konuşsun 
ondan sonraki vaziyete göre kifayeti oylarsı
nız. Kabul edersiniz, etmezsiniz; Hükümet bel
ki yeni birşey ileri sürmez o vakit bilmiyorum 
meselede bu ana kadarki şekli ile zaten bir vu
zuha kavuşmuştur o vakit kifayet kabul edile
bilir. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde görüşüldü; 
kifayeti kabul buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. Komisyon adına Sayın Başkan mı konuşa
cak yoksa söscü mü? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI LÛTFi TOKOĞLU (Kocaeli) — Sözcü müş
tereken cevap verecek efendim. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu buyurun efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel verdiğim izahat
tan sonra, dikkat ettim, konuşmacılar bu iza
hatımdan bir şey almamışlar ki yine geldiler 
ve bildikleri istikâmette burada görüştüler. 
Herhalde kâfi derecede izah edemedim. 

Sayın Fikret Gündoğan C. H. P. Grupu 
adına burada konuşurken «belediyelerin ba
takçı hali» tâbirini kullandılar. Ben zapta geç
mesi için evvelâ bunu tashih etmek isterim. 
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«Batakçı» tabiri yerine .«borçlu» olarak zapta 
geçmesini isterim. 

Çimdi burada Sayır. Fikret Gündoğan, bu 
nüfusu yün binden yukar1. şehirlerin içme su-
larcnır. BSÎ Genel Müdürlüğüne alınmam sure
tiyle bir nevi barajların yapılmıyan kısımları-
nır. veyahut yapılacak kısımlar: için, para ol-
ma'ağından, belediyelerden para alınması şek
linde yorumladı. Halbuki burada bir çeliş
in-? var. Hem borçlu belediye diyor, hem de 
DS:, ye para verecek, DSİ de bu para ile ba
rajları yapacak şekildeki iddiası vf.rlt olamaz. 
Zira Kanunun metninde de bu borçlanmanın 
ne şekilde olacağı beyan edilmiştir. Böyle bir 
şey mevzuubahis değildir. 

Sayın Gündoğan'm, ayrıca ve bilhassa be
nim sezcü ola-ak geçen oturumda burada sa
vunduğum fikirlerin bugün tamamen aksini 
savunduğum iddiasına gelince; arkadaş1 arım 
ben izah ettim tekrar ediyorum, biz Yüksek 
Senatonun tenkitler ve temennilerini dikkate 
alarak tasarıyı geri aldık. Komisyonumuz ;U bu 
tenkidlerin ışığı altında ilgili genci müdürle
ri çağırdık. Onların noktai nazarlarını aldık 
ve br. izahattan sonra, yine Cayın Gündoğm'-
ın iddia ettiği şekille, eski gerek şede Diıbıci, 
ünçünoü ve be-inci maddeler üzerinde değişiklik 
yapılmadı değil. Arkalaşlar 1 nci madde, An
kara ve istanbul şehirlerine alt hükmü ihtiva 
etmektedir. Bunun şümulünün tek n;adde ile 
genişletme yolun?, gidilmesi kanunen tekniği-
ıc uyman demiştik. Ve nitekim y'm» aynı ka
naati muhafaza ederek tasalının başlığını de
ğinirdik, ne oldu, «Ankara, istanbul ve nüfu
su yüz binden yukarı elan şehirlere» şeklinde 
oldu. Binaenaleyh, Sayın Gündoğan'm iddia 
ettiği şekilde fikir tahavvülâtımız müdellel ve 
mücessem olarak ortada. Nüfus kriteri gerçek 
durumu tam olarak yansıtmam iddiasında idik. 
Biz bu hususta iller Bankası Genel Müdürü ve 
DSİ Genel Müdürünü din'edik. Çünkü her iki 
dairede karşıkkh olarak bu işlem mevzuuba
his edilir. Bilhassa iller Bankası Genel Mü
dürü; nüfusu yüz binden aşağı olan ve birçok 
hizmet bekliyen şehir;ere daha çabuk el atma 
ve bunları daha sürat'i intacetme bakımın
dan. yâr, binden yukarı olanların DSİ Genel Mü
dürlüğü. e'iylo yapılmasının, uygun olacağını 
ifade etti. iki Genel Müdür karşılıklı olarak 
vs müspet ilim adamları olarak durumu komis

yonumuza izah e "tiler. Bin de bunu uygun mü
talaa ettik..5 nci maddede mahallî idarelerle 
ilgili görevlere, ESİ Genel Müdürlüğünün gir
mesi meselesini DSİ Genel Müdürü bizzat mü
dafaa ettiler ve bilhassa köy içme sularının 
D.3İ: Genel Müdürlüğü bitey es*nden çıkarılmış 
olması yerine nüfusu yün binler, yukarı ve fa
kat çok maısa'k. projeleri ihtiva eden baraj
larla münasebeti bulunan bu şehirlerin alın
masının faydaları olacağını ileri sürdüler ve biz 
de bunu kabul ettik. 

Arkadaşa*, Sar,ır. Gündcğan burada bun* 
dar. başka birtakım şeyleri do söyloli. Tabiî 
buna Hükümet cevap verecektir. Bizim ka
naatimin şudur: Fikrini değiştirmiyen yalnız 
delilerle ölüler olabilir. Biz size niyabeten gör
düğümüz vasife sırasında teknik doküman
la önümüze geldikten sonra «hayır biz böyle 
söyledik, iU\ böyle olacak > dememiz mi daha 
iyi olurdu. Elbcttekl müspet 3/0'u, müspet adam
lar olarak huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Sıyır. Melen buna, iller Bankasının teknik 
kapasitesinin müsaade edemiyeseği şeklinde 
konuştular. Arkadaşlar, gerçek bu değildir. 
Daireleri zedolemiyelim. iller Barkası, bün
yesinde 403 mühendis, 500 tekniker muhafaza 
o len, teknik potansiyeli olan bir dairedir. Ay
rıca 1967 p-lında 258 000 000 liralık öngörülen 
bir yatırım programını 363 miTycr. lira olarak 
gerçekleştirmesi İd, oranı % 140 civarındadır, 
br. müesseseye 1963 programında 530 milyon 
liralık bir prsjo tahmil edilmiştir. Burada, 
teknik güç ve kapasitenin düşü1: veya yüksek 
olduğu yerine bu dairelerin ezellikleri dikka
te abna^ak hizmet ünitelerinin taksimi şek
linde mütalâa ediknesi elbette daha doğru 
olur. 

Sayın Melen ve Fikret Gündoğan bilhassa 
nülasn yüı binden yukarı olan şehirlerin alm-
maknrj-.n, yani tcsarrnm 10 nen maddesinde 
Bakanla"- Kurtlu kararma vavesî-e oMmrrnun 
partizanl'k yollarım açacak şekildeki iddiaları 
doğru değildir. Çünkü; Muhterem arkadaşla
rım. önümüze Ankara ve istanbul'un ma'î port
resi 890 milyon lira olan bir tasar* geldi gel
di. Adıyaman'ın veya Adana'nm vrya X cehri
nin bir hesabı, henün ortada yok iken, raul ve 
'-n seklide getirilebilirdi, mümkün değildir. Şu 
haliç bu; sıra ile projelendirilecek, hcsanlan-
dınılacık ve bu proje ve hesapları yapılanlar 
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âc, peyderpey Bakanlar Kurulu kararı iîe plâ
na girecek va yapıîaeak mânasını tazammun 
eder. Kaldı ki, herkes bu işi burada seçim böl
ge:?. ve nüfus kesafetivle ölçüyor. Bizim komis
yonumuzun Cayır. Başkanı Tckoğlu ve S'izcü-
eli bendeniz Osman Salihcğlu olarak her iki
mizin do komşu bulunduğu şehirlerin her iki
si de nüfusu yüz binin a'tmda oîan şehirler
dir. Bllyle bir düşünce hiçbir zaman bize gel
memiştir, Gelse do bilmiyorum bir: cc o gayreti 
mi yapacaktık? Arkadaşlar bunlar teknik şey
lerdir. Particilik olarak, geçmişte şöyle oldu, 
büyb oldu diye düşünmek, Sayın Grup Başka-
nımrsın burada izaha" İarem dinledik, bir defa 
Senatomuzda böyle bir şeyin iddiasını yapma
ya. "kor. doğru bu'mııyorum. Hepimiz böyle t ir 
halin karşıcuı-layız. Bu itiraf etmek islerim. 

Muhterem Senatörler, tekrar ediyorum, Ko
misyonumuz Yüksek Senatonun bundan evvell-
ki oturumundakl tenkid ve temennilerinin ışı
ğı altında bu değişik sekli ge'irmiştir ve en iyi 
yolu tuttuğuna emindir. Beylerinizle bu ka
nun. tasarrcoıın kanunlaşmasına yardım etme
nizi rica eder, saygılar sunarını, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı buyurun »fendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Balkan, bir hususu tavzih etmeme müsaade bu-
yururmusunuz? 

BAŞKAN — Soru mu efendim? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen

dim, fi ayır. Süzeii, Gündcğar. arkadaşımızın «ba
takçı» sözüm", kullandığını ifade ettiler. Hal
buki, Say;r. Gimdoğan arkadaş-mız, «bâzı be
lediyeler borçlara batmıştır» şeklinde konuk
tular, bu hususu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — .Çapta geçmiştir. Alâkalı Sayın 
Ç-ündoğau arzu ederlerse zabtı sabık hakkın
da konuşur ve tashih ederler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, O. Senatosunun muhterem 
üyûlcri; Ankara ve İstanbul ş?kiri irinin içine. 
kullanma ve endüstri s'-yunu temin hakkında 
huzurlarınıza g.3İmiş bulunan kanım tasarısı ve
silesiyle İnsafa bâzı hususlara değinmek zaru
retini d'-ydum. 

Gerçekten, münhasıran, bu kanun tasarısı bi
zim görüşümüz? göre teknik bir kodundur. Ama 

ı:rlıa!de iki, üç seneden beri Ylicc. Parlâmento-
la kalmış bulunması ve müzakerelerinde hiç do 
lüşünülmlyen, istihdaf edilnrycn maksatların 
Yo. kanıma izafe edilmiş bulunması bendenize 
bu kanun tasarısını talihsiz bir kanun tasarısı 
alarak vasıflandırma yolunu sekmemi gerek
tiriyor. M lict Meclisinde Hükümet tarafından 
i T/I: edilmiş bulunan kanun tasarısı gürüşülür-
"-:n, cayın milletvekilleri tarafından, tasarıda 
bulur an bu kanun tasarısında bulunan 10 neu 
ua ide bahis konusu r.dO'yor. Bu kanun taşan
dı 10 neu maddeyi ihtiva eder şekilde çıktığı 
takdirde bir partizanlığa yol açar, Hükümetin 
r>aı*tizanlığı, Hükümet n bu kar unu partizan 
Vişüncclorle kullanması ihtimali vardır. ithamı 
ıl'tırjda bulunan Hükümet. aslında 10 neu macl-
VTÎ ssvk ed'n rcrrci değildir. Ssyın milletve
killeri bu tasaryia bu onuncu maddeyi sevkedi-
7orlar. Eğer mobdeinde Hükümetin böyle bir 
düşüncesi oîs-ydı bunu o sevkrderdi. Memle
ketin gırç?.kbrine uygun, gördüğü cihetle m'l-
letveîrilleri tarafından Millet Meclisine teklif 
ıdilmiş bulunan 10 neu madde Hükümet tara
klıdan da zamanında dikkate almmavan fakat, 
akrması iktiza cden,bir meselenin hallini temin 
sd'.yor düşlinces'yle bcnimscnnrş bulunmakta
dır. Binamakyh, bûüm bu madde ile partizan
ca hareket ithamı allında bulundurulmamız 
insafla ve şu güne kadar, 23 rya varan tatbi-
"sa'Tmzla tevcih cdilnr.sini iktiza eden. gerçek
ten bizi yöneltilmem-si iktiza eden ve geçmiş 
m'lar içinde iktidarı ann İm kabil davranışları 
'"hla-^sivlı bunun isnrabmı çekmiş insanlar 
olarak bize izafe edilmemesi lâzım gelen bir 
husus idi. 

Ykıe iki üç senedenberi Yüce Parlâmento
muzda gürüşülmo sırası beM^yen bu kanun ta-

huzura getirilen paîyatif tedbirlerden biri ola-
-,,-. ^y^Y-d efv_v, rıü'.âha.za da isabetli değildr. 
Hiç olmazsa bir tekniğe dayanmadadır. Ne 
va-ki bu kürsüden her sry konuşulabiliyor, iş
te bu kürsüde her ş^yln konuşulabildiği ve ba
lın sadece bunu b^yan edrn arkadaşnna mak-
sur olarak ars^-d'yorum. affımzı istirham ede
rim, böyle bir kahyada düşmüş bulunmaktadır. 

