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1. — GEÇEN TU 

Birinci Oturum \ 
Kuytak Fikret'in, Yassıada'da vazifeli bulu- j 

uan askerî ve sivil personele verilecek munzam f 
ücretler hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve 
kanun kabul olundu. 

Milletlerarası nakliye işlerinde çalışan işçilerin 
Sosyal Güvenliğine mütedair Avrupa Sözleşme
sinin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı görüşül
dü ve kanun kabul edildi. 

6096 sayılı Kanunun 6778 sayılı Kanunla mu
addel 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı görüşüldü ve kanuni kabul olundu. 

Maraş'ın Karadere köyünün 57 sayılı hane
sinde kayıtlı Ailioğlu 1934. doğumlu Yaşar Yu
varlak'm ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
rapor okundu ve kabul edildi. 

Düzce'nin Büyükaçma köyü 8/3 hanesinde 
kayıtlı Haliloğlu 8 Nisan 1932 doğumlu Cemil 
(Cevdet) Turan'in ölüm cezasına çarptırılması 
'hakkındaki rapor okundu ve kabul olundu. 

İstanbul 'un Beşiktaş ilçesi Sinanpaşaicedit 
mahallesinin 4 sayılı hanesinde kayıtlı Şakiroğlu, 
Fatma'dan doğma 20 Eylül 1330 doğumlu Ali i 
Ünveren'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın- İ 
daki rapor okundu ve kşajbul edildi.' j 

2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 27 

nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/156) (Sosyal İşler Komisyo
nuna) 

2. — Zirai kazançların Gelir Vergisine tâbi 
tutulmasına ve bu sebeple 5421 sayılı Gelir 
Yergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bâzı hükümler ilâvesine ve 2097 sa
yılı Hayvanlar Vergisi Kanununun kaldırılma- i 
sına mütedair kanun tasarısı (1/157) (İktisat j 
Komisyonuna) i 

3. — Millî Korunma suçlarının affına, Mil- j 
lî Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesapla- i 

TAK ÖZETİ 

Siird'in Beşiri kazasının İlâh Nahiyesine bağlı 
Tilmcrç köyünün 10 sayılı hanesinde kayıtlı ineli-
metoğlu Şirin Tekin'in' ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki rapor okundu vö, kabul olundu. 

Sivas'ın Yeniapardı köyünün 13 sayılı hane
sinde kayıtlı Mehmet Kızı 1 . 1 . 1936 doğumlu 
Durdu Araş,'(Sarakaya) ile Sivas'ın Haydadı kö
yünün 26 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu 
1934 doğumlu Hüseyin Sarıkaya'nin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki rapor okundu ve 
kabul edildi. 

Çermik'in merkez nahiyesinin Ekrek köyü
nün 52 sayılı hanesinde kayıtlı Hasatnoğlu 1 . 3 . 
1937 doğumlu Bilâl Kutlucan'm ölüm cezasın» 
çarptırılması hakkındaki rapor okundu ve kabul 
edildi. 

Çankırtı'nın Dümeli köyünün 68 sa5rüı hane
sinde kayıtlı Raşitoğlu Fatma'dan doğma 20 Mart 
1338 doğumlu Yakup Gökmen'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki rapor okundu ve kabul. 
olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan1 Kâtibi 

Yurdahuler Muzaffer Kuytak Fikret 
Divan Kâtibi 

Karavelioğlu Kâmil 

KAĞITLAR 

rııiüi tasfiyesine ve bâzı hükümler- ihdasına. 
daiı» 79 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/158) 
(1 ktisat Komisyonuna) 

Teklifler 
4. — Küçük Sami ve Özkaya Mehmet Şük

ran'm, Sabık milletvekillerinin içinde bulun
dukları içtima yılını takibeden yıllarda tahak
kuk edecek tahsisat ve yolluklarına karşılık 
olarak bankalardan aldıkları borçlar »hakkında 
kanun teklifi (2/168) (İktisat Komisyonuna) 

5. — Küçük Sami'ııin, Ankara Üniversitesi 
1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Hukuk ve Veteriner fakülteleri kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 

* teklifi (2/169) (İktisat Komisyonuna) 
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B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,— 

BAŞKAN — Org. Öadilek Fahıi 

KÂTİPLER : Aksoyoğiu Refet, Ozgüneş Mehmet 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Oturumu 
açıyorum. Gündemin birinci maddesi üzerin-

1, — Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, 
Yeraltı suları hakkında kanun teklifi ve) Bayın
dırlık ve İmar Komisyonu raporu (2/129) (1) 

BAiŞKAN —• Sözü Komisyon Sözcüsü Hay
dar Tunçkanat'a veriyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanun daha önce huzurunuza 
gelmiş o tarihte etraflı izahat takdim edilmiş
ti. Fakat bâzı arkadaşlarımızın ileri sürdük
leri haklı mütalâalar nazarı itibara alınarak 
tasarı komisyonumuza iade edilmişti. 

Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları nok
talan yeni baştan gözden geçirdik, gerekli 
tashihleri yaparak bugün huzurunuza tekrar 
getirdik. 

Evvelki görüşmelerimizde tasarının tümü ile 
o ncü maddesine kadar kabul 'buyurmuştunuz. 
Fakat komisyonumuzda tasarıyı yeni baştan 
ele alınca birinci madde ile terimler kısmına 
bâzı ilâveler yapıldığı için bu kanunun yeni 
baştan müzakere edilmesini arz ve tekliü ede
rim. Maddeler üzerinde görüşülürken, arka
daşlarımızın suallerine ve istedikleri izahata, 
ilgili bakanlar ve mütehassıs arkadaşlar cevap 
vermek üzere huzurunuzdadırlar. 

