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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

{13 Kasım 1981 Cuma 
12416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve Bu 

Kanuna Bağlı (A) işaretti Ceftivelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 0/271) (S. Saytöı : 296). 

23'88 Sayılı Ankara Üniversitesi 1981 Mali Yılı 
Bütçe Kanununda Değişifcllik Yapılması Hakkında 
(1/272) (S. Say:sı: 297), 

21412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel MÜidur'Düüü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
(1/273) (S. Sayısı: 298), 

24111 Sayılı Devlet Ürdfcme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1981 Malı Yılı BÜltçe Kanununa Bağlı Cet
vellerde Değişiklik Yapılması Hakkımda (1/274) (S. 
Sayısı : 299), 

2407 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1981 
Mali Yılı Biüt'çe Kanununa Bağlı Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında (1/275) (S. Sayısı : 294), 

5413 Sayılı Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 
1981 Maili Yılı Bültçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında (1/276) (S. Sayıısı : 
295) <ve 

|5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 3 ncü 
Maddesi !ile 15 nci Maddesinlin (h) Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve 39 ncu Maddes'ine (i) Fıkrası ve Bu 
Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair (1/259) (S, Sayısı : 302) Kanun tasardan; 

Kalbül edildi, 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 16.45'-
te sion verildi, 

Necdet ÜRUĞ 
Orgenerali 
MlUli Güvenlik Konseyi 
Genci Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 14.45 

BAŞKAN : OrgeMeral Kenen 'EVKEN (Devlet Başkanı, GcnteHkutmlaly Ve İMIfli OiVeriEk Konseyii Başkanı) 
ÜYELER : (Orgeneral NureMİfln ERSİN (K. JL K. Ve Mlillli Güvenlik 'KüUsteyi Üyestf) 

OrgeneraÜ Tafeiin ŞAHİNKAYA i(Hv. • K. K. ivte Miflfi GüVenİk 'Konseyi Üyesi) 
Oı̂ aımiiral İNejalt TÜM ER (öz. K. K. Ve MiW G'üVenİlk İKonseyii Üyesli) 
Orgeneral Sedalt CELASUN <J. Gn. K. ve Mitti Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Mıllıi Güvenl'ik Konseyinin 83 ncü Birleşimini açıyorum, 

İL — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — Devlet Başkanlığı Tezkeresi. 
(BAŞKAN — Gündemimize göre Devlet Başkan

lığının bir tezkeresi var, okutup bilgilerinize sunuyo
rum* 
MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Palkfeıtan İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ge
neral Ziya - Üfl Hak'ın d'avetfeıi olarak 22 - 27 Ka
sım 19&1 tarihleri arasında PaklMan'a resmi bir zi
yarete bulunacağımdan dönüşüme kadar, Devlet 
Başkanlığıma ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı

na en kıdemli Kuvvet Komutanı ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesli olması nedertiyle, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin vekâlet ede-
ceklflir, 

Gereğini rica ederim, 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 
Genelkurmay ve Milli 
Güvenlik! (KönSeyli Başkanı 
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IU. — KANUN TASARI 

/. — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu [Raporu. (1/243) (S. 
Sayısı : 279) (1) 

(BAŞKAN —̂ Şimdi gündemimize göre kanun ta
san ve teklMerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(Birinci sırada," istanbul Su ve Kanalizasyon İda
resi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak
kımda Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonunun 279 
sıra sayısıyla basılıp dağıtılan raporu mevcut. 

(içişleri Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini aldılar, 

Zannediyorum istanbul Belediyesinden de çağır
mıştık, onlar da geldiler değil1 mi? Belddiyen'in tem
silcileri de var< 

Simidi kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme 
açıyor ve ilk sözü kısaca izahatta bulunmak üzere 
içişleri Komisyonu Sözcüsü Başlkayrtak'a bırakıyo
rum^ Buyurunuz, 

İHAKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları bulunduğu üzere ha
len istanbul'un içine suyu, kullanma suyu ve en
düstri suyunu kaynaklarından temin edip hizmet 
alanlarına götürmek için ve kullanılan bu suların za
rarsız hale getirilmesine ilişkin elimizde bu konuyu 
düzenleyen 2464 Sayılı Belediye Kanunu, yine 1580 
Sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi, 2286 
Sayılı îdtanibul Belediyesine bağlı istanbul Sular ida
resi Teşkiline Dair Kanun, 1053 Sayılı Ankara - is
tanbul ve nüfusu yüizbiinıden yukarı oîlan şehirfisriın 
içme sutları kullanılmasına ilişkin bir yasa ve yine 
Sular idaresi hakkında 1926 senesinde çıkarılmış 831 
Sayılı Kanuni bulunmaktadır., 

!Bu tarihi gelişim içerisinde 'bulunan su hizmetle
ri ve kanalizasyon hizmetleri muhtelif ve parça par
ça yasalarla düzenlenmiş bulunduğu için ydterince 
hizmeti vatandaşın ayağına göltürememekte, dolayı
sıyla 'Belddiye siyasi çalkantılar içerisinde ve bir yer
de kendi kendinle yeter halde hizmeti yürütememek-
tedir, 

|Bu nedene dayalı olarak Hükümet 21 Eylül 1981 
tarihinde Isltanlbul Su ve IKanalizasyon idaresi Genel 
Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında bir 
Kanun Tasarısı hazırlamış, söz konusu kanunu beş 

(1) 279 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

VE TEKLİFLERİ 

bölümden 'ibaret olarak düzenlemiş, bunun birinci 
bölümünde kuruluş ve yetkilerini ve görevlerini, ikin^ 
ci bölümünde yönetimini ve organlarını, üçüncü bo-ı 
lümünde mali kaynaklarını, dördündü bölümünde 
muafiyetliklerini ve beşinci bölümünde de çeşitli hü
kümlerini düzenleyerek Yüksek Konseyin huzuru^ 
na getirmiş bulunmakladır, 

Kanun tasarısını Komisyonumuz incelemiş, ge
nelinde Hükümetin bütün prensiplerine bağlı kal
mak koşuluyla bugünkü ihtiyaçları karşılayacak, ge
lir düzeylini muhafaza edecek ve hizmeti daha reel 
bir biçirride hizmet alanına götürmeyi amaçlayacak 
taslak yasayı benimsemiş ve düzenlemiş bulunmak
tadır, 

I 'Maddelere geçildiğinde teknik izahatı ayrı ayrı 
verilecektir. Eğer müsaade Ibuyurulur İse, bu konunun 
tarihi gelişimi hakkında çok kısa olarak, bir sayfalık 
bir mdtin hallinde tutanaklara geçmesi açısından arzı 
malumat edeceğiz* 

Arz ederim, 
'BAŞKAN — Pdki efendimJBulyurun, 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-
HtN (içişleri Kiom&yonuı Üyesi) — Sayın Başkanını, ( 
Konseyin sayın üyeleri; 

(Hızla büyüyen ve bünyesi içerisinde metropoliten 
bir yerleşim alanı oluşlturan istanbul ve çevresinin 
çeşitli sorunlarından biri de su ve kanalizasyon te
sislerinin yetersizliğidir, 

j (Halen Isltanlbul Belediyesinin su İle ilgili hizmet-
teri, 1933 yılırida istanbul Belediyesine bağlı özel 
hukuk usullerine tabi bir kuruluş olan istanbul Sular 
idaresi; Kanalizasyon ile ilgil'i hizmetler ise istanbul 
Belediyesinin bir birimi olan Mecralar Müdürlüğü 
tarafından yürültülmekitddir, 

Bu kanun tasarısının hazırlandığı sırada istanbul 
çevresiride ayrıca 34 belediye ve birçok köy bulun
maktaydı. Belediyelerden her biri su ve kanalizasyon 
hizmetlerini birbiriyle bağlantısız bir biçimde kendi 
kendilerine 'yürütmeye çalışmaktaydılar. 

ilsltanbul Ibölgesi idindeki yerleşim yerlerinde yaşa
yan halkın İçmesuyunun belirli yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarıddan birlikte karşılanması zorunluluğu 
'yıllardan beri duyulmakta, milletlerarası kuruluşlar
la işbirliği halinde yapılan araştırmalar sionunda, 
Tralkya yakasında Çekmecemden, Anadolu yalfcasında 
Gdbze ve Darıca^ya kadar uzanan bir alanda 'bu kay
nakların ortaklaşa değerlendirilmesi içilin DAMOK 

I kı&a adıyla adlandırılan bir proje yapılmış ve bu pro* 
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jenin gerçekieşftirioıesi içlin Dünya Bankasından da 
'kredi sağlanması yoluna giditonişitlir. 

'Fakat yapılan çeşitli çalışmalara rağmen, büyük 
İstanbul bölgasiinidelki ayrı ayrı tiüzeillkiışiliğe sahip 
mahalli İdareleri bir lorta'k karar ve işletme oluştura
cak biçimfde metropoliten bir birilik etrafında topla
mak mümkün olamamıştır. Bu konuda 16.7.1976 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet 'Meclisine sunulan Bü
yük İstanbul Bölgesi Su ve Kanalizasyon idaresi Ge
nel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun Tasarısı Ikaidük olmuş, '1977 tarihinde kanun-
ffaştırılmaisına teşebbüs edilmişse de bu teşebbüs de 
aklim kahnış ve bu nedenle yüksek huzurunuza 301 
«isas, 6 geçidi maddeden ibaret bu kanun tasarısı ge-
tıîrilrnliş bulunmaktadır, 

/Yerleşim yerlerine su getirme ve kullanılmış su
lan toparlayıp bu yerlerden uzaklaştırma hizmetleri1 

bJirbirinli hazırlayan ve tamamlayan 'bir bütündür. Bu 
Sebeple, İstanbul'un su ve kanalizasyon işlerini bir-
Iliklte ele alma ve bir elden işletme gereği zorunlu 
İhale gelmiş bulunmaktadır, 

(Huzurunuza getirilen bu tasarının kanunlaşması 
halinde, ihtiyaçların genel bir çerçeve ve geniş bir1 

perspektif ficinde düşünülüp değerlendirmesi yapıla
cak, dolayısıyla planlama, uygulama ve işletme ko
laylığı sağlanmış ve teknik yönden düzenli ve eko-
nomlik bir işletme kurulmuş olacaktır, 

Ara ederim, 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Efendimi,' hatırlayacağınız gibi bu konu üzerinde 

daha evVel görüşmüştük. Bugün yalnız İstanbul Be
lediyesi değil, Türkiye'nin bütün belediyeleri bu ko
nuya maalesef istediğimiz şekilde el atamamıştır. Se
bebi; gezdiğim bir yerde bir belediye reisinlin ifade 
eitltiği gibi, belediye reisleri kısa vadeli, kendini halka 
gösterebilecek ve yaptığının hemen meyvesini alabile
cek işlere yöneMmlişlerdir; Uzun vadeli, böyle 5 sene, 
8 sene, 10 sene alacak projelere hiç eğilmemişlerdir. 
Bu da su gibi, kanalizasyon gibi büyük projelerin 
mütemadiyen ertelenmesi, ertelenmesi, ertelenmesi 
neticesini doğurmuş ve bugün en büyük şehirlerimiz, 
maalesef kanaTizalsiyon ve su şebekesi bakımından 
dünyanın en geri şehirleri haline gelmiştir. 

'Belediyelerle bu işin yürültülemiyeeeği anlaşılmış. 
Ha'tlta hatırladığım kadarıyla Dünya Bankası da bu 
Ikrediyi verirken belediyelere bu yetkiyi vermemek 
kaydını ileri sürmüş «ben size bu krediyi veririm, 
eğer belediyelere devrederseniz bu paraları başka yer
lere sarf ederler ve yine bu kanalizasyon ve su işi 
yapılmaz» demiştir* 

Onun için İstanbul'dan başlamak suretiyle evvela 
böyîe bir teşkilatın kurulması - ki Türkiye'nin en bü
yük şehri, turistik b)ir şehrimiz - öngörülmüş ve bu 
kanun tasarısı hazırlanmışltı. Bunu görüşürken bazı 
nök'talar üzerinde tereddüdümüz olmuş, bu istika
mette tasarının yeniden gözden geçirilmesi isten
miş ve Hükümet de bunu geri alarak bunun üzerin
de itdkrar çalışmış ve son şeklini bizim istediğimiz 
biçime sokmuştur zannediyorum, 

Binaenaleyh, bu. hayırlı bir teşebbüstür. Bunun 
arkasından İzmir gelecektir, bunun arkasından An
kara gelecektir, bunun arkasından diğer büyük şe
hirlerimiz gelecektir. Böyle bir teşklilatın kurulup 
kurulmaması gerektiği istanbul'da kurulacak bu teş
kilatın çalışma şekline bağlıdır. Eğer İyi bir netice 
verirse öbür şehirlere de bunu kısa zamanda teşmil
de zannediyorum fayda olacaktır, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAIK '(içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tutanağa geçmesi açılsından ifade ediyo
rum; bu bir tüzelkiliği haiz özerk bir teşekkül ola-
cakltır. Genel kurul, yönetim kurulu, genel müdürü 
bir yerde hükümetin dolaylı olarak İlgilendiği kişi
lerden oluşacaktır. Kendi kendine bütçe yapacaktır, 
kadro yapacaktır, plan yapacaktır, proje yapacaktır 
ve yatırım yapacaktır. Milli büitçeden yardım1 alabi
leceği gibi, başka ülkelerden dahi Iborç alma yetkisi
ni haiz bulunacaktır. Dolayısıyle belediye hizmetle-
rirJden ayrı, ama belediye hizmetlerini tamamlayıcı 
bir müessesese olarak kurulmuştur., 

Arz ederim, 

'BAŞKAN — Şimdi .tümü üzerinde başka söz al-
ımak isteyen var mı efendim?.. Yok. Tümü üzerinde-
'ki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

1 n.ci maddeyi okutuyorum efendim : 
istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve YöÖkiler 
Kuruluş : 
iMAODE 1. — İstanbul Belediyesinin su ve ka

nalizasyon hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gere
ken her türlü te'süsi kurmak, kurulu olanları devral
mak ve bir elden işletmek üzere istanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Genel Müdürlüğün hizmeti, istanbul Belediyesi
nin görev alanıyla sınırlıdır. Ancak İçişleri, İmar ve 
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İskân bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu ana ısisltem İle ilgili başka belediye ve köylerin 
su ve kanal'izasıyon üslerini de bu genel müdürlüğe 
verebilir < 

'İstanbul lSu ve Kanalizasyon İdaresi, müstakil 
bütçeli ve kamu 'tüzelk'işitiğinÜ haiz bir kuruluş olup, 
personel statüsü bakımından 657 sayılı Devlet Me
murları 'Kanununun Ek Geçici 9 ncu maddesi hü-
kümlerinfe, diğer işlemlerinde ise özel hukuk hüküm
lerine tabidir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır., 

BA'Ş'K'AN — Efendim, şimdi okuduğumuz bu 
1 nci maddenin 3 ncü fıkrası, ki «İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi müstakil bütçeli ve kamu tüzelki
şiliğini haiz bir kuruluş olup, personel statüsü bakı
mından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 
geçici 9 ncu maddesi...» diye başlayan 3 ncü fıkrası 
hakkında Genel Sekreterimizin bir önergesi var; bu 
önergeyi okutuyorum efendim : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü

dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta 
sarısının 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
'Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul 
'Belediyesi ile koordineli olarak hizmetlerini yürüten 
müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz bir kuru
luş olup, personel statüsü bakımından 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun Ek Geçici 9 ncu maddesi 
hükümlerine, diğer işlemlerinde ise özel hukuk hü
kümlerine tabidir.» 

BAŞKAN — Önergenizi izah eder misiniz efen
dim? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Arz edeyim efendim. 

Biz buraya bir ifade ilave ettik : «İstanbul Bele
diyesiyle koordineli.» Umumi olarak tasarıyı tetkik 
edersek, gerçekten Türkiye'de eşi bulunmayan çok 
özerk, özerklikten de öte tam manasıyla çok müsta
kil ve her türlü kontroldan uzak, kendi içinde kendi
sini kontrol eden bir ünite yaratmaktayız. 

Bu özerklik muvacehesinde, İstanbul'daki beledi
ye hizmetlerinin bir bütün olduğunu da dikkate alır-

jj sak, kanal ve su hizmetinin belediyenin diğer hizmet-
I lerinden kopması mümkün değildir ve diğer hizmet-
1 lerle içice girmiştir. 
1 Kanalizasyon ve su şebekeleri yüksek malumları 
1 olduğu şekilde daha çok toprağın altında, belediye-
J nin diğer hizmetleri ise toprağın üstündedir. O halde 
I toprağın altıyla toprağın üstündeki hizmetlerin mut-
I laka koordineli yürütülmesinde zaruret Vardır. 
I Endişe ederiz ki, bu özerk idare kendi projesini, 
I kendi düşündüğü istikamette geliştirsin, belediye ile 
I sıkı bir koordinasyona girmesin. Kanal projesi ve su 
I projesi mutlak surette bir şehrin - yine takdir buyu-
I rulacağı ve malumları olduğu üzere - nazım planına; 
i ikincisi, imar planına, üçüncüsü, yine belediyenin 

kontrolü altında bulunan' iskân planına bağlıdır. Bu 
I üç plana bağlı olmayan kanal ve su projesi sakat ola-
I çaktır. 

Bu bakımdan, belediyenin kontrolü altında bulun-
I ması gereken bu üç plana uyum içinde bulunmasını 
I sağlamak üzere kanal ve su hizmetlerinin belediye 
I ile bir koordinasyon mecburiyetini ortaya koymak ve 
I bunu kanunda kayda almak ihtiyacını hissettik. 

Aksi takdirde, İstanbul Belediyesiyle bu üniteyi 
I bağlayıcı hiçbir hüküm mevcut değildir, sadece, İs

tanbul Belediyesinin Genel Kurulda temsilinden başka, 
I Arz ederim. 
1 BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Efendim, okuduğumuz 1 nci madde ve bu öner-
I ge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 

I Başkanım, tetkik buyurulduğu zaman görülecektir ki, 
I madde dört fıkradan ibarettir. 
I Birinci fıkra, İstanbul Belediyesinin su ve kanali-
I zasyon hizmetlerini düzenleyen bir müessesenin ku-
I j-ulduğunu; 
I İkinci fıkrasıyla, bu genel müdürlüğün, özellikle 
I İstanbul Belediyesinin sınırlarıyla sorumlu olduğunu; 
I ancak, İçişleri Bakanlığının veya İmar ve İskân Ba-
J kanlığının talebi üzerine Bakanlar Kurulunun başka 
I belediyeleri de bu tesisin içine ithal edebileceğini; 
I Üçüncü fıkrasıyla, İstanbul su ve kanalizasyon 
I hizmetinde bulunan kişilerin 657 sayılı Devlet Me-
I murlan Kanununun kapsamı içinde mütalaa edilebi-
I leceğini vurgulamaktadır. 
I Ayrıca, bunun müstakil bir bütçesi olacağını da 
I ifade etmektedir. Bir başka deyimle, bütçesi ayrı, tü-
I zelkişiliği olan, personeli 657 sayılı Kanun kapsamın-
{ da bulunan İstanbul Belediyesinin sınırlarıyla ihatalı 
I olan bir müessese kuruluyor. 
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Sayın Genel Sekreterimizin arz ve ifade buyurduk
ları gibi bu hizmetleri yürütürken, zaten belediye hiz
metinin bir parçası, bir uzantısı, bir tamamlayıcısı 
olduğu için, gayet doğaldır ki, belediyeyle koordineli 
hizmet vermek durumundadır. 

Çok basit bir misal vereyim : Belediyenin bir ye
şil sahası, bir parkı vardır. Kendi kendine bu yeşil 
sahaya veya parka bir su tesisi yapmak gibi, beledi
yeden kopuk bir hizmet verir, konuyu aksatır - yol 
açmak, kanal açmak gibi konuları - mutlaka beledi
yeyle müşterek çalışmak ihtiyacı ndadır. O bakımdan 
da koordineli hizmet verme ihtiyacı duyulmuştur. 

Komisyon olarak bu öneriye de katılıyoruz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Gerçi gerek genel kurul gerekse yö
netim kurulu teşkil edilirken, orada belediyenin ve 
vilayetin temsilcisi vardır. Zaten onun için konmuş
tur; ama tabii ki koordineli çalışmasında fayda var
dır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK, (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Oraya 
geldiği zaman genel kurulun teşkil 'biçiminde de, yö
netim kurulunda da belediyenin ağırlığı vardır; ama 
burada da böylesine bir sarahat olduğu zaman ge
nel müdür hiç olmazsa kendisini bununla bağımlı sa
yar, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Daha garantili olur. 
Hükümet Temsilcisi olarak bir diyeceğiniz var mı 

efendim? 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, işin kendi özel
liği içerisinde zaten bu şart olan bir husus, «istanbul 
Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini beledi
yeyle koordineli şekilde yürütür» ifadesi işi belki da
ha netleştirirdi; ama maddenin herhangi bir yerine 
böyle bir hususun konması meseleye açıklık getirir. 

BAŞKAN — Başka efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

Genel Sekreterliğin 1 nci maddenin 3 ncü fıkrasına 
ilâvesinden evvel, 2 nci fıkradaki bir hususun açıklan
masını isteyecektim. 

2 nci fıkrada, «Genel Müdürlüğün hizmeti İstan
bul Belediyesinin görev alanıyla sınırlıdır» diyor. Bu 
ne demek? Bu, genel bir ifade. Yani o sınırların için
de mi, dışında mı? 

BAŞKAN — Onu izah eder misiniz? Gerçi biraz 
evvel onu izah ettiniz. Yani İstanbul Belediyesinin 
görev sahası içerisine giren bölgede hizmet görecektir. 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Belediye sınırlarıyla, 
belediye hudutlarıyla. 

BAŞKAN — Ancak, İçişleri Bakanlığı ve imar ve 
İskân Bakanlığı gerek görürse, civarında bulunan 
«Büyükçekmece'yi de bunun içine alın» deme hakkı
na haiz, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Anailke, 
oeJjedıiyeıniin hizmet ısittrtaırııyla veya sahasıyla liıligifli. 
Ancak, bu tesisler büyür de çevreye de hizmet ver
me durumuna gelirse, Bakanlar Kurulu «oralara da 
hizmet verilsin» diye bir karar alabilecek, sınırları 
genişletecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun dı
şına taşamaz anlamına geliyor. Çünkü görev bazen 
fiziki sınırları geçebilir; o bakımdan sormak istedim; 
ama diğer yerlerde açılıyorsa... 

BAŞKAN — 'Belediye mücavir sahaları gibi yer
ler var; onlar da girecek mi girmeyecek mi? Buna İçiş
leri Bakanlığı, İmar ve İskân 'Bakanlığı falan öneride 
bulunacak. Bir de bakacaksın ki Çekmece ile çok ya
kından ilgisi var. Çünkü, belki su oradan geçecektir, 
orada bir yere bağlanacaktır veya oradan gelecektir; 
o zaman İçişleri Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu bu görevi de 
verebilecektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ayrıca, 
İSKİ, kendi dışındaki kurum ve kuruluşlarla da or
taklaşa iş yapabilecek; aşağıdaki maddelerde var. 

BAŞKAN — O halde, bu izah edilmiş oluyor. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

verilen önergeyle genellikle aynı görüşteyim. Ancak, 
zabıtlara geçmesi bakımından bir konuyu da belirt
mekte fayda mütalaa ediyorum. 

Birincisi, biraz evvel konuyu açıklarken tarafınız
dan ifade edildiği gibi bu teşkilat, hakikaten, alacağı 
bütün mali güçle İstanbul Belediyesi hudutları içeri
sindeki, uzun senelerdir halledilmeyen su ve kanali
zasyon konusunu halledecek. 

Hazırlanan kanun, bilhassa geçici 1 nci, 2 nci, 
3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddelerinde de ileride görüle
ceği gibi, İstanbul'un bugüne kadar gelmiş geçmiş su 
ve kanalizasyonla ilgili bütün hizmetlerini bu teşkilat 
üzerine alıyor. Yani, bir nevi İstanbul Belediyesinin 
bu hizmetlerinde yeni kurulan bir teşkilatı oluyor. 
Bu bakımdan, eğer dış güçler bundan sonra da yar
dıma devam edeceklerse, «Bu, belediyeyle koordineli 
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çalışır» lafından ürküp de bir endişeye kapılırlar mı? 
Yani, biz bunu tam müstakil olarak düşünmüştük, 
buna göre kanun hazırlanmıştı; halbuki şimdi beledi
yeyle koordine adı altında belediye belki bu imkân
lardan başka türlü da yararlanabilir, endişesi doğabi
lir mi? 

Binaenaleyh, ben bu şekliyle, biraz evvel ilk oku
nan şekliyle kalmasında yarar mütalaa etmekteyim. 

Bu konuda görüşlerim bu şekildedir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, koordineden maksat, tabii emrinde de

ğil, yani, belediyenin kuruluşu içerisinde değil. Demin 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın izah ettiği gibi, 
tSKt herhangi bir yerden kanalizasyon veya su şebe
kesini geçirmek istemiştir; belediyeye danışmadan ge
çirecek olursa, belki ileride belediye orada bir çocuk 
parkı yapacaktır veyahut o saha yıkılacak, yollar ge
çecektir; gerçi Yönetim Kurulunda belediyenin temsil
cisi var, o zaten söyleyecektir; ama koordine muhak
kak ki işbirliğini hedef tutar. Yoksa, ona verilen öde
neği 'belediye kullanır tabirine burada cevaz vereme
yiz; işbirliği yapsın, kastımız o, değil mi? 

HÂK t M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğine haiz, yani 
dışarıdan borç alacaksa, o borç veren kişi kamu tü
zelkişiliği olan bir müesseseyle sözleşme yapacak. 

BAŞKAN — Daha ilerideki maddelerde de gele
cek. Zaten ona İller Bankasından verilecek paralar 
vesaire de var. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir yer
de devletin de teminatı var. Çünkü gerek yurt için
den borçlanırken Maliye Bakanlığının ve İçişleri Ba
kanlığının görüşlerini veya onların teminatını aldık
tan sonra borçlanacaktır ki, bir yerde devlet garantisi 
veriyor onlara. 

BAŞKAN — Evet, İstanbul Belediyesi. 
Buyurun Nejat Bey. 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, koordinasyon esasen do
ğaldır, 1580 sayılı Belediye Kanunu içerisinde de var
dır. İstanbul'da altyapının sahibi İstanbul Belediyesi-
dir. Binaenaleyh, bu altyapıya bir tranş atmak sure
tiyle ister PTT girsin, ister elektrik idaresi girsin, ister 
su idaresi girsin belediyeden ruhsat almak zorunda
dır. Yani belediyeye direkt olarak müracaat edecek, 
belediye ruhsat verirse oradan anşart şirket su hattını 

döşeyecektir, elektrik hattını döşeyecektir yahutta 
PTT hattını döşeyecektir. Yani, 'bir koordinasyon hem 
kanuni mevzuat içerisinde var hem de doğaldır. 

BAŞKAN — Sırf bu işbirliğini hedef alıyor değil 
mi, bundan kastımız o? 

HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER B|AŞ-
IKIAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İşbir
liğini biraz daha genişilatmek, 

BAŞKAN — Ejvet, 
Buyurun efendim. Önce kendinizi tanıtır mısınız? 

TEMEL «A'RİSLAIN .(İçişleri iKİomisyonu Üyesi) — 
Temel Ardan, İller Bankası eski genel müdür yar
dımcısı, İhalen Kızılay Genel IMüdür Yardımcısıyırn, 
Komisyon üyesiyim., 

Sayın Başkanım, 1 nci paragrafta, İstanbul Be
lediyesinin isu ve kanalizasyon (hizmetlerini yürütmek 
amacı ile bu teşkilatın kurulduğu ifade edüldikibem 
sonra, 2 mci paragrafın başında, «Genel Müdüdü-
ğün 'hizmeti İstanbul Belediyesinin görev alanı ile şi
mdidir» şeklinde yer alan kışımın çıkarılmasında ya
rar görüyorum. Çünkü, bu ifade hem tekrar oluyor, 
yukarıdakinin bir tekrarı ölüyor; tekrarın ötesinde, 
bir de bağlayıcı, kısıtlayıcı tesiri var. Bir an için İs
tanbul'a Sakarya'dan veya Sapanca'dan su getirtmek 
ihtiyacının doğduğunu düşünelim. Pekâlâ belddiye 
sınırlarının dışında hizmet yapacak; o kaynaklarını 
kirlenmesini önleyici te'dbirler alacak, düşlünecek., 
Yani, oralarda da faaliyete geçecek. Binaenaleyh, 
«Ancak» kelimesine kadar olan bu kı'smın hiçbir ya
rarı yok, zararı var, onun çıkarılmasında yarar var
dır, arz etrnelk isitiiyorum. 

BAŞKAN — Yani siz, 2 nci fıkra, «İçişleri, İmiar 
ve İskân Bakanlıkların teklifi üzerine Bakanlar Ku j 

rulu anasistern ile ilgili başka belediye ve köylerin 
su ve kanalizasyon işlerini de bu geneî müdürlüğe 
verebilir» şeklinde kalsın diyorsunuz. 

TFjMEL ARİSUAN ('İçişleri (Komisyonu Üyesi) — 
Bu kadar kâfi efendim. Diğerinin faydası yok, 1 nci-
nin tekrarı oluyor, ayrıca kısıtlayıcı bir tesiri oluyor., 

BAŞKAN — Gerçi sizin deldiğiniz l ,nci fıkranın 
ruhunda var: «İstanbul Bclediye'sinin su ve kanali
zasyon hizmetlerini yürütmek.» İstanbul Bele'dİye-
sinin ısu ve kanalizasyon hizmetleri neresidir? Bel
li, hudutları içindedir, 

TFjMEL ARSLIAiN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Hudutları dışında da olabilir efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «olabilir ama, oradan gelir
ken vardır; fakat esas ıhizmet belediye içerisirideid'ir. 
«İstanbul Belediyesi» deyince, o b&lli'dir. >2 nci fıkra 

227 — 



M, G. Konseyi B : 83 20 . 11 . 1981 O : 1 

ile bunu perçinlemiş oluyor; yani, «Dışarı çıkma
sın» diyor, ama siz bunu mahzurlu olur diyorsunuz. 

TEMEL ARiSLAN içişleri Komisyonu Üyesi) — 
Mahzurludur ©fendim. 

Şimdi bazı barajlar halen Şile civarındadır. Daha 
uzaklarda baraj da olabilir. Sapanca'dan ve Sakar
ya'dan İstanbul'a su getirmek uzak bir ihtimal de
ğildik, oralarda da faaliyet gösltenecetotir. Bu, teıltla-
yıoı bir durum yaratın 

BAŞKAN — Yalnız şunu soralım evvela: Yani, 
bu kuruluş taa Sapanca'dan başlayarak İstanbul'a ka-
;dar olanı görevi mıi yapacak, lyoksıa oradan istanbul 
hududuna kadar Devlet Su İşlleri getirecek de ora
dan sonrasını mı bu kuruluş yapacaktır? 

TElMiEL AIRSLAN (fişleri Komisyonu Üyesi) — 
Diğer maddelerde de arz edildiği gibi, suyun kay
naktan alınıp aboneye varıncaya kadar gerektiren bü
tün hizmetleri bu yapacaktır. Eğer bir baraj inşa 
ediliyorsa, Sakarya 'üzerinde bir baraj inşa ediliyor
sa, o barajı 'Devlet ıSu ılşleri inşa edecek, onun ihti
sasına girdiği için inşa edecek. Hatta baraja su ve
rerek inşa edilecek. Bugün bu türlü tatbikat vardır, 
İller Bankası finanse etmek suretiyle Devlet Su iş
lerine baraj yaptırmaktadır, içmesuyu temini mak
sadıyla. Bu da öyle olacaktır. Ama bu hizmetleri yü-
rütebiîmeık için mutlaka İstanbul Belediyesinin sı
nırlarının dışına çıkacaktır, 

IBAİŞ1KİAN — Onu bir soralım efendim., 
©uyurun.. 
ALEV TEZJGÖIRBN (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) .— istanbul Belediyesinden Su ve Kanalizas
yon İdaresi IMüldürüyüm., 

(Burada bu yeni kurulan teşkilatın iki esaslı gö
revi var. Birisi yapım, diğeri bakım. Dolayısıyla, bu 
yeni kurulan teşkilatın bakım alanının sınırlı olması, 
sınırının neresi olduğunun belirtilmesi gerek başın
dan. Eğer böyle bir madde çıkarılırsa, çok güç yer
lerden de bakım için ımlüracaatlar gelebilir, ki bu ku
ruluş iıçin buna yetişmek mümkün değildir. 

jBAŞKAiN — lEvet, doğrudur., Bir taraftan taa 
Sakarya'dan oraya su gelir'ken, oradan İzmit de ala
caktır, efendim' diğer bütün kazalar var, onlar da ora
dan su alacaktır. [Bunların hepsini İstanbul Bele/d'iye-
s'inde 'kurulan bu teşkilata verirsek, biz, devlet karış
maz o takdirde: «Madem kaynaktan itibaren, seni 
ver». ıBu takdirde istanbul Belediyesi de hiçbir yere 
su vermez. Belki müşterek yapılacaktır bu. 

TEMEL A'RiSLAIN (İçişleri Komisyonu Üyesi) 
— Sayın Başkanım, bu tasarının ilk şekliyle hazırla

nışını bizzat kaleme alan kişiyimdir, Bizim tasavvu
rumuz, Marmara Denizi'nin doğusunda belli bir böl
gede çok tehlikeli bir kirlenme vardır. Bu büyük 
bir güçle, büyük bir teşkilatla ancak önlenebilecek
tir ve bu teşkilat, bizim düşündüğümüz bu teşkilatın 
görev sınırı Silivri'den YalO!va*ya kadar tüm |Mar-
mara'nın doğu sahilini kapsar, İzmit Körfezini kap
sar, istanbul'u kapsar bu. Dolayısıyla su gelecek 
yerler zaten bunun görev alanı içinde olacaktır, is
tanbul Belediyesinin görev alanı içerisinde diye bunu 
kısıtlamak, sınırlandırmak bir yarar sağlamaz, tatbi
katta zararını görebiliriz. (Ben bunu arz etmek iste
dim., 

Diğer arz etmek istediğim husus da şu idi efen
dim': .«(istanbul (Belediyesiyle kbord'ineli» yerine «Be
lediyelerle köörd ineli» ibaresinin kullanılmasında 
yarar vardır. Arz ettiğim gibi, bu, geniş bir alanı 
kapsayacaktır ileride, inşallah bugünkü Hükümeti
miz o alanı çizer, ileriki takdirlere bırakmaz. Ger
çekten büyük bir bölgeyi içine alacaktır ve o zaman. 
başka belediyeler de bahis kOnu(s<u olacaktır., .«Beledi
yelerle köoridineli» ibaresi şeklinde gelse 'daha yarar
lı olur., 

Arz ederim, 

BAŞK'AfN — Belediyelerden kastınız, eskiden ol
duğu gibi İstanbul içerisinde birçok belediyder var, 
onu mu kastediyo'risunuiz, yok'sa, istanbul sınırının 
dışındaki belediyeleri mid'ir? 

TEMEL ARSLA'N (İçişleri Komisyonu Üyesi). 
— Tabii, mesela ılzmit Belediyesi, Yalova Belediye
si, Karamürsel (Belediyesi; ona benzer diğer beledi-
iyeler, Silivri Belediyesi. Geniş bir alanı bu kapsaya
caktır, kaçınılmaz bu., 

BAŞKAN — ıO zaman bu teşkilatın işi zorlaşır. 
Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN [((İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın (Başkan, 
1976da hazırlanan tasarı ilgili komisyonIa>rdan geçti, 
karşı çıkan olmaidin. orada da belediye, sınırları denil
miş; genişletilmiş, birçok sakıncaları olacağını sanı-

•» yorum., 
BAŞKAN — Çünkü, İstanbul şehrinin içindeki 

abonelerden alacak bunun parasını; hem su getirme
yi hem boşaltmayı. -O takdirde taa şeyden başlarsak 
bunun altından kalkamaz bu teşlkila't. Bütün İstanbul 
balkının sırtından çıkar bu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK .(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten İstanbul'da suyu kullanan kişilerin 
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paralarıyla finansmanını sağlayacaktır. Binaenaleyh, 
istanbul'da oturan kişilerin hizmetine tahsis edilen 
bu müessesenin bir başka yerlerden 'de hizmet alması 
yapması olanaksız; imkânsız bu hizmeti kaldıramaz. 
Buradaki içişleri Bakanlığı imar ve İskân Bakanlığı
nın bu tur teklifleri kaldırabileceği ölçüler içerisin
deki belediyeler, 

iBAİŞ(KÎAfN •— Hayır .öyle bir şey olsa, zaten mü
racaat eder İçişleri (Bakanlığına, gerekli Bakanlar Ku
rulu kararını alır. Eğer istanbul Belediyesi dışına çı
kacaksa, zaten ona yetki vermiş, onların .teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu kararı verirse, onlarla da iş
birliği yapar. 

TEMEL iAÎRiStJAJN .(İçişleri Komisyonu Üyesi) 
— Bu bir bölge teşkilatıdır. Dış ülkelerde batı ülke
lerinde Amerika'da ve Avrupa'da böyle komşu şe
hirlerin bu türlü 'hizmetlerini tek elden yürüten böy
le kuruluşlar vardır. Bu ilk defa bizde olmuyor ve 
arz ettiğim bölge içerisinde bunun geniş bir sahaya 

> hizmet etmesi mukadderdir, kaçınılmazdır efendim. 
BALKAN — Hayır 'biliyorum, geniş bölgede 

- hizmet .görecektir ama, ona mani olmuyor bu ka
nun. 

TEMEL ARSıLA'N (İçişleri Komisyonu Üyesi) 
— Şimdi diğer belediyeler içeriye alınmadan önce, 
İstanbul Belediyesine yalnız hizmet edecek bir tesis, 
istanbul Belediyesinin hudutları dışına da çıkıyorsa, 
diyelim biraz önce arz ettiğim gibi Şile'deki bir ba
rajdan ısu getiriliyorsa ve orada yaptırdığı tesislerin 
bakımı ıveya inşası sırasında gidip hudutlarının dışın
da, kendi (hudutlarının dışında hizmet vermesi bu 
kanunla güiçleşmiş olur. 

BAŞKAIN — G'ülçleşmez, gider İçişleri Bakanlı
ğına teklif eder ve oradan getireceğim, der., 

TEMEL ARSLA'N (içişleri Komisyonu Üyesi) 
— O belediyeyi almıyor sınırları içerisine. Bir is
tanbul (Belediyesine.. 

IBAIŞİKİAN ,— Ama gayesi o zaten, evvela, şimdi 
istanbul'u halledelim. Yani, bu maksatla kuruluyor. 
Yoksa civar kazaları da bunun içine alalım, onların 
kanalizasyon ive su kanalları da düzelsin diye kur
muyoruz biz bunu. Amerika'dan verdiğiniz misalde, 
onlarda bölıgevi bölgevi .kurulmuş.. Bu şimdi bir tec
rübe oluyor. Evvela istanbul'un, bizz'atihi şehrin içi
ni halledelim, ondan sonra dışarıya da belki bunu 
teşmil edeceğiz, işte .İzmir ıgibi diğer vilayetlere teş
mil edilebilecek belki. O zaman genel bir kanun çı
kacak M 

TEİMEL ARISLAN '(İçişleri Komisyonu Üyesi) 
— Efendim, arz etmek istediğim şu: Diğer belediye

lere teşmil .edilmeden dahi bulgun için halen istanbul 
Belediyesinin sınırlarının dışındadır bunların tesisle
rinin bir kısmı, Şile'den su getiriyorlar. Şimdi bura
da deniyor ki: Hizmeti istanbul Belediyesinin alanı 
ile sınırlıdır. Halbuki, bugün halen hizmetlerinin bir 
kısmı istanbul Belediyesinin sınırlarının dışındadır. 
Başka belediyeleri almaya gerek yok. Bugün için da
hi durum böyledir. Yani bugünkü tatbikata dahi ters 
düşüyor bu ibare. 

ORGENERAL 'NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, suyun da
ğıtımı istanbul'da, Omerli'den alınır, Devlet (Su iş
leri isale noktalarına akıtır, ondan sonra Belediye 
şehir içine dağıtır. Binaenaleyh, Ömerli Barajından 
tütüp da istanbul'a su .getirecek bir idare değildir. 
Bu vazifeyi ancak Devlet Su işleri, başta bu mesuli
yeti taşıyan bir yasal organ var, o yapar. Bu, îstan-
'bull şehri içinde kaynakları bulursa işletebilir., Ancak 
es'a.s vazifesi dağıtmaktır, ve dağıtım sistemini geliş
tirecektir. Dolayısıyla kullânmuş suları da şehrin kir
lenmesine, suların kirlenmesine mani olacak şekilde 
deşarj etmektir. Esas hedefi bu maksatla kurulmuş
tur. Ama arkadaşımızın söylediği, uzun vadede, bü
tün şehirleri kapsayacak kombine bir teşkilat gene 
kanun yolu ile olacaktır. Ancak, şimdi istanbul şeh
rinin sıkışık su durumunu, susuizluğunu ve 'kirliliğini 
ortadan kaldırmak için bir çare aramaktır. Kanunun 
gerekçesi budur.. 

ıBAŞKİAN — Buyurun efendim. 