Yine bu vesile ile, noksan tetkik sebebiyle, 
frki- halk edeMyatı ne-ede kaldı, sosyal adalet 
nerede kaldı gibi birtakım düşüncelerde ortaya 
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atılmış bulunmaktadır. Sosyal adaletin gerçek
leştirilmesi programlanmış'n içinde vardır. Prog
ramlarımızın içinde bulunduğunu arz edeceğim. 

Evvelâ Komisyon S'izcüsü sayın arkadaşım 
nüfusu üç bine kadar olan toplulukların, üç bin
den yüz bine kadar olan toplulukların içme suyu 
meselesinin hangi usuller içerisinde halledilme
sinin derpiş edilmiş olduğunu ifade buyurdular. 
Buna baretle iktifa ettikten sonra Sayın Gün-
doğan tarafından borca batık olarak vasıflandı
rılan, düyuna müstağrak olarak vasıflandırılan 
İller Bankası tarafından 1969 sonuna kadar Tür
kiye'de irime suyu ve elektriği bulunmıyan kasa
banın kalmamasının programlaştırılmış bulundu
ğu ve Hükümet tarafından bu direktifin kendi
lerine bundan çok zaman evvel verilmiş bulun
duğunu ve bu suretle sosyal adalete aykırı ola
rak vasıflandırılan bir Hükümet icraatının, ger
çekten bizim anladığımız mânada sosyal adale
tin tâ kendisi olduğunu huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. 

Kartal ve civarındaki belediyelerin tenkil et
tikleri su birliği ile civarındaki barajın yapıl
ması konusunun t ir teknik ve ekonomik mesele 
olarak düşünülmemiş bulunduğu hususunu, ilgili 
birliğin zamanında Devlet Su İdleri Genel Mü
dürlüğünden izin almamakla izah eden arkada
şımızın fikrine iştirak etmek de mümkün de
ğildi". Gerçekte bu mesele halledilmiş ve muk-
tazi izin de verilmiş bulunmaktadır. 

Kananda gemiye dönü-} hakkındaki hükmün 
müeyyideden mahrum olduğu ve çok noksan ol
duğu hakkındaki Sayın Batur'un fikrine iştirak 
etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu bir kanu
nî hüküm olarak vaz edilmektedir. Etibank'm 
elektrik meselesinden mütevellit belediyelerden 
alacakları ile bunu kıyaslamak da doğru değil
dir. Çünkü mukavele tatbikatları başkadır, ka
nunî tatbikat, muhterem arkadaşlarım takdir 
buyururlar ki, daha başkadır. 

Belediye gelirleri hakkındaki kanun tasarısı
nın Yüce Meclislere takdim edilmiş bulunduğu
nu arz etmek isterim. 

«Master plân» konusuna da huzurlarınızda çok 
değinildi ve junyör plân, sinyor plânlar gibi, 
teknik bir şahıs olmadığım için, anlıyamadığım 
fakat, mütehassıslardan cinyor plân, sinyor plân 
diye plânların mevcudo'madığını öğrendiğim 
için işaret edeceğim. Master plân yüksek malûm
larınız bulunduğu veçhile istikşafı kademedeki 

etütlerden ileri, fizibilite kademesindeki etütler
den geri bir plânlama çalışmasını ifade eden tâ
birdir. Fizibilitenin karşılığı vardır Türkçede, 
«Yapılabilirlik raporu.» Ama master plânın kar
şılığı bulunmadığı cihetle, bir özenti olarak de
ğil, bir mecburiyet olarak istimal edilmektedir. 
Bu teknikte yüzde yüz katiyeti ifade etmiyen 
ancak kat'i hale yakın durumları ifade etmek
tedir. Bu itibarla Master Plân seviyesinde yapı
lan çalışmalarda irae edilen rakamları gerçeğe 
yakın etmekte hata yoktur. 

Barajların parasızlık ve tahsisatsızlık yüzün
den ikmal edilememiş olması sebebiyle bunlara 
tahsisat bulmak düşüncesi içerisinde de bu ta-
sarımn sevk edildiği hakkındaki C. H. P. Grup 
S'izcüsü Sayın Fikret Gündoğan'm mütalâası 
doğru değildir. Bir gerçeğe ve bir tetkikata is-
tinadetmemektedir. Hattâ kanun tasarısının ken
disi tarafından, şimdi zannediyorum ki, burada 
değiller, beni affetsinler, ciddiyetle tetkik edil
mediğini ifade etmektedir. 

Sıvın Gündoğan dediler ki, bu kanun parti
zanlığa yol açacaktır. Bunun üzerinde bilhassa 
durmak isterim. Bu kanun mevcut değil iken 
nüfusu 100 0G0 i aşan şehirlerin içme suları
nı halleden bir kanun hükmü mevcut değil iken, 
izmir'in içme suyu projelerini hanrlıyan, Bur-
sa'nın içme suyu meselesine el atan, Gaziantep 
içme suyunun halline gayret eden t ir hükümetin 
davranışında partizanlık aramak yanlıştır. Eğer 
partizanlık bahis konusu olsa 10 ncu maddeyi 
Hükümet benimsemez, kastımız partizanlık olsa, 
bunu çıkarırız ve daha iyi partizanlık yaparız. 
Kanun varken partizanlık yapmak daha zordur. 
Kanun yokken daha kolaydır. Biz bunu huzuru
nuzda samimiyetle benimsediğimizi, Millet Mec
lisindeki müzakerelerden itibaren benimsemiş ol
duğumuzu arz etmekle hiç olmazsa bize izafe 
edilen partizanlığın, izafe edenlerin gerekçesi 
seviyesine varmadığım bu suretle zannediyorum 
ki beyan etmiş oluyoruz. 

Sayın Melen bizim, bilhassa bendenizin işti
gal sahasında bulunan Van Engin Santralinin 
tamamen hazır olduğu halde partizan bir düşün
ce ile elektrik düğmesinin çevrilmesine emir ver
mediğimizi buyurdular. 

FEEİD MELEN (Van) — Belediye reisine 
sözünü geçiremiyorlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Arz edeyim, 
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Engin santralinin henüz düğmesinin çevrilmesi 
için gerekli işlem ikmal edilmemiştir. Yugoslav
ya'dan bir montörün gelmesi beklenmektedir. 
Bu geldiği takdirde onun yapacağı bir haftalık 
mesaiden sonra bir aylık bir tecrübe devresi 
geçirilerek En^in santralinde düğmesi çevrile
cek Van'daki vatandaşlarımızın hizmetine arz 
edilecektir. 

Biz, Çanakkale Çimento fabrikasının maki-
nalarının Elâzığ'a götürüldüğü gibi birtakım 
ithamlara mâruz kalıyoruz. Sayın Grup Baş
kanımızın ifade ettiği gibi ümidediyorum ki, 
Sayın Ferid Melen'in de duyması sebebiyle 
ıstırabını çektiği Tatvan ve Tatvan - Van Çi
mento fabrikası hikâyesinin doğruluğunu da 
kabul etmek istemiyoruz. Ama kendisini te
min ederim, Yüksek Senatoyu temin ederim 
ki, iktidarda bulunduğumuz süre zarfında bü
tün Türkiye'de yaşıyan vatandaşları, hangi si
yasi kanaata sahibolurlarsa olsunlar, tefriksiz 
bir muameleye tabi tutmaya hizmetleri götürür
ken, kanunları tatbik ederken bu düşünce ile 
hareket etmekte bulunduğumuza, hareket et
mekte devama kararlı olduğumuza, sizleri te
min etmek isterim. Bunu bütün samimiyetimizle, 
bütün cssaretimizle huzurunuzda bir kere daha 
arz etme imkânını konuşmalariyle bana ver
dikleri için de ayrıca kendilerine tefekkür ede
rin. 

FERİD MELEN (Van) — Fiiliyat lâzım, 
Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Davamla) — Fiiliyatımız 
böyle, bunda misal gösterilemez. En«in Santra
lini Sayın Melen eğer misal gösteriyorsa, bit
memiş bir tesisi hizmete açmanzn imkânsızlığı 
ortadadır. Bunları Hükümetten istemek müm
kün değil, ve zannediyorum bitmiyen bir tesise 
zamanından evvel cereyan temin etmek imkânı 
yokken hizmete açarsam, Sayın Melen'in bizim 
evvelâ karşımıza çıkması icabeder. Ben o dü
şünceyle kendilerini tanırım. Bizi partizanlık
la itham edenlere veya fiiliyatta bu kabil dav
ranmakla itham etmek istiyenlere şunu arz et
mek istiyorum; hiçbir tariz kastım da yoktur. 
Engin santralinin biran önce bitirilmesi ve 
hizmete girmesi konusunu sık sık ben arkadaş
larımdan sorarım. Malatya Medik barajının in
şaatının hangi safhada bulunduğunu sorarım. 

Sonra nüfusu bilhassa 100 000 i aşan yerler
de içme suları meselesinde partizanlık yapılıyor 
deniyor. Nüfusu 1965 senesi sayımına göre 
100 bini aşan, şehirleri arz edeyim: istanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Bursa, Gazi
antep, Konya, Kayseri, Sivas, Samsun, Erzurum, 
Malatya, Diyarbakır. Bunlar içerisinde parti
zanlık yapma ithamı altında bulundurulan ikti
darın almış olduğu rey diğer siyasi partilerden 
belki, Malatyada geridir ama, diğer bütün vilâ
yetlerde bunların ilerisindedir. Biz partizanlığı 
bize rey veren kütlelerin aleyhinde mi yapaca
ğız? Her halde bu mümkün değil. Verilen rey 
nisbetîeri de meydandadır. 1965 yılı seçim
lerinde yüzde 53, 1966 yık Senato seçimlerinde 
yüzde 50 oranında bir rey alan iktidara 1965 
rakamlarına göre yüzbini aşan nüfuslu şu şehir
lere ve rey taksimatına göre böyle bir ithamı 
reva görmenizi, müsaade ederseniz, kabul etme
miz mümkün değildir ve bu itham insaflı değil
dir. 

İller Bankası hakkındaki ithamı reddetmek 
mecburiyetindeyiz, iller Bankası Sayın Gündo-
ğan arkadaşımın beyanı hilâfına borca batık bir 
durumda değildir. Yine kendi beyanlarını, eğer 
yanlış anlamadımsa, faaliyeti sadece bankacı
lık muamelelerine inhisar eden değil bilâkis 
faaliyeti içinde bankacılık muamelesi en az bu
lunan ve ilk defa 20 milyon lira rekor sevi
yede 1967 yılı içinde kâr sağbyan millî bir 
müessesedir. 20 milyon kâr sağlamış bir müesse
seyi borca batık tabiriyle Cumhuriyet Senato
su kürsüsünden teşrih yolu ile hizmetini dile ge
tirmek her halde muhterem senatörlerimizin de 
kabul edeceği bir yol değildir. Kaldı ki, 1967 se
nesinde 258 000 000 lira olarak öngörülen yatı
rım programını 360 000 000 lira ile ve yüzde 40 
nisbetinde gerçekleştiren bir idareye bu ithamın 
yapılmış olduğunu huzurunuzda arz ediyorum. 
(A. P. sıralarından «yüzde 140 nisbetle» sesleri) 
yüzde 140 efendim. 

Sayın senatörler, bu tasarı ile Ankara'nın 
ve istanbul'un içme suyu meselesinin halledil
mesi öngörülmüş bulunmaktadır. Bunun içinde 
sanayi için lüzumlu bulunan suda vardır. Tak
dir buyurursunuz ki, bir beldenin su ihtiyacı 
düşünüldüğü zaman, program ve plân çalışma
ları yapıldığı zaman bu beldede, bu şehirde ve
ya bu bölgede yaşıyan insanların içme, kullan
ma sulan hayranları için de iktiza eden su, sa-
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nayi için iktiza su bir bütün olarak hesaplanır. 
normal oİarak 20 - 25 senelik inkişafları hesa-
bederiz. Buna göre gerekli projeler tanzim edi
lir. Ankara ve istanbul şehirlerinin içine sulan 
konusunda da aynı şekilde hareket edilmiştir. 
Ve nüfusu 100 000, aşan şehirler bakımından 
da Ankara ve istanbul'un içme suyu meselesin
de dikkate alınan usuller aynsn düşlinülmüş 
bulunmaktadır, 

Bu itibarla, Yüksek Senatonun, Millet Mecli
sinden gelen metinde de olan nüf usu 1G0 003 i 
askın nüfuslu şehirlerin de içme su y i mesele
sini 4e kabul buyurmak suretiyle biraz evvel 
arzına çalıştığım bütün kuruluklar: n, topluluk
ların içme suya meseles'nin kanunlarımız yolu 
ile halli ve böylece sosyal adaleti bu bakimden 
gerçekleştirme imkânlarını 'b'z'i bahsetmesini 
saygiyle rica ediyorum. Teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Somıtn-
oğlu, buyurunun. 