KÜÇÜK SAMİ — Gerekçe ve tümü üzerin
de daha evvel karar verilmişti. Şimdi, doğ
rudan doğruya maddelere ıgeçilerek maddelerin 
kabul veya reddidir. Bu o kadar normal bir 
muameledir ki, bu mevzuda bir teklif yapma
ya dahi lüzum yoktur. 

(1)144 8. Sayılı basmayazı eki zaptın sonun- \ 
eladır, j 

— 3 

den müzakerelere başlıyoruz. 

I BAŞKAN — Maddeler üzerinde müzakereye 
devam hususunu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

Yeraltı suları hakkında Kanun 

Yeraltı sularının mülkiyeti 
MADDE 1. — Yeraltı suları umumi sular 

meyanmda olup Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, 
kullanılması, korunması ve tescili bu kanun 
hükümlerine tâbidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ma
lûmunuz olduğu gibi, Medeni Kanunda lüzum-

I lu tadilât yapılmış ve sizce de kabul edilerek 
kanuniyet kesbetmiş bulunmaktadır. Burada 
yeraltı sularının Devlet malı olduğu belirtile
rek kanunun hükmü daha kuvvet kazanmış 
oluyor. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Terimler 
MADDE 2. — Bu kanunda yeraltı suyu ile 

ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki mâ
naları ifade eder. 

Yeraltı suyu: 
Yeraltındaki durgun veya hareket halinde 

olan bütün sulardır. 
Yeraltı suyu depos ıı": 
Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalar

dır ki, bu tabakaların her hangi 'bir noktasın
dan su çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir 
edilmiş olur. 

Kimse : 
ı Resmî, yan rasmî veya hususi hüviyeti haiz 
j hakiki ve hükmi şahıslar. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Komşu : 
Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bu

lunan ve hâlin icaplarına göre bitişik arazi sa
hibi gilbi aynı yeraltı suyu imkânlarından fay
dalanması lâzımgelen kimse. 

Müracaat sahibi : 
Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi 

istiiyen kimse. 
Belge saJhibi : 
Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belge

si almış olan kimse. 
Faydalı kullanış : 
Yeraltı «uyunun içmede, temizlikte, beledi

ye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sula
mada, maden ve sanayide, sportif ve sair tesis
lerde kullanılması. 

Faydalı ihtiyaç : 
Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin fayda

lı kullanışları için muhtaç/olduğu su miktarı. 
Emniyetli verim haddi r 
Yeraltı suyu deposu verimine zarar verme

den devamlı olarak alınabilecek su miktarı. 
Araştırma kuyusu : 
Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere 

açılan kuyular. 
İşletme kuyusu : 
istifadeye arz olunan kuyular. 
BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar

kadaşlar; geçen müzakerede bu madde Yüksek 
Heyetinizce kabul edilmişti. Fakat şimdi bura
ya iki terim eklenmiş oluyor: Birisi araştırma 
kuyusu, dikeri işletme kuyusu. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istivan?.. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bu iki 
terimin eklenmesinin esbabı mucibesind öğrene
bilir miyim? 

MUHÎTTlN KULÎN — Efendim, müsaade
nizle arz edevim. 

Bu terimler kanun metninde geçiyor; bura
ya tavzihan konmuş oluyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeraltı suyu işletme sahalarının tesbit ve ilânı 
MADDE 3. — Sınırları ve karakteristikleri 

tâyin edildikçe yeraltı suyu sahaları, Bayındır-
" lik Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Ku-
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rulu karariyle «Yeraltı suyu işletme sahaları»' 
kabul ve ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilân- edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları içinde 
kuyu açılması 

MADDE 4. — Yeraltı suyu işletme safhaları 
içinde 8 nci madde hükmüne göre belge alına
rak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, 
derinlikleri ve diğer vasıflariyle çekilecek su 
miktarı Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü ta
rafından tâyin ve tesbit edilir. 

Yeraltı suyu işletme sahalarında S nci mad
de şümulüne giren 'hor türlü yeraltı suyu tesis
leri, Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek 
Teknik Talimatname hükümlerine göre mey
dana getirilir. 

Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak 
kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını 
kullanmıya yetkilidir. 

Faydalı İhtiyaç miktarı, tahsis edilecek 
maksada göre ilgili Bakanlıkların mütalâası 
alınmak suretiyle, Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü tarafından tâyin ve tesbit edilir. 

AKSOYOĞLU REFET — Bayındırlık Baka
nımızın bu madde hakkındaki fikrini öğrenmek 
istiyorum. 

MUKBlL GÖKDOĞAN (Bayındırlık Baka
nı) — Efendim, evvelce bu kanunun 4 ncü mad
desine kadar müzakeresi yapılmış, komisyona 
iadesi dolayısiyle de 'komisyonda bulunarak gö
rüşmeleri takibetmiştim. 

Tarım Bakanlığının iştirakiyle yapılan bu 
toplantıda madde üzerinde tam bir mutabaka
ta varılmıştır. Bir işletme kuyusu açan kimse
nin bu şekildeki müracaatiyle suyu kullanma 
yetkisini, miktar itibariyle suyu tescil ettirme
si hususları tamamen bakanlıklarımızca tasvip 
edilmektedir ve bunu işletmeye uygun bir şekil 
olarak mütalâa etmekteyiz. 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışın
da yeraltı suyu 'aranması ve kullanılması 
MADDE 5. — ilân edilmiş yeraltı suyu iş

letme sahaları dışında her arazi sahibi; arazi-
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sinde yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan son
ra, bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek 
miktarını kullanmak hakkına maliktir. 

