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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ağrı Mebusu Halis öztürk ve Van Mebusu 
Tevfik Doğuışıker ve üç arkadaşının, 1757 sa
yılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun birinci 
maddesini tadil eden 6479 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi, 

İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Subay 
okulları açılması, 

İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Harb-
okulları kanunu teklifleri, teklif sahiplerinin ta
lebi üzerine geriverildi. 

İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Uçuş taz
minatı hakkındaki 5950 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının ve 3 ncü 
maddesinin (A) fıkrasiyle 6 ncı ve 9 ncu mad
delerinin tadiline ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin ruzna-
meye alınarak müzakere edilmesi hakkındaki 
takriri kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı 
Aralık, 1959 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkındaki Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni mazbatası okundu. 

Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında 
yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 
4779 sayılı Kanuna ek kanun ile, 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun 1 nci kısmı hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında müna
kit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmanın tasdi
kine; 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 
Kanununun 1 nci kısmı hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocak 
1957 tarihli Anlaşmanın tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri namına hareket eden 
«Export - împort Bank of Washington» arasın
da 28 Haziran 1957 tarihinde imzalanan 25 mil
yon dolarlık Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda 
teati edilen mektupların tasdikine; 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan 

Kanuaıunun 1 nci kısım hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya müsteniden 
20 Ocak 1958 tarihinde akdedilen Anlatmanın 
tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında vâki tarife müzakereleri 
hakkındaki 16 Şubat 1952 .tarihli Protokolün 
tadiline mütedair Protokolün tasdikine; 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden 10 numaralı Ek Protokol ile 5 Ağustos 
1955 tarihli Avrupa Para Anlaşmasını tadil eden 
2 numaralı Ek Protokolün tasdikine; 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının 1 nci kısmı ve XXIX ve XXX ncu mad
delerinin tadiline mütedair Protokol, Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının önsö
zü ile II ve III ncü kısıımlarmın tadiline mü
tedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasının Teşkilâta mütaallik hü
kümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkın
daki Tashih Zabıtnamesi» nin tasdikine; 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının Teşkilâta mütaallik hükümlerinin ta
diline mütedair Protokol hakkındaki îmza Za
bıtnamesi» nin. tasdikine; 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli Taviz listeleri metinlerinde yapılan 
düzeltme ve değişikliklere mütedair Altıncı 
Protokol» ün tasdikine, 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının XVI ncı maddesinin 4 ncü fıkrasında 
derpiş olunan statükonun temdidine dair beyan
name» nin tasdikine dair kanunlar kabul edildi. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli Taviz listeleri metinlerinde yapılan 
düzeltme ve değişikliklere ait yedinci Protoko
lün tasdikine mütedair Kanun ile, 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (OATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye 
Taviz listesinde münderiç sakız ve kolofanla 
XXV sayılı Yunanistan Taviz listesinde münde
riç taze ve tuzlu balıklara ait Gümrük tavizle- * 
r'hrde yapıları tadil ve geri çekmelere mütedair 
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listenin tasdiki hakkındaki Kanun» un ilgası 
(hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sa
yılı Kanunun 2 nei nuaddesiııe bir fıkra eklen
mesine, 

Hastalık ve analık sigortası Kanununun bâ
zı (maddelerinin tadiline dair kanunlar kabul 
edildi. 

Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyihası
nın heyeti umumiyesi üzerindeM görüşmeler 

2. — HAVALE 

Lâyihalar 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 

Müdürlüğünün 1957 malî yılı Hesabı Ka/tî ka
nunu lâyihası (1/368) (Divanı Muhasebat En
cümenine) 

2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 
1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası 
(1/369) (Divanı Muhasebat -Encümenine) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası (1/370) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün 1957 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası (1/371) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

5. — Orman Umum Müdürlüğünün 1957 ma
lî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/372) (Di
vanı Muhasebat Encümenine) 

6. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
ımerkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişikliık yapılmasına, dair 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
tadilât yapılması hakkında kanun lâyiham 
(1/373) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

7. — Hususi şahıslara ait esM eserlerle tarihî 
âbidelerin istimlâki hakkında Isanun lâyihası 
(1/374) (Maarif ve Adliye encümenlerine) 

8. — Demiryollar inşaatı için gelecek yıl
lara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun lâyihası (1/375)1 (Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

Teklifler 
9. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt 'm, Sey-

fullah kızı Kâniye Zavalanlı'ya iskân yardımı 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/337) (İmar 
ve iskân, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

kâfi görülerek .maddelerin müzakeresine geçil
mesi kabul olundu. 

5 . VI . 1959 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Jieis vekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Samsun Mebusu 

İbrahim Kiraz oğlu Abdullah Keleşoğlu 
Kâtip 

Kütahya Mebusu 
Kental Özer 

EDİLEN EVRAK 

10. — İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ah
met Kocabıyıkoğlu re iki arkadaşının, 1959 ma
lî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun 
teklifi (2/338) (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
11. — Milli Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaç

ları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanı
lan gayrimenkul] erden lüzumu kalmıy anların 
satılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâve
sine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/315) 
(Ruznameye) 

12. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin 7198 
sayılı Kanunla muaddel (Ç) fıkrasının 1 numa
ralı bendinin sonuna bir ibare eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/360) (Ruznameye) 

13. — Bolu Mebusu İhsan Gülez ve altı ar
kadaşının, Devlet Orman İşletmelerince satılan 
orman mahsullerinden vilâyet hususi idarelerine 
hisse tefriki hakkında kanun teklifi ve Ziraat, 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/46) (Ruznameye) 

14. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/356) (Ruznameye) 

15. — 2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Sanayi ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları (1/339) (Ruznameye) 

526 



16. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
lâyihası ile Ankara Mebusu İsmail Rüştü Aksal 
ve altı arkadaşının, Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/162, 2/43) (Ruzna-
meye) 

İl. — 5123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi 
halkkında kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Mü
dafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(1/227) (Ruznameye) 

1 8 . — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Ma
liye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi 
ha'kSkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/220) (Ruznameye) 

19. — Rize mebusları İzzet Akçal ve Muzaffer 
önal'm, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/8) 
(Ruznameye) 

20. — Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Me
murları Sosyal Yardım Sandığının ilkokul öğ
retmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile 
birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maa
rif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/87) 
(Ruznameye) 

21. — Devlet kitapları mü^edavil sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun ikinci maddesi
ne bir fıkra ile aynı kanuna muvakkat bir mad
de eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/74) (Ruz
nameye) 

22. — Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafi
yetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile buna 
Ek Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Millî Müdafaa, Adliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/130) (Ruznameye) 

23. — Konya Mebusu Abdürralhman Fahri 
Ağaoğlu ve 59 arkadaşının, Maarif Vekâleti ku
ruluş kadrolariyle amerkez kuruluşu ve görevile-
ri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması haikfcındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 
«oetıv©lll!«pe (Yüksek îslâım ilahiyat ©rıstitûkı?î) 
için kadro eklenmesine dair kanun teklifi ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (2/329) (Ruzname
ye) 

24. — 6785 sayılı İmar Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/214) 
(Ruznameye) 

25. — İktisadi ve ticari ilimler akademileri 
kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/361) (Ruznameye) 

26. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6,18 
ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/291) 
(Ruznameye) 



w 

BÎEİNCÎ CELSE 
Açılma saaürt : 15,10 

REİS — Reisvefkili İbrahim Kirazoğlu 
KATİPLER : Kemal özer (Kütahya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapılacaktır. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1, — Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı İh
tisas Teşekküllerinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine 
dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılması hakkındaki kanun lâyihasının ia
de edilmesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/132, 
3/420) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

4 Haziran 1959 
T. ıB. M. M. Yüksek Reisliğine 

17.XII.1955 tarihli ve 71-111/4105 sayılı ya
zımızla sunulmuş olan «Birleşmiş Milletler Teş-
Ikilâtma 'bağlı İhtisas Teşekküllerinin İmtiyaz 
ve Muafiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması 'hakkında
ki kanun lâyihasının iade edilmesine müsaade
lerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

REİS — Oeriverilmiştir, efendim. 

2. —• 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 
10 ncu. maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihasının iadesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (1/352, 3/421) (1) 

REİS — Tezkereyi, okuyoruz. 

5 Haziran 1959 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

18.IV.1959 tarihli ve 900 sayılı yazımızla îtalk-

(1) 281 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

dim edilmiş olan 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
muaddel 10 ncu madde&inin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihasının, yeniden 
tetkika tâbi tutulmak üzere, iadesine müsaade 
fcuyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

REİS — Lâyiha ruznaan'ededir. ladesini reyi
nize arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 6 ar
kadaşının, Tavas kazasının heyelana mâruz olan 
Kale -nahiyesinin yerinin değiştirilmesine dair 
olan 6409 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin ge-
riverilmesine dair takrirleri (2/59, 4/133) 

REİS <— Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Tavas kazasının 'heyelana mâruz olan Kale 

nahiyesinin yerinin değiştirilmesine dair plan 
6409 sayılı Kanuna ıek (2/59) sayılı îkanun tek
lifimizin geriverdlımesine müsaadelerini saygıla
rımızla arz ederiz. 

Denizli , Denizli 
Ali Çobanoğlu Refet Tavaslıoğlu 

Denizli Denizli 
Turan Bahadır Baha Afcşit 

Denizli Denizli 
Osman Ongan Ali Rıza Karaca 

Denizli 
İsmail Hadımlroğlu 

REİS — Geriverilmiştir, efendim. 
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4. — Samsun Mebusu Tevfik îleri'nin, Ma

arif Vekâleti Kuruluş kodrolariyle merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde tadilat yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının kurulmuş olan Mu
vakkat Encümende görüşülmesine dair takriri 
(1/373, 4/134) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle Mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât 
yapılması hakkındaki kanun lâyihası Maarif 
ve Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. 

Bu lâyihanın, ehemmiyet ve müstaceliyetine 
binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için, 
mezkûr encümenlerden 10 ar âza alınmak sure
tiyle evvelce teşkil edilmiş olan Muvakkat En
cümende görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
. Tevfik îleri 

REÎS — Takrirde mevzubahis kanun lâyi
hasının evvelce kurulmuş olan Muvakkat Encü
mende görüşülmesi hususunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Edirne Mebusu Rasih Gürkan'ın, Ödünç 
para verme işleri Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin teşekkül etmiş bu
lunan Muvakkat Encümende görüşülmesine dair 
Ticaret Encümeni teskeresi (2/297, 3/423) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

2/297 esas sayılı Edirne Mebusu Rasih Gür
kan'ın, ödünç para verme işleri Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi bu ka-

1959 0 : 1 
nunla ilgili kanun lâyihasının, Umumi Heye
tin 75 nci İnikadında ve 1 . VI . 1959 tarihinde 
Muvakkat Encümende görüşülmesine karar ve
rilmesi dolayısiyle bu teklifin de Muvakkat En
cümende birleştirilerek müzakere edilmesi için, 
Yüksek Reisliğin tasvibine saygiyle arz ederim. 

Ticaret Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Manisa 
Nafiz Tahralı Nebil S. Altuğ 

REÎS — Bu teklifin, aynı mahiyetteki bir 
lâyiha için evvelce kurulmuş olan Muvakkat En
cümene verilmesini reyinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, Mu
vakkat Encümene verilmiştir. 

6. — Denizli Mebusu Baha Akşifin, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâve ya
pılmasına dair kanun teklifinin, teşekkül etmiş 
bulunan Muvakkat Encümende görüşülmesine 
dair Maarif Encümeni Riyaseti tezkeresi 
(2/335, 3/422) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, «Ankara Üni

versitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâve yapıl
masına» dair kanun teklifinin Maarif ve Bütçe 
encümenlerinden âza alınmak suretiyle evvelce 
kurulmuş bulunan Muvakkat Encümene havale 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Maarif Encümeni Reisi 
Rize 

Ahmet Morgiî 

REÎS — Teklifin evvelce kurulmuş olan Mu-
vakkat Encümene havalesini teklif eden takriri 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Muvakkat Encümene havalesi kabul 
edilmiştir. 

5. — ÎNTÎHAPLAB 

1. — Vâki davet üzerine Büyük Millet Mec
lisi Reisi Refik Koraltan'ın Riyasetinde Kore'yi 
ziyaret edecek olan sekiz azadan mürekkep He
yetin seçimi. 

REÎS — Kore'yi ziyarete davet edilen Heyet 
için, Dahilî Nteanjnamenin 219 ncu maddesinin 

son fıkrası gereğince Riyaset Divanınca tesbit 
edilen üç misli namzet listesini okuyup seçimlere 
geçeceğiz, efendim. 

Ali Rıza Kılıçkale (Kayseri), 
Sadık Giz (îzmir), 
Yekta Tekel (Bursa), 
Zakar Tarver (İstanbul), 
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Orhan Ocakoğlu (Manisa), 
Hüseyin Bayrı (Bursa), 
Ahmet Morgil (Rize), 
Nazlı Tlabar (İstanbul), 
Halûk Timurtaş (Balıkesir), 
Muzaffer Emiroğlu (Balıkesir), 
Ahmet Koea'bıyıkoğlu (Balıkesir), 
Hilmi Dura (Kastamonu), 
Hamdi Özkan (Sinob), 
Şükrü Esen (Kastamonu), 
Zeyyat Mandalinei (Muğla), 
Fahri Köşkeroğlu (Kayseri), 
Mehmet Erdem (Bilecik), 
Hasan Gürkan (Tekirdağ), 
Ömer Güriş (Samsun), 
Halûk Şaman (Bursa), 
Ali Gürün (Niğde), 
Mığırdıç Şellefyan (istanbul), 

5.6.1959 C : 1 
Ali Dedekargınoğlu (Çorum), 
Ebubekir Develioğlu (Kayseri). 

REİS — Üç kişilik Tasnif Heyeti seçeceğiz. 
Osman Kavuncu (Kayseri)... Burada. 
Gazi Yiğitbaşı (Afyon K.)... Yok. 
Bahadır Dülger (Gazianteb)... Burada. 
Behçet Uz (izmir).... Yok. 
Zeki Kumrulu (Ordu)... Yok. 
Fikri Apaydın (Kayseri).... Burada. 
Osman Kavuncu, Bahadır Dülger w Fikri 

Apaydın arkadaşlarımız Tasnif Heyetine seçilmiş
lerdir. 

Hangi seçim çevresinden başlanacağını tesbit 
için kur'a çekiyoruz: istanbul. 

(Reyler kürsüdeki sepete atılmak suretiyle 
toplandı.) 

REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen istimal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — Şifahi sualler 

1. — Elâzığ Mebusu ismail Hakkı Tala.yhn, 
Baskil kazası sağlık binasının 1959 yılı içinde 
yapılıp yapılmıyacağına dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilinden şifahi suali (6/301) 

REÎS — İsmail Hakkı Talay burada mı efen
dim?.. (Yok sesleri) Sual, tahrirîye kalbolunmuş-
tur. 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boraıi-
m, ilâç fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekilinden şifahi suali (6/335) 

REÎS — Mehmet Kâmil Boran-
tahrirîye kal bölünmüştür. 

Yok. Sual, 

3. —- Ankara Mebusu İsmail hum'm, kapatı
lan sendikalar birliği ve federasyon bulunup bu
lunmadığına dair Adliye Vekilinden şifahi su
ali (6/310) 

REİS — İsmail tnan?.. Yok. Sual, tahrirîye 
kal bölünmüştür. 

•i. — Adana Mebusu Nevzat Armanhn, Has
talık ve malik sigortası Kanununa göre toplan
mış olayı primlere dair Çalışma Vekilinden şifa
hi suali (6/318) 

REİS — Nevzat Arman?.. Yok. Sual, tahri
rîye kalbolunmuştur. 

5. — Adana Mebusu Melih Kemal Küçükte-
pepınar'ın, mebuslara verilmekte olan yıllık se
yahat dövizleri hakkındaki Maliye Vekilinden 
şifahi suali (6/322) 

REİS — Melih Kemal Küçüktepepınar?.. Yok. 
Sual, tahrirîye kalbolunmuştur. 

6'. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
Çankırı Seker Fabrikası etüdlerinin ikmal edilip 
edilmediğine dair Sanayi Vekilinden şifahi suali 
(6/341) 

REÎS — Sual sahibi burada mi l . Yok. Sual, 
tahrirîye kalbolunmuştur. 

7. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 1957 se
nesinde yapılan milletvekili seçiminde seçim ku
rullarında çalışanlardan bir kısmına ödenmiyen 
yevmiyelerin ne zaman verileceğine dair Maliye 
Vekilinden şifahi suali (6/370) 

REİS — Sual sahibi burada mıf„ Yok. Sual, 
tahrirîyo ka 1 bolunmuştur, 
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7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Alman Hükümetinin ve Alman tebaası 
hakiki ve hükmi şahısların Türkiye'deki emva
line vaz'edilen takyidi muamele ve tedbirlerin 
kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/338) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Alman Hükümetinin ve Alman tebaası haki

ki ve hükmi şahısların Türkiye'deki emvaline 
vaz'edilen takvidî muamele ve tedbirlerin kaldı-
nlmasına dair kanun lâyihasının, ehemmiyetine 
binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için, 
ruznamedeki bütün işlere takdimen ve müstace
liyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu 

REÎS — Lâyihanın diğer işlere takdimen gö
rüşülmesi hususundaki Hariciye Vekilinin tak
ririni reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi talebi 
vardır. Müstaceliyetle görüşülmesini î'eylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Almanya Hükümetinin ve Alman tebaası hakiki 
ve hükmi şahısların Türkiye'deki emvaline vaz'-
edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kaldırıl

masına dair Kanun 

MADDE 1. — Almanya Hükümetinin ve Al
man tebaası hakiki ve hükmi şahısların Türki
ye'deki mal, hak, menfaat ve alacaklarına 2/3 
Ağustos 1944 tarihi ile 5813 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 24 . VII . 1951 tarihi arasında 
vaz'edilmiş olup halen devam etmekte bulunan 
takyidi muamele ve tedbirler kaldırılmiştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Sual soracağım. 
REÎS — Buyurun. 

(1) 267 S. Sayılı matbua zaptın sonundadvr. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Efendim; kanun 
lâyihası Alman tebaasından olan şahıslara aido-
lup 1944 ile 1951 arasında Hükümetçe, zamanın 
siyasi şartları icabı, el konulmuş emvale ait tak- •> 
yidatın serbest bırakılması hakkındadır. Ancak; 
mütekabiliyet kaydının olup olmadığını Hükü
metten öğrenmek istiyorum. 

REÎS — Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; huzu
runuza arz edilmiş olan Alman emvali üzerinde
ki takyidatın kaldırılmasına mütedair kanun lâ
yihası, bildiğiniz gibi, Almanya ile hali harb zu
huru neticesinde alınmış bir tedbirdir. Bu ted
bir diğer müttefiklerle hemahenk olarak alınmış, 
bugün her yerde kaldırılmıştır. Bunda mütekabi
liyet meselesi mevzuubahis değildir. Çünkü bizim 
Türk emvali üstünde zaten böyle bir takyidat 
mevcut değildir. Bunun için bunda bir mütekabi
liyetin mevzuubahis olmaması lâzımdır. Bu sırf 
bizim Devletimizin, Alman Hükümetinin ve Al
man tebaası hakiki ve hükmi şahısların emvali 
üzerine vaz'ettiği takyidi tedbirlerden ibarettir. 
Bugün müttefikimiz ve dostumuz Almanya ile bu
günkü şartlar altmda bu gibi tedbirlerin devam 
etmesine elbette ki, imkân yoktur. Onun için bu 
husustaki tasvip reylerinizi bilhassa rica edece
ğim. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5813 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin» 1 nci fıkrası kaldırılmıştır. 

REÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 6342 sayılı Kanun ahkâmı mah
fuzdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

— m.— 
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RElS — Madeyi rey] erinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci 
maddesinin bu kanunun meriyete girmesinden 
evvel çimento yapılmasında kullanılan başlıca 
maddeler için verilmiş olan arama ve işletme ruh
satnamelerine müsteniden yapılmış ve yapılacak 
işletme hakkı ve imtiyaza tahvil taleplerinin ka
bulünü de tazammun edip etmediğinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi ve Sanayi Encüme
ni mazbatası (3/392) (1) 

RE IS — Mazbatayı okutuyorum efendini. 
(Sanayi Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/309) 

REİS — Geçen inikatta heyeti umumiyesi 
üzerindeki görüşmeler bitmiş maddelere geçilmesi 
kabul edilmişti. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 
Bölüm : 1. 

Kuruluş ve vazifeler 

MADDE 1. — Hükmi şahsiyeti haiz bulun
mak ve bu kanunla 3460 sayılı Kanun hükümle
rine tâbi olmak üzere «Türkiye Elektrik Kuru
mu» adiyle bir teşekkül kurulmuştur'. 

Bu kanunda «Türkiye Elektrik Kurumu» 
(TEK) remzi ile ifade olunmuştur. 

TEK, Sanayi Vekâletine bağlı olup merkezi 
Ankara'dır. 

TEK, yurt içinde bölge ve işletme müdürlük
leri kurabilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• TEK'in yapabileceği işler 
şunlardır : 

(1) 293 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

.1909 0 : 1 
a) Yurdum muhtacolduğu elektrik enerji

sini temin maksadiyle bu enerjinin istihsal, 
nakil, tevzi ithal ve ihracı için gereken her tür
lü, hidrografik, topoğrafik, jeolojik ve diğer 
lüzumlu araştırma ve tetkiklerle kuracağı te
sisler için lüzumlu maliyet ve rantâbilite he
saplarını yapmak, istatistiki ve sair her türlü 
malûmatı toplamak, proje, plân, rapor ve-ke
şifleri hazırlamak; 

b) Her nevi bölge elektrik santrallerini 
tesis etmek (Bölge hidro-elektrik santralleri 
hakkında aşağıdaki (c) fıkrası hükümleri tat
bik olunur.) elektrik enerjisinin nakli, tevzii, * 
ithali ve ihracı için her türlü enerji nakil hat
ları ile transformatör istasyonları ve diğer lü
zumlu tesisleri kurmak, bunlarla alâkalı yar
dımcı ve sosyal tesisleri meydana getirmek; 

c) Nehir havza amenajmanlarmm yapıl
masında elektrifikasyon bakımından ve bölge 
hidro-elektrik santrallerinin etüd, plân, proje 
ve programlarının hazırlanmasında TEK ile 
DSl Umum Müdürlüğü teşriki mesai ederler. 
Bu şekilde hazırlanmış bulunan plân, program 
ve projeler Sanayi ve Nafıa vekâletlerinin mu
tabakatları ile katîleşir. 

Nafıa Vekâleti Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü im şekilde hazırlanmış tasdikli prog
ramlara göre Sanayi Vekâletince talebedüecek 
projelerin tatbik ve icrası ile mükelleftir. 

d) (b) ve (e) bentlerinde zikredilen tesis
lerle Devlet Su işleri tarafından inşa ve tesis 
edilerek TEK'e devredilecek olan santralleri 
ve 15 nci ve muvakkat 3 ncü maddelere göre 
devredilecek şehir, kasaba ve köylere ait sant
ralleri işletmek, istihsal ettiği elektrik enerji
sini şehir ve köy ve kasabalara, sanayie ve di
ğer müstehliklere toptan veya icabında pera
kende olarak satmak, lüzumunda elektrik ener
jisi satmalmak, ithal ve ihracetmek; 

e) Her nevi elektrik malzemesi, makina 
ve alâtmın ithali, alım ve satımı işleri ile işti
gal etmek ve bunları imal edecek fabrikaları 
kurmak; 

f) Yalnız yakardaki fıkralarda yazılı iş
lerle meşgul olmak maksadiyle kurulmuş veya 
kurulacak limitet ve anonim şirketlere iştirak 
etmek, her türlü ticari muamelelere girişmek; 

g) Teknik personel ihtiyacını karşılamak 
üzere yurt içinde ve dışında öğrenci okutmak 
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ve kendisi için lüzumlu mütehassısları yetiştir- I 
mek; 

İh) Bölge santrali : iki veya daha fazla şe
hir, kasaba veya köye elektrik enerjisi sağla
mak üzere inşa ve tesis edilen ve müesses ta
kati 1 000 kilovattan fazla olan santrale bölge 
santrali denir. 

REİS —Şevki Erker! 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Pek muhte

rem arkadaşlar, bu kanunun umumi görüşül
mesinde kısaca arz ettiğim g'M, yeni kurula
cak bu müessesenin vazifeleri ile mevcut teş
kilâtımızın vazifeleri arasında bâzı tedahüller 
vardır. Bu tedahülleri mümkün olduğu kadar 
önlemek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum 
ve bu hususta teklifim olacaktır. 

DSÎ Türkiye'nin bütün su kaynaklarını ele 
almış ve onun bütün iktisadi, sosyal bakımlar
dan etüdlerini yapmış ve yapmaktadır. Bu etüd-
ler neticesinde nehir taşmalarını önleyici tesis
ler kurmak ve feyezanları önlemek, bataklık
ları kurutmak, sellerin, seylâpların tehlikeleri
ni bertaraf etmek ve elektrik enerjisini istihsal 
etmek gibi faydaları temin edecek projeleri 
yapmakta ve bunun inşaatını ve tesisini kur
maktadır. 

Devlet Su İşleri, Türkiye'nin bütün su kay
naklarını bu şekilde ele almış ve bu maksatları 
finansman imkânları nispetinde harekete ge
tirmek için kurulmuş, gelişmiş ve şimdiye ka
dar ele aldığı işlerde muvaffak olmuştur. 

Şimdi yeni kurulacak TEK müessesesi Tür
kiye'nin enerji dâvasını ve enerji siyasetini ele 
almaktadır. Türkiye'nin elektrik istihlâkini 
tetkik edecek, istihlâk mıntakalarmı, istihlâk 
temerküz noktalanın tâyin edecek ve bunlar 
için lüzumlu elektrik istihsalinin nasıl ve ne şe
kilde karşılanacağının etüdünü, plânını ve 
programını yapacaktır. Ve bunlardan çok mü
him olarak, kurulmuş ve kurulacak olan bü
tün elektrik tesislerinin işletmesini topyekûn 
ele alacaktır. Binaenaleyh memleketin elektrik 
siyasetini TEK idare edecektir. Fakat mevzu 
şudur. Bunlar içinde tesis mevzuu tedahül et
mektedir. Hidrolik tesisler, termik tesisler 
vardır. Yarın inşallah atomik tesisler olacaktır. 
Bu tesisler içinde yalnız hidrolik tesisler Dev
let Su İşlerinin mevzuuna girmekte ve tama-
miyle bu mevzular içinde girift bulunmakta* 
dır. Hiçbir nehirin etüd ve projesinde ve in-
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I şaatmda enerji mevzuunu ayırmaya imkân yok

tur, o kadar girifttir. Her hangi bir nehri ele 
alırsanız bu nehir üzerinde kurulacak tesisler 
Devlet Su İşleri mevzuu ile girift olduğu için 
bir enerji mevzuunu ondan ayırmaya imkân 
yoktur. 