MÜNİR ALPSOYLU (İçişleri Komisyonu Üyesi 
imar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, kanunun esas amacı Istaribul'a su ve kanali
zasyon hizmeti getirmektir. Ancak bugünkü proje
lendirme yaklaşımı, özellikle çok büyük yerleşimlere1 

bu hizmetleri getirmek için müracaat edilecek kay
nakların, hizmetin götürüleceği belediyenin sınırları
nın çok dışında aranmasını ve tespit etmesini gerek
tirebilir. ıNltekim İstanbul Bölgesinde de durum böy
le olmuştur. Hali hazırda "İstanbul'a su getirmek için 
ele alınmış olan su kaynaklarından bazıları istanbul 
Belediyesinin hudutları dışındadır. İlgili paragrafta, 
İmar ve İskân Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına, ana 
sistemin imkân vermesi halinde, yani istanbul amaç
lanarak müracaat edilen su kaynakları şayet istan
bul'un çok dışında ise, kabullenilen ana 'sistem bu ise 
ve bu ana sistemden yararlanmak söz konusu olduğu 
vakit, güzergâh üzerinde başka yerleşimlerin yanın
dan da geçiliyor ise onlara da hizmet götürülebilece
ğini 've kurulması teklifi olunan kuruluşun bu bele-
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diyelere de hizmet vermesini, o kuruluşun görevi 
olacağını ifade etmektedir. 

Yani amacımız istanbul'dur., 
(BASKAIN — Ama dışına da çıkabilir. 
MiÜNt'R ALRSOYLU /(içişleri (Komisyonu »Üyesi 

imar ve »iskân Bakanlığı Temsilcisi) — Dışına da çı
kabiliriz, bunun için kıstasımız, kriterimiz seçilmek
te olan ana sistemdir. Eğer ana sistem bilfarz Sa
panca Gölüne kadar gitmek mecburiyeti hâsıl olu
yor ise, (gayet tabii ki Sapanca ile İstanbul arasında 
güzergâha rastlayan başka yerleşimlere de su Ve kana
lizasyon hizmetleri, kurulması öngörülen bu kurulu
şa görev olarak veri'lebil'ecektir. Bunun tespiti iki ta
ne bakanlığımıza görev olarak verilm'iştir; ana sis
temle ilgili oldukları için. Fakat ana sistemin dışında
ki .belediyeler bu genel müdürlüğün Vazife .sınırları 
içine giremeyeceklerdir. Böylece d'aha geniş çapta 
hizmet götürmek suretiyle istanbul ahalisinin de 
hizmete katkısında tasarruflar temin edilmek önjgö-
rülm'ülştür. Taa Sapanca'dan su getirirken, şayet, 
amacımız saldece İstanbul .Belediyesi hudutları için
deki halktur, dediğim'iz takdirde ve güzergâh üzerin
deki diğer yerleşimlere su vermemek yoluna gittiği
miz takdirde bu maliyeti artıracak, azaltmayacaktır., 

/Binaenaleyh, ana bütün içinde, ana sistem için
de mümkün olan ne kadar geniş kitlelere hizmet gö
türmek imkânı ivarsa ıhepsine hizmet götürmek hem 
daha uygun teknolojilerin kullanılmasına ve herm de 
mıal'ıyeti düşüreceği için uygun bir sistemdir. Dbla-
suyla öfemdim arz ddiiyoruta : Anlasisltieımlıe «ile iUgilti »ol-
duğu takdirde ve iki tane bakanlığımızın tetkik ve ka
rarı neticesinde diğer belediyeler de bu kuruluşun. 
görev alanına girebileceklerdir., 

(Arz ederim. 

IBA$KİAIN — Teşekkür ederim, 
'Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
O halde verilen izahattan bu ikinci fıkradaki, şim

diki okuduğumuz şekil bu imkânı sağlıyor. Kaldı ki, 
eğer doğrudan doğruya eğer bunu kaldırır da, bu teş
kilata verecek olursak, bütün yükü bu İISKl*ye yük
lemiş olacağız, ki bunun altından kalkamaz; biraz 
efavel /imar ve iskân Bakanlığımızın Temsilcisinin 
söylediği gibi. 
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O halde, 1 nci maddenin üçüncü fıkrası önerg 
istikametinde değiştirilecektir., 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 've Yetkiler: 
MADDE 2. — I'SiKÎ'nin görev ve yedileri şun

lardır ;ı 

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtıiyaçfları-
nın her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağ
lanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kay
naklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü te
sisin etüt ve projesini yapmak veya yap'tırmak, bu 
projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, ku
rulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve 
onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemele
re girişmek, 

ıb) .Kullanılmış sular ile yağış sularının toplan
ması, yerleşim yerllerinden uzaklaştırması ve zarar
sız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırması için abo
nelerden başlanarak bu suların 'bırakılacakları nokta
ya kadar her türlü' tesisin etüt ve projesini yapmak 
veya yaptırmak; bu projelere göre tesisleri kurmak1 

ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek 
ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptıırmak 
ve gerekli yenilemelere girişmek., 

e) .'Bölge içindeki su kaynaklarının, denîz, göl, 
akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış su
larla ve endüstri artıkları u'le kirletilmesini, bu kay
naklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak 
tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulma
sını önlemek, bu konuda her /türlü teknik, idari ve 
hukuki tedbiri almak, 

Başka söz iste/yen olmadığına göre, Genel Sekre
terimizin üçüncü fıkra değişikliği hakkında verdiği 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir-

Maddeyi bu değişik sekiliyle oylarınıza sunuiyo-
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

d) ıSu ve kanalizasyon hizmetleri konusunda çe-
ışitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere ve
rilen 'görevleri, hizmet alanı içindeki belediyeler adına 
üstlenmek, yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kul
lanmak, 

e) [Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın al
mak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve 
gereçleri satmak, gerekli tesisleri doğrudan doğruya 
yahut diğer kamu /veya özel kuruluşlarla ortak ola
rak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya 
kurulmakta odan tesislere iştirak etmek, 

,f) /Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli 
kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştır
mak veya üzerinde kullanma hakları tes'is etmek. 

.'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde izahat ver
mek için Komisyona söz veriyorum, buyurun. 

HAKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
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Başkanım, bu madde ana ilkeyi ifade ediyor; »t'SÜCİ' 
nin 'görev ve «yetkülerinü ifade ediyor: İçme suyu, 
kullanma suyu Ve endüstri suyunun ihtiyacı karşıla
mak için yeraltı yerüstü 'kaynaklarından 'temin ede-
cağini, halkın hizmetine götüreceğini;! 

İkinci fıkrası ile, kullanılmış sularla, yağış suları
nın toplanacağı ımahall'i, bunların zararsız hale geti
rilmesine ilişkin ıbilumum kanalizasyon hizmetlerini 
•ifa edeceğini;! 

'Yine, bölge içindeki şu kaynaklarını deniz, göl 
ve akarsu kıyılarının ve yeraltı suilarının kullanılmış 
sularla karışmaması için gerekli endüstriyel ve tek
nik 'tesisleri kuracağını; 

Geri tarafı da, 'her türlü «taşınır taşınmaz malları 
satabileceğini, tesisler kurabileceğini ifade etmekte
dir. 

Yine kuruluş amacına dönüik çalışmaların gerek
li kılması halimde hertütflü taşınmaz malı kamulaştır
mak veya üzerinde kullanıma hakları tesis etme hak
larım ifade 'etmektedir. 

Tetkik buıyurulduğu 'zaman görülecektir ki, ka
tiyen İçme suyu, kullanma suyu ve endüstri suyunu 
temin için yeraltı, yerüstü kaynaklarından sağlanma 
'konusunda İstanbul sınırı ide bağlı değildir. istanbul 
sınırının dışında da yeralitı, yerüstü kaynaklarından 
istifade edebilecektir; ama tabii bir ölçü içerisinde. 
Zaten, bu türlü bir yatırım gerektiğinde, Devletin 
bu yatırımlara yardım edeceği ileriki maddelerde var
dır. 

(BAŞjOAN — Yalnız, (d) fıkrasında «Su ve kana
lizasyon hizmetleri konusunda çeşitli kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görevleri hiz
met lalanı içindeki belediyeler adına üstlenmek» de
nilmiştir. Bu zannediyorum yazılırken, istanbul içe
risinde muhtelif belediyeler vardır, o kastedilerek 
«ıBeled'iyeler» tabiri kullanılmış. Halbuki kuruluş' 
maddesinde Istan'bul (Belediyesi sınırı İle sınırlan
dırdık biz bunu. 

ıS/Imdi, «Belediyeler adına üstlenmek» deyince, 
naniği belediyeleri kastediyoruz'? 

HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER >BAŞ-
>KIA!YNA!K (İçişleri iKomikyonu Başkanı) — İki tür
lü Sayın Başkanım; buyurduğunuz doğrudur; Biraz 
&nce ifade etmiştim, 2Ö8İ6, 10513, 8131 sayılı yasalarla 
ve bizatihi ıBeled'iyeler Yasasına göre bu hizmetler 
İstanbul'da muhtelif belediyeler bulunduğu için ve
rilmiştir; evtvela bunları iüsıtleneceîkür. Bir de, biraz 
'önce kabul buyurduğunuz 1 nc'i maddede îçişlerii ve 
İmar İskân iBakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun 

onayı ile yine bazı belediyeleri de kastettiği için ço
ğul kuillanılmıiştır. 

iBAŞKİAN — ıFJvet., 
2 nci madde üzerinde buyurunuz. 

HÂKtıM KIDEM,L!Î »AUBIAÎY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Kom'ısyonu Üyesi) .— Sayın (Başkan, 
Sayın Başkaynak izah buyurdular, Hükümet teklifin
de olup da (Kom'feyon metnine alınmayan kısım bu
rada, sadece /«Gerçek ive tüzelkişiler» deyimidir,. Ger
çek Ve tüzel kişi olmadığı halde su tüketen müesse
seler de vardır, hastane gibi, fabrika gibi. Bunu ge-
nelleş'tirdik. 

Bir de Hükümet teklifinin ı(g) fıkrası vardı, bunu 
Komisyon methine almadık. Çünkü, (g) fıkrası ta
sarının '14 ncü maddesinde mevcuttur, tekrardan 
kaçındık. 

iArz ederim. 

İBAİŞİKAİN — Bu konuda, 2 nci maddenin <b) ve 
(e) fıkralarıyla 'ilgili Genel .Sekreterimizin bir öne
risi var, okutuyorum!: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

İstanbul Su 've Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri ıHakkında Kanun ta
sarısının 2 nci maddesinin (b) ve (e) bentlerinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini ariz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

b̂) 'Kullanılmış sular ile yağış sularının toplan
ması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ive zarar
sız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu 
'sulardan yeniden yararlanılma'sı için abbneler'den 
başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakıla
cakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve pro
jesini yapmak veya yaptırmak; bu projelere göre te
sisleri kurmak, ya da kurdurmak; kurulu olanları 
'devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını 
yapmak, yaptırmak ive (gerekli yenilemelere girişmek, 

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın al
mak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve 
gereçleri satmak, .HSfKînin hizmetleriyle ilgili tesis
leri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel 
kuruluşlarla ortak olarak 'kurmak ve işletmek, bu 
maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan teslislere iş
tirak etmek, 
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•BAlŞfKAıN — Zannediyorum, ufak bazı girintiler 
•var; 'büyük bir değişiklik yoik da unutulmuş 'bazı kı
sımlar var. 

/Buyurunuz efendim.. 
IHÂKJÜM TUĞGENERAL MUZAFFER ıBAŞ-

KAYlNA)K ((İçişleri IKomis-yonu Başkanı) — Sayın 
ıBaşkanım, kullanılmış sular ve yağış sularının ka
nalizasyondan akarken ük bölümüne bir 'tesis kurup 
da bunları arındırmak ve yeniden kullanılır hale ge
tirmek için özel bir açıklık .getiriyor bu., 

.BAjŞfKÂN <— (Burada, yalnız: «Boşaltma yerine 
ulaştırılması^ denİyoırdu, halbuki, «Boşaltma 'yerine 
ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanma
sı» şeklinde ilave 'edilmiş* 

Ondan sonra, «Toplanacak'lan» kelimesi konmuş. 

HÂfcİlM TUĞGENERAL MUZAFFER fBAŞ-
KAYNİAK. [(İçişleri Komisyonu Başkanı) — 'Evet, 
İki nedeni var: Suların yeniden değerlendirilmesi için 
mutlaka toplamak iger ekiyor; orada toplayacak, son
ra yeni bir tesiste tasfiyesini yaptıktan sonra o suyu 
kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. 

Adlında, maddenin öz'ünîde de o vardır, ama bir 
açıklık getiriyor, .sıhhat getiriyor. i(e) fıkrasına da 
«liSKiİ^nin hizmetleriyle ilgili ibaresi ekleniyor. Ya
ni, ola iki, bu Genel Müdürlük, ÜSıKÎ'nin hizmetiyle 
ilgili bir başka hizmiet dalına 'da talip olmasın, bir 
ortaklık kurmasın; onu açıklıyor, 

Arz ederim., 
IBAŞKAIN — .Bu.2 inci madde üzerinde .ve bu 

önerge üzerinde buyurunuz Sayın Ersin. 

(ORGENERAL (NURETTİN ERSİN — Bu öner
ge ile ilgili 'olduğumu sandığım, fbel'k'i biraz daha açık
lanması gereken bir husus da (c) bendinde vardır. 
Bu enldüstri aıitıklarının da .arıtılması ve kirletilen bu 
suların temizlenmesini burada ben pek açık göremi
yorum1: «Bu kaynaklarla isuların kaybına ve azaİma-
sana yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyet
lerde bulunmasını önlemek, bu konuda her türlü 
'teknik, idari ve [gerekli tedbiri almak.» Yani, bu en
düstri artıklarından dolayı kirlenen suyun da demin 
söylenen .şekildeki, kanalizasyon suları gibi arıtılma
sı, temizlenimesi ve o suretle bırakılması da esas ol
malıdır. 

•BAŞKAN — ,Bu zannediyorum (b) fıkrasında 
var, 

ORİGENER/AL NURETTİN ERSİN — O bunu 
tam karşılayamiiyor.; 

(HÂİKıtM TUĞGENERAL MUZAFFER iBAŞ-
KiAYNAK (İçişleri ıKömisyonu Başkanı) — Onun 

genel .esprisi başka. Espri şu: Bölge içindeki su kay
naklarının, .deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı. 
sularının kulllanılmıiş sularla ve endüstri artıklarıyla 
kirlenmesini önlemek için tedbir alacak, tesis kura
cak. Burada, kirlenen bölümü 'için tedbirlerde tesis 
kurmak vardır., 

BAŞKAN - .Diğer ı(b) fıkrasında... 
(HÂİKlıM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-. 

IKAYNAK. (İçişleri .Komisyonu Başkanı) — Evet, 
diğerinde kullanılmış suların tekrar kullanılacak hale 
getirilmesi için. r 

ORGENERAL .NURETTİN ERSİN — Yalnız1 

endüstri artıklarından bahis yok (b) bendinde. Yağ
mur suları ve yağış sularının toplanmasına kullanıl
mış su deniyor, bu onun içerisine mi giriyor?1 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER fllAŞ-
IKIAYNAİK (içişleri (Komisyonu Başkanı) — Evet, 
kullanılmış sularla yağış sularını kullanılabilir hal© 
getirilmesi için tesis kuracak, 

ORGENERAL NURETTİN BRSIİN — Yalnız, 
endüstri artıkları çtok.daha değişik türde sular. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
(KİAYNAİK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Komutanım, aşağıdaki ise endüstri sularıyla karış
ması n..., 

ORGENERAL .NURETTtİN ERİSİN — Anladım, 
karışmasın diye. Onun jçin ayrı bir tedbir. Ben di
yorum ki, simidi ora'dan esinlenerek söylüyorum, 
yani, endüstri artıklarının da arıtılmasına İbJtiyaç var
dır, açıkça acaba yazılamaz mı bu?1 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik (Konseyi Genel Sekreteri) •— (c) fıkrası bunu 
kapsıyor Komutanım.. 

ORGENERAL NORETTİ/N ERSİN — ,Ama 
onlarla karışmaması jçin söylüyorum., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik (Konseyi Genel Sekreteri) — «Sularda kaybın azal
masına yolaçacak (tesis kuruflmasını ve bu tür faali-' 
yetlerİ önlemek bu kbnuda h'er ıJürlü teknik, idari 
ve hukuki tedbiri almak.;» 

İBA'ŞfKAN — Yani, Kara Kuvvetleri Komutanı
mız diyor ki, «Endüstri sularının temizl'enme'sini» 
!de buraya koyalım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAJK (İçişleri (Komisyonu Başkanı) — Kulla
nılmış suyun içinde .endüstri suyu da vardır, eridüst-

j ri'de kullanılmış su da vardır, içmede kulllanıian su, 
kullanmada kullanılan su, endüstride kullanılan su.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
yani ıg'enel anlamda vardır da, fakat endüstriye par-
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mak basmak lazım. İzmit körfezinin hali pür melali 
belli., 

HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAlYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O var 
efendim, ilerdeki maddelerde endüstri artıklarının 
kanalizasyona verilemeyeceğine dair, gerektiğinde bu 
mües'seseriin fa'brîka ve 'benzeri kuruluşlarda gerekli 
tesisleri yaptırmasına aüt hüküm vardır. 

(ORGENERAL .NIBdDET ÜRUĞ (Miti Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burada (b) 
fıkrasındaki kastettiğimiz ıprojede, belediyeci arkadaş
larımız daha iyi bilirler, 'deşarjı Üzerinde toplamak ve 
denize verme söz konusudur. İstanbul'da bu kadar 
milyonlarca litre su denize gidiyor. Halbuki ma
demki modern bir hat çekiyoruz, modern tesisler ya
pacağız:, o 'halde bu suları denize vermeden müm
kün olduğu kadar ş̂ehrin ihtiyacı için arıtmaya ça
lışacağız. O maksatla kullanımı öngördüğü yeri (c) 
fıkrasına koyduk. 

Daha önce belirttiğim (e) fıkrasında devlet bi
rimlerine de ayrıca mecburiyet getiriyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man miesele yok. 

'HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER B'AŞ-
KAYNAK ı(tçişleri .Komisyonu Başkanı) — Fabrika 
ve 'hastane gibi müesseselerin, denize 'döktükleri ar
tıklarında doğrudan karar veremeyeceklerini, gerek
li tesisi yapmaya mecbur olduklarını belirtiyor, 

İBİAŞKİAN — Buyurunuz efendim., 
MÜNİR ALPİSOYLU (içişleri Komisyonu Üye

si İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, sulardan yeniden yararlanılması; endüstriyel 
artıklarla, kaynakların kirletilmesi konularını arz 
etmek istiyorum. 

İstanbul kanalizasyon projelinin özelliği, kinli su
ların, İstanbul ve civarının arz ettiği nadir rastlanan 
bir özellikten yararlanmak suretiyle bertaraf edilme
si esasına müstenittir. 

'Kanalizasyon artık sularının arıtılarak tekrar kul
lanılması, çok üst düzeyde bir teknoloji ve çok mas
raflı bir teknolojiyi gerektirmektedir. Nitekim, is
tanbul yöresinin kanalizasyon hizmetleri ele alındı
ğı tarihten bu yana yapılmış olan çeşitli inceleme ve 
projelerde arıtma sistemiyle Çözüm arayanların da 
bulunmasına rağmen, en son yapılanın da bundan 
özellikte kaçınmanın yolları araştırılmış ve bugün 
İstanbul'da kısmen de uygulamasına başlatılmış olan 
proje, arıtmadan kaçınma esasına dayalı olarak se
çilmiş en son projenin uygulamaları olarak ele alın
mış bulunmaktadır, 

ıBugün artık sulların arıtılması çok pahalıdır. Özel
likle Türkiye için bunun maliyetinin taşınamayacak 
kadar ağır olduğunu söylemek kanaatımca mümkün
dür. İstanbul'da artık sular tMârmara ve Boğazın 
özelliklerine dayalı olarak, arıtmanın sadece en ucuz1 

ve en kolay olan aşamasıyla getirilmek suretiyle çö
zümlenmek yoluna gidilmiştir. Alınmış olan kesin 
karar bu merkezdedir. Arıtmanın en ucuz ve en kolay 
'birinci aşaması ise, artık suların taşıdığı bazı katı 
maddelerin çökenmesi kolaylıkla mümkün olan kı
sımlarını, tutmak, fakat geri kalan arıtmayı tabiata 
terk etmek ve arıtmayı tabiatın yapmasını beklemek
tir. Çünkü, arıtmanın en pa'halı ünitesi de, .«Biyolo
jik arıtma» dediğimiz, suyun biyolojik bakımdan arz 
ettiği sakıncalı durumun izalesi kısmıdır. İstanbul'da 
bunu yapmak özellikle 'istenilmemektedir. İstanbul 
(Boğazında, Karadeniz'den inen ve Ege'den (Karade
niz'e doğru çıkan iki tabaka arasına pis .suların ba
sit bir arıtmadan ısonra terk edilmeleri ve bu pis su
ların İBcığ'azı yukarıya doğru katederek Karadeniz'e 
ulaştırılmal'arı ve İKaradeniz'in diplerinde özellikle 
biyolojik hayatın bulunmadığı tabakalarda bunları 
tabiatın zaman içinde gerçekleşecek tesirlerine bırak
mak esas alınmıştır. Eğer, yeniden yararlanma hu
susu bu paragrafa ithal edilirse, kurutması öngörü
len kuruluş böyle bir görev üzerinde de bir talimat 
almış, düşünce ve görüşüyle projeden uzaklaşmak 
imkânlarını da araştırır hale getirilebilir. Halbuki, 
İstanbul'daki araştırmalar aşağı yukarı yarım asır 
sürmüştür. ır9<20flerde başlayan araştırma, 1050'ler-
de yeni bir proje ile ve orada tam bir arıtma siste
mine dayalı «'KElR Projesi» denilen bir proje ile 'sür-' 
durulmuş ve en sonunda, «ıDemök» adi verilen bir 
proje ile bundan vazgeçilmiş, batta en donunda bu 
konuyu ete alan İller Bankası Genel 'Müdürlüğü 
Demökakıt Sîstemin gerçekten tsitaribulun ihtiyaçla
rına cevap 'verip veremeyeceği hususunu bir kez da
ha incelemek ihtiyacını duyduktan sonra, aynı çö
zümde birleşmiş ve bugün İstanbul için öngörülen 
s'istem kanaatımızca artık kesinleşmiş, bulunmakta
dır- Yeniden yararlanma Çok pahalıdır. Bırakınız, İs
tanbul için, Türkiye'nin herhangi bir başka yerinde 
dahi aranması, arzu edilmesi lazım gelen bir sistem 
değildir. ıBir biyolojik arıtma tesisi, görünüm iti-
'barl'yle bir petrokimya tesisini andırır. Çok yüksek 
teknolojinin uygulanması söz konusudur, çok büyük 
masraflar söz konusudur. Bu itibarla, suların yenildenı 
yararlanılabilecek şekilde arıtılmasını veya kelimesiy
le dabi olsa bu metne ilave ettiğiniz takdirde kanaa
tim odur ki, ileride bu amaç ve kapsam madddsinj 
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deki hüküm uygulayıcılarda bazı tereddütlere yol 
açabilir ve kan'aatımızca <şu anda gerekmediğini zan
nettiğimiz çabalara götürebil'k., 

IÖAIŞİKİAIN — Am'a, İzmir Belediyesi Körfezi kur
tarmak için yaptığı projeyi buna dayandırmış?. 

MÜİNİR ALflSOYLU (İçişleri Komisyonu (Üye
si İmar ve 'İskân Bakanlığı Temsilcisi) — .Sayın Baş--
kanım, onu da arz edeyim, 

Gerek İstanbul, gerek İzmir projeleri ille bunldaa 
8-110 sene evfvel görevim icabı bizzat uğraşmak du
rumunda da buılundum. İzmir'deki durum maalesef 
İstanbul B'oğazındaki durumu arz etmiyor. İzmir 
Körfezi kapalı bir körfezdir. Eğer İzmir'de, Mar
mara ve İstanbul Boğazındakl hidrografi şartlan bu
lunsa id'i, aynı çözümü orada da uygulardık. Nite
kim, Türkiye'de 8 bin kilometre tutarında sahil şe
ridi vardır. Biz, bu sahil serildi üzerindeki bütün yer
leşim yerlerimizde şartların elverdiği ölçüde Istan-
bul'daki sistemi uygulamak yoluna g'itmiişizdir, .Rize' 
sinde, Giresun'unda, Ordu'sunda, Marmara'daki 
A'yvalık'ırida, Erdek'iride, Yalova Wda, Ege'deki 
Kuşadası'nda, Mersin'de de, İskenderun'da da hep 
İstanbul'daki sistemi uygulamak en uygun çözüm 
olduğu için öngörülmüştür. 

Bu itibarla, suların yeniden yararlani'Iabilecek 
şekilde arıtılması bizim için çok pahalı, bizim için 
çok ımüışikil !ve arzu edilmeyen bir çözümdür. 

Bu hususu arz «derim. 

'Efendim, müsaade buyurulursa, bir de endüstri 
artıklarıyla kirlenme konuısunu arz etmeık istiyorum. 

(c) fıikrası, su ikaynaMannın kirlenmeye karşı 
korunmasıyla ilgili olan hükümleri kapsamaktadır. 
(Herhangi bir su kaynağının civarında, herhangi bir 
sınai teşebbüs ımaıi sökünde olmasa dahi, yığdığı 
fcatı artıklarda, ileride oradaiki yeraltı suyu kaynak
larının kirlenmesine yol açabilecekse, buradaki hük
me dayalı olarak, kurulması öngörülen kuruluş, o 
sınai teşebbüse katı artıklarını dahi civarı kirlete
bilecek şekilde depolamama talebini yapmak hak
kını kazanacaktır. Gerçekten, satıhta tepeler şeklinde 
•oluşturulacak olan endüstri artıkları zamanla yağış
ların tesiri altında yeraltı suyuna sakıncalı maddeleri 
götürebilirler. Binaenaleyh, bu hususta da Genel Mü
dürlüğe böyle bir yetkinin verilmesi, 'ileride istanbul 
gibi su kaynakları pek zengin olmayan bir bölgedeki, 
dolayısıyla çok büyük önem taşıyan su kaynaklarının 
IMenmesinin önlenmesi içiin gerekenlere, gereken 
'müdahaleyi yapmak imkân ve hakkını da verecektir. 
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'Bu itibarla, o husus özellikle bu kaynakların korun
ması için buraya konulmuşltur. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Peki efendim. 
Yalnız, siz dediniz ki, «lleriki maddelerde gele

cek»* yani, 'kirlenmiş suların... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kana
lizasyona verilmesi halinde, bazı müesseselerin ar
tıklarını kanalizasyona veremeyecekleri, gerekli ön
lemleri almak mecburiyetinde bulundukları ilerideki1 

maddelerde var, Genel Müdürlüğün yetkisi de bulun
maktadır. 

ISayın 'Başkanım, ımüsaade buyururlarsa, aslında 
emredici değildir, yani şöyle; Bu sulardan yeterli 
yararlanması için, abonelerden başka, bu suların top
lanacakları veya bırakılacakları noktaya (kadar her 
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptır-
ımak... Etüdünü yapacak, projesini yapacak, bakacak 
'ki mahvoluyor, bu duruma bir çare bulacak. Ya bu 
proje yapma yetkM'ni, ama bu proje ekonomik... 

IBAŞKAN — Ama, devam ediyor, «IBu projelere 
göre tesisleri kurmak, yada (kurdurmak..» 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Gerek
tiğinde» kdimesini eklediğimiz zaman bu endişeyi 
giderebilir. 

IBAŞKAN — «Gerektiğinde» ne demek yani? 
'«Gerektiğinıde bu projelere göre tesisleri kurmak, 
ya da kurdurmak, kurulu olanları; devralıp işletmek 
ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptır
mak ve gereMi yenitemdere girişmek.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER. BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
gerektiğinde ama, böyle bir şey ekonomik olma
yacak, iktisadi olmayacaksa, teknik balkımdan çok 
pahalı olacaksa, yapmayacaktır. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, sizin bir diyece
ğiniz var. 

ÜLKÜ SÖ YLEMEZOĞLU (İmar ve İskân Bakan
lığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu konu Devlet 
Bakanlığının detaylı çalışması sırasında gerekse 
Hükümet görüşmeleri sırasında üzerinde, du
rulan bir konudur. Eğer bu tasarı sadece İstanbul' 
İla ilgili değil de bütün Türkiye çapında bir tasarı olsa 
idi, belki böyle bir hususun eklenmesinde yanar vardı., 
Ancak, İstanbul Belediyesi olduğu için, Sayın Genel 
'Müdürün verdiği izahatta, aslında İstanbul'un pro
jesinin 'sınırlan belli olduğu için, bu husus yer al-
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tinadı, özellikle kafayı karıştırmasın, ya da idareyi 
bir dalıa böyle bir projede yeniden bir incelemeye 
sokmasın diye. Ancak, (a) maddesi zaten, içme, kul-
ılanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer
altı ve yerüstü kaynaklarından dağılması doğrultu
sunda igörev olarak verdiğine göre, bir gün İstan
bul'da başka bir kaynak kalmayınca, kullanılmış su
ların arıtılarak kullanılması gibi bir durum doğarsa, 
zaten ıbu ı(a) maddesinin içerisinde, orada kapalı 
olarak tutulsa da, Müdür Beyin izah ettiği gibi, (a) 
Ifikrasında yer almaması düşünülmüştür. 

Takdirlerinize sunarım. 

IBAŞKAN — Yalnız, (b) fıkrasında, «Gerektiğin
de 'bu projelere göre tesisleri kurımak» konusu... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bugün 
!bir teknoloji var, bunu inkâr edemeyiz. Bu bilimdir. 
binaenaleyh, madem'ki ileriye dönük çolc şümullü bir 
tasan meydana getiriyoruz; o halde, İstanbul'un bu-
gün'kü yahut yarınki, birkaç senelik değil, belki 
istanbul'un yüz sene sonra'ki ihtiyaçlarını düşünmek 
durumundayız. O bakımdan bu teknolojiden niye 
istifade edilmesin, teknolojik düşünce neden terk 
edilsin? 

Malumunuz, yukarıda bir Bayrak Garnizonumuz 
var. Taıb'ii bizim bilgimiz Sayın Genel Müdür kadar 
değil, bu hususta. Ancak, Amerikalıların gittiği her 
•memlekette kurduğu her tesisin sularını bu şekilde 
'kullandığı bir vakıadır. Bunun misali de Bayrak 
Garnizonudur. 

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığının emrinde 
Gelfbaluda' Hamza Koy projemiz vardır. Yani su
lar daha net arıtılmak suretiyle 'tekrar bahçe sula
mak için, ağaç sulamak için 'kullanılmaktadır. Ka-
ramürselde de aynı işlemler var. ^Binaenaleyh, bugün 
memleketimizde bunlar, ufak çapta sektör olarak 
tatbik ediliyor. Böyle bir proje içinde de bu niye 
düşünülmesin ehdişösinden hareket ederek hu ilave
nin yapılmasını arz ediyorum. 

Takdirlerinize sunarım. 

'BAŞKAN — Hayır, bir şey demiyoruz; ama, 
«Yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden 
uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma ye
rine ulaştırılması..» Tamam. «..Veya bu sulardan -
yani bu pis sulardan - yeniden yararlanılması için 
abonalerden başlanarak bu suların toplanacakları 
veya bırakılacakları noktaya kadar hertürlü tesisin 
etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu proje
lere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu 

olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve ona
rımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere 
girişmek» deyince, bu bir görev olarak veriliyor. 
Yani mecburiyet tahmil ediyor bu maddenin bu fık
rası. 

ıBaşfkaynak da diyor ki, «gerektiğinde bu pro
jelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak...» der
sek; imkanı varsa yap'ar. Ama, yoksa, dediği gjbi, 
çok büyük paraya maloluyorsa.. Tabii o Bayrak 
Garnizonu ufacık bir yer, o çök basit. Nihayet klor-
luyor, bir klordan geçirip onu veriyor, bahçeyi sulu
yor onunla mikropsuz olarak. Hatta İzmir'de, Ali-
ağa'daki İstihkam Er Eğitim Merkezinde de bunu 
yaptılar; ama, nihayet bir garnizon, o ufacık bir gar
nizon, onu yapabiliyor. 5 milyonluk bir şehrin bütün 
sularını, arıtmak hakikaten zordur. Hatta İzmir'deki 
de çok büyük bir paraya ihtiyaç gösterdi. (Bilmiyo
rum bitti mi, bitmedi mi?. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Devam 
ediyor. 

(BAŞKAN — Hâlâ, bakın, benim Ege Ordu Ko
mutanlığım zamanından beri de devam ediyor. 

'Yani, gerekiyorsa yapsın; ama, zorlamayalım onu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Emre
dici olmasın. 

' IBAŞKAN — Emredici olmasın. 
Buyurun efendim, yalnız biraz kısa olsun. 
(MÜNİR ALPSOYLU ((İçişleri Komisyonu Üyesi 

İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Çok kısa 
olacak Sayın Başkanım. 

2 nci maddenin (a) fıkrasında, içme, kullanma ve 
endüstri suyu ihtiyaçlarının hertürlü yeraltı ve yer
üstü kaynaklarından sağlanması görevi genel mü
dürlüğe verilmiştir. Eğer, kirletilmiş sulardan da 
yararlanmaık birgün mecburiyet haline gelirse, zaten 
birinci fıkra bu görevi kuruma vermiştir. O vakit 
'kanalizasyon suları da arıtılır ve tekrar, hiç olmazsa 
endüstride kullanılabilir hale getirilebilir. Arz ederim. 

IBAŞKAN — Verilen önerge, «etüt ve projesini 
yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere gö
re tesisleri kurmak ya da kurdurmak» şeklinde. «Ge
rektiğinde» denilince; ihtiyaç var, bulunamıyor, ar-
tıkbunlardan da istifade edilsin... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Veya 
ileride teknik çok ilerler, bu imkân da dinde bulun
sun. 

(BAŞKAN — Daha kolay bir şeyler çıkar. Şimdi 
pahalıdır, ileride öyle bir teknoloji bulunur 'ki, çok 
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ucuza da maledi'labilir. «Gerektiğinde» kelimesi kul
lanırsa bu işi halletmiş oluyor. 

Başka söz isteyen?... ıBuyurun efendim. 
TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 

Sayın Başkanım, «d» fıkrasında, «Su .ve kanalizas
yon hizmetleri konusunda çeşitli kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle belediyelere verilen görevleri (hizmet 
a'lanı içindeki belediyeler adına üstlenmek» diyor. 
«Hizmet alanı iiçindeki 'belediyeler adına» ibaresinin 
çıkarılmasını ben faydalı görüyorum. Çünkü, beledi
yeler adına üstlenmek, bir bakıma belediydlerden 
yetki alarak onlar adına yapmak anlamına gelir. 
Hizmet alanı içindeki 'belediyeler adına» kısmı çıkar
sa, «görevleri üstlenmek ve yürütmek» şekline dö
nüşür ve maksada daha uygun hale gelir. Arz ederim. 

(BAŞKAN — Mahzuru ne bunun? 
TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) 

— Belediyeler adına üstlenmek denince, belediye
lerden bir nevi yetki alarak yapacak anlamına gelir. 

'BAŞKAN — Yok. Zaten belediyenin bu dişlerini, 
istanbul'da da öyle oldu, aldı; onun üzerinden aldı 
yapıyor. Diğer belediyelerde de artık ondan alacak 
'bu görevi. 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Fakat adına yapmıyor, kendi görevi olarak yapıyor. 

BAŞKAN — Ama, diğer belediyelerde, o beledi
yelerin görevi, istanbul için kurduk bunu biz. Diğer 
belediyelere de teşmil etmek gerekiyorsa, o belediye
ler adına bunu üstlenecek. 

TEMEL ARSLAN (içişleri Komisyonu Üyesi) — 
Teşmil edilmesi halinde öteki belediyelerin de istanbul 
Belediyesinden bir farkı kalmayacak. 

BASK AN — Tabii kalmayacak. 
TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 

Binaenaleyh, belediyeler adına değil artık, kendi gö
revi olarak yapacak. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz bu mütalaa hakkında? j 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Bir an
lam değişikliği yok efendim : «Çeşitli kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerle belediyelere verilen görevleri hiz
met alanı içindeki belediyeler adına üstlenmek.» 

BAŞKAN — Diyor ki, hizmet alanı içindeki be
lediyeleri kaldırırsak, belediyelere verilen görevleri 
üstlenmek, yürütmek... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bizce 
bir mahzuru yok bunun. Bundan böyle zaten belediye
lere bu hizmet verilmeyecek. Verilen belediyeler var 
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ise, onları belediyeler adına bundan böyle kendisi yü
rütecek. Belediyelerden bir icazet almaya ihtiyaç yok. 
Böyle bir mecburiyeti de yok. 

BAŞKAN — Fazla diyor, başka bir manaya da 
gelir diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O za
man, «belediyelere verilen görevleri üstlenmek, yürüt
mek» ibaresini sileriz. 

BAŞKAN — Üstlenerek yürütmek; üstlenmek de
ğil artık. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Su ve 
kanalizasyon hizmetleri konusunda çeşitli kanun, tü
zük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevleri 
yürütmek.» 

BAŞKAN — O da olur : Görevleri yürütmek. 
«Üstlenme» ye de gerek yok. 

«d» fıkrasını bu şekliyle bir daha okuyunuz efen
dim. 

«d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda 
çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere 
verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri 
kullanmak.»1 

BAŞKAN — Ama, hizmet alanı demedik bura
da; hangi belediyeler? «Su ve kanalizasyon hizmet
leri konusunda çeşitli kanun, tüzük ve yönetmelikler
le belediyelere verilen...» Hangi belediyelere verilen? 
Türkiye'nin her tarafındaki belediyeler mi?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tüm belediyelere ka
nalizasyon hizmetleriyle ilgili kanun ve tüzüklerin 
verdiği görevleri, istanbul Belediyesinin alaka saha
sına giren belediyeler varsa... 

BAŞKAN — İşte onun için, onu kaldırırsak o ol
muyor. «Hizmet alanı içindeki belediyeler...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hizmet alanı ibaresi 
şöyle : Hizmetin tevsi edildiği alanı zikrediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Onu silersek, hangi belediyeleri kas
tediyor acaba diye tereddüt olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İstanbul Belediyesin
den başka belediye yok efendim. İstanbul Belediyesi 
tek belediyedir. 

BAŞKAN — Hayır, dedik ya, uzaktan geldi, baş
ka belediyeler de girdi içine; onun için «görev alanı 
içine giren belediyeler» diye konmuş bu (d) fıkrası. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hizmet alanı deyin
ce bu istanbul Belediyesinin hizmet alanıdır. 

BAŞKAN — Doğru da, çıkarırsak biçimsiz olu
yor diyorum. «Hizmet alanı içindeki belediyeler adı
na üstlenmek» şeklinde kalsın diyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
' KAYNAK. (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
bu madde 1 nci madde ile bağlantılı zaten. Genel 
Müdürlüğün hizmeti İstanbul Belediyesinin görev ala
nı ile sınırlıdır deyince, eğer bir başka belediyenin bu 
tür hizmetleri de buraya verilecekse Bakanlar Kurulu 
kararıyla, gayet tabii ki, «d»'yi o tarzda anlamak du
rumundayız.» Su ve kanalizasyon hizmetleri konu
sunda çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle beledi
yelere verilen...» Hangi belediyelere? Tabii ki 1 nci 
maddedeki hizmet alanına giren... 

BAŞKAN — O zaman şöyle diyelim : «Yönet
meliklerle hizmet alanı içindeki belediyelere verilen 
görevleri yürütmek.» Yani «üstlenmek» değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Olur ta
bii. Bu haliyle de kalsa olur. 

BAŞKAN — Yani üstlenmek değil : «Hizmet 
alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek 
ve bu konulardaki yetkileri kullanmak» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir kere 
daha tekrarlamış oluyoruz. Kullanıcıya kolaylık olur. 

BAŞKAN — «Su ve kanalizasyon hizmetleri ko
nusunda çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle hiz
met alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yü
rütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.» 

«Üstlenmek» demedik. 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Tamâm efendim; tam oldu. 

BAŞKAN — Tam oldu, evet. 
(d) fıkrasını bir daha bu şekilde okuyunuz efen

dim. 
«(d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda çe

şitli kanun tüzük ve yönetmeliklerle hizmet alanı için
deki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu ko-

, nulardaki yetkileri kullanmak,»' 
BAŞKAN — Buyurun. 
'ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — özür dilerim Sayın 
Başkanım, sanki tüzük ve yönetmeliklerle kentti hiz
met alanı içindeki belediyelere bir görev verilmiş gibi 

oluyor : «Tüzük ve yönetmenliklerle hizmet alanı için
deki belediyelere verilen görevleri...» 

Halbuki, amaç, belediyelere tüzük ve kanunlarla 
verilmiş yetkileri, kendi aialka sahası içindeki beledi
yelerin bu hizmetleri, bu 'kanunla verilen hizmetleri 
yürütmektir. 

ÜLKÜ SOYLEİMEZOĞLU (İmar ve îsfcân Bakan
lığı Temsilcisi) — İzin verir misiniz efendim?... 

«Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda çeşitli 
'kanun tüzük ve yönetmenliklerle belediyelere verilen 
görevleri hizmet alanı içinde yürütmek ve bu konular
da yetkileri kullanmak» şeklinde olabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hiç tüzükten ve yö
netmenlikten bahsetmesek efendim, «Hizmet alanı 
içindeki su ve kanalizasyon hizmetlerini bu belediye
ler adına yürütürler...'»' 

BAŞKAN — Hayır, «hizmet alam içindeki» iba
resini en başa alalım : «Hizmet alanı içindeki su ve 
kanalizasyon h'izmıetleri konusunda çeşitli kanun, tü
zük ve yönetmenliklerle belediyelere verilen görevleri 
yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, başka bir be
lediye adına yürütecek. 

ıBA$KAN — Artık asli görevi oluyor. Yani be
nim namıma yürütüyor değil. O artık o görevi üstle-
riiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üstleniyor işte. Onun 
adına üstlenmek diyoruz. O belediye adına üstleni
yor. 