EDİP SOMUnOĞLÜ (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşla-", inkara vo İstan')!1! ve nüfusr 
100 000 den fasla olan "enirlein işrro suîaı hak
kında1!?. kanun, getirilen kanunlar içerisinde en 
önemlisi, en fay Mı sı olvak ^a^r.l ettiğim için 
şahsi görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

İstanbul şehri, hemen, hemen 10 seneden ter: 
ya münavebe ile su almak veyahut musluğu aç-
tığın:z zaman hava ile karşılaşmak ve gün'erce 
yıkanamamak endişesi içerisindedir. Nüfusa 
arttıkça daha faslalasan su sıkmtısı nihryet bey
le esas'ı bir şekilde halledilmiş olmasından 
memnuniyet duymaktayım. 

Su. yalnız sanayi ve diğer endüstri kolla-
için değil aynı zamanda hayati bir önem tak
maktadır. Memleketin ve milletin saŞ-kğı mu
hakkak M, su ile kaimdir. Nüfus arttıkça bu sı
kıntı daha çok fazlalaşmış ve belediyeler bunun
la başa çıkamamıştır, işte, bu se':epleelr; ki 
Devlet Su işle:i, kapasitesinin büyük tesisleri 
yapmaya müsaidolması dolaysiyle, bu işi ela al
mıştır. En büyük mesele budur. Şimdiye kadar 
İller Bankası birçok yerlerle su. Herini, elektrik 
işlerini halletmeye çalışmıştır. Fakat bi yak iş
lere, kendi malî takatinin üstünde bu gibi işlere 
teşebbüs ettiği vaîdt işler ekseriyetle ya seneler
ce uzamış neticeye vardırılamamış veyahut ya
nda bırakılmıştır. Onun için asıl mesele Devlet 

Z'i işlerinin Ankara ve istanbul gibi büyük şe-
lirlerde baraj yapmak ve su temin etmek sure
ciyle bu işle hakikaten basa çıkacağıdır. Meselâ 
:11er Bankası Etibanktan ayrı olarak birçok şe-
ürlerdo elektriği ele alınış fakat çoğu zaman iş 
azamış 7 - 8 sene gibi Tortum ve ikizdere em-
:ali elektrik ve diğer şehirlerin su işlerinde zor
lukla başa çıkabilmiştir. Onun için burada Dev-
let Su İşleri bunu ele almakla çok büyük bir fai
le bu şehirlere ve bilhassa yüzbin nüfustan faz
la olan şehirlere de su getirmek suretiyle İller 
3ankas:nm yükünü hafifletmiş oluyor. İller 
jankas?. kurulurken daha ziyade kendi kapasi
tesi el İnlinde küçük su işleri ve 53 bin nüfuslu 
.•o daha az nüfuslu .şehir ve kasaba, belediyeleri-
.13 yarimi etmek suretiyle bunları neticelendir
mişti-'. Sonra Devlet Su İşleriyle İller Bankası 
ırasında yapım, cihetinden de bir fark yoktur. 
Zer ikisi de belediyeleri borçlandırmaktadır ve 
irisi ekseriyetle iller Bankası 20 sene, bu defa 

30 sene gibi bir müddet vermiştir. Belediyelerin 
borcu vermemesi de mevsuubahsolamaz. Ancak 
korcun bağışlanması yine bir kanun mevzuudur. 
Yine bu şekilde huzurunuza getirilmesi ieabet-
uclrtedir. Devlet Su İşleri Ankara, İstanbul vo 

• diğor 100 bin nüfustan fasla olan şehirlerin su
yunu yaptığı takdirde iller Bankası büyük bir 
Iraklık duyacak, diğeri de o şehirlerin suyunu 
ilnnal etmek suretiyle memleket ve şehirlerimiz 
'orana kavuşacaktır. Her ne kadar sulama bir 
ik'isa :1i konu ise de şehirlere su getirilmesi aynı 
sa man :1a hem ekenomik ve hem de sıhhidir. Bu 
sebeple kanun çok yerindedir ve 10 ncu madde-
le de bir tefrik yapılmış olduğunu görmemek
leyim. Her zaman suizan içinde bulunmamalı
yız. Suiniyetle görülürse her zaman bu gibi ka
nunlar veya yapılacak işlerde insanlar daima bir 
sebep, bir pürüz, bir engel bulabilir. Onun için 
kanunur. yerinde olduğu kanaatindeyim. Memle
ketin sağlığına büyük faydalar temin edecektir. 
Arz çilerin. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Maddelere rreçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşül
mesi hususu evvelki birleşimde okunan tak
rirde talebedilmiştir. ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ankara, istanbul vo nüfusu yüzrindon yukarı 
olan şehirlere içme, kullanma ve endüstri 31:711 

temini hakkında kanun tabancı 

Madde 1. — Ankara ve istanbul Çehirleri-
nin içme, kullanma vo endüstri suyunu temin 
etmek için 0200 sayılı Kanunun 37 nei madde
sindeki limitler dikilinde gelecek yeliara sâri 
taahhütlere girilmeye Devlet Su rlcri Ccnei 
Lîü lü.düğü yetkilidir. 

Ancak; girişi o eek taahhütlerin tutan *v-
kara şehri için 350 C00 000 ve İstanbul şehri 
için de 543 000 000 lirayı geçene::. 

BAŞKAIT — Madde ürerinde Sayın Akif 
Eyidoğan. 

ÂKÎF EYİDOÖAIT — (Zonguldak) — Ca
yın bankan, muhterem arkadaşlarım madde 
metnine ve kanıma ceas itibarlyb taraftarım. 
Eirinci madden n metni ile beraber müzakere 
edilecek olan î!:anunun serlevhasına gelince; ge
çen celsede de arz ettim, kanunlar iki çeldi 
ve mahiyet ar.3 ederler : Blrhi Joan Jack 
Roussar.'nun dediği gibi umum' kaideyi vaz'-
oden kanundur. Birici de reklen kanın:dur. 
Parlâmento kanun şekli alt nda icrrya yetki 
verir. Bu, ye'ki verilen kanunlardandır. Ç-ki
ldi Muhasebei Umunr'ye Kanunu bir sonenin 
bütçesyb yanılamıyan ve bir s "no sarfında bi-
tirilemiyen umumi hizmetler imn gel"-eek se
nelere sâri taahhüt alınmak lâzım geldikle ya
rama organı yürütme organına ö.~"d bir !:a-
r.unla yetki verir, der. Bura bkeacn bu b'r 
yetki kanunu olarak gelmektedir. HıdcTedo 
yetki madebe'dir, yerli yerine olurmu"tur. 

Ber. bu birinci madde münasebetiyle yalnız 
Alibey Ba-aü yanelırkcn karaduı doldurulacağı 
r.uyun, gölün altında Kaeırri Seracı Süleyman 
.zamamrda yanılmış M'mar S'nanen su bendi 
vardır, o bant no olacaktır? Tabiî bu rkr ln rl-

lor'ni Sayen Bakan biraz evvel olnıdu, 100 bin
den fazla nüfusu olaeı şehirleri okudu. Bun
ların ihtiyacı zannediyorum temin edilmiş
tir. Sulan getirilmiştir. Meselâ Adana 'nm 
riya samanı âcizaeıomde tamamlanmış id', ya
pıldı, benden sonraki arkadaşlarım daha ge-
nrdo'mislerdir. Bu Seyhan orada bulundukça 
za'cn bu ceı tem-in edilecektir D i ^ r l m de 
buna benzer, yeni bu 13 neu madde biraz hatır 
maddesi gibi, g riyor, buraya. Bu kanun met
nine. Bu y 'ki kanununa göre yabancı kah-, 
ye.*, c sacında. Fakat oylarınızla kararlaştırı-
laca": bir husus olduğu imn o noktada ekse-

I r'yet oyuna tabiî hürmetimizi arz ve teyide-
! dccoğiz. Mâruzâtım brerdan ibarettir. B -
| "Irr: madde ile ilgili bir temennidir. Eğer 
j Hükümce. dikdeato al rız, bu hâ+ırayı mııha-
| fa-a eem-'-k irin gerekli tedbirler' alım. bir 
I maket, bir -evde koyamz, recimbrini de alı-
| r : ' hesapların da vantırıraz, derlerse min-
j nektar kake-ım, Hasıl. ki biz 14 asır ewnl va-
! e 'Hr. Ada^.'daM Ta-drrrreü'nün hu şsk'ldeM 

11 e-^"lTin T~'î-* c.cudai münasebet''de ckarmış 
b"V,,.rrT73--ız Vardır nafıanın dosyalarında, arzı 
Iıllrme"-. od°r m. 

r,ArrrA.T r^-r-n. Hamr. 
ÎTFJîTfPT n^Z^R rKa-s) — MrCıterom ar-

knda-lar. T'uıhasoVi Umumiye Kanununda bir 
v~v-.~,\ fr'U^io rer-br. Gelecek \nllrra sari ta-
~khürb'd-ı no rc^ik'e tanzim o-7ileccğini ve iş-
live-rğini orada hükme bağlamıştır, tasrih et-
mieAir. 

Bu noktayı KVVre tos"-it ettik*on sonra ge-
7'Tİl-n 1 nei mad'Ve Irm-mun ba^l'gı ne olur
ca CITHU ı-n kam',",'nn Tr>"Wi. maksadı ve l$nwe-
•,i •'-ti H.rincü mc-'"r,k-'1^M h"'küm iefndo tordnn-
-—ı-'-.-^r, Yrri: trhrr-rt. b - r -bn -a v-l"-^ Tri-
r'n.ci namede râı geçen iki şehrin su ibt'yaeı 
''eiu rv""'~ekün o?aeaktı.r. O kr̂ Ter ar'ıa^reımız 

r,o7v"nmuvor:m.. Telmik ola-
tında kalacaktır. Acaba bunun rüVivcT'. b'r ] - r k e'etiler, r^.ğa''ofa reldloeek bâır» "^vV-q"y. 
maketi, bir hâ'ıraeı bu vez le ile yeeeıkp da I ı-' , 'br, cn?a 
bütün fenni tafsilâtı ib orada bir y-rde ya
hut Su î-brinin müze gibi, sergi giH bir 
yeisinde bu hVıra tebc'bn muhafaza edibıeıez 
mi? Temennim bundan ibarettir. 

Kanunun seı'levhaeı daha ryade 10 ren 
madde ib ilgili bir unsuru getirmekledir. 
13 ncu madde i:e kaidel uınu^'^e g~t'rnıokt"-
dir. Ya^i yetki veren bir madde d--r"iMi\ era-
smda kaidei umumiye getiren maddedir. Î3İm-

vek. bie'* b^nuu rT'idrei obT",k îe l̂nei rıa^de 
-7-a-̂ n tatbikatta eê e-̂ e Tuı iîd "ehir ieH t->t.vik 
"i'•'.-'"ir T .̂°r,*ını"n ^P"''''̂ eı.n'7a ,"^"nkera ve l?*a7i-
V'"l ^cb'ivcbm x*e nüf^u 103 Hn^en yukarı 
-ı--n •"eh'nbr iein^ -do—ek bir ^ev ifa^e etmez. 
T-Tadera T-iv frn tcie ekliye^; efen^i^ hesrp ya-
•̂ ••b^anııe! T^+eu T-̂^ he"?at)Ier, global hee°p)ar-
dna yr.venb,7' h-*"",-*>bn:bı*. Orrya 7ir fon ola
rak, şu kadar 103 bin Ura şu malnat için ay-
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nlmıştır demek ve hazırlanan projelere göre de 
sarf etmek lâzımdır. 10 ncu madde Muhasebei 
Umumiye Kanundaki hükmü bir başka istika
mette izah eden bir maddedir. Bu kanunun 
başka maddeleri de bütün tahsisatın birinci 
madde için işliyeceğini teyidetmektedir. Ne di
yor bundan sonraki madde; barajların masraf
ları falan filân barajda yüzde 85, falan baraj
da yüzde 75 ine belediyeler borçlandırılır. Ya
ni belediyeler; Ankara ve İstanbul belediyeleri 
borçlandırılır. Bunun dıışında kalan belediye
lerin bcrçlandınlmıyacağı ve birinci maddedeki 
tahsisatın yalnız bu belediyelere tahsis edileceği 
de ayrıca bu madde ile teyidedilmiş oluyor. Ya 
ni bu kanunu yaparken kendi kendimizi aldat 
mıyalım. Sadece kanunu geçirmek için nüfusu 
yüzbinden fasla şehirler kanun metnine başlık 
olarak konulmuş, fakat kanunun metninde bu 
şehirlere bir şey verilmemiştir. Bunun belki 
bir sebe%i şudur: Bu nüfusu yüzbinden fazla 
olan şehirlerin hemen tamamının bugünkü su 
rtiyaclan sağlanmıştır. Demin Sayın Bakanın 
isimlerini okuduğu belediyeler halen su ihtiya 
cı içinde değillerdir, ama yarın yeni ihtiyaçları 
olabilir. Binaenaleyh mademki nüfusu 100 bin
den yukarı şehirleri de derpiş ediyordu bu ka
nun, bu kanun tahsisatum da ilgili idareleri 
kapsıyacak şekilde vaz'edilmesi lâzımdı. Ayrı
ca arkadaşların hesap, muhasebe ve saire pro
jeler hazır değildir, belli olmıyan miktarlar 
için tahsisat konmaz diyeceklerini tahmin edi
yorum. Bunun cevabı da şudur. Böyle tahsis
ler Bütçe Kanununda geçici maddeler Cıalinde 
de yürütülebilir. Burada yuvarlak rakamlar 
konur, Bütçe Kanununda da şu sene için su 
kadar, şu sene için su kadar bu işe tahsis edil
miştir. denebilir. Çünkü bundan sonra gelecek 
maddelerde bu fonun bütçeden nasıl alınacağı
na dair hükümler vardır. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar; bu kanunun 
ikinci maddesindeki sarih hüküm, bu kanunun 
sevkindeki maksat, bu kanunun birinci madde
sindeki sarahat karşısında bu ödenekler ne bu
gün ne de yarın bu belediyeler dışında bir ye
re sarf edilemez. Mümkün değildir, hukukan 
mümkün değildir, malî bakımdan mümkün de
ğildir. Kanunu geçirmek için, 10 ncu maddede 
birtakım hükümler getirilmiştir demek, sade
ce bir tesellidir, işlemiyecek bir hükümdür. 