Bu mümkün olsa ve TEK böyle bir elektrik 
santralinin etüdünü yapmaya karar verse dahi 
o zaman Devlet Su İşlerinin diğer maksatlarla 
yaptığı etüd, proje ve tesisler tıpatıp birbirle
rinin aynı olacaktır. Yani maksat başka olmak
la işin mahiyeti ve teknik şartları asla değiş-
miyecektir. O zaman ne olacak? Devlet Su İş
lerine mütenazır bir teşkilâta ihtiyaç hâsıl ola
caktır. İşte; mevcut ve muvaffak bir teşkilâtın 
bünyesine giren bir vazife için yeni bir teşki
lât kurulmasından kaçınmak lâzımdır. Bu fakir 
memleketin malî durumu da, personel duru
mu da buna imkân vermemektedir. Bu arz et
tiğim dâva encümende de uzun uzadıya müna-

I kaşa edilmiş ve prensip itibariyle kabul edil
miştir. Ancak burada bir teşriki mesai ibaresi 
üzerinde bizi endişeye sevk eden bir anlayışla 
karşı karşıya bulunduğumuzu, bulunacağımızı 
görmekle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. O 
da şudur : 

Bu teşriki mesaiden maksat şu olmalıdır : 
TEK bir mevzuun ele alınmasında ve o mev
zuun tahakkuk, enerji istihsal ve programında 
TEK söz sahibi olmalıdır. Devlet Su İşleri ile 
bu yolda iş birliği yapmalıdır. Bilâkis fiilen 
etüde, proje teşriki mesai yapmaya kalkarsa, 
böyle bir anlayışla teşkilâtlanmaya giderse o 
zaman arz ettiğim mahzur yine ortaya çıkacaktır. 
Devlet Su İşlerinin bu maksatla kurmuş olduğu 
teşkilâtın mütenazırına ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

I DSİ nin Etüd ve Plân Dairesi halen on ihtisas 
kolunu içine alan 400 kişilik bir teşkilâttır. Elek
trik, su, inşaat, ziraat mühendisleri, kimyager, 
harita mühendisi ve saire gibi her koldan ihti
sasları içine almıştır. Böyle bir etüd ve plânlama 
yapabilmek ve onunla teşriki mesai edebilmesi, 
yani atbaşı gidebilmesi için bunun mütenazırını 
kurmak gibi 'bir mâna çıkmaktadır. 

Teşriki mesainin nerelerde yapılacağım mü
şahhas olarak ortaya koyabilmek için bir tek
lifle gelmiş bulunuyoruz. İşin politikasında, 
tahakkukunda yani programa konup ele 'alın
masında elbette ki, Sanayi Vekâleti, 'Türkiye'nin 

I elektrik siyasetini vazife olarak kabul etmiş ve 
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mesuliyettim deruhde eylemiş olduğu için, söz 
sahibi olmalıdır. Ama tatbikatta, projesinin ve 
(şaibesinin yapılmasında böyle bir iş (birliğine »gi
dildiği takdirde, ki bunu 'encümende ifade et
mişlerdir, >o zaman teşkilâtı şişirmekten, ihtilât-
lardan ve personel hareketleri gibi ma'hzuı-lar-
dan kendimizi kurtarasmayız. Tadil teklifimizi 
bunun için takdim etmiş bulunuyoruz. Şimdilik 
maruzatım. bu kadardır. 

•Mâruzâtımın tahakkuku için tadil teklifini 
iki ayrı fıkra üzerinde sunuyorum. (A) fıkra
sında TEK'in her türlü elektrik etüdlerini ya
pacağını hey an etmektedir. Halbuki (C) fıkra
cında bunların etüdlerinin Devlet Su îşleri ta
rafından teşriki mesai suretiyle. yapılacağı (bel
lidir. Binaenaleyh (A) fıkrası ile (€) fıkrası 
arasında bir f arik vardır. Bu farkı kaldırmak ve 
aradaki tenakuzu ortadan kaldırmak için «Böl
ge santrali mahiyetinde bulunan hidrioigrafik 
etüdlerinin Devlet ıSu İşleri tarafşndan yapıl
ması» hususunda bir teklifte bulunuyorum. 

(O) fıkrasının değiştirilmesi: için, iş birliği
nin arz ettiğim gibi ele alınmasına, programın 
tesbitine ve (bu programda hangi işin ön plâna 
alınacağı salâhiyetinin 'Sanayi Vekâletine veril
mesine dair kısımlardan ibaret teklifimizi de 
takdim ediyorum. . 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Soldan, 
«Doğru doğru» Besleri) 

REİS — Sanayi Vekili. 
KOORDİNASYON VEKÎDl VE SANAYİ 

VEKÎL VEİKÎLİ SEBATI ATAMAN (Zongul-
dalk) -— Çok muhterem arlkadaşlarım, muhterem 
ŞevM Eflker arlkad&şMnın, Hidro - Elektrik san
trallerin tesisi mevzuundaki mütalâasına Vefcâ-
letâmiz ve Hükümetimiz tatmamen iştirak et
mektedir. Bu itibarla Ibu kanunda elektrik üret
mek için muhtelif enerji (kaynaklarından istifa
de edilerek yapılacafc olan santraller ımeyanm-
da hidno - elektrik santralleri için hususi hir 
hülküm sevk etmiş bulunmaktayız. Bu hüküm 
de hidPo - elektrik (santrallerin Devlet Su îşleri 
tarafından inşa ve tesis edilmeleridk. Devlet 
Su idleri, umumiyetle suya taallûk eden işleri 
yaptığı gibi yine sudan elektrik istihsal ede
cek olan tesisleri de Devlet İSu işleri inşa ve te
sis edecektir. Bunda tamamen kendileriyle mu-
talbıkız. Ancak sev*k edilen hüküm Devlet İSu İş
lerinin sudan elektrik istihsal etme mevzuun -
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daki mesaisine başından sonuna kadar TEK ta
rafından iştirak edileceğini tazammum etmekte
dir. Bu hidro - elektrik santralleri inşa ve tesis 
edildikten sonra TEK tarafından işletilecek, 
onun tarafından elektrik üretimi ve tevzii ya-
pılacalktır. Onun için (bütün Türkiye'nin elek
trik ihtiyacını yalnız sudan değil, termik san
trallerden ve arkadaşımızın dediği gibi - ki te
menni ^olunur - ileride nükleer santraller kura
rak temin etmek «işi TEK'e verildiği için, (bu 
manzume içinıte hidro - elektrik santrallerin 
yeri, sırası TEK İdaresinin malûmat ve muva
fakati haricinde başka bir idare tarafından ya
pılmaya tevessül edildiği takdirde, arkadaşımı
zın îcti nah ettiği birçok frotımanlar, birçok anlaş
mazlıklar, işte o zaman çıkacaktır. Bunu önle-
ımefc için Nafıa Vekâleti ile Sanayi Vekâleti ara
sında uzun müzakerelerden slonra, bu arz etti
ğimiz şekil ibulunmuiştur. Bu şekil hidro - elek
trik santralleri inşa ve tesis edilmezden evvel 
yapılması ieabeden nehir ve nehir havzaları 
ameııajmanian ve elektrifikasyon bakımından 
Su îşleri Umum Müdürlüğü, TEK mütehassıs
ları ile teşriki mesai yapacaktır. Elektrifikasyon 
bakımından nehrin amenajnıanmm yapılmasın
da birtakım ımülâÜıazalar, birtakım teknik işler, 
taşkından korunma, sulama ve sair maksatlar 
göz önüne alınacaktır. Fakat bu amenajman ya
pılırken su işleri elektrifikasyon bakımından 
mütehassıs unsur olan, mütehassıs organ olan 
TElK'le teşriki mesai edecektir. Amenajman ya
pılıp bittikten sonra, etüdlerln yapılması ve 
projelerin ihzar edilmesinde dahi, hidro - elek
trik santraller bakımından TEK'le teşriki mesai 
yapılacaktır. Koyduğumuz hüküm bu. Ve bu hü
küm yeni bir büküm değildir. Devlet Su îşleri 
Kanununda mevcuttur. 

Devlet Su İşleri Umum. Müdürlüğü tara
fından bendenize tevdi edilen bir muhtarada '" 
aynen şu hüküm vardır, okuyorum : 

«Ayrıca bölge hidro - elektrik santralleri
nin planlanmasında, projelerin ihzarında, pri-
yoritenin tesbitinde Sanayi Vekâleti ile Na
fıa Vekâleti teşriki mesai ederler hükmünün 

t aynı maddenin (B) fıkrasına ithali yerinde 
olur.» 

Şimdi arkadaşım «Eğer bu (A) fıkrası 
burada bulunduğu gibi kalırsa, (A) fıkrasında 
istediği tadilât yapılmazsa TEK İdaresi de 
nehir amenajmanlannm yapılması, hidro - elek-
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trik santrallerinin etüd edilmesi, projelerin ih
zar edilmesi, inşaat ve tesisatın yapılması ya
ni ta ihale safhasına kadar gereken bütün iş
lerin ifa edilmesi için Devlet Su işlerinde mev-
cudolaaı teşkilâta mütenazır başka bir teşkilât 
kurar» diyor. 

O zaman aynı iş için fuzuli olarak orada 
bir teşkilât, burada bir teşkilât olur, nafile yere, 
bir teşkilâtın yapması lâzımgelen şeyi iki ayrı 
teşkilâtın, yapması gibi bir mahzur hâsıl olur. 
îşte bizatihi bu mahzurun ortadan kaldırıl
ması içindir ki, biz bu (C) fıkrasındaki hük
mü koyduk. Artık hidro •- elektrik santralleri, 
nehir amenajmanı, etüd, proje ve sair işler ve 
inşaat ve tesis mevzularını tamamiyle Devlet 
Su îşleri Umum Müdürlüğü yapacaktır. Zira 
bunu yapmak için teçhizatlanmış, mücehhez 
durumdadır. Ancak bütün bu işleri yaparken, 
TEK'in mütehassısları ile teşriki mesai ede
cektir. Yani, bir nehir amenajmanı sırasında 
TEK'e elektrifikasyon bakımından mütalâa
sını bildirmesi için gidecek heyete iştirak et
mek üzere bir mütehassıs gönderin diyecek. 
Tekniğini bilmem bu işin, fakat elektrifikasyon 
bakımından TEK'in mütehassısı heyetle teşriki 
mesaide bulunacaktır. Bu, TEK'de nehir ame-
najman şubesi diye bir teşkilât kurmamız de
mek değildir. DSÎ, etüdler yapılırken, . biz bu
rasını nasıl yapalım diye TEK'in mütehassıs-
lariyle teşriki mesai edecek. Bunun şekli ve 
hususiyetlerinin bu kanunda tesbit edilmesine 
imkân yoktur. 

Arkadaşımız teklifinde diyor ki;' teşriki me
saiyi muayyen hususlara tahsis ve taksir ede
lim. Yani Su işleri meselâ «filân nehrin ame-
naıjmanının yapılmasına lüzum görürse, sor
sun; filân nehrin amenajmanım yapıyoruni, 
buna lüzum görüyorum ne dersin?» desin. Dün
yada bunu sormak bir teşriki mesaiyi icabetti-
rir mi? Ettirmiyeceği meydanda. Bir nehrin 
amenajmanı yapılırken arada TEK'in müte
hassısının fikrini almak esasen lâzımdır ama 
işlerin sırası bakımından bir teşriki mesai mev-
zuubahsolamaz. Çünkü teşri mesai, iş birliği 
demektir. Elektrifikasyon işlerinin ele alınma 
sırasını bu işlerle vazifelendirdiğiniz Sanayi Ve
kâleti tâyin eder. Bunun için fıkraya koyduk 
ki, Sanayi Vekâletinin tensibedeceği hususları 
su işleri yapmakla mükelleftir. Çünkü, bir ta
raftan «memleketin elektrifikasyon işlerini sen 
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tahakkuk ettireceksin* derken diğer taraftan 
da «ama hidro - elektrik santrallerin ne zaman 
yapılaiağını sen tâyin etme» dersek o zaman 
bu memleketin elektrifikasyonu temin etmek 
vazifesini tevdi ettiğimiz makam hidro - elek
trik santraller bakımından Aciz vaziyette kalır. 

Şunu da arz edeyim ki; memleketin müstak
bel inkişafında yapılan plânlara göre memle
ket elektrifikasyonunda sudan istihsal edilen 
elektrik yüzde 90 nispetinde olacaktır. Binaen
aleyh memleketin elektrifikasyonunun temini 
vazifesiyle mükellef kaldığımız makam ve or
ganların bu elektrifikasyonun yüzde 90 ıınıı teş
kil eden sudan elektrik istihsali mevzuunda 
elbette söz sahibi olması lâzım gelir. Birinci saf
hasından, tahakkuk safhasına kadar kendi mü
talâasını bildirmesi ve işi takibetmesi icabeder. 
Mesele de bundan ibarettir. 

Binaenaleyh bendeniz; arkadaşımızın tek
lifinin, muhtelif daireler arasında anlaşmazlık
lara yol açmamak bakımından, kabul edilme
mesini, bir tadilât yapılmamasını ve fıkranın 
aynen bırakılmasını istirham ederim. 

RElS — Encümen namına Cemal Tüzün. Bu
yurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. CEMAL 
TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; 
mesele Muvakkat Komisyonda defaatle müza
kere edilmiş ve hattâ tekriri müzakere tale
biyle tekrar encümen huzuruna getirilmiş ve 
iki defa da Nafıa ve Sanayi vekillerinin huzuru 
ile mesele tezekkür edilmiştir. Encümenimizde 
kabul edilen son şekle göre Nafıa ve Sanayi ve
killeri encümenden mehil aldılar, neticede, ve
kâlet mümessillerinin aralarında anlaşmasın
dan sonra her iki Vekil arasında bu kabîl 
müşterek işlerin daha selâmetle tedvin ve ted
virinin mümkün olacağı ifade edilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin içyüzünü 
arz etmek isterim. Her iki vekâletin arasın
da anlaşamamazlığm yegâne sebebi şudur : 
D S I Umum Müdürlüğü, hidro - elektrik san
tralleri kurarken ve sulama ve bataklıkları ku
rutmak gayesiyle keşif ve amenajman plânları 
tanzim ederken, elektrik işi ikinci plânda mü
talâa edilir endişesi Sanayi Vekâletinde hâkim 
olmaktadır. Beraberce keşifler ve etüdler yapıl
dığı takdirde Devlet Su işleri Umum Müdürlü-
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günün, bağlı olduğu Nafıa Vekâleti ise «Sula
ma ve kurutma işleri ikinci plânda etüd edilir.» 
demektedir. Maksatları ayrı olduğu için her iki 
vekâlet de evvelemirde kendi maksatlarını ta
hakkuk safhasına sokmak için bir türlü anlaşa
madı ve nihayet her iki vekilin Ihuzuriyle encü
menimizde yapılan ariz ve amik müzakereler ne
ticesinde her iki vekâletin endişesini bertaraf 
edecek şekilde ve her iki maksadı telif ve te
min edecek surette madde tedvin edilmiştir, arz 
ederim. 

REİS — Buyurun Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam

sun) — Muhterem arkadaşlar, kısaca mâruzât
ta bulunacağım : 

Vekâletlerimiz arasında uzun zamandanberi 
yapılmış görüşmeler neticesinde hidro-elektrik 
santralleri Devlet Su İşleri tarafından yapıl
ması ve bilumum işletme ve diğer teferruatın 

"da yeni kurulan TEK tarafından yapılması ka
rarlaştırılmıştır. yani, Devlet Su İşleri hidro
elektrik santralleri yapacaktır ve bu çok isa
betlidir. Bu santrallerin yapılışında TEK ile 
Devlet Su İşleri teşriki mesai edecektir. Esasen 
bunun dışında bir mütalâa hiçbir zaman mev-
zuubahis olamaz. Böyle bir tesis kurulurken 
Devlet Su İşleri TEK'in tâ başından sonuna 
kadar fikrini, mütalâasını alacaktır, onu kıy-
metlendirecektir, fakat inşaatı Devlet Su İşleri 
yapacaktır. 

Noktai nazarımız ve muhterem arkadaşı
nım ifadesi budur. (Binaenaleyh Şevki Erker 
arkadaşımın endişesinin bence vâridolmaması 
icabeder. Bunun tesbit edilmesi icabeder. Bü
tün safhalar esnasında, projelerin amanajma-
nın yapılması esnasında teşriki mesaiden mu
rat bunların hepsinin her iki daire tarafından 
ayrı ayrı yapılacağı şeklinde ise tatbikatta bu
na imkân olmaz ve her iki dairede aynı teşki
lâtın kurulmasını icabettirer. Amanajman için 
dereye beraber gireceğiz, projeyi beraber ya
pacağız, sen de yapacaksın ben de yapacağını, 
sonra karşılaştıracağız. Olmaz böyle bir şey. 
Zaten bugüne kadar yapılan Seyhan vesair 
barajların projelerinde bu teşriki mesai yapıl
mıştır. Biz bunu yapmıya mecburuz. Şevki Er
ker arkadaşımın dediği gibi bu cihetin tebarüz 
etmesi doğrudur. Teşriki mesai şarttır, sırası
nı tesbit bakımından şarttır, yerini tesbit ba
kımından şarttır, kurulacak hidro-elektrik sant-
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ralin cinsini, mafhiyetini tesbit bakımından 
şarttır. Fakat bu inşaat ve inşaatı tahakkuk 
ettirmek için geçen muamelenin Devlet Su İş
leri tarafından yapılması tabiîdir. Zaruridir. 
Ben de bu hususu sadece ilerde bir yanlışlık 
ü'ınanıası, bir tedahül vukübulmaması için, 
Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bir vekâ
let olarak arz etmek lüzumunu hissediyorum. 

REİS — Behzat Bilgin. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu ikinci maddenin metninde bâzı 
bakımlardan vuzuhsuzluk mevcuttur. (C) ben
dinde deniliyor ki ; (Nehir, havza, amenajmalı
larının yapılmasında elektrifikasyon bakımın
dan ve bölge hidro - elektrik santrallerinin etüd, 
plân, proje ve programlarının hazırlanmasında 
TEK ile DSİ Umum Müdürlüğü teşriki mesai 
ederler. Bu şekilde hazırlanmış bulunan plân, 
program ve projeler Sanayi ve Nafıa vekâletle
rinin mutabakatleri ile katîleşir.) 

Havza amenajmanlarmın yapılmasmdan bağ
lıyarak mevzuubahsolan teşriki mesai nedir? 
Bunu Sayın Sanayi Vekili arkadaşımız izah et
tiler. Burada Nafıa Vekilinin ifade ettiği gibi 
kanunun bir maddesinde yeış. olmasa dahi Nafıa 
Vekâleti amenaj man işini alâkalı Sanayi Vekâ
leti ile görüşmeden ve onun mütalâasını alma
dan elbet ele almaz ve böyle bir işe girişemez. 
Fakat iş birliğinin bu hudut dışında da mütalâa 
edilmemesi icabeder. Ve bunun burada zabıtlara 
geçmesinde fayda vardır. Yani bir nehrin ame-
najmanmm yapılmasında bu etüd işine Sanayi 
Vekâletinin TEK'in, DSİ'nin bilfiil iştirak ede
ceği mânasını tazammun etmemek icabeder. Çün
kü ona göre teşkilâtlanmış bir vekâlet değildir. 
Böyle bir işe nihayet bir baraj yapılmasiyle baş
lanacaktır. Sanayi Vekâletinde bu işi yapacak 
elemanlar bulunmadığı için bunun tatbikatı da 
Sanayi Vekâletinin ihtisası dışında kalan bir 
mevzudur. Nihayet yapılacak olan anıenajmanın 
hangi havzada yapılması, yani bir priyorite esası 
elbette bir müzakere ve iş birliği mevzuu olması 
icabeder. Esasen Münakalât Vekâletinden ve 
diğer vekâletlerden intikal etmekte olan işler de 
Nafıa Vekâletince bu espri dâhilinde olmakta
dır. Meselâ Nafıa Vekâletinin Devlet Demiryol
ları mevzuunda bu idare ile teşriki mesaileri 
gibi. Yoksa etüd, proje ve inşa. işlerine DDY el
bet fiiliyat ve tatbikat sahasına girmez, Sanayi 
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Vekâletinin bu mevzuda girmiyeceği gibi. Bir- | 
çok ihtiyaçlar arasında Sanayi Vekâleti önce 
priyorite vaziyetini tesbit eder. Bize lâzım olanı 
önce şudur, sonra budur der. Bunun etüdlerini 
pek tabiî olarak Nafıa Vekâleti münferiden ya
par; çünkü bu kendisinin salâhiyeti dâhilinde 
olan bir iştir. 

Bu işe Sanayi Vekâletinin müdahale edece
ğini kabul edecek olursak, teşriki mesainin bilâ
kis aksıyacağı; Nafıa Vekâletinin Devlet Su iş
leri Müdürlüğünün ihtisas elemanlarına müşa
bih Sanayi Vekâletinde ihtisas elemanlarının yer 
alması ve vazifede bir tedahül hâsıl olması zaru
reti meydana gelir. 

Bendeniz zannediyorum ki, gerek Nafıa Ve
kilinin, gerek Sanayi Vekilinin buradaki ifade-
lerindeki teşriki mesai; proje, plân ve tatbikat 
üzerinde bir teşriki mesai değil, yapılacak işler
de priyorite bakımından, yani hangi işin öne 
alınması gerektiğinin tesbiti hususunda bir teş
riki mesaidir. 

Cemal Tüzün aıkadaşımızın dediği, Nafıa 
Vekâleti sulama bakımından yani bataklıkları 
kurutma, bakımından bu işe ehemmiyet verir 
deniyor. Böyle bir şey vâridolmaz muhterem ar
kadaşlarım. 

Türkiye gibi imkânları mahdudolan bir 
memlekette bir baraj yapılırken, pek tabiîdir 
ki, bu barajın çok gayeli olması yani elektrifi
kasyon gayesiyle beraber sulama ve taşkınları 
önleme gayesini de temin etmesi arzu edilir. 
Kimse «Hayır, senin tesis edeceğin baraj sadece 
elektrik istihsal edecek bir baraj olsun, sulama 
gayesine matuf olmasın.» diyemez. Pek tabiîdir 
ki, bu işleri mümkün mertebe toplu olarak ele 
almak zarureti vardır. 

Bendenizin lüzumsuz telâkki ettiğim diğer 
bir husus da mütaakıp fıkradadır : 

(d) fıkrasında deniyor ki : « (b) ve (e) bent
lerinde zikredilen tesislerle Devlet Su işleri ta
rafından inşa ve tesis edilerek TEK'e devredile
cek olan santralleri ve 15 nci ve muvakkat 3 ncü 
maddelere göre devredilecek şehir, kasaba ve 
köylere-ait santralleri işletmek, istihsal ettiği 
elektrik enerjisini - buraya dikkat buyurunuz -
şehir ve köy ve kasabalara, sanayie ve diğer 
müstehliklere toptan veya icab'mda perakende 
olarak satmak, lüzumunda elektrik enerjisi sa-
tmalmak, ithal ve ihracetnıek...» | 
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Şimdi burada Sanayi Vekâletine, yani TEK 

Müessesesine verilen iş hakikaten vuzuhsuz. 
Bir taraftan deniyor ki, tercihan toptan ve ica* 
bıııda perakende olmak üzere bu enerjiler köy
lere, şehirlere, kasabalara satılacak*. Yani 
iyi anlamışsam şehir belediyelerine, köy ve ka
saba belediyelerine, sanayicilere vesaireye top
tan ve icabında perakende olacak satılacak. Şu 
halde burada vaziyeti hakikaten tesbit etmek lâ
zımdır. . TEK'in devir alacağı santrallerin üze
rindeki faaliyeti, bunların işletmekten mi iba
ret olacak, yoksa bunlardan ve diğer hidro -
elektrik santrallerinden istihsal edilen enerjiyi 
şehirlerde her müşteriye perakende olarak sat
mak mı olacaktır? Bu ifadede 15 nci maddeye 
zıt olarak veya 15 nci maddeyi telif edercesine 
şu mâna çıkıyor: Elektrik istihsal edecek, şe
hirde kurulmuş santraller varsa, bu santralleri 
devralacak, elektrik istihsal edecek fakat sa
tış mevzuunda bu şehir ve kasabanın belediyesi 
toptan bir satış yapacak. Ancak icabı halde 
de perakende satış yapacaktır. 

Muhterem Sanayi Vekili arkadaşımın yerin
den istifhamkâr bir tavır aldığını müşahade 
ediyorum. Belki anlayışlarımız arasında bir 
fark vardır. Bendeniz fıkrayı tekrar okuyo
rum. «Devlet Su İşleri tarafından inşa ve te
sis edilerek TEK'e devredilecek olan santralleri 
ve 15 nci ve muvakkat 3 ncü maddelere göre 
devredilecek şehir, kasaba ve köylere ait 
santralleri işletmek, - hepsini kendisi işletecek -
istihsal ettiği elektrik enerjisini şehir ve köy 
ve kasabalara, sanayie ve diğer müstehliklere 
toptan ve icabında perakende olarak satmak, 
lüzumunda elekrik enerjisi satınalmak, ithal ve 
ihracetnıek.» 

Binaenaleyh, şehire toptan satış neyi tazam-
mıuı eder? Bu belediyeye şehir kapısında bir 
satış demektir, ötesini üzerine sen al, müs
tehlike intikal ettir demektir. Burada ayrıca 
sanayide toptan bir satış derpiş edilmiştir. O 
da tabiîdir. Yüksek tevettürlü enerji kullanan 
sanayi için bunun şehir kanalından geçmesi bir 
zaruret olmaz. O takdirde TEK sanayie yük
sek tevettürü toptan satacaktır. Bu nokta tav
zihe muhtaçtır. 

Bendeniz muvafık gördüğüm mânada arz 
edeyim : 

Gerek hidro - elektrik gerek diğer santral
leri işletir, fakat elektrik satışını, tevziini ma-
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halli belediyelere bırakır ve ticarî formalite- I 
nin külfetini kendi üzerine almaz. Kanaatimce 
bu. belediyeler için lüzumsuz bir külfettir. Bu 
hususta izahat vermelerini -rica ediyorum. 

Diğer tor noktaya geliyorum. Oda (F) fık
rasında vazıh değil dediğim hususlar : 

Muhterem arkadaşlarını, (F) fıkrası şöyle 
diyor: (Yalnız yukardaki fıkralarda yazılı işler
le meşgul olmak maksadiyle kurulmuş veya ku
rulacak limitet ve anonim şirketlere igtivak et
mek, her türlü ticarî muamelelere girişmek) 
TEK'e verilen .vazifelerden birisi de her hangi 
bir şehir veya kasabada veya Türkiye'nin her han
gi bir yerinde elektrik istihsal etmek üzere 
kurulmuş veya kurulacak olan anonim veya limi
tet şirketlerle teşriki mesai ederek, 15 nci madde 
gereğince de artık kurulmuş olan belediye sant
rallerini devralmaktır. Buralarda artık belediye
lerin iştirak etmesi mevzuubahis edilmemiştir. 
Belediyelerin alâkasının devam ettirilmesi mev-
zuubahis değildir, zira, doğrudan doğruya dev
ralır hükmü yer almıştır. Bu nasıl olur? 