Ama zannediyorum ki bütün belediyelerin su ve 
kanalizasyon hizmetleri normal hizmetleridir. Böyle 
olunca, tüzük Ve yönetmenlikten hiç bahsetmesek ; 
«Hizmet alanı içindeki belediyelerin su ve kanalizals-
yon hizmetlerini bu belediyeler adına üstlenmek.» Tü
zükten ıfaîan bahsetmeyelim, zaıten görevi. 

'BAŞKAN — Elbette. Zaten bütün görevler mev
cut kanun, tüzük ve yönetmenlik esasları dahilinde 
yürütülür, 'bunun haricinde elbette yürütülmez. Doğ
rudur 'söylediğiniz. Bunu tüzük istikametinde yürüte
ceksiniz denmez kanunda. Elbetteki mevcut kanunlar, 
tüzükler, yönetmenlikler çerçevesinde yürütülür. 

O zaman şöyle olacaktır : Su ve kanalizasyon hiz
metleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere 
verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri 
kullanmak.»! 
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Aradaki «çeşitli kanun, tüzük ve yönetmenlikler
le» ibaresini çizmek lazım, öyle 'değil mi?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(İçişleri Kamlisıyonu Başkanı) — Olur efen
dim. Çürilcü bu yasada öngörülen hizmetleri yapacak. 
Bir başka kanuna ait tüzük ve yönetmenlikleri değil. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi bakımından okuyunuz 
efendim. 

(d) — Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda 
hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri 
yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — Bu konuda söz almak isteyen başka 
var mı?... Yok. 

O halde 2 nci madde üzerinde Genel Sekreterimi
zin veridiği önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Şu halde, (b) fıkrası ve (e) fıkrasının bu ön'erge 
istikametinde; ancalk (b) fıkrasında «gerektiği» keli
mesi ilave edilmiş şekliyle ve (d) fıkrasını son okudu
ğumuz şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim 

Organlar : 
MADDE 3. — ISKİ'nin yönetimi aşağıdaki organ

larca sağlanır. 
Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, 
Denetçiler, 
Genel Müdürlük. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?... Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurul: 
MADDE 4. — Genel Kurul, aşağıda gösterilen 

temsilcilerden oluşur. 
a) (İstanbul Belediye Başkanı veya görevlendirece

ği başkan yardımcısı, 
b) istanbul Belediye Meclisi üyeleri arasından 

seçilecek sekiz üye, 
ic) 'Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Sağlık ve Sos

yal Yardım, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve TabÜ'i Kayna'klar, Turizm ve Tanıtma, İmar 
ve İskân, Bayındırlık, Köy İşleri ve Kooperatifler ba
kanlıklarınca mahallinden, olmadığı takdirde merkez
den görevlendirilecek üst yönetim düzeyinde birer üye, 

d) Çevre Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Mü
dürlüğü, D'evlöt Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstan-
bu Sanayi Odasınca görevlendirilecek birer üye, 

e) Bu Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
uyarınca ISKÎ'nİn hizmet alanına alınan belediye ve 
köylerin belediye başkanı Ve muhtarları tarafından 
kendi aralarından seçecekleri en çok beş üye. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 

Bu konuda Genel Sekreterimizin bir önergesi var, 
okutuyorum : 

Milli GüVenlik Konseyi Başkanlığına 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü

dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 4 ncü maddesine aşağıdaki (a) bendinin ek
lenmesini; diğer bentlerin buna göre teselsül ettiril
mesini ve '(b) bendinin de (c) bendi olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. . 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

a) İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendirece
ği vali yardımcısı, 

c) İstanbul Belediyesinin ilgili müdürleri. 
BAŞKAN — Şimdi (a)'yı koyduk. Buradaki (a) 

(b) oldu. (b) (c) oldu. (c) olunca, «istanbul Belediye 
Meclisi üyeleri arasından seçilecek 8 üye» ydi. Bunu 
«İstanbul Belediyesi ilgili müdürleri» şeklinde mi de
ğiştireceğiz? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Rakam belli olmaz o zaman. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ev
vela İstanbul Valisini koymak şart. Çünkü müteakip 
maddelerde İstanbul Valisine mesuliyet veriyor. İs
tanbul Valisi toplantıya çağırıyor, İstanbul Valisi baş
kanlık ediyor. Böyle olunca, İstanbul Valisinin genel 
kurulun tabii üyesi olarak zikredilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Ona bir şey demiyorum. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Geliyoruz efendim 
belediye meclisine. 

Şimdi, bugün belediye meclisleri yok. Belediye 
meclisinin 8 üyesi de mevcut değil. Belediye meclisi
nin üyelerinin yerine bugün belediye meclisi müdür
lüklerden ve başkan yardımcılarından teşekkül ediyor. 
Binaenaleyh, belediye meclisi diye bir şey yok, yalnız 
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belediye encümeni var. O halde belediyelerin ne şe
kil alacağına ait hükme de yer yok. Eğer bu halde 
bırakırsak, seçimle gelirler dersek, bu gayri hukuki 
olur. 

Çünkü belediye meclisi üyesi yok. Olmayınca, te
şekkül eden bir genel kurul da olmaz. O halde ya 
burada «belediye başkanlığının ilgili müdürlerinden» 
diye bir kayıt koymamız lazım... 

BAŞKAN — İlgili müdürlerden 8 müdür falan 
demek lazım. 

Kaç müdür var? 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Efendim, belediye encümeni 8 müdürlük
ten oluşuyor, 8 üyesi var. Bu 8 üye bugün Belediye 
Meclisini oluşturuyor aynı zamanda. 

Yalnız bunların içerisinde - bu müdürler ve bele
diye encümeni üyeleri bu Kanunun kapsamı içerisi
ne sokulacaksa - genel müdür var, bunların içe
risinde sağlık müdürü var, bunların içerisinde hesap 
işleri müdürü var, bunların içerisinde tesis dairesi 
başkanı var, hukuk işleri müdürü var ki, konuyla 
uzaktan yakından ilgisi olmayan birtakım müdürlük
ler oluyor Encümenin içerisinde. 

Esasen Sayın Genel Sekreterimizin önerisinde be
lediye başkan yardımcısı da yok. Şimdi bu müdürle
ri toparlayacak, onlara belediyenin görüşünü empoze 
edecek bir zat yok ortada. 

Vali bulunmadığı zaman Vali Yardımcısı katılı
yor, belediye başkan yardımcısı yok. 

BAŞKAN — Var, yine var, (b) fıkrası oldu o. «İs
tanbul Belediyesi Başkanı veya görevlendireceği baş
kan yardımcısı» ibaresi duruyor, onu çıkarmıyor. 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Yalnız bu müdürler yeterli değil bizim dü
şüncemize göre. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belediye başkan yar
dımcıları 4 tanedir. 

Bu konuyla ilgili olanlar kaç tanedir? 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Bu konuyla ilgili 1 tane belediye başkan yar
dımcısı var; 2 veya 3'ü geçmez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven 
İlk Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o halde 
3 tanedir. 

Ben şimdi onu arz edeyim, bunlar geçici olarak 
- ben işin teferruatım bilmediğim için - belediye baş
kan yardımcıları, ilgili belediye başkanının yardımcı

ları ve müdürlerinden oluşur, 6, 8, 10 kişi olabilir 
efendim, ama belediye meclisini muhafaza edemeyiz. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
VURAL YURTSBVEN (İçişleri Komisyonu Üye

si ve İçişleri iBâkanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
Sayın Genel Sekreterimin açıklamasını tamamlamak' 
açısından arz ediyorum. 

2303 sayılı Yasa uyarınca Belediye Yasasının 
88 nci maddesindeki kendi belirttikleri 8 tane üyenin, 
belediye meclisi üyesi olarak isimlendirilmesinde ya
sal bir sakınca yoktur; onu arz etmek istedim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — O halde; yarın, öbürsü gün bir mü
dürlük daha çıkabilir belediyede; seneye 9 müdür
lük olur, 10 müdürlük olur, onun için bunu «İstan
bul Belediyesinde mevcut müdürler arasından 8 üye» 
olarak değiştirelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, başkan yar
dımcıları ve müdürler... 

BAŞKAN — O var, (a) bendi duruyor. 
Siz «Başkanı da katılsın» diyorsunuz? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik' Konseyi Genel Sekreteri) — Başkanı bulunmazsa 
başkan yardımcısı katılır; ancak, belediye meclisinin 
eklenmesi, içinde «Başkan ve başkan yardımcıları ile 
ilgili müdürler kurulu» demek gerekir. 

BAŞKAN — Yani, İstanbul Belediyesi ilgili mü
dürleriyle beraber ilgili başkan yardımcısı da?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İlgili başkan yardm> 
crsı da var Sayın Başkanım orada. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, şöyle olabilir : 

«İstanbul Belediye Başkanı ve görevlendireceği 
başkan yardımcıları.» 

tBu, halen (d) bendinde bulunandır. Tabii ister is
temez İstanbul 'Belediye Meclisi üyeleri arasından se
çilecek 8 üye, belediyelerin seçim yöntemleriyle idare 
edilir bir müessese olarak düşünüldüğü için Hükümet 
tarafından bu metin gelmiş. Ama bugünkü ortamda 
böyle bir encümen yoktur, seçilecek 8 üye de yoktur. 
İleri tarihe dönük diye getirmişler bunu. 

Sayın Genel Sekreterimiz «zaten bunlar yoktur, 
o zaman malul olur, dbğmiaz» diye düşünüyorlar. 

BAŞKAN — Doğru evet, işlemez, kanun yürür
lüğe girince nasıl işleyecek?... 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yoksa 
zaten o zaman gelmeyecek demektir veya tensip bu
yurursanız şöyle diyelim: 

«İstanbul Belediye Meclîsi üyeleri arasından seçi
lecek '8 üye veya bu konuda görevlendirilmiş ilgili şu
be müdürleri.» 

'Bugün halen öyledir. Bu konuda görevlendirilmiş 
Mgili sulbe 'müdürleri yahut ilgili müdürler «veya» ke
limesiyle seçildiği zaman onlar gelir, bugünkü ortam
da da ilgili müdürler (gelir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(HÂKİM KIDEİMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 

(içişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, ha
zırladığımız ilk tasanda cümle şöyle idi (bugünü de 
düşünerek konmuştur) : «İstanbul Belediye Meclisi 
üyeleri veya onların yerine kaim olan kurul.» 

O meclis üyelerinin görevini hangi kurul yapıyor
sa o kurul arasından seçilmesi konusu sonradan çı-
kanüldı ve böyle geffldıi. 

Eğer geldiği gibi yazarsak kanımca maksat hâ
sıl olur. 

BAŞKAN — Olmaz, o karşılar, «Belediye meclis 
üyelerinden 8 üye veya yerine kaim olan kurulca 8 
Üye.» 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediye Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz şu şe-
'kilde değiştirelim. Belediye Başkanına verdik bu yet
kiyi, çünkü bugün encümeni oluşturan, dolayısıyla 
meclisi teşkil eden o; 8 üyenin içerisinde bununla il
gili olmayan müdürler vardır. Buna mukabil dışarıda 
kalmış imar müdürü gibi, makine, elektrik sanayii gi
bi müdürler var ki, bunlar direkt olarak ilgilidir. 

O takdirde belediye başkanına verelim bu yetkiyi, 
«^Belediye 'başkanının görevlen'direceği 8 müdür» di
yelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daha iyi 
olur. 

IBA$KAN — Daha iyi olur; ben de onü dedim. 
Yani İstanbul Belediyesiyle ilgili müdürler değil de 
İstanbul Belediye Başkanınca görevlendirilecek 8 mü
dür olacak. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «İlgili» diye
lim. 

Bu şekilde kalırsa efendim seçilecek '8 üyeyi kimin 
seçeceği konusu da ortada kalır. 

BAŞKAN — Meclis seçecek, kendî arasından seçe
cek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi onu 
•kaldıralım efen'düm, 'şimdiki şekilde uygun, belediye 
başkanı tarafından seçilecek. 

BAŞKAN — Ama bu yine dursun. Yarın, öbürsü 
'gün meclis teşekkül ederse o zaman kanunun tekrar de
ğişmesi lazımı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hükümet, 
metni buraya getirirken mutlaka bir meclis 'seçimini 
öngörmüş. Tabii İstanbul Belediye Meclisi sanıyorum 

130 veya 150 kişi. 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesd Tem

silcisi) —135 kişi. 
BAŞKAN — Ama nasıl, olacak mı, olmayacak mı, 

nakil olacak onu da bilmiyoruz. 

IHÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İzin ve
rirlerse, «İstanbul Belediye Meclisi üyeleri arasından 
seçilecek 8 üye veya bu görevi yapan ilgili müdürler
den Belediye Başkanınca görevlendirilecek 8 üye» di
yelim. 

HÂKİM KIDEMLİ AJJBAY İLHAN KÖSEOĞ-
LU (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Gelen metin şu şe
kildeydi Sayın Başkanım, «Belediye Meclisince veya ye
rine kaim olan kurul üyeleri arasından seçilecek 5 
kişi veya 8 kişi.» 

Sanıyorum bu metin en güzel şekli olur. 

NEJAT GÜNDOĞDU (istanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bu metin ihtiyacı karşıla
maz. Çünkü Belediye Meclisinin yerine kaim olan 
bugün encümen var. Bu encümen 8 kişiden oluşuyor 
ve bu 8 kişinin içinde uzaktan yakından ilgisi olma
yan şahıslar var. «Başkanın ilgili gördüğü 8 kişi» der
sek o zaman ihtiyacı karşılar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
buyurursanız meclisiten hiç bahsetmeyelim, çünkü ne 
şekilde olacağı belli değil efendim. Olacak mıdır, ola
mayacak mıdır bunu bilmiyoruz. İleride duruma gö
re o konur. 

BAŞKAN — Konamaz, o zaman yine müdürler 
girer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mİlli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman kanun de
ğiştiririz Sayın Başkanım. 

Yan'i mevcut olmayan, tasarısını 'dahi bilemediği
miz, tasarlamadığımız bir şeyi, ileride olabilirse böyle 
olur şeklinde düşünceyle konması ileride bu kanunun 
sa'kat olmasına sebep olur. 
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O bakımdan 'bunun külfeti neyse onu koyalım or
taya, kanun çıktığı vakit bir maddeyle değıştiriveririz. 

Tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — O zaman (c) fıikrası şöyle ölüyor : 

«fîstanbul Belediye Başıkanınca ilgili müdürler arasın
dan seçilecek 8 üye.y 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, ilgili müdürler arasından seçilmez; ilgili mü
dürlerin tümü katılır. 

(BAŞKAN — Hayır. Belki sayısı fazladır, 8'den 
fazladır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hepsi de 
girsin ilgisi varsa. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «'Müdürler 
arasından 'seçilecek ilgili 8 üye» demek daha uygun
dur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İstanbul 
Belediye Başkanınca seçilecek ilgili müdürlerden olu
şur; tümü girmiyor. 

BAŞKAN — Rakam vermezsek olimaz efendim. 
Kaç kişiden teşekkül ediyor bilemeyiz ki; bir rakam 
vermemiz lazım. 

IMesela «'Sağlık Müdürünün ilgisi yok» dediniz, 
Sağlık Müdürünün ilgüsü var; nasıl yok, sağlıkla ilgili. 
Hukuk İşleri Müdürünün ilgisi var, hukuki ıfconular 
var. 

«fîstarîbul Belediye Başkanınca müdürler arasın
dan 'seçilecek ilgili 8 üye.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir sı
kıntısı olur, belki ilgili 9 üyesli varsa... 

BAŞKAN — Hangisi en çok ilgili ise 8 tanesini 
seçecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 8 tanesi 
de yeter. 

(BAŞKAN — Bu önergede (a) fıkrası «İstanbul 
Valisi, özürü 'halinde görevlendireceği vali yardımcısı» 
şeklinde idi. 

(b) fıkrası «İstanbul Belediye Başkanı veya...» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, «ve 
görevleridireceği başkan yardımcıları.» 

BAŞKAN — Kaç tane?... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAiYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O za
man «Başkan yardımcısı» diyelim, bir kişi katılsın. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder müsüniz ... ıBiz bunu bir ölçüye göre 
koymuştuk. 30 kişiden oluşuyor. 8 kişi oradan geliyor
du zaten, bu takdirde ağırlık o tarafa kayacak. 

BAŞKAN — Hayır, demiyorum ben. «Istantoul 
Belediye Başkanı veya»», orada «veya» kelimesi var. 
Doğrudur. Eğer vali katılmazsa, katılmıyorsa, o za
man belediye başkanı katılmaz, o da yardımcısını gön
derir. Vali katılmışsa belediye başkanı da katılır, vali 
katılamamış ise, vali yardımcısı katılmışsa, o zaman 
da belediye başkanı katılmaz, yardımcısını gönderir. 
«Veya» dediği o. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Ben şöy
le düşünmüştüm : Belediye başkanı katılır; su ve ka
nalizasyon hizmetleriyle ilgili bir başkan yardımcısı.... 

BAŞKAN — Artık müdürleri koyduk. 
Başında ya belediye başkanı var, ya belediye baş

kan yardımcısı var, o müdürlerin başında da. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK '(İçişleri Komlisyonu Başkanı) — Vali mut
laka katılacak, özrü halinde katılmayacak. Belediye 
Başkanı özrü olsa da olmasa da bir başkan yardım
cısını bu işe gönderecek. 

iBAŞKAN — Hayır. «Veya» demıek'Ve belediye baş
kanı varsa yalnız o katılacak, eğer katılmıyorsa gö
revlendireceği başkan yardımcısı katılacak. «Veya»dır 
«Ve», değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(İçişleri Komlisyonu Başkanı) — Vali için 
«özürü» kelimesini kullandık, (burada «özürü» keli
mesini kullanmıyoruz. Belediyede tercihe bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
ı(c) fıkrası «İstanbul Belediye Başkanınca müdür

ler arasından seçilecek ilgili 8 üye» şeklinde; diğer 
fıkralar ise (d), (e), (f) olarak düzenlenecek. 

Şimdi bu maddeyi önerge istikametinde ve öner
gede yaptığımız değişiklikle birlikte yeniden okutuyo
rum : 

«Genel Kurul: 
MADDE 4. — Genel Kurul, aşağıda gösterilen 

temsilcilerden oluşur. 
a) »İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendirece-

ğ!i vali yardımcısı, 
b) İstanbul Belediye Başkanı veya görevlendÜre-

ceği başkan yardımcısı, 
c) İstanbul Belediye Başkanınca müdürleri ara

sından seçilen ilgili 8 üye, 
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d) Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknolo
ji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, 
İmar ve Mân, Bayındırlık, Köy İşleri ve Koopera
tifler, 'bakanlıklarınca mahallinden, olmadığı takdlirde 
merkezden görevlendirilecek üs/t yönelttim düzeyinde 
'birer üye, I 

e) Çevre Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Mü- I 
dÜıiüğU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstan
bul Sanayi Odasınca görevlendirilecek ibirer üye, 

f) ıBu Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
uyarınca İSKİ'nin hizmet alanına alınan belediye ve J 
köylerin belediye başkanı ve muhtarları tarafından ken
di aralarından seçecekleri en çok beş üye.» i 

BAŞKAN — Hepsi 30 oluyor değil mi?... 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) —Evet, hepsi 30 olu
yor. I 

'BAŞKAN — Başkanla beraber mi oluyor?.... I 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Başkanla bera
ber oluyor. I 

BAŞKAN — Tek rakamlı yapsaydınız iyi idi. Ger
çi her zaman tam mevcuda toplanmaz ama... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ağırlıklı 
olarak bunun 17 tanesi devlet tarafından geliyor. Ço- I 
ğunluk Hükümet kanadından oluyor. I 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-, 
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, I 
aslında bugünkü durum 25'dir. İleride dahil olacak I 
köy ve belediyelerden gelecek 5 kişi ne zaman olur, j 
bilinmiyor. Bugün için 25'dir. I 

BAŞKAN — Bu son şekli ile 4 ncü maddeyi oyla- I 
rınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları: 
MADDE 5. — Genel Kurul, her yıl Mayıs ve 

Aralık aylarında İstanbul Valisi tarafından toplantıya 
çağrılır. Toplantı süresi en çok beş gündür. 

oenel Kurul salt çoğunlukla görüşmelere başlar. 
Genel Kurula istanbul Valisi, özürü halinde gö

revlendireceği Vali Yardımcısı Başkanlık eder. Genel 
Kurul, kendi üyeleri arasından iki de başkanlık divanı 
üyesi seçer. 

Genel Kurulda 'kararlar hazır bulunan üyelerin ço
ğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bu
lunduğu taraf in oyu üstün sayılır. I 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetçilerce 
gerekli görülürse olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

BAŞKAN — Niye en çok 5 gün dedik, ben onu 
anlayamadım?... îşinli bitiremezse 6 ncı gün çalışama
yacak mı?... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Çalışabilir Sayın 

I Başkanım. 
BAŞKAN — Çalışamaz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
genel kurulun aslında yapacağı bir şey yok. Suiisti
mali önlemek için bu madde getiriM'ştir. 

I BAŞKAN — Artık canım bu kadar şey olmaz. 5 
nci gün dolduğu takdirde herkes gider, ben gelmem, 
der. 

I «Genel kurul, her yıl Mayıs ve Aralık aylarında 
I İstanbul Valisi tarafından toplantıya çağırılır.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Herhalde 
Hükümet bu hükmü harcırah alacakları için düşün-

j müş. y 

(BAŞKAN — Bunun başka türlü yolunu bulur, tek
rar bir daha toplanır. 5 gün toplanır, bir hafta ara 

I verir bir daha toplanır. Olağanüstü toplanmayacak 
I mı?... Alt tarafta yazıyor «Olağanüstü toplantıya ça-
I ğrrabiiir» dedik. 

IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Toplan-

I ti süresi en çok 5 gündür» ibaresini silersek, olur. 
BAŞKAN — Tabii. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hatta al-

I tında başka şeylerde vardır, biz onu benimsemedik : 
I «İlk toplantıda çoğunluk bulunmazsa 3 gün sonra top-
I lanır, ikinci toplantıda da çoğunluk bulunmazsa mev-
I cutlarla toplanır.» Bliz bunları benimsemedik, çıkar

dık. 
I 'BAŞKAN — Cemiyetler Kanununda var zaten. 
I «Toplantı süresi en çok 5 gündür» tuhaf oluyor 
I değil mi?... Bir gün daha toplansa olmuyor. Bunların 
I hepsinin ayrıca işleri var. Kimlisi vali, kimisi belediye 
I başkanı, kimisi başkan yardımcısı, kimisi müdür. Za-
I ten işlerini bir an evvel bitirmeye çalışırlar. 
I O halde «Toplantı süresi en çok 5 gündür» cümle-
I sini çıkaralım. 
I 5 nci madde üzerinde başka söz almak 'isteyen var 
I mı?... Yok. 
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Bu maddeyi 1 nd fıkradaki «Toplantı süresi en 
çok 5 gündür» ibareleri silinmiş olarak oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurulun Görevleri: 
MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun 

bir önceki yıl çalışmalarına ilişkili faaliyet raporunu, 
bilançosunu ve denetçiler raporunu belirleyeceği usul
lerle inceleyip karara bağlamak, 

b) Aralık ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun 
yerii yıla ilişkin bütçe ve personel kadro taslağını ince
leyip karara bağlamak, 

c) Yapılan çalışmaların bu Kanuna ve bu Kanunla 
gözetilen amaçlara uygun olarak yürütülüp yürütül-
mediğini değerlendirmek, 

d) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 
e) Yönetim Kurulunun, Genel Kurulda görüşül

mesini önerdiği işleri görüşüp karara bağlamak, 
ıf) Yönetim Kurulunca incelenmesi yapılan yö

netmelikleri inceleyip karara bağlamak, 
(BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak iste

yen var mı?... Yok. 
Bu konuda Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek

reterinin bir önergesi var, okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 6 ncı maddesinin (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

b) Aral*: ayı toplantısında Yönetim Kurulunun 
yeni yıla ilişkin bütçe ve personel kadro taslağını ince
leyip karara bağlar ve personel kadrolarını içişleri 
Bakanlığının onayına sunar. 

BAŞKAN — Yani, sonundaki cümleyi ilave etmiş 
oldunuz : «Personel kadrolarını, İçişleri Bakanlığının 
onayına sunar.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet ef endim. 

Çünkü her şey bu kurul içinde, bu teşkil içinde 
geKyor; bunun memleketin imkânlarına göre, bütünü 
dikkate alınarak tatbik edilmesi gerekir; memleketin 
İmkânlarıyla ne dereceye kadar (bağdaşmaktadır kad

roları. Bu bakımdan hiç olmazsa bir tetkik makamına 
sunulsun da şişkinlik olmasın. 

BAŞKAN — Yalnız bütçede var bu. Bütçe bakı
mından?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütçeyi Genel Kurul 
tasdik ediyor efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Müsta
kil bütçesi olan özerk bir kuruluş olduğu için. 

BAŞKAN — Ve personel kadrolarını yalnız İçiş
leri Bakanlığının onayına sunuyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Evet; şişirmesin kad
roları, rastgele kadro yapılmasın, bir mekanizmadan 
çıkıp bir mekanizmadan geçsin diye. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Aslında 
anagörevi; birisi, Mayıs ayındaki toplantısında 'bir ön
ceki yılın 'çalışmalarını inceleyecek, karara bağlayacak; 
Aralık ayındaki toplantısında da plan gibi, kadrosu gi
bi bütçösinli gelecek yılın genel kuruluna getirecektir. 

BAŞKAN — Yalnız, acaba mali yılbaşı Mart ol
duğuna göre mi yazıldı, yoksa Ocak ayı olduğuna gö
re mi?... 

HAKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN, (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
Ocak ayı olduğu da dikkate alındı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — İlerideki 
maddelerde de zaten geliyor efendim, mali yıllbaşının 
1 Ocak tarihi 'itibariyle düşünüldüğü. 

BAŞKAN — Yani, Aralık ayı toplantısına yetiş
meyebilir diye sordum. Aralık ayının 25'inde toplar 
mesela, bir şey yapamaz, bitiremez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O zaman 
her halde vali bir şey yapar bu iş için. 

BAŞKAN — Başa alması lazım, Aralık ayının ba
şına falan alması lazım. Artık onları düşünür tabÜ. 

Evet, bu önerge üzerinde de söz almak isteyen var 
mı?.... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (içişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
bu onama yetkisi Genel Kurula verilmişti. Bu mües
sese bağımsız ibir tüzelkişiydi bütçe bakımından da. 
Kendi kadrosunu kendisi hazırlayacak, yönetim ku
rulu hazırlayacak genel kurula sunacaktır. Çok ağır
lıklı bir müessese zaten yönetim kurulu. Bu yazılış 
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tarzıyla bütçemin de onaylanması İçişleri Bakanlığına 
gidecek. 

BAŞKAN — Hayır gitmiyor, «ve personel kad
rolarını İçişleri Bakanlığının onayına sunar» diyor; 
bütçeyi değil. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — O görev genel 
kurula verilmişti. 

BAŞKAN — Öyleymüş ama, genel kurula bıra
kırsak bu mütemadiyen bu kadroları şişirebilir, de
niyor. Olmuştur bu. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Hazırlayan yö
netim kuruludur. O sadece onaylamama yetkisine sa
hip. Yönetim kurulunda zaten Hükümetin, İçişim 
Bakanlığının 2, temsilcM var; imar ve İskân Bakanlığı
nın temsilcisi var, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığının temsilcisi var. Yani, o bakanlıklar aslında 
orada temsil ediliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, esa
sen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tu
tuyor buradaki memurları. Böyle olunca devlet me
murudur, o halde Devletin mutlaka bir ünitesinin 
kontrol etmesi lazımdır. Kaldı ki, şimdi Sayın Tü-
zünertn bir önerisi var,, müsaade ederseniz izah et
sinler efendim. 

ıSEDAT TÜZÜNER (M. G. K. Yasama Sekrete
ri) , — İktisadi Devlet Teşekküllerinin tabi olduğu 
ek geçici 9 ncu maddeye istinat ediyor 'bütün bunlar 
efendim. Ek geçici 9 ncu maddede, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri bugünkü personel rejimine tabi oluyor 
ye bu 9 ncu madde de, kadroların Bakanlar Kurulu 
kararıyla çıkmasını amirdir. Bundan başka, Bütçe 
Kanunu ile getirilen bir maddeye göre tüm kadroların 
Bakanlar Kurulu kararı ile değil de, bir kanunla çı
karılması gerekmektedir. Şu halde, bir kadro kanunu
na İhtiyaç gösterecektir bunlar. 

(BAŞKAN — Doğrudur. 
Nasıl Devletin bütün bakanlıklarında kadroların 

1 senelik kanunla Meclisten geçirilmesi gerekiyorsa, 
bu da İçişleri Bakanlığına gelir ve oradan tasdikten 
geçirilir ve öyle yürürlüğe girer. Yoksa Genel Kurula 
verirsek, buna hâkim olunamaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Genel 
Kurul bu konuyu suiistimal edebilir. 

iBAŞKAN — Tabii, tabii anladım. 
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j HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ek 9 ncu 

j madde zaten ilk 4 ncü dereceye kadar kadroların tas-
I dikini Bakanlar Kuruluna vermiştir. O nedenle zaten 
I devreye İçişleri Bakanı bizzat giriyor. Tespit ettikten 

sonra İçişleri Bakanlığı, içişleri Baikanlığı 657 sayılı 
I Kanunun ek 9 ncu maddesi ilkelerine de sadık kalın-
I miş mı, kalınmamış mı, bir tetkikini yapar. 
I 'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Ve bu önerge 
I üzerinde başka slöz almak isteyen?... Buyurun Hükü-

mdt Temsilcisi. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (imar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu konu gö
rüşülürken gerek Bakanlıkta ve gerek Hükümette bu
nun üzerinde ağırlıkla duruldu. Malumları olduğu üze
re, belediyelerin kadroları içişleri Bakanlığınca tasdik 

I edilir, biraz evvelki ifade de öyledir. Aslında bundan 
I hiçbir yarar da sağlanamamıştır. Belediyeler istedikleri 
I gjîbi doldurmuşlardır ve temsilcileri de içişleri Ba-
j kanlığınca uzun süre onaylanmamıştır, beklemiştir ve 
I tatbikata inersek, çok büyük sıkıntılara ve huzursuz

luklara yol açmıştır. Burada Sayın Sözcünün ifade 
buyurdukları gibi yönetim kurulu zaten Devletin tem-

I silcilerinden kurulmuş bir yönetim kuruludur. Genel 
I Kurulda da keza büyük bir denige var ve aslında gene 
I böyle merkezi idareye ağır basan genel kurul söz konu-
I sudur ve gene Hükümetin... 

I BAŞKAN — Efendim, öyle diyorsunuz ama, bir 
I sürü KİT'ler var, genel müdürlere yetki verilmiş, me-
I mum doldurmuş; görüyoruz. Belediyeler de yapıyor. 

Yani, Devletin Yönetim Kurulunda temsilcisi olmak-
I la bu işlerin duracağını mı zannediyorsunuz?.. 3 sene 
I için 4 sene için seçJiyor zaten, nihayet 1 kişidir, 2 ki-
I sidir; akrabası vardır, filanın tanıdığı vardır, gelmiştir 
I bir şunu alıver demiştir, hep böyle olmuştur bugüne 
I kadar. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU ı(îmar v» iskân Ba-
I kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu konu gö-
I rüşülürken gene Hükümette, bugünün şartları değil, 
I geleceğin şartları düşünülerek paralel hale getirildi ve 
I m'ümikün olduğu kadar kendi içerisinde rasyonel bir 
I kuruluştur. Konuyu kendi içinden daha yukarılara gö-
I türürsek, ilerinin şartları içerisinde daha fazla politi-
I ika işin içine sokulabilr endişesiyle... 
I BAŞKAN — İyi ya, 2 defa ölüyor işte. Bir kere 
I kendisi evvela kadroyu tespit edecek, ondan sonra da 
I bunun çoğaltılmasını veya azaltılmasını yukarının tas-
I dikine gönderecek. Çoğaltabilir de, azaltabilir de. Ta-
J bii azaltmayı hiç düşünmüyoruz ya. 
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ÜLKÜ SÖYLEMİEZOĞLU (Sfcmar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Çoğaltabilir efendim. 

BAŞKAN — Çoğaltabilir diye düşünüyoruz. Yal
nız şu var, müteakip senenin 'kadrosu mu olacak bu? 
O zaman aralık ayında toplanan bu kurulun çıkara
cağı kadro İçişleri Bakanlığına gellip tasdik edilemez, 
mümkün değil. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU (tmar ve tskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Kasım yapalım efendim. 

'BAŞKAN — Kasını olursa olur, hatta o bile zor 
yetidir. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Kasım çok sakın
calı, bütçeyi de yapacak, kadroları ona göre alacak. 
Ona göre 'bu düşünülmüş konmuştur. Kasımda yapı
lan şey ancak taa önümüzdeki bütçe yılı için geçerli 
oîalbffir. 

BAŞKAN — Zaten 'önümüzdeki yıl için yapıyor, 
yani ocak ayına göre yapıyor şimdi!. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komlisyonu Üyesi) — Aralıkta toplana
cak diyelim 1982'nin bütçesini kadrolarını yapacak. 
Kasım ayına alırsak bu mümkün olmayacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Mayısa al
mak lazım aslında. 

(BAŞKAN — Yani ekim veya kasım olması la
zım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
şöyle diyelim, aralık, ayı toplantısında yönetim ku
rulunun yenli yıla ilişkin bütçe ve personel kadroları 
tespit için... 

BAŞKAN — Eğer kendi kendine yapsaydı mese
le yoktu. Mademki İçişleri Bakanlığının onayına su
nacak, oradan gelmeden de bütçesini yapamayacak, o 
zaman yetişmez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ekim ola
bilir. 

BAŞKAN — O zaman, (a) fıkrasındaki mayısı da 
biraz öne almialk lazım, marta falan altaalk lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — O geçmiş 
yılın konusudur. 

IBAŞKAN — Nisan da olabilir o, yanli pek üst üste 
•gelmesin diye. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — 5 ay. 

BAŞKAN — 5 ay, evet iyi. 

I Ozaıman 5 nci maddeyi de değiştirmek lazım, 
I «Her yılın mayıs ve ekim aylarında» 'diye. Onun 
I için 5 nci maddeyi tekriri müzakereye sunuyorum 

efendim: Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I 5 nci maddede «Genel kurul, her yıl mayıs ve 
I aralık aylarınida toplanır» demiştik. Onun şimdi, 
I «Genel Kurul, her yıl mayıs ve ekim aylarında Is-
I tanbul Valisi tarafından toplantıya çağrılır» diye dü-
I zeltilmesini oylarınıza sunuıyorum: Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Onu 5 nci maddede 
I «ekim» olarak düzeltelim efendim. 

I Şimdi 6 nci maddeye geçiyoruz. 
I 6 nci maddede (başka söz almak isteyen var mı?.. 
I Yoktur. O faalde, 6 nci maddeyi, (b) fıkrası Genel 
{ Sekreterin önergesi istikametinde ve fakat aralık 
I ayı toplantısında değil «ekim ayı toplantısında» şek-
I ünde dütöeltiUmiş olarak oylarınıza sunuyorum1: Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I (b) fıkrası Genel Sekreterin önergesi istikame-
I tinde düzeltilecek ancak aralık ayı «ekim ayı» ola-
I çaktır. 
I Şimdi 7 nci maddeyi okutuyorum : 
I Yönetim Kurulu : 

I MADDE 7. — Yönetim Kurulu bir başkanla 
I altı üyeden oluşur. 
I Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
I Genel Müdürün özürlü olması halinde Yönetim 
I Kurulu üyesi olan yardımcı Yönetim Kuruluna da 
I ıbaşkanlık eder. 
I Genel Müdür yardımcılarından 'hizmette en eski 
I olanı, hizmette eşitlik hailinde yaşlı bulunanı Yöne-
I tim Kurulunun tabii üyesidir. 
I Yönetim Kurulu üyelerinden birisi İstanbul Va-
I iisinin; diğeri İstanbul Belediye Başkanının önerisi 
I üzerine İçişleri, 'biri Maliye, biri Enerji ve Tabii 
I Kaynaklar, biri de İmar ve İskân bakanlıklarınca 
I atanırlar. 
I Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet sü-
I resi 3 yıldır. Suresi dolanlar yeniden atanabilirler. 
I Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, 
I yerine atananlar daha önceki üyemin süresini ta-
I marnlarlar. 
I Yönetim Kuruluna atanacakların ÎSKİ'nin ko-
I nusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işlet-
I metilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlılkları-
I na uygun yükseköğrenim görmüş, aynı konuda en 
I az 10 yıl hizmet vermiş ve 65 yaşını doldurmamış 
I olmaları gerekir. 
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.Üyeler, Devlet memurlarına 'ilişkin mevzuatta T 
yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektö- I 
'ründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve I 
özel 'bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüsflerinin' I 
kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl I 
görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimsele- I 
rin memuriyet'leriyle buna ait (her türlü hak ve yü- I 
Ikümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi I 
ve emekliliklerinde ıfM1 hizmet olarak hesaba katılacağı I 
gibi, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını I 
'kazananlar, başikaca 'hiç bir işleme gerek kalmaksı- I 
zın terfi ettirilirler. I 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretileri izinli sayıl- I 
dıklan kurumlarda ellerine geçen üoretlenden daha I 
az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine I 
ödenir. I 

IBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı efendim?.. I 

7 nci maddenin 4 ncü fılkrası üzerinde bir öner- I 
ge var, onu okutuyorum : I 

iMili Güvenlik Konseyi Başkanllığına I 
(istanbul ISu ve Kanalizasyon İdaresi Gendi Mü- I 

dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun I 
Tasarısının 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim, I 

Nejdet ÜRUĞ I 
Orgeneral I 
Mildi Güvenlik Konseyi I 
Genel Sekreteri I 

'Yiönetim Kurulu üyelerinden birisi İstanbul I 
valisinin diğeri İstanbul Belediye Başkanının önerisi I 
'üzerine içişleri Balkanının; biri Maliye, biri Enerji I 
ve Tabii Kaynaklar Ibiri de İmar ve İskân (Bakanı- I 
nm teklifi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. I 

ıBAŞKA'N— Doğrudan doğruya bakanlıkça de- I 
ğil, müşterek kararname ile olacak. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
'KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Söz I 
verir misiniz efendim? I 

IBAŞKAN —'Buyurun* I 
KÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 

'KAYNAK '(İçişleri Komisyonu /Başkanı) — Genel I 
prosedür içerisinde devlet hizmetinde yönetim ku- f 
rullanna üçlü kararname ile atama yapılıyor veya I 
bakanlar kurulu kararıyla atanıyor. Halbuki burada- I 
her bakanlık müstakil bir atama yapacaktır. Belediye I 
Başkanının önerisiyle bir, İstanbul Valisinin öneri- I 
siyle bir olmak üzene iki kişiyi direkt İçişleri Ba- I 
kanı; ilgisi bulunan diğer üç bakanlık da (Maliye j 
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'Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
imar ve İskan Bakanlığı) birer üyeyi Hükümetin süz
gecinden geçmemiş olarak, Başbakanın bilgisi dı
şında atayacaklardır ki, halbuki (hizmet hükümet hiz-
mıetidir, büyük bir hizmettir, kapsamlı bir hizmettir, 
Bu bakımdan atanacak kişilerin kimlikleri, yetenek
leri üzerinde Hükümet de söz sahibi olsun diye müş
terek kararnameye bağlanmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. Madde üzerinde de 
söz almak isteyen yoktu. O halde 7 nci maddeyi 
bu önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddenin 4 ncü fıkrası önerge istikametinde 
değiştirilecektir. 

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esas
ları : v 

MADDE 8. — Yönetim 'Kurulu, olağan olarak 
ber hafta belirli bir günde toplanır. Herhangi bir 
nedenle birden çok toplantı yapmak gerekirse baş-
Jcanın çağrısı üzerine toplanabilir. 

Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. 
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kul
lanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu 
tarafın oyu üstün sayılır. 

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kulla
nanlar gerekçelerini belirtirler. 

BAŞKAN — Yalnız, 1 nci f rican in «belirli gün
lerde» şeklinde düzeltilecekti. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
orada bir düzeltme yaptık, «belirli günlerde toplanır» 
'dedikten sonra fıkra bitiyor. Belirli günlerde top
lanır», o kadar, 

IBAŞKİA'N — «Belirli günlerde toplanır». Eski 
şekli «Belirli bir günde toplanır» idi; böyle düzel-
tildi, «herhangi bir nedenle birden çok toplantı yap
mak gerekirse başkanın çağrısı ile toplanabilir» kıs
mına gerek yok artık. 

Şimdi maddeyi o şekliyle okuyunuz: 
Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esas-

Üan : 
Madde 8. — Yönetim Kurulu, olağan olarak her 

'hafta belirli günlerde toplanır. 
Toplanıma salt çoğunluğun sağlanmasıyla olur. 

Kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kulla
nılamaz, oylar eşit olursa başkanın bulunduğu ta
rafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. 
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Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtir
ler. 