Ancak bu işler 8 nci maddenin şümulüne 
girdiği takdirde belge alınması mecburidir. 

Faydalı ihtiyaç miktarı dördüncü madde 
hükümlerine göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar; bi
liyorsunuz, tatbikatta doğabilecek güçlükleri 
bertaraf etmek için elle açılan kuyular kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komşu hakkı 
MADDE 6. — Arazisinde faydalı ihtiyaçla

rı için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu 
suyu elde etmesi fahiş masrafı icabettiren bir 
kimsenin, komşu arazideki yeraltı suyundan 
istifade şartları 20 nci maddede sözü geçen 
tüzükte belirtilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu madde, ka
nunun hükmü içine sokulmuştu. Fakat şimdi 
tüzüğe dâhil edilmek suretiyle daha genişletil
miş oluyor. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde başka 
konuşmak istiyen var mı i Yok. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün yetkileri 

MADDE 7. — Yeraltı suyu etüt ve araştır
maları için Devlet Su İşleri, her hangi bir yer
de kuyular açmak veya açtırmak hakkına nüa-
liktir. Bu kuyular için istimlâk yapılmaz. 

Araştırma kuyularından işletme kuyusu ha
line ifrağ edilenlerle, doğrudan doğruya işlet
me kujyusu olarak açılan kuyular için, kuyu 
yeri ile geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğü tarafından istimlâk olu
nur. İstimlâk bedeli, kuyunun maliyet hesabı
na ithal edilir. 

İşletme kuyularının intifa hakkı Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü tarafından hakiki ve
ya hükmi şahıslara devredilebilir veya kirala
nabilir. Devir veya kira bedeli Devlet Su işle
ri Umum Müdürlüğü tarafından takdir olunur. 
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Kuyunun intifa hakkının devrinde veya ki

ralanmasında arazi sahibine tercih hakkı tanı-
hr. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, metnin orta kıs

mında ; «Kuyunun maliyet bedeline ithal edilir» 
deniyor. Buna, burada, bu kanunda neden lü
zum görülmüştür efendim? Zaten, Devlet Su 
İşleri tarafından, kira bedeli takdir edilir de
niyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Efendim; bir arazi kuyu 

açmak için istimlâk edilir, fakat kuyudan ye
teri kadar faydalanılamıyacağı anlaşılıyor; is
timlâk bedeli ödenmek suretiyle arazi sahibine 
terk ediliyor. Burada, böyle bir durum mu he
def tutuluyor acaba? 

NEŞET AKMANDOR (D. S. î. Genel Müdü
rü; — Kuyu bedellerinin takdirinde muhtelif 
tarzda mütalâalar ileri sürülmektedir. İnşaat 
bedeli bahis mevzuu olunca aslolan, gayenin el
de edilmesi için yapılacak bütün masrafların bu 
bedele ithalidir. Bu sebeple maddeye sarahat 
vermek ve tereddüdü izale etmek için bu husus 
açıkça buraya dercedilmiştir. 

OSMAN TOSUN (Tarım Bakanı) — Efen
dim, bu maddeye tam bir vuzuh verebilmek için 
Bakanlığımıza bağlı Toprak - Su Umum Müdür
lüğünün kuruluş gayesi ve vazifesi bakımından 
ikinci fıkradaki «kuyunun maliyet hesabına it
hal edilir.» hükmünden sonra ayrı bir fıkra ola
rak : «Zirai sulama maksadiyle işletmeye açıla
cak kuyuların işletmesinde zirai sulamaya taal
lûk eden arazinin sulamaya hazırlanması ve sula
manın tatbikatında yapılacak eğitim, öğretim ve 
teknik yardım gibi hizmetler Tarım Bakanlığın
ca yürütülür.» hükmünün eklenmesi yerinde 
olacaktır. Bu sadece elde edilecek suyun zirai 
sulamada kullanılması halinde mevzuubahsola-
eaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Hakikaten bu tatbikat için 
maddeye vuzuh getirmektedir. Sayın Tarım Ba
kanının teklifini ben takabbül ediyor ve teklif 
ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sözcü olarak bu 
sözleri bu mevzu ile alâkasını bulamadık. Zaten 
yeraltı sularının aranması ve işletilmesi ve lüzu
mundan fazla su kullanılmasını Önlemek için bu 
şekilde hareket edilmiştir. Yani şahsın menfaa
tinden alınarak milletin menfaatine terk edilmiş 
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olacaktır. Ben buradaki kaselinizi pek iyi anlıya- -; 
m adım. j 

OSMAN TOSUN (Tarım Bakanı) — Efen
dim, bir su bulunduğu, topraktan çıktığı vakit, 
eğer zirai maksatlarla kullanılacaksa Tarım Ba
kanlığı esas itibariyle bu suyun hasıl kullanıla- | 
cağını çiftçiye öğretecektir. Eğer kullanılma şek- j 
li cğretilmezse bündaıı fayda yerine zarar hâsıl I 
ohır. Bu bakımdan Tarım Bakanlığına bir vazi
fe yüklemiş bulunuyor. Tabiatiyle bu, Tarım I 
Bakanlığının yapacağı bir iştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu mesele zaten 
bir yönetmelikle tesbit edilecektir. O yönetmeli
ğe de ithal edilebilir. Bir kanun maddesi olarak 
buraya girmesi doğru değildir. Bütün ilgili ba
kanların bir araya gelerek hazırlıyaeakları yö- j 
netmeliğe bu husus konulabilir. Bu maddenin ka- i 
bıılünü arz ve teklif ederim. j 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen ?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. [ 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, j 