Her hangi bir anonim veya limitet şirketin 
elektrik istihsal ve tevziinde teşriki mesai edecek
tir, bu, (F) fıkrasında tesbit edilmiştir. Belediye
ler bunun dışında kalıyor. Yani, mevcut belediye 
santrallerini devralmak suretiyle onların faaliye
tine son vermek istemektedir. Kanaatimce bu bir 
tezat teşkil etmektedir. Bu tezadın izahını muh
terem Vekil Beyden rica ediyorum. 

Sonra bir başka nokta daha var, muhterem ar
kadaşlarım. 

Madde şöyle başlıyor: TEK'in yapacağı işler 
şunlardır. (G) fıkrasına kadar, işler zikredilmiş
tir. 

Ondan sonra, bir (H) fıkrası geliyor ki bu, 
tarif fıkrasıdır. D;yor ki: «Bölge santrali: îki 
veya daha fazla şehir, kasaba ve köye elektrik 
enerjisi sağlamak üzere inşa ve tesis edilen ve mü
esses takati bin kilowattan fazla olan santrale böl
ge santrali denir.» Bu sırf bir tarif hükmü oldu
ğu için (G) harfinden sonra parantez içine gire
cek ve fakat harf taşımıyacaktır. Böyle biv fık
ra olması lâzımgelir. Bunu da istitraden arz etmiş 
bulunuyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKÎL VEKİLİ SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Efendim, her şeyden ev
vel şunu arz edeyim ki; Behzat Bilgin arkadaşım 
benim esariri veçhiyemden ithamkâr bir tavır... | 
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BEHZAT BÎLGlN (İzmir) — İstif hamkâr. 

SEBATI- ATAMAN (Devamla) — îstifham-
kâr bir tavır takındığımı sezdiklerini söylediler. 
Ben böyle bir tavır takınmadım. Kendisini dik
katle dinliyordum. Yani dikkatele gerilmiş olan 
yüzümün ifadesini istifhamkâr telâkki ettilerse 
bilmiyorum. Yüzümdeki ifade dikkatimin eseri
dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu teşriki mesai 
meselesinden muhterem Nafıa Vekili arkadaşım 
bahsetti; kendisiyle bu hususta tamamen mutabı
kız. Bu hidro - elektrik santrallerin inşası ve te
sisi işini Su İşleri yapacaktır. Bunun sebebi açık: 
Zira bu Su İşleri Umum Müdürlüğü, su mevzu
unda yapılacak olan bilcümle işleri yapmak üzere 
teşkilâtlanmış bir müessesedir. Bir nehrin su işi
ni yaparken elektrik mevzuunu bundan tamamen 
ayırıp o nehirden elektrik istihsal edilip edilmiye-' 
ceğini araştırmamak doğru olmaz. Bir ba
raj yapılacak, bu % 99 sulama maksadını 
güder; fakat c/c 1 de olsa elektrik istihsali
ni düşünmek gerekir. Bizim Hükümet olarak, 
maksadımız şudur: Madem ki, Su İşleri Umum 
Müdürlüğü diye bir teşekkül, suya taallûk eden 
bilcümle işleri yapmak için tesis ve teçhiz edilmiş
tir ve üstelik yakın bir maziden beri hakikaten 
mükemmel ve muazzam işler yapmış, ehliyetini 
ispat etmiştir. Şimdi aynı işin, Su İşlerinin bir 
bölümünü teşkil eden hidro - elektrik işini ayırıp 
da burada bunun için ayrı bir teşkilât kurmaya, 
aynı işi iki teşkilâta yaptırmaya ne lüzum yar;' 
Şevki Bey. arkadaşımız bunları daha iyi bilirler; 
hidro - elektrik santrali kurmak için evvelemirde 
bir baraj yapmak lâzımdır. Bunun için de ilk iş 
olarak tetkikat yapmak, amenajman yapmak lâ
zımdır. Elektrifikasyon için bütün bu işleri TEK 
yapacak. 

Biz diyoruz ki, kurulmuş bir teşkilât var, bü
tün bu işleri bu teşkilât yapsın. Elektrik istihsal 
etme, nakletme vazife ve mesuliyetini deruhde 
etmiş olan bu idarenin sözü dinlensin, nedir bu, 
ne dersin sen bu işe, densin. Elektriğe taallûk 
eden hususat onun malûmatı dışında cereyan 
etmesin. Bunlar nasıl olur? Bu teşriki mesai 
değişik şekilde olur. Telefonla görüşmek sure
tiyle olabilir : «Filân heyeti falan gün falan 
yere topladık ve şu işi etüd edeceğiz, müzake
re edeceğiz, bir mütehassıs heyet gönderin» de
mek suretiyle olabilir, yazı yazmak, cevap iste-: 
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mek gibi muhtelif şekilde olabilir. Bunlar iki 
idare arasında, daha doğrusu iki vekâlet ara
sında talimatnamede tesbit etmek suretiyle 
olur. Bizim bir esprimiz şudur : DSİ Hidro -
Elektrik santralleri tesis ve inşa ederken bu 
işe başlarken TEK İdaresinin haberi ve malû
matı olsun ve onun mütalâasını sebk etmeden 
bir şey yapmasın. îşi DSİ yapacaktır, baştan 
sona kadar tesis edecek, inşa edecek teslim ede
cektir. Ya bir ihtilâf olursa... Olmaz! Çünkü, 
Nafıa Vekili arkadaşımla beraber onu da düşün
dük. Bu tefriki mesaide ihtilâf olması esasen 
mevzuubahis değildir, talimatname vardır. Fa
kat farzı muhal TEK İdaresi «Beyaz» dedi, Su 
İşleri «Kara» dedi. Nafıa ve Sanayi Vekilleri 
meseleyi halledeceklerdir. Çünkü; «Sanayi ve 
Nafıa Vekillerinin tasdik ve tasvibiyle katîle-
şir» deniliyor. Nafıa ve Sanayi Vekilleri gele
cekler; «Hayır, aktır» diyecekler. Yahut; «Ha
yır, karadır» diyecekler ve onların dedikleri 
söz yerine gelecek. . . . . . . . 

Sanayi ve Nafıa Vekilleri arasında ihtilâf 
olursa?.. Olmaz. Hükümet vardır; Başvekilin 
dediği olur! (Gülüşmeler) Mesele bu. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Aklıse
lim vardır. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Aklıse
lim vardır. Binaenaleyh, arkadaşımız Behzat 
Beyin mütalâalarına göre teşriki mesai sadece 
priyoriteleri tâyin bakımındandır. Halbuki yal
nız bu teşriki mesai olmaz. Dedikleri gibi DSl 
tarafından amenajman plânlan, programları, 
etüdleri yapıldı, artık Türkiye'nin filân yerin
de, filân yerinde yapılacak olan elektrik san
tralleri için sadece priyorite işi kaldı. Teşriki 
mesai, 1959 da şuna başİıyacâğiz, İ960 da şuna 
başlıyacağız, hususunu tesbiten ibaret kalacak» 
denilebilir mi? Bu muazzam mesainin tetkiki, 
tefahhusu işleri elbetteki Sanayi ve Nafıa ve
kâletleri tarafından birlikte tesbit edilir. Bu 
program yalnız Sanayi ve Nafıa vekâletlerinin 
lâfı ile de olmaz, çünkü, muazzam bir program
dır. Bu, Hükümet tarafından yapılır, tetkik 
daireelrinin teşriki mesaisi içinde hazırlanmaya 
matuf mesaidir. 

Efendim, şimdi elektrik istihsal eden san
trallerin bir kısmını TEK İdaresi kurdu, bir 
kısmını Su İşleri kurdu, TEK'e devretti, 15 nci 
madde mucibince nıevcudolan bir kısım santral-
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, lerin işletmesini de TEK uhdesine aldı... Bu, bi-
j rinci vazifesidir. İşletmeden dolayı istihsal et-
I tiği elektriği şehirlere, kasabalara, köylere, sa

nayie ve diğer müstehliklere toptan veya ica-
( bmda perakende satar, diyor. 
I Şimdi arkadaşımız diyor k i ; «Belediyeden 
I işletmeyi devraldın, aldığın işletmede istihsal 

ettiğin elektriği toptan aynı yere sattın.» Böyle 
şey olmaz, böyle bir şey varit değildir. O aldı
ğım işletmedeki tevzi artık perakende kısmına 
girer. Almamışsam, filân beldenin elektrik iş-

I letmesini TEK devralmamışsa, o beldeye veya 
her hangi bir sanayi müessesesine toptan satar. 
Fakat Behzat Beyin anladığı gibi, -"zaten başka 
türlü ifade etmeye de imkân yok --elektriği 

i alır, toptan veya perakende olarak satar değil
dir. TEK'in esas işi; elektriği .istihsal edip in-

j terconnecte" şebeke halinde tevzi etmektir. Bu 
j da muhtelif bölge santrallerinden birkaç beldeyi 

veya üniteyi besleyen santral demektir. Bun
lardan elektrik istihsal edip satmaktadır. Nor
mal olarak toptan elektrik satmak vazifesi bu
dur. İcabında perakende satar demekten mak
sat, İstanbul, İzmir, Ankara gibi bâzı büyük 
elektrik işletmelerinin TEK tarafından işle
tilmesini zaruri bulduğu takdirde perakende 
satar demektir, böyle demeye mecburuz. İca
bında perakende satar diyoruz. Eğer bunu de-
meseydik o zaman Behzat Bilgin Bey arkadaşı
mızın dediği mahzur ortaya çıkardı. İzmir, 
İstanbul ve Ankara'da istihsal ettiği elektrik 
kendisine aidolurdu', çıkardığı şeyi toptan sat
maya mecbur olurdu, toptan «attığı için de 
müessese kurması icaberdi. Bu varit değildir. 
Devir aldığı müesseselerden işletmelere satışı pe
rakende yapabilmesini temin edebilmefk için 
buraya «icabında perakende satar» s'özü kom-
muştur. Eğer TEK İzmir elektriği gibi elek
trik işletmelerini devralıp işletmece ve elektrik 
'tevziatını da kendisi almasaydı bu (peraken-

! de) s/özüne lüzum kalmazdı. O ımeclburiyette 
kalındığı için ibu «perakende» kelimesi ilâve 
edilmiştir. Bundan toasjka ıbir şey 'anlaşılmasına 

! imlkân yotktur Behzat Beyin anladığı mâna ise 
(bunun tamamen tersidir, (kanaatindeyim. 

(F) fıkrasına itiraz ettiği nokta varit de
ğildir. (F) fıkrası TEKe verilmiş vazjfşlerin 

| ifası için o vazifelerin ifası zimmmdafeırula-
laca'k "bâzı şirketlere iştirak salâhiyetini ver-

ı mektedir. Bu salâhiyetin kanunla verilmesi 
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zaruridir, istihdaf ettiği (gaye aeıiktır. Esasen 
bir evvelki fıkarada bakınız ne diyor : (Her 
nevi elektirk malzemesi, mıakina ve alâtınm 
ithali, alımı ve satımı işleriyle iştigal etmek ve 
bunları imâl edecek fabrikaları kurmak.) 

Meselâ bir transformatör fabrikası : Bir 
anionim şirket 'kuruldu, transformatör fabrika
sı yapacak. Buna iştirak edebilir, maksat 
budur. Y^ksa, elektrik istihsal edebikn'ek için 
muazzam 'bir baraj yapacağım ve elektrik is
tihsâl edeceğim diye (bir anonim şirlket (kurul
ması tasavvur edilirse, Ibu şirkete iştirak et
mesini tazamnıun etmez. Böyle bir şey şimdilük 
kabili tasavvur değildir. 'Türkiye'de (bu mânada 
elektrik. işletmeleri işleten ve elektrik istih
sali ile meşğaıl olan anionim ve limitet şirket
lerine iştirak edeceği gibi (bir şey mevzuuT>ailıis 
değildir. 

Diğer fıkralarda, diğer vazifeleri yapaeafk 
olan şirketlere, anonim ve limitet şirketlerime 
iştirak edebilmesi mevzuubahistir. 

Son fıkra (hakkında larfkadaşıımızm söylediği 
sözler doğrudur. (H) fıkrası tarif fıkrası ol
duğu için 'bunu harf siz alarak tedvin etmek 
lâzımdır. 

REİS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlar, mevzuu müzakere olan 
kanunun hakikaten en mühinı maddelerinden 
birisi de bu maddedir. Eğer madde burada sa
rih olarak tesbit edilmezse tatbikatta Sanayi 
Vekâletiyle Nafıa Vekâleti arasında daimî ih
tilâf konusu olacaktır. Nitekim daha şu arıda 
Sanayi Vekili ile Nafıa Vekmiıı mütalâları ara
sında müzakere ettiğimiz madde üzerinde fikir 
ayrılığı vardır ve iki vekilin beyanı birbirini 
tutmamaktadır. 

Nafıa Vekilinin beyanı aşağı - yukarı Şev
ki Bey arkadaşımızın vermiş olduğu takrirle 
mutabakat halindedir. Maddede asıl ihtilafı 
mucibolan kısmı şu. : «Bölge hidro - elektrik 
santrallerinin etüd, plân ve projelerinin hazır
lanmasında TEK ile DSİ Umum Müdürlüğü 
teşriki mesai eder» diye mutlak bir (hüküm 
A ar. Yani etüd yapmada teşriki mesai, plân 
yapmada teşriki mesai, proje yapmada, teşriki 
mesai. Eğer bu teşriki mesai, maddedeki şekil
de kalırsa, bir yerin projesi yapılırken birisi 
şöyle olsun der, diğeri böyle olsun der ve bu 
suretle daimî bir huzursuzluk olur. 
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l Sanayi Vekilinin son beyanatı, mütalâa 

alır şeklindedir. Yoksa falan yere baraj yapı
lacaktır, gel beraber yapahm .denirse, daha 
projesinin yapılmasında ihtilâf başlar ve devam 
eder. Bunu önlemek için maddenin sarih ola
rak tesbiti zaruridir. Nitekim ilk beyanatında 
Sanayi Vekili arkadaşımız teşriki mesaiyi baş
ka türlü izah buyurdular, ikinci beyanatında 
ise teşriki mesaiyi «Bir nevi mütalâa alır» şek
linde ifade ettiler. Hakikatte ise buradaki teş
riki mesai mütalâa mahiyetinde olmalıdır. Me
selâ bir yerden bir tren hattı geçeceği zaman 
Nafıa Vekâleti İnşaat Dairesi etüdünü, proje
sini ve inşaatını yapar; yalnız bu meyaııda ica-
bettiği takdirde Devlet Demiryollarından mü
talâa sorar. Hiç bir zaman projeyi nasıl yapa
cağım, gel beraber teşriki mesai yapalım de
mez. İnşaat bittikten sonra işletmesini Devlet 
Demiryollarına teslim eder. 

Benim kanaatime göre bölge santrallerinin 
etüd, plân ve projelerini Devlet Su îşleri Umum 
Müdürlüğü yapmalıdır, lcabettiği takdirde 
mütalâa sormalıdır. İnşaat bittikten sonra iş
letmesini TEK'e teslim..etmelidir. Bunun hari
cinde teşriki mesai ederse bu, ihtilâflara yol 
açar. Bu bakımdan Şevki Erker arkadaşımızın 
teklifi yerindedir, kabulünü rica ederim. 

REİS — Şevki Erker. 
ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, mâruzâtıma kısam Sebati Bey
efendinin iş birliğini; teşriki mesaiyi, bilhassa 
son ifadeleriyle tavzih etmeleri karşısında ken
disine teşekkür ederim. 

Şimdi, kendi beyanlariyle metni ve bendeni
zin teklif ettiğim fıkrayı 'karşılaştıralım. Han
gisi Sebati Beyefendinin mütalâlarına ve izah
larına uygunsa onu kabul edelim. Hakem, Hey
eti Umumiyenizdir. 

Şimdi dediler ki; «Elbette etüdünü, amenaj-
manını, projesini Devlet Su îşleri yapar. Ama 
bilhassa bu işin siyasetini idare edecek olan TEK 
vardır. Kendisinin söz sahibi olması lâzımdır ve 
ele alınacak işlerin hangisinin ele alınması lâ
zımdır v. s. de Sanayi Vekâletinin dolayısiyle 
söz sahibi olması lâzımdır.» 

Bu mütalâalara dikkat ederseniz hangisinin 
daha uygun olduğuna karar verecek hale gelir
siniz. Metin şu : «Nehir havza amenajmanlarınm 
yapılması» elektrifikasyon bakımından ve bölge 
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hidro - elektrik santrallerinin etüd, plân, proje 
ve programlarının hazırlanmasında TEK ve DSt 
Umum Müdürlüğü teşriki mesai ederler.» 

Muhterem arkadaşlarım, burada işin aslının 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından 
yapılacağına dair her hangi bir hüküm var mı? 

Beyan ettiler, mutalbık kaldılar, ben de bu
nu metjtıe geçiriyorum. 

İkinci fıkrayı aynen kabul ediyorum, zaten 
arz ettiğim gibi değiştirdiğim yer burasıdır. Bu 
şekilde hazırlanmış olan plân ve programlara 
iki vekâlet mutabık kalacaklardır. Bu plân ve 
programları hangisi yapacak, hangisi mütalâa 
verecektir? Burada bir müphemiyet vardır, bu 
müpttıemiyetin kaldırılması lâzımdır. Muhterem 
iki Vekil de, bendenizin arz ettiğim istikamette 
mütalâada bulundular. Meselenin halledilmiş ol
duğunu zannediyorum. Nafıa Vekâleti Devlet 
Su İdlerinin hazırhyaeağı program Sanayi Ve
kâletince talebedilecek projeyi tatibi'k ile mükel
leftir. Fıkranın tamamı budur. Biz, fıkranın 
yalnız birinci paragrafını değiştiriyoruz, diğer 
ikisini aynen kabul ediyoruz. Şimdi bu teklifi
mizi okuyorum : 

« C) Bölge santralı mahiyetindeki tesislerin 
etüd, plân ve projeleri DSİ tarafından hazılamr. 
Mevzuların eki alınmasında, icra programları
nın tanziminde ve maksadın tesbit ve tahakku- ı 
kunda DSt ile TEK iş birliği yaparlar.» 

İşte bu ilâve ettiğim fıkra ile Sayın Sebatı ı 
Beyefendinin de tamamen maksatlarını yerine 
getirdiğimi zannediyorum. Geriye kalanı da me
tindekinin aynıdır. Okumıya lüzum görmüyo
rum. 

Bu ışık altında etüdlerin Devlet Su İşleri 
tarafından yapılacağını beyan ettiklerine göre 
bunun tabiî neticesi olarak' d?. (A) fıkrasında 
etüdlerin heyeti umumiyesinin TEK tarafından 
yapılacağı yazılı olduğu için bunun sonuna; 
«Ancak bölge hidro - elektrik santrallerinin 
etüdlerini DSİ yapar.» cümlesinin ilâvesi uygun 
olacaktır. 

Görüldüğü veçhile; tamamen kendilerinin 
mütalâalarına uygun bir metin teklif ediyorum. 
Her halde kendileri de kabul. ederler. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REÎS — Encümen adına, Orhan Uygun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ORHAN 

UYGUN (Afyon Karahişar) — Muhterem arka- | 
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I daşlanm, bu maddenin müzakeresi hakikaten 

uzun sürdü ve Heyeti Celileniz yorulmuş bulu
nuyor. Fakat bu hususu kati olarak tesbit etmek 
lâzımdır. Biz encümen olarak bu maddenin bu 
şekildeki teşkilinden ne anladık, bunu izah ede-

i eeğim. 
Bir defa, etüd, proje ve plânlar yapma fiili 

her iki daire içinde yapılacaktır. Şöyle ki, Tür
kiye'de nehir amenajmanları yapılırken iki ga
ye güdülür; biri pür su işleri, yani sulama, feye
zan kontrolü v.s., diğeri ise bundan enerji çıkar
mak... Hükümet lâyihasında «Galip maksadı su
lama v.s. olan işlerin plân, proje ve tatbikatını 
doğrudan doğruya DSt yapar.» diyor. (Soldan, 
«Bunu hangi fıkra gösteriyor?» sesleri) Bunu 
Hükümet lâyihasının (b) fıkrası gösteriyor. 
Tahlil ettik, uzun uzun müzakereler yaptık. Ar
kadaşımız Cemal Beyefendinin arz ve izah bu
yurdukları. gibi, bu müzakereler neticesinde şu 
kanaate vardık ki, Türkiye'de elektrifikasyon 
amenajmanları iki türlü oluyor; birisi enerji ba
kımından galip maksat arz eden amenajmanlar, 
diğeri de sulama, feyezanı kontrol ve saire bakı
mından ehemmiyet arz eden projeler. 

Şimdi; sulama bakımından ehemmiyet arz 
eden projelerde şüphesiz enerji istihsali de mev-
zuubahsolabilir. Bu gibi projelerin yapılmasında 
Devlet Su İşleri âmir mevkiindedir. Yani bu işin 
esas sahibi mevkiinde olacaktır. İcabederse, 
TEK İdaresinden mühendisler celbedecektir, 
«Ben §u nehir üzerinde anıenajman yapıyorum, 
burada her hangi bir şüt dolayısiyle şu kadar 
elektrik istihsali mümkün olabilir, o halde siz de 
gelin bu etüdlere, bu anıenajman projesine işti
rak edin» diyecektir. Aksine, galip maksadı 
enerji istihsali ise o zaman, esasen Türkiye'nin 
yüzde 90 elektrik ^enerjisi istihsalini üzerine al
mış bulunan ve bizim bugün kurmakta bulundu
ğumuz ve Türkiye'nin bu en büyük müessesesi
ni, ilerde kömür gibi, gaz gibi, petrol gibi ener
jileri de muhakkak idaresi içine alması lâzmı-
gelen bu teşekkülünü diğer memleketlerde oldu
ğu gibi ele almak yerinde olur. Amenajmandan 
galip maksat : Meselâ Sakarya üzerinde Sarıyar 
Barajını yaptık ve bundan sulamada istifade 
edeceğiz, fakat ikinci kısmı yaparken artık sula
mayı düşünmiyeceğiz. Bunu 1 nci kısımda hal
lettik. Burada, ikinci kısımda Kuzey - Anadolu'
yu elektriklendirmeyi düşüneceğiz. Binaenaleyh, 
bu şekilde işe başlamak suretiyle elektrik san-
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trali kurmak işini TEK yapacaktır. O zaman 
TEK DSİ ye diyecektir ki, «Ben burada bir 
elektrik santrali yapmak istiyorum, enerji istih
sal edeceğiz, etüd yapıyoruz»... Çünkü arkadaş
lar, şunu antrparantez arz edeyim; bu işin içe
risinde aşağı - yukarı bugün Kuzey - Batı Ana
dolu elektrik şebekesi, Etibank enerji servisleri. 
îller Bankası enerji ve hidro - elektrik servisleri 
ve belediyelerin elektrik kadroları gibi kadrolar 
toplanınca yedi, sekiz bini mütecaviz teknik ele
man, mühendis ve teknisiyen elde etmiş olur bu 
idare. Bunun için her türlü etüdü yapabilecek, 
projeyi çizebilecek, hesabatı tahkik ve tatbik 
edebilecek elemanlar vardır. Binaenaleyh bu da 
büyük, muktedir bir teşekkül olacaktır. Bu muk
tedir teşekkül kendi sahasındaki işleri yapabil
mek için elbette ki, İstanbul yarın «Enerji!» 
diye bağırdığı zaman, bu teşekkül tuta'eak, te
şebbüse geçecek. Sakarya'nın amenajmanmı, 
ikinci santralini yapmak için Devlet Su İşlerine 
diyecek ki : «Gelin müştereken yapalım. Fakat 
TEK idaresinde yapılacak proje yapıldıktan 
sonra, doğrudan doğruya tatbikatını yapmak 
üzere Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne alın, 
bunu yapın; barajı kurun. Siz yapacaksınız bu
nu» diyecektir. Biz bu mânada anladık ve iki 
vekil arkadaşımızı çelbettik encümen huzuruna. 
Gerek alâkalı memurlar, gerekse Muhterem Ve
kil beylerin verdikleri izahat bu merkezde idi. 
Binaenaleyh buna göre maddeyi tedvin eyledik. 
Bu maddeden her hangi bir suretle inhiraf et
memiz arz ettiğim sebeplerden dolayı mahzurlu
dur. Bunun aynen kabulünü, Sayın Şevki Bey 
arkadaşımızın affına mağrur olarak takrirlerin 
de reddini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar şu.hususu da arz ede
yim : 

(b) bendindeki (Her yeni) nin (Her nevi) 
olması lâzımdır. O şekilde tashih edilmesi lâzım-
geliyor. 

(h) harfi yanlışlıkla konmuştur. Bu (h) olını-
yacaktır; metin aynı maddenin ikinci bölümü 
telâkki edilebilir. Bunun da böylece tashih edil
mesi lâzımdır. 

Behzat Bilgin Bey arkadaşımızın fikirlerine 
Muhterem Sanayi Vekili cevap verdiler. Fakat 
ben de şu hususu arz edeyim ki; elektrik ver
mek, bir şehrin belediyesine toptan enerji ver
mek şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu belediyeye 
vermek değildir. Şehirde bir endüstri tesisi ku-
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rulabilir, bunun içinde diğer maddeler gereğin
ce TEK'in iştiraki bulunabilir. Meselâ İzmir'deki 
Transformatör Fabrikasında olduğu gibi, İstan
bul'daki elektromekanik sanayiinde olduğu gibi, 
o iştirake toptan enerji verebilir. 

Madde vazıhtır, bu maddenin, de değiştiril-
memesini ve biraz evvel arz ve ifade ettiğim tas
hihlerle maddenin kabulünü Yüksek Heyetiniz
den rica ediyorum. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİL VEKİLİ SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Efendim, Şevki Erker 
arkadaşımızın takririni okuyunca variyet ta
vazzuh etti. Bizim de maksadımız budur, Hü
kümet olarak da düşüncemiz budur. Burada 
DSİ ile iş birliği yapılacağı şeklindeki müta
lâa. yerinde olacaktır. 

Şu ciheti de istitraden arz edeyim ki, Süley
man Kuranel arkadaşımız iki Vekil arasında 
tezat var buyurdular. Tevfik İleri arkadaşımla 
aramızda tezat olmadığını ifade etmek isterim. 
İş birliğini izah ederken; iş birliği, yapılacak 
mevzuun maliyetine göre mütalâa alınmak su
retiyle tezahür edeceği, gibi bir masanın etra
fında da olabilir. Yine sulama işlerinin yapı
lacağı yere kadar gidilip teknik elemanların 
tensibedeceği yerde de buluşulabilir. Vaziyet 
bundan ibarettir. 