BAŞKAN — Bu 8 nciı madde üzerinde söz al
mak isteyen var- mı efendim?.. Yoktur. 8 ncd mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul 'edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri: 

MADDE 9. — Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır ; 

a) Kuruluş amacına uygun olarak tSKİ'nin ça
lışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların 
Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 

ib) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, 
bütçe, bilanço ve personel kadro taslaklarının ön 
incelenımesani yapmak ve yılda dört maaşı geçmemek 
üzere verilecek ikramiyelerin miktarını belirlemek, 

c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları ara
sında aktarma yapmak. 

d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yatırım pro
jelerini inceleyip karara bağlamak, 

e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın 
alma ve ihale işlemleri ile (bunların icra şekil ve su
retlerini karara bağlamak ve her bütçe yılımda Ge
nel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve 
kira bedelleri üst sınırını belirleyip Genel müdüre 
yetki vermek, 

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma 
işlerini karara bağlamak, 

/g) Genel Müdürlükçe önerilecek yurt içi, yurt 
dışı borçlanmaları karara bağlamak, 

(h) (Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkın
da genel müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip 
karara bağlamak, 

i) ISKl'nin leh ve aleyhindeki davaların ve da
va safhalarına intikal etmemiş ihtilafların sulh ve 
tahkim yolu ile halli, davayı kabul, davadan feragat 
ve feragati kabul, .davayı takip ve temyiz etmekten 
vazgeçme konularında karar vermek, 

j) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı kulla
nılmış suların 'boşaltılmasına ilişkin tarifeleri onay
lamak, 

k) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine 
göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, 
yetkisi içinde olanları salmak, yetkisi dışında olan
ları ilgili kurull ve mercilere iletmek, 

1) Genel Müdürün önerisi üzerine dördüncü ve 
daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacak perso
nel l e bu derecelerdeki personelin (Bakanlıklarca 
atananlar hariç) atama, nakil, terfi ve işten çıkarıl

makları hakkında karar vermek ve sözleşmeli per
sonelin işe alınmalarını onaylamak, 

m) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü top
lantıya çağınımak, 

m) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları 
inceleyip karara bağlamak. 

•BAŞKAN _ Bu yönetmelik mi olsun, tüzük 
mü olsun? (b) fıkrasında, «genel müdürlükçe hazır
lanacak yönetmelik» deniliyor. 

SHAKUM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-
HÎN '(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım tüzük ağır işleyen bir kaidi tasarruftur. Tüzük
ler daha ziyade vazı kanunun düzenleyemediği, tü
züğe bıraktığı boşlukları doldurmak için çıkar; nev'-
ama kanun gibidir. Gerçi kanunların hükümlerini 
açıklayan tüzükler de vardır ama, bazı kanunlar ana 
ilkeleri koyar, teknik teferruatını tüzüğe bırakır. Bu 
kanunlarda tüzük asıl geçerlidir, Yoksa her konuda 
tüzük yapılabilir, kanun emrettnese dahi tüzük ya
pılabiliri 

Burada yönetmelik olursa, kendi içinde yönetme
liği yapar, ihtiyaca göre yönetmelik hükümlerini 
kanuna aykırı hüküm taşımamak şartıyla, günün ih
tiyaçlarına göre değiştirebilirler; bu kolaylığı var-> 
dır, 

BAŞKAN — Evet. 
9 ncu maddenin (i) bendini/n değiştirilmesi hak-

kınlda Genel Sekreterlikçe verilen bir önerge var; ev
vela onu okutuyorum: 

İMİMİ Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

ilsltan'bul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 9 ncu maddesinin (j) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim, 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

j — Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve 
'kullanıîmıış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri 
tespit ederek valinin onayına sunmak, 

BAŞKAN — Yönetim kuruluna değil de, vali
liğe bıraktık onayına 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha üst makam 
diye İçişleri Bakanlığını düşündük. Diğer taraftan, 
yaptığımız görüşmelerde, diğer belediyelere de bu 
işi verdik. Bu arada filan yerdeki belediyenin de 
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kendi kendine yaptığı su ücretini içişleri Bakanlığı
na bildirmesi lazım gibi bir neticeye vardık. Bunun 
üzerine de bir kontrol mekanizması koymak için (Yö
netim 'kurulu, bütçesi elvermedi suya zam, efendim 
açık verdi suya zam şekü'ine gitmesin KİT'lerde ol
duğu gibi, bir kontrol mekanizmasına bağlayalım 
dedik) valiyi daha uygun gördük* 

Tensiplerinize arz ediyoruz efendim< 
IBAŞKAN — Evet, bu konuda Hükümet ne der, 

'belediye ne der efendim? 

NEJAT GÜNDOĞDU (istanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, tensiplerinize arz edece
ğim husus şu : Yönetim Kurulu bunu tespit etsin 
ama, onaylamasını genel kurul yapsın. Valü gerçek 
kişi olduğu için, yani ıbu 'ilave ya geçerli olacaktır 
yahut olmayacaktır^ 

/BAŞKAN — Yönetim kurulu hakikaten suyun 
maliyetini hesap etti, ancak şu kadarını abonelerden 
alırsak karşılar bunu dedi, karar verdi; vali de onay
lamadı. Bunun sorumluluğu küme ait? Açığı kim ka
patacak? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mülli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Vali o zaman içiş
leri Bakanlığına getirecek, daha yüksek makama ge
tirecek herhalde efendim. Çünkü, su ihmal edilemi-
yecek bir madde takdir buıyurulacağı veçhile., Onun 
Hayati mevcudiyeti, yaşamda etkisi belli; bu bakım
dan bunun fiyatının mutlaka bir tarifede değişik
lik yapılırken bir üst merciden geçmesi, bir devlet 
süzgecinden geçmesi şart diye düşündük efendim. 

IBAŞKAN — Elektrik de öyle, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar zaten öyle, 
yapamıyorlar efendim, 

NEJAT GÜNDOĞDU (istanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Bugün uygulamada gerek Elektrik İdaresi, 
gerekse Sular İdaresi kendi tarifelerini kemdi büt
çelerinin elverdiği şekilde yapıyorlar; ama Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayına sunuyor
lar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bilfarz suyun 
metremiikâbı 25 lira olarak önerilmişse, onu aynen 
kabul etmiyor; 18'dSr diyor, 18 olarak onaylıyor ve 
Sular idaresi Genel Müdürlüğü de 18 olarak tatbika
tı yapıyor. . 

ıBAŞKAN — Aradaki farkı? 
(NEJAT GÜNDOĞDU (Istanlbul Belediyesi Tem

silcisi) — Arada fark ydk. Onun teklif ettiğini kabul 
etmek mecburiyetinde değil Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığı. O, kendîsine göre hesabını yapıyor; 

siz 25 teklif ettiniz ama diyor, bizim yaptığımız he
saba göre 18'dîr ve 18 olarak uygulayacaksınız di
yor, 

BAŞKAN — O hailde kim onaylasın? Genel ku
rul mu diyorsunuz? 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Efendim, biz genel kurul olarak öneriyo
ruz, Vali yerine genel kurul. Çünkü, genel kurul aşa
ğı yukarı daha devlet sektörünün içinde, belediyeler.. 

BAŞKAN — Köylerden var, 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Evet. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Eekreteri) — Yalnız yılda 'iki de
fa toplanıyor malumunuz, efendim. Gerçi fiyat artı
şı için olağanüslfiü toplantı mümkün ama, daha pra
tik bir yol olarak geldi; genel kurulu toplamak biraz 
güç gibi. 

BAŞKAN — Evet (Hükümet Temsilcisi arkada
şımız ne düşünür bu konuda? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (imar ve iskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu konu ger
çekten tasarının en önemli noktalarından birisi. lle-
riki maddelerde de slize arz edilirken okunacağı gibi, 
aslında tarifelerin hanigi hususları taşıyacağına dair 
kanun hükmü var, Ayrıca tarifelerin tespitine ilişkin 
bir sürü esaslar, usuller yönetmelikte yer alacak ve 
bu yönetmelik de daha evvel genel kuruldan geçe
cek. Yani, yönetim kurulu bu şeyi hesaplarken ta
mamen fiili durumu ayarlayacak, içinde birçok esas
ları hem kanunda, hem yönetmelikte açıklanmış bu
lunacak. Bunun çok rasyonel bir biçimde olmaya
cağı ve hele genel kurul açısından da çok yüksek 
fiyatların istenmeyeceği görüşü de bu hükme hâkim 
oldu) 

Burada önemli olan husuis şu efendim : Kendi 
içerisinde özerk bir bütçeyle hizmetlerini yürüten bir 
kuruluşun fiyatına üstten müdahale ettiğimiz zaman 
bir zarar söz konusu ise onu da karşılamak lazım; 
4401da olduğu gibi. Hele bazı çalışmalarda; Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yahut imar Bakanlığı 
böyle düşürdü, ama bu müdahale her zaman için dü
şürme halinde bir karşılığı gerektiriyordu, onun ye
rine kendi bünyesinde bu ISKl'nin bu hadiseyi yü
rütmesini ve kuruımlariinın özerkliği dolayısıyla da bir 
mahzuru olmayacağını düşünüyorum, 

Arz ederim efendim, 
'BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, valiyi kıs-
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tas alırken tstantbuTda satılan ekmek fiyatının vali 
tarafımdan tespit edildiğini de huzurlarınıza getiririm 
efendim. O yönden aldık efendim valili de, yani onu 
düşünerek* 

IBASjKAN — Tabii. Vali bunda çok mütereddit 
kalır. Bir yönetim kurulunun kararını onaylamamak 
ona büyük bir şey yükler, genel kurulun zaten baş
kanı o, yani vali genel kurulun başkanı. Belki de, 
bunu genel kurula götüreyira, ondan sonra tasdik 
ederim der. Eğer valiye verirsek bu mesuliyeti, böy
le yapar ve yapacağı da budur; kendisi üstlenmeye-
cektir; genel kurulu 'toplayacağım der, olağanüstü 
ıtoplanltıya çağırır ve orada onu tasdik ettirir veya 
reddettirir, 

'Bakanlığa gönderilirse o zaman mesele yok; Ba
kanlık bunu üstlenir. 

'ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, teşmil edil
memesi lazım onun o zaman efendim. Bütün Türki
ye'deki belediyelerin su ücretlerinin Bakanlığa gel
mesi lazım. Ondan endişe ettik. Yani, eğer sakınca 
yoksa, biz Bakanlığı tercih ederiz efendimi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Kom'isyonu Başkanı) — Bunun 
en tutarlısı genel kurul olabilir belki, vali kalbul bu-
yurulmadığı takdirde. Zaten gelecek yılın bütçesinin 
içerisinde bu su tarifeleri vardır. Bütçeyi yapıp ge
nel kurula götlüruyor zaten., 

'BAŞKAN — Tabii, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAlK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Mutla
ka ekim ayındaki toplantıda bir sonraki yılın bütçe
sini düzenleyecek, 

Bizatihi bu tarife içeririnde vardır, 

ıBASKAN — Vardır, muhakkak olması lazım. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Çünkü 
«gelirler - giderlerin içinde suyun tarifesi budur, ben 
bundan bu kadar gelir temin edeceğimi» diye mutla
ka gelirlerin içerisinde bunu gösterecektir; ama Sa
yın Komutanımın ifade buyurdukları gibi, yönetim 
kurulunu da bağımsız bıraktığımız takdirde, belki 
onlar kâr zihniyetiyle de davranabilirler, bu konuyu 
abartabilirler, 

Vali kabul buyurulmayacaksa bunu genel kurula 
götürmek uygun olur. Bir yerde genel kumlun hükü
met ağırlığı da var, vali de zaten genel kurul üye
sidir, belediye reisi de zaten içerisinde bulunacaktır. 
Bir yerde dikkat buyurulürsa, üst düzey yöneticileri 
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genel kurul üyesüdir; ama IstanıbulMa oturanlar ter
cih edilmiştir, bir yerde bunu kullanan kişilerdir. 

Genel kurul daha isabetli olur kanaatindeyim, 
IBAŞKAN —- Genel kurul olsa daha iyi olur gibi 

geliyor. Çünkü, valiye yukarıdan tazyiMer yapılalbÜ-
lir, rey kaygısıyla v.s. ile. İçişleri1 Bakanı telefon eder 
«Aman bunu tasdik etme» dîye, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten vali de genel 
kurulun içinde efendim. Yani otomatikman bu iş 
buyurduğunuz şekilde yürüyecek. 

IBAŞKAN — Ama genel kurulu toplamadan, İç
işleri Bakanına veya Barbakana telefon eder, «Bunu 
tasdik etme, çok pahalı, bizi müşkül duruma düşü
rürsün» der, toplattırmaz, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Kom'isyonu Başkanı) — Hükü
met Temsilcîsin'in 'ifade ettiği gibi diğer tarifeler ge
liyor; ama onanmadığt takdirde hükümet yardımı 
alıyorlar; böyle bir yardım alma olanağı da yoktur. 
Genel kurul kendi içinde bunu (halletsin; çünkü geli
rini giderini genel kurul dengeleyecektir. 

(BAŞKAN — Genel kurulun almasına rağmen 
hükümet müdahale etmişse zaten karşılar; hüküme
tin her zaman yetkisi van 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gelirler de zaten hü
kümet yardımı efendim, başka şey değil. Bir abo
nelerden alacağı para, gerisi tamamen hükümet yar
dımı efendim. İller Bankasının ve Hazinenin ayıra
cağı paralardan faydalanıyor, 

(BAŞKAN — O halde (j) fıkrası, «..,.. tarifeleri 
tespit ederek, genel kurulun onayına sunmak» şek
linde olacak; 

l(j) Fıkrasını bir daha okutuyorum : 
,«İ — Genel! Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve 

kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri 
tespit ederek, genel kurulun onayına sunmak.» 

IBAŞKAN — Belki de aralık ayında sunar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Demin 
6 ncı maddede de ifade ettiğim gibi, zaten bütçeyi 
görüşecek, orada bunu da görüşecektir. 

BAŞKAN — Orada onanmışsa zaten mesele yok. 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, o zaman genel kurulun 
görevlerine de dönmemiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Bütçeyi belirdik ya. 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Ama tarifeleri onaylamak genel kurulun 
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görevlerindendir; bir fıkra eklememiz lazım gelecek 
efendim* 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ '(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Lüzum yok efen
dim, aynı kanunun başka bir maddesiyle vazifelen
diriliyor, oraya dönmeye lüzum yok efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
6 ncı maddenin (e) fıkrası bunu kapsıyor efendim., 

«Yönetim kurulunun genel kurulda görüşülmesi -
ni önerdiği işleri görüşüp karara bağlamak.» 

BAŞKAN — Gerek yok, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bir (husus 
var; ikramiye meselesi, «Genel Müdürlükçe hazırla
nacak yönetmelik, bültçe, bilanço, personel, kadro 
taslaklarında ön inceleme yapar, yılda dört maaşı 
geçmemek üzere verilecek ikram'iyelerin miktarını 
bel'irlemefc.1» Bu dört maaşı buraya koymak acaba 
belediyenin diğer memurlarıyla bir ayrıcalık yaratır 
mı, yaratmaz ms? Çünki, biri kanal - su hizmeti .ya
pıyor, öbürü de diğer hizmetleri yapıyor. Binaena
leyh, bu teşlkilalflta'ki personelin özlük haklarıyla be-
ledîyenin personelinin eşit düzeydökilerinin özlük 
halklarının ayrı ayrı olmaması lazım efendimi. 

Acaba bu bir ayrıcalık yapar mı, yapmaz mı? 
BAŞKAN — Diğerlerine böyle ikramiye var mı? 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul BeledÜyesi Tem

silcisi) — Sayın Baışlkanım, biliyorisunuız İETT Ge
nel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü
nün kendi kuruluş kanunları vardır. Bunlar ikrami
ye alıyorlar; fakat belediyede çalışanlar almıyorlar. 
Bugünkü uygulamada bu böyle, 

BAŞKAN — Binaenaleyh, «Bu da verebilir» di
yorsunuz. «Dördü de geçmez» diyor. İşçi ikramiye
lerine azamii dört dedik, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(İçişleri Komfeyonü Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN —- Yani, bunu yapmazsak: ne olur? İk
ramiye veremez m'i? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Veremez efendim; kanununda 
yolklsa veremez, 

BAŞKAN — ÎETTriin kuruluş kanununda var 
mı?: 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Var efendim. 

BAŞKAN — Var, 
INEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Aynı zamanda bu bir teşvik unsuru olacak 

| efendim. İstanbul'da büyük yatırımlar yapılacaktır, 
I kanalizasyon yatırımları yapılacaktır. Kaliteli me-
I mur almak bu şekildeki bir teşvikle önem kazana-
I çaktır, 

I BAŞKAN — Demek öbür taraflarda da ayrıcalık 
I var̂  
I 9 ncu madde üzerinde başfea söz almak isteyen 
I \ar mı?.. Yoktur, 
I 9 ncu maddeyi değişik (j) fıkrasıyla birlikte oyla-
I rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kalbul edilmiştir* 
I ıl'O ncu maddeyi okutuyorum : 

I (Denetçıiler : 
I MADDE 10. — ISKİ'nin işlemleri, hizmet süre-
I leri içinde sürekli olarak iş görecek olan 2 denetçi 
I tarafından denetlenir. 
I Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, 
I ekonomi ve işletme konularından en az birinde yük-
I seköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve 
I aynı 'konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gere

kir. 
I Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet 
I süreleri sonunda yeniden seçiltmeleri mümkündür. 

I Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplan'tısın-
I Ida yönetim kurulunun' bir yıllık işlem ve icraatı hak-
I kında rapor verirler, 

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin yöne-
I tim kurulu ve genel müdürlükçe verilmesi zorunlu-* 
I durj 
I ISKİ'nin iş ve işlemleri, gerektiğinde ilgili bakan-
I lıkîarın müfettişlerinden de yararlanılmak üzere 

İçişleri Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. 
I Denetçilere Devlet Memurlarına verilen birinci 
I derecenin son kademesi üzerinden aylık ödeme ya-
I pılllıır. 
I 'BAŞKAN — Diğerlerine «1 nci derecenin son 
I kademesi» demedik, denetçilerde bu tabiri niye köy

dük? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-

I HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka-
I nım bunlarda vasıf arıyoruz, 

BAŞKAN — Ötekilerde de vakıf aradılk. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN (İçişleri Komli'syonu Üyesi) — Bunları dışarı
dan arnıa ihtimali de var efendini. Yani mutlaka me
mur otaaisı şart değil, serbest çalışanlardan da alı
nabilecek, 

BAŞKAN — Yönetfim kuruluna da 65 yaşını 
ı aşmamak şartıyla dışarıdan alınabilecek^ 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HIN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Orada da zaten 
1 nci derecenin maaşını veriyoruz., 

(BAŞKAN — Orada 1 nci derecenin son 'kade
mesi dîye bir şey söyledik mi? «Devletten aldığı ma-
aşjdan azsa, aradaki fark verilir» dedik., 

(HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (içişleri Komisyonu Üyesi) — Tamam, şimdi 
oranın bir kadrosu var. Diyelim ki ikindi dereceden 
maaş alan birisi oraya gitmişse o kadroyu alacak; 
birinci derecenin dördüncü kademesinden gitmişse. 
eline geçen para azsa aradaki fark tazminat olarak 
verilecek ı 

!BASJK!AN — «En az 10 yıl» dedik. 10 yıl gö
rev yapmış bir denetçinin kaçıncı derecede olması 
gerekir? 

(HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Durumuna gö
re değişir sanıyorum, 3 ncü veya 4 ncü derecede ola
bilin 

iBAŞKAN — 4 ncü veya 3 ncü derecede, biz bu
nu birdenbire 1 nci dereceye getireceğiz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN '(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Görevden neti
ce alabilmek için hükümet böyle bir şey getirmiş. 

(BAŞKAN — Hükümetiten mi geldi? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN «(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Hükümetten gel
di. efendim. 

İBAŞKAN — Bunu niye koydular acaba? 
IÜTIKÜ SDYLBMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba

kanlığı Temsilcisi) — Efendim, 657 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi zaten yönetim kurulu üvelerinin kad
rolarını belirlemiş; fakat denetçileri belirlememiştir. 
Onun için zaten denetçi ve müdürler kadrosunu be-
İ'rilernıe ihtiyacı duyıüidü. Malumualinliz 1 nci madde
de, 657 sayılı Kanunun geçici 9 ncu maddesinde yö
netim kurulu üyeleri vardır; falkalt denetçiler yoktu, 
Onun için bunun 1 nci derece olduğu ayrıca belir
tilmiştin 

İBAŞKAN — Genel kural kendi arasından da se
çebilir. dışarıdan da seçebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kendi 
arasından da seçişe, dışarıdan da seçişe, bunların üc
retlerini burada tespit edecek; ama yönetim kurulu 
üyelerinin ücretleri 657 sayılı Kanunun ek 9 ncu 
maddesindeki ilkeler içerisindedir. Yani, 1 nci dere
cenin son kademesinde olabilir, kadroyu tespit eder-

1 ken onu yapacaklar. Bunlar ek gösterge almayacak-
I 1ar, 1 nci derecenin son kademesinden maaş alacak-
I lar > 
I İBAŞKAN — Ek gösterge alamayacaklarına dair 
I burada bir şey yok, 
I HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tashih 
I ediyoruz, ek gösterge kelimesini kuşanmamak için. 
I BAŞKAN — Olsun, alır. 1 nci derecenin son ka-
I demesindekilerin ek göstergesi varsa bu da alır; öyle 
I şey olur mu? «Aylık ödeme yapılır» diyor. Ayılık 
I ödeme denilince, ek göstergesi falan hepsi dahildir 
I onun içerisine. Yani 1 nci derecemin son kademesin-
I de olan bir memur, yan ödemesiyle beraber ne alı-
I yorsa o anlaşılır, 

I (HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
I Başkanım, ek gösterge ya Bakanlar Kurulu kararıyn 
I la muayyen hizmet kadrolarına veriliyor veya bazı 
I memuriyetlerin bizatihi Bakanlar Kuruluna ihtiyaç 
1 olmaksızın ek göstergeleri var; o nedenle zannedi-
1 yorum. 

İBAŞKAN — Diğer bÜMün denetçiler böyle mi-
j dır? Devlerin diğer denetçiilerii de böyle midir? 

IHÂKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Aslında 
I benlim kişisel yargım, bu tür kuruluşlarda denetçiler 

kurul üyelerinden oluşurlar, genel kurul üyelerinin 
satatülerine tabidirler, 

İBAŞKAN — Kendisi tespit eder onu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Neden
se Hükümet burada değişik bir yöntemi izlemiş; «Ge
nel kurul üyelerinden de olur, dışardan da seçebili-

I rim» diyor. Genel kurul üyesinden ise zaten, buna 
I gerek yok, genel kurul üyesi sıfatıyla ne alacaksa 

onu alır. 
j Ayrıca genel kurul toplantılarına katılır, genel 

kural üyesine verilen toplanma parasını alır. Bir de 
ayrıca buna özel ücret ödüyor, maaş ödüyor. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) 

I — Savın Başkanım, benim bildiğim kadarıyla denet
çiler için kurultı^Iarınra kanunlarında, «şu mertebe
den maaş alır» hükmü kesinlikle yoktur. Öyle bir hü-

I hüm getirildiği zaman, bu takdirde daha fazla açıkla-
I yıcı bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bir yende devlet me-
I mııru ise, orada ayrılacak mı, izinli mü sayılacak; 
1 yahut, orada aldığı maaştan buradaki fazla ise veya 
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ekstoe ajrad&M fâırk ne olacak, gibi bazı açılkîamall'ara 
ihtiyaç var, o hüküm getirildiği takdirde. 

ıBAŞKAN — Genel kurul bunu tespit etsin. 
HÂKflM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

SKİAYNA/K içişleri 'Komisyonu Başkanı) — Şimdiye 
kadar vaki olan (deneticiler mutlaka genel kurulla ni-
yabeten bu tiizmeti yapacaklar. 

IBAtŞfKiA'N — Ta'bi'i, ona rapor verecekler, genel 
kurula verecekler. 

KÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BA5-
İKA'YNAfK Ifllcişleri Komisyonu Başkanı) — Benim 
kanaatımca 'dışarıdan bir denetici seçemezler. 

IBAİŞlKfAN — (Seçemez tabii, kendi içinden seçer. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAIŞ-

ıKlAYNAlK (jçj'şiîari Komisyonu Başkanı) — Tabii 
kendi 'içerisinden seçecektir. Kendi içinden seçilir
ken de onların ücretlerimi kendisi tespit edecektir. 
Ama burada bir değişiklik getirmişler. Bilmiyorum 
Hükümet hangi nedenle getirtti? 

HÂKlîİM KTDEMLÎ ALBAY MUSTAFA $A-
HlN (flçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım 
müsaade edersen'iz? 

BALKAN — .Buyurun. 
HÂK'IM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA §IA-

H/ÎİN (7lçi,ş>!eri Komisyonu Üye's'i) — Bizim' ge'för'dliği-
miz bu sistemde denetçilerin genel kurulun üyeleri 
arasından seçilmesi hemen hemen imkânsız; çünkü 
genellikle devlet memurları gönderilecek. Halbuki 
denetçiler devamlı hizmet görecekler. Olsa olsa be
lediye m&dh üyelerinden olabilir k'i, onu da müdür
ler yaptık, İmar ve lîskân «Bakanlığından bilmem. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ıBakanlığundan gidecek 
temsilciler.. 

'BAŞKAN — Ama izin?.. 
HÂKlîİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-

HİfN ıtfîçişıleri (Komisyonu Üyesi) — «İzinl'i» diye bîr 
şey demedik, orada «5 gün» kelimesini koymuştuk, 
katılabileceği 5 gün süre vardı, o çıktı, belki bu bir 
ha'fta olabilir, 3 gün de olabilir. Böyle bir denetici
ye, Igenel kurul böyle bir kimseye görev veremez, 
mümkün değil. Büyük bir Ühtimalle bunlar dışarıdan 
seç'il'ir. Dışarından seçilen de 'mühendis olur, 

HA'KffİM KIDEMLİ ALBAY (MUSTAFA ŞA
HİN (llçiişleri (Komisyonu Üyesi) — Cazip olsun, 
maksat bu; yani vasıflı adamı bulabilmek. 

BAJŞIKİAIN — Diğer hiçbir müessesenin 'kanunun-. 
Ida böyle ıbir şey yok. O kadroyu yönetim kurulu 
tespit etsin, yahut genel kurul tespit et'sin Genel Ku
rula gidiyor zaten kadrolar. 'Bu denetçilerin de üc
reti tespit edilecek, «bu kadar maaş, bu kadar ücret 
takdir edilmd'şltir» diye; yukarıya tasdike gidecek, 
tasdik etti mi zaten mesele yok. Emri ıvakfi'le niye 
karşılaştıralım? 

ıSomra benim Hükümete verdiğim direktif de şu: 
Hiçbir memur (İS kademe atlayarak b'ir yere getiri
lemez. Bugün ben hiçbir kararnameyi imzalamıyo
rum. 3 ncü derecedeki bir kimiseyi 1 nci dereceye ge
tir, yok -Öyle bir şey. 3iden 2'ye geçer, 2*den l'e ge
çer, B'ir hiyerarşik düzen içinde gelir. Eskiden oldu
ğu gibi 7 nci dereceden al, 1 nci dereceye oturt, öyle 
şey olmaz. Bu ona aykırı şimdi. 

HÂKİİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN ı(IJçi'şileri Komisyonu 'Üyesi) — Zaten kural, bu
yurduğunuz ıgiıbi Sayın .Başkanım.. 

BAŞIKÂN — fyi ama bu aykırı. Bîr devlet me
murunu acaba seçerlerse ne olacak? 

HÂKİM KIDEIMLİ ALBAY .MUSTAFA SA-
ıHtN (içişleri Kbmisyonu Üyesi) '— Gidemez, müm
kün değil. Devlet memuru [hizmet'inden ayrılır. 

'BA]Ş)KAN — Dışarıdaki adam da bu görevi ka
bul etmezse, ne olacak? 

HÂKİM KIDElMıLl ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (içişleri (Komisyonu Üyesi) — işte 1 nci dere
ceden alınmanın maksadı o idi., 

ıBAjŞKAJN — 'Buyurun., 
ÜLKÜ ıSÖYLEMEZOĞLU $mar ve îskân Ba

kanlığı Tems'ilcİsîi) — Sayın Balkanım, bu maddenin 
hazırlanışınıdaki tanzı, izin verirseniz ben arz etmek 
istiyorum, neden böyle kaleme alindi. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi; yönetim kurulu, 
genel müdürlük ve diğer statü zaten geçici 9 ,ncu mad
deye göndermeye yapılarak orada bellidür, artılarıy-
la dereceleriyle; fakat denetçiler için öyle bir şey 
yoktur. Ayrıca iktisadi Devlet Teşekkülleri denetçi
leri için hizmet süreleri, sürekli olarak <iş görecek 
diye bir hüküm de yoktur. 

BAŞKAN — Sürekli görmez zaten, denetçiler 
her gün görev görmez. 

ÜLKÜ ıSÖYLEMEZOĞLU (imar ve Dskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sürekli olarak bu denetçileri 
de oraida devamlı hizmet yapar bir şekilde görevlen-

IBAjŞJKAN — iyi ,ama, böyle ayrıcalık niye getiri -
liyor? Dedik ki, yönetim kurulu kadroları tespit eder, 
falan yerin onayına sunar.. Bunun da kadrosunu 
tespit edecek, 'vereceği maaşı tespit edecek, genel ku
rulun onayına sunacak. Yani buna bir ayrıcalık niye 
getirdik?' 
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dirince ve de aradığı vasıfların da yönetim kurulu 
üyelerinde olan vasıflara çıkarınca, bu yol düşünül
müştür. Denetçilerde de 10 yıl hizmet görmüş olmak, 
yüksek öğrenim gibi aynen yönetim kumlu üyelerin
de aranan özellik aranıyor ve denetçilere gerçekten 
burada büyük bir ağırlık verilmiş ve bunların, de* 
Vamlı hizmet yapacaklarınla göre, memur olması pek 
ısöz konusu değil. Bu sebeple belli bir parayı vererek 
bu vasıfta denetçiyi getirebilmek için de 1 ııdi dere
cenin «ton kademesinden bir para ödeme imkânını 
getirmeyi düşündük., 

İÖA®K)AIN — Efendim., bir sürü vakıflar var. Va
kıfların da .yönetim kurulu vardır, genel kurulu var
dır, denetçiler seçilir ve o vakıflardaki denetçilerin 
yönetim kurulunda diğer 'görevleri de varıdır. Diğer 
şirketler vardır. Muayyen zamanlarda toplanır yöne
tim kurulu, genel kurul. Denetçiler de Öyledir, za
man zaman gider denetler herhangi b'ir şeyi, raporu
nu hazırlar. Her gün g'idip de denetlemez. Var mıdır? 
»Ben böyle bir denetçiyi hiç hatırlamıyorum, her gün 
vazife ıgören denetçiyi, hiç yoktur. Esas görevini ya-
piar, fakat işte o hesap zamanı vesaire gider onların 
raporlarını alır, sonunda bir şey bulmuşsa, hemen 
intikal ettirir genel kurula. 

HAKJUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYNAÎK (İçişleri Komisyonu Batşkam) — Efen
dim, (yönetim kurulunun icraatını denetleyecektir, 
yök'sa bizzatihi gidip de hizmetleri denetleyecek de
ğildir., 

ıHAŞİKlAN — Ve bunun ücretini de genel kurul 
tespit eder. Yönetim Kurulu üyelerine ırie verilir, 
denetçilere ne verilir. Şimdi burada bir memur sta-
'tidsüne soktuk, devlete 1 ncl dereceden maaş ödetti
riyorsunuz. 

HÂKIİIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
(KİAYNAİK {içişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
şloyle düşündiim efendim bunu ben, tensip buyuru-
lursa: 

ı«Denetç'ilere verilecek ücretler ve haklarında uy
gulanacak diğer haklara ilişkin hususlar gend kurul
ca tensip edilir.» 

IBAŞİKIAIN —tışteo kadar. 
HÂKIİIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAlK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Ne ya
parsa yapsın. 

ÜAIŞK!A!N — Belki daha az ücretli birisini bu
lun 

ÜLKÜ ıSOYLEMEZOĞLU (îrnar ve Mân Ba
kanlığı Temsilcisi) — O zaman sürekli olarak iş ve
recek. 

ıBAIŞKİAN — Sürekli, var tmı öyle, 'nerede?., 
ÜLKÜ SÖYLEMIEZOĞIİU (İmar ve İskân Ba

kanlığı Temsilcisi) ı— Var efendim 1 nci maddede. 
Çünkü, bu kurulun yani tSKll'nin diğer İktisadi Dev
let Teşekküllerinde olduğu gibi bakanlıklardan tem-
silen gelen murakıpları yok. Onun için bu denetim 
fonksiyonu burada ağırlık kazanıyor. Bir tek denetme 
hadisesi bu. Yarii bu denetçiler orada 'sürekli iş gö
recek, değişik bir bünye.. 

(BA1ŞİK1AN — Nasıl sürekli görecek? Yani her gün 
iş göremez denetçi. iBen hiçbir yerde görmedim her 
gün 'görev yapan bir denetçi. 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, bütün yasalarda bu denetçiler için 
«'Sürekli görev yapacaktır» dîye, yazar. Fakat zatıâ-
linizin biraz önce buyurduğunuz şekilde çal'ışmala-
<rı süreksizdir, başka türlüsü aaten olanaksızdır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMIER — O zaman gün
lük 'muhasebe defteri tutması lazım. 

'BAIŞKIAN — O zaman muhasebecinin yanında 
her gün onunla beraber çalışması lazım. 

ÖRAM'İIRAL NEJAT TÜMER — İmkân yok 
yani, yapamaz.. 

iBAŞKIAN — Yine de yazarız onu «Sürekli», ama, 
maaşını genel kurul tespit etsin.. 

Deminki ifadeyi, okur musunuz bir daha. 

HÂİKIİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «De
netçilere verilecek ücretler ve halklarında uygulana
cak diğer haklara ilişkin hususlar genel kurulca tes
pit edilir.»' 

BAIŞK1AN — '«Ücret» desek yani ne olur ona? 
«Denetçilere verilecek ücretler, genel kurulca tes
pit edil'ir.» 

(HÂİKIİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAÎK. '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Ve gö
revlerine ilişkin hususlar» diyelim, genel kurul gö
revlerini de tespit etmiş olsun. «Görevlerine ilişkin 
hususlar genel kurulca tespit edilir.» 

ıBAŞKJAN — Ama görevlerini saydık burada. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir hudut koymak 
liazım gelr. Genel kurul tespit ederse namütenahi 
olabilir. 

1ÖAŞKİAIN — 1 nci derecenin son kademesin'i aş
mamak kaydıyla. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ <Miffi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam efendim, 
bir sınırlama mutlaka getirmek lazım., 
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(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KİAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — «Denet
çilere devlet memurlarına verilen ,1 nci derecenin sön 
kademesini aşmamak üzere verilecek ücretler genel 
kurulca tespit edilir..» 

-BAŞKAN — «Denetçilere verilecek ücretler dev
let memurlarına verilen '1 nci derecenin som kademe-
Is'inT aşmamak üzere genel kurulca tespit» edilir, de
ğil mi?' 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 
«Deneticilerdin ücretleri Devlet memurlarına verilen 
1 nc'i derecenin son kademesini aşmamak .üzere ge
nel kurulca tespit e'dilir.» 

,İBA$K!AN —lOdaoflur, 
Niye bu denetçilere 2 yıl diyoruz, ötekileri 3 yıllı

ğına seçiyoruz ida, bunlara 2 yıl? Arada değişiyor 
bunlar. Üç deriz, bu 'da 3 yıl olsun ki, beraber ol
sunlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KİAYNÂK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Olabi
lir, beraber gelir, beraber giderler. 

İBA$KAN — Ekleri hep böyle, denetçiler 2 yıl 
nddense? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN ,(içişleri .Kondisyonu Üyesi) — Öyle gelmişti 
Sayın Başkanım hüküm, tartışmadık üzeriride., 

'BAŞKAN — Deneticilerin ,2 yifda bir değişme
sine ait bir genel hüküm mü var? 

ÜLKÜ SÖYLBMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim., Şöyle bir man
tık var, ^denetçilerle yönetim kurulları özdeşleşmeye 
girmesin, değişik olsun diye-

IBA'ŞJKAIN — A'ynı zamartda gelip gitmesin. Ara
mda başka şey de girer. 

ÜLKIÜ SÖYLEMIEZOĞLU (İmar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) v— Evet. 

ıBA|Ş|KAN — Daima hep böyledir, bu 2 yıldır, 
öteki 3 yıldır. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yok'sa içice girerler, öz'deşleşir-
ler d'i'ye, 

(BAŞKAN — Ara'da başka bir şey de gelir. Kal
sın, ziyanı yok; .Nasıl osa tekrar seçilebiliyor. 

Düzeltilen fıkrayı tekrar okutuyorum : 
^Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına veri

len 1 nci derecenin son kademesi aylık (tutarını aş
mamak üzere genel kurulca kararlaştırılır.» 

'BAŞKAN — Tamam., 

ılO <neu madde üzeriride başka söz almak İsteyen?. 
Yok. 
, 10 ,ncu maddeyi değişik bu son 'fıkrası ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul 'edenler.,. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

111 nci ıma'ddeyi okutuyorum: 
(Genel Müdür ve Yardımcıları : 
MADDE 1!1. — İSKİ'nın -Genel Müdürü, İçiş

leri Bakanının önerisi üzerine müşterek kararnameyle 
atanır., 

/Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar genel 
müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 

Genel 'Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde 
genel müdüre yar'dımcılıik etmek ve sayıları üçü geç-* 
memek üzere yeteri ka'dar genel mü'dür yardımcısı 
bulunur, 

Genel 'Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulunun 
kararı ve İçişleri (Bakanımın «önerisi üzerine müştereki 
kararnameyle atanır., 

Yardımcıların hizmet alanı ile 'İlgili konular-da 
yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık 
dallarında görev yapmış olmaları gerekir. 

Genel Müdürün -Görevleri Şunlardır -: 
a) İİSKİ'nin bu kanun hükümlerince ve amacı 

'doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 
b) /idare ve yargı organlarında ve üçüncü kişi

lere karşı fSKİtyi temsil etmek. 
ıc) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, iş ve yatırım 

programını, bilanço ve personel kadro taslaklarını 
hazırlayıp yönetim kuruna sunmak, 

İd) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca 
harcama yapmak, 

e) Bu kanunun 23 ncü maddesine göre çıkarı
lacak yönetaıeîiğe uygun olarak m satışına ve kul
lanılmış suların uzaklaştırılmaisı gi'derlerine ilişkin ta
rifeyi hazırlayıp yönetim kurulunun onayına sun
mak, 

ıf) Gerekt'iğin'de yönetim kurulu • kararlarıyla 
kuruluşta yeni düzen'lerrıeler yapmak, 

g) Alım, .satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile 
yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, sa
tım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi 
dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, 

h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar
larını uygulamak, 

i) Yönetim Kurulunca atananların dışın'da kalan 
memurları atamak ve işçi almak, 

k) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve 
önerileri yönetim kuruluna veya genel kurula sun
mak. 
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Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini 
yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel 
müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet ko
nularından doğrudan sorumludurlar. Ancak, bu du
rum genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.. 

Genel müdürün hastalık, izin, yurt dışında ge
çici görevde bulunma gibi nedenlerle görevden ayrıl
ması veya boşalma hallerinde genel müdüre, yar
dımcılarından bu hizmette en eslki olan, hizmette eşit
lik /halinde İse yaşlı bulunan vekâlet eder. 

•BAŞKAN — ,11 nci maddide üzerinde söz almak 
İsteyen var mı?., 

IBuyurun, Komisyon Başkanı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (((içişleri Komisyonu Başkanı) — İd tıci 
maddenin dördüncü fıkrasında, «Genel Müdür Yar
dımcıları, Yönetim Kurulunun kararı.,» deniyor; 
«Kararı» değil de efendim, «Seçimi» olsun lütfe
derseniz. Çünkü karar verince bu defa, İçişleri Ba
kanının önerisine, müşterek kararnameye gerek kal-
mıııyor* 

İÖAİŞKIAİN — ,«Genel Müdür Yardımcıları, Yö
netim Kurulunun seçimi ve İçişleri Bakanının öneri
si .üzerine..» 

HÂİKUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçimleri Komisyonu Başkanı) — Sadece 
seçs'in, karar verirse olmaz tab'ii. 

.BAİŞIKAN — Dbğrüdur. 
HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir de >(e) (fıkrasına bir itirazım var. 

«e) 3u Kanunun 23 ncü maddesine göre çıka
rılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kul
lanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin ta
rifeyi (Hazırlayıp yönetim kurulunun onayına sunmak» 
değil; Çünkü ondan onay ıhakkını aldık biraz önce. JBi-
•tfaz önce (kaibul 'buyurulıan ımıötiııille bağdaşmıyor. Yö
netim Kurulunun 'tetkikine» diyelim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, «Yönetim Kurulunun tetkikine 
'sunmak», doğru, 

•Başka efendim?.. 
iBuyurunu 
{MÜNİR ALPİSOYLU (İçişleri Komisyonu Üyesi 

İmar .ve iskân Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, ge
nel kurulca karara bağlanacak hususlar arasında bi
lanço ive personel kadro taslaklarının hazırlanması 
da var. Orada sadece «Yönetim Kuruluna sunmak» 
'deyimi ile yapılacak işlem iıfade edilmişti, burada, 
tetkik ektiğiniz takdirde, bir ayrıcalık getiriyoruz. 

Tetkik .edileceği - bu metinlerin - tabiîdir. Üslup vah
detinin temini açısından aşağıdakileri ya yukardaki-
lere uydurmamız yahut da yukardasMere de bir «Tet
kik» kelimesini ilave etmemiz uygun olur kanatinde-
yim., 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Zaten «Kurumunun onayına sun

mak» dîye de bıraksak, gene mahzurlu değil. Çünkü 
onaylayacak ve genel kurula gönderecek. 

HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Orada 
ışöyl© ıblir ibare kulanalbliriz : «'Su satışı, kullanılmış 
suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit edip ge
nel kurulun onayına sunmak.»! 

Ben Sayın Genel Müdüre katılıyorum; bu, tet
kik makamı değil zlaten. «Yönetim kuruluna sun
mak.» Yönetim Kurulu gayet tabii ki yalnız tetkik
le yetinmeyecek. 

BAŞKAN — «Yönetim kuruluna sunmak». Tet
kiki lafına gerek yok. 

HÂKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tetkiki 
deyince başka işlemler de yapacak, 

İBAŞKAN — Hazırlayıp yönetim kuruluna sun
mak, 

IBuyurun. 
TEMEL ARISLAN İbişleri Komisyonu Üyesi) — 

Sayın Başkanım, bu kuruluş bir teknik kurulundur, 
teknik hizmetleri ağır bas'an bir kuruluştur. Genel 
müdürünü İçişleri Bakanın inha edeceği, önereceği 
yerine, teknik bakanlıklardan birisinin bunu yapma
sı çok 'daha isabetli olur görüşündeyim., 

Arz ederim., 

İBAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
iBuyurun. 
HÂKÎHM KTÖEİMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN ((İçişleri Komisyonu Üyesi) —Bu konu çok tar
tışıldı Sayın Başkanım. Bakanlıklar üstünlük İddia
sında bulundular. Bu çekişme öteden beri de varmuş; 
neticede İmar ve İskân Bakanlığı «Tek bu müesisese 
kurulsun, biz vazgeçtik» dediler; İçişleri Bakanlığına 
bırakıldı-

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYINAK •(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten 
kanun tasarısı hazırlanırken, «İçişleri Bakanlığı 
mı söz konusu olsun, İmar ve İskân Bakanlığı mı söz 
konusu /olsun?» hususu çok uzun tartışmalardan geç
ti. Sonra İmar ve iskân Bakanlığı «tçişleni Bakanlı
ğına bırakıyorum» deyince bu hale dönüştü. 
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BAŞKAN — Genel rKuruhm Başkanlığını valiye 
bağladık. Valiye bağladığımıza göre artık bunun Iç-
Işferi Bakanlığında olması o bakmadan da doğru olur. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
lO faalde; 11 ııci maddenin 4 ncü fıkrası, «Yöne

ttim Kurulunun kararı» değil, «Yönetim Kurulunun 
seçimi» olarak düzeltilecek; (e) fıkrasının sonu da, 
«Yönetim Kurulunun onayına sunmak» değil «Yö
netim Kuruluna sunmak» şeklinde olacak.. Maddeyi 
bu şekliyle oylarınıza sunuyorum- Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiş'tir. 

'12 nci m'a'd'deyi okuyunuz. 

Teşkilat ve Personel ,: 
MAIDDE Ü2. — Genel müuürlük, hizmetin ge

rektirdiği sayıda daire, müdürlük ve bunlara bağlı 
alt ka'deme birimleriyle memur ve işçilerden oluşur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Efen'dim, lı8.0O'e 15 kala toplanmak üzere birle-
ışim!d'i 15 dakika ara veriyorum,, 

Kapanma Saati : 17.30 

•»»• my<t 

tKUSCt OTURUM 
Açılma Saati : 17.54 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BlAıŞKiAlN — Efendim, 2 nci oturumu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

i., — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/243) (S. 
Sayısı: 279) (Devam) ! 

BAŞKAN — 13 ncü maddede kalmıştık, 13 ncü 
maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ey 

Mali Kaıynaklıaır /ve Bütçe 

Gelirler ; ' 
MADDE 13. — İSKİ'nin gelirleri aşağıdaki kay

naklardan sağlanır : 
a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırıl

masına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak 
ücretler, 

b) (Belediye Gelideri Kanunu uyarınca, su ve 
kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili 
belediye adına alınacak katılma payları, 

c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Ban
kasınca 2380 sayılı «Belediyelere ve il Özel idareleri
ne Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun» gereğince nüfus esasına göre da
ğıtılan paylardan bu bankaca tutularak ISKİ'ye gön
derilecek % 10'lar, 

d) [Büyük ve temel yatırım programları karşılı
ğında ıDavletçe yapılacaik yardımlar, 

e) ISKl'ye depreditecek ıtesis ve işletmelerden 
sağlanan gelirler, 

If) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel 
•hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve 
üretilen maların satışlarından elde edilecek gelirler, 
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g) Her türlü yardım ve bağışlar. 
BAŞKAN — Evet, burada yalnız (c) fıkrasındaki 

'% 10 konusunun açıklanmasını Komisyon sözcü
sünden rica edeceğim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu ıBaşikanı) — Sayın 
Başkanım, 2380 sayılı Kanun gereğince genel büt
çe ye vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden be
lediyelere % 5 pay ayrılıyor. Bu ayrılan payların 
% 10'unu ISKİ'ye verecekler, geriye kalan % 90'ı 
yine belediyelere gönderecekler. Onu vurguluyoruz. 

iBAŞKAN — Bu, İstanbul Belediyesine düşen 
miktarın % lO'u mudur, toplam miktardan mıdır?. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
şöyle efendim1: Genel bütçe gelirlerinden % 5 bir 
fonda toplanıyor, iller Bankasında toplanıyor. Bu 
!% 5, belediyelerin nüfus durumuna göre taksimata 
bağlı, bu paradan nüfus sayısına göre İstanbul pa
yına ne düşüyorsa onun % 10'nu ISKılVe verecek, 
geriye kalan '% 90'ı da yine belediyelere.. 

(BAŞKAN — Tamam. Onun için sordum, açık
lanmasını istedim, yani, yanlış olmasın, zapta geç
mesi bakımından. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK, (İçişleri Komisyonu Başkanı) -r- Yanlış 
biliyorsam belediye tashih eder. 

NEJAT GÜNDOĞDU ((İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, müsaade 'buyurursanız 
şöyle bir açıklama yapayım : 

ıBıiz, 1981 yılı Bütçesi içerisinde Belediye Gelir
ler Kanunu çıkmadan evvel 6,7 milyar alıyorduk 
senede, şimdi yapılan hesaplara göre 8,5 milyar olu
yor. Bu 83 milyarın % 10'unu aldığımız takdirde, 
850 milyon İSKlTye Mler Bankasına otomatikman 
verilecek belediye bütçesinin dışında. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi
ye kadar şikâyetler zaten İstanbul Belediyesi de, 
diğer belediyeler de öyle, bu maksatla almış olması
na rağmen bu parayı buraya tahsis etmiyorlarmış. 

BAŞKAN — Tamam. 
'HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN {İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
. ben bunu İller Bankasından sordum, «Bu seneki tah
min nedir» «700 milyon civarında» dediler, % 10 

(BAŞKAN — 700 milyon mu? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 700 milyon, 

'sadece 700 milyon ISKİ'ye. Bu para ile biHmiyo-ı 
rum bu hizmet yürür mü, bu % 10'u az görüyorum, 

(BAŞKAN — Ama daha var. Bir kere, sudan 
vesaireden gelen paralar buna girecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Beledi
yeler, Belediye Gelirleri Kanununun 87 ve 88 nci mad-
idelerinden de pay alacak gayet tabii, katılma payı 
alacak. Ayrıca bu payı alacak, 

BAŞKAN — Bunun hepsi hesap edildi mi, ne 
tutar? 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bugün yapılan hesaba 
göre, İstanbul'da kamu makro planına göre 14 de
şarj sürdürülüyor. Bu 14 deşarjın öncelikle İstan
bul nüfusunun yoğun olduğu Ahırkapı, Kabataş, 
Kadıköy ve Üsküdar 4 deşarj esas alınıyor, Bunla
rın projeleri hazırlanmış vaziyetüş, mali portresi 200 
milyon dolar olarak hesaplandı. Bu 200 milyon do
ların 80 milyon dolarım kredi olarak verecekler, 
120 Milyon doları da, bizim 'bu tarifelerden kar^ 
şılanımış olacak, yine bu maddelerde belirtilen du-> 
ruma göre Bunu Türk parasına, bugünkü duru-; 
ma vurduğumuzda, (198Q'de başlayıp 1986'da bite-; 
ceği hesaplanıyor) 5 sene içerisinde 15 milyar, se
nede 3 milyar düşüyor. Biz, Maliye Bakanlığınm 
Temsilcisiyle İstanbul Belediyesinde yaptığımız gö
rüşmelerde, bu biraz evvel bahsedilen konuda, bunun 
850 milyon Türk lirası alacağı, belki 1 milyara ka
dar yaklaşacağı; fakat, geriye kalan kısmının burada 
belirtildiği gibi, Belediye Gelirleri Yasasına göre 
halikın katılma payı söz konusu idi. O, halkın katıl
ma payından 1,7 - 1,8 milyar alacağı Maliye Bakan
lığınca hesaplanmıştı. Ancak bizimle yapılan temas
larda, bunun inşaatın bitiminden sonraki 4 sene 
içerisinde 4 eşit taksitte alınacağı ifade edildi. Şim
di buradan şu çıkıyor ki, biz inşaatı bitirmedikçe 
halktan böyle bir para toplamamız mümkün değil', 
yasaya ıgöre. Bu takdirde devletin katkısı artık söz 
konusu oluyor. Tarifeleri de uygulamaya koyamı
yoruz. Çünkü, kamu oyu oluşturulması lazım. İnşaat 
ti yapmadan kamudan, 18 lira sudan alıyoruz, 
bunun devamı olandan da 18 lira verdediğimiiz 
takdirde, «Bir şey yapmadınız ki ne istiyorsunuz 
bizden» diye bir durumla karşılaşmayalım diyerek, 
bu hususun, Maliye Bakanlığından telefonla bize 
bildirildiğine göre, Hükümet tarafından karşılanma^ 
sının mümkün olacağı bildiriliyor. 

İBAŞKAN — Tabii, Hükümetin ayrıca vermeme
si mevzubahis olamaz, isterse verebilir; hertürlü 
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yardım ve bağışlar diyor. Yardım demek hüküme
tin yardımı dermek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 

Başkan, «d» bendinde diyor ki «Büyük ve temel1 yatı
rım programları karşılığında Devletçe yapılacak yar-
dirrflar.» Binaenaleyh, o verecek büyük yatırımlar 
için. 

NEJAT GÜNDOĞIDU tflstanlbul Belediyesi Tem
silcisi) — Biz katılma payı bakımından, İstanbul, 
da'ki Emlak Vergisine tabi dlan bir yoğun bölgede 
yaptığımız araştırmada, Emlak Vergisinin % 1'inden 
fazla olmamaik şartıyla katılma payı alınır diyor. 
Bunu da, Defterdarlıkla yaptığımız temaslarda 1,4 
milyar çıkarttık. Bu, aşağı yukarı dalha da artalbilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde başka söz 
a'lmalk isteyen var mı? 

IBuyurun. 
RUSUHit EÖEVıÎTOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, gelirleri düzenleyen 
maddelerde, düşünülmeyen gelir kaynalklarım gelir 
kaydedebilmek için, diğer gelirler ve sair gelirler sek
ilinde hükümler bulunur genellikle. Nitekim, mev
duat faizlerini gelir kaydı açısından böyle bir hükme 
ihtiyaç vardır. Müsaade ederseniz, «Hertüdü yardım 
<ve bağışlar ve diğer gelirler» diyelim., 

BAŞKAN — «g» fıkrasını hu şekilde tekrar oku
tuyorum: 

«g - Hertürlü yardım ve bağışlar ile diğer gelir
ler.» 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yoktur. 
13 ncü maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kredi ve Borçlanmalar : 
MADDE 14. — İSKİ yurt içi kuruluşlardan, İller 

Bankasından, Maliye Bakanlığının izniyle yurt dışı 
kuruluşlardan kredi ve borç alabilir. 

İSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde İller 
Bankası Kanununun birinci maddesinde yazılı idare 
ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hükümlere 
tabidir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Bütçe : • ; ' 
MADDE 15. — ISKİ'nin bütçesi, yıllık olarak ve 

takvim yılı esasına göre hazırlanır. Yıllık bütçeler, 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe for
mülüne göre düzenlenir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Hesap Özetleri ve Bilanço : 
'MADDE 16. — ISKl'nin hesap işlemleri, maliyet

leri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gös
terecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek 
'biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsa
yan ve tahmine dayalı gelir - giderlerle aynı dönem
de gerçekleşen gelir - gideri gösteren hesap özetleri 
hazırlanarak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine 
sunulur. 

Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay 
içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu ha
zırlanarak - denetçilerin yıllık raporu ile birlikte - Ma
yıs ayı toplantısında genel kurula sunulur. 

Bilanço ve faaliyet raporunun genel kurulca onay
lanmasıyla, yönetim kurulu ve denetçiler ibra edil
miş olurlar. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hak ve Muafiyetler 
Kanalizasyon Şebekesine Bağlanma Zorunluluğu : 
MADDE 17. — Kanalizasyon şebekesi bulunan 

cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona 
bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşın
mazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından 
yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Evin, taşınmaz malın sahibinden alı
nacak değil mi? Kiracılarından falan değil... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. Bu 
daimi bir tesistir, geçici bir tesis değildir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum1 : 
Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi: 
MADDE 18. — Yapı için belediyeden ruhsat is

teyen gerçek ve tüzelkişiler, daha önce ISKİ'den su 
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Ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorun
dadır. ÎSKÎ o yerîdeki su ve 'kanalizasyon .şebekesine 
göre su ve kamalizasyon ıdıurum (bellgesıi verir. Yapıların 
durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belge
sine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzua
tının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygu
lanır. 

İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesis
leriyle uyum yönünden ÎSKt'nin de görüşünü almak 
şarttır. 

BAŞKAN — Bunu biraz açıklar mısınız? 

NEJAT GÜNDOĞDU (istanbul Belediyesi [Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, istanbul'un altyapısının 
bugünkü duruma gelmesinin başlıca nedenlerinden 
bir tanesi de, elektrik ve su gibi kanalizasyonun bağ
lanmasında bir zorunluk getirilmemiştir. Halbuki 
elektrik ve suda bir tesisat yapılmıştır, o tesisatı mua
yene etmedikçe, idarenin kontrolünden geçmedikçe 
kullanma izni alamamaktadırlar. Halbuki kanalizas
yonda böyle bir kontrol söz konusu değil, Önünden 
kanalizasyon geçen asfaltı yarıyor, kanalizasyonun 
istediği gibi içerisine giriyor, o kanalizasyonu da ça
lışmaz duruma getiriyor. Şimdi bu madde ile bunlar 
önlenmiş oluyor. Dolayısıyla ÎSKİ'den bir belge al
madıkça hiçbir surette imar müsaadesi, iskân müsaa
desi alamayacak. Esasa bağlanıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkam) — Özellik
le, altyapı olan kanalizasyonun durumu itibariyle da
ha önceden İSKİ bir ruhsat verecek. Örneğin, müsait 
kanalizasyon teşkilatı bulunmayan bir bölgede, bir 
fabrika, bir hastane kurmak gibi bir durumla kar
şılaştığında bunu kuramayacaklar. Denecek ki, bura
daki altyapı bu fabrikanın burada kurulmasına mü
sait değil. Halbuki şimdiki işlem öyle olmuyor. Ora
daki kanalizasyonun ne şekilde olduğu düşünülmek-
sizin evvela binasını inşa ediyor, arkasından kanali
zasyona bağlantı yapacağım diye müracaat ediyor. 
Onu önlemeyi amaçlıyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir cezai müeyyide 
geliyor efendim. Ruhsatsız yapılar için hükümler uygu
lanır. Şimdi, biraz evvel Nejat Paşanın belirttiği bir 
yolsuzluğa karşı, acaba bu ruhsatsız yapılar hakkın
daki hükümler, cezai hükümler tatminkâr mıdır? Vaz 
geçirici midir?. Bunun için acaba hukukçu arkadaşla
rımız ne derler? önemli olan bu. 
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BAŞKAN — Ruhsatsız binalar çok görmüşümdür 
ben, 10 kat çıkmıştır, ondan sonra da yıkılamamıştır,; 
Değil mi, onun yıktırılması lazım esasında? 

NEJAT GÜNDOĞDU (istanbul Belediyesi Tem-; 
silcisi) — Efendim, yapıldıktan sonra da yıktırılması 
zor oluyor, mümkün olmuyor, ihtilaflar getiriyor. 

BAŞKAN — Nasıl işleyecek bu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Para cezası falan mı-; 
dır bu, yoksa mahkeme midir nedir? 

ALEV TEZGÖREN (istanbul Belediyesi Tem-; 
silcisi) — Efendim, şimdi burada bu konuya açıklık 
getirmek gerekirse, kanal belgesi almadan inşaata 
başlanmaması gerekir. Yani, kanal müsaadesi alma* 
yan bir yapı, buna rağmen inşaatı sürdürürse, zaten 
kanaldan çıkmıştır, belediyenin ruhsatsız yapısı olu-ı 
yor. 

BALKAN — O zaman, zaten üstelik su, elektrik 
vesaire de bağlanmaması lazım. 

ALEV TEZGÖREN (istanbul Belediyesi Tem-: 
silcisi) — Bağlanmaz; ama, yine de yapı çıkmış olur.j 
Yapı çıkmış ve iskân verilmiş olur, onları bağlama-i 
sanız da tabii çözüm gelmiyor o zaman. Ruhsatsız 
yapı oluyor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
{içişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, mad-: 
de metni hatırımda değil; ama, ruhsatsız yapılar yn 
kılır. 

BAŞKAN — Yıktırılır. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
(içişleri Komisyonu Üyesi) — Ancak yıktırılmayan-
lar ıslah kabul edenlerdir. Islah kabul edebiliyorsa 
onu tamamlattırıyorlar, aksi takdirde yıkıyorlar. Ya
kılmayan varsa suiistimalin sonucudur. 

BAŞKAN — Böyle oluyor. Koca mahalle teşek-î 
kül etti burada. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
(içişleri Komisyonu Üyesi) — Belediye sınırları dışın-: 
da olduğu için. 

BAŞKAN — Sınırı var mı efendim bunun. Koca 
şehir, mahalle de değil, şehir 40 bin nüfuslu mu 50 
bin nüfuslu mu nedir? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Şimdi bu inşaatlarda,, 
yapılan inşaat, ÎSKt'nin durum belgesini almadan ya
pılanlar şayet tesislere uyum sağlamıyorsa yıktırılma-! 
sı lazım. Müeyyidesi budur. 

BAŞKAN — Evet, onu artık cezalar kısmında 
görüşürüz. 
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18 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okuyunuz. 
Zararlı Suların Tasfiyesi : 
MADDE 19. — İSKİ, fabrika, hastane ve diğer 

özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanıl
mış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce 
gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sa
hiptir. 

Bu kuruluş ve kurumlar özel tasfiyeyi yapmadık
ları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı 
kalmak üzere İSKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve gi
derlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce Sayın Kara Kuvvetleri Komu
tanımızın belirttiği endişesini burada gideriyoruz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
19 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Maddeler: 

MADDE 20. — Kanalizasyon şebekesine verilme
si sakıncalı maddeler Genel Müdürlükçe tespit edile
rek ilgililere duyurulur. 

Bu duyuru esaslarına aykırı davranışta bulunanla
rın yarattıkları zarar sebep olanlara ödettirilir ve ay
rıca haklarında Türk Ceza Kanununun Devlet malı
na karşı suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuş
turma yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Acaba 

bu sakıncalı maddeler belirli midir? Ne olabilir? Bun
da bir kapalılık var?.. Umumi bu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
bu, yönetmelikte tespit edilecek. 

Sayın Başkanım, 20 nci maddede devlet mallarına 
karşı işlenen suçlar ne ise, burada da aynı olacak. Zim
met, ihtilas, irtikap, tahrip. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 nci maddeyi okutuyorum : 
Muafiyetler : 
MADDE 21. — a) ISKİ'nin görevleri için kul

landığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faali
yetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

b) Yabancı ülkelerden getirtilecek veya bağış yo
luyla sağlanacak araç ve gereç için belediyelere kanun
larla tanınan muafiyetler İSKİ için de geçerlidir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. 

Buyurun efendim. 
ALEV TEZGÖREN (İstanbul Belediyesi Temsil

cisi) — Efendim, bu madde bizim finansman sorunu
muz için son derece önemli bir madde. Bir hayli dı
şarıdan malzeme gelecek ve bunların kendi ücretleri 
kadar vergisini vermek zorunda kalacak İSKİ. Bu da 
yeni bir paraya ihtiyaç doğuracak. Eğer sırf kanali
zasyonla ilgili araçlar vergiden muaf tutulsa idi, fi
nansman konusunda kolaylık sağlanırdı. 

BAŞKAN — «Yabancı ülkelerden getirtilecek 
veya bağış yoluyla sağlanacak araç ve gereç için» 
belediyelere tanınan muafiyetler-..:»' 

ALEV TEZGÖREN (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — «Belediyelere tanınan muafiyetler» deni
yor; belediye vergi verir, Gümrük Vergisi öder. Yok-
ıtur belediyede muafiyet, 

IBAŞKAN — Öyle mi? 
HÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz belediye ile daha önce temas ettik., 
Sadece yangın araçlarında böyle bir muafiyet var
mış, onun dışındaki araçlarda muafiyet yokmuş. Di
yorlar ki, «Biz itfaiye hizmeti yapmayacağımız için 
'bize hiç yararı yoktur; bizim diğer araç gereçleri
mize de bu muafiyet getirilsin» diyorlar., 

(BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Temsilcisine so
ralım bunu< 

RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye BakanlığL 
Temsilcisi) — Efendim, muafiyetler konusundaki en
dişemiz, tüm muafiyetlertin tek yasada topl'anmasını 
sağlamak yolundadır., Burada getirilen isltisna sade
ce belediyelere getirdiği seviyede bırakılmak isten-
mişıtir. Hükümet belediyelere sağladığı istisnalar çer
çevesinde konuyu değerlendirmiş ve o hizmeti yapan 
kurum olması nedeniyle de o çerçeve içersinde mü
talaa etmiştir. Burada getirilecek farklı bir istisna 
Ittüm belediyelere teşmil edilebilir gibi bir sonuç ar
kasından gelebilir., 

ıBAŞKAN — Hükümet Tem'sildisi arkadaşımız ne 
diyor? 
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ÜÜKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve iskân Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, Maliye Bakanlığı 
(temsilcisi arkadaşımın görüşüyle hareket edildi ger
çekten. Daha önceki tasarılarımızda da perensip ka
rarı, bu gibi muafiyetleri ve vergi ile ilgili hususlar* 
özel kanunlarında getirmek, her kanunun içinde ge-
Hirmemek durumu olduğu için; aslında tabii ki 
bunlara getirilecek muafiyetler düzeltme yoluyla ya
rar sağlayabilir, 

BAŞKAN — Hastanelere getirdiğimiz cihazlar; 
ronltlgen gîbi bir sürü cihazlar, sağlık yönünden; on
lar vergiden muaf mı değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üniversiteler Kanu
nunda vergiden muaftı* 

BAŞKAN — Üniversitelere gelecek, laboraituvar-
larına gelecek büStlünı şeyleri muaf tultitukı 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
K.AYNAIK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
Silahlı Kuvvetlerin araç gereçleriyle, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının veya diğer bakanılıklann 
sağlıkla ilgili araç gereçleri vergi muafiyetine tabi. 
Bu vergi muafiyetini üniversiteler için de getirdik, 
Onların araç gereçleriyle...•, 

İBAŞKAN — Sağlıkla ilgili değil mi bu? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bir yer
de öyle. 

Hükümet, metni bu tarzda geDirdi., 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 

bu teslis kuruluncaya kadar olan kısmında muafiyet 
olur, 

İBAŞKAN — 'Belediyelere tanımıyoruz. .Yalnız bu 
ISKİ'ye gelecek şeyler için. Ama ISKÎ'ye getirir de 
onu belediyeye verir mi diye akla gelebilir. O ka
naldan getirirler, belediyeye verirler* 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
-bir endişe belirdbilir : Diğer belediyelerin su hizmet
leri var, su ve kanalizasyon hizmeUleri var. Onlara 
böyle bir bağışıklık getirmedik de, buraya getirilirse 
İkilik doğar derler* 

Bu konuda biz belediye ile temas etltük. Bu ko
nuda sade ve sade itfafiye araçlarına böyle bir mua
fiyet var. Ama biz itfaiye aracı getiriyoruz diye ka
nal aracı da getiriyordok, beraber çalışmamız nede
niyle, derler, 

İBASjKAİN — Bunu bültün belediyelere teşmil 
edersek, müracaatlardan* başımızı kurtaranlayız. Ya
ni Ankara Belediyesi gelir, «Ben kanalizasyon yapı

yorum, çukur açma makünası getireceğim, su için 
kanal açıyorum, tasfiye makinası getireceğim; ts-
ıtanibul'a tanidınız da bize niye bu hakkı tanımadı
nız» derlen 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, tasarının Güvenlik Kon
seyine sunulduğu ilk şeklinde bu vardı. Ancak Hükü
metlin geri almasından sonra burada yapılan toplantı
da; belediye başkanları adına bendeniz katılmıştım, 
Maliye Bakanlığı şiddetle bu konuya karşı çıktı; bir 
defa bunu tanıdık mı, diğerlerine de bunu teşmil et
mek zorunda kalırız denildi. Bu suretle Sayın Baş
kanımız da iştirak etli Maliye Bakanlığının görüşü-
ne, 

RUSUHİ ECEVÎTOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, bu konuda müsaade eder mi
siniz? 

(BAŞKAN — Buyurun, 

RUSUHÎ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsildisi) — Efendim, belediyelerin bu şekilde 
gümrük muafiyetleri için bir hususu daha söylemek 
doğru. Gümrük muafiyetlerinin bu şekilde yayılma
sı yerli üretime sekte vurur* 

IBAŞKAN — Efendim, mademki ilerde muafiye
te tabi olacak tüm hususlar bir kanunla düzenlene
cek, o zaman düşünüllür bu. Diğer belediyeler neye 
tabi ise ayni şeye tabi olur. Biz bu görevi ISKl'ye 
vermeseydik de belediyeye verseydik ne olacaktı? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Bu hiz
met belediyede yürütülürken 'böyle bir muafiyeti 
ydktu. Ancak böyle bir muafiyet getirilmesi koşulun
da bu hizmeti yürüten belediyelere de bunu teşmili 
dönemiz gerekiyor, 

!BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
müşjtin 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Uygulanmayacak Kiaırauriar : 
IMAODE 22. — ISRÎ'nin işlemleri 2490 sayılı 

Artırma, Eksilme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiyeye, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile bun
ların ek ve tadillerine tabi değildir., 

BAŞKAN — «832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 
bunların ek tadillerine tabi değildir» demeye gerek 
var mı? 2490 ve 1050 uygulanmayınca Sayıştay'a 
gitmez zaten, değil mi? 

Maliye Bakanlığı temsilcisi arkadaşımız?., 
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RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Müsaade ederseniz bu hususu incele
meden bir şey söyleyemeyeceğim. 

(SEDAT TÜZÜNER (MGK Yasama Sekreteri) 
— Katma bütçeli idareler Sayıştay denetimline tabi
dir. Bu öyle bir bütçe değildir, o halde denetime ta
bi değildir, 

(BAŞKAN - , Tabi değildir, 
RUSUHİ EOEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığıı 

Temsilcisi) — Sayıştay Kanununun geçici 8 nci mad
desine göre belediyeler.., 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yüksek 
denetlemeye tabidir, 

/BAŞKAN — Evet ama 2490 sayılı Yasaya göre 
yaparsa. Onlar da 2490 sayılı Yasaya tabidir de on
dan, 

RUSUHt ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendini, belediyelerin' denetimi Sayış
tay Kanununun 8 nci maddesine göredir, 

BAŞKAN — Hayır, fazladan bu. Ben bir şey 
demiyorum, yani kalsa da bir şey olmaz, ama faz
ladan bir ibaredir, 

RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — 8 nci madde uyarınca kalmasında fay
da vardır sanırım, 

ıBASjRAN — Faydası var, fakat vafclt'iyle de böy
le bir kanunda geçmişti, çıkarmıştık biz bunu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız Sayın Baş
kanım, şöyle oluyor : Bu kaidar millyariık teşkillere 
karşı hesap denetimli yoktur, sıfırdır, iki tane denet
çinin elindedir. 

(BAŞKAN — İhbar falan olursa Devlet Denetle
me Kurulu varadır, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MÜİİIİ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Devletin denetimin
den1 uzak kalmaması gerekiyor., Sayıştaydan falan 
uzak kalırsa efendim, devlet denetimi yok demekftir 
bu müessese üızerinfde; iki tane denetçinin merha
metine kalmıştır, 

(BAŞKAN — Yok, genel kurul var, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-

lifc Konseyi Genel Sekreteri) — Genel kurula tak
dim edecek denetçi efendim, genel kurula giremez 
ki. Denetleyecek iki tane denetçi var. Binaenaleyh, 
devlet denetiminden, hesap denetiminden, Sayıştay-
dan uzak olmamak gerekir, 

Tensiplerinize arz ederim, 
BAŞKAN — O zaman 2490'a dahil olması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Öyle olması lazım 
Sayın Başkanım. Bugüne kadar yaptığımız kanunlar
da her yeni müessese yahut teşkilatını reorganize et-' 
tiğimiz müesseseler hep buna gütmektedirler. O hal
de devlet nerede efendim, kim denetleyecek? Her
kes denetimden kaçıyor. Tabi buna çare bulmak la
zım. Bir noktada bunu halletmek lazım. 

Arz ederim, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Özel 

olarak 2490 kolaylaştırıcı bir unsur olarak girebilir, 
ama yine de devlet denetimine girmeleri, denetim 
muhakkak olmalı, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şart efendim, şart. 
Dışardan da paraları olacak efendim, borçlanmaya 
girecek, döviz getirecek. 

Sayın Başkanım, böyle kendi kendine iki tane de
netçi bu işi yapacak, 

Sonra, biraz evvel de arz ettiğim gibi tensipleri
nizle, artık bu muafiyetleri bir noktada durdurmak 
da gerekiyor efendim, 

IBAŞKAN — İşte 2490 değişiyor, onu bekliyoruz 
mütemadiyen, 

TEMEL ARISLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, bizim daha önce hazırlayıp sundu
ğumuz tasarıda Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun denetimi getirilmişti, vardı; bilaıhara çıkarıl
dı. Bu boşluk sanıyorum oradan neş'et ediyor, 

IBAŞKAN — Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu değil, Devlet Başkanlığı Denetleme Kurulu da 
yapar,' 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Bunlar sondaj mahiyetinde oluyor, öteki periyodik 
olacaktı. Hatta Yüksek Denetleme Kurulunun Rapo
ru, Genel Kurula sunulacaktı! Denetçiler Raporuyla 
birlikte. Yani periyodik olarak o denetleme öngörül
müştü, öteki sondaj mahiyetimde oluyor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-
HtN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
müsaade buyurur musunuz? 

IBu çok ağır işlediği için hemen hemen denetimsiz 
bırakacağı düşünüldü, oradan alındı, 10 ncu madde
ye fcondUi 

'İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin teftiş edeceği dü
şünüldü. Sonradan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 
de bu işe yeterli olamayacağı» da düşünüldü. Üçlü bir 
komisyon kurduk, «Bu da ilemez» dediler. 

Diğer bakanlıkların müfettişlerinden, özellikle 
imar ve İskân Bakanlığının müfettişlerinden, Enerji 
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ve Tabii Kaynalklar Bakanlığının miifdltişlerin'den de 
yararlanmak suretiyle teftiş edilebilecektir,. 

(Kaldı ki, zalten kendi içinde de bir teftiş müesse
sesi oluş!turulacakltırJ • 

İ2490'a talbi tutarsak, 1 nci maddeyli de değiştir
memiz lazım gelecek. Çünkü orada, «özel hukuk hü
kümlerine talbi bir kamu kuruluşudur» demiştik. 

'2490 çok formalitesi olan bir kanundur; her şe
yi ihaleye çıkarmak, ilan etmek lazımdır., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kalsın 
bu, kalsın böyle^ 

(BAŞKAN — Efendim, ben size şimdi bir misal 
vereyim : Ankara Belediyesi GüHhane'nin karşısın
daki işçi evlerinin, 1700 konutunun altyapısının ya
pılması için ihaleye çıkarmış. Yapılacak şey, kana
lizasyon bağlanacak, yollar yapılacak. Bu firmaya 
vermiş, bırakmış öyle, ştimdi ıjnahkemel'ik olmuşlar. 
Mahkeme bitmeden bir şey yapılamıyor. Bu sene so
nuna kadar bitirilmesini istedik, dağıtılsın istedik, 
çünkü evler bitmişti. Mahkemeye intikal ettiği için 
öyle duruyor. 2490'a tabi çünkü, ihaleye verilmiş. 
Mahkeme karar verecek, artik j önümüzdeki yaza ka
dar mı biter, bir sene sonra jmı biter; Allah bilir. 
Onun da o mahzuru var 2490fa verdik mi, 

'Bizim Kayseri'deki hastanej binası gibi, 15 sene
dir hâlâ bitmemiş* i 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, 2490'a girmemesi gerek ibunun., Ama denetimi 
getirelim, 

BAŞKAN — O, «832 Sayjılı Kanun» ibaresini 
silelim, 

RUSUHİ ECEVİTOĞLlj (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım;, ben bu konuyu ince-
ledimı 

'Bu denilmediği takdirde Sayıştay denetimine tabi 
kalır, ; 

(BAŞKAN — Kalsın, ne yapalım? 
RUSUHİ ECEVİTOĞLV (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Talbii size katijlırım, yalnız şu var : 
Bu kurul büyük ölçüde KİT Statüsüne benzer bir sta
tü içerisinde öngörülmüştür. JD'iğer KtT statüsündeki 
kurumlar için Sayıştay denetjmi esasen yoktur* 

Yalnız bu kurumda bir başka özellik daha var. 
KİT idare sisteminin de bir benzeri İller Bankasıdır, 
tiler Bankasının modeline beıjızer bir model öngörül
müştür, | 

Bu kurum tam anlamıyla j bir KİT de değil. Çün
kü KİT olarak denetimle iktifa eder ve yöneticileri
nin Başbakanlık Yüksek Denejbleme Kurulunca denetle
neceği vazedütraesıi ıgerekirldij; o da 'yok bu kurum- ] 

da. Denetimi için kendine has, özel hükümler geti
rilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sayıştay denetlerse ne olur? 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Halen 
belediyeleri Sayıştay denetliyor, 

BAŞKAN — Onu da denetlerse? 
«AKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabii, 
Iben o yargıdayım. Günkü diğer belediyelerin su ve 
kanalizasyon hizmetlerini Sayıştay denetleyecek, bu
nu denetlem!eyecek< 

Tensip buyurulürsa o kısmı silmeli. 
İBAŞKAN — Efendim, tabi olmasın 2490'a ve 

1Ö$0 sayılı Muhasebe-'i Umumiye Kanununa, ama 
Sayıştay denetlesin. Devlet veriyor buraya bu para
yı, kendi gelirleriyle yapmıyor ki, KİT gibi de de
ğil bu, bütçeden % 5 veriliyor. İşte «800 küsur mil
yon» dedik, 1 milyara yakın oradan veriliyor, on
dan sonra ayrıca devlet yardımı oluyor., 

(ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, gerçekte 
bu müessesenin çalışması avan projelerle doğrudan 
doğruya devlet kapısı oluşturuyor. Cari harcamaları, 
cari ihtiyaçlar az geliyor, personel masrafı, değişen 
ücretler gibi efendim., 

(BAŞKAN — Zaten 2490 yeni şekliyle gelirse, 
ayrı bir madldıe konularak «Bumdan sonra buna ta
bidir» denecektir, şimdiye kadar hep onun haricinde 
olanlar da belki onun içine alınacaktır., 

Bu 2490 sayılı Yasa çok eski olduğu için bir 
türlü buna kimse yanaşmıyor, yanaşırsa işini bitire
miyor. Üniversiteler buna tabi değildir. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — O kanunun 
içinde Sayın Başkanım, emanet usulü diye bir mües
sese vardır, yani müesseselerin bizzat kendilerinin 
yapmasıdır. 

Bu kurulan 'İSKİ Genel Müdürlüğü; işçisiyle, 
teknik elemanıyla kendi işini büyük ölçüde ken
disi yapacaktır. Yani, belki o kanunları uygularken, 
içeride kullanılacak malzemeyi dışarıdan alacak, 
işi bizzat o kanundaki emanet usulü esaslarına göre 
yapacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi onu sildiğimize göre 22 nci 
maddeyi değişik şekliyle bir daha okutuyorum : 

Uygulanmayacak Kanunlar : 
MADDE 22. — ISKİ'nin işlemleri 2490 sayılı 

Artırma ve Eksiltme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebei 
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Umumiye Kanunları üe bunların ek ve tadillerine 
tabi değildir. 

'BAŞKAN — Bu son şeHcil üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

O halde maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabull edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'23 ncü maddeyi okutuyorum : 

tBEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler! 
Tarife Tespit •Esasları : 
MADDE 23. — Su satışı, kanalizasyon tesisi 

'bulunan yerlerdeki kullanılmıış suların uzaklaştırıl-
ıması, septik çukurların boşaltılması giderleri için 
ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitimde; yöne
tim ve işletme gidenleriyle, amortismanları, doğ
rudan güder yazılan (aktifleş'tirilımeyen) yenileme, 
ıslah ve tevsi masrafları ve % 10 (on) nispetini aş
mayacak bir kâr oranı esas alınır. 

Tariflerin tespiti ve tahsilatla ilgili usul ve esas
lar bir yönetmelikle 'belirlenir. 

iBAŞKAN — Buraya neden «% 10 nispetini aş
mayacak bir ıkâr oranı esas alınır» diye koyduk, ne
den icap etti, niye % 5 değil de, % 10, yahut % 
10'u aşmayacak? 

HÂKJİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
gaye müessese zarar etmesin, kendi kendisini idame 
«ettirsin, devlet yardımı almadan yapsın. % 10 esası 
da, kantinlerimizde olduğu gibidir. 

İBAŞKAN — Şimdi hu tesisat yapıldı, birçok 
masraf yapıldı; abonelerden alınacak para hesap 
edilirken buna dahil edilecek mi?.-

MAKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-
hin (içişleri Komisyonu Üyesi) — Edilecek Sayın 
'Başkanım. 

Muhasebecilik dilindeki alktifleşıtirmeye göre ola
cak: Sarfedilen para bir 'birim esas kabul ediliyor, 
tesisatın kaç yıl ömrü var ise, faraza 50 yıl olsun, 
1/50 oranıyla yılına 0,2 çıkıyor. Sarfedilen para
nın 0,2'si (bir yıla olmak üzere böylece yıllara dağı
tılıyor ve o para esasına göre tarifeye ilave ediliyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Bu ko
nuda Hükümet gerekçesinde bir sarahat yok. Bu % 
10'u neden düşünmüşler? Hatta hiç bahsetmemiş 
bu % lO'dan, buna rağmen % 10 diye bir hü
küm getirmiş. 

iBAŞKAN — % 10'u aşmamak Üzere, daha aşa
ğı olabilir. % 10'un üzerine çıkmayın diyor. 

NEJAT GÜNDOĞDU ^istanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bugünkü uygulamada, 
yalnız kanalizasyon .şebekesi olmayan yerlerde fos
septik çukur dediğimiz, fosseptik çukurların tahliye
si ile ilgili. Bugüne kadar biliyorsunuz 'belediyeler 
vidanjör hizmeti götürüyorlar. Bu vidanjör hizmeti, 
tabii bir araçla ölüyor, amortismanı vardır, işlet
me masrafları 'vardır, 'bütün bunların bugünkü uy
gulamada helediyeye yükü olmaktadır. Bununla il
gili belediye encümeninden bir fiyat tarifesi çıkı
yor. Bu fiyat tarifesine göre bir çukurun boşaltıl-
rnası şu kadar metreküpten, işte 1 500 liradır, 
}2 000 liradır deyip gidiyorlar, makbuzu kesip parayı 
alıyorlar. Demek ki burada bir suistiımali önlemek 
için, % 10'u aşmamalk şartıyla esası getirmişler, 
iki bu da herhalde bir fazlalık değildir, zannediyo
rum, 

TEMEL ASLAN (içişleri Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, Belediye Gelirleri Kanununda ta
rifelerin nasıl yapılacağına dair bir hüküm, bir ta
rif vardır. Oradaki metin burada aynen muhafaza 
edilmelidir. Belediye Gelirleri Kanununda tarife baş^ 
ika türlü, burada başka türlü tanıtılımamalıdır. 

iBAŞKAN — Ama ayrı bir teşkilat kuruyoruz. 
Ona bağlarsak onun altından belki kalkamaz. 

Buyurun. 

MÜNİR ALPSOYLU .(içişleri Komisyonu Üye
si imar ve iskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, tarife, kanalizasyon teslislerinin, au tesisleri
nin belediyeler tarafından ileride tamamen oto-fi-
nansman müessesesi içinde idamesi için öngörülmüş 
yegane sistemdir. Aksi halde şimdiye kadar olduğu 
gibi devamlı olarak belediyeler bu alt yapı hizmet
leri için devlet bütçesine müracaat etmek mecburi-
yetlinde kalacaklardır. »Burada getirilmiş olan esasla
rı, bütün dünyada bir mali hizmet olan bu su ve ka
nalizasyon hizmetinin zaman içinde en azından ken
di kendine yetecek hale getirilmesini temin etmek 
üzere düşünmüşlerdir. (Burada iki ayrı tarife unsuru 
yer almış bulunmaktadır. Bir tanesi, kanalizasyon 
hizmetinin henüz eri'ştirilemeyeceği yerlerde septik 
çukurların boşaltılması için uygulanacak bîr tarife; 
ikincisli, sokaklara mecralar döşenmesi halinde evle
rindeki bağlantıları bu sokaklardaki mecralara yapa
cak olan vatandaşlardan su tarifesine ek olarak, ila
ve edilecek* olan pis suların uzaklaştırılması bedeli 
olarak öngörülmüştür., 

ı% 10 konusu ise, bu tesisin zaman içinde bir ser
maye teessüsüne, bir ek kaynak teessüsüne ve bunun 
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da bu teslislerde kullanılmasına matuftur. Yoksa ti
cari bir kâr müessesesi olamayacaktır hiçbir zaman. 
En çok % 10 denilmek suretiyle, müessesenin bu 
kaynağı artırmak amacıyla halkı zorlamamasını te
mine yöneliktir. 