Belge' alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti < 
MADDE 8. — Aşağıdaki (a) ve (b) îıkrala- | 

rında' beyan edilen kazıların yapılması veya ku
yuların açılması için Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünden belge alınması mecburidir. 

a)" Su temini maksadiyle, kesitleri ne olur
sa olsun, tabiî zemin üstünden itibaren derinliği 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından 
tesbit ve Bakanlar Kurulunun tasvibinden son
ra ilân olunan haddi aşan her türlü çukur, son
daj ve kuyular (el ile açılan kuyular hariç), 

b) Su temini maksadiyle, boyları ve kesit
leri ne olursa olsun, ııfki veya meyilli her türlü 
galeriler ve tüneller. 

Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılma
sı su temini maksadını gütmemesi halinde, bun
lar hakkında belge aranmamakla beraber, Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğünün talebi üzeri- f 
ne bilgi verilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Arama belgesi 
MADDE 9. — Yeraltı suyu aranmasında bel

ge almayı icabettiren işler için, bir sene süreli 
arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bi-
tirilemezse; belge sahibinin, sürenin son ayı için
de müracaat efmesi şartiyle belge bir sene için 1 
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temdidedilir. Bu süre zarfında da arama bitiri-
lemezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi ye
niden belge alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen S... 
Yok. Maddeyi oya suunyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Kullanma belgesi 
MADDE 10. — Arama belgesine dayanarak 

arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu 
kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kul
lanma belgesi alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!.,. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Islah ve tadil belgesi 
MADDE 11. — Kullanma belgesini haiz bir 

kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu 
membalarının verimini artırmak veya başka bir 
maksadı sağlamak gibi mülâhazalarla bunlar 
üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahale
de bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini 
değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğünden «Islâh ve Tadil belgesi» almak 
suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Belgelerin ücret, resim ve harçdan muafiyeti 
MADDE 12. — Dokuzuncu, onuncu ve on bi

rinci maddelerde sözü geqen belgeler hiçbir üc
rete, Damga Resmine, harca ve sair rüsuma tâbi 
değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Belge için müracaat 
MADDE 13. — Arama, kullanma veya ıslah 

ve tadil belgesi almak istiyen kimse, doğrudan 
doğruya, bulunduğu yerdeki Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilâtına, Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı yoksa, en yakın mül
kiye âmiri vasıtasiyle, Devlet Su İşleri Teşkilâ
tına müracaatle belge talebinde bulunulur. 

Müracaat sahibine, bir ay zarfında, belge ve
rilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . . 
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ERSÜ VEHBÎ — Efendim, birinci fıkranın 

5 nci satırında «Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü teşkilâtı yoksa, en yakın mülkiye âmiri va-
sıtasiyle, Devlet Su İşleri Umum Müüdürlüğüne 
müracaatı» katî bir hüküm olarak vaz'etmiş 
bulunuyoruz. Orada su işleri teşkilâtı hulunmı-
yabilir, fakat o bölgeye yakın bir mahalde su 
teşkilâtı varsa vatandaşı o teşkilâtı bırakıp ida
re âmirine müracaatla Umum Müdürlüğe baş
vurmaya mecbur etmek yerinde olmaz kanaatin
deyim. Umum Müdürlük nihayet işi o civardaki 
teşkilâta havale edecek, o da oradan mütehassı
sını gönderecek, tetkik edecek, raporunu mer
keze gönderecek, tetkik olunacak, yine vatan
daşa birçok dolambaçlı yollardan neticeyi bil
direcek. Binaenaleyh bu kadar uzun ve dolam
baçlı bir muamele yerine, en yakın Devlet Su 
İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek işini hal
ledip belgesini almak yerinde olur mütalâasm-
dayım. 

MUKBİL GÜKDOÖAN (Bayındırlık Baka-
*n) — Burada bir tabı hatası var. Daktilo ters 
yazmış. Fıkranın 7 nci satırındaki «Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatle...» değil, 
«Devlet Su İşleri teşkilâtına müracaatle...» ola
caktır. 

MUHİTTİN KULİN — Efendim, burada bir 
metin hatası var : Maddenin yedinci satırında 
(Umum Müdürlüğü) denmiştir ki, bu yanlıştır. 
Bunun (Su İşleri Teşkilâtına) şeklinde düzeltil
mesi icabeder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka konuşa
cak arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi bu şe
kildeki tadiliyle birlikte, yani (Su İşleri Teş-

'kilâtma) olarak, reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı zamanda yapılan müracaatlerde su 
taleplerinin emniyetli verim haddine 

yaklaşması 
MADDE 14. — Su taleplerinin yeraltı suyu 

deposunun emniyetli verim haddine yaklaşması 
halinde, belge için yapılmış bir müracaatten 
sonra, bir hafta zarfında, aynı yeraltı su depo
sundan istifade etmek üzere, yapılacak başka 
müracaatler, ilgili Bakanlıkların temsilcilerin
den müteşekkil bir heyet marifetiyle incelenerek 
taliplerden hangilerine kullanma belgesi verile
ceği karara bağlanır. 
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ERSÜ VEHBİ — Maddenin son iki satırında 

(taliplerden hangilerine kullanma belgesi veri
leceği karara bağlanır) denmektedir. Bence bu
rada müracaat önceliğine yer verilmelidir. Aksi 
takdirde bunu heyetin keyfine bırakacak olur
sak, Devlet otoritesinde mültemisliğe yol açabi
liriz. Hakka riayet etmek istiyorsak mürâcaatte 
tercih sırasını nazara almalıyız. Belki de kanun, 
kritik bir safhayı nazarı itibara almaktadır. 