REİS —< Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Ben de hemen aynı şeyi söyliyeceğim. Mü
talâalarımız arasında en ufak bir aykırılık ol
madığı gibi, teşriki mesai fikrinde" birleşti
ğimiz anda dahi bunu düşündük. Yalnız ben 
şu görüşmelerin çok hayırlı olduğuna kaaniim. 
Bilhassa şu kanunun çıkmasında çok büyük 
himmetleri bulunan Muvakkat Encümeninin 
muhterem Başkanını dinlediğimiz zaman haki
katen bunun böylesine görüşülmesi ve tesbit 
edilmesi hayırlı olmuştur. Bunu bilhassa arz 
etmek isterim. Eğer bu şekilde teşriki mesıai 
mütalâa edilmiş olsa hidro - elektrik santralle
rinin DSİ tarafından yapılacağı hükmünün 
katiyen tatbik mahalli olamazdı. Bunun galip 
maksadı şudur, budur gibi birtakım ihtilâflara 
meydan verebilirdi; Binaenaleyh ben de Sebati 
Ataman arkadaşımın ifade ettiği veçhile, Şevki 
Erker arkadaşımın teklifinin noktai nazarları
mıza uygun ve daha çok sarahat getirdiğine 
kaa'ni bulunuyorum. Arz ederim, 
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REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Efen

dim, bendeniz yalnız bir nokta üzerinde dura
cağım. Muhterem arkadaşım Behzat Bilgin'in 
dediği gibi, bu lâyihanın ve bu maddenin en 
mühim tarafı tevzi ve satış meselesidir. Filha
kika etüd, tahakkuk, nakil meselelerinin hep
sinin toptan bir potansiyele bağlanmasındaki 
faydayı hepimiz kabul ediyoruz, bunda bir ihti
lâf yoktur. 

Yalnız, tevzi ve satışta vuzuh yoktur. Sayın 
Vekilin verdiği izahat da bendenizi tamamiyle 
tatmin etmedi. 

Şimdi, bunlara bağlı birçok hâdiseler var
dır, bunları arz edeyim: İstanbul'u misal ola
rak alıyorum. Bundan maksadım; cereyan, kuv
vet ve enerjinin yüzde 40 ını sarf eden en bü
yük müstehliktir. Elbette ki, onu esas tuta
cağım. Âmme hidematı olarak üzerine almış 
olduğu ve bir iç finansmana bağlıyarak tatbik 
etmekte bulunduğu işleri bu kanunla bozmak 
tehlikesi ile karşıkarşıyayız. 

Efendim, bendeniz dört sene vilâyet umumi 
meclisi âzalığı yapmış bir arkadaşınız olarak 
konuşuyorum. İstanbul Belediyesinin âmme hi-
dematmdan olan tramvay, otobüs ve tünel gibi 
milyonlarca insanı nakleden, bunları vazifeye ve 
vazifeden evlerine götüren hizmetlerin alimantas-
yonunu Elektrik Şirketi elektrikten elde ettiği 
gelirlerle yapar. Bunu bilmiyen' arkadaşımız ola
bilir diye söylüyorum. Bu, rakamlara müstenit
tir. Bilanço ortadadır, bakabilirsiniz. 

Şimdi, bu tevzii TEK yaparsa... Çünkü son 
maddede bütün tesisler buraya devrediliyor. Şu 
halde İstanbul Belediyesi... 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Bırak 
İstanbul'u. 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Evet, 
İstanbul, Ankara, İzmir yoktur. Fakat bir realite 
vardır. («Maddesinde konuş», sesleri) Ne söyler
seniz söyleyiniz noktai nazarımı müdafaada İsrar 
edeceğim, çünkü haklı .olduğuma kaaniim. 

REİS — Madde dâhilinde devam ediniz efen
dim. 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Şimdi 
efendim, eğer İstanbul Belediyesine imkân ver
mezsek - İstanbul Belediyesi diyorum, çünkü 
tramvayı işliyen aynı hidematı yapan başka vi
lâyet bilmiyorum - büyük hizmetleri aksatmış olu
ruz. Tevzie ben de taraftarım. Ancak toptan ki-
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lowat üzerinden belediyeye versin, belediyeler de 
kanuna göre haiz oldukları şekilde hareket etsin, 
yani belediyeleri serbest bırakalım, yapacakları 
zamla iç finansmanını nizamlayıp tedvin etsin
ler. Yoksa açık meydana gelir, munzam tahsisat 
istemek zorunda kalırlar ve birçok hizmetler âtıl 
kalır. İster misiniz bu kanun bu şekilde çıktığı 
andan itibaren tramvaylar dursun. («Tramvay 
durmaz», sesleri) Durur beyefendiler durur, Be
lediye Reisi kesesinden verecek değil ya. («Dur
maz» sesleri) Ben anlamıyorum İstanbul'a karşı 
olan bu husumeti... («Ooooo» sesleri, «husûmet 
yok» sesleri) 

REİS — İstanbul'a karşı husumet diye bir 
şey yoktur Muhlis Bey. Rica ederim devam buyu
run. («Sözünü geri alsın», sesleri) 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Arkadaş
ların gösterdiği reaksiyona memnun oluyorum. 
Desteklememiz lâzım. Başka misal bulamıyorum. 
Erzurum'da, Erzincan'da tramvay yok. Neden 
bahsedeyim. Tramvayın yaptığı iş ve taşıdığı yol
cu malûmdur, rica ederim. Onun için tevzie ka
dar tamamiyle TEK tarafından yapılmasında isa
bet vardır. Ondan sonrasını belediyelere bıraka
lım. Onlar lâzımgelen zamları yaparak üzerlerine 
almış oldukları âmme hizmetlerini yapma imkâ
nına kavuşmuş olsunlar ve ondan mahrum edil
memiş olsunlar. Teklifim bundan ibarettir. 

REİS — Müsaade buyurun, Muhlis Beyefen
di, sizin maksadınızın bu olmadığı aşikâr olmakla 
beraber «husumet» kelimesini âdeta İstanbul'a 
müteveccih olarak kabul ediyor ve hassasiyet 
gösteriyor arkadaşlar. 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Hassa
siyetlerine teşekkür ederim, İstanbul hepimizin 
göz bebeği efendim, müsterih oldum. 

REİS — Mıgırdıç Şellefyan. . 
MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, evvelemirde şunu arz ede
yim, umumi bütçede İstanbul'a sayın heyetiniz 
50 milyon lira vermiştir, diğer belediyelere ver
memiştir. İstanbul'a bu kadar para vermek su
retiyle husumet değil, bilâkis sevgi göstermiştir. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında; «Yur
dun her tarafında memleket ekonomisine en uy
gun enerji kaynaklarını iyi etüd etmek, iyi plân
lamak ve her bakımdan en elverişli santral ve 
tesisleri kurarak işletmek, küçüklü büyüklü her 
çeşit sanayiin, şehir ve kasabalarımızın ve müm-
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kün oldukça köylerimizin elektrik enerjisi ihti
yaçlarım toptan sağlamak, bu işleri bir elden 
kuvvet ve gayretlerimizi, bilgi, tecrübe ve tek
nik personelimizi dağıtmaksızıli, teksif ederek 
tahakkuk ettirmek» denilmektedir. 

Sayın Sebati Ataman arkadaşımız, bu (C) 
fıkrasını izah ederken, kâh toptan satış yapacak, 
kâh perakende satış yapacak meddüceziri içinde 
bizi de kâh ümide düşürdü, kâh ümitsizliğe dü
şürdü. (Gülüşmeler) Biz öyle zannediyoruz ki, 
perakende satışın ithali Hükümet esbabı mucibe 
lâyihasındaki hükme muhaliftir. 

NUSRET KİRlŞClOĞLU (Sakarya) — İca
bı hale göre. 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (Devamla) — 
Evet, pek güzel. Biz zannediyoruz ki; TEK'in 
evvelemirde gayesi bütün enerjileri istihsal et
mektir. istihsal ile satış yapmak arasında bir 
fark vardır. Bu istihsali şehrin her yerine, köşe 
bucağına, en ücra yerlerine kadar götürmek, bu 
teferruatlı mesele ile uğraşmak, TEK'ten ta mer
keze bağlamak müşkülât doğurur. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ORHAN 
UYGUN (Afyon Karahisar) — Bunun madde 
ile alâkası yok. 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (Devamla) — 
(C) fıkrası ile alâkalıdır. Binaenaleyh, şehir 
içinde belediyelere toptan satış yapmak hem 
TEK'in mesaisini kolaylaştırır, hem de şehrin-
zaten müesses ve kendi başına yaptığı beledi hiz
meti kolaylaştırır. Bu bakımdan perakende satış
lara gitmek doğru değildir. 

Saniyen; hakikaten istanbul Belediyesi ken
di tünel, tramvay ve otobüslerinin açığını elek
trikle kapatmaktadır. Binaenaleyh, elektriğin sa
tışını bu şekildeki açıklarını kapatmak suretiyle 
idare etmek hiç de mantığa uygun düşmemekte
dir. 

ikinci plânda; başka belediyeler bütün elek
trik fiyatlarını ünifiye etmek maksadiyle istan
bul elektriğini yükseltmek icabederse bu ikinci 
derecede bir iştir. Bizim endişemiz şu noktadır; 
meselâ inşaat ruhsatnameleri verilirken elektrik, 
havagazı, su vermek gibi elinde bir kuvvet var
ken bunu dağıtmak gibi bir netice ile karşılaşa
cağız. Bunun için biz teklif etmiyoruz ki, bu iş
letmeler TEK tarafından işletilmesin. Fakat şe
hirlere bu ihtiyaçlarını toptan vermek hem 
TEK'in işini kolaylaştıracak, hem de belediye-
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nin açıklarını kapatmasına imkân verecektir.-
Yahut, icabında perakende olarak satma husu
sunda belediye ile anlaşmak gibi bir ilâve yap
mak. suretiyle meseleyi halletmek yerinde ola
caktır, kanaatindeyim. 

RE IS — Efendim, daha beş arkadaş söz al
mış durumdadır. Kifayeti müzakere takrirleri 
var, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
İkinci madde hakkındaki müzakere kâfidir, 

reye vaz'mı teklif ederim. 
Kütahya 

İrfan Haznedar 

Riyaset Makamına 
İkinci madde üzerinde tenevvür edildi, mad

denin reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Bağrıaçık 

REİS — Kifayet aleyhinde söz, Behzat Bil* 
gin 'indir. 

BEHZAT BİLGİN (izmir) — Muhterem 
arkadaşlar; bu kanunun süratle ve bir an ev
vel çıkmasını hepimiz arz ediyoruz. Zaten müs
taceliyet teklifi de bu maksatla yapıldı. Bu 
teklif kabul edildiği zaman bunun bir mânası 
da lâyiha enine boyuna müzakere edilsin, vu
zuhsuz bir nokta kalmasın, hususunu zimmeti 
ihtiva eder. 

Bendeniz maddenin (F) fıkrasında; ve toptan 
ve perakende satış meselesine ait ileri sürmüş 
olduğum hususata muhterem Vekil Beyefendi 
kendi zaviyelerinden cevap verdiler. Bu husus 
katiyen tavazzuh etmiş değildir. Tensip buyu
rursanız (C) bendinde olduğu gibi bu husus
lar da tavazzuh etsin. Çünkü bu hususlar mü
zakere edilmedi, bendenizin mâruzâtından son
ra diğer (O) bendi görüşüldü. Bu hususta bir 
mutabakata varalım, bundan sonra kabul edil
sin. Çünkü bir daha artık müzakere edilmiye-
cektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir-. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

REİS — Efendim,'kifayet takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler var. Okuyoraz efendim. 
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Yüksek Reisliğe, 

TEK Kanununun 2 nci maddesinin (a) ben
dinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Ş. Erker 

Ancak,* bölge hidro-elektrik santrallerinin 
tesis ve inşasına ait etüdleri DSİ yapar. * 

Yüksek Reisliğe 
TEK Kanununun 2 nei maddesinin (e) ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Erzurum Konya 
Ş. Erker O. Bibioğlu 

e) Bölge santralı mahiyetindeki tesislerin 
etüd, plân ve projeleri DSİ tarafından hazırla
nan, mevzuların ele alınmasında, iera programla-* 
nnın tanziminde-ve maksadın tesbit ve tahakku
kunda DSÎ ve TEK işbirliği yaparlar. Bu şekil-
do hazırlanmış bulunan plân, program ve proje
ler Sanayi ve Nafıa vekâletlerinin mutabakatı a -
riyle katîleşh-

DSl bu şekilde hazırlanmış programlara göre 
Sanayi Vekâletninc.e talebedileeek projelerin 
tatbik ve ierası ile mükellefdir. 

Yüksek Riyasete 
(D) fıkrası «İcabında perakende olarak sat

mak ibaresinin mahallî belediyelerle mutabık 
kalınarak satmak» şeklinde değiştirilmesini, arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mıgırdıç Şellef yan 

REİS — Şevki Erker'in, (A) bendinin son 
fıkrasına : (Ancak bölge 4idro - elektrik sant
rallerinin tesis ve inşasına ait etüdleri DSl ya
par. Fıkrasının ilâvesi teklifine encümen muta
bık mı efendim? ;-

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muta
bıkız. 

REİS — Filhal iltihak ediyor musunuz! 
CEMAL TÜTÜN (Kocaeli) — Evet. 
REİS — Encümen iltihak etmektedir. Dik

kate alınıp alınmaması hususunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İkinci takrir de (C) bendinin : «Bölge sanii-

ralleri mahiyetindeki tesislerin etüd, plân ve pro
jeleri Devlet Su İşleri tarafından hazırlanan 
mevzuların ele alınmasında ve maksadın tesbit 
ve tahakkukunda DSl ve TEK iş birliği yapar
lar. Bu'şeküde hazırlanmış bulunan plân, prog
ram ve projeler, Sanayi ve Nafıa Vekâletlerin in 
mutabakatlariyle katîleşir DSl bu .şekilde ha
lı azırlarimış programlara göre Sanayi Vekâletin
ce talebedileeek projİelerin tatbik ve ricası ile 
mükelleftir.» 

Bunun hakkında encümenin mütalâası var mı? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — İştirak 
ediyoruz. 

REİS — Encümen iştirak ediyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu reyini

ze arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVÂKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Evet. 
REİS-— Filhal iştirak ediyorlar. 
Bir takrir daha vardı, 
(D) fıkrasının «İcabında perakende plarak 

satmak» ibaresinin «Mahallî belediyelerce muta
bık kalınarak satmak» şekline çevrilmesi isteni
yor. Encümenin mütalâası var mı? Encümen iş
tirak etmiyor. Nazarı dikkate alınıp alınmaması 
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

REİS — Maddeyi yapılan ilâve ve tashih
lerle bir daha okutup reylerinize arz edeceğim. 

MADDE 2. — TEK'in yapabileceği işler şun
lardır : 

a) Yurdun muhtacolduğu elektrik enerjisini 
temin maksadiyle bu enerjinin istihsal, nakil, 
tevzi ithal ve ihracı için gereken her türlü, hid-
rografik, topoğrafik, jeolojik ve diğer lüzumlu 
araştırma ve tetkiklerle kuracağı tesisler için 
lüzumlu maliyet ve rantabilite hesaplarını yap
mak, istatistiki ve sair her türlü malûmatı top
lamak, proje, plân, rapor ve keşifleri hazırla
mak ; . 

Ancak, bölge hidro - elektrik santrallerinin 
tesis ve inşasına ait etüdleri DSÎ yapar. 

b) Her nevi bölge elektrik santrallerini te
sis etmek (Bölge hidro - elektrik santralleri hak
kında aşağıdaki (o) fıkrası hükümleri tatbik 
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Türk lirasıdır. Bu sermaye aşağıdaki kaynak-

, lardan terekkübeder : 
a) TEK'in yatırım programları gereğince 

kurulacak bilcümle tesisler ile enerji nakil hat
ları ve tevzi şebökeleri tesis ve inşası maksadiy-
le Devlet bütçesine her yıl konulacak, bu işler 
için lüzumlu miktardaki tahsisat; 

b) Elektrik istihsal, nakil ve tevzii ve bun
larla ilgili her türlü imalât işleriyle uğraşan 
şirketlerdeki Devlete ait hisse ve haklar; 

c) TEK'e Hazine tarafından devredilecek 
ve 16 ncı maddede yazılı heyet tarafından kıy
metleri takdir edilecek emlâk ve arazi; 

d) Bu kanunun muvakkat 1, 2, 3 ncü mad
deleri gereğince TEK'e devredilecek elektrik 
istihsal,-nakil ve tevzi tesisleriyle her nevi men
kul ve gayrimenkul mal ve haklar; 

e) Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce 
inşa olunacak, ve maliyetleri üzerinden TEK'e 
devredilecek elektrik santralleri ile bunlara mü-
teferri tesisler ve bu tesislere ait bilûmum men
kul ve gayrimenkul mal ve haklar; 

f) 15 nci maddeye göre devredilecek tesis
ler ve bu tesislere ait bilûmum menlkul ve gay
rimenkul mal ve haklar; 

g) Bu kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
sermayeye ilâve edilecek kârlar. 

RElS — Madde halkkmda söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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olunur.), elektrik enerjisinin nakli, tevzii itha
li ve ihracı için her türlü enerji nakil hatları 
ile transformatör istasyonları ve diğer lüzum
lu tesisleri kurmak, bunlarla alâkalı yardımcı ve 
sosyal tesisleri meydana, getirmek; 

c) Bölge santralı mahiyetindeki tesislerin 
etüd, plân ve projeleri DSÎ tarafından hazırla
nan, mevzuların ele alınmasında, icra program
larının tanziminde ve maksadın tesbit ve tahak
kukunda DSİ ve TEK iş birliği yaparlar* Bu 
şekilde hazırlanmış bulunan plân, program ve 
projeler Sanayi ve Nafıa vekâletlerinin mutaba-
katleriyle katîleşir. 

DSİ bu şekilde hazırlanmış programlara göre 
Sanayi Vekâletince talebedilecek projelerin tat
bik ve icrası ile mükelleftir. 

d) (b) ve (c) bentlerinde zikredilen tesis
lerle Devlet Su İşleri- tarafından inşa ve tesis 
edilerek TEK'e devredilecek olan santralleri ve 
15 nci ve muvakkat 3 ncü maddelere göre dev
redilecek şehir, kasaba ve köylere ait santralleri 
işletmek, istihsal ettiği elektrik enerjisini şehir 
ve köy ve kasabalara, sanayie ve diğer müsteh
liklere toptan veya icabında perakende olarak, 
satmak, lüzumunda elektrik enerjisi satmalmak, 
ithal ve ihracetmek; 

e) Her nevi elektrik malzemesi, makina ve 
alâtınm ithali, alım ve satımı işleri ile iştigal 
etmek ve bunları imal edecek fabrikaları kur
mak; 

f) Yalnız yukardaki fıkralarda yazılı işler
le meşgul olmak maksadiyle kurulmuş veya ku
rulacak limitet ve anonim şirketlere iştirak et
mek, her türlü ticari muamelelere girişmek; 

g) Teknik personel ihtiyacını karşılamak 
üzere yurt içinde ve dışında Öğrenci okutmak 
ve kendisi için lüzumlu mütehassısları yetiştir
mek; 

Bölge santrali: İki veya daha fazla şehir, ka
saba veya köye elektrik enerjisi sağlamak üşere 
inşa ve tesis edilen ve müesses takati 1 000 kilo
vattan fazla olan santrale bölge santrali denir. 

REİS — Encümen nazara, alman taaillere 
fil hal iştirak ettiğini ifade etti. zapta da geçti. 
Maddeyi yeni şekliyle okuduk. Reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm : I I 
Malî hükümler 

MADDE 3. — TEK'in sermayesi 3 milyar 

MADDE 4. — TEK'in yıllık safi kârından 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi hükmüne 
göre gerekli tefrikler yapıldıktan sonra baki
ye ödenmemiş sermayeye mahsubedilir. 

Sermaye tamamen ödendikten .sonra kârlar 
sermayenin dörtte birine varıncaya kadar fev
kalâde ihtiyat/akçesi olarak tefrik olunur. 

Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti masraf
larına TEK'in iştirak hissesi, diğer İktisadi Dev
let Teşekkülleri arasında en .yüksek olanının işti
rak hissesini geçemez. 

REİS — Madde halkkmda söz. istiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• # 

MADDE 5. —- TEK memleket iç ve dışından 
kısa ve uzun vadeli istikrazlar akdedebileceği 
gibi Maliye Vekâletinin muvafakati ve İcra Ve
killeri Heyetinin karariyle en az yirmi yılda 
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itfa edilmek üzere tahvil de çıkarabilir. 

Ancak, çıkaracağı tahvillerle akdedeceği 
uzun vadeli iç ve dış istikrazların yekûnu 750 
milyon ve işletme ihtiyacı için alabileceği kısa 
vadeli iç kredilerin tutarı 200 milyon lirayı ge
çemez. 

Bu tahvillerle hariçten yapacağı uzun vadeli 
dış istikrazlar dolayısiyle vereceği bonolara ke
falete Maliye Vekili yetkilidir. 

RElS — Madde hakkında söz isıtiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : III 
İş ve finansman programları 

MADDE 6. — TEK'in yatırım programları, 
kaynakları da tesbit edilmek suretiyle, İcra Ve
killeri Heyetinin; yıllık iş programları ile ida
re ve işletme masraflarını ihtiva eden bütçe ve 
kadroları ise Sanayi Vekâletinin tasdiki ile te
kemmül eder. Bunların tadillerinde aynı esas ve 
usuller tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz isitiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 
idari hükümler 

MADDE 7. — TEK biri umum müdür ol
mak üzere 6 'kişilik bir idare Meclisi tarafından 
idare olunur. İdare Meclisi Reisi Sanayi Vekâ
letinin, birer âzası Daıhiliye, Maliye, Nafıa ve 
imar Vekâleti erinin teklifi üzerine icra Vekil-. 
leri Heyetince tâyin edilir. 

idare Meclisine açıktan tâyin yapılabileceği 
gibi yakarda yazılı vekâletlerin teşkilâtında 
veya TEK ile alâkalı iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan memurlardan da gerek naklen, 
gerek asli vazifeleri ile ilgileri kesilmemek su
retiyle tâyin yapılabilir. Bu suretle asli. vazife
leri ile ilgileri kesilmemek suretiyle tâyin olu
nacaklara idare Meclisindeki vazifelerinden do
layı 3460 sayılı Kanunun 6212 sayılı Kanunla 
değiştirilen 45 nei maddesinin 4 ncü fıkrası 
hükmü tatbik olunur. 

Umum Müdür haricolmak üzere, idare Mec
lisi reis ve âzalarının hizmet müddetleri 3 yıl
dır. Müddeti bitenlerin yeniden tâyinleri caiz
dir. Müddetlerini doldurmadan ayrılanların ye
rine tâyin olunan azalar ayrılanların müddetle-
«ûni tamamlarlar. 
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6 idare Meclisi âzasından, Umum Müdür ha

riç, en az ikisi enerji işlerinde ihtisas ve tec
rübesi plan yüksek mühendis veya mühendis 
olacaktır. 

RElS — Nazım Tanıl. 
NAZIM TANIL (Yozgad) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, TEK'in idare heyetini teşkil eden 
vekâlet mümessilleri arasında Gümrük ve inhi
sarlar Vekâletinden de bir mümessilin bulunma
sı hususunda takririm vardır. Bunu arz ve izah 
için söz almış bulunuyorum. Bu kurulda Güm
rük ve inhisarlar Vekâletinden bir mümessilin •* 
de bulunması zaruridir. Çünkü gerek ihraç ve 
gerek ithal işlerinde ve muafiyet tatbikinde ras-
mî dairelerin gümrük mevzuat ve tatbikatına vu-
ukfsuzlukları yüzünden Gümrük Kanununun 
148 nei maddesi mucibince ağır para cezalarına 
çarptırılmaktadır. Gümrük ve inhisarlar Ve
kâleti bu durum karşısında Gümrük Kanununa 
aykırı beyandan mütevellit para cezalarının 
kaldırılmasında müşkülâta mâruz kalmaktadır. 
Bu durumu önlemek için bu heyette gümrük tek
niğine ve tatbikatına vâkıf bir kimsenin bulun
ması elbette yerinde olacaktır. Takririm bu ma
hiyettedir, kabulünü istirham ediyorum. 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
7 nei maddedeki 6 kişilik idare meclisi âza 

adedinin 7 ye iblâğı ile 7 nei âzanm Gümrük ve 
inhisarlar Vekâletince teklif edilmesinin -kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
Nazım Tanıl 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElS l ORHAN 

UYGUN (Afyon Karahisar) — Mutabakatımız 
vardır, (iskân) kelimesi de unutulmuştur. 
(imar ve iskân) olacaktır. 

RElS — Filhal iştirak ediyorsunuz. Nere
ye yazılacağını lütfen izah buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN RElS l ORHAN 
UYGUN (Afyon Karahisar) — Maddede; TEK, 
biri umum müdür olmak üzere altı kişilik.... Şek
lindedir. Maddenin birinci ve sonuncu fıkra
larındaki 6 rakamlarını 7 yapıyoruz. Binaen
aleyh o şekilde ise iştirak ediyoruz ve Gümrük 
ve inhisarlar Vekâletinin mümessilinin olmasına 
da iştirak ediyoruz. Yalnız maddede imar... 

— 547 — 



t \1İ 8 .6 
REİS — Onu anladık. Şimdi «Gümrük ve 

lılhisarlar Vekâleti» nin maddedeki yerini tâ
yin buyurunuz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN KEİSİ ORHAN 
UYGUN (Devamla) — Maliye ile Nafıa araşma 
sokulması lâzımdır. 

REÎS — Efendim, encümen takrire iştirak 
ediyor. Takririn nazarı itibara alınmasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddeyi yeniden okuyoruz. 

Bölüm : IV 
İdari hükümler 

MADDE 7. — TEK biri umum müdür ol
mak üzere 7 kişilik bir İdare Meclisi tarafından 
idare olunur, idare Meclisi Reisi Sanayi Vekâ
letinin, birer âzası Dahiliye, Maliye, Gümrük ve 
inhisarlar, Nafıa ve imar ve iskân vekâletleri
nin teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince tâ
yin edilir. 

idare Meclisine açıktan tâyin yapılabileceği 
gibi yukarda yazılı vekâletlerin teşkilâtında 
veya TEK ile alâkalı iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan memurlardan da gerek naklen, 
gerek asli vazifeleri ile ilgileri kesilmemek su
retiyle tâyin yapılabilir. Bu suretle asli vazife
leri' ile ilgileri kesilmemek suretiyle tâyin olu
nacaklara idare Meclisindeki vazifelerinden do
layı 3460 sayılı Kanunun 6212 sayılı Kanunla 
değiştirilen 45 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hük
mü tatbik olunur. 