İBAİŞKIAİN — Tabii, muayyen bir sene sonra es-
k'iyeeektür, Birdenbire büyük bir yük teşkil etmesin, 
burada biriktirilen gelirlerle bunun hem zamanla ta
miri, hem de yenilenmesi yapılsın diye konmuş.. Ben, 
acaba belli bir kıstas var mı dîye sordum, % 10 ne-
rdden çıkmış? Demek ki yok böyle bir şey. Azami 
1% 10 olsun denmiş, yoksa beynelmilel, bütün diğer 
•ülkelerde olduğu gibi bir esas değil1. 

Böyle bir şey konmuş. 
İ23 nCü ımadlde üzerinde Söz almak isteyen var mı?. 

'Buyurun.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir hu

susu öğrenmek istiyorum : Şim'dik'i ifadeye göre bir 
kısım yerlere kanalizasyon ulaşmayan yerlerde fos
septikler devam edecek deniliyor, İstanbul için bu 
tümüyle beraber, her 'yerin kanalizasyona ulaştırılama-
yacağı anlamına mı geliyor, yoksa bir plana mı bağ
lı olduğu için böyle söyleniyor? 

iBAlŞKıAN — Evet, buyurun efendim. 
MÜNİR ALPSOYLU (İçişleri Komisyonu Üye

si İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, İstanbul'da maalesef şehrin çok büyük bir 
kısmında mecra şeklinde su tarifesiyle beraber tat
biki mümkün olan bir kanalizasyon tarifesine imkân 
(vermeyen bölgeler mevcuttur; fakat amaç, ileride 
bu imkânların sağlanmasıyla beraber, tüm şehrin 
mecra sekilinde b'ir sisteme kavuşturulmasına yiöne-
iikıtlr. ıO takdirde fosseptiklerin boşaltılmasıyla ya
pılacak tatbikat giderek azalacak ve belki ileri'de sa
dece bazı semtlerde kalacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
bir plana bağlanmış. 

BAŞKIAN — Bu bitinceye kadar fosseptik olan 
yerler de vardır, onları da tarüfeye bağlıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKlAYNAİK {İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yasanın 24 ncü maddesinde -bilahara ge
lecek- şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edi
lemediği ve uygun bir boşaltma bulunamaması ha
linde ıfossepiîik tesisini emredici hüküm vardır. Yani, 
gayrimenkul sahipleri bir fosseptik yapacaklardır. 

BAŞKAN — Uzun vadeli bir işlem olduğu için, 
o bakımdan konuyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Uzun 

vadelinin içerisinde bu fosseptiklerin boşaltılmasına 
ilişkin tarifeyi tespit etmek zorunda* 

IORİÖENERAL (NURETTİN ERSİN — Müsaa
de ederseniz bir şeyi daha açıklamak istiyorum-

Bizim başımıza geldi, Sokaklara yapılacak olan 
kanallar; bazı ahvalde arazi öyle ki sokak belli ol
muyor, direkt olarak o sokağa 'götürmüyor, bazı ev
lerin veya apartmanlarınkine bağlıyarak müşterek gö
türüyor ve bu büyük bir sorun yaratıyor. Bunun 
kontrolü, yukarıda geçen maddeler içerisinde bir 
plana bağlanacaktır ışeklüride ve o plana dahil mi? 

ıBAIŞKlAIN — Buyurun. 
'MÜNİR ALPSOYLU (İçişleri Komisyonu Üye

si Jm'ar ve ılskân (Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, bir kanalizasyon ve su durum merkezi .daha 
evvel görüş'ül'dü. Dolayısıyla 'imar nizamı içinde bir 
bina linşa edilirken, onun muhakkak su ve kanali
zasyon bağlantılarının ne şekilde çözümleneceği be
lediyeye intikal ettirilecek, belediyenin bu konudaki 
muvafakati ve müsaadesi alınacak ve buyurduğunuz 
şekildeki bir tatbikatı önlemek yoluna gidilecektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 214 ncü madlde Sayın Kara Kuvvetleri 
Komutanının endişelerini giderici nitelikte düzenlen-
miş'tir. 

(BAİŞfKİAN — Oraya şîmdi geleceğiz. 
iBu madde üzerinde başka söz isteyen üye?.. Yok. 
'23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir., 
124 ncü maddeyi okutuyorum <: 
Şebeke Olmayan Yerlerde Yapılacak Tesisler : 

iMlAIDDE 24. <— -Şehir kanalizasyon şebekesinin 
henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltma sağla
namayan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni 
şartlara uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların 
ISK't'nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılma
sı gereklidir. 

Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı 
Ve özel boşaltma 'tesisi yapması zorunlu bulunan, du
rumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri İSKİ" 
nin izin ve denetimi altında yaparlar. 

HAİŞIKAN — 2 nci fıkra ile neyi kastediyorsu
nuz? 

«Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ay
rı ve özel boşaltma tesisi yapması zorunlu bulunan, 
durumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri..» 
derken nasıl olabilir bu? 

IBuyurunuz, 
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IMIÜNÎlR ALflSOYLU ı(İçişleri Ktomisyonu Üye- I 
si imar ve iskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın (Baş- I 
'kanım., İstanbul şehrinin kanalizasyon sisteminin, I 
gerçekleştirilmesi, takdir buyurulur k:i uzun zaman I 
alacaktır. Birçok bölgeler, o bölgenin kanalizasyon I 
sistemi yapılıncaya kadar ımü'vakat sistemlerle lihti- I 
yaçlarını karşılamak medburiyetinde kalacaklardır. I 
Ayrıca, kanalizasyon sistemi bütünüyle halledilimiş I 
lOİduğu tarihte dahii, İstanbul'un topografyası açı'sın- I 
dan özellik gösteren semtleri de olabilecektir. Onların I 
anas'is'tem© bağlanması yerine, yine bütün teknik ve I 
sağlık icapları yerine getirilmek kayıt ve şartıyla, I 
münferit, anasisteme bağlı olmayan sistemlerle ka- I 
naliza'siyon ve su problemlerinin çözümlenmesi söz I 
konusu olabilecektir Bu ta'krıde de yine liSKlI'nin 1 
muvafakati ve müsaadesi alınmak suretiyle o yola I 
gidilebilecektir. Yine zaptırapta bağlanması, İSKİ' I 
nin müsaadesi esas olmaktadır. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — ,24 ncü madde üzerinde başka söz J 
almak isteyen var mı'7-. Yok. I 

24 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul I 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. \ 

'25 nci maddeyi okutuyoruml.\ 
'Yağmur Sularının Uzaklaştırılması: I 
MADDE 25. — Yağmur sularının uzaklaştırıl- I 

rılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu itip te- I 
sislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediye- I 
lerce karşılanmak şartıyla ISKi! tarafından yerine ge
tirilir. Bu tesislerin yapıÜma'Si veya işletilmeisine iliş- I 
kin harcamalar tarifelere dahil edilmez., I 

(BAŞKAN — Evet. Bunun parası belediyelerce I 
karşılanıyor; fakat İSKİ yapacak değil mi? Yağmur 
sularının boşaltılması konusunda.., I 

HÂlKtM KIDEMUt AÜBAY MUSTAFA ŞA
HIN ,(Içiş>leri Komisyonu Üyesi) — Hükümet tasa- I 
rısın/da Sayın .Başkanım, ISKfî'nin ihtiyarına bırakıl- I 
mıştı. Halbuki bu işi bugün Mecralar Müdürlüğü j 
yapmaktadır. Mecralar Müdürlüğünü biz İlSKÎ'ye I 
devrediyoruz. Belediye açık'ta kalmasın feu konuda I 
diye bunu mecburi halle getirdik., Yağmur suları (Tek- j 
riik arkadaşlarım daha iyi izah ediyorlar) yağmur I 
sularıyla bu kanalizasyonun bir ilgisi yok. örneğin I 
Çankaya'da başlayan yağmurun ancak Kızılay'da 
kbntrol altına alınması gerekiyor. Bu ayrı bir ko- i 
nuymüş, bunun para'sı belediyeden alınacak. I 

BAŞKAN — Ve tarifeye de dahil edilmeyecek. 
HÂIKJM KIDEMÜt AUBAJY MUSTAFIA ŞA

HIN ((içişleri Komisyonu Üyesi) — Edilmeyecek. ] 
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HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KJAYıNAlK (İçişleri (Komisyonu Başkanı) — Yamur 
ısıllarının tahliyesi belediye hizmetlerinden, İSİKf'nin 
görevi değil; ama İSKİ onlar adına bunu yapacak
sa onu düzenliyor. 

ıBAŞIKAN — Ama birçok şehirlerde yağmur 
suyu ile kanalizasyon aynıdır, izmir'deki gibi, işte 
'onun için tıkanır., 

HÂİKlM KIDEMLİ AÜBAY MUSTAFIA ŞA-
.HlN (İçişleri IKömisyonu (Üyesi) — Tarifeye dahil 
edilemiyor; şu bakımdan Sayın Başkanımı: Çankaya* 
daki bu yağmurdan Ih'iç zarar görmüyor; ama Kızrl-
ayidaki gömüyor. Binaenaleyh belediyenin.. 

•BAŞKAN — Evet. 
(Bir şey söyleyecektiniz siz? 

MÜNİR ALPİSOYLU ((içişleri Ktomisyonu Üye
si imar ve iskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, gerçekten kanalizasyon sıkıntılarının bir şek
li, yağmur 'sularıyla birlikte pis suların müştereken 
uzaklaştırılmasıdır. Nitekim1 istanbul'da da bu şe
kilde kanalizasyon sorunu çözülmüş semtler varıdır. 
Fakat genelde dünyadaki tarikat, teknik taHbikat 
buigün kabul edilen teknik 'esaslara göre özellikle ge
niş olarak bu sistemleri gerçekleştirecek ülkelerde 
bunların ayrılması şeklindedir. Fakat bazı yerler
de; istanbul'da bunları beraber sürdürmek mecbu
riyeti vardır. O takdirde masrafların yağmur sula
rının uzakkşjtırılma'sıyla ilgili bölümü vatandaşa tah
mil edilmeyecektir. Vatandaştan alınacak olan pa
ra, kullandığı suyun ölçü'sü'yle orantılı olacak; yağ
mur sularının uzaklaştırılması ise bir belediye hiz
meti olarak sürdürülecektîr. 

Arz ederim. 

«AIŞKIAlN — Evet. 
lÖRJGENORAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü

venlik Konseyi Genel (Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
burada bana çelişkili gibi gelen bir noktayı huzuru
nuza getirmek is'ti'yorum. (2-b) maddesinde yağmur 
sularının toplanması doğrudan doğruya ISIKlt'ye ve
rilen görevdir; şimdiki 25 nci madde ile çeİişkilidir. 
Arz »ederim.: 

2 ,nc'i madde şöyle diyor efendim:: «Kullanılmış 
sular ile yağış sularının toplaniması, yerleşim yerle
rinden uzakla'ştırılma'sı Ve zararsız bir biçimde bo
şaltma yerine ulaştırma'sı içlin abonelerden başla
narak bu suların bırakılacakları noktaya kadar her 
türlü ,t)esı1sin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, 
gerektiğinde bu projelerine göre tesisleri kurmak ya 
da kurdurmak.» 
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BAŞKAN — Tamam, gene buna veriyoruz ıda, 
parasını bele'diyeden alacak diyor, 

ORGENERAL (NEODET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada ihtiyaridir 
deniliyor; yani mecburiyet yok diyorlar efendim. 

BAŞKAN — Hayır, ihtiyari demedim: «Yağmur 
sularınm uzaklaştınlmaisıyla ilgili (tesislerin yapıl
ması veya bu tip terslerin işletilmesi, gerekli harca
malar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla ÎSK't 
tarafından yerine getirilir.» 

ORGENERAL NEODET IÜRUĞ (M'İU'İ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
(2-b) maddesi 'doğrudan Übğru'ya İSK'ltye görev ve 
riyor ve bu jş, suları boşaltmak işi belediye h'izme-
tîdir dediler, Öyle değil mi efen'dim? Buradaki 2-b 
maddesi gayet sarih, açık yazıyor. Bina'enaleyh bir 
çelişki .var. (2-b) ye .göre doğrudan' doğruya g'örev 
ve yetkiler lSKİ'nîn'dir. Halbuki şimdiki verilen iza
hatta diyorlar ki, yağmur sularının boşaltılması uzak
laştırılması ise belediye hizmetidir, öyle değil mi 
efendim? 

•BAŞKAN — Hayır, bele'diye hizmeti demiyor. 
Belediyece yapılması lazım; fakat İSKİ yapacak di
yor, parasını belediye verecek. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (M'illi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O hal'de bele'diye 
hizmetlidir efen'dim. Binaenaleyh buna göre 2-b mad
desini tadil etmek lazım. 

BAŞKAN — Buyurun, siz bir şey söyleyecekti
niz. 

MÜNİR ALPSOYLU (İçişleri Komisyonu Üye
si tmar ve 'iskân Bakanlığı Temsilcisi) — 'Sayın Baş
kanım, yağmur sularının uzaklaştırılması görevi 
IS-Kl'nin'dir; ancak bunun masraflarının karşılanma
sı belediye bütçesinden olacaktır, ISKt'nin b'ütçesin-
'den olmayacaktır; fakat pis suların uzaklaştırılması 
görevi ÎSKl'niridir, masraflarının karşılanması da 
l'SKİ'nin lönigöreceği tarife s'i'stemiyle karşılanacak
tır, yoksa görev lSKİ'nîn'dir. Hükümet tasarısında 
zûhulen yer almıştır, Ko'misyon tarafından o düzel
tildi «Getirilebilir» şeklin'dey'di «Getirilir» şekline so
kuldu. Görev lSKİ'nîn'dir. 

BAŞKAN — Ben de öyle anladım. Yani 2-b 
fıkrası bu görevi ISKİ'ye veriyor. ÎSKl'n'in yapaca
ğı yalnız o değil, diğerleri de var, fakat bu mad'de-
de «Bunun parasını vatandaştan alamazsınız, bunun 
parasını belediyeden alırsın» <di'yor. Bele'diye vere
cektir yağmur sularının boşaltılması için yapılacak 
tesislerin parasını, tesisler ÎSÎKÎ tarafından yapılacak; 
fakat 'parasını belediye/den alacak ve bunu tarife ola

rak da vatandaşa yükleyemezsin diyor. Benim anla
dığım bu. 

Tamam mı, Hükümet de buna katılıyor mu? 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve Mân Ba

kanlığı Temsilds'i) — Evet efen'dim. 
BAŞKAN — Hükümet de buna katılıyor, ta

mam. Yani, tarifeye dahil etmeyin bunu diyor. Gö
rev olarak veriyor, ama ödeme şekline gelince bu 
parayı belediye ödeyecek. 

ıHÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komıtyonu Başkanı) — 2 nci 
maddedeki görevlerin yapılması haliride ücretlerin na
sıl alınacağını düzenleyen bir maddedir, dolayısıyla 
mali hükümler içerisinde o paranın nasıl tahsil edi
leceğine daimdir. 

BAŞKAN — Evet. Zalen zapta da geçmiş oldu 
bu husus. 

'25 nci madde üzerin'de başka söz fsteyen?.. Yok. 
ıMaddeyi • oylarınıza sunuyorum Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 
26 nci maddeyi okutuyorum: 

Devir İşleri : 
MADDE 26. — Bu Kanunun 1 nci maddesinin 

2 nci fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile su 
ve kanalizasyon işleri ISKt'ye verilecek bele'diye ve 
köyler ile yakın çevresindeki bele'diye ve köylerin 
İstanbul Belediyesine bağlanmaları hal'in'de bu bele
'diye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve 
bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz malları, hak ve 
borçları ve personeli bir protokolle İSKl'ye devre
dilir. 

BAŞKAN — Bu mad'de hakkında bir öz açıkla
mada bulunur musunuz? 

HÂIKDM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (tçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın (Başkanım, 
Bakanlar Kurulu kararıyla bazı belediyelerin işleri 
veyahut bu su işleri ISKİ'ye7 devre'dilebilecek. Bu tak
tirde bele/diyenin o işle meşgul olan .(o devredilen be
lediyenin) o işle meşgul olan tesisleri, personeli, araç 
ve gereçleri (artık belediyenin o işi kalmıyor) İSKİ" 
ye devredilecek, İSK'İ'nin malı olacak; personeli de, 
araç-gereçleri de, o konuda kullandığı menkul ve 
gayrimenkul mallarda. 

BAŞKAN — Mesela arazözleri Vardır, vidanjör-
leri varadır. 

HÂlKdlM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (tçişleri Komisyonu Üyesi) — Kazıcı aletleri 
varttır. 
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HAŞKİAN — Kanal makinesini vermez; ben yal
nız onu kullanmıyorum ki der. 

(HÂİKİÎM .KIDEMLİ ALBAY .MUSTAFA ŞA
HİN .(Iç'işleri Komisyonu Üyesi) — Tabii, iyiniyete 
(bağlı. Bir prorokblla devreder. 

fBAŞKAN — Tabii, onun hepsini alamaz, çünkü, 
ben yol da yapıyorum orada kullanıyorum, esas onun 
için aldım der. ıBazı ih'tilaflar çıkar tabii. 

iHÂİKılIM KIDEMLİ: ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Vereceklerinin 
de kötüsünü verir. Zaten ISKİ'nin de işine germez 
onlar, 

BAŞKAN — Öyle bir devir yapılsın, bir protö-
kölla devredilsin diye yapılmış bir rna'd'de. Devredil
mesi lazım elbette. Belki de bunun için tahsil edil
miş binası falan ,da vardır. 

26 ncı madde üzerin'de söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

27 nc'i maddeyi okutuyorum. 
Ceza Hükümleri : 
iMADDE 27. — .ISKİ'ye ait taşınır ve taşınmaz 

mallar Devlet malı sayılır. 
'llSKıIVe ait mallar ile para ve .para hükmündeki 

kâğıt ve senetler aleyhine veya bilanço, rapor ve di
ğer her'türlü kâğıt, defter ve bel'geler üzerinde suç 
işleyenler, bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına 
karşı veya Devlete ait .kâğıt ve belgeler üzerinde suç 
işleyen memurlar gibi cezalandırılır, 

(BAŞKAN — Evet, bu memurları da devlet me
murları statüsüne aldık, 

HÂfKlİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'K'AYNAK ((İçişleri Komisyonu Başkanı) — Burada 
bulunan kişiler devlet memuru olduğu için burada
ki mallan da devlet malı olarak mütalaa edeceğiz. 
ıBurada işlenen suçları Türk Ceza Kanunundaki, 
«(Devlet malına karşı işlenmiş suçlar» ve ilgili me
murların suçlarını da devlet memuru olarak işlemiş 
gibi mütalaa edeceğiz. 

'BAŞKAN — Evet. 
ı27 nci madde 'üzerinde söz almak isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul ed'ilmi'ş'tir. 
28 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 28. — 27.5.1933 gün 2226 sayılı İstan

bul Belediyesine bağlı İstanbul Sular İdaresi Teş
kili Hakkındaki Kanunla 1L4J1938 ,gün ve 3359 sa

yılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi 
'Irnitiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına 'Dair 'Mu
kavelenin Tasdiki Hakkında Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

ıBAŞKAN — Bu madde hakkında Genel Sekreter
liğin bir önergesi var, okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Mü

dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 28 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Yürürlükten kaldırılan hükümler ? 
Madde 28. — 27.5.1933 gün ve 2226 Sayılı İstan

bul Belediyesine bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili 
Hakkındaki Kanunla 11.4.1938 gün ve 3359 Sayılı 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İm
tiyazı İle Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mu
kavelenin Tastiki Hakkında Kanun ve diğer kanun
ların bu Kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Sonuna bir hususu ilave ettiniz. 
belki bu çıkabilir. Hiç akla gelmeyen başka bir şey 
vardır. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
'(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Var bir tane Sayın 
Başkanım, unutulmuş. 1053 sayılı Kanunda diye bir 
hüküm var. Burada diyor ki, bu şehirlerin (yani İs
tanbul Ankara gibi büyük şehirlerin) su tarifeleri 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanır. 
(Halbuki biz bunu genel kurula bıraktık. 

IBAŞKAN — Onun için yani ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır demek suretiyle buriları da içine almış 
oluyor. Belki bundan daha başka şeyler de çıkabile
cektir. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
(İçişleri Komisyonu Üyesi) — Mümkündür. 

'BAŞKAN — Çünkü, bizim kanunlarımızın hep
sine sahip olan bir müessese ben bilemiyorum. Biz
deki kadar kanun bolluğu hiçbir ülkede yoktur. 

!Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim? Yoktur. O halde, Genel Sekreter Necdet 
Üruğ'un önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 



M. G. Konseyti B : 83 20 . 11 . 1981 O : 2 

O halde 28 nci madde bu önerge istikametinde 
düzenlenecektir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — a) 28 Nisan 1926-tarihli 

ve 831 sayılı Suılar Hakkında Kanun ve değişiklik
leri ile belediyelere devredip bir bölümünün işlet
mesi 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı istanbul Belediye
sine Bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkın
daki kanunla bu idareye intikali etmiş olan vakıf su
ılar ile bunlara ait her türlü hak ve yükümlülükler 
ve tesisler, 

b) 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı Kanun ve de
ğişiklikleri ile teşekkül etmiş bulunan İstanbul Sular 
İdaresine ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tesis
ler, para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, 
•bütün hak ve menfaatler, her türlü taahhüt ve borç
lar. 

c) M.4.1938 tarih ve 3359 sayılı Üsküdar ve 
Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesi
satının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki 
ihakkında kanunla İstanbul Sular İdaresine verilmiş 
halk, yetki ve yükümlülükler, 

d) İstanbul Belediyesine bağlı Mecralar Müdür
lüğüne ait kanalizasyon tesisleri ile ilgili tüm taşınır 
ve taşınmaz mal varlıkları, araç ve gereçler ile bele
diyemin diğer müdürlüklerinde olup da kanalizas
yon hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mal
ılar, araç ve gereçler, 

e) 3 Temmuz 1968 tarih ve 1053 sayılı Anka
ra, İstanbul ve nüfusu yüzibinden yukarı olan şehir
lerde içme, kullanma ve endüstri suyu tem'ini hak-
ıkında kanun uyarınca İstanbul şehrine ve İstanbul 
'Belediyesine sağlanan imkânlar, haklar, (borçlar ve 
mükellefiyütler, 

Her türlü vergi, restini ve harçtan muaf olarak 
ilSKÎ'ye devredilir. 

IBAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Kısa 
'bir maruzaltta bulunayım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yasayı 
Ibidayeüte takdim «derken öze13)iiklıe tsitanıbul'un su ihti
yacını 2226 sayılı kanunla ve yine İstanbul'da var olan 
Mecralar Müdürlüğünce yerine getirileceğini ifade et
miştim. Halen İstanbul'da bu iki müessese çalışmak
tadır. Bu iki müessesenin yani ktanbul Sular İda
resiyle Mecralar Müdürlüğünün bütün taşınır - ta

şınmaz malları, personeli, Hakları, mükellefiyetleri 
ve varsa sorumlulukları dalhi oilmak üzere girişmiş 
bulundukları bütün işlemler olduğu gibi ISKl'ye 
devredilecektir. 

©ir de bunun dışında, sular halkkında kanun, 831 
sayılı Yasa var; yine Üsküdar - Kadıköy Türk 
Anonim Su Şirketi imtiyazı 3359 sayılı Kanun var; 
yine 831 sayılı Yasanın birtakım hak ve mükelle-
fiyeüleri var. Bunların da hak ve mükellefiyetleri 
ISKİ'ye devredilmiş oluyor. İki müessesenin taşınır 
- taşınmaz malları, hakları, mükellefiyetleri ve me
murları bile diğer üç yasanın İstanbul Sular İdaresine 
vermiş bulunduğu bütün imtiyazları olduğu gübi 
ISKİ'ye devrediyor ve memurlar da ister istemez 
ISKÎ'ye verilecektir. 

'BAŞKAN — Evet. 
Efendim, geçici 1 nci madde üzerinde başka 

söz almak isteyen?.. Yoktur. Geçici 1 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — ISKİ'nin görev alanına 

giren belediyelerin İller Bankası Yatırım Programın
da yer alan su ve kanalizasyon işlerine belediyeler 
adına devam edilir, bu tesisler yapımı tamamlanınca 
tSKt'ye devredilir. 

IBAŞKAN —Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Sular İdaresi 
ve Belediye Mecralar Müdürlüğünde çalışanlar yeni 
bir atama işlemine gerek kalmadan maaş, ücret, 
emeklilik, sigortalılık gibi tüm özlük hakları ile bir
likte ISKl'ye devrolunur. 

'BAŞKAN — Geçici madde 3 halkkında söz al-
ımalk isteyen?.. 

ALEV TEZGÖR'EN (Istaribul Belediyesi Tem
silcisi) — Söz verir misiniz efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALEV TEZGÖR'EN (İstanbul Belediye Temsil

cisi) — Sayın Başkanım, geçici madde l'in (d) fık
rası, diğer müdürlüklerde olup da kanalizasyon 
hizmetinde kullanılıp taşınır - taşınmaz mallar ve 
araçları da devrediyor idi. HaHbüki personel olarak 
geçici madde 3 sadece Mecralar Müdürlüğü per
sonelini devrediyor. Mesela Belediyenin bir büz fab
rikası vardır. Büz fabrikası bu Yasayla ISKİ'ye dev-
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soluyor, ancalk personeli devırolaımıyor. Buraya şıöyılü 
'bir kayıt getirmekte yarar var; «Kanalizasyonla ilgili 
diğer işlerde çallşan personelin de devri» şeklinde. 

'BAŞKAN — Geçici madde 3'e mi efendim. 
ALEV TEZGÖREN (İstanbul Belediyesi Temsil

cisi) — Evet efendim. Sırf Mecralar Müdürlüğü per
sonelinin devrini öngörüyor. 

BAŞKAN — Nasıl bir ilave teklif ediyoruz? 
ALEV TEZGÖREN (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — «İstanbul Sular idaresi ve Belediye Mec
ralar Müdürlüğünde çalışanlar ile diğer müdürlük
lerde olup da kanalizasyon hilmetlerinde çalışan 
personel.» 

BAŞKAN — Evet, bu konu hakkında Komisyo
nun bir diyeceği var mı efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Uygu
lamadan geldikleri için bir diyeceğimiz yok ama bi
zim kanaatimiz odur ki, istanbul Sular idaresinde 
bulunan tüm işçiler, memurlar ile Mecralar Müdür
lüğünde çalışan tüm memur ve işçiler buraya dev
redilir. Bu iki müessesenin dışında çalışanlar sanı
yorum ikiz görev yapıyorlar; hem Mecralar Müdür
lüğünün görevini yapıyorlar, bu arada başka görev 
de yapıyorlar. Büz fabrikası var ve bunlar Mecra
lar Müdürlüğüne bağlanmak, durumunda mı, omu 
'bilmiyorum, 

ALEV TEZGÖREN (istanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Değil-

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Onu 
'bilmiyorum, tatbikatımı. Taibü fci kanalizasyonda kul
lanılmak için veya su kanallarında kullanılmak için 
'büz yapan müessese ise ya Sular tdaresindedir ya 
Mecralar Müdürlüğüne bağlıdır. Onu kapsıyor, 
ama onun dışında hizmet veriyorsa açıklık getir
mekte yarar var. 

BAŞKAN — Hayır, değildir diyor. 
ALEV TEZGÖREN (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Mesela efendim, bir bir kanal aracı, ka
nal kazı makinesinin operatörü atölye - garajlar per
sonelidir. Bu araç alındığı zaman, o operatör atölye-
ıgarajlarda kalacaktır yasada bir açıklık olmadığı 
takdirde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Yalnız, 
buraya devrettiğimiz zaman, tabii ki Öbür tarafta 
da bir ihtiyaç ise buraya yeni bir personel alınmak 
durumu söz konusu olur. 

IBAŞKAN — Eğer ikiz görevi varsa. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Varsa, 
eğer bu Atölyeler ve Garajlar Müdürlüğü kadro
sunda bulunuyor ise, orada kalır. 

'BAŞKAN — Zaten aracı yoksa boşta kalır o? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Boşta 
kalır o takdirde. 

IBAŞKAN — O zaman onu tutmaz zaten Bele
diye, ne yapacak boş? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Bu 
tarafa tayinini yapar jster istemez. 

'BAŞKAN — O zaman, «istanbul Sular idaresi 
ve Belediye Mecralar Müdürlüğünde çalışanlar 

üle feanıalizaısyon Mamıetlerinıde görevi personel» mi 
diyeceğiz? 

(NEJAT GÜNDOĞOU (Istanibul Belediyesi Tem
silcisi) — Müsaade buyuırulursa Sayın Başkanım, 
biraz arkadaşım da söyledi ama, kabili tatbik değil 
bence. Çünkü, bugün veya tekrar Mecralar Mü
dürlüğüne gidecek ise; benim şoförüm var, ben bunu 
orada kullanıyorum, yarın başka hizmette kullanı
yorum şoförümü, ben bir araçtaki şoförü oraya 
devredemem ki, diyecek veyalhutta Fen işleri Mü
dürlüğünde çalışan bir personel var, o gün için 
kanal hizmetine vermiş, ama kadrosunda, Mecra
lar Müdürlüğünün kadrosunda bulunan adamı tu
tup oraya devrediyorsun ama, bunun dışında, o 
kadroda iken ben bugün için ihtiyaç gördüm, ada
mı o hizmete verdim diyor. Şimdi şu adamı devre
dersem oraya, diyor; nasıl devredeyim? Tatbikatta 
çdk zor bu. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, belediye zannederim bu balansı bulur; 
çünkü asıl dan Sular idaresiyle Mecralar Müdür
lüğünün kadrolu personelini bu tarafa devretmek
tir; eğer kadrosuz, ikiz görev yapıyorsa, o beledi
yede kalır. 

ıBAŞKAN — Zaten vermez belediye, kendisine 
lazımsa vermez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişlfâtii Komisyonu Başkanı) — Onu 
çekip bu tarafa alırsak bu defa belediye kendi ihti
yacını karşılamak için başka personel alacaktır. O 
eski hizmetlerinde kalsın. Burada bir ihtiyaç zuhur 
©ttiği zaman... 
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IBAŞKAN — Madem bu iki müdürlük bununla 
uğraşıyor, Sular İdaresi ve Mecralar Müdürlüğü, o 
Ihalde bunun kadrosundaki personeli de buraya dev-
redilürse mesele kalmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız o 
<büz yapan yer bir yere bağlıdır. 

BAŞKAN — O da bir yere bağlıdır. 
Nereye bağlı? 

NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem
silcisi) — Efendim, şimdi İstanbul Belediyesindeki 
büz fazrikası Fen İşleri Müdürlüğüne bağlıdır. Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı büz fabrikası yalnız büz fab
rikası değil, yalnız büz imal etmiyor; beton eleman
ları da yapıyor aynı zamanda, beton da üretiyor. 

BAŞKAN — Peki, bordur taşlarını da yapıyor... 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Bordur taşlarını da yapıyor. Şimdi bu fab
rika Mecralar Müdürlüğüne bağlanırsa, belediye ar
tık kendisi bazı şeyler uygulamak suretiyle birtakım 
girişimlerde bulunabilir. 

BAŞKAN — Zaten taşınır, taşınmaz malları dev
redilir falan da dedik, bir protokolla. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Şimdi anladığım kadarıyla belediyenin çimento sa
nayii ile de ilgili birtakım çalışmaları var. Gayet ta
bii büz de yapıyordur, başka konularda da çalışıyor-
dur beton kaldırım taşı yapıyordur. Zannediyorum 
orada kalacaktır. Kanal ve mecra için yeni bir büz 
tesisi bunun için söz konusu ise oraya personel ala
caktır. 

BAŞKAN — Efendim, belki de o zaman bu kur
duğumuz İSKİ, büzü ona yaptıracaktır. Belediye, se
nin imalat yerin var orada yap diyecektir, ondan ala
caktır. Kendisi kursa, zaten bir personel çalıştırma
yacak mıydı? Hazır orada kurulmuş yer var. Dışarı
ya sipariş vereceğine belki ona verecektir. Mühim bir 
şey değil. Yani bir iki tane böyle müessesenin dışa
rıda kalması normaldir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (tçişlıeri Komıisyonu Başlkanı) — Keraditoı 
ayarlayabilirler. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı efendim?. Buyurun. 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Sayın Başkanım, bu geçici 3 ncü maddede devrede
cek personelle ilgili gayet iyi hukuki açıklamalar var. 
26 ncı maddede de bir personel devri var; orada da 
aynı açıklamaların yer almasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Yani, 26 ncı maddeyi de mi oraya 
koyalım diyorsunuz? 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
26 ncı maddedeki devredilecek personelin atama, öz
lük hakları vesaire bakımından durumu muallakta 
kalıyor. Burada açıklık getirmiş oluyor. 

BAŞKAN — Şimdi 26 ncı maddeyi okuyorum : 
«Bu Kanunun 1 nci maddesi, 2 nci fıkrası gereğince 
Bakanlar Kurulu Kararıyla su ve kanalizasyon iş
leri tSKİ'ye verilecek belediye ve köyler ile yakın çev
resindeki belediye ve köylerin İstanbul Belediyesine 
bağlanmaları halinde bu belediye ve köylerin mev
cut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili taşınır 
ve taşınmaz malları hak ve borçları ve personeli bir 
protokolla ISKİ'ye devrediir.» 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Efendim, personelin hangi şartlarla devredileceği bu 
geçici 3 ncü maddedeki kadar açık değil; hatta hiç 
belirtilmemiş. Geçici 3 ncü maddede bu konuda ga
yet açık hüküm var efendim. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddede, «bütün öz
lük haklarıyla» diye bir hüküm var; orada da bunu 
kullanmak lazım; «personelin tüm özlük haklarıyla» 
diye; öyle mi demek istiyorsunuz? 

TEMEL ARSLAN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — 
Evet efendim, o açıklığı onlar için de getirmek lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bu 26 ncı madde üzerinde, 
geçici 3 ncü maddeyle ilgili olması dolayısıyla bir 
tekriri müzakere teklif ediyorum. 

26 ncı maddenin tekriri müzekeresini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA

HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
26 ncı madde istikbale muzaf bir hüküm. Uygulanıp 
uygulanmayacağı da bilinmiyor, ama eksik bırakma
mak lazım. Kanımca eksik değil; bir protokolla dev
redilir bütün hakları. 

Şimdi bizim geçici 3 ncü maddemiz, onun uygu
lanmasında da örnek olacaktır. Kanunda bir benzer 
hüküm vardır. Yorum yapılırken bundan yararlanıhr 
orada eksik dahi olsa. Bu kanunun içinde hüküm var. 

BAŞKAN — Oraya, «tüm özlük haklarıyla» de
mekte bir zarar var mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Aslında bir za
rarı yok, gerek de yok. 

BAŞKAN — İşte, protokol yaparken özlük hak
larıyla beraber devrelilecektir, diyor. Burada geçici 
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3 ncü maddede neden gerek gördük? «Emeklilik, si
gortalılık gibi tüm özlük haklarıyla birlikte İSKİ'ye 
devrolunur.» O zaman bunu demeseydik geçici 3 ncü 
maddede... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Yani, bu onun 
boşluğunu da dolduruyor; demesek de zaten uygula
ma öyle olacaktır. 

BAŞKAN — Ama yalnız İstanbul Sular İdaresi 
ve Mecralar Müdürlüğünle çalışanlar için bu; öteki 
civar belediyeleri de kapsıyor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — İşte o belediye
lerden bu hizmette çalışanlar devredildiği takdirde ay
nı hükme tabi olacaktır. 

'BAŞKAN — Buyurun, 
RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, bu kanun çıktığı andaki devir hiç
bir protokola bağlı değil, kanunun vaz ettiği şekilde 
olacaktır. Halbuki 26 ncı maddedeki devirle bir pro
tokol vardır ve kurumlararası protokolda devrin esas
ları ve ilkeleri belirlenmiş olacaktır. O nedenle proto
kol içerisinde zaten o konular çözümlenmiş olacak
tır. 

BAŞKAN — Yani, protokola yazılacaktır diyorsu
nuz. 

RUSUHİ ECEVİTOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Tabii efendim. Kurumlararası protokolla 
hizmet devirleri ve kadro devirleri esasen bugün ya
pılmaktadır ve bu şekilde yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon ne düşünmektedir? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz bunu yazsak da yazmasak da bir pro
tokolda mutlaka bir yer alacaktır efendim. Ancak.. 

BAŞKAN — Tabii, kazanılmış hakkın gerisine za
ten gidilmez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabii. 

Ancak, öyle bir endişeyi taşıyorsak o zaman şöy
le diyeceğiz : «Taşınmaz malları, hak ve borçları ve 
personeli tüm özlük hakları ile birlikte bir protokolla 
İSKİ'ye devredilir.» Böyle dersek konuya sıhhat ge
tirmiş oluruz. Şu endişe olabilir : Tabii, personel pro
tokolda yer almayacağı için iki tarafın protokol dü
zenleyicileri bu haklara riayet etmeden de bir pro
tokol yapabilirler. Onları mecbur kılıyor bu işe. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, 26 ncı maddenin 
sonuna, «... ve bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mal
ları, hak ve borçlan ve personeli tüm özlük haklarıy
la birlikte bir protokolla İSKİ'ye devredilir» diye tek
lif var. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler..'. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde 26 ncı maddenin o kısmına, «... personeli 
tüm özlük haklarıyla birlikte bir protokolla İSKİ'ye 
devredilir» diyeceğiz, madde o şekilde düzenlenecek. 

Şimdi geçici 3 ncü maddeye geliyoruz efendim Ge
çici 3 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yok. Geçici 3 ncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 1981 yılı İstanbul Bele

diye bütçesinden su ye kanalizasyon hizmet yatırım
larına ayrılmış bulunan ödenek İSKİ'ye devredilir. 

BAŞKAN — 1981 yılında bu müessese faaliyete 
geçebilecek mi? İki üç ay kaldı, daha bunun yönet
meliği yapılacak, şu olacak bu olacak. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Geçemeyecek 
Sayın Başkanım. Yalnız bazı işlemler yapılacak, ta
yinler falan yapılacak. Bir kısmına zaten bir süre ta
nıdık, gelecek o hüküm; bir süre tanıdık. Hepsi he
men uygulanamıyor, ama bir kısmı derhal uygulana
cak. Zaten yetişmese de mesele yok. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NEJAT GÜNDOĞDU (İstanbul Belediyesi Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, bu geçici maddeden bi
zim amacımız şudur : 1981 yılı içerisinde Mecralar 
Müdürlüğüne bir bütçe ayrılmıştır. Bu bütçe 300 mil
yondur. Bu 300 milyonla lüzumlu görülen yerlere iha
leye çıkılmıştır. Bu ihalenin bir kısmı yapılacaktır, 
bir kısmı belki 1982'de sağlanabilecektir. Bu takdir
de ihale ve bunların icap ettirdiği malum olanaklar 
tümüyle birlikte İSKİ'ye devredilecek ve bu ihalele
rin bundan sonraki kısmı İSKİ tarafından yürütüle
cektir. 

BAŞKAN — Bu maddeye ben bir gerek göre
medim de. 

Buyurun. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İmar ve İskân Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, yürürlükten 
kaldırılan hükümlerde bu kanunun yürürlüğe girme
siyle birlikte Sular idaresi Teşkilat Kanunu ortadan 
kalkıyor ve Mecralar Müdürlüğü da derhal İSKİ'ye 
bağlanıyor. Zaten burada otomatikman İSKİ bünye-
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sinde hizmete geçiyor. O nedenle bunlar için ayrılan 
ödenekler ÎSKÎ'ye veriliyor, ki bu üniteler hizmetle
rine devam etsin diye ve bu arada da geçici müdür
ler kurulu oluşturuluyor. Üç ay içerisinde de ISKİ'nin 
normal kurulları devreye girerek hizmet devam ede
cektir. 

BAŞKAN — Ona ayrılan bütçeleriyle beraber?.. 
ÜLKÜ SÖYLEIMEZOĞLU (tmar ve iskân Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 
HÂKÎM [TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Zaten 
genel bütçeden ayrılan pay değil efendim. 

BAŞKAN — Belediyeler, İstanbul Belediyesi... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, İs
tanbul Belediyesi; bu maksat için ayrılan paylar. İs
ter istemez ISKİ'ye verilecek. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü malde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum •: 
GEÇİCİ MADDE 5. — Genel Kurul üyelerini se

çecek veya atayacak makamlar bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 3 ay içinde bu seçim veya atama 
işlemlerini tamamlarlar. 

Genel Kurul kanun yürürlüğe girince toplanarak 
geçici bütçeyi onaylar. 

Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde be
lirlenmesi zorunludur. 

Yeni yönetim kurulu teşekkül edinceye kadar, İs
tanbul Sular İdaresi Müdürler Kurulu geçici yönetim 
kurulu olarak ISKİ'nin işlerini yürütür. 

İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürü geçici ola
rak genel müdür, genel mülür yardımcıları ile İstan
bul Belediyesi Mecralar Müdürü geçici olarak genel 
müdür yardımcıları statüs içinde görev yaparlar. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, burada konu ikiye bölünmüş; bir genel ku
rul teşkili var, bir de yönetim kurulu teşkili var; üç 
ay içinde bunların teşkil edilmesini emrediyor. 

Bunlar teşkil edilinceye kadar da bu görevleri kim-
ler yapacak, onları belirtiyor. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunda öngörülen 

düzenleyici hükümler çıkarılıp yürürlüğe konulunca
ya kadar, su ve kanalizasyon konularındaki mevzuat 
ile İstanbul Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdür
ler Kurulunca alınmış kararlar uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (içişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
hizmetin inkıtaa uğramaması için getirilmiş bir hü
kümdür. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Geçici 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 29. — Bu Kanunun geçici 5 nci madde

sinin birinci fıkrası yayımı tarihinde diğer hükümleri 
yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA-
HİN (içişleri Komisyonu Üyesi) — Geçici 5 nci mad
denin 1 nci fıkrası derhal yürürlüğe girecek Sayın 
Başkanım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddeyle geçici 
4 ncü maddenin feshi öngörülüyor efendim. 