KÜÇÜK SAMİ — Vehbi Bey arkadaşımızın 
mütalâası doğrudur, mâkuldür. Yalnız, teklifi 
yapanlar, ilk müracaat edenin belki de suyu çı
karmak için kâfi miktarda imkânlara sahibola-
mıyaeaklarını düşünmüşlerdir. Halbuki bundan 
daha fazla faydalanacak olan 'bir kurum başvu
rursa buna takaddüm edebilecek. Edemiyecekse, 
bu takdirde hangisi daha çok değer takdir eder
se ona vermek gerekecektir. Bunu da bir kural 
takdir edecek, bir kişi değil efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, ben do 

ayın şeyi söyliyecektim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ •— Efendim, maksat; şüphe

siz vatandaş suyu kirletmesin diyedir. Esasen, 
yeter şartları haiz, gerekli belge olmazsa müsaa
de verilmez. Kim yapabilecekse ona kiraya ve
rilecek, yoksa kendisi yapacaktır belki. Fakat 
bu durumda Devlet suizan altında kalabilir 
efendim. 

MUKBİL GÖKDOĞAN (Bayındırlık Baka
nı) — Efendim, biraz evvel Sayın Sami Albayın 
söylediği gibi, muhtelif bakanlıklar müsteşar 
veya müşavirlerinden bir heyet kuracağız. Bel
ge için vaki müracaatler incelenirken aynı su
yun sanayi, içme veya sulama işlerinde kulla
nılması gibi 3 mevzu ortaya çıkabilir... 

ERSÜ VEHBİ — Affedersiniz... Sebebini an
ladım, sualimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tescil 
ı MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine göre 

verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umum 
"Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Şartların tesbiti ve kontrolü | 

MADDE 16. — Arama, kullanma, ıslah ve 
tadil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açıl
masında fen elemanlarına tanınacak hak ve sa
lâhiyetlerle mesuliyetleri ve bu hususların kon
trolü 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Proje ve fennî mesuliyet 
MADDE 17. — Bu kanun hükümlerine göre 

yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek ' 
her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüt, proje ve 
aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapılan tas- j 
dikli bir proje ve mesuliyete istinadeder. 

Satıh alüvyunları içerisinde açılan ve derin
liği 8 nei madde gereğince ilân edilen haddi 
aşmıyan kuyular bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 18. — Bu kanundaki vecibeleri ye

rine getirmiyenler bu hareketlerinden dolayı, di
ğer kanunlara göre, daha ağır bir ceza ile ceza-
landırılmadıklarrı takdirde, bu madde hükmüne 
göre cezalandırılırlar. 

a) Belge almadan sekizinci maddedeki işle
ri yapanlar ile kasden yanlış bilgi verenler 
500 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Ceza alınmakla beraber, ku
yunun açılıp işletilmesinde Devlet Su İşleri I 
Umum Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, 
sahibine gerekli belge verilir. Aksi halde, kuyu 
kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır. 
Tekerrürü halinde, ceza iki misli olur ve o kim
seye belge verilmez, kuyu kapatılır ve masrafı | 
kuyuyu açtırandan alınır. 

b) Onuncu ve on birinci madde hükümleri
ne aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, 
ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan şart
lara riayet etmiyenler, müracaat formlarında is
tenen bilgileri vermiyenler, 8 nci maddenin son 
fıkrasındaki mecburiyete riayet etmiyenler 500 
liradan 1 500 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde, cezalar iki 
misli olur, belge verilmez veya verilmiş ise geri 
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alınır. Kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtı
randan alınır. 

e) Bu kanunla ilgili dâvalara Sulh Mahke
melerinde bakılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
MADDE 19. — 6309 sayılı Kanun hükümle

ri gereğince maden telâkki edilen sularla, 927, 
4268 ve 6977 sayılı kanunların hükümlerine tâbi 
bulunan içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı ma
den suları, bu kanun 'hükümlerinden istisna edil
miştir. Ancak, 8 nci maddenin son fıkrası hükmü 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önce açılmış kuyular 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce açılmış olup da, zirad 
sulama ile maden işletmelerinde ve sanayide 
kullanılan ve 8 nci maddenin şümulüne giren 
yeraltı suyu kuyuları için, bunların sahipleri, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
2 sene içinde kuyunun bulunduğu yerin bağlı bu
lunduğu Devlet iSu İşleri Teşkilâtına müracaat 
ederek, hususi formları doldurup vermekle mü
kelleftir. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü; 
bu formları inceliyerek kuyuların kullanma şart
larını tâyin ve sahiplerine, müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay içinde kullanma (belgesi verir. 

İşbu geçici madde gereğince müddeti içinde 
'belge almıyanlar 500 liradan 1 500 liraya kadar 
para cezası ile cezalandırılır, 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, mad
denin ilk üçüncü satırının sonuna «sanayidejml-
lanılan» ibaresinden sonra «ve 8 nei maddenin 
şümulüne giren» diye bir ibare ekliyerek tabı 
hatasını düzeltmiş oluyoruz. 