Umum Müdür haricolmak üzere, İdare Mec
lisi reis ve âzalarının hizmet müddetleri 3 yıl
dır. Müddeti bitenlerin yeniden tâyinleri caiz
dir. Müddetlerini doldurmadan ayrılanların ye
rine tâyin olunan azalar ayrılanların müddetle
rini tamamlarlar. 

7 idare Meclisi âzasından, Umum Müdür ha
riç, en az ikisi enerji işlerinde ihtisası ve tec
rübesi olan yüksek mühendis veya mühendis 
olacaktır. 

RElS — Maddeyi bu tadil edilmiş şekliyle 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — TEK'in bir Umum Müdürü ile 
üç Umum Müdür muavini bulunur. 

Umum Müdür ve muavinlerinin yüksek tahsil 
görmüş olmaları ve ifa edecekleri işlerin icabet-
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tirdiği tecrübe ve ihtisasa sahip bulunmaları 
şarttır. 

Umum Müdür, Sanayi Vekilinin teklifi, 
Umum Müdür muavinleri, Umum Müdürün inha
sı ve Sanayi Vekilinin teklifi üzerine icra Ve
killeri Heyeti kararı ile tâyin olunurlar. 

RElS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, TEK (Kanununun 8 
nci maddesini müzakere «derken, 1956 senesin
de SEKA Kanununun müzakeresi hatırıma gel
eli. Bundan üç sene evvel, 1956 senesinde Kâ
ğıt Fabrikaları Teşkilât Kanununu, SEKA Ka
nunu kabul ettiğimizde 8 enci maddeye müşa
bih olarak 11 nci maddeye göre yüksek mek
tep mezunu muavinlerinin teknik yüksek mek
tep mezunu, olmaları şart konulduğu halde, 
üç seneden beri bu madde tatbik .olunmuyor. 

Onun için benim ricam, bu da iSanayi Ve
kâletiyle alâkalı olduğu içîıı, bu 8 inci madde
yi lütfen (buraya koyımıyalim. Çünkü, kanu
nun tatbikatı maalesef işlemiyor arkadaşlar. 
Bunu bu vesile ile söylediğimden dolayı cidden 
üzgünüm. 

RElS — 'Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, 

«TEK'in Umum Müdür ve muanrinlerİnin yük
sek tahsil görmüş olmaları ve ifa edecekleri 
işlerin icaıbettirdiği tecrübe ve ihtisasa sahip 
'bulunmaları şarttır» deniliyor. 

Burada yüksek tahsilin nev'i zikredilmemig-
tir. «ifa edecekleri işlerin ieabettirdiği tec
rübe ve ihtisasa sahip (bulunmaları» deniyor 
ama kâfi derecede vuzuh ifade etmediğinden 
umum müdür ile muavinlerinin mühendis ve 
bilhassa elektrik mühendisi olmasının tasrih 
edilmesi lâzımdır. Çünkü otuzu mütecaviz 
yüksek tahsil şubesi vardır. Eğer hakikaten bir 
meslek veya ihtisas işulbesi kasdediliyorsa muh
terem encümenin bu ımaddeyi ona göre tedvin 
etmesi icabeder kanaatindeyim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT EN. M. M. OEıMAL TU

ZUN (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, bu 
madde üzerinde ilk defa konuşan arkadaşıma 
Hükümetin cevap vermesi iktiza eder, encüme
nimizle alâkalı değildir. 

İkinci olarak konuşan Muhterem Behzat 
Bilgin 'arkadaşımın aklına ıgelen mahzurları 
bertaraf etmiş olmak için, idare meclisinin ku-
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ruhişunda bilhassa TEK ,gM örnek ve çok 
(teknik bir müessesenin dimağ vazifesini gö
rebilecek, sevk ve idare vazifesini ifa edecek tek
nik eleman adedinin çokluğunu derp% ettik ve 
âmir hüfcüan halinde idare meclisini teşkil 
edecek insanlar umumiyetle elektrik mühendisi 
olacak, tecrübe sahibi olacak diye kayıt koy
duk. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ana ka
nununda idare meclisleri âzalarının ne ıgufbi (has
letlere sahip bulunması esasen âmir hükümler 
halinde mevcudolmasma rağtoıen, biz burada 
tekrar ettik. Umum Müdür ve muavinlerinin 
elektrik mühendisi olup olmaması mevzuunu 
tesbit etmedik, işin icabına göre elektrik mü
hendisi olduğu gibi, icabına göre elektrik müL 

hendisiolmıyan fakat hu işi sevk ve idare edebi
lecek ve bu işlerde tecrübeli olan iktisatçı, ma
liyeci de olabileceği mülâhazasiyle bu işi Iböy-
lece Hükümete bıramış 'olduk arkadaşlar. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKÎL VEKİLÎ SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu kanun lâyihası ile ilgili olmamakla beraber 
bir İktisadi Devlet Teşekkülünün başında bulu
nan bir arkadaşımız hakkında Sadettin Yalım 
arkadaşımızın söylediği söze cevap vermek lüzu
munu hissediyorum. Mevzuubahsettikleri arkada
şın vaziyeti kanunlara uygun bulunmaktadır. 
Bütçe Encümeninde de aynı şeyi arz etmiş idim. 

Bu maddeye gelince, burada yüksek tahsil 
kaydı, muayyen bir mesleki yüksek tahsil olması 
zarureti aşikârdır. Çünkü bu, muazzam bir idare
dir, iktisadi mahiyeti vardır. Elektrik mühendisi 
değildir. Fakat böyle büyük bir idarenin başında 
bulunma vasfına haizdir. Elektrik mühendisinin 
böyle bir idarenin basında bulunması şayanı ar
zudur. Ama, elektrik mühendisi olmayıp başka 
bir yüksek tahsil sahibi olan ve gerekli vasıflara 
haiz bulunan her hangi bir zatın da bu idarenin 
başında bulunması mümkündür ve olabilir. 

Ben şimdi arka daşlarıma arz edeyim, meselâ 
1950 den beri enerji yolunda sarf ve katettiğimiz 
yolun gerçekleşmesinde hakikaten büyük gayret
leri ve hizmeti geçen ve Elektrik İdaresinin ba
şında bulunan arkadaş elektrik mühendisi değil
dir. Uzun senelerden beri bu İdarenin başında ha
len de bu idarenin elektrik etüd işlerinin başında 
bulunan zat elektrik mühendisi değildir ve bu iş
te, hakikaten huzurunuzda iftiharla arz edebile-
ğim, büyük muvaffakiyetler göstermiştir. Onun 
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için burada yüksek tahsil veya her hangi bir şeV-
le takyidetmenin muvafık olmadığı kanaatinde
yiz. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Madde
nin aynen kabulünü istirham ederim. 

Şimdi tekrar Sadettin Yalım arkadaşıma şu
nu arz edeyim: Bu arkadaşın vaziyetinin kanun
ların lâfzına, uygun olduğunu arz etmek istiyo
rum ve bunun münakaşasının yerinin de burası 
olmadığını takdir ediyorum, bu kadar arz etmekle 
iktifa ediyorum. Umum Müdür vazifesi görecek 
olanın, Umum Müdürlüğe tâyin edilenlerin yük
sek tahsili olması lâzımdır. Umum Müdürlüğü 
vekâletle idare edenler veya Umum Müdürlüğü 
tedvire memur olanların yüksek tahsil sahibi ol
maları mecburiyeti hakkında kanunda bir kayıt 
yoktur. Bu arkadaş, o kayıttan istifade edilerek 
uzun müddetten beri bu vazifeyi tedvir etmekte 
bulunmuş ve halen de bulunmaktadır. Bu arka
daşımızın vaziyeti budur. 

REÎS — Sadettin Bey, madde ile alâkası ol
mamakla beraber bir noktaya temas buyurdu
nuz; ben de müsamaha ettim. Çok rica ederini, 
maddenin esası üzerinde kalalım, Selüloz Sanayi
inin münakaşasını burada, yapmıyalım. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim, 
ben bunun münakaşam için söz istemiyorum, 8 
nei madde üzerinde konuşmak istiyorum. 

REİS — O halde buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanu,-
nun 8 nei maddesi Selüloz Sanayiine ait Kanu
nun 11 nei maddesinin aynıdır. Büyük Millet 
Meclisinde kanunu tedvin eden siz arkadaşla
rımızın 3 sene evvel kabul etmiş olduğunuz 
kanunun 8 nei maddesi buraya aynen konmuş
tur. Ben 11 nei madde tatbik edilmiyor, diyo
rum. Bu ifadem zannediyorum ki, îâfziyle uy
gun bir ifadedir. 
• Sayın Vekil evvelâ verdikleri cevapta, va

ziyeti uygundur, elediler, bilâhare lâfızdan 
bahsettiler. Ben burada Kâğıt Fabrikası Umum 
Müdürünü teşhir etmiş de değilim. Kanunu ya
pan sizsiniz, çıkarmış olduğunuz kanunların 
memlekette tatbikatına ait mebus olarak, bir şöz 
hakkımız vardır. Vekil Bey Encümende cevap 
verdim diyorlar. Kendilerine encümende sor
dum cevap tenezzülünde bulunmadılar. Onun 
için eğer maksat İzmit'teki gibi bir tatbikat 
meydana getirmekse bu sekizinci maddenin tay-
yını teklif ediyorum. Encümen de taraftardır 
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zannederim. Tatbikatını arz ediyorlarsa emsal- I 
lerine üç sene için tatbik etmek lâzımdır. Zira 
tedvire memur edilen zat 3 senedir umum mü
dür diye imza eder. bu şekilde bir tatkibat na
sıl olur kanunları tatbik etmek en büyük va
zifedir. 

REİS — Sanayi Vekili. I 
SANAYİ VEKİL BEKİLİ SEBATI. ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşla
rım, Hükümette bulunan arkadaşlarınızın, en
cümende kendilerine tevcih buyurulan sualle
re cevap vermeleri bir tenezzül meselesi değil 
bir vazifedir. Bu suali soran arkadaş, orada 
mevcut değildi. Encümende sorulan sualler en
cümene mal olduğu için sual soran arkadaş ora
da bulunmasa bile vekiller cevap vermek mec
buriyetindedir, ben de cevabımı verdim. Büt
çe Encümeninin ekseriyeti cevabımı işitmiş-
lerdir. 

Kanuna uygun olup olmamak meselesinde 
kısaca bir şey söyliyeyim nıovzuubahis arka
daş, umum müdür değil müşavirdir. Kanuna 
uygun mudur? Uygundur. Arz edeyim; bir mi
sal vereyim: Kaymakam olmak için Hukuk 
veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun 
olmak ve kaymakamlık kursunu bitirmiş olmak 
•gerekir. Fakat bu tahsili yapmamış bulunan bir I 
tahrirat kâtibi kaymakam vekili olur ve kay- J 
makam vekili diye kaymakam narama imza I 
eder ve kaymakamın bütün kanunî salâhiyet- I 
1 erini ve tasarrufların] kullanır. 

Bu arkadaş da müşavir kadrosundadır, I 
umum müdüre vekâlet etmektedir. Bu hareke
ti kanunun lâfzına da uygundur. Ben bu kadar I 
arz ediyorum. Kanuna uygun mu değil mi? Bu 
hareketi bizce uygun. Zatıâlinize uygun gelmi
yorsa o başka. 

SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Bu ben
denize ait bir mesele değil. Hükümete ait, 
Meclise ait bir mesele. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Umum Müdür, TEK'in bü
tün muamelelerini kanun ve nizamname hü
kümleriyle İdare Meclisi kararları dairesinde 
ve TEK'in iştigal mevzularının icaplarına gö
re tedvir eder, tesislerin iç ve dış emniyetleri- J 
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ni koruyucu her türlü tedbirleri alır ve tatbik 
ettirir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bölüm : V 
Müteferrik hükümler 

MADDE .10. — TEK bilcümle tesislerini 
3460 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi mucibin
ce müessese haline getirmeden kendine bağlı 
teşebbüsler halinde idare edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Âmme hizmeti gören bütün 
elektrik işletmelerinin ve diğer müstehliklerin 
TEK veya müesseseleri yahut iştirakleri tarafın
dan vücuda getirilen tesislerden satınalacakları 
veya TEK'e yahut müesseselerine veya iştirak
lerine satacakları elektrik enerjisinin tarifeleri 
TEK tarafından hazırlanır. 

Bu tarifeler bilcümle tesis ve idare masraf
ları hesaba katılmak ve ayrıca % 10 dan az ol
mamak üzere bir g< y\r derpiş edilmek suretiyle 
Sanayi Vekâletince jsbit edilecek esaslar dâ
hilinde hazırlanarak meriyete vaz'olunur. An
cak, muayyen mıntakalarm veya istihsal kolla
rının geliştirilmesine hizmet maksadiyle, zirai, 
sosyal ve ekonomik zaruretler dolayısiyle yukar-
daki hadlerin dununda bir tarife ile enerji sa
tılmasına İcra Vekilleri Heyetince karar veril
diği takdirde tahassul edecek yıllık farklar Ha
zinece derhal TEK'e ödenir ve mütaakıp yıl 
Muvazenei Umumiye bütçesine vaz'edilecek tah
sisatla karşılanır. 

Satılan elektrik enerjisi bedellerinin öden
mesine dair TEK tarafından müşteriye yapıla
cak tebligat üzerine mezkûr bedellerin ödenme
mesi halinde, TEK'ce tanzim edilen ve müşteri
nin istihlâk ettiği enerji miktarını ve bedelini 
mübeyyin belgeler İcra ve İflâs Kanununun mu
addel 68 nei maddesinde gösterilen vesikalar
dan sayılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurunuz. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; tarifeyi 

tesbit hususunda TEK İdaresinin ve dolayısiyle 
Sanayi Vekilinin bir noktada nazarı dikkatini 
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celbetmeyi lüzumlu bulurum. O da şudur : Sa
nayi, memleketin her tarafına yayılmaktadır. Ve 
elektriği her yana götürmek lâzımdır. Bunun 
için tarifeyi ayarlamak ieabeder. Eğer İstan
bul'da, eğer İzmir'de, Bursa'daki elektriği Kon
ya'daki elektrik fiyatına verecek olursanız hiç
bir zaman Konya'da bir fabrika kurmak imkânı 
olmaz. Heyeti Vekileye bir salâhiyet verilirken; 
benim kanaatime göre, bu, işi daha ziyade mudil 
bir vaziyete götürebilir. En hassas bulunması 
icabeden Hükümet, sanayii vatan sathına yay
maya karar verir ve toptan, bir kararname ile 
bu dâvayı halledecek olursa elbetteki maddenin 
işler bir vaziyette bulunduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Fakat bunu açık olarak Sanayi Vekili
nin Hükümet adına bu maddenin tatbikatında 
bu yola gireceklerini bildirmeleri lâzımdır. Zap
ta geçmesi ieabeder. İlerde tatbikatçılar bundan 
istifade ederler ve sanayiin memleketin her ta
rafına yayılması imkânı bulunur. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİL VEKİLİ SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Efendim, İzzet Akçal ar
kadaşımızla tamamen mutabı1 ' bulunmaktayız. 
Ve maddenin de zaten Heyeti rekileye karar
name ile derpiş ettiği salâhiyet bu gayeyi istih
daf etmektedir. Yani sanayiin memlekette kurul
ması ve yayılmasının hakikaten memleket men
faatlerine, millî menfaatlere uygun şekilde inki
şafında elektrik enerjisinin teşvikkâr rolünden 
istifade etmek gayesiyle hazırlanmıştır. Bu iti
barla İzzet Akçal arkadaşımızın mütalâasının 
tamamen yerinde olduğunu ve Hükümetin de bu 
maksatla bu maddeyi tedvin ettiğini arz ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teşekkür ederim. 
REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 

yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — TEK'in enerji alım ve satı
mına ait mukaveleler Sanayi Vekâletince hazır
lanacak tiplere göre tanzim olunur. Bu tipler. 
dışında yapılacak mukaveleler, Sanayi Vekâle
tince tasdik edilmedikçe hüküm ifade etmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Kendilerine elektrik veril
mesi memleket ekonomisi bakımından elverişli 
olduğuna Sanayi Vekâletince karar verilmek 
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kaydiyle umumi, mülhak ve hususi bütçeli daire
lerle, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkül ve 
müesseseleri ve sermayesinin en az yarısı bunla
ra veya Devlete ait bulunan şirketler ve âmme 
hizmeti gören bilûmum elektrik işletmeleri TEK'
in veya teşkil edeceği şirketlerin vücuda getir
diği bölge santrallerinden ve enerji nakil hatla
rından elektrik almaya mecburdurlar. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle, 
belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mü
esseseleri ve sermayesinin en az yarısı bunlara 
veya Devlete ait şirket ve teşekküller elektrik 
ihtiyaçlarını temin maksadiyle yeni tesisler vü
cuda getirmeden önce bu ihtiyaçlarının mevcut 
veya hazırlanmakta olan mmtaka santrallerin
den temininin mümkün olup olmadığını Sanayi 
Vekâletinden öğrenmeye ve buna riayet etmeye 
mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce inşa ve tesisleri ikmal edilen san
traller ile bunlara müteferri tesisler ikmallerini 
mütaakıp maliyet bedeli üzerinden en geç 6 ay 
zarfında bilcümle menkul ve gayrimenkul mal
ları borç ve alacakları ve bütün hak ve vecibe
leri ile birlikte TEK'e devrolunur. 

Bu santral ve bunlara müteferri tesisler ve 
işletmelerinin TEK'e devri Nafıa ve Sanayi ve-
kâletlerince hazırlanacak bir talimatname ile tes-
bit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Kanunun meriyete girdiği 
tarihten sonra enterkonnekte şebekeye bağlana
cak olan şehir, kasaba ve köyler elektrik işletme
leri bağlandıkları tarihten itibaren; 

Ve TEK'in enerji şebekesine bağlı olmasalar 
da fiilî zirve takati 1 000 kilovat veya yıllık 
enerji istihsali iki milyon kilovatsaate baliğ ola
cak şehir, kasaba ve köylere ait elektrik işletme
leri baliğ oldukları tarihten itibaren; bir sene 
zarfında Sanayi, Maliye, Nafıa, Dahiliye, İmar 
ve İskân vekâletleri tarafından yapılacak tali
matnameye göre TEK tarafından bütün hak ve 
vecibeleri ile devralınır. 
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REİŞ t — Sadettin Yalım, buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) •— Muhte

rem arkadaşlar, geçen oturumda heyeti umumi-
yesi üzerinde konuşurken bu hususta gerek ben
deniz, gerekse muhterem arkadaşlarım 1 000 ki
lovat üzerinde uzun boylu konuştuk. Kanunun 
ana ruhuna hakikaten çok faydalı veya zararlı 
olacak bir madde üzerindeyiz. Onun için kısaca 
belediyeler noktai nazarından, memleket noktai 
nazarından bir göz attıktan sonra bu hususta 
takrir vereceğim. 

Arkadaşlar, heyeti umumiyesi üzerinde konu
şurken mevzuubahsettiğimiz gibi kanunim ana 
ruhu bütün memlekete enerji hatlarını, ışıklan
dırmayı ele almakta fakat bin kilovatsaatten 
aşağı olanları dâhil etmemektedir. Biz, yalnız 
büyük şehirlerimizle değil, kasabalarımızla, köy
lerimizle elektrik birliklerine dâhil olan parça
larla kül halindeyiz. Bilhassa ekseriyeti teşkil 
eden ufak belediyelerdir. 2 - 10 bin nüfuslu yer-

"lerde oturan vatandaşları, bu işle uğraşan, bu 
şekilde çalışan belediyeleri tamamen yüzüstü bı
rakıp, büyük belediyeleri ele alarak onların kâr
larım ellerinden alıp diğerlerini azararla k&rşı 
karşıya bırakmak doğru değildir. Onun için bu 
maddedeki; «Bin kilovatsaat» lâfzını kaldıralım. 
Kurduğumuz teşekkül imkân buldukça bunları 
da şuıesine .alsın, zaten bunları sinesine almadan 
memlekette, elektrik işi halledilmiş olmıyacaktır. 
Ufak belediyelerimizin belediye azaları her gün 
karşımıza *gelmekte, ya beldelerine "elektrik te
mini için veya mevcut elektriklerinin takatini 
artırmak için imkânlar aramaktadırlar. Şimdi 
bu vaziyette biz onlara diyeceğiz ki; biz büyük
lerle meşgul olacağız, hele siz durun. Buna vic
danım razı olmuyor, arkadaşlar. 

Bu hususta verdiğim takririn nazarı dikkate 
alınmasını rica edijrorum. 

REİS — Nüzhet Ulusoy. 
NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlar, 15 nci madde müzakere edilirken ka
nunun tümü hakkında bâzı muhterem arkadaş
lar bu kürsüden mütalâa beyan ettiler, âdeta ka
nunun dışına çıkmak temayülünü gösterdiler. 
Bu arada bilhassa istanbul Mebusu arkadaşları
mız İstanbul belediyesinin elektrik işletmesinden 
kâr ettiğini bu sebeple İstanbul'un TEK'ten ha
riç tutulmasını ve yine Behzat Bilgin arkadaşı
mız büyük şehirler meyamnda bulunan İzmir'in 
de hariç tutulmasını, İzmir elektrik santralinin 
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kâr ettiğinden bahsile devletleştirilmesinde 
faide temin edilemiyeceğini ve bunun da kanu
nun dışına çıkmak demek olduğunu söylediler. 
Belki arkadaşlar yine bu madde dolayısiyle söz 
alacaklardır ve yine görüşlerinde İsrar edecekler
dir. TEK müessesesi, Türkiye Elektrik Kuru
mu münhasıran ufak şehir veyahut da İstanbul, 
İzmir ve Ankara gibi şehirlerimizin dışındaki 
santrallerimiz sanki hepsi zarar halindeymi§, 
hiçbirisi kâr etmezmiş, yalnız İstanbul, İzmir 
gibi kâr etmekte bulunan müesseseleri bunun 
dışında bırakalım yolundaki beyanları ben 
.şahsan doğru bulmamaktayım ve müteessir ol
maktayım. 

Bu kanun memleketin enerji dâvasını halle
decektir. Bu memleketin şurası, burası ay
rılmış değildir. Bu itibarla artık bu belediye 
#u kârı yapacaktır gibi düşüncelerle bu iş hal
ledilemez. Bugün bir İstanbul mebusu arka
daşımız İstanbul Elektrik Şirketinin işe yara
maz bir cins kömür kullandığını ifade ettiler. 
Bu işe yaramaz dedikleri zerodiz tâbir edilen 
ve bütün elektrik santrallerimizde yakılan kö
mürdür. İstanbul; Belediyesi bunu 38 liradan 
almaktadır. Halbuki diğer belediyelerimiz ayni 
kömürü 80 - 100 lira gibi muhtelif bedellerle 
alıyorlar. Ama kimsenin sesi çıkmamaktadır. 
Devlet bunu yaparken İstanbul'a enerji yetiş
tirebilmek için Türkiye Kömür İşletme Mües
sesesi bütçesine zarar aksettirecek şekilde bü
yük bir külfet üstüne almaktadır. Devlete kül
fet yükletirken o şekilde lıareket etmek ve şim
di bu şekilde ^düşünmek bence doğru bir hare
ket telâkki edilemez. Her halde Devlet bütün 
Türkiye'nin her yerindeki elektrik şebekelerini 
bünyesinde topladığı zaman asla tarifelerde 
bir yükselme olmıyacaktır. 

İstanbul Belediyesi, varidat kaybına mün
cer olacak bir netice ile karşılaşacaktır, diyor
lar. Arkadaşlar, elektrik yüzünden belediye
lerin yüksek bir gelir temin etmesi düşünüle
mez. 

REİS — Çok rica edeceğim, yalnız madde 
üzerinde konuşunuz. Başkalarına bu vesile ile 
cevap vermek suretiyle işi, uzatmıyalım. 

NÜZHET ULUSOY (Devamla) — Bu ba
kımdan arkadaşlarım, bu madde gayet yerin
dedir. 15 nci maddenin aynen Muvakkat En-
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eünıenhı teklif ettiği şekilde kabul edilmesini 
ben de arz ve teklif ederim. 

REÎS — Teşekkür ederim Nüzhet Bey. 
Buyurun, Baha Akşit, 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım; hakikaten bu kanunun en can alıcı 
noktalarından birisi bu 15 nci maddedir. Burada 
iki mühim mesele var ki, üzerinde durmaya de
ğer. Birisi, halen birçok belediyelerimizin enerji 
işlerini su ve otobüs gibi muhtelif işleriyle mez-
cetmiş olarak idare etmeleridir. İkinci husus da, 
gene bu kanunda köylerimizin ve küçük kasaba
larımızın elektriğe kavuşturulmasının temini me
selesidir. Ben bu maddeye imkân zuhur ettikçe 
köylerimizin ışıklandırılmasını temin etmek mak-
sadiyle bir fıkra ilâvesine taraftarım. Bu suret
le ilerde Türkiye'de enerji meselesinin tamamen 
hallini temin ederken ufak kasabalarımızın ve 
köylerimizin de elektriklendirilmesini temin et
miş oluruz. Buna itiraz etmek maksadiyle deni
lebilir ki; küçük kasaba ve köylerimize gelinceye 
kadar bu işi halletmek bu enerji kurumu için 
büyük bir külfet olabilir.. Madem ki, enerji iş
lerini bir elde topluyoruz ve bunun gerek 
inşası, gerek idaresini bir ele tevdi ediyo
ruz, o halde yine bu kurumun takibedeceği plân 
ve proje dairesinde, köyleri de ihtiva edecek şe
kilde elektriklendirme işini ele alınmasında, fay
da vardır. Zaten iktidanmızm bu esas üzerinde 
durduğu malumunuzdur. Köylerimizin de elek
triğe kavuşturulmasını temin maksadiyle takdim 
etmiş olduğum takririmin yüksek heyetiniz ta
rafından kabulünü arz ve istirham ederim. 

REİS — Turan Bahadır. 
TURAN BAHADIR (Denizli) — Pek muh

terem arkadaşlarını, Türkiye Elektrik Kurumu 
kanun lâyihasını izhar edip Yüksek Heyetinize 
takdim eden Hükümetimize ve çok kıymetli Sa
nayi Vekilimize ve bu lâyihanın bu haliyle Yük
sek Heyetinize arz edildiği şu anda bu seviyeye 
getirmek için mesaisi sebkeden Muvakkat Encü
mene huzurunuzda şükranlarımı arz etmeyi bir 
vazife, bir vecibe telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel kabul etti
ğimiz 14 ncü maddeyi bir kere daha okuyalım:" 

«Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce inşa 
ve tesisleri ikmal edilen santraller ile bunlara 
müteferri tesisler ikmallerini mütaakıp maliyet 
bedeli üzerinden en geç altı ay zarfında bilcüm
le menkûl ve gayrimenkul malları borç ve ala-
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cakları ve bütün hak ve vecibeleri ile birlikte 
TEK'e devroulnur.» hükmü vaz'edilmiş olmasına 
mukabil bu santraller belediyeler tarafından in
şa edilmiş ve belediyelerin mahallî bütün imkân
ları bu inşaata masruf kılınmış olmasına rağmen, 
vatandaşın almteri ile ortaya koyduğu tesisi 15 
nci madde ile, tâbiri caizse, hodbehod elinden 
alıyoruz. 