Kanunun başka aksaklıklarını evvelce arz et
miştim. Şimdi düzeltelim derken yeni aksaklıklar 
getiriyoruz, kanunun metni ile marjinali, serlev
hası, başlığı çelişme halindedir, yürümiyecek 
bir hükümdür. Şimdiden tashih etmek lâzım
dır. Bir teklif yapmak isterdim. Fakat bu tek
lifin Hükümet tarafından, encümen tarafından 
destekleneceğini ümidetmiyorum. Çünkü tashih 
etmemek kararında olduklarım gördük. Yüz-
bini ilâve ettik, bu bir tashihtir. Binaenaleyh 
sizin gösterdiğiniz lüzumu kabul ettik dediler, 
sayın arkadaşımız, komisyon sözcüsü arkada
şımız. Fakat bu madedeye bir şey intikal etmiş 
değildir. Hakikaten böyle ka7:ul ediyorlarsa 
maddeyi de buna göre getirmeleri lâzımdı. Bu 
madde burada yüzbinden yukarı nüfuslu bele
diyelerin, ilâvesine dair olan teklifleri, arzuları 
nazarı dikkate alan bir madde değildir. Bun
dan evvel hazırlanıp getirilmiş bir maddedir ve 
olduğu gibi yerinde durmaktadır. Binaenaleyh 
Komisyon ifadesi ile bu yeni ihtiyacı da kabul 
ettiğine göre maddeyi de yeni ihtiyaca göre tan
zim etmiş olması lâzımdır, bir ek yapması lâ
zımdır. Aksi takdirde bu madde bu haliyle si
zin tekliflerinizi ve komisyona iade maksadımı
zı temin etmiyecek bir hale getirilmiştir. Ko
misyondan tekrar rica ediyorr.m, hiç olmazsa 
k°nun maddesini bu maksadı temin edecek şe
kilde. yani birinci maddeye Ankara, İstanbul 
belediyeleri ve nüfusu 100 binden yukarı şehir
ler için şu kadar taahhüde girme yetkisi veril
miştir, diye bir sarahat getirmesi lâzımdır. Ben 
bu vazifeyi yapacaklarını şimdi tahmin ediyo
rum, kendUerini vazifeye davet ediyorum. 
Böyle yaptıkları takdirde müspet oy vereceğim, 
aksi takdirde bu kanuna müspet oy veremiye-
yeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —- Birinci madde üzerinde görüş
mek istiyen başka sayın üye?.. Yok. Sayın Eyi-
doğan'm bir sorusu vardı, acaba ona bir cevap 

I vermek imkânına sahip misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALtHOĞLU (Sakarya) — Genel Müdür Bey-

I le görüştüm, ilk defa burada muttali oluyor-
lar5 derhal üzerine eğileceklerini ve böyle bir 

I şey olduğu takdirde o yolda hareket edecekle
rini beyan buyurdular. 

I BAŞKAN — Sayın Genel Müdürden aldığı 
I bilgiye göre derhal meselenin üzerine eğilinece-
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ğine ve beyle bir eser mevcutsa gerekli ihtima
mın gösterileceğini beyan ettiklerini ifade etti
ler Sayın Sözcü. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine birinci mad
de hakkında daha evvel bir takririniz varmış. 
Geri mi alıyorsunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın llyas Karacz'ün de bir 

takriri var, aynı mealde geri alıyorsunuz değil 
mi? 

1LYAS KARAÖZ (Muğla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde banka
ca görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ballık vâki değişiklik, kanunun tümü ile 
birlikte açık oya sunulacaktır, 

Madde 2. — Su kaynrğını tenkil eden ba-
raılar, isale hatları ve tasfiye telisleri Devlet Su 
İdleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebe
keleri belediyelerce yanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci maddedeki Herin Ân 
kara ve İstanbul belediyelerince yantır^lacak 
kı^mı irin Ankara Belediyesine 1̂ 0 009 000 ve 
î?tanHnl Belediyesine de İSO OCD C01 lirayı geç
memek üzere, her yıl Devlet Su idleri Genel 
Müdürlüğü büf-ceröte konulacak ödenek mikta-
nnca tu belediyelere yardım yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üy?? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Devîet Su İsleri Genel Mü
dürlüğü tarafından yapılacak isler için sarf edi
lecek meblâğın tamamı ile 3 ncü maddeye gZre 
yapılacak yardımları ilgili belediyeler Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar. An
cak çok maksatlı barajlar için Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün yapacağı ödemelerde ilgili 
belediyelerin borçlanacakları miktar baraj ma
liyetlerinin Ankara'da Çubuk II. Barajı için 
% 85 i, Kayaş - Bayındır barajı için % 87,5 u, 
Kurtboğazı Barajı için % 90 ı, ve İstanbul'da 

Alibey Barajı için % 89 u ve Ömerli Barajı için 
be % 90 ı oranında olacaktır. 

Borçlanma şartlan, taksitlerin, miktar ve sü
releri ve işin yürütülmesi ve isletilmesi ile ilgi
li diğer hususlar İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rının uygun mütalaası alınmak suretiyle Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili beledi
yeler arasında yapılacak protokollerle tesbit 
edilir. 

3 ncü maddede belediyelerce yapılması öngö
rülen Merin bu protokol esaslarına tıygun ola
rak yürütülmemesi halinde Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğünce yapılacak yardım kesilir. 

Taksit süresi, ilk ödeme tarihi tenislerin iş
letmeye açılış tarihinden başlatılmak şartiyle 
30 yıldır. 

Belediyeler tarafından protokol esaslarına 
göro yanılacak ödemeler Devlet Su İdleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek üze
re buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Balkan, muhterem arkadaşlarım, 4 ncü madde
nin 3 ncü fıkrasında 3 ncü maddede «belediye
lerce yapılması öngörülen Herin» deniyor. Sim 
di 3 ncü maddede belediyelerce.. 3 ncü maddeye 
baktığımız takdirde Ankara vo İstanbul'u İM-
bndiren bir husustur. Halbuki kanunun bir 
10 ncu maddesi olduğuna r>-"re, buradaki 3 ncü 
madde yerine, 2 nci madde olarnk zikri faydalı 
olacaktır. Zira ikinci maddece han^ bel" 'iye
lerin ne ödiyeceği tâdad^dilmemi^tir. Siyle 
k'i «su kaynağını teşkil eden haramların rale 
hatları ve tasfiye tesisleri DSİ G^nel Müdürlü
ğü, depo ve tevzi ^e^ekebri belediyelerce var>ı-
1T, deniyor. Belediyelerce yanılır dendiğine 
göre, buradaki üçüncü madde yerine iîdnci mad
de olarak zikrinde fryda vprdır. Nasılsa bu 
Yüce Meclise gidecektir. Bu husufta bir önerge 
verdim, lütfen iltifat buyurmanızı rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Üçüncü maddede de Ankara 
ve İstanbul belediyelerince yaptırılacak tâbiri 
var. Komisyon?... 

BÜTÇE VE PTAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Katiliye-
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Üçüncü 
i fıkra başındaki (3) rakamının (2) olarak tadili 
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istenmektedir. Komisyon katılıyor, Hükümet 
katıi yor. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade eder
seniz bir yanlışlık yapmıyalım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Karr) — Efendim 

2 nci madde, birinci maddeyi t~yided"n bir 
nadieür . Birinci madde de yalnız Ankara ve 
İstanbul'a şâmildir. 2 nci madde umumi bir hü
küm vaz'ediyor. 

BAŞKAN — Efendim 2 nci maddede iki 
hizmet yeri vardır. Biri belediyeler, diğeri 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Srym öz-
türkçine'nin takririni okut-yorum. 

Sayn Başkanlığa 
2 nci madde olarak kabulünü saygı ile arz 

ederim. 
Rifat öztürkçine 

istanbul 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin 3 ncü f lira
sının babında bulunan 3 rakamının 2 olarak de
ğiştirilmesini istiyen bu takrire komryen katı
lıyor, Hükümet katıbyor. Takriri oylarınıza, 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... 
Kabul edilmiştir. 

Ka^ul edildiği veçhile madcVyi oylrrrnısa 
arz ediyoram. Kabul edenler... Etmenler... Ka
bul edilmiştir, 

Madde 5. — Devlet Su işleri Cemi Müdür
lüğünce meydana getirilecek isale hatları ve 
tasfiye tesisleri bir protokol ile i* sili belediyele
re devredilir ve belediyelerce işleti'ir. 

Barajlara bele',;yeler hisseleri crrnmda or
tak olurlar. Barajların işletilmedi Devlet Sn id
leri Genel Müdürlüğüne aittir. 

Barajların işletme masraflarına belediyeler 
madde 4 teki oranlarda katılırlar, 

BAŞKAN — Buyurun S^yn öztürkşine. 
RİFAT ÖZTÜHKÇİNE (istanbul) — Şimdi 

baraj lan n isletilmesi DSİ Cenel Müdürlüğüne 
aittir deniyor. Acaba barajların idaresi kime 
aidolacaktır? 

BAŞKAN — idare ib işletme ryrı mıdır 
efendim?. 

BÜTÇE VEV PI-AIT KOMİSYONU BAŞKA
NI LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Biz ö r 
terek telâkki ediyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu iş
letmeyi umumi olarak her iki kavramı hiLvi ola
rak mütalaa etmektedir. Endişeniz izı7c edil
miş ve zapta gelmiştir. Beşinci madde üzerinde 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oy
larınıza arz cd "yorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... KaT:ul edilmiştir. 

Madde 0. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Ankara civarnda inşa edilmiş ve 
edilmekte olan Çubuk lî, Kurtboğazı ve Ka-
yaş - Beyindir barajlarının tcs'eit edilecek okn 
mahiyet bedelleri de 4 ncü maddedeki esaslara 
göre Ankara Belediyesince ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen say:n üye?... Buyurun fJay:n Hazcr. 

MEHMET" HA2ER (Kars) — Muhterem ar
kadaşla? dördüncü maddede bir yanlışlık ya
nıldı. F4"vli altına madde tekre.r dördüncü mad
deye atıf yapıyor. Yahrz Ankara Belediyesin
den bahsediyor. Halbuld değiştirilen hüküm 
bunun dışına çıkan bir muhteva taşıyor. Ya bu 
maddeyi de ona uyduracağız, veyahut da dör
düncü maddenin üş üncü fıkras*nda yapılan 
değişikliği yeniden gözden geçireceğiz. Bilmem 
anlaşıldı mı? 

BAŞKAN — Ben anladım. Madde Ankara 
civarındaki barajlar ile ikilidir. Buraların su
yunun münhasıran Ankara Belediyesiyle mü
nasebet tesis edeceği cihetle Ankara Belediye
sinden bahsedilmektedir. 

MEHMET IIAZER (Devanla) — Efendim 
•.': ncü madde Ankara Belediyesine ait bir hü
küm'.! ihtiva ctm::yor. 4 ncü madde değiren şek
li ile umumi bir hüküm getiriyor. Yani diğer 
belediyeleri de ihtiva eden, fkryrn öztürkoinc'-
nlr. yaptığa teklifle diğer bei:diyelo"i do ihtiva 
odca bir hüküm haline getirildi. Halbuki bura
daki atıf yalnız Ankara Belediyecine münhasır
dır. 

BAŞKAN — 4 neü maddede hem Ankara 
he:n is tembul civarın ""a T: ulunan barklar müşte
rek olarak ifade edilmiştir. Eir değişiklik yek. 
Komisyon bir izahat verecek ini efendim? 