İkincisi de; sadece «Geçici madde» denilmiş
tir. İleride bir iltibasa mahal vermemek için Ibu-
na da «Geçici maddel.» diyeceğiz. Maddenin re
ye konulurken bu tashihlerin nazara alınmasını 
rica ediyorum. Encümen olarak tashih ediyoruz, 
efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, maddenin son 
fıkrasında vaz'edilen ceza hükmü pek hafif gel-
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di, bendenize. Kanunun ana maksadı suyu ma
den kadar kıymetli telâkki etmek ve memleketi
mizdeki su ihtiyacının önemini müdrik olduğun
dan suyu kontrol altına almak istiyor. Geçici mad
de ile iki sene müddetle tescil isini de emrediyor. 
Bu müddet zarfında şahıslar elindeki artezyen 
v. s. gibi kuyulardan önemli miktarda su çıkar. 
Fakat bunların sahipleri 100 ilâ 500 lira para ce
zasını vererek suyu kendisine alıkoyabilir. Benim 
teklifim, bu hükmün ağırlaştırılmasıdır. Bu mik
tarı biraz daha artıralım. Ama ne kadar olaca
ğını teknik uzmanlara bırakalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Meselâ siz ne 
kadar artırmak istiyorsunuz Vehbi Bey? 

ERSÜ VEHBÎ — Konuşmam esnasında da 
arz etmiştim; bu miktarın ne olactğmı bilemem, 
bunu teknik uzmanlar takdir etsinler... 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, burada 
bir rakam koymaya imkân yoktur. Zira Türk 
Ceza Kanunu bu cezaları tahdidetmiştir. Bu ağır 
para cezası değildir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Muhittin Bey. 

MUHİTTİN KULÎN — Efendim, ilk defa 
bütün kuyular ele alındı. Şimdi 8 nei madde şü
mulüne girejı kuyular dendiğine göre, Sayın 
Yarbayımın dedikleri gibi, ceza tutarını artır
mak haklı olur. Müsaadenizle, bendenizce bu tu
tar i 000 - 1 500 lira olarak kabul edilebilir, 
1 ûtfederseniz efendim. 

ERSÜ VEHBl — Efendim, benim maksa
dım; şahsı daha fazla cezalandırmakla işi kon
trol altına almaktır. 

MUHÎTTÎN KULİN - . Efendim, hem ceza 
verilebilir, hem de kontrol altına alınabilir. 

ERSÜ VEHBl — Fakat siz bunu terk etmiş 
oluyorsunuz metne göre. 

Efendim, bu, 1 000 - 1 500 liraya katılıyor 
ve bunun aynen kabulünü teklif ediyorum. 

MUHİTTİN KULİN — Belki caizdir. On
dan sonraki belge almıyanların dışındadır. 10 
ve 11 nci maddede de onlar zikredilmiş fiilleri 
işliyenler de bu esaslar dairesinde tecziye edi
lecektir. 

ERSÜ VEHBl —- Ben bu teklifi benimsiyor 
ve kabulünüzü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün yaptığı 
tashihlerle Vehbi Ersünün 100 liranın 500 e ve 
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500 liranın da 1 500 e çıkarılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Geçici birinci maddeyi bu tashihleriyle bir
likte oyunuza arz ediyorum; kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüzük hazırlanması 
MADDE 20. — Bu kanunun tatbikatı ile il

gili hususlar için Bayındırlık, Tarım, Sanayi, 
İmar ve İskân Bakanlıklarınca müştereken bir 
tüzük hazırlanır. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddenin geçici mad
deden önceye alınması icabetmez mi? Kanun tek
niği icabı olarak geçici maddeler meriyet mad
desinden önce ve ana hükümlerden sonra gel
mesi iktiza eder. Bu sebeple 20 nci maddenin 
geçici maddeden önceye alınmasını teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini oyunu
za arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi oyunuza arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

4 

MADDE 22. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Yeni bir kanuna geçiyoruz. 

2. — Küçük Sami'nin Yabancı memleketler
de Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere 
sosyal yardım yapılması hakkında kanun teklifi 
{1/121) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz. 

(1) Teklifin ve gerekçelerin birer sureti 
zaptın sonundadır. 
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Yabancı memleketlerde $ürk asıllı ve yabancı 
uyruklu öğretmenlere sosyal yârdım yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerde Türk 
kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı 
uyruklu öğretmenlerin görevinden ayrılışları 
halinde kendilerine veya vefatlarında dul ve ye-

• timlerine bu kanun hükümlerine göre sosyal 
yardım yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yoktur. Maddeyi oylarınıza vaz'ediyorum. Ka

lbul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yapılacak sosyal yardımın 
esas ve nispetleriyle tahakkuk ve ödemeye ait 

' hususlar; ilgililerin hizmet yılları, emsallerine 
verilen emekli aylığı, mahallî geçim endeksleri 
dikkate alınarak Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim 
bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı tarafından müştereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
.<, edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı sosyal 
yardımdan faydalanabilmek için: 

a) İlgilinin cemaatten veya tâbiiyetinde 
bulunduğu hükümetten yeteri kadar yardım ve
ya emekli "aylığı almamış olması, 

b) Türk kültürüne aykırı harekette bulun
maması, 

c) Dışişleri Bakanlığınca takdir olunacak 
mücbir sebepler dışında, başka bir memlekette 
yerleşmek maksadiyle bulunduğu memleketten 
ayrılmaması şarttır. 

BAŞKAN — O'Kan Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Şu okunan üçüncü mad

dede (Türk kültürüne) den sonra (ve devrim 
lerine) dersek daha muvafık olacak zannediyo
rum. 