OSMAN KAVUNCU (Kayseri) — Parası ile 
alıyoruz. 

TURAN BAHADIR (Devamla) — Sayın 
Sanayi Vekilinin burada yüksek huzurunuzda 
bu hususu tavzih etmelerini kendilerinden istir
ham ediyorum. Takdim etmeyi niyet ettiğim 
takririmi bu takdirde geri alabilirim. Bendeniz 
Hükümetle beraberim, Hükümet teklifine tama
men iştirak ediyorum. Müsaade buyurursanız. 
Hükümet teklifi ile Muvakkat Encümen teklifini 
bir kere okuyayım. 

Hükümet teklifinde; «Kanunun meriyete gir
diği tarihten sonra enterkonnekte şebekeye bağ
lanacak olan şehir ve kasabalar elektrik işletme
leri bağlandığı tarihten itibaren - çok mühim bir 
noktadır - bir sene zarfında Sanayi Vekâletinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde bütün hak ve vecibe
leriyle TEK'e devrolunur. 

Muvakkat Encümenin teklifinde ise, santra
lin takati bin kilovatı aştığı takdirde enterkon-
nekteye bağlansın bağlanmasın, yani ilerde bu 
kurumun hizmeti kasabaya gelsin, gelmesin, o 
şehrin elindeki büyük imkânla diğer mahall* hiz
metlerin görülmesine vesile teşkil eden ve e ma
hallî halkın alınterinin mahsulü olan santrali 
elinden almakta, buna mukabil hizmeti oraya 
götürememektedir. 

Bendeniz ileride muhtemel şikâyetleri ve ser
zenişleri ve bundan doğması kuvvetle muhtemel 
bulunan mühim reaksiyonları bertaraf etmiş ol
mak üzere teklifimin kabulünü Muhterem Heye
tinizden arz ve istirham ediyorum ve bu hususa 
iltifat buyurmanız ricası ile bir de takrir takdim 
ediyorum. 

REİS — Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKİL VEKİLİ SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Efendim, elektrik işletme
lerinin dev'ramlması keyfiyetinde, bu işlet
melerin mâliki olan, ister âmme hükmi şahsiyeti 
olsun, ister hususi hükmi şahsiyeti olsun, yani 
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belediye veya şirket olsun, mâliki olandan işlet
meler bütün hak ve veeaibi ile devir alımır; bu 
devir, şüphesiz değerini, parasını vermekle, öde
mekle olur. Bunun mânası budur. Bundan başka 
bir mâna çıkarılamaz. 

Çünkü bu bir mülkiyet mevzuudur. Bir mül
kiyet mevzuunu parasını vermeden almak, ancak 
istimlâk suretiyle olabilir, burada istimlâk mev
zuu yoktur. Şüphesiz parasını vererek alacaktır. 

ABDÜLKAUİR ERYURT (Erzurum) — 
Komisyon da aynı fikirde mi? 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Efen
dim; Sanayi Vekilimizin ifade ettikleri gibi be
lediyelere ait, hususi teşekküllere aidolan san
traller TEK'e devrolunurken elbette ki bedel
leri üzerinden devir alınacaktır. Binaenaleyeh 
komisyonumuzda cereyan eden müzakereler so
nunda hâsıl olan kanaat bundan ibaret idi. 

Diğer hususa gelince; 
Burada hiçbir mebus arkadaş tasavvur edile

mez ki; en ufak kasabalarımızın elektrik santral
leri de TEK'e devredilsin ve asıl iş köyden şeh
re başlasın, köyler ışıl ışıl olsun, memleketimiz 
cennete dönsün. Bunun aksini ifade edecek hiçbir 
mebus arkadaş tasavvur edilemez. Ancak TEK'e 
i]k anda bu bin kilowat kaydını kaldırıp da bütün 
Türkiye'deki köy, kasaba, nahiye, kaza, vilâyet 
santrallerinin cümlesini birden bağlamak key
fiyeti tahmil edildiği anda TEK bu memleket
te ne yeniden santral tesis edebilir ve ne de işle
tebilir. Çünkü TEK'in elinde Türkiyedeki bütün 
köy, kasaba ve şehirlerin elektrik santrallerini iş
letmeye yeter derecede ne teknik eleman ne de 
malzeme bulunacaktır. Onun için ilk anda bin 
kilovat kaydını kaldırmak suretiyle bütün bu 
vazifeyi TEK'e tahmil etmek ona, sen bu hurda 
teşekkülleri işletmeye çalışacak, yeni tesisler ya-
pamıyacaksm» demektir. Bu sebeple encümeni
mizde, çok arzu ettiğimiz hâlde bütün santral
leri, en ufak köylerin ve kasabaların santrallerini 
ilk anda TEK'e bağlamak imkânı hâsıl olmadı 
Ancak, encümende de beyan edildiğine göre TEK 
imkânlar elde ettiikçe bütün çalışma sahasını 
yurdun en ücra köşesine kadar uzatacaktır. Ba
ha Akşrit arkadaşımızla encümen esasen aynı 
kanaattedir. 
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REİS — tzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) —' Vazgeçtim. 

REİS — Şevki Erfeer. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; lâyihanın 15 nci maddesi de ana 
maddelerden biri olduğu için ben de bu mev
zuda kısaca mütalâamı arz etmek isterim. 

Muhtelif hatip arkadaşlarımız muhtelif tek
liflerde bulundular ve takrirler verdiler. Ben 
bunlardan noktai nazarıma göre uygun gördük
lerimi belirtmek isterim. Bilhassa Baha Akşit 
arkadaşımızın, köylerin elektriklenmesi vazife
sinin TEK'e verilmesi hususundaki teklifi ga
yet yerindedir. Bu husus tasarıda unutulmuş
tur zannediyorum. Ancak esbabı mucibede. 
vardır. Bu noktayı memnuniyetle karşılarım. 

Turan Bahadır arkadaşımızın teklifinin, yani 
bu madde metninin Hükümet metnine rücu et
mesi şeklindeki teklifine iştirak etmediğimi 
arz etmek isterim. Encümende bu mevzular uzun -
uzadıya görüşüldü. Zaten muhterem Vekil de 
söyledi; hak ve vecibe denince; elbette bunun 
içerisinde bedel de, para da, herşey de ve ayrı
ca başka türlü hak ve imtiyazlar da varsa bun
ların bedelinin de belediyeye ödeneceği gayet 
tabiîdir. Bunun başka bir mânaya gelmiyeeeği 
ve başka türlü ele alınmıyacağı da tabiîdir. 
Bunun fıkraya ilâve edilmesi yani enterkormek-
tiviteye dâhil olmasının ne kadar yerinde ol
duğu ve belediyelerin işletmekte olduğu elek
trik santrallerinin ne halde, oldukları ve ne ka
dar güçlük çektikleri, iyi teşkilâtlanamadıkları, 
finanse edilemedikleri ve hakikaten bu şekilde 
TEK'e devredilmeleri kadar belediyelerin lehi
ne ve hayırma1 bir hüküm tasavvur edilemez. 
Hattâ meselâ Sadettin Yalım arkadaşımız, bu 
kaydı kaldırarak, Türkiye'nin bütün saha ola
rak TEK'e devredilmesini teklif edecek kadar 
ileri gitti. Bu ileriliği ben de bir ideal olarak 
elbette ki, temenni ederim. Ama bir de realite 
vardır. Bu realite, bir kuruluş sırasında bir 
müessesenin, bir TEK'in bu kadar geniş, vatan-
şümul bir dâvayı derhal ele almasına elbette 
imkân yoktur. Hattâ umumi müzakereler sıra
sında muhterem Sanayi Vekili del izah buyur
dular; öyle şeyler vardır; köylerin münferit 
santralleri vardır ki, bunun işletme mefhumuna 
girecek tarafı yoktur. Bu mefhumu bu kadar 
genişletirsek, dâvayı genişletelim, şümullendi-
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relim, derken baltalamış oluruz. Bina
enaleyh realist olarak bir had koy
mak lâzımdır. O ela mütehassısların tariflerine 
göre bu işletme mefhumu ancak şu seviyede 
olur; bu seviyenin altındaki artık bir işletme 
mefhumunda ve seviyesinde tasavvur oluna
maz dendiği için encümen buna karar vermiş
tir. Bu itibarla ben bu maddenin aynen kabu
lünü, yalnız Baha Akşit'in, köylerin elektrik-
lendirilmesi vazifesinin ilâvesini uygun görmek
teyim. 

(Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Orhan Uygun, encümen adına» bu

yurun. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Söz 

istemiştim. Sual sormama müsaade ederseniz söz 
söylemekten vazgeçerim. 

RElS — Encümen konuşsun, müsaade buyu
run. 

MUVAKKAT ENCÜMEN RElSl ORHAN 
UYGUN (Afyon Karahisar) — Köylerin bu ku
rum tarafından ele alınıp elektriklendirilmesi 
keyfiyeti kanunun ikinci maddesinin (d) fıkra
sında yer almıştır. Binaenaleyh Şevki Erker ve 
Baha Akşit Beyefendilerin buyurdukları gibi 
bu madde onun yeri değildir. En küçük köylere 
kadar enterkonnekte şebeke dahilindeki köyler 
ele alınmıştır. Şimali Garbi - Anadolu şebeke
sindeki köylerin hepsi elektriğe kavuşacaklar
dır. Bunun dışındaki köylerimiz için bu kurum 
memleketin muhtelif yerlerinde tesisler yapa
cak, ayrıca bunları da elektriğe kavuşturacak
tır. Bunların elektriklendirilmesi ikinci madde-
ünin (d) fıkrasına göre olacaktır. 

Şimdi, müsaadenizle bu maddede bir tabı 
hatası var, onu ad arz edeceğim : 15 nci mad
denin ikinci fıkrasının başındaki «ve» kelimesi
nin çıkması iktiza etmektedir. 

Yine bu it inci fıkranın 5 nci satırının sonu
na doğru «itibaren» kelimesi ve bir noktalı vir
gül var. Noktalı virgülden sonraki ve bunu 
muta akıp «bir sene» diye başlıyan cümle satır-
başı olacaktır. Bunu da arz ederim efendim. 

REÎS — Orhan Bey, sualler var, bunlar da 
tavzih bakımından faydalı olacaktır. 

Buyurun Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim, Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünce ya
pılan santrallerden devrolunanlar için saraha-
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ten : Maliyet bedeli üzerinden borç ve alacak
lar! ve bütün hak ve vecibeleri, tâbiri kullanıl
mıştır. Fakat 15 nci maddedeki şartları haiz 
belediyeler tarafından yapılmış olup devralına
caklar için sadece «hak ve vecibeleri ile» deni
yor. Acaba yukardaki maliyet bedeli üzerinden 
borç ve alacakları tâbiri bunlara da şâmil mi
dir, değil midir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. CEMAL 
TÜZÜN (Kocaeli) — Şâmildir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN RElSÎ ORHAN 
UYGUN (Devamla) — Efendim, bu hususta 
gerek Sanayi Vekili arkadaşımız ve gerekse 
encümen sözcüsü bulunan arkadaşımız izahat
ta bulundular, bendeniz de ayrıca bu hususta 
konuşursam fazla olur. izahlarını encümen ola
rak kabullenmiş bulunuyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Sezai Akdağ. 
SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Efendim, gerek 

Sanayi Vekilinden ve gerekse encümenden bir 
sual sormak isterim. Elektrik işletmeleri kalk
tığı tarihten itibaren bir sene zarfında bütün 
hak ve vecibeleriyle devralınır, deniyor. Bu 
işletmeler denince santral ve buna bağlı birta
kım ufak işletmelerin şehir, kasaba ve köy da
hilindeki şebekenin beton direkleri de dâhil 
midir? 

ORHAN UYGUN (Afyon Karahisar) — Dâ
hildir. 

SEZAİ AKDAĞ (Devamla) — ikinci mesele, 
biliyorsunuz ki Belediye Reisi olarak vazife gören, 
belediye encümeninde belediye âzası olarak vazi
fe gören arkadaşlar bilirler ki, seçim mmtakala-
rmda vatandaşlarla bilhassa belediye hudutları 
dâhilinde karşılaşıldığı vakit iki arzu ile karşı 
karşıya kalırlar. Bunlardan birincisi sokaklara 
elektrik verilmesi, ikincisi de su meselesidir. Beledi
ye reisi olarak bir yere gidiyorsunuz, daha imar 
plânının tekemmül etmediği bir muhitte vatanda
şın elektrikten, nurdajı mahum olduğunu görü
yorsunuz. Bu 10 -15 bin vatandaşın talebine uya
rak 4 - 5 direk dikilmesini uygun görüyor 
ve diktiriyorsunuz. TEK'e bunlar geçtikten sonra 
vaziyet ne olacak? Belediyenin burada bir tasar
rufu olacak mı olmıyacak mı? TEK vatandaşla 
karşı karşıya değildir; belediyedir. Bu vaziyette 
elektrik mevzuunda belediye vatandaş karşısında 
nasıl bir söz sahibi olacaktır? Sonra farzı muhal dc-
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nebilir ki, belediyenin tensibettiği mahalle TEK 
derhal elektrik direği dikecek. Bu dikilen direk
ler nasıl olacak. Yani bu direklerin parası bele
diyeden mi, halktan mı alınacaktır? Yahut alına
cak mıdır,.alınmıyacak mıdır? 

Şimdi belediye direğini diker, tel paralarını 
alır. Tenvirat ve tanzifat parası diye bir miktar 
elektrik parası alır. Bu da belediye zararlariyle 
beraber kapanır gider. Vatandaş tarafından seçi
len belediyelerin benim kanaatimce hiçbir hakkı 
hukuku kalmıyor, demektir. Elektriğin kapıya 
kadar gelmesi, direklerin dikilmesi, tenvirat ve 
tanzifat tasarrufları belediyelere bırakılırsa çok 
daha iyi olur kanaatindeyim. Bu hususun aydın
lanmasını bilhassa istirham ederim. 

REİS — Efendim, demin söz hakkı Belızat 
Bilgin Beyefendinindi. Encümen tekaddüm edin
ce, sırasını atladım, özür dilerim. 

Buyurun, Belızat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, müzakereye devam edildiğine göre 
müstaceliyetle yani tek görüşmeli olarak müzake
re edilmekte olan bu kanunun nihai neticeyi istih
sal için lüzumlu olan ekseriyetin mevcudolduğu-
nu farz ettiğimi arzla söze bağlıyacağım. 

REÎS — Müzakereye devam ediyoruz. Karar 
nisabını temin etmek elbette Riyasetin vazifesi 
olacaktır. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Efendim, 
tek müzakere ile intaccdilceek bir kanunun ekse
riyetle görüşülmesi zaruridir. Çünkü burada yan
lış bir kararın tashihi imkânı yoktur. Bendeniz 
bunu istidraten arz etmek mecburiyetindeyim. 
Yoksa müstaceliyet, müzakere ettiğimiz kanunun 
nasıl olursa olsun çıkarılması demek değildir. 

REİS — Böyle bir şey mevzuubahsolamaz 
Beyefendi. 

' BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Şimdi bu 
mevzu üzerinde biraz vaktinizi alacağıma mütees
sirim. Bir prensip noktasından söze başlamak is
tiyorum: Türkiye'de bâzı hususlarda ileri bir 
merkeziyetçiliğe gidilmesi, şahsi kanaatimce, ha
yırlı bir teşebbüs değildir, mahallî idare mefhu
munu silmek ve çizmek gibi bir neticeye bizi gö
türebilir. Böyle bir temayülün memleketimiz için 
yarın bizi müspet yola götürecek bir şekil olma
dığına katiyetle eminim. Memlekette hususi ida
relerin yani vilâyet muhasebei hususiyelerinin 
ve belediyelerin, köy idarelerinde birçok âmme 
hizmetlerini bizzat yapmakla Devlet idaresinde 
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j bunların yardımcı olması da umumi bir kaidedir. 

Fakat işleri hususi idarelerin elinden alarak ve 
hattâ onların alâkalarını külliyen reddederek ve 
selbederek bir merkezi idareye bağlamak, yarın 
mutlaka tashihe mecbur kalacağımız bir teşebbüs
tür. Bendeniz bu hususu şimdiden arz etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, bu girizgâhtan sonra, 
bu 15 nci maddeyi, yukarda kabul buyurmuş ol
duğunuz 2 nci maddenin ışığı altında tetkik et
mek istiyorum. Bu maddede, istihsal ettiği elek
trik enerjisini şehir, köy ve kasabalara, sanayi ve 
diğer müstehlike toptan ve icabında perakende 

I olarak satmak, lüzumunda satınalmak ithal ve ih-
racetmek keyfiyeti TEK'in vazifeleri arasında 
gösterilmiştir. 

Muhterem Sanayi Vekilinin ifadesi hilâfına 
bendeniz bu şehir, köy ve kasabalara toptan sat
mak tâbirinin hukuki bir mânası olduğu husu
sunda ısrar etmek mecburiyetini hissetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarıirn, toptan satış ne de
mektir? Toptan satış 'bizim hukuk Silâhımız
da bir malın birinci elden satışı, bunu mütaa-
kıp - Sayın Sanayi Vekili -beni dinlemedikle
rine ıgöre mâruzâtımla 'alâkadar olmuyorlar, ne 
ise devamı edelim - toptan satmalk, huikulbta bir 
malın 'birinci kademede bir satıcıya intikali 

I ve ondan sonra ikinci 'kademi'ede toptan alan 
bir satıcının (bunu peraikende olarak satacağı 

I mefhumu tabi atiyle haltı ra gelmektedir. Bina-
I enaleyh bir şehir, kasaba ve feöyde; yani kasa-
I ba, 'köy, şehir denince pek tabiî olarak ıonu 

temsil eden belediye hatıra 'gelir, iköy, şehir ve 
ikasahada TEK tarafından istihsal edilmiş olan 

I elelktrik toptan satıldığı zaman, bunun ne'ti-
I cesi, toptan satmalmış olan müessese, şehir, !ka-
I saba ve (köyde 'bunu perakende ıola>raik, müsteh-
I like intikal ettirecek, demektir. 'Bunun a'ksine 
I ait [maddede bir işaret mevcudolmadığına göre 
I bendeniz her zaman belediyelerin talebedeceği 
I bir husus olduğunu ve üzerinde muamele yapı-
I labileceîk bir husus »Iduğunu zannetmekteyim 
I ve öyle olması doğru olur. 
I Şimdi müsaade buyurursanız, 'elektrik is

tihsalinin, birçok arkadaşlarımızın ive (bendeni
zin arzu ettiğimiz •(gibi en uzak 'köylere Ikadar 
yayılması, ulaştırılması müşterek gayesine Av
rupa ve Amerika'da taik'ip ve tecrübe edilmiş 

I ve taikibedilimekte bulunan sistemle mukayese 
I etmek: isterim. 
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Bendeniz şunu katiyetle ifade ederim ki, hiçbir 

memlekette elektrik istihsali ve bunu mütaakıp 
tevziatı, bir nevi inhisar mânasını ifade eden TEK 
tâbiri ile teşekkül edecek olan .bir idarenin eliyle 
yapıldığı ve bu tevziattan komünlerin, belediye
lerin, (kooperatiflerin alâkasının kesildiği ve 
böyle 'bir prensibin 'kalbul edildiği vâki değil
dir. Ve frendeniz ıbunu tabiî serzeniş olarak söy
lemiyorum. Arzım şu ki, bu demokratik mem
leketlerde câri olan frir usul değildir. Niçin 
değildir? Bunu arz edeyim? 

Muhterem arkadaşlar, ibir defa elektriğin 
köylere Ikadar 'gitmesi arzu 'edilince, fru pek ta
biîdir, köylere frir 'mükellefiyet tahmil, etmek 
•bahis mevzuu olmak lâzımıgelir. Elektrik tev
ziî fru karşılıklı mükelefiyetlerle mümkün olur. 
Elektrik dünyanın kiçfrir yerinde bu kadar 
ucuz ve bedava bir meta değildir ki, falan ye
re, filân köye kadar 'elektrik ıgidecek, bunun 
(bütün masraflarını Devlet üzerine alacak, trans
formatör ve hava şebekelerini kuracak, ve 
elektriği size satacak. Bu mümkün değildir. 

Elektrik alacak köyler, aralarında frir koo
peratif kuruyorlar, bir birlik kuruyorlar, elek-
tiriğin tevziini, isalinin muayyen masrafları
nı taafrhüdediyorlar. Ve elektrik oraya öyle 
geliyor. 'Bu Amerika'da, Almanya'da, İsviç
re'de, dünyanın 'her tarafında Iböyledir. 

Hususi elektrik istihsal teşekküllerinin kar
şısında resmî devlet teşebbüsleri de vardır; te
şebbüsleri müşterektir. Fakat hiçbir zaman 
Devlet perakende satışı kele inhisar halinde 
üzerine almaz. Elektriği istihsal edenler, arzu 
edenlere toptan satış yapar. Arzu edenlerin 
muayyen İbir mükellefiyet kabul etmeleri zaru
ridir. 

Şimdi bu kanun ile getirilen sistem, ne ola
cak? Muhterem arkadaşlarım, 'Sadettin Yalım 
arkadaşım haklı olarak, ben de iştirak ediyo
rum, diyor ki, madem ki böyle olacak'en küçük 
köye kadar elektrik işletmesi gelsin, TEK üze
rine alsın. Bu ancak bir şekilde böyle olmaz; 
denirse k i ; en küçük köyde elektrik işletmesi 
mevcudolmaz. Tek bir köydür, bu köyler birleş
tikleri ve masrafa muayyen nispette iştirak et
tikleri takdirde o zaman böyle bir şey olur. Ama 
böyle değil. Deniyor ki ; her hangi bir şehirde 
ve bir yerde bin kilovat zirve takatini teca \'üz 
eden işletme varsa velev bu işletme kırk sene 
sonra enterkonnekte şebekeye dâhil olacak olsun, 
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bugün mazotla, kömürle, benzinle işlemekte olan 
elektrik motorunun işletmesini gelecek, TEK 
üzerine alacak. Neden üzerine alacak?.. Hangi 
mucib sebeple üzerine alacak? Kendisinin bura
da ne fonksiyonu olacak?.. O şehrin muayyen, 
küçük bir elektrik santrali vardır, küçük bir 
santraldir, tşi, kendisine göre idare etmektedir. 
Bunu Devlete ve TEK'e malettiğiniz andan iti
baren o zamana kadar oraya kifayet ettiği hal
de bundan sonra etmez. Gelecektir «Makinala-
rım kâfi değildir, tamamlayın, yenileyin, elek
triği ucuz verin, v.s.» diyecektir. Böyle bir elek
trik tevzi sistemi dünyanın neresinde vardır? 
Hiçbir yerde yoktur arkadaşlar... «Devlet bu 
külfeti üzerine alsın» deniliyor. Evet, alsın. Fa
kat biz Büyük Millet Meclisi olarak Devletin lü
zumsuz ve fuzuli külfetleri üzerine almasına 
müsaade edemeyiz.1" Çünkü bu sonradan başka 
sahalara intikal eder. Neden vatandaşların, iste
dikleri hizmetin tamamına iştirakleri mefhumu
na son vermek istiyorlar? Pek tabiîdir ki, elek
trik istiyenlere şöyle diyeceksiniz : «Evet, bir 
kooperatif kurun, evet masraflara iştirak edin. 
Ondan sonra elektrik alabilirsiniz.» Kendisine 
ev yapılmak istenen vatandaşlardan bunu iste
diğiniz halde bugün elektrik mevzuunda sanki 
elektriği köylünün, kasabalının, şehirlinin kapı
sına intikal ettirmek Devletin vazifesi imiş gibi, 
köy idarelerini, kooperatifleri, ve belediyeleri 
bertaraf ederek bu hizmeti Devletin emrine ver
mek, kanaatimce tehlikeli ve zararlı bir teşeb
büstür. Yine tekrar ediyorum, bu teşebbüsten, 
şimdi bu müzakere esnasında değilse bile, üç, 
beş sene sonra rücu etmek mecburiyetinde kala
cağız. Enterkonnekteye girecekler için bu, bir 
dereceye kadar kabili müdafaa olabilir. 

Şimdi meselenin ikinci kısmına geçiyorum. 
Bu kısımda toptan satış hakkında derpiş edilen 
hüküm; elektriğin istihsalinden satışı sahasına 
kadarki hususatı ihtiva ediyor. Elektriğin top
tan satışı keyfiyeti, teferruatla, yani perakende 
satışla idarenin meşgul olmaması doğrudur ve 
yerindedir. Bunun dışında işletmenin tevsii mev-
zuubahsoldu. Buna itirazımız yok. Fakat bende
niz birkaç defa arz ettim; bunu kurulan birta
kım müesseseler, senelerce çalışma pahasına ku
rulan teşebbüsler için bâzı hususlarda burada 
rejyonal ve bir şehire müteveccih bir gayret ola
rak mütalâa ettiler. Katiyen böyle bir şey yok
tur. Ben burada her hangi bir şehir, her hangi 
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bir bölgenin müdafaasını tervieetmem. Bütün 
bölgeleri dâhil edelim. Hattâ istanbul'u, izmir'i 
de dâhil edelim. Bütün dâvamız bundan ibaret
tir. Şimdi bir şehirde elektriğin satılması haki
katen bir teşkilâta ihtiyaç gösterir. Şimdi Dev
let her hangi bir maddeye el koyduğu zaman 
bile, bir mahsulü, meselâ pirinci dağıtmak için, 
yağı dağıtmak için hususi teşkilât kurmaz, za
ten bunun için kurulmuş teşkilât vardır, onlar
la bu işi görür. Elektrik tevzi teşkilâtı vardır. 
Mahallî olduğu için bu teşkilâtlar daha ucuzdur. 
Bareme göre işletilen teşkilâttan ehvendir. Bun
ları merkezi idareye bağladığımız takdirde lüks 
olur, personel çoğalır. Hiçbir lüzum yok iken fu
zuli bir masraf ortaya çıkar. 

Yine Mehmet Daim Süalp arkadaşım çok 
haklı olarak işaret etti; muayyen bâzı hüküm
ler vardır. DSl için başka, belediyeler için baş
ka şekilde gelimiştir. Bunlar birbirinden farklı 
mâna ifade ediyor. Sonra geliyor buraca encü
men reisi, geliyor buraya vekil, onun da mânası 
odur, diyor. Onun da mânası o değildir, Onun 
da mânası o olamaz. Burada daniliyor ki, Dev
let Su işleri Umum Müdürlüğünce inşaat ve te
sisleri ikmal edilen santrallerle müteferri tesis
ler, ikmallerini mütaakıp maliyet bedelleri üze
rinden en geç altı ay zarfında bütün hak ve ve-
vibeleriyle TEK'e devredilir. 