BÜTÇE VE PI-ÂN KOMİSYONU SÖ2CÜGÜ 
OÎ3MAİT* SALiIIOâLU (Gakarye) — Efendim 
4 ncü madde tatbikatta yüzdeler oranlrrueı 
gösteriyor ve G nci madde de Ankara'drkl tat
bikatın seklini ifade ccFyor. Binaenaleyh, her 
hangi bir değişikliğe lüzum yoktur. 
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BAŞKAN — Sayın sözcünün beyanı sapta 
geçmiştir. 5 nci maddenin üzerinde başka gö
rüşmek istiycn sayın üye?... Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçeden ayrılacak ödeneğe 
faiz yürütülmez. Ancak, özel kaynaklardan 
sağlanacak kredilerin faizleri ile masrafları, il
gili belediyelerin borçlanacakları miktara eklen
mek suretiyle kendilerinden tahsil edilir. 

BAŞKAM — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylar? niza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Belediyelerin bu kanuna göre 
borçlanacakları meblâğı karşılamak üzere uy
gulayacakları su tarifelerinin meydana getiri
lecek tesislerin amortismanı ile ilgili miktarı 
özel bir fena yatırılır. Bu fon munhasıdan be
lediyelerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bu kanun gereğince vâki borçlarının ödenmesi 
için konulur. 

Bu şehirlerin su tarifeleri Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca tasdik edilmek sure
tiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görülmek isli
ye:! sayın üye?... Buyurun Sayın öztürkçbıe. 

RİFAT ÖSTÜESÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu sekizinci 
madde de İstanbul Belediyesi ve Sular İdaresi 
00 tondan aşağı su kullanan evler için tarifede 
bir değişiklik yapmadı ve bir metre mikâbını 
90 kuruştan aldı. 90 tondan yukarı su kulla
nan evler de bir metre mikâbını, isterse 91 met
re mikâbını kullansa, 91 tonunu, 145 kuruşta 
tarifeye tabi tutuyor. Bu tarife Alibey Barajı 
gerekçesi ile yapılmıştı. AcaT:a İstanbul Bele
diyesi bu kanuna dayanarak halka yeniden bir 
su zamı getirecek midir? 

Bâzı sosyal meskenler var ki 20 daireli. Bu 
20 daireye bir su sayacı konuyor. Bir sayaç 
konduğu anda 20 dairenin müşterek olarak kul
landığı su elbette 90 tonu aştığı için, işçi mes
kenlerinde olsun, yapı kooperatiflerinde olsun, 
kat mülkiyetine tabi olarak alınmış olan apart
manlar olsun; her daireye isabet eden su mik
tarı 90 tondan aşağı olmasına rağmen bu va
tandaşlar 145 kuruştan ödemekte ve öbür taraf
tan 3 daireli bir evde bir su sayacı olmasına 
rağmen onlar rahatlıkla sularını kullanabili

yorlar ve DO tondan aşağı olduğu için 90 ku
ruş ödemektedirler. Şimdi bu durum karşısın
da vatandaşlarla Sular idaresinde bir çelişme 
olacaktır. Bunu da Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
liakanlığı tasdik edeceğine göre, acaba İstan
bul Belediyesinin daha önceden yapmış olduğu 
zamma yeni bir zam olacak mıdır? Bunu bil
hassa komisyondan veya Hükümetten rica edi
yorum, durumun aydınlanması için. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eyicloğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Şimdi 

arkadaşlar, madde metninde amortismandan 
bahsediliyor. Amortisman, sabit tesislerin hüs
nühalde muhafazası için ayrılan paydır. Ram-
b'drsmnn borcun itfası, sermayesinin itfası için 
ayrılan paydır. Burada onların hepisini zaten 
birbirine karıştırmışlardır. Madde Meclisten 
geldiği gibi zaten tasdik olunacaktır. Yani baş
ka çaresi yok. Bu yürürlüğe de olduğu gibi gi-
rac ektir. Fakat eğer komisyon yahut Hükümet 
adına bu karışıklığı tavzih eder bir açıklamada 
bulunulursa, memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, buyurun kür
süye zapta geçsin. 

33ÜTÇ3 VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı arkadaşımın da 
muhterem huzurunuzda ifade ettikleri gibi, bu 
kanunun bir talihsiz tarafı var. Bu talihsiz ta
rafınla her arkadaşın kendi istikametinde veya 
bir plomik içinde bu kanuna istikamet vermek 
gayretinden doğduğuna inanıyorum. 

Muhterem senatörler, müzakeresini yapmış 
okluğumuz bu maddede hiçbir karışıklık olma
dığını önce ifade etmek isterim. 

ikinci olarak muhterem öztürkçine arkada
şıma cevap vermeyi vazife bilirim. Bu kanun 
vatandaşı izhar etmek için ısdar edilmiş değil
dir. Bu kanun tasarısı vatandaşa hizmet gö
türmek için isdar edilmek gayretindedir. Bu 
sebepten dolayı bu tarifeler belediyelerce ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca karşılıklı olarak 
tarife tasdik edilirken, vatandaşı izhar etmek 
kasdmda değil, vatandaşın iktisadi imkânlarını 
göz önüne almak suretiyle tesbit edilecektir. 
3u sebeple müsterih olmalarını rica eder, bu 
vesile ile saygılarımı arz ederim. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunla ilgili hususlarda, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 71 ve 72 UDİ 
madeleri ve öteki kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmij/enler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bakanlar Kurulu kararı alın
mak ve bütçe imkânları mü^aidolmak şartiyle 
nüfusu 100 000 i asan şehirlerin içme, kullan
ma ve endüstri suvunun temini için 6200 s ayık 
Kanunun 37 nei maddesindeki limitler dâkilin-
d ,o (yalan £>•?»• T^İP.vn c^Tİ tf>pr-"~ "*''•,Vr^ rvyAv;v'.fr\Tn 

Enerji ve Tabiî Kasnaklar Bakanlığına bağlı 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu takdirde kanunun 4 nc-ü maddesinin 1 ve 
3 neü fıkralar: ile 1, 3 vs 6 ucı maddeleri hü
kümleri uygulanmaz. 

2 nei maddede belediyelerce 3Tapılacağı tada-
dedilen i^Ier irün bu belediyelere Devlet Su İd
leri Genel Müdürlüğü jullık bütçelerine konula
cak ödenek miktarmca yardım yapılır. Prote-
•-Q"! ~~̂ .sk'™ma p'öre C'"">vcTÜlen islerin beledive-
leree ya^ılmai'ianı kalinde varılacak yardım ke
silir. 

Belediyeler, Devlet Su î^*eri Genel Müdür
lüğü tarafından yapılacak isler için sarf edile
cek meblâğın tamamını ve kendilerine yapıla
cak yardımları Devlet Su Meri Genel Müdür
lüğüne borçlanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir takrir ver
mişsiniz evvelce. Geri alıyorsunuz değil mi efen
dim, 10 ncu maddenin ilgası hakkında? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, siz de geri 
alıyorsunuz takriri değil mi? 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Alparslan, madde üze
rinde buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, nüfusu yüz bin
den ziyade belediyeler için de bu kanunun teş
mili ile alâkalı görüşlerimi kanunun tümü üze

rindeki konuşmam sırasında arz ettim. Benden 
sonra vâki görüşmeleri, ki bendeniz onların 
çoğunu dinliyemecim, bu maddenin partizan
lık yapmak için ele alındığı şeklinde tefsir 
edilmesine gönlüm razı olmuyor ve aklım da 
yatmıyor. Bilhassa Sayın Bakanı dinlediğim za
man böyle bir iddia ile Yüksek Huzura gelin
mesinin anlamını da bir türlü kavrıyamadığı-
mı ifade etmek isterim. Şahsan bu bir parti
zanlık mevzuu olacaktır diye hatırımın köşe
sinden geçmedi. Bu vesile ile Sayın Bakanın 
siyasi kanaat farkları gözetilmeksizin, hangi si
yasi kanaatte olunursa olunsun, herkese Dev
letin imkânlarının eşit surette götürüleceği yo
lundaki beyanlarını şükranla karşılıyorum ve 
tatbikatta kendilerini başka türlü istikametle
re sürükliyenler için de bu beyanın ki, sorumlu 
insanların ağzından sık sık çıkmaktadır, Başba
kan böyle demektedir, sırası geldiği zaman Ba
kanlar böyle demektedirler; tersine düşünen, 
tersine tatbikata gitmek suretiyle şüpheler ya
ratan ve şikâyetlere mevzu olan kimseleri de 
bu tarz beyanlardan nasiplerini almak suretiy
le doğru yola girip memleketin umumi havasın
dan böyle şikâyetlerin tamamiyle kalkmasını 
hayırlı bir adını olarak telâkki ediyorum. 

Bendeniz daha ziyade Devletin imkânlarını 
tevzi ederken daha âdil davranmak lüzumuna 
inandığım kadar, memleketteki yapıcı rolü iti
bariyle Devlet Su işleri gibi büyük hizmetleri 
omuzlamış ve taşkınları önleme, yeni barajlar 
yapma, büyük sulama işleri meydana getirme 
yolunda gerçekten üzerinde çok ağır yükler 
bulunan bir teşekkülü bu kısımlara fazlası ile 
götürmeden, belediyelerin kendi bünyelerinde
ki işleri yapabilmeleri imkânının başka yollar
la hazırlanması lüzumuna işaret ettim ve buna 
da hâlâ inanıyorum, iller Bankası hakikaten 
çok hayırlı hizmetler yapmakta ve her yıl ge
lişen faaliyetleri ile yıllar yılı ıstıraplar içinde 
kıvranan, bilhassa küçük belediyelerin bu be
lediye hizmetlerini büyük çapta hal yoluna gir
miş bulunmaktadır. Bir yere su getirilecek, ba
zen öyle olur ki, nüfusu beş bindir, oraya su 
getirmek için üç milyon, beş milyon sarf et
mek lâzımgelir, bir yere su getirilecektir, nüfu
su yüz bindir, ama oraya suyu bir milyon, bir-
buçuk milyon içinde getirmek de mümkün ola
biliyor. Çünkü o yerin bulunduğu şartlar iti
bariyle bu meseleyi halletmek icabediyor. O 
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halde esasen beledî hizmetleri tamamiyle omuz-
lamış olan iller Bankasına yeni imkânlar ver
mek, yeni ufuklar açmak yerinde bir hareket 
olacaktır. Bu müessese yüz bini aşan belediye
lerden de zaten hiçbir zaman hizmetini esirge
miyor. Bu itibarla bu işleri İller Bankası üze
rinde bırakıp, Devlet Su İşlerini mücerret şe
hirlerin hizmetinde de yeniden bir külfete sok
ma yerine, onu kendi büyük sahasında yapıcı 
rolünde serbest bırakmanın lüzumuna inanıyo
rum. Ve o itibarla da bu maddenin kanun met
ninden çıkarılmasını ısrarla Yüksek Heyetiniz
den arz ve talebediyorum. Zaten imkânlar el
verdiği nisbette ve Bakanlar Kurulunun alaca
ğı karara göre bu hizmetler yürütülecektir. 
Devletin imkânları elverirse Devlet bu imkân
ları zaten bu hizmetlere yatık olan, bu hizmet
ler için her türlü teşkilâtlanmasını tamamla
mış olan, noksanları varsa fırsat verdiği zaman 
bunu en kısa zamanda tamamlıyacak olan İller 
Bankasının bu işi çok daha iyi bir suretle yap
ması mümkündür. 

Korkarım ki, bu muhtelif vilâyetlerde de 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne böyle bir 
külfet tahmil ettiğimiz zaman Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğünün bünyesindeki çalışmala
ra da bir aksaklık vermiş oluruz. Bir tarafta 
bir vilâyetin bünyesinde, nüfusu yüz binden 
yukarı olduğuna göre her türlü medenî ihti
yaçlarının karşılandığı sahada çalışmak isti-
yen insanlar, teknik elemanlar çıkacak ve so
rumlu umum müdürleri, bakanları falan bir 
hayli rahatsız edebileceklerdir. Yani hizmet 
daima dağ başında, köyde, kentte olan bir Dev
let Su işleri Umum Müdürlüğünü bir de şehir 
içerisinde rahatça çalışma imkânının da veril
diği bir müessese haline getirdiniz miydi o mü
essesenin başının ağrıyacağını şimdiden hesaba 
katmak lâzımgeldiği inancındayım. Bu hizmeti 
İller Bankasına bırakalım, İller Bankasını bu 
mevzuda desteklemek ]âzımsa Devlet imkânla-
riyle destekliydim, ama Devlet Su işlerinin 
omuzımdan bu hizmetleri alalım kanaatinde
yim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN — (Zonguldak) — Bi

rinci madde vesilesiyle 10 ncu madde üzerinde
ki görüşlerimi arz etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Vural 10 ncu madde üze
rinde buyurun efendim. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz önce 4 ncü maddenin 
müzakeresi sırasında Sayın öztürkçine arkada
şımızın verdiği takrir ile 4 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrasındaki 3 rakamı 2 şeklinde değiştirildi, 
şimdi 10 ncu maddenin müzakeresinde yapılan 
bu değişikliğin hatalı olduğu ve kanunun met
nindeki insicamı bozduğu kanaatindeyim. Bi
raz önce 4 ncü maddenin müzakeresi sırasında 
uzaktan görebildiğim kadar Mehmet Hazer ar
kadaşımız söz almak istemişlerdi, fakat Sayın 
Başkan görmediler kendisini. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben konuş
tum. 