BAŞKAN — Sezai devrim kelimesinin mad
deye ilâvesini teklif ediyor. Teklifi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi yeni şekliyle okuyoruz. 

(üçüncü madde devrim kelimesi ilâve edile
rek tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi bu tasrih edil
miş şekliyle oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Sosyal yardımdan .faydalana

cak öğretmenlerin yabancı memleketlerde Türk 
kültürüne hizmetleri ve başarı durumları Dış
işleri Bakanlığınca tesMt edilir ve bunların si
cilleri Millî Eğitim Bakanlığınca tutulur. 

O'KAN SEZAİ — Türk devrimine sada
katleri ve Türk kültürüne hizmetleri, şekline 
koyalım. 

BAŞKAN — Sezai Bey arkadaşımız «Türk 
Devrimine sadakatleri» nin de maddeye eklen
mesini teklif ediyorlar. Müsaade ederseniz mad
denin tasnihli şeklini bir defa okutup reyleri
nize arz edeyim. 

MADDE 4. — Sosyal yardımdan faydalana
cak öğretmenlerin yabancı memleketlerde Türk 
kültürüne hizmeleri, devrimlere sadakatleri ve 
ibaşarı durumları Dışişleri Bakanlığınca tesbit 
edilir ve bunların sicilleri Millî Eğitim Bakan
lığınca tutulur. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih edilmiş şek
liyle reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kafimi edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümleri gereğin
ce yapılacak sosyal yardımlar Dışişleri Bakan
lığı bütçesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tesbit edilecek esasla
ra göre belgelendirmek şartiyle bu kanunun 
neşrinden önce geçmiş hizmetler de dikkate alı
nır. Bu kanunun yayımından önce görevlerin
den ayrılmış olanlardan yardıma hak kazanmış 
bulunanlarla, bunlardan vefat etmiş olanların 
dul ve yetimlerine de bu kanunun esasları dai
resinde sosyal yardım yapılır. 

EESÜ VEHBÎ — Kanunun neşrinden ev
velki hizmetlerini kaibule şayan görüyoruz. Yal
nız kanunun neşrinden evvel ölmüş veya ayrıl
mış olanlar hakkında bir şey düşünülmüyor 
mu? Bunların yetimleri hakkında ne muamele 
yapacağız ? 

KÜÇÜK SAMİ — Bu kanunun neşrinden 
önce ayrılanlar ve ölenlerin yetimleri, dulları 
da bu kanundan faydalanacak, tesbit edilecek 
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esaslar dâhilinde sosyal yardımdan faydalana- ! 
(•aklardır. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu] 
edilmiştir. 

MADDE 6. - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

v BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Dışişleri, Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

CKAN SEZAİ — Böyle âlicenap bir kanu
nu hazırlayıp Komitemize getirenlere huzuru
nuzda çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. (Ha
yırlı olsun, sesleri) 

.1960 0 : 1 • 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜMESSİLİ'BE-• 

SAT TARDU — Ben de, bu kanunu kabul bu
yurduğunuzdan dolayı sizlere Bakanlık adına 
teşekkürlerimi sunarım. 

Yunanlılar buna mütenazır bir kanunu 1951 
de çıkarmışlar. Bizim Dışişlerimiz maalesef ha
berdar olamamış. O yüzden geciktik. Yunanlı
ların kaibul ettiği kanunun tasdikli bir suretini 
Atina Parlâmentosu Kütüphanesinden getirt
tik. Elimizdedir. Kabul buyurduğunuz bu ka
nunla, yabancı memleketlerde hizmet gören 
Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenleri
mize büyük yardım yapılmış olacaktır. 

Tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hayırlı olsun. Görüşülecek 
başka madde yoktur. 

Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 

*>m<i 
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Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, yeraltı suları 

hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık ve İmar 
Komisyonu raporu (2/129) 

Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Yeraltı suları hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesi ile birlikte takdim ediyoruz. 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 11.11.1960 

Tunçkanat Haydar Özgür Selâhâttin Çelebi Emanullah 

GEREKÇE 

Coğrafi durumu itibariyle Türkiye, denizlere muvazi çevresinde yerüstü akar suları ile mi-
yahî şebeke teşkil eden bir görünüş arz etmektedir. 

Türkiye'de dağlar, münferit veya müselsel bir şekilde Güney, Kuzey, Doğu ve Batı'da top
lanmış bulunmasına karşılık; Orta - Anadolu step manzarasına bürünmüş bir halde bulunmak
tadır. 

Teşekkül tarzı itibariyle çorak bir yayla olan Orta - Anadolu, kenarlara nispetle, az karışık, 
geniş düzlüklerden ibaret olduğu gibi, klimatoloji bakımından da Türkiye'nin en az yağmur alan 
bir sahasını teşkil etmektedir. 

Aynı zamanda birçok yerlerinde çatlak ve yarıkları ihtiva eden kalker tabakalarından mü
teşekkil olduğu için, umumiyetle az yağış alan bu sahada yağan yağmurlar, toprağa kolayca 
nüfuz edebilmektedir. Bu sebeple Orta - Anadolu yaylası ve bilhassa Konya plâtformu Neojen 
Devrinde üstüste oturmuş tatlı su kalkerlerinden ve suyu emebilen toprak örtüsünden teşekkül 
etmiştir ve binnetiee ziraate elverişli tatlı yeraltı suları geniş bir saha kaplamıştır. 