Devletin bir tesisi yine bir Devlet müessesesi
ne devir edilmekte. Bir vekâletten diğerine akta
rılmakta. Bunun için etraflı kayıtlara lüzum 
görmüşler. Neticede Devletin bir malı diğeı bir 
Devlet müessesesine devredilecek. Devlet Su iş
lerinden TEK'e geçecektir. Bunun için ikmalle
rini mütaakıp menkul ve gayrimenkulleriyle, borç 
ve alacaklariyle müeyyideye bağlanıyor. Bu on 
dördüncü maddededir. 

On beşinci madde belediyelere aittir. Aynen 
okuyorum: 

«Kanunun meriyete girdiği tarihten sonra en-
terkonnekte şebekeye bağlanacak olan şehir, kasa
ba ve köyler elektrik-işletmeleri bağlandıkları 
tarihten itibaren; 

Ve TEK'in enerji şebekesine bağlı olmasalar 
da fiilî zirve takati 1 000 kilovat veya yıllık 
enerji istihsali iki milyon kilovat saate baliğ ola
cak, şehir, kasaba ve köylere ait elektrik işletme
leri baliğ oldukları tarihten itibaren; bir sene zar
fında Sanayi, Maliye, Nafıa, Dahiliye, imar ve 
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iskân vekâletleri tarafından yapılacak talimat
nameye göre TEK tarafından bütün hak v^ ve
cibeleriyle devir alınır.» 

Burada; «bütün hak ve vecibeleriyle» kâfi gö
rülmüş. Ne maliyet bedelini zikretmek lâzım, ne 
de maliyet bedelinin o andan bu ana kadar pa
ra kıymetinde vukua gelen tahavvülleri nazara 
almaya lüzum var! istanbul Belediyesi buraya 
1920 yılından belki daha evvelden beri para har
camaktadır. izmir de öyledir, Adana ve Bursa 
eta keza. Ve bunlar para maliyetine dayanan mu
ayyen bir maliyetle tesis edilmişlerdir. Bunlar 
basit meselelerdir. Kim ne diyecek? Bir talimat
name yapacak Sanayi Vekâleti, şöyle olacak, böy
le olacak diyecek. Burada belediyeler hak sahibi 
değillerdir. Malı onlar kurmamışlardır, mütaakıp 
hizmetleri bahis mevzuu değildir. Başka hizmet
leri yoktur! Böyle şey olur mu? Muhterem ar
kadaşlar? Bu işte büyük belediyelerin âmme ida
resi hakkında bir söz hakkının 'olduğunu kabul 
etmek icabetmez mi? Alınsın, hepsi devir alınsın. 
izmir, istanbul'daki tesisler ve diğerleri alınır
ken o belediyenin bir söz hakkının olması da lâ
zımdır. Bu hususta arkadaşlarımızla birlikte ha
zırladığımız bir takriri vermiş bulunuyoruz. Alâ
kalı belediyelerin muvafakati de alınsın diye, 
Alâkalı belediyenin muvafakatine ihtiyaç vardır. 
Mühim fedakârlıklarla meydana getirmiş olduğu 
bir tesisi bir elden diğer ele devir ediyor. Bu söz
lerimizle küçük belediyelere müteveccih bir sö
zümüz yoktur. Vekil Beyin ifade ettiği, mad
dede zikredildiği veçhile icabında maliyetinden 
daha ucuz fiyatla satılmasını ve aradaki farkın 
bütçeden telâfi edilmesini biz de arzu ediyoruz. 
Böyle olması da lâzımdır. Ancak bugün Türki
ye'de elektrik pahalıdır. Ucuzlaması için muay
yen bir müddetin geçmesi lâzımdır. Bu müddet 
zarfında bütçeden bu farkları karşılıyalım ve 
zaruri olan yerlere elektriği ucuz fiyatla intikal 
ettirelim. Bunu hepimiz istiyoruz. Bendenizin 
maruzatım şudur ki, arz ettiğim hususatta kü
çük belediyelere, küçük vilâyetlere elektrik ve
rilmesi hususunda her hangi ihtirazi bir kayıt 
katiyen mevcut değildir. Fakat diyoruz ki, bir 
defa tevzi hususunda, ki ikinci maddeye daya
nan bir husustur ve mümkündür, siz bunu şeh
rin kapısında belediyeye verin. Çünkü; şehrin 
elektriklenmesinde halka muhatabolan belediye
dir. Yarın siz çıkıpta, neye elektrik verilmedi
ğinin hesabını siz verecek değilsiniz. Ama şe-
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hirde belediye kendi vazifesi olarak onun hesa
bını her an vermeye mecburdur. Binaenaleyh, 
ne sıfatla, neden dolayı belediyelerin vazifesi 
dairesine giren ve mesuliyeti altında bulunan; 
vatandaşlarla her an muhatap ve onların ihti
yaçlarına çare bulmakla mükellef olan belediye
lerin alâkasını neden kesiyorsunuz? Buna hiç ih
tiyaç yoktur. Diyeceksiniz ki, belediyelerin dü
şündüğü kadar, biz de düşünürüz, muhakkak dü
şüneceksiniz. Fakat, belediyeler iş yaptığı için, 
vatandaşların bütün temennilerine muhataboldu-
ğu için sizden daha fazla düşünmek mecburiye
tinde ve mükellefiyetindedir. Bu vazifeyi beledi
yelerden almaya hakkımız yoktur, arkadaşlar. 

Binaenaleyh, tarife ne ise yapsın. Kendilerine 
diyor muyuz ki, 25 kuruşa mal edilen elektriği 
20 kuruşa satın? Hayır. 25 kuruşa mal edilirse 
25 kuruşa, 50 kuruşa mal edilirse 50 kuruşa sa
tar. Bundan ötesine karışmasın. Bundan ötesi be
lediyelere ait meseledir. 

Bu anlattıklarıma göre, birincisi; bu devir 
keyfiyetinin belediyelerin kabulü şartına mual
lâk olması, ikincisi de maddenin arz ettiğim şe
kilde anlaşılmasıdır ki, öyledir, yani bu satışın 
şehirlere ve kasabalara ve köylere toptan yapıl
ması ve tevziinin onların salâhiyet ve mesuli
yeti altında kalmasıdır. 

Devir maliyetinin ve devir şeraitinin burada 
çok daha sarih olarak tesbit edilmesine de ihti
yaç vardır. Belediyelerin bu tesislerini madem
ki, TEK satmalacaktır, onları maliyetleriyle de
ğil, bugünkü rayiçlere göre devralması ve bunu 
ne şekilde ödiyecekleri, iki senede mi verecek
ler, yoksa 50 sene geriye mi bırakacaklar? Bu
nun da tasrih edilmesi icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele belediye
lerin hukukuna taallûk eder, vatandaşların hu
kukuna taallûk eder, çok mühim bir meseledir, 

1959 0 : 1 
bunun acele ve müzakeresiz geçmesine gönlüm 
razı değildir. 

REtS —• Böyle bir şey yok, acele ve (müza
keresiz bir şey yoktur, arkadaşlar alabildiğine 
söz almakta ve konuşmaktadır. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bu husus
ta bir takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Şu anda söz almış yedi arkadaş var, 
daha da söz alacak arkadaşların mevcudoldu-
ğunu tahmin ediyorum. Verilmiş takrirler de 
vardır, bu itibarla maddenin müzakeresini bu
rada kesiyorum. 

Seçim hakkındaki mazabtayı okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Kore'yi ziyarete davet edilen heyete, yapı

lan seçim sonunda, aşağıda isimleri yazılı zat-
"lar hizalarında gösterilen reylerle seçilmişler
dir. 

Arz olunur. 
Âza Âza 

Kayseri Gazianteb 
O. Kavuncu B. Dülger 

Âza 
Kayseri 

F. Apaydın 

Ali Rıza Kılıçkale (Kayseri) 
Yekta Teksel (Bursa) 
Zakar Tarver (İstanbul) 
Orhan Oeakoğlu (Manisa) 
Muzaffer Emiroğlu (Balıkesir) 
Hamdi Özkan (Sinob) 
Şükrü Esen (Kastamonu) 
Mehmet Erdem (Bilecik) 

220 
220 
220 
220 
220 
220 
218 
218 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin 219 
ncu maddesinin son fıkrasına göre izafi reyle 
seçim tekemmül etmiştir. 

8 Haziran Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 1957 se
nesi Eylül ayında Ankara'da vukubulan sel fe
lâketinden zarar görenlere yardım için toplan
mış olan paranın ne şekilde kullanıldığına' dair 
sualine îmar ve İskân Vekili Medeni Berk'in 
tahrirî cevabı (7/550) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masını saygılarımla arz ve rica ederim. 

10 Haziran 1958 
• Ankara 
Hasan Tez 
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1957 yılı Eylül ayında Ankara'da vukubulan 

sel felâketinde zarar gören vatandaşlarımıza 
yardım yapılmak üzere, Ankara Valisinin Baş
kanlığındaki bir komite tarafından toplanıp Kı
zılay'a yatırılan 3,5 milyon lira ne suretle kulla
nılmıştır? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
7-550, 1530 

3 . VI . 1959 

Başvekâlete 
14 . VI . 1958 tarih ve 1530 sayılı yazımıza 

ektir : 
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 1957 senesi 

Eylül ayında Ankara'da vukubulan sel felâke
tinden zarar görenlere yardım için toplanmış 
olan paranın ne şekilde kullanıldığına dair şifa
hi suali, cevap günü olan 29 . V . 1959 tarihli 
74 neü İnikatta takrir sahibi hazır bulunmadı
ğından Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası geerğince, tahrirî cevap tale
biyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 
Tetkik Heyeti Reisliği 

Savı : 13490 

30 . V . 1959 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 
10 Haziran 1958 tarih ve 6 - 228/1530 - 5838 

sayılı yazıları karşılığıdır : 
Ankara Milletvekili Hasan Tez tarafından, 

1957 yılı Eylül ayında Ankara'da vukubulan sel 
felâketinde zarar gören vatandaşlarımıza yar
dım yapılmak üzere Ankara Valisinin başkanlı
ğındaki bir komite tarafından toplanıp Kızıay'a 
yatırılan 3,5 milyon liranın ne suretle kullanıl
dığına dair tahrirî sual takriri üzerinde yapılan 
inceleme sonunda : 

11 Eylül 1957 tarihinde Ankara merkezinde 
vukua gelen seylâp dolayısiyle felâketzede va
tandaşlara gerekli yardımlarda bulunmak üze
re Ankara Valisinin başkanlığında bir yardım 
Komitesi teşekkül etmiş ve bu komite adına 
3 164 860,18 lira toplanmıştır. 
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1958 yılı sonuna kadar halka yapılan yardım

lar 3 278 640,01 liraya baliğ olmuştur. Buna 
ilâveten Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi ta
rafından komite adına 113 779,83 lira ödenmiştir. 

Arz ederim. 
Başvekil Namına 

İmar ve iskân Vekili 
Medeni Berk 

2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Anka
ra'da 1957 senesi Eylül ayında vukubulan sel fe
lâketinden zarar görenler için inşa edilecek bina
ların ne zaman ikmal edileceğine dair sualine 
îmar ve îskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî ce
vabı (7/551) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla arz ve rica ederim. 

10 Haziran 1958 
Ankara 

Hasan Tez 

1957 yılı Eylül ayında Ankara'da vukubulan 
sel felâketinden dolayı yuvalarını kaybetmiş bu
lunan vatandaşlarımız için Yenimahalle 6 nci du
rakta İvedik yolu üzerinde belediye arsalarında 
yapılacak evlerin inşası mütaahhide ihale edil
miş midir? Edilmiş ise, bu binaların inşaatına 
ne zaman başlanacak ve ne zaman bu binalar fe
lâketzede vatandaşlarımıza teslim edilecektir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
7-551/1531 3 . VI . 1959 

Başvekâlete 
1.4 . VI . 1958 tarih ve 153.1 sayılı yazımıza 

ektir : 
Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Ankara'da 

1957 senesi Eylül ayında vukubulan sel felâke
tinden zarar görenler için inşa edilecek binala
rın ne zaman ikmal edileceğine dair şifahi suali, 
cevap günü olan 29 . V . 1959 tarihli 74 ncü İni-
kadda takrir sahibi hazır bulunmadığından Da
hilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince tahrirî cevap talebiyle veril
miş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
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nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı- t 
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 30.V.1959 
Tetkik, Heyeti Reisliği 

Sayı : 13491 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliği Yüksek Makamına 

Umumî Kâtiplik : 
10 Haziran 1958 tarih ve 6-229, 1531-5839 sa

yılı yazıları karşılşğıdır. 
Ankara Milletvekili Hasan Tez tarafından, 

1957 yılı Eylül ayında Ankara'da vukubulan 
sel felâketinden dolayı yuvalarım kaybetmiş 
bulunan vatandaşlarımız için 'Yenimahalle 6 
nci durakta Ivedik yolu üzerinde belediye ar
salarında yapılacak evlerin inşası mütaahhide 
ihale edilmiş midir? Edilmiş ise, bu binaların 
inşaatına ne zaman başlanacağı ve ne zaman 
felâketzede vatandaşlarımıza teslim edileceği
ne dair tahrirî sual takriri üzerine yapılan in
celeme sonunda : 

11 Eylül 1957 tarihinde Ankara merkezin
de vukua gelen seylâp dolayısiyle evsiz kalan 
felâketzede vatandaşlara tahsis edilmek üzere 
Yenimahalle 6 nci durak Ivedik caddesinde be
her blok 24 daire olmak üzere 12 bloktan iba
ret (288) daireli apartmanın inşaatı 19.X1957 
tarihinde Arı Demir inşaat ve Ticaret Kolek
tif Şirketine emanet usuliyle ihale edilmiş ve 
1 . VI . 1958 tarihinde işe başlanmıştır. 

3 blok apartmandan 72 dairenin kaba in
şaatı tamemen ikmal edilmiş, 1 blok apartman 
zemin kat seviyesine yükselmiş ve 4 blokun da 
hafriyatı tamamlanmıştır. 

inşaatın heyeti umumiyesi 7 milyon li
raya malolacağı tahmin edilmektedir. Bunun 
2 040 480,18 lirası bağıştan temin edilmiş 
olup mütebakisi de (Umumi hayata müessir 
âfetler dolayısiyle alınaeak tedbirler ve yar
dımlar) hakkındaki kanun ^hükümlerine tevfi
kan Fondan temin edilecektir. 

inşaata devam edilmete olup, büyük bir kıs
mı önümüzdeki Cumhuriyet Bayramında felâ
ketzede halka teslim olunabilecektir. 

Arz ederim. Başvekil namına 
imar ve iskân Vekili 

Medeni Berk 

3. — Adana Mebusu Nevzat Arman'm, İhti
yarlık Sigortası Kanununa göre toplanmış olan 
primlere dair sualine Çalışma Vekâleti Vekili 
Halûk Şaman'm tahrirî cevabı (7/555) 

17 . XI .1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Saikanı tarafın
dan sözlü 'olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla ri-ca ederim. 

Adana 
Nevzat Arman 

5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası (Kanununa 
göre 'Türkiye'deki dişçilerden ve iş verenlerden 
toplanmış olan ihtiyarlık Sigortası primlerinin 
yekûnu ne kadarda*? Mezkûr kanunun 31 nci 
maddesine göre bu primlerden millî bankalara 
yatırılan, Devlet tahvillerine ve gayrimenkule^ 
bağlanan miktarlar ne kadardır? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 3.VI. 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7-555/2057 

Çalışma Vekâletine 
21 . XI . 1958 tarih ve 2057 sayılı yazımıza 

ektir : 
Adana Mebusu Nevzat Arman'm, İhtiyar

lık Sigortası Kanununa göre toplanmış olan 
primlere dair şifahi suali, cevap günü olan 
29 . V . 1959* tarihli 74 ncü inikatta takrir 
sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizam
namenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası ge
reğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayıl
mıştır. 

• Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim.. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 1.VI. 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 552 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
21 . XI . 1958 tarihli 6-317/2057-8747 sa

yılı yazıları karşılığıdır. 
Adana Mebusu Nevzat Arman'm ihtiyarlık 
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Sigortası ile ilgili 17 . XI . 1958 tarihli şifa
hi sual takriri, gündeme alındığı 29 . V . 1959 
tarihinde sual takriri sahibinin içtimada bur 

lunmaması dolayısiyle, tahrirî sual takriri ha
line inkılâbetmiştir. 

Mezkûr sual takririnin yazılı cevabı ilişik 
olarak arz edilmiştir. 

Saygılarımla. 
Çalışma Vekâleti Vekili 

H. Şaman 

İhtiyarlık Sigortası Kanununa göre toplanmış olan primlere dair Adana Mebusu Nevzat Arman'in 
sual takririnin cevabı 

1. 1 . I V . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa ve 
1 . V I . 1957 tarihinden itibaren bu kanun yerine i'kame olunan 6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm sigortaları Kanununa göre işçi ve iş verenlerden toplanmış olan primler yıllar itiba
riyle aşağıda gösterilmiştir : 

Yıllar* 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Sigortalı hissesi 

8 253 786,24 
11 655 444,05 
14 435 948,54 
17 873 006,49 
29 729 577,52 
41 583 375,70 
53 057 059,59 
74 368 275,09 

103 122 549,89 

İş veren hissesi 

8 253 786,24 
11 655 444,06 
14 435 948,54 
17 873 006,50 
29 729 577,52 
41 583 375,70 
53 057 059,60 
85 528 337,24 

123 747 059,87 

Toplam 

16 507 572,48 
23 310 888,11 
28 871 897,08 
35 746 012,99 
59 459 155,04 
83 166 751,40 
106 114 119,19 
159 896 612,33 
226 869 609,76 

354 079 023,11 385 863 595,27 739 942 618,38 
(3 aylık) 1959 16 500 000,— 19 800 000,— 36 300 000,— 

Toplam 370 579 023,11 405 663 595,27 776 242 618,38 

2. Her yıl alman primlerden fiilî ödemeler (Sigorta yardımları ve idare masrafları) çıktık
tan sonra geri kalan miktar bu sigorta kollarından bağlanmış aylıklardan ilerde yapılacak öde
meleri ve gelecek yıllarda doğacaik sigorta haklarını karşılamak üzere kanunen tefrik edilmesi lâ-
zımgelen teknik karşılıkları teşkil eder. 1958 sonu için hesaplanmış teknik karşılıklar tutarı 
732 326 390,70 liradır. 

3. 6900 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları için ay
rılacak karşılıkların : 

— En az % 40 inin tahvilleri; 
— En çok % 25 inin ipotek mukaıbili işçi meskenlerine; 
— Mütebakisinin gayrimenkullere ve millî bankalara; 
Yatırılacağı tasrih edilmiştir. 
Diğer taraftan, İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa göre de, alelûmum sigorta fonlarının tah

vilâta, millî bankalara ve gayrimenkule yatırılması lâzımgelmektedir. 
Bu hükümlere göre, hususiyle millî bankalara ve gayrimenkule plase edilen meblâğlarda si

gorta kolları arasında bir tefrik yapılmamaktadır. 
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Bu durumda, Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm. 

İş kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortaları 
kollarına ait fonlardan Mart 1959 sonu itiba
riyle yapılmış yatırımlar aşağıda gösterilmiştir: 
Kasa 
Banka 
Tahviller 
-Sabit kıymetler 
Levazım deposu 

Yekûn 

543 540 — 
352 362 757,09 
176 235 420,— 
218 784 639,45 

10 756 800,22 

758 683 165,76 
_J 

İşçi meskenleri finansmanına tahsis olunan 
.meblâğ yukarda gösterilen mevduata dâhil olup 
Mart 1959 sonuna kadar bu maksatla İşçi Mes
ken kooperatifleri ve teşekküllerine açılmış kre
diler toplamı 110 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

4. — Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, 
kasaba ve köylerin içme suyu borularının tah
sis ve tevziinin hangi esaslara göre yapıldığına 
dair sualine Nafıa Vekili Tevfık îleri'nin, tah
rirî cevabı (7/540) 

31 . X . 1958 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Yüksek Makamına 

Aşağıdaki sorunum Sayın Nafıa Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasının temi
nine delâlet buyurulmasmı saygı Uo arz ve rica 

.©d,erim. 
Niğde 

Şerik Refik Soyer 

Kasaba ve köylerin içme suyu yolları için 
yardım olarak vilâyetlere tahsis edilen borular 
hangi esaslara göre tahsis ve tevzi olunmaktadır? 

Bu tarihe kadar ihtiyaçları karşılanamamış 
vilâyetler var mıdır? 

Eskişehir vilâyeti Nafıasmca 4 . XI . 1958 
-de ihale edilmek üzere satışa çıkarıldığı 16.X.1958 
tarihli gazetelerde ilân edilen boru satışı olayı 
hakkında vekâletleri mütalâası nedir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 22 . V . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
7/540 

Nafıa Vekâletine 
15 . X I . 1958 tarih ve 1957,sayılı yazımıza 

«ektir : 
Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, Kasaba 

ve köylerin içme suyu borularının tahsis ve tev
ziinin hangi esaslara göre yapıldığına dair olan 
şifahi suali, cevap günü olan 15 . V . 1959 tarihli 
68 nci İnikadında takrir sahibi hazır bulunma
dığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap tale
biyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 3 . VI . 1959 
Hususi Kalem 

Sayı : 429 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

22 . V . 1959 tarih ve 7/540 -1957/8311 sayılı 
i yazılan karşılığıdır : 

Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in kasaba 
ve köylerin içme suyu borularının tahsis ve tev
ziinin hangi esaslara göre yapıldığına dair sual 
takriri aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Vekâletimizee vilâyetlere gönderilen borular 
münhasıran köy içme suları içindir. Her vilâye
tin kendi boru ihtiyacını aynı derecede teinin 
edememesi ve piyasa imkânlarından uzak bulu
nanların ise hiçbir şekilde boru bulamamaları se-
bebiyle toptan boru alınması ve vilâyetlere tevzi 
edilmesi cihetine gidilmiştir. 

Vilâyetlerin istek, ihtiyaç ve piyasa durum
ları göz önüne alınarak tahsis ve tevzi edilen bu 
borular sadece bir ikmal yardımından ibaret 
olup boru bedelleri köylerde halkın yapacağı 
içme su işleri için vilâyetlere ayrılmış bulunan 
tahsisattan kesilmektedir. 

Eskişehir vilâyetinin satışa çıkardığı borula
rın vekâletimizin vilâyete tahsis ettiği borularla 
her hangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 
Tevfik İleri 

5. — Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'ın, 
Keban'la Baskil arasında kafuyolu inşası ve 
Ağın - Keban kazalarının bir yol ile demiryolu
na bağlanması hususunun 1959 yılı programına 
dâhil edilip edilmiyeceğine dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik îleri'nin, tahrirî cevabı (7/539) 
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23 Ekini 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

Elâzığ 
İsmail Hakkı Talay 

Keban ilçesinin büyük arazi parçasını teşkil 
eden Zirkeler ve Kinirler nainiyle anılan böl
gede yaşıyan binlerce vatandaşın yolsuzluk yü
zünden çektikleri ıstırap ve sıkıntının dikkate 
alınarak bu bölgeden geçmek üzere Keban -
Baskel arasında bir karayolunun inşasiyle, bu
radaki vatandaşların medeni muvasala vasıta
sına kavuşturulmasını ve bu vesile ile de, Ağın -
Keban kazalarının mezkûr bölgeden yapılacak 
yol ile, kestirmeden demiryoluna bağlanmasını 
geçen sene bir sual takriri ile Nafıa Vekilinden 
rica etmiştim. Meclis Kürsüsünde Sayın Vekil 
tarafından verilen cevapta; öz olarak: 1958 yılı 
programına bu yolun inşasının ithal edilmediği 
bildirilmiştir. Mütaakıp yıllarda inşasının 
programa ithali istirhamı ile konuya son veril
mişti. 

Bu yıl Meclisin yaz tatili dolayısiyle dairei 
intihabiyemde yaptığım gezide, bahismevzuu 
olan bölgedeki ıhalkm yolsuzluk yüzünden çek
tikleri zorluklarla, azaba bir kere daha müşa
hedem ikinci defa olarajk bu konu ile ilgilen
memi gerektirdi. Bu gerek dolayısiyle ciddî 
bir ihtiyaç halinde bulunan bu yolun inşasının 
önümüzdeki 1959 yılı programına ithal ettirilip 
ettirilmiyeceğinin lütfen açıklanması. 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 22 . V . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
No: 7/539, 1942 

Nafıa Vekâletine 
15 . XI . 1958 tarih ve 1942 sayılı yazımıza 

ektir : 
Elâzığ Mebusu ismail Hakkı Talay'm, Keban'

la Baskil arasında karayolu inşası ve Ağın - Ke
ban kazalarının bir yol ile demiryoluna bağlan
ması hususunun 1959 yılı programına dâhil edi
lip edilmiyeceğine dair olan şifahi suali, cevap . 
günü olan 15 . V . 1959 tarihli 68 nci inikadın
da takrir sahibi hazır bulunmadığından Dahilî 
Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
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| gereğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayıl

mıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 

nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
I Nafıa Vekâleti 3 . VI . 1959 

Hususi Kalem 
Sayı: 428 

T. B. M. Meclisi Reisliğine, 
Ankara. 

22 . V . 1959 tarih ve 7-539/1942 - 8199 sayılı 
yazıları karşılığıdır : 

Elâzığ Mebusu ismail Hakkı Talay'm Ke
ban'la Baskil arasında karayolu inşası ve Ağın -•• 
Keban kazalarının bir yol ile demiryoluna bağlan
masına dair sual takriri aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

Elâzığ vilâyetinde Keban ve Baskil kazaları 
arasında yapılması istenen yol; mevcut mevzuata 
göre mahallî çalışmalardan ve Vekâletimizde gön
derilen il ve köy yollarına yardım tahsisatından 

i faydalanılarak vilâyet tarafından yapılması icabe-
den bir köy yoludur. Mahallinde yapılan tetkikat 
neticesinde, halen bu istikamette bir patikanın 
dahi mevcudolmadığı, yol yüksek rakımlardan 
ve çok; kayalık ve arızalı araziden geçeceği için 
milyonların sarfını icabettireceği anlaşılmıştır. 
Bugünkü malî imkânlarımıza ve daha mühim iş
lerin mevcudolmasma göre bu köy yolunun ilce 
de programa alınması kabil olamamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 

T. ileri 

6. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nın, Hatay'
ın Altınözü ilcesine bağlı bâzı köylerde kurulmak
ta olan pazarların kaldırılması sebebine dair su-

j aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/510) 

21 . IV . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

i Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı» 
saygı ile rica ederim. 

Hatay 
I ihsan Ada 
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1. Hatay'ın Altınözü ilcesine bağlı bâzı köy

lerde, alış veriş için eskiden beri kurulmakta olan 
pazarların vilâyet emriyle kaldırılma sebebi ne
dir? 