MAHMUT VURAL (Devamla) — Şimdi 
10 ncu maddenin 1 nci fıkrasında 6200 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesinin verdiği yetkiye da
yanarak Hükümetlerin bir kararname ile ve 
bütçede ayıracakları bir fonla bunu düzenleme 
hususu kabul edilmektedir. Şahsi kanaatimce 
iller Bankası her ne kadar buna mümasil işler 
yapmakta ise de Devlet Su İsleri Teşkilâtının, 
ki, bugün Ankara Belediyesi nezdinde zannedi
yorum, kanalizasyon işlerini dahi yapması ve 
onun hakkında uygulamayı tatbikata koyması 
belediyelerin bu işte beceriksiz olduğunu ya
hut yapamadıklarını göstermektedir, faydalı 
olacaktır Devlet Su iğlerinin bu işlerle iştigal 
etmesi. Ancak, ikinci fıkrada 4 ncü maddenin 
bir ve üçüncü fıkraları şeklindeki kısmını 
4 ncü maddede yapılan değişiklik muvacehesin
de (2) şeklinde değiştirecek olursak, büyük 
bir hataya düşmüş olacağız, yine. Çünkü, 2 nci 
madde, su kaynağını teşkil eden barajlar, isa-
le hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü, depo ve tevzii şekilleri bele
diyelerce yapılır, demektedir. Halbuki 4 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasındaki değişiklik bura
ya atıf yapmak suretiyle bambaşka bir mâna 
ifade etmekte, 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasın
da kabul edilen Devlet Su İşlerinin inşaatını 
yaptığı Ankara Çubuk İki Barajı, Kayaş, Ba
yındır Barajı, Kurt Boğazı ve sair barajlara 
ait taahhüt şeklini göstermektedir ve 3 ncü 
fıkra bunun bir devamı mahiyetindedir. Bir 
maddenin içerisinde 1 nci fıkraya açıklık ver
mek maksadiyle konulmuş onu takibeden fıkra-
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larda 2 nci maddeye atıf yapmak, doğrudan 
doğruya kanunun insicamını bozmaktadır. Şim
di, 10 ncu maddede de bu şekilde bir değişik
lik yapılırsa benim şahsi kanaatimce kanunun 
ssvkindeki psikolojik mâna yahut arzu, mak
sat ve gaye kendiliğinden ortadan kalkmış 
olur. Zaten, kanunun başlığı, metni doğrudan 
doğruya Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında 
kanun tasarısıdır. 

BAŞKAN — Kabul edilen metin o değil, 
efendim. Yüz binden fazla nüfuslu yerler için. 

MAHMUT VURAL (Devamla) — Yani, 
maksat doğrudan doğruya budur. Binaenaleyh, 
10 ncu maddenin... Efendim, yüz bin öbür mad
dede geliyor, ikinci maddede zannediyorum, o 
husus kay d olunmuş. Fakat, kanunun asıl başlı
ğı budur. Maksada, benim şahsi kanaatimce 
kabul etmek lâzım ki, bütün Türkiye'deki nü
fusu yüz binden fazla şehirlerin su dâvasının 
birden bire Devlet Su İşleri eliyle halli değil, 
benini kanaatimce daha çok bugün büyük bir 
problem halini almış bulunan Ankara ve İs
tanbul'un su dertlerini halletmek gayesine ma
tuftur. Ve bu kanunun Parlâmentoda görüşül
mesindeki esprisi de doğrudan doğruya Ankara 
ve istanbul'un su probleminin hallidir. Başka 
br^ey delildir. Şimdi 10 ncu maddenin 2 nci 
fıkrasında deminki yaptığımız değişikliğe uy
gun surette 1 nci fıkrayı 2 nci olarak değişti
recek olursak benim kanaatimce bu kanunu ya
rın tatbik edecek olan kimseler büyük bir zor
lukla karşılaşacaklar ve kanunun doğrudan 
doğruya maddeleri arasındaki insicam bozul
muş olacaktır. Komisyon 4 ncü maddeyi tetkik 
ettiği zaman görecektir M. Sayın öztürkçine'-
nin teklifi istikametindeki iştirak ettikleri hu
sus 2 nci madde ile sureti katiyede ilgili değil, 
1 nci fıkradaki hususun doğrudan doğruya İstan
bul ve Ankara belediyelerine aidolmak üzere 
tasrihinden başka birşey değildir. Ve bu, birin
ci fıkra3rı bir bakıma kuvvetlendirmekte ve izah 
etmektedir. Bu hususu nazara alınmak suretiyle, 
kanaatimce 4 ncü madde üzerinde tekriri mü
zakere yapmak lâzım ve bu hususun tekrar iki 
değil, üç şeklinde tashihi gerekmektedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz yi

ne 4 ncü maddenin 3 ncü fıkrasını yeniden oku
mak zorunda kalacağım. Zira hâdiseyi daha 
vuzuha kavuşturabilmek için madde metnini 
okumakta büyük bir fayda vardır. Burada der 
ki, 3 ncü maddede belediyelerce yapılması ön
görülen işlerin bu protokol esasına uygun ola
rak yürütülmemesi halinde... diye devam edi
yor. Şimdi, 3 ncü maddede deyince... 

BAŞKAN — O, 2 nci madde olarak kabul 
edildi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
dakika, şimdi arkadaşım tekriri müzakere tale
binde bulundu. Tekriri müzakerenin yerinde ol
madığını Yüce Senatoya arz etmek zorunda
yım ki, vuzuha kavuşalım. «Belediyelerce yapıl
ması» denince, 3 ncü maddede zikredilen husus 
yalnız istanbul ve Ankara belediyelerine ait
tir. Halbuki kanunda, 10 ncu madde kabul 
edildiğine göre 10 ncu maddede nüfusu yüz 
bini aşan belediyeler olduğuna göre biz haklı 
olarak bu 3 ncü maddedeki tâbirini 2 nci mad
de demek suretiyle ki, bu 2 nci maddedeki be
lediyelerin neler yapabileceğinin ve neler yap
madığı takdirde de paranın istirdat edileceğine 
ait. hüküm vazetmektedir ve bunu Yüce Sena
to kabul etti. Ondan sonra 10 ncu maddenin 
diyorlar, 3 ncü fıkralariyle bu takdirde kanu
nun 4 ncü maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralariy
le, diyor. Madde yine yerindedir. Çünkü, 3 ncü 
fıkra... 

BAŞKAN — Madde yerindedir ve fıkralar 
da yerindedir. Değişen yalnız fıkranın başın
daki 3 rakamı 2 olmuştur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet, 
değişen 3 rakamıdır ve 2 olmuştur. Yalnız 
10 ncu maddedeki 3 ncü fıkra tamamen yerin
dedir ve rahatlıkla metin işliyecektir. Çünkü 
bu işleri yapmıyan belediyelerin durumu ne 
olacaktır? Bu itibarla maddenin aynen kabu
lü yerindedir. Bir tekriri müzakere talebine 
lüzum yoktur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bir hususu 

arz edeyim. Tekriri müzakere talebi müzakere-
siz kabul edilir. Onun için, tekriri müzakere 
talebi üzerinde görüşme yok. Siz madde üze
rinde görüştünüz. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başka bir 
sayın üye? Yok. 
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Maddenin çıkarılması 
var, okutuyorum. 

hakkında bir takrir 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gerekçesini arz edeceğim sebeplerle 10 ncu 

maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan takririni izah 
ettiler. Takrire komisyon katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Takririn dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Yürütme maddesini okutmadan ev
vel tekriri müzakere talebini okutup oylarını
za arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 ncü maddenin tekriri müzakeresini izah 

ettiğim sebepler dolayısiyle rica ederim. 
Ankara 

Mahmut Vural 

BAŞKAN — Tekriri müzakere talebini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu İçişleri, Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tümü üzerinde Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata buyurun, lehinde. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım, bilindiği 
gibi Türkiye'mizde nüfusu üç binden az ünite
lerin su iş ve ihtiyaçları Köy İşleri Bakanlığı
na bağlı Yol Su ve Elektrik Kurumu tarafın
dan ele alınmaktadır. Nüfusu üç binden fazla 
olan ve belediye teşkilâtı kurulmuş bulunan 
yerlerin su ihtiyaçları ise iller Bankasının de
ğerli çalışmalariyle yürütülmektedir. Bu ka
nun tasarısı Ankara ve istanbul illeriyle nüfu
su yaz binden fazla illerimizin içme kullanma 
ve endüstri suyu ihtiyaçlarının Enerji Bakan
lığı tarafından ve Devlet Su İşleri eliyle ger
çekleştirilme imkânını getirmektedir. Böylece 
ciddî bir boşluk doldurulmuş ve her alanın yet
kili makamları da tâyin edilmiş vazifelendiril
miş bulunuyor. İstanbul ve Ankara illeriyle 
diğer illerimizin su gibi aziz bir varlığa kavuş
turulmasının saadetini Yüce Senatoda bugünden 
memnunlukla paylaştığımızı saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Sayın Aydmer'in bu hususta bir 

| talebi vardır, Başkanlıkça tezekkür edilmekte
dir. Kanunun başlığında vâki olan değişiklik 
tümü ile ilgili olduğu cihetle tümünü ve 4 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasında 3 rakamı, 2 olarak 
değiştirildiği cihetle 4 ncü maddesi ki, iki açık 
oy muamelesi yapılacaktır. Biri tümüne sâri
dir, biri 3 rakamının 2 olması dolayısiyle 4 ncü 
maddeye sâridir. Açık oylar toplanırken soru
lara geçiyorum efendim. 

A) 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca'nın takriri var
dır. Belediye ve özel idare memurlariyla ilgili 

kanun Hükümet tarafından hazırlanıp Meclise 
sevk edilmiş olduğu cihetle sorumu geri alı
yorum demektedir. Soru geriverilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/443) 
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BAŞKAN — Sayın Bekata burada. Sayın 
Dışişleri Bakanı Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

3. •—- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/447) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok, Bakan Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Bakan Yok. 
Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Itifat Öztürkçine'ninı, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş- i 
bakandan sözlü sorusu (6/482) \ 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine buradalar, 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek Dev- j 

6. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/415; Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1070) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu burada, Sa
yın Tarım Bakanı yok. Bu sebeple kanunun 
müzakeresine imkân yok. 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum. 
Ankara ve İstanbul şehirlerine ve nüfusu 

16 . 1 . 1968 O : 1 

let Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın özden yok, Sayın Ulaş
tırma Bakanı yok. Soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

BAŞKAN — Sayın özden yok. Sayın Tica-

Bakanı yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin At maca'nın, açılacak ilköğretmen okul
larına, dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/453) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca yok, Sayın Ba
kan yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

İŞLER (Devamı) 

yüzbinden fazla olan şehirlere içme, kullanma, 
ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasarı
sının açık oylamasına 95 sayın üye katılmış 93 
kabul, 2 ret oy çıkmıştır, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Aynı kanunun değişen başlığiyle tümü hak
kında yapılan açık oylama işlemine 99 sayın üye 
katılmış, 95 kabul, 3 ret 1 cekinser oy çıkmış
tır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus 
bulunmadığı cihetle 18 . 1.1968 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,08 

;,.<©•.—<... 
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SORULAR VE CEVAPLAR (Devamı) 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Vyesi Meh
met Ilazerin, teşkilât kanunları yürürlüğe g-ir-
miycıı Beıkanhkleırın durumuna dair sorusu ve 
Başbakan Süleymeın Demire-'in 
(7/361) 

yazılı etvüüi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederini. 

Kars Senatörü 
Mehmet Hazer 

Soru 
Köy irsleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba

kanlıklarının teşkilât kanunları henüz yürürlü
ğe girmediğinden bu bakanlıkların iller kuru
luşlarındaki memurlarının il idare şube mü
dürleri arasındaki ve protokoldeki yerleri tered
dütlere sebebolmaktadır. Bu durura görev ve 
yetki ihtilâflarına sebeboldüğu gibi bâzı yerler
de aynı işin birkaç dairede görülmesine de se
bebolmaktadır. Bundanda hizmet aksamakta 
ve i'ûer gecikmektedir. Bu bakanlıkların kuru
luş kanunlarının hasnirğrnın ne safhada oldu
ğunu, yakında Meclise sevk ediMp ediîmiyecek-
lerini Sayın Başbakan tarafından cevaplandırıl
masını rica ederim. 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 1 . 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 204/262 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Mehmet Hazer'in önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 tarihli ve 8566/7 - 361 -

05703 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer tarafından Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına verilmiş ve Başbakanlığa yöneltilmiş 
olan Köyişleri ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlıklarının görev ve kuruluş kanunları 
hakkındaki 14 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hasar in Köyişleri ile Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlıklarının görev ve kuruluş kanun
ları hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı
dır : 

1. Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve gö
revlerine ait kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ba
kanlar Kurulunda incelenerek bu devre Mec
lise sunulacaktır. 