«Geçici Madde 4. — 1981 yılı istanbul Belediye 
bütçesinden su ve kanalizasyon hizmet yatırımlarına 
ayrılmış bulunan ödenek ÎSKİ'ye devredilir» şeklin
de. Bu madde de üç ay sonra yürürlüğe girdiğine gö
re, yeni mali yıla girecek. O halde bunun bir esprisi 
olmayacak efendim, bir çelişki var. 

BAŞKAN — O zaman geçici 4 ncü maddeyi de 
koymak lazım. 

Geçici Malde 5'in 1 nci fıkrası şu : 
«Genel Kurul üyelerini seçecek veya atayacak 

makamlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç 
ay içinde bu seçim veya atama işlemlerini tamamlar
lar.» 

Zaten burada belirtmişiz. 
Yürürlük maddesinde «Bu Kanunun geçici 5 nci 

maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinde» diyoruz 

I
da, «diğer bükümleri yayımından üç ay sonra yü
rürlüğe girer» niye diyoruz? Onu anlayamadım. 
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HÂKİM KIDeMlİ ALBAY MUSTAFA ŞAHİN 
'(içişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, on
lara imkân vermek için koymuşuz. Bunun son fık
rasını okursak, İstanbul Sular İdaresi zaten İSKİ' 
nin yerini alarak görevine devam edecek nüveye 
sahip, öbürleri 'bu işlemlerin tamamlanması için ko
nulmuş /hükümler. Resmi dairelerden tayin edile
cek memurlar var, yönetim kurulu üyeleri var, ge
nel müdür var, genel müdür yardımcıları var; bun
lar toplanıp göreve başlayıncaya kadar İstanbul 
Sular İdaresi Müdürüne, müdür yardımcılarına bu 
ıgörevi yapma imkânı veriliyor. 

BAŞKAN — Ama o zaman geçici 5 nci madde
nin tamamımın hemen yürüdüğe girmesi gerekir, 
yalnız 1 nci fikrasının değil. Çünkü, onun diğer fık
rasında diyoruz ki; «Yeni yönetim kurulu teşekkül 
edinceye kadar, İstanbul Sular İdaresi Müdürler Ku
rulu geçici yönetim kurulu olarak ISKİ'nin işle
rini yürütür.» Bu kurul hemen yürütmeye başlaya
cak; üç ay sonra ise zaten her şey teşekkül ede
cek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) Böyle olunca ge
çici 4 ncü maddeyi de yürürlüğe sokmak lazım 
«fendim, personelin maaş alabilmesi için. Çünkü, 
(Sular İdaresi geçti, Mecrada geçti, Istaribul Belediye
sinden ayrıldılar. 

IBAŞKAN — «Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» desek ne olur? Öbür maddelerde ne 
olacağını zaten söylemişiz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Adında 
geçici 5 nci maddenin hemen yürürlüğe girmesi 
lihıtiyacı ydk. Geçici 5 nci madde derhal ne yapaca
ğımızı söylüyor. 

IBAŞKAN — Orada zaten belirtmiş, burada 
ouna hiç gerek ydk. 

«Yürürlük : 
Madde 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer.» 
MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Geçici 
4 ncü maddesinde ise ISKİ'nin 19811 yılında İstan
bul Belediyesinden alacağı paylar da zaten hemen 
'verilecektir. 

IBAŞKAN — Bütün maddelerde zaten her şey ya
zıldı. «Diğer hükümleri üç ay sonra yürürlüğe gi
rer» demeye lüzum yok. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Gerek 
yok. «Hizmetin aksamaması için gerekli yasal dü
zenlemeler yapılıncaya kadar tstan'bul Sular İdaresi 
>ve Kanalizasyon Müdürlüğü yahut da Mecralar Mü
dürlüğü bu hizmeti yürütecek» diyor. 

(«Seçim yapılıncaya kadar şu şu kurumlar bu 'hiz
metleri yürütecek» diyor. 

IBAŞKAN — Bütçesi devredilecek diyoruz; 
ondan sonra da, «Üç ay sonra yürürlüğe girer» 
diyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yani, 
zaten geçici maddelerle hizmetin yürüyebileceğini 
karar altına almışız, o zaman da üç ay sonraya bı
rakmaya hiç gerek kalkrnyor. 

IBAŞKAN — «Madde 29. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürüdüğe girer.» 

29 ncu maddeyi bu şekliyle okutuyorumı: 
«Yürürlük :ı 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur^ 

29 ncu maddeyi değişik şekliyle oylaonıza su
nuyorum: Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mişıtir. 

Madde 30'u okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
IBAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, tümünü oylamadan evvel zabıtlara geçmesi ba
kımından bir hususu arz edeceğim, 

Bugün en çok şikâyet edilen konulardan birisi; 
gerek fabrika, gerekse birçok müesseselerin pis sula
rını, artık sularını serbestçe denize akıtıması veya 
derelere vermek suretiyle bu kirliliği devam ettirme
leri, 

Madde ladaki - Zararlı Suların Tasfiyesi - yazı
lı olan hususlar acalba bu müesseseleri de kapsamak
ta mıdır? İSKİ, vaktiyle yapılmıış olan bu tesisleri 
de yine kendisi yapacak ve % 50 fazlasıyla cezalı 
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olarak bunun masrafını mı alacak veya bunlar bu 
maddenin dışında, bu kanunun dışında mı kabul edi-
lecedderdir? 

Bu kanunun 19 ncu maddesinde bu konuyla ilgi
li olarak bir açıklık var mı? 

IBAŞKAN — Yani, daha evvel bu durumda olan-
lar, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — EVet efendim. 
Mesela, Hava Harp Okulunun yanındaki dereye 

o kadar çok fabrikanın artıkları akar ki, bunlar çok 
muazzam pisliktir ve bunların çoğu o fabrikalardan-
dıî 

'Ayrıca, yine Anadolu sahilinin İzmit Körfezine 
doğru yaklaşan yollarında da bu gibi birçok yerler 
var. Bunlar bir türlü önlenemedi. 

Acaba bu 19 ncu maddedeki, «% 50 fazlasıyla il
gililerden tahsil eder» ibaresi bunları kesinlikle yap
tıracak mı? 

ıBu hususta eğer bir açıklama yapılırsa zabıtlara 
geçer diye arz ediyorum. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (içişleri Komisyonu Üyesi) — Arz edeyim Sa
yın Başkanım, 

(Hukuklta bir kural vardır : «Kadim kıdem üzere 
terk olunur» Eski, öyle kaldı. Fakat zarar kadim ol
maz. Topluma zarar veren bu şev kadim oîmıaz. Ye
ni esaslara uygun olarak düzeltmek zorundadırlar. 
Düzeltmedikleri takdirde İSKİ o vakit kendisi ya
pacak, % 50 tazminat alacak. Bunu kovuşumuzun 
maksadı da, adamlar atalet içerisinde kailmasınlar, 
kendileri yapsınlar. Yapıyorsa ISKt'nin gösterdiği 
esaslar dairesinde yapsın; yapmıyorsa İSKİ bizzat 
kendisi yapacak, % 50 fazlasıyla tazminat alacaktır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zannediyorum ki Sayın Deniz Kuvvetle
ri Komutanı, «"Bumdan böyle yapılacak fabrika ve 
-hastanelere bu tür 19 ncu maddedeki öngörülen şart
lara uymak zorunluluğunu getiriyoruz, daha önceki
lere hüküm getirmiyoruz» dive buyuruyorlar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Endişem ta
mamen budur, 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
onu anladım, 

Katiyen efendim, yani daha önce yapılmış olan
ların eğer bu pis suları kanalizasyona veriliyor, de
releri kirletiyor, denizleri kirletiyorsa, onları da kap
samına alacaktır ister istemez, 
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(BAŞKAN — Alacaktır da, süre vermemişiz. «Ya
pacağım, param olduğu zaman yapacağım» dedi, ne 
kadar zaman içerisinde yapmazsa % 50'yi fazlasıyla 
kendisi yapıp da tahsil edecek? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu konuda çok çektiğimiz sıkıntılar mevcut. Üç 
senedir, dört senedir bütün bu müeyyideler olmasına 
rağmen, İzmit Körfezim' kirleten hiçbir fabrika, 3 ncü 
senesi dol'du, daha yapmadı. Halbuki bir sene içeri
sinde yapılması gerekiyordu bu tesislerin. Devlet ma
lı olan Kâğıt Fabrikası dahi bunları yerine getirme
di daha Binanenaleyh, bunun bir süre ile tahdidin
de büyük yarar var, 

'BAŞKAN — Çünkü Borçlar Kanununda da hü
küm vardır, «Ben borcumu ödeyeceğim» dedi mi 
bitmiştir, 

Buyurun, 
MÜNİR ALPSOYLU (İçişleri Komisyonu Üye

si İmar ve İskan Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş-
kanım, kanunun 19 ncu maddesi fabrika, hastane ve 
diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden bir ka
nalizasyon sistemlinin gerçekleşmesi halinde yapıla
cak olan işlemi tarif etmekte. Eğer o fabrikanın bu
lunduğu civardan bir kanalizasyon battı geçiyorsa 
ve o fabrikanın artık suları doğrudan doğruya her
hangi bir işleme tabi tutulmaksızın o mecraya veri
lemiyorsa, bu takdirde alınması gereken özel tedbir
le hüküm getirmiştir. 

Diğer taraftan, çok önemli bir konu ortaya ko
nulmuş bulunmaktadır. Memleketimizde bir Hıfzıssı-
ha Kanunu var, bir de Su Ürünleri Kanunu var. On
lar ayrı kanunlardır. Fabrikalar eğer denize artık 
sularını vereceklerse, zaten o bir kanuni hükme bağ
lanmıştır. Buramda genel hükümleri koymak söz ko
nusu değildi. Sadece mecra geçen yerlerdeki fabri
kaların pis suları, herhangi bîr tedbir alınmaksızın o 
mecraya verildiği takdirde, mecrayı tahrip edecek 
karakter arz ediyorsa, bu takdirde onun düzeltilmesii-
nin gerektiği burada ifade edilmiştir, 

Müddet vermek ise yapılacak tesisin mahiyetine 
bağlı bir husustur. Övle tedbirler vardır ki, çok ba
sit olarak bir yağ tuıtmaksa, çok kısa bir zamanda 
bir yağ kapanı oraya getirilebilir; ama büyük te
sislerin yapılmasını gerçekleştirir bir müdahale söz; 
konusu ise, o vakit buraya koyacağımız bir müddet 
ileride bize büyük müşkülat çıkartabilir. 

Arz öderim. 
iBASKAN — Evet, 19 ncu maddede, «İSKİ, fab

rika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim 
yerlerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon 
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şebekesine verilmekten önce, gerekiyorsa özel olarak* 
tasfiyesini isteme hakkına sahiptir.» deniyor, isteye
cek, 

'«'Bu kuruluş ve kurumlar özel tasfiyeyi yapma
dıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler sak
lı kalmak üzere (İki dediği o müeyyideler var işte, 
Hnfzıssılhlha Kanunu, Denizlerin Kirletilmesi Kanunu 
falan) İSKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderleri
ni % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder.» 

«Zaman» denildi, hakikaten doğru. Öyle şey var
dır ki, 2 ay içerisinde yapılabilir, bazısı vardır 1 se
nede ancak realize edilebilir. Büyük bir tesis yapı
lacaktır. Sonra birkaç fabrika birleşip yapacaktır, ya
ni bir fabrika da değidir; 3 - 4 tane fabrika aynı ye
re yapmıştır, evvela anlaşacaklardır aralarında, ondan1 

sonra yapacaklardır, 
Yalnız sizin sorduğunuz şu idi : Eskilere de uy

gulayacak mı? 
ORAMİRAL NEJAT TÜM'BR — Evet. 
'BAŞKAN — Uygulayacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir de kanunun 2 nci maddesinde, «kulla
nılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşiim 
yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde 
boşaltılma yerine ulaştırılması görevi» İSKİ'ye veril
miş. Bu boşaltma işleminde sadece saydığımdan mut-' 
laka bir ücret alacak. Hesabı yaparken % 50'den 
fazla olmamak üzere mutlaka bunu alacak; ama o 
bölgeden bir kanalizasyon geçiyor da, o kanalizas
yona bir bağlantı kurulacak ise, sadece bu tasfiye iş
lemi; yapmıyorsa onu kendisi yapacak % 50 tazmi
natını da ayrıca alacak, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Savın Başkan, Sa
yın Amiralimin söylediğini şöyle özetleyebiliriz : İç-
mesu kaynaklarının, deniz ve akarsu kıyılarının kir
lenmemesi için, kirlenmiesini önlemek için her türlü 
tedbiri hukuki ve idari tedbirleri almaktır. 

BAŞKAN — Amiralimin sorduğu, eskiden yapıl
mamış olanlara da bu uygulanacak mı, ki uygulana
cak, esas mesele o idi, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bi
raz evvel buyurduğunuz gibi hakikaten zaman mü
him, 

IBASKAN — Zaman rrtülhim, koymak da çok zor. 
Artık onu İSIKİ kendisi takdir edecek. Yani burada 
bir zaman dersek, 3 ay içeris'inde 5 ay içerisinde öy

le bir tesis bitmeyebilir. Bir sene diyelim, 2 ayda bi
tecek olan da vardır, bu sefer onlar istifade eder, 
«daha benim bir sene vaktim var» der, yapmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman geçici bir 
madde getirilebilir, «ÎSKİ'nin tayin edeceği bir süre 
içinde bu gibi mevcut olanların tasfiyesi, veyahut or
tadan kaldırıütaası şekline gidilir» diye. 

BAŞKAN — Geçici değil de, 19 ncu maddeye 
koymak lazım o zaman onu, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu konuda mesela fosseptik çukurlar için ga
yet güzel maddeler yapılmış, yazılmış. Yani kanali
zasyona irtibat sağlanamayan hususlarda hak da ve
rilmiş, ruhsat dahi verebiliyor. E, bu kadar çukuru 
dahi düşünen bu kanunun içerisinde, denizi bu ka
dar kirleten, yani denizlerde en büyük problemi teş
kil eden bir konuyu da hazır fırsat varken dile ge
tirmekte yarar gördüm. O bakımdan arz ettim. 

BAŞKAN — Eğer bu konuda bir tereddüt var
sa tekriri müzakereye alalım bu 19 ncu maddeyi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
ben de aynı şeyi sordum. Aldığımız cevaba göre di
ğer konular, yanlı denizlerin kirlenmesi vesair konu
lar kanalizasyonla alakalı değil. Kanalizasyonu ilgi
lendirdiği cihette bazı sorumluluklar verm'iş ve çev
re temizliği gibi başka yasalarla alakalı, oralarda 
düzeltime yapılması gerekiyor zannederim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim eğer böyle bir endişe buyuruluyorsa, tekriri mü
zakere edilebilir. 

(BAŞKAN — O halde, 19 ncu maddenin tekriri 
m'üzakeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

Şimdi, bu maddenin 2 nci fıkrasında, «Bu kuru
luş ve kurumlar özel tasfiyeyi yapmadıkları takdir
de, ÎSKİ'nin tayin edeceği süre içerisinde yapmadık
ları takdirde...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
düşünüyorum tasvip buyurursanız : «Bu kuruluş ve 
kurumlar verilen süre içerisinde özel tasfiye yapma
dıkları takdirde...1»: 

BAŞKAN — «Verilen süre» : Kim verecek sü
reyi?1 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNı AK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İSKİ'i 
verecek, 
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(BAŞKAN — İşte onu söyleyelim : «ÎSKİ'ce tes
pit edilecek süre içerisinde...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — «İSKİ, 
fabrika hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim 
yerlerinden gelen kuManılmıış suların kanalizasyon 
şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak 
tasfiye isteme hakkına sahiptir» dendikten sonra, 
«Bu kuruluş ve kurumlar ISKt'ce verilecek süre 
içerisinde özel tasifiyeyi yapma'dıkları takdirde..» di
ye devam eder. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım? 

iBAŞKAN — Buyurun, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz evvel sayın 
arkadaşımuz Ülkü Beyin ifade eMiğâ bu madde ka
nalizasyon şebekesine vermekten evvel yapılmış işler
dir. Nejat Paşamın- dediği doğrudan doğruya tesir 
öden, tıpkı bizim SEKA gibi. Bu ise, kanalizasyon 
şebekesine verilmeden evvel yapılacak işlemleri ihti
va ediyor. İkisini birleştirmek lazım, 19 ncu madde
nin ruhu, doğrudan doğruya devletin veya bu idare
nin getireceği karan vermeden evvel yapılacak işler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız, bu 
tashih de gerekirdi buraya, bunun yapılması daha 
yararlı oldu. Bunun için ayrı bir madde de gelecek 
mi* yapmayanlara? 

»ASKAN — Buyurun. 
IMÜNİR ALPSOYLU (fişleri Komisyonu Üye

si İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, bu kanun, İstanbul bölgesinin su ve kanali
zasyon hizmetlerinin bir genel müdürlükçe ele alın
masına dair bir kanun, malum. Türkiye'de, ülkemiz
de çevre sorunlarını çözecek yeterli mevzuat oldu
ğunu söylemek imkânımız maalesef yokltur. Suların 
kirlenmesiyle ilgili, akarsu ve denizlerin, göllerin kir
lenmesiyle ilgili «Su Ürünleri Kanunu» diye bir ka
nunumuz vardır. 

İBu kanunda gerçekten fabrikaların su kaynalda-
rını kirletmelerini önlemek için mehiller verilmiştir, 
5 yıl içinde bu fabrikaların anltma tesislerini kur
ması şartı da vazedilmiştir, fakat maalesef bu kanun1 

yeterince uygulanamamıştır, hatta hiç uygulanama
mıştır. Örneğin, İzimize SEKA fabrikası mevcut ol
duğu sürece İzmit Körfezinde denizin vaşarlılığını mu
hafaza etmesi mümkün değitfdi. Nitekim İçkiörfez ta
mamen ölmüştür ve tabiattaki bazı hadiseler tersine 

değildir, tçkörfezin tekrar bir canlılık kazanması, tek
rar oradaki balık hayatının iadesi artık mümkün de
ğildir. Dolayısıyla kanun mevcuttur. Su Ürünleri Ka
nunu tadil edilebilir, takviye edilebilir; fakat o hu
susu sağlayacak olan bir kanun hükmünün bu ka
nunda yer almasının ben şahsen doğru olmayacağı 
kanaatini taşıyorum. Keza Hıfzıssıhha Kanunu da 
karaların sanayi artıklarıyla kirletilmesine imkân ver-
memekitedirj 

(BAŞKAN — Simidi, 19 ncu maddeyi okuduğumuz 
zaman, «İSKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gös-' 
teren su tüketim yerleririden gelen kullanılmış suların 
kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyor
sa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir» di
yor, 

(«Kanalizasyona vermeden evvel sen: bunu temiz
le, ondan sonra kanalizasyona bağla, zehirlidir». Bel
ki İSKİ bunu denize verecektir; ama «Zararlıdır, sen 
bunu temizle, ondan sonra ver» deme hakkını haiz. 
Benim, anladığım budur. «iBu kurulüış ve kurumlar (de
vam ediyor) özel tasfiye yapmadıkları takdirde (Ne ka
dar süre zarfında yapmadıkları takdirde, o belli değil). 
diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere (Di
ğer kanunlar, dediğimiz kanunlar, oradaki müeyyi
deler saklı kaltoak kaydıyla) İSKİ gerekli tesis ve iş
leri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden 
taihJsi'l eder.» 

ISimldi burada bir açıklık var : Ben bunu yapa
cağım; ama elimde simidi param yok. Su kadar mas
raf gidecek, ben bunu nasıl yapayım diyecek? Sen 
yap, ben sana Ödeyeyim derişe, nive °/* 50 fazlasıyla 

; alsın? Bugün % 50 de bana çok afrr crpi'di. 
HÂKÎ1M TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Saym 
Başkanım, o icbar edici hüküm olarak kbımUıvor. 

İBASKAN — İcbar ed'ici ama, şöyle olabilir : 
tki fabrika yan yanadır. İkisi de aynı kanalizasyona 
baSlavacakbr. İkisi anlaşacaklar, ondan sonra bağ
layacaklardır. Anlaşmadılar, sen şu kadar ver, ben 
bu kadar ver derken anlaşmaıdıliar ve gitıtıilıer dödıiüıer 
ki, siz yapın ISKİ'ye, biz yapamıyoruz, anlaşamadık 
aramada «Siz yapın, biz size masrafları ödeyelim» 
dediği anıda % 50 fazlası ile verecek, 

BAKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, onun amacı zaten onları icbar etmek. Eğer 
İSKİ % 50 oranında bir fazlalık almayacaksa, on
lara kaltlryen yaptıramaTisınız. Gelsin İSKİ yapsın 
der. Ne zaman yapar? ISKİ'nin imkânları müsait de
ğildir, üç sene uğrayamaz oraya; ama bu şekilde ic-
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bar edebilir onları : Şayet ben yaparsam % 50 taz
minat alırım. Bu bir teşvik unsurudur onlara. Ama 
yapmazsa İSKİ gelip yapabilir. Gücü yettiği anıda ya
pabilir. Zalten hiçbir fazla para almayacak olursa, 
ÎSKt gelsin istediği zaman yapsın diyecekler. Nasıl 
olsa celbinden para çıkmayacak. 

BAŞKAN — Hayır, belki % 25 - 30 alır da, % 
50 niye? 

(HAKİM KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA ŞA
HİN (İçişleri Komisyonu Üyesi) — Maksat, biraz 
ağır olsun* 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAİK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Aksi 
İhlalde, aksi düşünülse veya çok aız tutulursa bu mik
tar, hiçbir fabrika, hiçbir müessese bu tesisi yapmaz, 
ÎSKİ'ye yaptırır. 

BAŞKAN — % 50 de olsa ISKİ'ye yaptırır 
Çünkü onlar yeniden ihaleye çıkaracak, yeni bir 
müteahhit gelecek, ufacık bir iş yapacak. Halbuki 
İSKl'nin elinde imkânları var; müteahhitleri var, 
belki kendisinin çalıştırdığı kişiler var, onların vası
tasıyla yapacaktır. Ne ise, yani mesele, burada bir za
man boyalım mı koymayalım mı? «İSKİ'ce tespit 
edilecek süre içerisinde» diye bir kayıt koyalım mı 
koymayalım mı; bütün mesele orada. 

(ORAIMtRAL NEJAT TÜMIBR — Bunu koyma
nın yararı şurada Sayın Basjkanıım: İSKİ, biraz evvel 
Söylediğiniz müesseselere, ben size 4 ay vakit veri
yorum, der, o zaman % 50'yi işletmez. Binaenaleyh, 
onUarın yararı bu olur. Yani daha rahatlıkla diyalo
ga girerler. Eğer yapmazsa hepsine % 50'yi hemen 
uygulayabilir. 

(BAŞKAN — O hailde, «Bu kuruluş ve kurumlar 
İSKİ'ce tespit edilecek süre içerisinde özel .tasfiyeyi 
yapmadıkları takdirde...» diye devam edecek. 

!İ9 ncu maddenin ikinci fiknasını teklif edilen 
şekliyle bir daha dkutuyorum : 

«iBu kuruluş ve kurumlar İSKİ'ce tespit edilecek 
süre içinde özel tasfiyeyi yapmadıkları takdirde, di
ğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere 
İSKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 
fazlasıyla ilgililerden tahsil eder.» 

/BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Nejat Pa
çanın endişesine geliyorum. Der ki: «Çevre kirlen
mesi, deniz kirlenmesi başka kanunlarda mevcut.» 
Ancak, 2 nci maddenin (c) fıkirası, «Bö%e içindekli ide
niz, göl... (Diğer kısımlarını okumuyorum efendim). 

kulllanı'knıış sularla ve endüstri artıkları ile kirletil
mesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari 
ve hukuki tedbiri almak...» diyor; bu gibi vazifeleri 
vermiş efendim. 

ıBAIŞKAN — Tamam vermiş, işte onun için, kir
lenmesin diye, temizle öyle ver; diyor. Şimdi bu 
madde de onu tamamlıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şuraya getirmek 
istiyorum Sayın Başkanım1: 'Binaenaleyh, deniz kir
lenmesini önleyici, deniz kirlenmesine mani olucu 
tedbirleri de burada İSKIt'ye vermiş efendim. Şimdi 
kanalizasyonu hallettik; ama direk olarak denize 
verenleri hallettik. Mesela bütün Ahırkapı'daki, 
Demıirkapı'daki deri fabrikaları tamamen direkt 
olarak denizi kirletiyor. 

ıBAŞKAN — Veremez, vermemesi lazım. Bu ka
nun onu halletmez, onun kanunu var diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Görev vermiş efen
dim bu, kanun görev verimdış; önleyici tedbirler alma 
yetkisini ÎSKİ'ye vermiş. 

BAŞKAN — Ama şimdi onlara, sen burada bir 
kanalizasyon yap, buraya bağla diyecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İşte şimdi ona 
getiriyorum Sayın Başkanım i Verdiğine göre o 
halde, Nejat Paşamın slöylediği, şimdi yazdığımız 
müddeti, direkt olarak denize verenler için de koy
mak lazım. İSKIt'ye bu yetki verildi diye arz edi
yorum. Çünkü İSKl'riin görevleri meyanındadır. ÎS-
Kt bu vazifeyi halledecektir efendim. 

(BAŞKAN — Onu bir yere koyamayız ki, doğru
dan doğruya denize verenler... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Geneli Sekreteri) — 19 ncu maddenin al
tına yazalım, tekriri müzakereye gitmeyelim efen
dim, 19 ncu maddenin altına koyalım ve buna da 
cevap verecek şekilde meseleyi halledelim. 

IBAŞKAN — Alma zannediyorum bu halledili
yor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu sadece kanalizas
yonu ihtiva ediyor efendim. Kanalizasyona mehil 
verüknesüni ihtiva ediyor. 

IBAŞKAN — Ama daha evvelkilerde bütün hep 
kanalizasyona bağlanır dedik zaten, bağlayacak. 
Doğrudan doğruya denize vermesi zalten mevzubahis 
değil. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — tşte bugün veren
ler var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Verenler varsa işte onlara yeniden 
'İSKİ diyecek ki; veremezsiniz siz bunları. Önünüz
den, şuradan kanalizasyon geçiyor... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — tşte müddete 
bağlayalım diyorum efendim. 

s BAŞKAN — Ama orada daha kanalizasyon 
geçmiyorsa nasıl müddet iversin ona? Tesis yapma-
mışsa... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) Aksi takdirde de
vam eder Sayın Başkanım. Bir tedbir alınması ge-
ırek. 

BAŞKAN — Edecek. 10 senede, 20 senede bit
meyecektir bu kanalizasyon şebekesi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — ISKl'nin bir 
tedbir alması gerekiyor, önleyici tedbiri buna ver
miş kanun. 

'BAŞKAN — Temizle, öyle ver diyecek. 
ORAMÎRAL ıNEJAT TÜIMBR — Efendim, 

diğer kanunları işletmekten başka çare yok her hal
de. Diğer iki kanunun Su Ürünleri ve Hıfzısıhha 
(Kanunu daha zecri olarak, gerek belediyeler, gerekse 
ilgili bakanlıkların takip etmesi lazım. 

(BAŞKAN — Yani, İstanbul'un kanalizasyon şe
bekesi hazır dlısa, doğru, haydi bağlattıralım şimdi. 
Yok ki, zaten o bölgede. 

Kadıköy'ü ele alalım, var mı orada kanalizas
yon? Yok. Herkes denize vermiş. Şimdi «©ağla» 
'diyeceksin, «Sen kanalizasyonu yap ondan sonra 
bağlayayım» diyecek. Biliyorsunuz, hatta bizim Fe
nerbahçe Koyu, şebeke geriye gitmediği için bağla-
yamıyorlar ve denize veriliyor. Ne yapsın şimdi ev 
sahipleri, apartman sahipleri? Onların bir kabaha'fci 
yoktur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu 
da öyle. 

İBAŞKİAN — Yani şimdi zaman verdirsek İSKİ' 
ye İSKİ bunun ne zaman bitirileceğini kendisi tespit 
edemez ki; acaba Kadıköy'ün falan semtine sıra ne 
zaman gelecek? Bunu tespit etmek çok zor. 

ORGENERAL NBODET ÜRUĞ (Mİl'li Güven
lik Konseyi Genel. Sekreteri) Fabrikalar için de 
aynı şeyi yapacak. 
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IBAŞKAN — Tabii, fabrikalar 'için de öyle. Ama 
ötekisinde varsa yanında kanalizasyon şebekesi, o 
takdirde bir zaman verecek, diyecek ki : «tşte bura
da hazır» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu günden ona 
ımeobur olacak, onu arz ediyorum efendim. 

IBAŞKAN — Elbette, o zaiten buna mecbur edi
yor onu. «iîSKÎ, fabrika, hastane ve diğer özellik 
ıgösıteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış 
suların kanalizasyon şebekesünce verilmeden önce (Bir 
kere verilecek muhakkak) «gerekiyorsa özel tasfiye
sini de ister» diyor. Ve bu tasfiye işi için de bir 
zaman vereceksiniz, «Şu zamana kadar bu tasfiye 
'işini yap, omdan sonra buraya bağla; yapamazsan 
ben yaparım» diyecek. 

Şimdi, doğrudan doğruya denize verenler, kana
lizasyon yoksa ne yapacaklar? 

Balkın: «Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve 
sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlan
ması zorunludur. Bu bağlantılar bedeli, taşınmazın 
sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından ya
pılır ve projesine uygun olaraik yaptırılır.» 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
(Başkanım, 12 nci maddede şöyle bir hüküm var : 
«Kullanılmış suların yağış sularının toplanması, yer
leşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir 
biçimde boşaltma yerine ulaştırılması için abone
lerden başlanarak bu suların bırakılacakları noktaya 
kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya 
yaptırmak,, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da 
kurdurmak.» 

Yani Sayın Başkanım, kurdurmaya da mecbur
dur fabrikalara 2 nci maddenin (b) bendine göre. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında 
2 nci maddede bunu koymamak lazım. 

Efendim, ister önceden tasfiye etsin Necdet 
Paşanın siöylediği gibi, ister kanalizasyona verme
den denize götürürken tasfiye etsin; diyor bu kanun 
aslında, ikisini de söylüyor. 

Fakat beyefindinin söylediği, o ayrı bir kanunla 
elle atasın, çevre savunması kanunu i e bilfarz. O 
zaman bu 2 nci maddenin (c) bendini buradan çı
karıp o kanuna atfetmek lazım. Çünkü, hakikaten iki
sini de istiyor .burada. Kanalizasyona vermeden ev-
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vel temizle, veya alkııtacalksan onu da temizle diyor, 
'gerekli tedbirleri alın diyor. 

'BAŞKAN — Zaten 2 nci maddemin (c) bendi de 
«Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu 
kıyılarının ve yeralltı sularının kullamılmış sularla ve 
endüstri artıklarıyla Jtirfçtilmıesiıni ve bu kaynaklar
da .suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis 
Ikurullımasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını 
önlemek, bu konuda her türlü ftdknik, idari ve hu
kuki tedbirleri almak» seklindedir/ 

Nasıl önleyecek? Denize vermemesi için, ka
nalizasyon yapacak orada, gel buradaki kanalizas
yona bağla diyecek; yoksa, «Bunu temizle de denize 
ver» demeyecek. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAlHİNİKAYA — İS-
Kî'nrtn de üzerine düşen bir görevi var efendim,, onu 
da yapması lazım. 

(BAŞKAN — Yanıi, bu görevler de ona aittir. 
Göle verdirilmeyecek, denize verdiııfimeyeeek falan. 
Karsım bu madde. 

ORGENERAL NURETTİN ERSItN — Efen
dim, genel anlamda her ikisini de kapsıyor bu, yal
nız bir maddede zikredilebilir. 

IBAŞKAN — Efendim, ben şimdi 19 ncu mad
demin 2 nci fıkrasını şu sion okuduğumuz şekliyle 
oylarınıza sunacağım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) r— Efendim 
özür dilerim, bir küçük düzeltme var. ifadede, «ÎS-
KI yapar» demiş, onu, «ÎSKÎ tarafından yapılır» şek
linde düzeltirsek daha iyi olacak efendim. 

IBAŞKAN — Ne olacak yani onu düzeltirsek? 
'İstanbul Su Kanalizasyon İdaresince, «ce» ile «tara
fından» arasında ne fark var? 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyou Başkanı) — Kulağa 
Ihoş gelmiyor da onun için efendim. 

IBAŞKAN — Ziyanı yok. 
fBu şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim1: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 19 ncu 
madde. 

iŞimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum': 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit çok ilerlediğinden birleşimi bi-
lahaıra tespit edilecek gün ve saatte toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanıma Saati : 19,45 
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I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
1. — Devlet Başkanlığı Tezkeresi, 

U. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kamın 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/243) (S. Sa
yısı : 279) 

2, — Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yer
leşim Yerlerinin Anabelediyelere BağÜanımaılaırı Hak
kında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Rapo
ru. (1 / l 29) (S. Sayısı: 276) 

|3. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/1221) (S. Sayısı: 278) 

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
5« — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
16. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine dair Kanun Tasarısı. 
<l/222) 

7. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması (Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna bir 
lElk Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1 /244) 

8. — Askeri Yasak ve Güvenlik 'Bölgeleri Ka
nun Tasarısı. (2/1245) 

9. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Tek
lifi. (2/77) 

/10. -r- Karayolları Tratöfk Kanunu Tasarısı. (1 /230) 
11. — 926 Sayılı Türk SilaMı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değ^târilımesine Dair 
Kanun Tekili. (2/78) 

(12. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (H/207) 
13. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
14. — Bor, Kömür, Asifaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/1209) 

(15. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, Bend 
ve Fıkra Eklenmesi Ha'kkında Kanun Tasarısı. 
(1/239) 

16. — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
'Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/196) 

17. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları»-, «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun Bazı Maddblerinin Değiştirilmesine, Bir 
'Maddesinin Kaldırılmasına, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Ka
nununun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanu
nun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı. (I /İ195) 

(18. — 618 Sayılı Limanlar Kanıunıunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/IH62) 

119. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
(Haikkında Kanun Tasarısı. (1 /163) 

20. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kamun Tasarısı. 
(1/1164) 

(21. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
'İlişkin Kanun Tasarısı. (1 /l228) 

22. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1 /229) 

123. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 

24. — 'Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke
meleri ve Vergi Malhikemelerimin Kuruluşu ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /255) 

(Devamı arisadfe) 
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'25. — İdari Yargılama Usııllü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

126. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/1256) 

(27. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkımda (Kamun Tasarısı. (1/257) 

'28. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mamkemesin'in 
Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi (Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/(253) 

(29. — Adalet Balkanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

ı30. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
0/1262) 

311. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

32. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kıalldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Halkkında Kanun Tasarısı. ı(l /i25il) 

3(3. — 657 Sayılı Devlet Mamurları Kanununun 
Bazı Maıddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (2/265) 

34. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (1/266) 

35. • — Başbaikanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
f(l/264) 

36. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat-
<bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/1241) 

37. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi. 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde BMenımesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

3'8. — Denıiz Ticaret Filosunu Gelişitirme ile 
Gemi inşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/(170) 

39. — Enerjimin Tasarruflu Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /267) 

40. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

41. — 1475 Sayılı iş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı. 
(1/269) 

42. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın 
Hızlandırılması Halkkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılması Halkkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sa
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkmda Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu. (1 /243) 

re 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 21 Eylül 1981 

Başkanlığı 
Sayı : 101-735/06051 

MİLIİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân BakanhğuKa hazırlanan ve Başkanlığınıza arza Bakanlar Kurulunca 14.9.1981 tarihinde 
kararlaştırılan «İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekB olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 

G E R E K Ç E 

A) <3enel Olaralk :> 
İstanbul metropolü içimdeki geniş bir alan içinde yaşayan halikın içrnıesuyunu, beli yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarından binlikte karşılama zorunluğu vardır. 

Birden fazla Mi içine alan belediyelerin ve bu belediyeler arasında kalan köylerin su ihtiyaçlarını karşı
lamaya dönük büyük İstanbul içmesuyu projesi de bu görüşle faazırfanmıştır. 

Anılan projeye göre yapılacak tesislerin, toplama ıdepdları, dağıtım şebekeleri gibi her belediyeyi ayn 
ayrı ilgilendiren bölümlerinin yanısıra, tüm belediyeleri ve köyleri ilgilendiren ortak bölümleri de vardır. 
Kaynaklar, kaptaj tesisleri, su tasfiye tesisleri, anapornpa tesisleri, bu tesislere giden enerji hatları, anaîsale 
hatları^ :.:. s gilbL 

Bu durumda her beleldlyenin kendi içmesuyu sorununu çözümlemek için tdk başına girişimde bulunma
sı imkânsıızdır. Bu durumda projenin ortak bölümlerini gerçekleştirmek içitı bültün yük büyük belediyenin 
üstünde katarakta, güç birliği sağlanmadığı için sorunun çözümü ağıriaşmalkta, projenin gerçekleştirilmesi 
a'ksamalklta, yapım sırasında iş ve güç birliği kurulmadığı icra gerçekleşen yatırımlardan büyük ve küçük: be-
îedktyelerin eşit şartlar aütırJda yararlanması da sağlanamamafe!ta!dır. 

Ortak bîr proje ile kurulan bir tesis Üstüttde belediye sayısı kadar işletime bulunması uygun işMme ko
şullarının sağlanmasını eflgellemiektJe, güderlerin artmasına ve ona bağlı olarak da su maliyetlerinin yüksel
mesine yol açmaktadır. 

Kanalizasyon bakımından da durum buna çok benzemektedir. Kullanılmış suların toplama şebekelerinin 
dışındaki ara toplayıcılarla denize boşaltımı, pompa istasyonları, kaba tasfiye tesisleri birden çok belediye
yi ilgilendiren ortak tesisler dürumunldadırlar. Bunların birlikte ele alınmaları ve bir elden işletilmeleri hem 
teknik hem de ekonomik yönden gereklidir. 

Bunu gerçekleştirebilmek için, yönetiminde ilgili mahalli idarelerin de söz sahibi olduğu bölgesel bir ku
ruluş gerekmektedir, 



— 2 — 

İstanbul'da birden çok mahalli idarenin elektrik işlerini birlikte ele almak ve bir elden işletme gereği 
geçmişte de İETT Bölgesel Kuruluşun kurulmasını zorunlu kılimıştır,j 

Bu kez böyle bir zorunluk bölgedeki su ve kanalizasyon tesislerinin birlikte ele alınması ve bir elden 
işletiimes'i gereğimden doğmuş bulunmaktadır. 

Çok yakın bir gelecekte ulaştırma hizmetleri çöp toplama ve yok eltime hizmetleri, yangın söndürme 
hizmötleri, kültür hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve sportif hizmetler gibi birlikte planlaması ve bir el
den yürütülmesi gereken birtakım ortak hizmetler için de istanbul'da bölgesel kuruluş kurulması kaçınılmaz 
bir duruma gelecektir. Bu ihtiyaç büyük İstanbul metropoliten alanı içindeki belediyeleri bu tür ortak hiz
metlerini dalha akılcı bir tultumla yürültebilmeleri için bir birlik kurmaya doğru itecektir. Bu girişimlerin 
olumlu bir sonuca ulaşması halinde istanbul Su ve Kanal idaresi Genel Kurulu, kolaylıkla metropoliten alan 
belediyeler için düşünülen hizmet birliğinin birlik meclisline dönüŞtürüldbilecefctir. 

İstanbul Belddiyesi ile çevredeki komşu belediyelerin ve köylerin işmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerini bir
likte ele almak ve bir elden işletmek için tasanda belirtilen bölgesel kuruluşun kurulması türlü bakımlardan 
yararlı olacaktır,/ 

a) Planlama Bakımından : 
Çok sayıda ve önemli ortak yapımların bulunması nedeniyle belediyelerin bu sorunlarını ayrı ayrı ele al

maları ve planlamaları çok güç ve hatta imkânsızdır. Bu bakımdan ihtiyaçların genel bir çerçeve ve geniş 
bir perspektif içinde düşünülmeleri, değerlendirilebilmeleri planlamanın ancak bir elden yürültütaesi ile 
gerçekleşebilir., 

'b) Uygulama Bakımından : 
Tesislerin değişlik ellerde ve türlü şartlar altında gerçdMeştirmeye çalışılması planlamanın yanında uy

gulama yönünden de sorunlar ortaya koyacak, gerekli işbirliği güçleşecek hatta imkânsız duruma gelecek, 
ayrıca standardizasyonun gerçekleşmeslinde de büyük güçlüklerle karşılaşılacalktır. 

Bölgesel bir kuruluşun kurulması halinde ise bu sakıncalar söz konusu olmayacaktır. 
c) işletme Bakımından : 
Istanibul Belediyesi teknik örgütü ile kendi sınırları içinde oldukça uygun işletime şartları sağlanmakta

dır. Ancak bölgedeki komşu belediyeler için bunu ileri sürmek 'imkânsızdır. 
Bu durumda büyük yatırımlar sonucu gerçekleşecek yapımların standardında bülyülk farklarla karşılaşıla

cak ve bu yüzden istanbul metropoliten alanına aynı düzeyde hizmet götürmesi imkânı bulunamayacaktır. 
Ayrıca her belediyede ayrı bir işletme bulunması çok adam çalıştırmaya Ve birden çok kuruluş kurma

ya yol açacak ve yukarıda belirtilen teknik sakıncalar dışında güderleri artırıcı bir uygulama ortaya koyacak
tır. Böyle bir işletme düzeninin ekonomik yönden nedenli geçersiz olduğu açıktır. 