2. Eğer bu tedbir kaçakçılığı önlemek gerek
çesiyle alınmışsa, müstahsil ve müstehlikin men
faatlerini bozmıyacak ve bahis konusu köylerin 
umumi hayatını sarsmıyacak şekilde tatbiki uy
gun olmaz mı? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. î. G. M. 
1). R. I. *Mua. Ş M. 
Sayı : 611-118^3/7782 

Özü : Hatay'ın Altınözü kazası 
dahilindeki pazar yerleri hakkında: 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
29 . IV . 1959 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7-510/3090-12671 sayılı yazı karşılığıdır. 
Hatay vilâyetinin Altınözü kazasına bağlı 

bâzı köylerde kurulmakta olan pazarların kal
dırılması sebebine dâir Hatay Mebusu İhsan 
Ada tarafından verilen tahrirî sual takriri üze
rine yaptırılan tetkikat sonunda; 

Altınözü kazasına bağlı Imikabraş, Keskin-
cik, Yumuşhan ve Karsu köylerinde kurulmak
ta olan pazarlar, 4/83'35 sayılı Kararnamenin 
tatbikatına dair 5 sayılı tebliğ hükümlerine 
göre, Beyannameye tâbi maddelerin emniyet 
bölgesine giriş ve emniyet bölgesindeki intikal
lerini kontrol etmek maksadiyle 19 . I I I . 1959 
tarihinde muvakkaten kapatılmış ise de, 
5 . IV . 1959 tarihinde bahismevzuu pazarların 
eskisi gibi faaliyetlerine müsaade edilmiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
4 . VI . 1959 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

7. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın Keskin kazasında PTT binası 
inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Münakalât Vekâleti Vekili Muzaffer Kurbanoğ-
lu'nun, tahrirî cevabı (7/526) 

30 Nisan 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tara-

. 1959 C : 1 
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin ilçesinde 1923 senesinde hane olarak 
ahşap bir şekilde inşa olunan ve halen PTT İda
resinin mülkiyetinde bulunan bina daire olarak 
kullanılmaz bir hale gelmiş ve aynı zamanda mez
kûr bina kasabanın imar plânına göre belediye 
tarafından istimlâke tâbi tutulmuş bulunmakta
dır. Bu dairenin ikametine tahsis edilecek başka 
bir bina da olmadığına göre mahalline bir PTT 
binası inşası hususunda vekâletçe ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 5 . VI . 1959 

Başmüşavirliği 
Kayıt No. : 589/4267 

özet : Keskin kazası PTT binası Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
8 . V . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 526/3126 -12835 sayılı ya
zıları karşılığıdır : 

Ankara'nın Keskin kazasında PTT binası in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair Ankara 
Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun yazılı sual 
takriri tetkik ettirilmiş ve : 

Taş ve kireçten ev olarak inşa edilmiş bulu
nan idare malı Keskin PTT binasının iki katlı 
olup altı servis, üstü lojman olarak kullanıldığı, 

Geçen yıl iç ve dış sıvalarının, badanasının, 
elektrik tesisatı ve bahçe duvarlarının tamir et
tirildiği ayrıca servis kısmına da bâzı tadiller 
yaptırılmak" suretiyle kısmen modern bir hale 
getirilmiş bulunduğu, ' 

Halen bu binanın istimlâki hususunda PTT 
Umum Müdürlüğüne bir tebliğde bulunulmadığı 
anlaşılmıştır. İdarenin malî durumu müsait bu
lunmaması dolayısiyle önce telekomünikasyon te
sislerin yerleştirileceği binalar ehemmiyet sıra
sına göre inşa edilmekte olup bahis konusu bina
nın inşası 1959 jş programına dâhil edilememiş
tir. 

| Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekâleti V. 
M. Kurbanoğlu 
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TASHİHLER 

Bu înikat zaptının sonuna merbut 293 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır. 

Sayfa Sütun * Satır Yanlış Doğru 

3 1 10 konusu madenin konusu maddenin 
3 1 24 irade irae 
3 2 13 hak tanınması hak tanınmaması 

T. B. M. M. Matbaası 



Devre : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Alman Hükümetinin ve Alman tebaası hakiki ve hükmi şahısların 
Türkiye'deki emvaline vaz'edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kal
dırılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1 /338) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . II . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71 - 868/554 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 18.11.1959 
tarihinde kararlaştırılan Almanya Hükümetinin ve Alman tebaası hakiki ve hükmi şahısların 
"Türkiye'deki emvaline vaz'edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kaldırılmasına dair kanım lâyi
hasının esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili . 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Almanya ile harb Ihaline nihayet verilmesine dair 5813 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 1 nci 
fıkrasiyle harlb halinin nihayete ermesinin, Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerin kesildiği 
'2/3 Ağustos 1944 tarihinden mezlkûr Ikanunun meriyete girdiği güne kadar gerek Almanya Hükü
metine gerek Alman tebaası hakiki •ve hükmi şahıslara ait mal, hak, menfaat ve alacaklara karşı 
tatbik lolunmuş bulunan takyidi muamele ve tedbirlere hieibir suretle tesir icra etmiyeceği hükmü 
vaz'edilmiş idi. 

1953 senesinden itibaren Almanya ile Türkiye arasındaki münasebetlerde siyasi olduğu kadar, 
iktisaıdi sahada da kaydedilen inkişaflar muvacehesinde ve bilhassa Almanya'nın 1955 Mayısında 
NATO Teşkilâtına iltihakı üzerine iki devlet arasında siyasi ve askerî bir ittifak .teessüs edince 
NATO tesanüdü ile bağdaşamıyan yukarda mâruz hükmün 'gözden (geçirilmesi lüzumu «hâsıl olmuş
tur. Esasen Türkiye'deki Alman emvalinin % 90 mm, Alman Hükümetine ait binalar teşkil et
mekte Ibunlar da fiilen Alman Sefaretti ile konsoloslukları tarafından istimal olunmaktadır. 

Binaenaleyh harb ıhaline mahsus lolan bu durumun devamının Türk - Alman münasebatı ile ka-
'biliteli'f olmıyacağını müşahede eden Hükümetimiz bu tatbikata son verilmesini temin maksadiyle 
ilişik kanun lâyihasını hazırlamış (bulunmaktadır. 

>S 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/338 
Karar No: 30 

Yüksek Reisliğe 

Alman Hükümetinin ve Alman tebaası haki
ki ve hükmi şahısların Türkiye'deki emvaline 
vaz'edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kal
dırılmasına dair kanun lâyihası, Hükümet tem
silcileri de hazır olduğu halde encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Yapılan incelemede gerek Hükümet temsil
cisinin verdiği izahat ve gerekse esbabı mucibe-
de serd edilen hususlar yerinde görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

îzmir Kastamonu 
M. Çavuşoğlu B. Aktaş 

Kâtip 
Amasya 

1. Olgaç 
Bilecik 

E. Çolak 
Çorum 

K. Terzioğlu A. 
Giresun 

/ / . Bozbağ 
İzmir 

1. Sipahioğlu H 
Manisa 

H. Bayur 
Nevşehir 

M. H. TfrgÜblü 

1939' 

Çanakkale 
/ / . Alyot 

Denizli 
Çobanoğlu 
Giresun 

M. Şener 
Konya 

. R. Atademiî 
Manisa 
§. Ergin 

Antalya 
A. Tokuş 

Çorum 
S. Baran 

Muğla 
B. Belge 

îzmir 
N. Pınar 

Manisa 
S. Ağaoğlu 

Manisa 
N. Körez 

Sakarya 
II. O. Erhan 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/338 
Karar No. 27 

22. V. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Alman Hükümetinin ve Alman tebaası hakiki 
ve hükmi şahısların Türkiye'deki emvaline vaz'-
edilen takyidi muamele ve tedbirlerin kaldırıl
masına dair kanun lâyihası, encümenimizde 
alâkalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde zikre
dilen hususlar encümenimizce de yerinde müta
lâa edilerek kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret En. Rs. M. M. Kâtip 

Konya Manisa Konya 
N. Tahralı N. S. Altuğ M. GüzelMınc 

Antalya Çorum Edirne 
1. Subaşı F. Hactrecepoğlu R. Gürkan 

Eskişehir İzmir Kayseri 
/ / . Dedelek N. Incekara Ö. Başeğmez 

Konya Kütahya Samsun 
O. Şeker 1. Germeyanoğlu S. Çonoğlu 

Tekirdağ Trabzon 
İ. Özdoyuran F. Karanis 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Yozgad 
N. Taml 

Zonguldak 
T. öhtem. 

( S. Sayısı : 267 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Almanya Hükümetinin ve Alman tebaası hakiki 
ve hükmi şahısların Türkiye'deki emvaline vaz
edilen takyidi muamele ve tedbirle?~in kaldırılma

sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Almanya Hükümetinin ve Al
man tebaası hakiki ve hükmi şahısların Türki
ye'deki mal, hak, menfaat ve alacaklarına 2/3 
Ağustos 1944 tarihi ile 5813 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 24 . VII . 1951 tarihi arasında 
vaz'edilmiş olup halen devam etmekte bulunan 
takyidi muamele ve tedbirler kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 5813 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin 1 nci fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 3. 
mahfuzdur. 

MADDE 4. 
riyete girer. 

6342 sayılı Kanun ahkâmı 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

18 . I I . 1959 
Başvekil V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili» 

T. îleri 

Sıh. ve Ic. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırddr 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

( S. Sayısı : 267 ) 





Devre : XI ftQ t 
tçtima: 2 S. S A Y I S I : 2 Ö 1 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı 
Kanunla muaddel 10 ncu maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
(1/352) 

T. G. 
Başvekâlet 18. IV . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 894/900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
13 . IV . 1959 tarihinde kararlaştırılan 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
sayılı Kanunla muaddel 10 ncu maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâyihasının, 
esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
T. îleri 

ESBABI MUCİBE 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 10 ncu maddesi 5611 sayılı Kanunla ta
dil edildiği zaman teğmenlik ve asteğmenlik bekleme süresi birlikte dört yıl olarak kabul edilmiştir. 
Bilâhara meriyete giren 5802 sayılı Astsubay Kanununun 28 nci maddesi mucibince subay sınıfına 
geçirilen astsubaylara ise teğmen rütbesi verilmektedir. 

Bu suretle teğmen olanlar, 4273 sayılı Kanunun muaddel 10 ncu maddesindeki «Asteğmen ve teğ
men beraber dört yıl» hükmüne tâbi tutulmaları ve neticede asteğmenlik ve teğmenlik bekleme süre
sinin birlikte zikredilmesi sebebiyle, Harb Okulundan mezun olan subaylara nazaran sözü geçen müd
dette 6 ay fazla beklediklerinden bu mahzurun önlenmesini teminen ilişik kanun lâyihası hazırlan
mıştır. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MUM Müdafaa Encümeni 27 . V . 1959 

Esas No. 1/352 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyrulan 4273 sayılı maddesi 1 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair 
5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye vekâ-
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letleri temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde* serd edilen 
hususlar yerinde görülmüş ve 4273 sayılı Subay
lar heyetine mahsus terfi Kanununun 10 neu 
maddesindeki asteğmenlik bekleme müddeti 6 
ay ve teğmenlik bekleme müddeti de 3 sene 
iken tatbikatta terfilerin bu kanunun 17 nci 
maddesine tevfikan yapılması zarureti muvace-
cehesinde 5611 sayılı Kanunla bu iki rütbede bek
leme müddeti 4 seneye çıkarılmıştır. Bundan 
sonra kabul edilen 7140 sayılı Kanunla 4273 
sayılı Kanunun 17 nci maddesine eklenen 1 fık
ra ile bu tatbikatın mahzuru ortadan kalkmış 
bulunmakla asteğmenlik bekleme müddeti 6 ay 
ve teğmenlik bekleme müddeti de 3 sene olarak 
kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihasmdaki muvakkat madde de 
bir redaksiyon değişikliğiyle kabul edilmiş bu
lunduğundan Umumi Heyetin tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi M. Muharriri 

Nevşehir İçel 
Z. Üner Y. Karabulut 

Kâtip 
Muş İzmir Konya 

$. Ağaoğlu P. Ariburun İ. A. Akdağ 

İstanbul Tekirdağ İzmir 
N. Ataç Uygun değildir F. TJçaner 

tzada bulunamadı İV. AJcnoz 

İstanbul. 
İV. Kemalyeri 

(S . Sayısı : 281)' 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 10 ncu 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyeti
ne mahsus terfi Kanununun muaddel 10 neu 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«MADDE 10. — Subayların terfie hak ka
zanmaları için her rütbede fiilî olarak en az bu
lunacakları süre aşağıda gösterilmiştir. 

Asteğmen ve teğmen beraber 4 yıl (îlk altı 
ayı asteğmenliktir. Astsubaylıktan teğmen nas-
bolunanlarm teğmenlik bekleme süresi 3 sene 
6 aydır.) 
. Üste ğmen 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 

Yüzbaşı 6 yıl (Havada 5 yıl) 
Binbaşı 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yarbay 3 yıl 
Albay 3 yıl 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 yıl (Havada 2 yıl) 
Tümgeneral, Tümamiral 3 yıl 
Korgeneral, Koramiral 3 yıl 
Orgeneral, Oramiral 3 yıl» 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde, astsubaylıktan subaylığa geçiril
miş bulunanlardan teğmen rütbesinde olanlar 
terfi şartlarını haiz bulundukları takdirde 3 yıl 
6 ayı doldurdukları tarihten muteber olmak 
üzere derhal terfileri yapılır ve geçen zaman 
için maaş farkı verilmez. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

13 . IV . 1959 
Başvekil Vekili 

T. îleri 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışana V. V. 

H. Şaman 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
TADÎLÎ 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muad
del 10 ncu maddesi 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununun muaddel 10 ncu mad
desinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmiştir. 

Madde 10. — Subayların terfie hak ka
zanmaları için her rütbede fiilî olarak en az bu
lunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir. 

Asteğmen 6 ay, 
Teğmen 3 sene, 
Üsteğmen 6 sene (Deniz ve Havada 5 «ene), 
Yüzbaşı 6 sene (Havada 5 sene), 
Binbaşı 6 sene (Denizde ve Havada 5 sene), 
Yarbay 3 sene, 
Albay 3 sene, 
Tuğgeneral ve Tuğamiral 3 sene (Havada 2 

sene), 
Tümgeneral, Tümamiral 3 sene, 
Korgeneral, Koramiral 3 sene, 
Orgeneral, Oramiral 3 sene, 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde teğmen rütbesinde bulunan subaylar
dan terfi şartlarını haiz bulundukları takdirde 
üç seneyi doldurdukları tarihten muteber olmak 
üzere derhal terfileri yapılır ve geçen zaman için 
maaş farkı verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

(S . Sayısı: 281) 
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MiUî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili ve 
Hariciye V. V. 

H. Erkmen 
Güm. ve înh. Vekili 

H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

îmar ve iskân Veküi 

Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polathan 
Nafıa Veküi 

T. îleri 
Sıh. ve îç. Mua. Veküi ve 

Dahiliye V. V. 
Dr. Lûtfi Kırdw 
Ziraat Veküi ve 

îmar ve Isk. V. V. 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Bas. - Yay. ve Tura. 
Vekil V. 
A. Aker 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

'S. Atamam, 

( a Sayası: 281) 



Devre : XI 
ÎÇtima:2 S- S A Y I S I 2 

6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci maddesinin bu kanunun 
meriyete girmesinden evvel çimento yapılmasında kullanılan 
başlıca maddeler için verilmiş olan arama ve işletme ruhsatname
lerine müsteniden yapılmış ve yapılacak işletme hakkı ve imtiyaza 
tahvil taleplerinin kabulünü de tazammun edip etmediğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Sanayi Encümeni mazbatası 

(3 /392) 

T. C. 
Başvekalet 17 . IV .-1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 72-60/897 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

'6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci maddesinin, bu kanunun meriyete girmesinden evvel 
çimento yapılmasında kullanılan başlıca maddeler için verilmiş olan arama ve işletme ruhsat
namelerine müsteniden yapılmış ve yapılacak işletme hakkı ve imtiyaza tahvil taleplerinin ka
bulünü de tazammm ettiği şeklinde, tefsiri hakkındaki Sanayi Vekâletinin 6 . IV . 1959 tarihli 
ve 5/8788 sayılı yazısının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başvekil Vekili 

T. îleri 

Sanayi Vekâletinin 6. IV. 1959 tarihli ve Maden D. Rs. 5/8788 sayılı yazısı suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Çimento yapılmasında kullanılan başlıca maddeler (kil, alçı, kalker) mahiyetleri itibariyle bi
rer taşocağı maddesidir ve işletilmeleri Taşocaıkları Nizamnamesine tâbidir. Mülga 4268 sayılı 
Kanunla bu maddeler çimento yapılmasında kullanılmak şartiyle 23 . VI . 1942 tarihinden itiba
ren madenler meyanırıa ithal olunmuştu. 

Mezkûr maddeler 11. III. 1954 tarihinde yürürlüğe konulan 6309 sayılı Maden Kanununun 
1 nci maddesine alınmamak suretiyle çimento yapılmasında kullanılmış olsa dahi taşocakları mev
zuatı içinde bırakılmıştır. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce iktisabedilmiş olan arama ve işletme hak
ları 152 nci madde ile mahfuz tutulmuştur. 

Binaenaleyh eski mevzuata göre verilmiş oljm arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi
ne müsteniden yapılmış ve yapılacak işletme hakkı talepleri ve imtiyaza tahvil taleplerinin kabu
lü ve eski mevzuatın yürürlüğü zamanında yapılan ihale taleplerinin de yürütülmesi lâzımgelece-
ği, aksi takdirde mahfuz tutulan arama, işletme ruhsatnameleri ve ihale taleplerinin bdr kıy
met ve mânası kalmıyacağı tabiîdir-
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Diğer: taraftan iy£a4enc lEanjmunuıı 152 nci maddesinin Türkiye Büyük Meclisinde müzake
resi siyasanda, 3 . Hfr. 1984* tarihli ve Elli altıncı İnikada ait 29 ncu cilt zabıt ceridesinde Eko
nomi Komisyonunca o zaman ihale edilen 20 çimento fabrikası için alınacak ruhsatnamelerin 
ar$*nar; şüjaşlüut ©j:4ü|tfiîi soara imtiyaza geçebileceği kaydedilmiştir. 

^la^9^$W^ATlRi^ll.l^,^^ maddesinde «3u kanunun yürürlüğe konulmasından evvel çimen
to yapılmasında kullanjlan başlıca maddeler için verilmiş olan işletme imtiyazları, işletme ve 
aram* ruhsatnameleri sona erinceye kadar yürürlükte kalır ve bu kanun hükümlerine tâbi tu-
%Jn|.* #$&im£kte<Ii«. 

l$û  4uru£şı& 8$î$t bölüş l^nugu maddenift yazılış şeklinden çimento imaline elverişli başlıca 
maddelere ait arama rujısatnamesi ve işletme ruhsatnamelerinin meriyetleri müddetince Maden 
Kanununa tâbi olacağı, mezkûr kanunun 43 ve 68 nei maddelerine göre işletme hakkı ve imtiyaz 
talebedilemiyeceği gibi bir mâna çıikmaktadn\ 

Bu itibarla, her hangi bir ihtilâfa meydan verilmemek üzere Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 
ncı maddesi gereğince (6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci) maddesinin, bu kanunun yürür
lüğe konulmasından evvel verilmiş olan arama ruhsatnameleri ve işletme ruhsatnamelerine müs
teniden yapılmış ve yapılacak işletme hakkı talepleriyle imtiyaza tahvil taleplerinin kabul ve yü-
rütüleceşği şeklinde tefsirine ait gerekli muamelenin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ede
rim. 

Sanayi Vekâleti Vekili 
8. Ataman 

Sanayi Encümeni mazbatası 

Ti JT. M. M. 
Sanayi Encümeni 29 . V . 1959 
Esas No. 3/392 

Yüksek Reisliğe 

6309 sayılı Maden Kanununun 152 nci mad
desinin tefsirine mütedair Başvekâlet tezkeresi, 
Hükümet n^t^şailjiâ» d# iştirefciyle, eacümeni-
mizde tetkik ve müzakere edildi : 

Bilindiği üzere yurdumuzda tapgaM&r* mad
delerinin işletme ve istismarları usulü taşocak-
ları ın.şyzuatına. tâbi bulunmaktadır. 

Mahiyetleri itibariyle, doğrudan doğruya bu 
grupa dâhil bulunmakla beraber aynı zamanda 
birer çimento hammaddesi teşkil eden (Kil, alçı, 
kalker,.,.) gibi bâ^l maddeler, bir taraftan taş-
öcakları mevzuatına tâbi olmakla beraber, di
ğer taraftan mülga 4268 sayılı Kanunla 
23 . Vî . 1942 tarihinde çimento imaline elve
rişli başlıca maddeler olarak; (Bu maddeler çi
mento yapılmasında kullanılmak şartjyle) ma
den, teltkM ve kabul edilmiş ve maden meya-
nına ithal olunmuştu. Ancak, mezkûr madde
ler, 11 . HI . 1954 tarihinde yürürlüğe konu

lan 6309 sayılı Maden Kanununun, madenleri 
gösteren 1 nei maddesinde tadadedilmemek su
retiyle maden mevzuatı şümulüne alınmamış, 
dolayısiyle bu maddeler çimento yapılmasında 
kullanılsalar dahi eskiden olduğu üzere tekrar 
ve tamamen taşocakları mevzuatı içinde bırakıl
mışlardır. 

Hal böyle olmakla beraber, 6309 sayılı Ma
den Kanununun meriyete vaz'mdan önce bahis 
meyzu maddelere; (Çimento yapılmasında kul
lanılan başlıca maddeler) mütaallik olarak ik-
tisabedilmiş bulunan arama ve işletme hakları, 
tefsir konusu 152 nci madde ile mahfuz tutul
muş bulunulmaktadır. Ancak, bu husus zikri 
geçen 152 nci maddede, Maden Kanununun yü
rürlüğe konulmasından evvel çimento yapılma
sında kullanılan başlıca maddeler için verilmiş 
olan işletme imtiyazları ile işletme ve arama 
ruhsatnamelerinin sona erinceye kadar yürür-
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lükte kalacakları ve bu kanun hükümlerine tâbi 
tutulacakları şeklinde ifade edilmiştir. Madde 
metninin yazılış tarzının, bu kabil arama ve iş
letme ruhsatnamelerinin sadece yürürlükleri 
müddetinee Maden Kanununa tâbi bulunacağı, 
meriyetleri hitamında hükümden sakıt olacağı, 
artık bunlara müsteniden işletme hakkı talep ve 
istihsal edilemiyeceği şeklinde bir anlayışa yol 
açtığı ileri sürülmektedir. 

Bahis konusu madenin gerek tanzimi mak
sadı ve gerekse Mecliste yapılan tadili sebebi 
karşısında bu tarzda bir anlayışa mahal bulun
madığı tezahür eylemektedr. Filhakika Maden 
Kanununun ihzarı sırasında çimento imaline el
verişli başlıca maddelerin mahiyetleri bakımın
dan bu kanunun şümulüne almmıyarak tama
men taşoeakları mevzuatı içinde bırakılmaları 
kararlaştırıldığı, ancak o zaman elde mezkûr 
maddelere mütaallik olarak yalnız imtiyazlar 
mevcudolduğu ve bunlardan başkaca arama 
hakkı veya işletme talebi bulunmadığı nazara 
alınarak 152 nci maddenin sadece imtiyazlara 
ait müktesep hakların mahfuziyetini temin ve 
irade edecek şekilde hazırlandığı ve alâkalı en
cümenlerden de bu şekilde geçtiği görülmekte
dir. Maden kanunu lâyhasınm Umumi Heyetçe 
müzakeresine başlanmasına takaddüm eden dev
rede yurdun muhtelif bölgelerinde 20 kadar çi
mento fabrikası tesisi mevzuunun ele alındığı, 
bunlarla ilgili olarak bahis konusu maddeler 
için arama ruhsatnameleri talep ve ita olunduğu 
anlaşılmıştır. Lâyihanın Umumi Heyet tarafın
dan müzakeresi sırasında encümence vâki talep 
üzerine bu husus nazarı dikkate alınarak mev
cut imtiyazların mahfuziyetine mütaallik 152 
nci madde metnine mezkûr (Arama ve işletme 
ruhsatnameleri) nin de ithal ve ilâvesi müttefi-
kan kabul edilmiş ve konuşmalar arasında bu 
kabîl ruhsatnamelere müsteniden imtiyaz talep 
ve ita edilebileceği ayrıca tasrih ve teyidolun-
muştur. 

Diğer taraftan maden mevzuatına göre ma
den arama ruhsatnamesi istihsali, muayyen sa
halarda mevcudiyeti sezilen gayrimekşuf maden 
tezahürlerinin aranması, meydana çıkarılan ya
taklar için arayıcısı tarafından ihale muamele
sine teşebbüs olunması ve bunlar üzerinde işlet
me hakkı tesis edilmesi maksadına matuf oldu
ğu malûmdur. Aksi takdirde yani münhasıran 
arama ruhsatnamesi alındıktan ve aramalar ya
pıldıktan sonra, o ruhsatnamenin meriyeti hita
mında hükümden düşürülmesi ve meydana çı
karılan tezahür üzerinde müteşebbisine her han
gi bir hak tanınması takdirinde, bu sahada mes-
buk emek ve külfetler boşa gidecektir. Böyle 
bir halin bir kıymet ve mânası bulunmadığı gibi 
mer'i kanunlarla derpiş edilen hükümlerle de as
la kabilitelif olamıyacağı bedihidir. 

Bu sebeplerle, 6309 sayılı Maden Kanununun 
yürürlüğe konulmasından önce çimento yapıl
masında kullanılan başlıca maddeler için istihsal 
edilmiş olan arama ve işletme ruhsatnamelerine 
müsteniden yapılmış veya yapılacak olan işlet
me hakkı talepleriyle imtiyaza tahvil talepleri
nin kabul edilmeleri ve yürütülmeleri lâzımgel-
diği, bu hususun maden mevzuatının ruh ve 
maksadına, bahis konusu 152 nci madde üzerin
de yapılan tadil, tavzih ve ilâvelerle takibedilen 
gayeye, adalet ve müktesep hak esaslarına tama
men tevafuk eylediği aşikâr olduğu, mezkûr 
madde hükmünün başka türlü tefsirine mahal 
bulunmadığı neticesine varılmıştır. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Sanayi Encümeni Reisi Mazbata Muharrin 
Zonguldak Zonguldak 

S. Başol C. Z. Aysan 

Afyon K. Bolu Diyarbakır 
O. Uygun K. Kocaeli H. Z. Tiğrel 

imzada bulunamadı 
Giresun İstanbul Kayseri 
T. tnanç î. Altabev ö. Başeğmez 
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