Daha önce hazırlanarak 27 . ,6 . 1966 tarihin
de Millet Mecl'sino sunulmuş ve fakat Atom 
Enerjisi Komisyonunun Başbakanlığa bağlan
ması üzerine geri alınmış bulunan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Kuruluş ve görevle
rine dair kanun tasarısı da Başbakanlığa gel
miştir, Yakında Meclise takdim olunacaktır. 

2. Adıgeçen bakanlıklarla diğer bakanlık
lar arasında görev ve yetki ihtilâfı bahis konu
su değildir. Her hangi bir hizmetin hangi 
bakanlık teşkilâtı tarafından görüleceği husu
sunda doğabilecek tereddütlerin ya valiler veya 
ilgili bakanlıklar arasında temas ve koordi
nasyon tem'ni surotiyle her zaman siiratlo iza
lesi mümkündür. Bu mevzuda gereken ihtimam 
gösterilmektedir. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

2. — Cumlıuriıje-t Sene/tosu Kars Üyesi Srrr> 
Ateüaıfın, illere verilen çimento miktarına dair 
sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zdı cevabı. (7/388) 

Cumhuriyet Se^.to^.ı Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sanayi Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Kars 

Senato Üyesi 
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1932, 1933, 1964, 1965, 1936 ile 1987 yılı Ka
sım ayı sonuna kadar çimento fabrikalarından 
ayrı ayn olarak Jllere ayrılan çimento mik
tarı ile illere verilen çimento miktarı ne kadar
dır? 

Gösterilen yıllarda her ilde masraflar da
hil çimentonun torbasına tesbit edilen satıj fi
yatı nedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 11 . 1 . 1363 

Müsteşarlık 
Yası işleri Bürosu 

Sayı : 9/23 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 25 . I I . 1937 

tarih ve 86.8915904 - 77/383 sayılı yasılan. 
Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı Âta-

lay'ın illere verilen çimento miktarına dair ya
zılı soru önergesine cevabımız ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ât alay'-
in illere verilen çimento miktarına dair yaıılı 

soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır 
Malûmları olduğu üzere memleketimizdeki 

çimento fabrikalarının bir kısmı özel sektöre 
bir kısmı da resmî sektöre ait bulunmaktadır, 

Bugün için fiilen yurdumuzda faaliyette 
bulunan 20 çünento fabrikasından 13 tanesi 
resmî sektöre 7 tanesi de hususi sektöre aittir. 
(Ek : 1) (x) Resmî sektöre ait buluna:! 13 çi
mento fabrikasının 11 tanesi Türkiye Çimento 
Sanayii Genel Müdürlüğüne, bir tanesi de Sü-
merbank Genel Müdürlüğüne bağlı olup, bir 
tanesi de Resmî Sektörlerin iştiraki ile kurul
muş bulunan anonim ortaklıktır. 

Hususi sektöre ait bulunan 7 fabrikadan bir 
tanesi (Tarsus Çimento Fabrikası) beyaz çi
mento imalâtında bulunmakta olup, diğerleri ise 
normal portland çimentosu imâl etmektedir. 

Vilâyetlere verilen çimento miktarlarının tes-
bitine 1983 yılından itibaren başlanılmış bulun
duğundan, bu yıldan başlamak üzere Türkiye 
Çimento Sanayii Genel Müdürlüğe bağlı fab-

(x) Adı gecen ekler soru sahibine gönde
rilmiştir. 

likalardan vilâyetlere verilen çimento miktar
larını gösterir listeler ekte sunulmuştur. 
(ek : 2) (xs) 1967 yılma ait vilâyetlere fiilen 
verilen çimento miktarlarının tesbiti ancak cari 
yıl sonunda mümkün olabileceğinden, mezkûr 
yıla ait cetvel Ocak 1938 ayı içerisinde çıkarı
labilecektir. 

Fabrikalar imal ettikleri çimentoları, K/1164 
sayılı Kararname gereğince Bakanlığımızca tes
bit edilen fiyatlar üzerinden satmaktadırlar. 

Memleketimizde 1S62 yılından itibaren nor
mal portland çimentosunun ambalajlı olarak 
fabrika teslimi ton satış fiyatları aşağıda gös
terilmiştir. 

8 . 7 . 1959 - 1 . 12 . 1964 tarihleri arasın
da Ton/TL. 140 dır. 

1 . 12 . 1934 - 18 . 2 . 1962 tarihleri ara
sında Ton/TL. 155 dır. 

18 . 2 . 1967 tarihinden itibaren Ton/TL. 
170 dır. 

(Halen Ton/TL. 170 dan satılmaktadır.) 
K/1180 sayılı Kararname gereğince her vi

lâyette satılacak olan muhtelif fabrika menşeli 
çimentoların satış fiyatları vilâyet Daimi Encü
menlerince mahalli belediyelerin de mütalâası 
alınmak suretiyle ayrı ayn tesbit ve valilikler
ce tasdik ve ilân edilmek suretiyle taayyün et
mektedir. 

Mezkûr kararname gereğince vilâyetlerdeki 
âsami satış fiyatları, K/1134 sayılı karara müs
teniden beher çimento için Sanayi Vekâletince 
tesbit olunan fabrikada müşteriye teslim fiyatı
na tahmil tahliye, nakliye depolama ve sigorta 
karşılığı olarak tesbit edilecek zaruri masraf
ların ilâvesi ve hâsıl olacak yekûna % 10 kâr 
haddinin eklenmesi suretiyle hesap ve tâyin 
edilmektedir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayhn, ödünç para verme işiyle uğraşanlara 
dair sorusu ve Ticaret alakanı Ahmet Türk&l'in 
yazılı cevabı (7/394) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 
Kars Senato Üyesi 

(xx) Adı gecen ekler soru sahihine gönde
rilmiştir. 
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2279 sayılı Kanuna göre ödünç para verme 
işleriyle uğraşanların sayası 1961, 1962, 1963, 
1964, 1965, 1966, yıllarında kaçtır ve hangi il
lerde bu işlerle uğraşmaktadırlar? Gösterilen 
yıllar içinde verilen kredi tutarları ne olmuş
tur? 

, T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13 Ocak 1968 

tç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube Remzi ve No. 4/661 

Banka ve Kredi 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sırra Atalay'ın yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 11 . 1967, 28 . 12 . 1967 gün ve 

8699/7-394-05921, 00199 sayılı yazılarınız. 
2279 sayılı Kanuna göre ödünç para verme 

verme işlemleriyle meşgul olan hakiki ve hük
mî şahısların 1961,1962,1963, 1964,1965 ve 1966 
yıllarında yaptıkları ikrazatla aldıkları faiz 
tutarına dair Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay'ın yazılı soru önergesi üzerine 
keyfiyet, illerinde bu işle meşgul olan şahıs
ladın bulunduğu tesbit edilen valiliklere yazıl
mış, istanbul, Bursa ve Adana'dan alınan ce
vaplardaki rakamlar ikişer nüsha cetvel ha
linde ilişikte sunulmuştur. 

Küthaya ve Eskişehir valiliklerinden de ge
rekli bilgi alındığında takdim kılınacaktır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

İstanbul'da ödünç para verme işleriyle uğraşan 
hakiki ve hükmi şahısların 1961 - 1966 seneîe-
rindeki adedleriyle yaptıkları ikrazatı ve aldık

ları faizi gösterir liste. 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Adedi 

105 
73 
80 
82 
83 
75 

Yıl içinde yap
tığı ikrazat 

109 717 304 
92 507 758 
77 381 199 
84 666 676 
92 185 227 

124 934 774 

Aldığı faiz 

5 367 940 
5 448 088 
4 195 915 
3 918 670 
4 781 180 
7 372 534 

Bursa'da ödünç para verme işleriyle uğraşan 
şahsın 1964, 1965, 1966 yıllarında yaptığı ikra

zatla aldığı faizi göstsrir liste 

isim Sene îkrazat Faiz 

îs i m Senesi 

Fethi Eskiçakıt 

» 
» 

Enver Sayılgan 
» 

Ekrem Sadi Tutkaya 
» 
» 

şiarla 
nisbet 

» » 
» » 

1964, 1965, 1966 
ini gösterir liste 

îkrazatı 
Lira K 

1964 
1965 
1988 

70 175 
160 000 

75 550 

2 048 
3 200 
1 511 

yıllarında yaptıkları 

Faizi 
Lira K. 

1964 senesinin 5 nci 
aymda faaliyete baş
lamıştır. — — 
1964 146 782 10 148 
1965 91 972 49 12 840 
1966 243 283 90 16 988 
24 . 12 . 1965 tarihinde izin vesikası alarak faliyete geçmiştir. 
1966 yılırda hiçbir işlsm yapılmamıştır. 

69 
18 
10 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'in, motorlu nakil vasıtaları ile yapılan nak
liyata eUr sorusu ve İçişleri Bakam Fruk S ilhan'
ın yazılı cevbı (7/401) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan 3^azılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Sırrı Atalay 

Bütün illerimiz ve ilçelerimia esas olmak üze
re, hangi illerimizle, ile bağlı köyleri, hangi il
çelerimizle köyleri arasında kamyon, otomobil, 
otobüs, minübüs gibi motorlu nakil vasıtaları ile 
nakliyat yapılmaktadır ? 

1 . \j. 

İçişleri Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 11 -13/107 

15.1.1988 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 20 . 12 . 1987 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 8783/6152-7/401 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Bayın Sır
r ı Atalay'm «Motorlu nakil vasıtaları ile yapı
lan nakliyat» hakkındaki yazılı soru önergesi 
üzerine yapılan inceleme sonucunda: 

Köy yolları mevzuundaki çalışmaların ve bu 
yolların yapım ve bakım işlerinin, Köy İşleri 
Bakanlığı bünyesi içinde yer almış bulunan YSE 
(Yol, Su, Elektrik) Genel Müdürlüğünce yürü
tülmesi sebebiyle, doğru ve sarih bilginin ancak 
Koy işleri Bakanlığınca verilebileceği, her han
gi bir yanlışlık veya eksikliğe mahal vermemek 
üzere, sorunun ilgili Bakanlığa tevcihinin uygun 
olacağı kanaatine varılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ateday'ın, İmar ve İskân Bakanlığı ödeneklerine 
dair, sorusu ve İmar ve İskân Bakam Haldun 
Menteşe oğlu'mm yzılı cevabı (7/415) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Sırrı Atalay 

1. İmar ve İskân Bakanlığı 1968 yılı büt
çesinde 21.000 nsi bölümde bilfiil ödenen 
476 000 etüt ve proje giderleri hangi illerde 
sarf edilmiştir. 1967 yılı için bütçeye konan 
4 470 000 lira hangi illerde hangi işler için sarf 
edilmiştir. 1988 yılı bütçesi için teklif edilen 
7 475 000 lira hangi illerin hangi işleri için dü
şünülmektedir. 

2. 22.G00 nci bolumda 1966 yıknda, y a p , 
tesis ve büyük onarım için bilfiil ödenen 
112 737 148 lira ile hangi illerde hangi yapı, 
tesis ve onarım, işleri yapılmış ve hangileri bit
miştir? işe başlama, bitirme tarihleri nelerdir? 
Bitmemişse sebebi nedir ve hangi safhadadır? 

3. 21.000 nci bölüme 1967 yılında bilfiil öde
nen 4 470 000 lira ile hangi illerde etüt ve pro
jelere sarfiyat yapılmıştır? Aynı yıl için 
22. 009 nci bölüme konan 640 270 000 lira, 
hangi illerde yapı tesis ve onarım için hangi 
işler için sarfiyat yapılmıştır? işe başlama bit
me tarihleri nedir, bitmemişse sebebi nedir ve 
hangi safhadadır? 

4. 1968 yılı icm etüt ve nrois liderleri için 
teklif edilen 7 475 000; yapı, tesis ve bir şıl
lık onarım için teklif edilen 105 076 000 lira 
hangi tesis, yapı ve onarım için düşünülmekte
dir? iller Bankası ile Emâk Kredi Bankasına 
aktarılacaklar sorunun şümulü içindedir. 

T. a 
İmar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/8 
Konu: Sayın Sırrı Ata
lay'in yazılı soru önerge
si hakkında. 

12 . 1 .1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: 20 . İ2 . 1967 gün, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/415 - 8787 - 6180 sayılı yazı, 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sır
rı Atalay in imar ve iskân Bakanlığı Ödenekle
rine dair, yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Haldun Ivlenteşeoğiu 
İmar ve İskan Bakanı 
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Devlet Bütçesinin imar ve iskân Bakanlığı ile j 1968 yılı için aynı bölümlerde teklif olunan öde-
ilgili 21.000 ve 22.000 bölümlerine 1966 ve 1967 ı nekler ülke ölçüsünde ve daha çok merkezde 
yılları için konan ve harcanan ödenekler ile j yapılan çalışmalara ayrılmıştır. 