Bölgesel kuruluşun işletmeyi ele alması halinde birden çok işletme durumu ortaıdlan kalkacak ve tüm met
ropoliten alanda eş düzeyli bir işletme düzeni gerçekleşecektir., 

Öngörülen bölgesel kuruluşun görevi kapsamına içmesuyu ve kanalizasyon konularının birlikte girme
sinde de birçok yönden yarar vardır. 

Su planlamasının tüketilen suyun uzaklaştırılması demek olan kanalizasyon planlamasından ayrılması sa
kıncalıdır. 

Bölgenin herhangi bir yerinde gerekli su sağlanır ve fakait bunun kullanıldıktan sonra toplanması ve 
uzaklaştırılması birlikte planlanmaz ve gerçekleştir'ilmez ise bu durum çevre sağlığı bakımından çok büyük sa
kıncalar ortaya çıkarır, 

Her iki konu aynı kuruluş tarafından ele alınırsa ortada işbirliği açısından herhangi blir sorun kalmaz. 
Her belediyenin ayrı su Ve kanalizasyon işletmesi olması halinde (karşılaşılan ekonomik sakınca ile iç* 

mesuıyu ve kanalizasyon konularında ayrı kuruluş kurulması halinde de karşılaşılır. > 
Bölgesel tek örgüt ile işletmede araç, gereç ve personel açısından her türlü ayrı uygulamalar öniemrm's 

olur. 
Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelini içmesuyu tarifesline yapılacak bir ekleme ile geri almak ge« 

rektiğinden bu durumda her iki konuyu bir elde toplamanın başka bir haklı nedenini ortaya koymakta
dır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 279) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

B) Maddeler Hakkında : 
Birindi bölüm tSKTnin teşkilâtı ile görev ve yetkilerini belirleyen bükümler ihtiva etmektedir, 
Taslarının Birinci Maddesi — İstanbul Belediye sınırları içindeki ve Bakaralar Kurulu Kararı ile tespit 

edilen başka belediye ve köyler ite ilgili su ve kanalizasyon hizmetlerM yürütmek üzere kamu tüzelkişiliği
ni haiz ve müstakil bütçeli İSKİ Genel Müdürlüğünün kuruluşunu hükme bağlamakladır. 

Tasları gereğince İSKİ personel staltüsü bakımından 657 sayılı Kanunun geçici 9 ncu maddesi hükümleri
ne, düğer işlemlerin de özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır;.: 

Tasarının İkinci Maddesi — 7 fıkra altında ISKt'nin görev ve yetkilerini tadat dönektedir. 
İkinci Bölüm İSKİ'nin yönetimini açıklamakta, yönetim organlarının kuruluş tarzı, görevleri ve işleyişi

ni esaslara bağlamaktadır. 
Tasarının Üçüncü Maddesi — tSKÎ'nin yönetim organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu, De

netçiler ve Genel Müdürlük organları tespit edilmektedir, 
Tasarının Dördüncü Maddesi — Yüksek Kurulun İstanbul Belediyesi ağırlıkla temsil edilmek kaydıyla 

29 kişiden teşekkül etmesini ve bunlardan 14'ünün mahalli idareler temsilcileri, M'ünün merkezi idare 
temsileilerinin, birinin de Sanayi Odası temsilcisi olmasını öngörmüş bulunmaktadır. 

Tasarının Beşinci Maddesi : Genel Kurulun yılda iki kere mutaden İstanbul Valisinin çağrısı üzerine 
salt çoğunlukla toplanacağını; toplantıya Valinin özürü halinde IBelediye Başkanının başkanlık etmesini; ka
rarların oy çokluğu ile alınmasını esasa bağlamış, olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini belirlemiştir. 

Tasarının Altıncı Maddesi : Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürlük teşkilatının faaliyetlerini denetle
mek, denetçi seçmek, İSKİ'nin bütçe, personel kadrosu ve yönetmeliklerini onaylamakla ilgili Yüksek Kuru
lun görev ve yetkilerini tespit etmektedir. 

Tasarının Yedinci Maddesi : Yönetim Kurulu bir başkanla altı üyeden teşekkül edeceğini, Genel Müdürün 
Yönetim Kurulunun başkanı olduğunu hükme bağlamıştır. Madde yönetim kurulu üyelerinde aranacak vasıf
lan, yönetim kurulu üyelerinin kimler tarafından atanacağını, statülerini belirlemektedir. 

Tasarının Sekizinci Maddesi : Yönetim kurulunun toplanma ve çalışma esaslarım getirmektedir. 
Tasarının Dokuzuncu Maddesi : 14 fıkra halinde yönetim kurulunun görevlerini tadat etmektedir. 
Tasarının Onuncu Maddesi : ISKİ'nin işlemlerinin hizmet süreleri içinde sürekli olarak iş görecek olan 

2 denetçi tarafından denetleneceğini hükme bağlamakta, denetçilerde aranacak vasıfları, yetkilerini ve statü
lerini belirlemektedir. 

Tasarının Onbirinci Maddesi : Genel Müdürün İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla atana
cağını, en çok 3 genel müdür yardımcısı ile Genel Müdürde aranacak vasıfları tespit etmektedir. Genel Mü
dürün görevlerini açıklamaktadır. 

Tasarının Onikinci Maddesi : Genel Müdürlük teşkilatı ile personelin atanmasına ilişkin esasları getir
mektedir. 

Üçüncü bölümde İSKİ'nin mali kaynakları, gelirleri, bütçesi, hesap özetleri ve 'bilançosu, borçlanma yet
kisi ile ilgili hususlarda hükümler getirilmiştir. 

Tasarının Onüçüncü Maddesi : İSKİ'nin gelirlerini saymaktadır. Üstüne düşen hizmetleri yerine getirme
sini sağlamak üzere tespit edeceği tarifeye göre alacağı ücretler, Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk 
ettirilen su - kanal katılma payları, görev alanına giren belediyelerin hisselerinden kesilecek % lO'lar, Devlet 
bütçesinden yapılacak yardımlar belli başlı gelirleri olarak mütalaa edilmektedir. 

Tasarının Ondördüncü Maddesi : İSKİ'nin yurt içi kuruluşlarından, İller Bankasından, Maliye Bakanlığı
nın izni ile yurt dışı kuruluşlardan kredi ve borç alma yetkisini getirmektedir. Önemli bir husus olarak İller 
Bankasından alacağı kredilerde, ortak idareler gibi işlem göreceği esasını getirmektedir. 

Tasarının Onbeşinci Maddesi : İSKİ'nin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formülü ve tak
vim yılı esasına göre bir bütçeye sahip olacağım belirtmektedir. 

Tasarının Onaltıncı Maddesi : Hesap özetleri ve bilançonun hangi esaslara göre ve hangi sürelerde tan
zim edileceğini açıklamakta, ibra ile ilgili hususları tanzim etmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi tflS. Sayısı : 279) 
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Dördüncü Bölümde tSKİ'nin hak ve muafiyetleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Tasarının Onyedinci Maddesi : Kanalizasyon şebekesi 'bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın ka

nalizasyon şebekesine bağlanmasının zorunlu olduğu ifade edilmekte, bu bağlantıların ÎSKÎ tarafından bede
li alınmak suretiyle yapılacağı veya yaptırılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Tasarının Onsekizinci Maddesi : Bu madde ile yapı için belediyeden ruhsat alınabilmesi için, ÎSKl'den su 
ve kanalizasyon durum belgesi alınması zorunluluğu getirilmektedir, (Bu hükme uyulmaması hali müeyyideye 
bağlanmaktadır. 

Tasarının Ondokuzuncu Maddesi : Zararlı suların tasfiyesi için hükümler öngörülmektedir. 
Tasarının Yirminci Maddesi : Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeleri ÎSKÎ tarafından tes

pit edilip, ilgililere duyurulacağını, buna uymayanlara uygulanacak cezaları tespit etmektedir. 

Tasarının Yirmibirinci Maddesi : ÎSKÎ'nin malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleriniîi her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaf olduğunu, belediyelerce uygulanan gümrük muafiyetlerinden yararlanacağını hükme 
bağlamaktadır. 

Tasarının Yirmiikinci Maddesi : ÎSKÎ'nin işlemlerinin 2490, 1050 ve 832 sayılı kanunlara tabi olmadığı 
esasını getirmektedir. 

Beşinci bölümde tarife tespiti, işletme, devir işlemleri, cezalar ile ilgili hükümler ve geçici maddeler yer 
almaktadır. 

Tasarının Yirmiüçüncü 'Maddesi : Su satışı, kanalizasyon tesisinin bulunması halinde kullanılmış suların 
uzaklaştırılması ve septik çukurların boşaltılması için ayrı ayrı tarifeler tespit edileceği hükmünü getirmek
tedir. Tarifenin tespitinde hangi unsurların dikkate alınacağını belirtmekte, bu hususta bir yönetmelik çıkarı
lacağını ifade etmektedir. 

Tasarının Yirmidördüncü Maddesi : Şebeke bulunmayan yerlerde yapılabilecek tesisleri açıklamakta, bu 
tesislerin ÎSKÎ'nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması esasını getirmektedir. 

Tasarının Yirmibeşinci Maddesi : Yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılması gereken tesislerin be
deli ilgili belediyelerce karşılanmak kaydıyla ÎSKÎ tarafından yerine getirilebileceğini belirtmekte, bu harca
maların tarifelere dahil edilmemesini amir bulunmaktadır. 

Tasarının Yirmialtmcı Maddesi : Bakanlar Kurulu Kararı ile su ve kanalizasyon işleri ÎSKÎ'ye verilen 
belediye ve köylerin bu konudaki teşkilat ve personelinin ÎSKÎ'ye devredileceği hükmünü getirmektedir. 

Tasarının Yirmiyedinci Maddesi ; ÎSKÎ'ye ait taşınır Ve taşınmaz malların Devlet malı hükmünde sayı
lacağını belirtmektedir. Bu mallara ve evraka karşı suç işleyenlerin memur gibi cezalandırılmasını öngörmek
tedir. 

Tasarının Yirmisekizinci Maddesi : Bu madde ile îstanbul Sular idaresi ve Üsküdar - Kadıköy Türk 
Anonim Su Şirketi ile ilgili kanunlar yürürlükten kal iırılmaktadır. 

Geçici Birinci Madde : Bu madde ile 5 fıkra halinde ÎSKÎ'nin kurulması ile hangi mallar, tesisler, hak
lar, borçlar, yetkiler ve mükellefiyetlerin; her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak ÎSKÎ'ye devredile
ceği tadat edilmektedir. 

Geçici İkinci Madde : ÎSKÎ'nin görev alanına giren belediyelerin, iller Bankası programında yer 'alan su 
ve kanalizasyon işlerine belediyeler adına devam edileceğini, yapımı tamamlanınca ÎSKÎ'ye devredileceğini 
hükme bağlamaktadır. 

Geçici Üçüncü Madde : îstanbul Sular idaresi ve Belediye Mecralar Müdürlüğüne bağlı personelin tüm 
özlük hakları ile birlikte ÎSKÎ'ye devrini öngörmektedir. 

Geçici Dördüncü Madde : 1981 yılı îstaribul Belediye Bütçesindeki su ve kanal ödeneklerinin ÎSKÎ'ye 
devrini emretmektedir. 

Geçici Beşinci Madde : Yüksek Kurulun kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde atanmasını zo
runlu kılmakta, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte geçici bütçeyi onaylayarak ÎSKÎ'nin hemen çalışmaya 
ve uygulamaya başlanmasını sağlamaktadır. 

Yönetim Kurulunun kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde atanmasını, bu süre içerisinde 
îstanbul Sular îdaresi Müdürler Kurulunun geçici yönetim kurulu olarak görev yapmasını öngörmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 279) 
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İstanbul Sular İdaresi Genel Müdür ve yardımcıları geçici olarak bu görevlerine devam edeceklerdir. 
Geçici Altıncı Madde : Bu kanunun hükümleri tüm düzenlemeler yapılıp, uygulamaya başlayıncaya kadar; 

mevcut mevzuatın, istanbul Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdürler Kurulu kararlarının uygulanacağını 
hükme bağlamaktadır. 

Tasarının Yirmi Dokuzuncu Maddesi : Yürürlük, Otuzuncu Maddesi Yürütme konularında hüküm getir
mektedir. 

İçişleri Komisyonu Rapora 

T. C. 
Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu .15 Ekim 1981 
Esas No : 1/243 

Karar No : 21 

MiUi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

tmar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından Miîli Güvenlik Konseyine sunulan 
ve Komisyonumuza havale edilmiş 'bulunan «istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı» gerekçesinde açıklanan sebeplerle yerinde görülerek benimsenmiş 
ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan «Gerçek ve tüzelkişiler» kelimeleri, bu 
deyimlerin dışında kalan diğer 'bir ifadeyle gerçek ve tüzelkişiliği olmayan bazı kurum ve kuruluşların 
su kullanabileceği tabii bulunduğundan,, tasarı metninden çıkarılmış.ve bu surötle dar ve çelişik bir yorumun 
önlenmesi sağlanmıştır. Keza maddenin (g) bendi, tasarının 14 ncü maddesinde aynen ifade edilmiş bulunma
sı ve kanun tekniği açısından da yerinin 14 ncü madde olması karşısında, mükerrer görülerek komisyon met
nine alınmıştır. 

Tasarının 5 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, genel kurula başkanlık yetkisi İstanbul Valisine verildi
ği halde, özürü halinde belediye başkanına verilmesi çelişkili görülmüş; mahallin en 'büyük mülki amiri olan 
Valinin başkanlığındaki maksadın muhafazası düşüncesiyle, bu görev özürü halinde görevlendirileceği yardım
cısına verilmiş, dolayısiyle muhtemel politik müdahalelerin önlenmesi cihetine gidilmiştir. 

Tasarının 11 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «Teklifi» kelimesi «Önerisi». «'Karar» kelimesi de 
«Kararname» olarak düzeltilmiş; hem kanun tekniğine uyumluluk ve hemde tasarının diğer maddelerinde 
kullanılan kelimeler arasında benzerlik sağlanmıştır. Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile 
genel müdür yardımcılarının da müşterek kararnameyle atanması, 2451 sayılı 'Bakanlıklar ve Bağlı Kurum
larda Atama Usulüne ilişkin Kanun ile bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarda 
atama usulüne ilişkin 23 . 6 . 1981 tarih ve 2477 sayılı Kanunun öngördüğü sisteme uydurulmuştur. Madde
nin (d) bendindeki «Onaylı bütçe» deyimi, «Bütçe» olarak alınmış, «Onaylı» kelimesi zait görüldüğü için 
metinden çıkarılmıştır (f) 'bendindeki «İç yönetmelikler ve talimatlar hazırlamak» ibaresi aynı maddenin (c) 
bendinde de yer almış bulunması sebebiyle komisyon metnine alınmamıştır. Maddeye tasarının 12 nci Madde
sinin ikinci fıkrasındaki hüküm «i» bendi olarak konulmuş maddenin «i» bendi ise (k) 'bendi olarak düzeltil
miştir. 

Tasarının 12 nci maddesinin birinci fıkrası, anlaşılır 'biçimde yazılmak sureciyle düzeltilmiş ve anlamına 
sadık kalınmış; ikinci fıkrası 11 nci maddeye (i) fıkrası olarak alındığından komisyon metnine konulmamıştır. 

Tasarının 14 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «13 . 6 . 1945 tarih ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu 
ve bununla 'ilgili tüzüğün» cümlesi değişgen olması ve yorumda çelişki yaratacak nitelikte bulunması sebebiy
le komisyon metnine alınmamış, daha anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

M İ Güvenlik Konseyi l(S. Sayısı : 279) 



— 6 — 

Tasarının 16 ncı maddesinin son fıkrası, genel kurulu yanlış uygulamalara sevk edeceği düşünülmüş ve 
esasen ibra edilmeme halinde kanunların umumi hükümlerine göre işlem yapılacağı tabii bulunmuş olması 
karşısında komisyon metnine alınmamıştır, 

Tasarının 25 nci maddesinde yağmur sularının uzaklaştırılması hizmeti ÎSKİ'ye ihtiyari olarak verilmiştir. 
Halbuki bu hizmet halen istanbul Belediyesine bağh Mecralar Müdürlüğünce yürütülmektedir. Tasarının 
geçici 1 nci maddesinin <d) fıkrası Mecralar Müdürlüğünü personel, araç ve gereçleriyle birlikte ISKİ'ye 
devretmekte olduğuna göre, bu hizmetin ISKÎ tarafından yapılması zorunlu hale gelmiş ve bu sebeple ihti
yari hüküm, amir hükme dönüştürülmüştür. 

Tasarının bunlar dışında kalan diğer maddeleri aynen benimsemiştir. 
Tasarı, gerekçesi, komisyon metni ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin takdir ve tensiplerine arz 

olunur.! 

Muzaffer BAŞKAYNAK 
Hâk. Tuğgeneral 

Üye 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 
Hâk- Kd. Alb. 

Üye 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâk- IKd. Alb. 
Üye 

Temel ARSLAN 
înş. Yük. Müh. 

iller Bankası 
Eski Müşaviri 

Münir ALPSOYLU 
înş. Yük. Müh. 

imar ve iskân Bak. 
Mesken Genel Müd. 

Vural YURTSEVEN 
içişleri Bakanlığı 

Mah. id. Gn. Md. Baş Yrd. 

Üye 
Güzide KARAYÜKSEL 

iller Bankası Müşavir Av# 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Gendi Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kamun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Yetkiler 

Kurulug : 

MADDE 1. — İstanbul Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerıini yürütmek, bu amaçla gereken her 
türlü teslisi kurmak, kurulu olanları devralmak: ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon ida
resi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Genel Müdürlüğün hizmeti, istanbul Belediyesinin görev alanıyla sınırlıdır. Ancak içişleri, imar ve is
kân bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve 
kanalizasyon işlerini de bu genel müdürlüğe verebilir. 

istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz bir kuruluş olup, per
sonel statüsü bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 9 ncu maddesi hükümlerine, 
diğer işlemlerinde ise özel hukuk hükümlerine tabidir. 

istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi' Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır. 

Görev ve Yetkiler : • 

MADDE 2. — ISKl'nin görev ve yetkileri şunlardır : 
a) içme, kullanma ve endüstri suyu tüketen gerçek ve tüzelkişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak suyun 

her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan 
abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre te
sisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımım yapmak, 
yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

b) Gerçek ve tüzelkişilerce kullanılmış (içme, kullanma, endüstri) sular ile yağış sularının toplanması, 
yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden 
başlanarak bu suların 'bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptır
mak; bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların ba
kım ve onarımım yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

e) Gerçek ve tüzelkişilerin bölge içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarını ve yeraltı sula
rını kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletmelerini ve bu kaynaklarda suların kaybına veya azal
masına yol açacak tesis kurmalarım ve faaliyetlerde bulunmalarını önlemek, bu konuda her türlü teknik, 
idari ve hukuki tedbiri almak, 

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere veri
len görevleri, hizmet alam içindeki belediyeler adına üstlenmek, yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kul
lanmak, 

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve ge
reçleri satmak, gerekli tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak 
kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, 

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak 
veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek, 

g) Maliye Bakanlığının izni ile yurt dışı kuruluşlardan tesisleri yenileme ve geliştirme için krediler sağ
lamak, gelişmiş teknolojiden yararlanmak. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Baklanda Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Yetkiler 

MADDE 1. — Tasarımn 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 

Görev ve Yetkiler : 

MADDE 2. — ISKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır : 
a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması 

ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve proje
sini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işlet
mek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir 
biçimde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden başlanarak bu suların bırakılacakları noktaya kadar 
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdur
mak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenile
melere girişmek, 

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve 
endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulma
sını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri al
mak, 

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen 
görevleri, hizmet alanı içindeki belediyeler adına üstlenmek, yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, 

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereç
leri satmak, gerekli tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kur
mak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, 

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kıl naşı hainde her türlü taşınmaz mallı kamulaştırmak 
veya üzerinde kullanma hakları tesis ötmek. 
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(Hükümetim Teklifi) 

IKİNCÎ BÖLÜM 

Yönetim 

Organlar : 

MADDE 3. — ISKl'min yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır. 
Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, 
Denetçiler, 
Genel Müdürlük. 

Genel Kurul : 

MADDE 4. — Genel Kurul, aşağıda gösterilen temsilcilerden oluşur. 
a) istanbul Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, 
b) İstanbul Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilecek sekiz üye, 
c) MiMli Savunma, içişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, 

Enerji ve Tabii Kaynafolıar, Turizm ve Tanıtma, imar ve iskân, Bayındırlık ve Köyişleri ve Kooperatifler 
bakanlıklarınca mahallinden, olmadığı takdirde merkezden görevlendirilecek üst yönetim düzeyinde birer üye, 

d) Çevre Müsteşarlığı, Mer Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve istanbul 
Sanayi Odasınca görevlendirilecek birer üye, 

e) Bu Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ISK^min hizmet alanıma alman belediye ve köy
lerin belediye başkamı ve muhtarları tarafımdan kemdi aralarından seçecekleri em çok beş üye. 

Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları : 

MADDE 5. — Genel Kurul, her yılı Mayıs ve Aralık aylarında istanbul Valisi tarafımdam toplantıya çağı
rılır. Toplantı süresi en çok beş gündür. 

Genel Kurul salltçoğunlukla görüşmelere başlar, ilk toplantıda çoğunluk olmazsa topianitı 3 gün sonraya 
bırakılır, ikinci toplantıya gelen üyelerin sayısı ne olursa olsum Genel Kurul bu üyelerle toplanır. 

Genel Kurula istanbul Valisi, özürü halinde istanbul Belediye Başkam başkanlık eder. Genel Kurul,, ken
di üyeleri arasından iki de 'başkanlık divanı üyesi seçer. 

Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyelerim çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halimde başkanın bu
lunduğu (tarafın oyu üstün sayılır. 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetçilerce gerekli görülürse olağanüstü toplantıya çağırılalbilr. 

Genel Kurulun Görevleri: 

MADDE 6. — Genel Kurulum görevleri şunlardır : 
a) Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunum bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporumu, 

bilamcosumu ve denetçiler raporunu belirleyeceği usullerle inceleyip karara bağlamak, 
b) Aralık ayı toplantısında, Yönetim Kurulumun yeni yıla ilişkin bütçe ve personel kadro taslağını imce-

leyip karara bağlamak, 
c) Yapılan çalışmaların bu Kanuna ve bu Kamumla gözetilen amaçlara uygun olarak yürütülüp yürüt* 

mediğini değerlendirmek, 
d) Asatl ve yedek denetçileri seçmek, 
e) Yönetim Kurulunum, Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği işleri görüşüp karara bağlamak, 
f) Yönetim Kurulunca önimcelemesi yapılara yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, 
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'(İçişleri Komisyonunun Metni) 

İKlNCt BÖLÜM 

Yönetim 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Gemi Kurutun Topkmrrm ve Çdısma Esasları : 

MADDE 5. — Gen©! Kurul, her yıl Mayıs ve Aralık aylarında istanbul Valisi tarafından toplantıya çağ 
rılır. Toplantı süresi en çok beş gündür. 

Genel Kurul saltt çoğunlukla görüşmelere başlar, tik toplantıda çoğunluk olmazsa toplantı 3 gün sonra
ya bırakılır. İkinci toplantıya gelen üyelerin sayısı ne olursa olsun Genel Kurul bu üyelerle toplanır. 

Genel Kurula îsîtanlbul Valisii, özürü halinde görevlendireceği Vali Yardımcısı Başlkanlıik eder. Genel Ku
rul, kendi üyeleri arasından iki de başkanlık divanı üyesi seçer. 

Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bu
lunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

Genel Kurul, Yönetim Küîuliu veya Denettçilerce gerekli görülürse olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
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'(Hükümetin Teklifi) 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu bir başkanla altı üyeden oluşur. 
Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün özürlü olması halünde Yönetim Kurulu 

üyesi olan yardımcısı Yönetim Kuruluna da başkanlık eder. 
Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik hallinde yaşlı bulunanı Yönetim Ku

rulunum tabii üyesidir. 
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi İstanbul Vaiıilsıinıin, diğeri İstanbul Belediye Başkanının önerisi üzeri

ne İçişleri, biri Maliye, biri Enerji ve Talbii Kaynaklar biri de İmar ve iskân bakanlıklarınca atanırlar. 
Yönetimi Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yemiıden atanabilirler. Bir üye

liğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. 
Yönetim Kuruluna atanacakların İSKÎ'nin konusuna güren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmeoillilk-

te uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş, aynı konuda en az 10ı yıl, hiz
met vermiş ve 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. 

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe baş
ka bir görev alamazlar. Genel, kaitma ve özel bütçeli idarelerin, kamu ik'tisadi teşebibüslerinin kadrolarından 
yönetim kuruluna getirilenler asal görevlerinden maaş'sız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleriyle buna 
ait her türlü hak ve yükümlülükleri sakilidir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet 
olarak hesaba katılacağı gibi, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiç bir im
leme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldık lan kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az 
olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. 

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli bir günde toplanır. Herhangi bir nedenle 
birden çok toplantı yapmak gerekirse başkanın çağrısı üzerine toplanabilir. 

Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanı
lamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. 

Yönetim Kurulunun Görevleri: 

MADDE 9. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKÎ'nin çalışma-sina ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel 

Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanaca'k yönetmelik, bütçe, bilanço ve personel kadro taslaklarının ön ince

lemesini yapmak ve yılda dört maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktarını belirlemek, 
c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak. 
d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yatırım proje lerini inceleyip karara bağlamak, 
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemleri ile bunların icra şekil ve suretle

rini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira be
delleri üst sınırını belirleyip genel müdüre yetki vermek, 

f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma iş lerini karara bağlamak, 
g) Genel Müdürlükçe önerilecek yurt içi, yurt dışı borçlanma'lan karara bağlamak, 
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında genel müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara 

bağlamak, 
i) İSKÎ'nin leh ve aleyhindeki davaların ve dava safhalarına intikal etmemiş ihtilafların sulh ve tahkim 

yolu ile halli, davayı kabul, davadan feragat ve feragatti kabul, davayı takip ve temyiz etmekten vazgeçme 
konularında karar vermek, 
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«(İçişleri Komiısyonunun Mdtnli) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
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j) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri onayla
mak, 

k) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi 
içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurul ve mercilere iletmek, 

1) Genel Müdürün önerisi üzerine dördüncü ve daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacak personel 
ile bu derecelerdeki personelin (Bakanlıklarca atananlar hariç) atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları 
hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, 

m) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü ttoplantıya çağırmak, 
n) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. 

Denetçiler : 

MADDE 10. — ÎSKÎ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak iş görecek olan 2 denetçi tara
fından denetlenir. 

Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğ
renim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. 
Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında yönetim kurulunun bir yıllık işlem ve icraatı hakkında 

rapor verirler. 
Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin yönetim kurulu ve genel müdürlükçe verilmesi zorunludur. 
İSKİ'nin iş ve işlemleri, gerektiğinde ilgili bakanlıkların müfettişlerinden de yararlanılmak üzere İçişleri 

Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. 
Denetçilere Devlet Memurlarına verilen birinci1 derecenin son kademes'i üzerinden aylık ödeme yapılır. 

Genel Müdür ve Yardımctları : 

MADDE 11. — ÎSKt'riin Genel Müdürü, İçişleri Balkanının teklifi üzerine müşterek karar ile atanır. 
Yönetim Kurulu üyelerimde aranan şartlar genel müdürlüğe atanacaklarda da aranır. 
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde genel müdüre yardımcılık etmek ve sayıları üçü geçme

mek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. 
Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine îçişîerli Bakanlığının onayı ile atanır

lar. 
Yardımcıların hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenüm görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalarında 

görev yapmış olmaları gerekir. 

Genel Müdürün Görevleri Şunlardır : 

a) ÎSKİ'nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğ '"ulusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 
b) îdare ve yargı organlarında ve üçüncü kişilere karşı ISKt'yi temsil etaıek, 
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, iş ve yatınım programını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırla

yıp yönetim kuruluna sunmalk, 
d) 'Onaylı bütçe, iş ve yatıran programları uyanınca harcama yapmak, 
e) Bu kanunun 23 ncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışı ve kullanılmış su

ların uzaklaştınlma'sı giderlerine il'işklin tarifeyi hazırlayıp yönetim kurulunun onayına sunmak, 
f) Gerektiğinde yönetim kurulu kararlarıyla kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, iç yönefaıelikler ve tali

matlar hazırlamak, 
g) Alım, satım ve ihale iştferinün hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, 

ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisji dışında kalanları yönettim kuruluna sunmak. 
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MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen benimsenmüştir. 

Genel Müdür ve Yardımcıları : 

MADDE 11. — ISKt'nin Genel Müdürü, içişleri Balkanının önerisii üzerine müşterek kararnameyle ata
nır. 

Yönettim Kurulu Üyelerinde aranan santiar genel mü 'üriüğe atanacaklarda da aranır. 
Genel (Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde genel müdüre yardımcılık etmek ve sayıları üçü 'geçme

mek üzere yeteri kadar ıgenel müdür yardımcısı bulunur. 
Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulunun kararı ve içişleri 'Bakanının önerisi üzerine müşterek 

kararnameyle atanır. 
Yardımcıların hizmet alanı ile ilgili konularda yülkseköğrertilm görmüş ves en az 10 yıl uzmanlık dal

larında görev yapmış olmaları gerekir. 

Genel Müdürün Görevleri Şunlardır : 

a) ÎSKİ'nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını Ve yönetilmesini sağlamak, 
b) idare ve yargı organlarında ve üçüncü kişilere karşı lUSKÎ'yi temsil etmek, 
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, iş ve yatırım programını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırla

yıp yönetim kuruluna sunmak, 
d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 
e) Bu kanunun 23 ncü maddesine göre çıkanlacaik yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanıl

mış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kurulunun onayına sunmak, 
f) Gerektiğinde yönetim kurulu kararlarıyla kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, 
ıg) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği ydtki dahilinde alım, sa

tım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak, 
h) Genel iKurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
i) Yönetim Kurulunca atananların dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, 
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h) Genel Kurul1 ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
i) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya genel kurula sunmak. 
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gilbi hallerde genel mlüdür 

yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularımdan doğrudan sorumludurlar. Ancak, bu durum Genel Mü
dürün sorumluluğunu kaldırmaz. 

Genel Müdürün hastalık, izin, yurt dışında geçici görevde bulunma gibi nedenlerle görevden ayrılması 
veya boşalma hallerinde Genel Müdüre, yatfdımcılaondan bu hizmetlte en eski olan, hizmette eşitlik halinde 
ise yaşlı bulunan vekâlet eder. 

Teşkilat ve Personel : 

MADDE 12. — Genel Müdürlük kuruluşunda hıizm'eltiin gerektirdiği ölçüde ve sayıda daire, müdürlük ile 
bunlara bağlı alt kademe birimlerden oluşur. 

Yönetim Kurulunca a!ta'nanîariın dışında kalan memurların atanmaları ile işçilerin işe alınmaları Genel 
Müdür veya yetki vereceği yardımcılarının onayı ile ölür. 

ÜÇÜNÜÜ BÖLÜM 

Mali Kaynaklar ve Bütçe 

Gelirler : 

MADDE 13. — lSKlrnin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır : 
a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaıklaştırıllmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücret

ler, 
b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye 

adına alınacak katılma payları, 
c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı «Belediyelere ve il1 Özel İdarelerine Ge

nel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun» gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylar
dan bu banlkaca tutularak ISKltye gönderilecek % 10'lar, 

d) 'Büyük ve temel yatırım programları karşılığın la Devletçe yapılacak yardımlar, 
e) tSKÎtye devredilecek tesis ve işfetaeîerden sağlanan gelirler, 
f) Şaihı's, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen 

malların satışlarından elde edilecek gelirler, 
g) Her türlü yardım ve bağışlar. 

Kredi ve Borçlanmalar : 

MADDE 14. — ÎSKİ yurt Jçi kuruluşlardan, tiler Bankasından, Maliye Bakanlığının izni ile yurt dışı ku
ruluşlardan kredi ve borç alabilir. 

ISKİ'nin İller Bankasından alacağı krediler, 13.6.1945 tarilh ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve bununla 
ilgili tüzüğün, aynı kanunun 1 nci maddesinde yazılı idare ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hüküm
lerine tabidir. 

Bütçe : 

MADDE 15. — ISKl'nin bütçesi, yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre hazırlanır. Yıllık bütçeler, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne göre düzenlenir. 
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k) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim 'kuruluna veya genel kurula sun
mak. 

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi tellerde genel mü
dür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sıorurrtlüdurlar. Ancak, bu durum genıel 
müdürün sprumlüluğunu kalldırmaz. 

Genel müdürün hastalık, lizlîn, yurit dışında geçici görevde bulunma gibi nedenlerle görevden ayrılm'aisı 
veya boşalma haillerinde genel müdüre, yardımcılarından bu hizmette en eski olan, Ihizmette eşitlik hallinde 
ise yaşlı bulunan vekâlet eder. 

Teşkilat ve Personel : 

MADDE 12. — Genel müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire, müdürdük ve bunlara bağlı alt ka
deme birimleriyle memur ve işçilleıiden oluşur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

(Maili Kaynaklar ve ıBütçe 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kredi ve Borçlanmalar : 

MADDE 14. — İSKÎ yurt içi kuruluşlardan, İller Bankasından, Maliye Bakanlığının izniyle yurt dışı 
kuruluşlardan kredi ve borç alabilir. 

ÎSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde tiler Bankası Kanununun birinci maddesinde yazalı idare 
ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hükümlere tabidir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Hesap Özetleri ve Bilanço : 

MADDE 16. — İSKİ'nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla göste
recek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsayan 
ve tahmine dayalı gelir - giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir - gideri gösteren hesap özetleri hazırlana--
ra'k yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur. 

Ayrıca her bütçe döneminin bitimıini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu ha
zırlanarak - denetçilerin yıllık raporu ile. birlikte - Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur. 

Bilanço ve faaliyet raporunun Genel Kurulca onaylanmasıyla, yönetim kurulu ve denetçiler ibra, edilmiş 
olurlar. 

Bilanço ve raporun onaylanmaması halinde yapılacak işlem Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hak ve Mua'fiyetler 

Kanalizasyon Şebekesine Bağlanma Zorunluluğu : 

MADDE 17. — Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağ
lanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle tSKt tarafından yapılır 
veya projesine uygun olarak yaptırılır. 

Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi : 

MADDE 18. — Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzelkişiler, daha önce İSKİ'den su ve 
kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İSKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre 
su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine ay
kırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. 

tmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden İSKİ'nin de görüşünü almak şart
tır. 

Zararlı Suların Tasfiyesi : 

MADDE 19. — İSKÎ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış 
suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir. 

Bu kuruluş ve kurumlar özel tasfiyeyi yapmadıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak 
üzere İSKÎ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder. 

Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek «Maddeler : 

MADDE 20. — Kanalizasyon şehekesine verilmesi sakıncalı maddeler Genel Müdürlükçe tespit edilerek 
ilgililere duyurulur. 

Bu duyuru esaslarına aykırı davranışta bulunanların yarattıkları zarar sebep olanlara ödettirilir ve ayrıca 
haklarında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapı
lır. 

Muafiyetler : 

MADDE 21. — a) İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

b) Yabancı ülkelerden getirtilecek veya bağış yoluyla sağlanacak araç ve gereç için belediyelere kanun
larla tanınan muafiyetler İSKİ için de geçerlidir. 
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Hesap Özetleri ve Bilanço : 

MADDE 16. — ÎSK-İ'nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gös
terecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylak dönemleri kapsa
yan ve tahmine dayalı gelir - giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir - gideri gösteren ıhesap özetleri hazır
lanarak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur. 

Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen, yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazır
lanarak - denetçilerin yıllık raporu ile birlikte - Mayıs ayı toplantısında genel kurula sunulur. 

Bilanço ve faaliyet raporunun genel kurulca onaylan m asıyla, yönetim kurulu ve denetçiler ibra edilmiş 
olurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hak ve Muafiyetler 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Uygulanmayacak Kanunlar : 

MADDE 22. — ÎSKÎ'nin işlemleri 2490 sayılı • Artırma, Eksiltme ve ihale, 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Tarife Tespit Esasları : 

MADDE 23. — Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik 
çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde; yönetim ve işletme giderle
riyle, amortismanları, doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10 (on) 
nispetini aşmayacak bir kâr oranı esas alınır. 

Tarifelerin tespiti ve tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. 

Şebeke Olmayan \Yerlerde Yapılacak Tesisler : 

MADDE 24. — Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltma sağlanama
yan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni şartlara uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların ÎSKl'nin 
belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gereklidir. 

Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı ve özel boşaltma tesisi yapması zorunlu bulunan, durum
ları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri ISKl'nin izin ve denetimi altında yaparlar. 

Yağmur Sularının Uzaklaştırılması ve Bu Tesislerin İşletilmesi : 

MADDE 25. — Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletil
mesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla ISKÎ tarafından yerine getirilebilir. Bu te
sislerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilmez, 

Devir İşleri : 

MADDE 26. — Bu Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu karan ile su ve 
kanalizasyon işleri ISKl'ye verilecek belediye ve köyler ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin istanbul Be
lediyesine bağlanmaları halinde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili taşı
nır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli bir protokolle ISKl'ye devredilir. 

Ceza Hükümleri : 

MADDE 27. — İSKl'ye ait taşınır ve taşınmaz mallar Devlet malı sayılır. 
ISKl'ye ait mallar ile para ve para hükmündeki kâğıt ve senetler aleyhine veya bilanço, rapor ve diğer her 

türlü kâğıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyenler, bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına karşı veya 
Devlete ait kâğıt ve belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 28. — 27.5.1933 gün 2226 sayılı istanbul Belediyesine bağlı istanbul Sular idaresi Teşkili Hak
kındaki Kanunla 11.4.1938 gün ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi imtiyazı ile Te
sisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

BEŞÎNCİ BÖLÜM 

,Çeşütl(i Hükümler 

MADDE 23. — Tasarının 23 neti maddesi aynen, benimsenmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen, benimsenmiştir. 

Yağmur Sularının Uzaklaştırılması : 

MADDE -25. — Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işle
tilmesi, gerekli harcamalar ilgilii belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesis
lerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilmez. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 28. —• Tasarının 28 nci malddes'i aynen benimsenmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — a) 28 Nisan 1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ve değişiklikleri 
ile belediyelere devredilip bir bölümünün işletmesi 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine Bağlı İs
tanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla bu idareye intikal etmiş olan vakıf sular ile bunlara ait her 
türlü hak ve yükümlülükler ve tesis ter, 

b) 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile teşekkül etmiş bulunan İstanbul Sular İdare
sine ait tüm taşınır ve taşınmaz maiiar, tesisler, para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, bücün hak ve 
menfaatler, her türlü taahhüt ve borçlar. 

c) 11.4.1938 tarih ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatı
nın satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanunla istanbul Sular İdaresine verilmiş hak, yet
ki ve yükümlülükler, 

d) İstanbul Belediyesine bağlı Mecralar Müdürlüğüne ait kanalizasyon tesisleri ile ilgili tüm taşınır ve 
taşınmaz mal varlıkları, araç ve gereçler ile belediyenin diğer müdürlüklerinde olup da kanalizasyon hiz
metlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar, araç ve gereçler, 

e) 3 Temmuz 1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı olan şehirlerde 
içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanan uyarınca İstanbul şehrine ve İstanbul Belediyesine 
sağlanan imkânlar, haklar, borçlar ve mükellefiyetler, 

Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak İS Ki.'ye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — iSKİ'nin görev alanına giren belediyelerin İller Bankası Yatırım Programında 
yer alan su ve kanalizasyon işierine belediyeler adına devam edilir, bu tesisler yapımı tamamlanınca İSKİ' 
ye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İstanbul Sular İdaresi ve Belediye Mecralar Müdürlüğünde çalışanlar yeni bir 
atama işlemine gerek kalmadan maaş, ücret, emeklilik, sigortalılık gibi tüm üzlük hakları ile birlikte İSKİ'ye 
devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1981 yılı İstanbul Belediye bütçesinden su ve kanalizasyon hizmet yatırımları
na ayrılmış bulunan ödenek İSKİ'ye devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Genel Kurul üyelerini seçecek veya atayacak makamlar bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 3 ay içinde bu seçim veya atama iş'cr.'crini tamamlarlar. 

Genel Kurul kanun yürürlüğe girince toplanarak geçici bütçeyi onaylar. 
Yönotim Kurulu üyelerine atanacakların bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde belirlen

mesi zorunludur. 
Yeni yönetim kurulu teşekkül edinceye kadar, İstanbul Sular idare.:i Müdürler Kurulu geçici yönetim 

kurulu olarak İSKÎ'nin işlerini yürütür. 
İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürü geçici olarak genel müdür, genel müdür yardımcıları ile İstanbul 

Belediyesi Mecralar Müdürü geçici olarak genel müdür yardımcıları statüsü içinde görev yaparlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunda öngörülen düzenleyici hükümler çıkarılıp yürürlüğe konuluncaya 
kadar, su ve kanabzasyon konularındaki mevzuat ile İstanbul Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdürler 
kurulunca alınmış kararlar uygulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci mad leşi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. —- Tasarının geçici 3 ncü maddesi ayno-ı be'-.irnrjnrıVj.ir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Yürürlük : 

MADDE 29. — Bu Kanunun geçici 5 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinde diğer hükümleri yayı
mından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
14 . 9 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Bat ur alp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Milli Saıvunmıa Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

Devlet Buk. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaj 

İçişleri Bakanı 
S., Çetiner 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji <ve Tabii Kay. Bakanı 
5„ Bingöl 

Koy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 279) 



— 25 — 

^çişleri Komisyonumrn Metali) 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

MAıDDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen beniimsenrndştir. 
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