Bunların yıllara göre ne şekilde harcandığı veya harcanması düşünüldüğü aşağıda gösterilmiştir: 

A) 21.000 bölümü : 
1966 Malî yılı : Lira Lira 

Tamamı Etüt ve proje giderlerine harcanmıştır. 470 000 
1967 Malî Yılı : 
Etüt ve Proje giderleri : 4 470 000 
Etüt ve Proje gideri : 470 000 
Plânlama ve imar, Mesken ve Yapı Malzanıesi Genel Müdürlükleri

nin merkezde yaptıkları Etüt ve Proje çalış ilalarına harcanmıştır. 
İstanbul - İzmir ve Ankara nâzım plânlarının yaptırılması için gerkli 

giderler. 2 500 000 
(Bu tahsisat İller Bankasına aktarılmıştır) 
203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapım idlerinin gerektirdiği 

giderler (Harita Genel Md. Maliye Bakanlığınca aktarılmıştır) 1 500 000 

1967 Malî yılı : 
B) 22.000 bölümü : 
Yapı tesis ve onarım giderleri : 2 000 000 
Tarihî ve Turistik eserler civarında yapılacak imar uygulamaları için ev

velemirde bu tesislerin yapılacağı sahaların karıula^tırılması zorunlu bu
lunduğundan bu ödenek 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli bölümüne 
aktarılarak şu konulara harcanmıştır. 

Edirne Selimiye Cami civarının kamulaştırıh lası için : 500 000 
Konya'da Mevlâna külliyesi civarının kamulaştırılması için : 450 000 
Urfa'da Ayn - Zeliha civarının kamulaştırlması için : 150 000 
Dikili ilçesine bağlı Çandarlı bucağındaki kale civarının kamulaştırılması 

için : 210 000 
Çorum ili Sungurlu ilçesine bağlı Boğazkale L uçağındaki Hatuşaş hara

belerine giden yolun kamulaştırılması için : 35 000 

A) 21.000 Bölümü : 
1968 Malî yılı : 
Etüt ve proje giderleri : 7 475 000 
istanbul, izmir ve Ankara Nâzım plânlarının yaptırılması işine (iller 

Bankasına aktarılacaktır). 4 600 000 
209 sayılı Kanun gereğince Harita alım ve yapım işlerinin yürütül

mesi için Harita Genel Md. ğü Bütçesine Maliye Bakanlığınca aktarılacaktır, 1 000 000 
istanbul Sanayi Bölgeleri ve İstanbul limanı proje çalışmaları ile bu 

bölgelerde yatırım öncesi çalışmaları için harcanacaktır 1 175 000 
Yapı malzemesi standartlarının yaptırılması ile yapı malzemesi araştır

malarına harcanacaktır. 700 000 
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l i ra Lira 

B) 22.000 Bölümü : 
1968 Malî yılı : 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
Önceki yıllarda başlampta bitirilenüyen 

reken yerlere sarfedilecektir. 

1 500 000 
veya yeniden ele alınması ge-

8. — DÜZELTİŞ 

16 . 1 . 1968 tarihli 19 ncu Birleşim tutanağı sonuna 
1068 e ek basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

bağlı 

Cumhuriyet Senatosu tasarısı 
No. su 
Madde 4 9 - 10 ncu Satırda 
Madde 5 5 nci Satırda 

Yanlış 

1/215 

Doğru 

1/815 

için % 85 için ise % 85 
Barajlarda Barajlara 
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Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden fazla şehirlerin 
temini hakkında kanun tasarısının 4 ncü maddesine 

içme, kullanma ve endüstri suyu 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 

A*ÖRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

T"fcTTT"»f*1 i 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 86 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Enver Kök 
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TABİÎ ÜYELER 1 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan i 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür (İ. Ü.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 1 
Salim Hazerdağlı 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Oya katdmıyanlar] 

Fikret Turhangil 1 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Almaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

HATAY 
1 Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
1 Erdoğan Adalı 

[Açık ' 

Balıkesir 
Bitlis 

Hlûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS ! 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

j MUĞLA 
| Haldun Menteşeoğlu 

(B.) 
NEVŞEHİR 

i i. Şevki Atasağun 
j (Başkan) 

iyelikler] 

- 1 
1 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

COIHÜEB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkaim 
Âmil Artus 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş; 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

| Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Ankara ve istanbul ve 
temini hakkındaki 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Muk ideler Öztokin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zereı: 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
fıelrmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

nüfusu yüzbinden yukarı olan şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu 
kanun tasarısının değişen başlıkla tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 183 

Oy veronler : 99 
Kabul edenler : 95 

Reddecl nlcr : 3 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 82 
Açık üyei iki er : 2 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM! 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizaınettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et em Erdinç 

| MALATYA 
I M. Zeki Tulunay 
| MANİSA 
| Emin Acar 
j Ferit Alpiskender 
| Orhan Süersan 
! Refik Ulusoy 
j MARAS 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
. ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ab du r r a hm a n K a v a k 

SİNOP 
Suphi Bat/ur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Enver Kök 
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[Reddedenler] 

AĞSI 
Salih Türkmen 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Supbi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai C Kan 
Fahri ( zdilek 
Mehme Öz güneş 
Selâhattin Özgür (t. Â) 
M. Şükran Özkaya 
Hayda • Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaf *er Yurdakııler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Kara ağaç] ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmeı* 

[Oya katdmıyanlar] 

KARS 
Mehmet Hazer 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BÎLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Urul 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ranguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

[Açık il, 
Balıkesir 
Bitlis 

Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MU İLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

elikler"] 
1 
1 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Y egilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

16 . 1 . 1968 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/447) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstabul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak iîköğr etmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/453) 

m 
ÛNCELÎLÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
X I . — Ankara ve istanbul şehirlerine içme, 

kullanma ve endürstri suyu temini halikında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları, (Millet Meclisi 1/197; Cumhu
riyet Senatosu 1/815) (S, Sayısı : 1068, 1068 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 .12 .1967] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLÜECEK ÎŞLER 

X I . — Devlet Orman işletmeleri ve kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/415; Cumhuriyet Senatosu 
2/232) (S. Sayısı : 1070) [Dağıtma tarihi : 
5 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 0 6 8 ' © " ö k 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu 
temini hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/197, 2 / 235 ; 

Cumhuriyet Senatosu 1/215) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 209) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/815 
Karar No. : 44 

11 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasa
rısı, Genel Kurulun 9 Ocak 1968 tarihli 17 nci Birleşimindeki müzakereleri sırasında komisyonu
muzca geri alınmakla, komisyonumuzun 11 Ocak 1968 tarihli 6 ncı Birleşiminde yeniden tetkik ve 
müzakere olundu. 

Bu defa yapılan görüşmelerde, İller Bankası Genel Müdürünün mütalâası alındıktan sonra 
Sayın Osman Salihoğlu'nun önergesi kabul edile ̂ ok, Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesinin 
komisyonumuz metnine ilâvesi kararlaştırılmış; ayrıca, tasarının başlığında da bu ilâveye müte
nazır olarak gerekli değişiklik yapılmak suretiyle, başlık, metne uygun hale getirilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Çekinserim 
R. tiner 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Ordu 
S. Koksal 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

İstanbul 
Çekinserim 
H. Berkol 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Niğde 
Söz hakkım mahfuz 

K. Bayhan 



— 2 — 
MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma 
ve endüstri şüyu temini hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ankara ve İstanbul şehirleri
nin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin 
etmek için 6200 sayılı Kanunun 37 nci madde
sindeki limitler dâhilinde gelecek yıllara sâri 
•taahhütlere girişmeye Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

Ancak; girişilecek taahhütlerin tutarı An
kara şehri için 350 000 000 ve İstanbul şehri 
için de 540 000 000 lirayı geçemez. 

MADDE 2. — Su kaynağını teşkil eden ba
rajlar, isale hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebe
keleri belediyelerce yapılır. 

MADDE 3. — İkinci maddedeki işlerin An
kara ve İstanbul belediyelerince yaptırılacak 
kısmı için Ankara Belediyesine 170 000 000 ve 
İstanbul Belediyesine de 190 000 000 lirayı geç
memek üzere, her yıl Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek mikta-
rınca bu belediyelere yardım yapılır. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 'tarafından yapılacak işler için sarf edi
lecek meblâğın tamamı ile 3 ncü maddeye göre 
yapılacak yardımları ilgili belediyeler Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğüne borçlanırlar. An
cak çok maksatlı barajlar için Devlüt Su işleri 
Genel Müdürlüğünün yapacağı ödemelerde ilgili 
belediyelerin borçlanacakları miktar baraj ma
liyetlerinin Ankara'da Çubuk II. Barajı için 
% 85 i, Kayaş - Bayındır barajı için % 87,5 u, 
Kurtboğazı Barajı için % 90 ı, ve istanbul'da 
Alibey Barajı için % 89 u ve Ömerli Barajı için 
:% 90 ı oranında olacaktır. 

Borçlanma şartlan, taksitlerin miktar ve sü
releri ve işin yürütülmesi ve işletilmesi ile ilgi
li diğer hususlar İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rının uygun mütalâası alınmak suretiyle Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili beledi
yeler arasında yapılacak protokollerle tesbit 
edilir. 

3 ncü maddede belediyelerce yapılması öngö
rülen işlerin bu protokol esaslarına uygun olarak 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİ31 METİN 

Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı 
olan şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu 

temini hakkında kanun tasarısı 

•MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi-
üen 1 nci madde aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kamil edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Midlet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1058 e ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

yürütülmemesi halinde Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünce yapılacak yardım kesilir. 

Taksit süresi, ilk ödeme tarihi tesislerin iş
letmeye açılış tarihinden başlatılmak şartiyle 
30 yıldır. 

Belediyeler tarafından protokol esaslarına 
göre yapılacak ödemeler Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine gelir kaydolunur. 

MADDE 5. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce meydana getirilecek isale hatları ve 
tasfiye tesisleri bir protokol ile ilgili belediye
lere devredilir ve belediyelerce işletilir. 

Barajlarda belediyeler hisseleri oranında or
tak olurlar. Barajların işletilmesi Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne aittir. 

Barajların işletme masraflarına belediyeler 
madde 4 teki oranlarda katılırlar. 

MADDE 6. — Ba kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Ankara civarında inşa edilmiş ve 
edilmekte iOİan Çnibu'k II, Kurtıboğazı ve Ka-
yaş - Bayındır barajlarının teslbit edilecek olan 
maliydt bedelleri de 4 ncü maddedeki esaslara 
g'Sre Ankara Belediyesince ödenir. ' 

MADDE 7. — Bütçeden ayrılacak ödeneğe 
faiz yürütülmez. A,ncak, özel kaynaklardan sağ
lanacak kredilerin faizleri ile masrafları, ilgili 
•belediyelerin borçlanacakları miktara eklenmek 
suretiyle kendilerinden tahsil edilir. 

MADDE 8. — Belediyelerin bu kanuna göre 
'borçlanacakları meıblâğı karşılamak üzere uy
gulayacakları su tarifelerinin meydana getiri
lecek tesislerin amortismanı ile ilgili miktarı özel 
bir fona yatırılır. Bu fen münhasıran belediye
lerin Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne bu 
kanun gereğince vâki borçlarının ödenmesi için 
.kullanılır. 

Bu şehirlerin su tarifeleri Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca tasdik elilmek sure
tiyle uygulanır. 

MADDE 9. — Bu kanunla ilgili hususlarda, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 71 ve 72 nci 
maddeleri ve öteki kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 10. — Bakanlar Kurulu kararı alın
mak ve bütçe imkânları müsaidolmak şartiyle nü-

'Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiğ'i metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi-
ılen 6 nci madde aynen katbul edilmiştir. -

MADDE 7. — Millet Meclisince kafbul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1068 e ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

fusu 100 000 i aşan şehirlerin içme, kullanma ve 
endüstri suyunun temini için 6200 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesindeki limitler dâhilinde ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu takdirde kanunun 4 ncü maddesinin 1 ve 
3 ncü fıkraları ile 1, 3 ve 6 ncı maddeleri hü
kümleri uygulanmaz. 

2 nci maddede belediyelerce yapılacağı tada-
dedilen işler için bu belediyelere Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü yıllık bütçelerine konulacak 
ödenek miktarmca yardım yapılır. Protokol esas
larına göre öngörülen işlerin belediyelerce yapıl
maması halinde yapılacak yardım kesilir. 

Belediyeler, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü tarafından yapılacak işler için sarf edilecek 
meblâğın tamamını ve kendilerine yapılacak yar
dımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
borçlanırlar. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu İçişleri, Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisince kaoul edi
len 11 nci madde aynen katbul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisine© kaibul edi
len 12 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı: W5B * ©k) 