Bu itibarla Orta - Anadolu (Konya, Niğde, Kayseri, Merzifon, Elâzığ, Sivas ve İsparta dolay
ları) büyük bir yeraltı su hazinesi haline gelmiş ve sinesinde tabiî kaynaklardan müteşekkil ge
niş bir su kütlesini ihtiva etmiş bulunmaktadır. 

Çok acı bir tecellidir ki, şimdiye kadar ne Devlet ve Hükümet müessesesi, ne de geniş halk 
kütlesi teşebbüsü bu bakir konuya el sürmemiş, tarihin her devrinde Türkiye'nin giriştiği ölüm 
kalım savaşlarında her cephede dasitanı kahramanlık menkibeleri yazmış olan bu kapalı havza
nın 6 - 7 milyonluk sekenesinin âcil teşebbüslerle halledilmesi gereken bu hayati ve beşerî proble
mine eğilmekten kaçınılmıştır. 

Yeraltı suyu dâvasını halletme yolunda diğer milletlerin, büyük sahrada, Avusturalya'nm or
tasını kaplıyan geniş çöl sahasında ve Kalâhari çölünde yıllardır girişilen, mesut ve müspet ne
ticeleri istihsal edilmiş ve edilmekte bulunan geniş teşebbüs ve devamlı çalışmaların ışığı altın
da, Anadolu'nun bu bahtsız vatandaş kütlesinin kangren haline gelmiş müzmin yarasına neşter 
vurmak, maşerî dert ve ıstırabına topyekûn çare bulmak amaciyle, DSÎ Umum Müdürlüğü; bü
tün Türkiye'ye şâmil ve bilhassa önce bu kurak bölgelerde yeraltı su rezervlerini araştırmak ve 
bulmak üzere sekiz yıldan beri faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünün teşkiline dair 6200 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde Umum Müdürlüğün kuruluş maksatları arasında «Yeraltı sularının zararlarını ön
lemek ve bunlardan çeşitli yönden faydalanmak» hususu kaydedilmiş ise de; umumi olarak yer
altı su kaynaklarının âmme ve şahıslar muvacehesinde mülkiyeti; araştırılması, kullanılması, 
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işletilmesi ve lıüsnüsuretle kullanılıp kullanılmadığının murakabesi gibi hususlarda ahkâmı mah
susa mevcudolmadığındaıı, Umum Müdürlükçe 1956 yılından beri yapılan çalışmalara 33 milyon 
lira harcanmış ve 660 milyon metre küb kabili istifade yeraltı su rezervlerin tesbit edilmiş ol
masına rağmen; yukarda arz edilen ahkâmı mahsusanın yokluğu dolayısiyle âmme menfaatine ha
dim ve emre amade büyük bir millî kaynak, bugün kullanılmaz halde beklemektedir. 

Yapılan araştırmaların, bilhassa yerüstü sularından mahrum ovalara tevcih edilmiş olduğu dü
şünülürse, şiddetle ihtiyaç duyulduğu halde, dokunulamıyan bu yeraltı sularının, memleket 
ekonomisi üzerinde ne kadar müspet tesirler icra edeceği kolaylıkla anlaşılır. 

İşte bu zaruretlerin tazyiki ile başlıca : 
1. Âmme malı olan yeraltı sularının israfını önlemek, kullanılmasını ayarlamak ve âkibeti 

meçhul yatırımlara mâni olmak için, salahiyetli bir makam tarafından kontrol altına alınması 
?(Kontrol maksadı) 

2. Memleket dâhilinde *bu sahada yapılan bütün çalışmaların bir yerde toplanması ve tescili 
(Dokümantasyon, arşiv ve tescil maksadı) 

3. Süratle gelişen bu faaliyetler neticesinde doğacak hakların ilerde, müktesep hak şeklinde 
ihtilâflara ve imtiyazlara sebebiyet vermemesi için, şimdiden bir nizama bağlanması (Mülkiyette1 

nizam maksadı) 
Mucip sebepleriyle, bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
f asarı hakkında ilgili bakanlıkların mütalâaları alınmış ve bunlara göre gereken düzeltme, telif 

we ilâveler yapılmıştır, 

Kontrol zaruretinin mucip sebepleri 

Yeraltı sularının kullanılması, zamanında kontrol altına alınmadığı takdirde, tevlidedeeeği bü
yük zararları birkaç misalle izah etmek mümkündür. Bugün A. B. D. Arizona Devletinde böyle 
bir kanun bulunmaması sebebiyle, 1949 ve 1956 yıllan arasında 7 sene gibi kısa bir süre fasılasın
da yeraltı suyu seviyesi süratle düşerek, ortalama pompaj irtifaı 40 m. den 65 m. ye yükselerek be
her Acrfood basma enerji sarfiyatı 220 KWS. ten 340 KWS. te yükselmiştir. Bu, pompaj maliye
tinde, % 50 yi mütecaviz bir artma tevlidetmektedir. 

ikinci bir misul, memleketimizden vermek mümkündür. Artan bir süratle genişlemekte olan İs
tanbul - Bakırköy arası sanayi mmtakasmda «kontrolsuz olarak» açılmakta olan derin kuyular, 
yeraltı su deposunu, süratle azaltmakta ve yeraltı suyu seviyesini düşürmektedir. 

Filvaki, bu mmtakada 1938 senesinde açılan kuyularda statik seviye -f- 3.0 ve 1952 senesinde 
+ 0.50 iken, 1959 senesinde bu değer — 14.0 m. ye düşmekle, ilk 14 senelik düşüm 2.5 m. den iba
ret olmasına rağmen, bu değer son 7 senede 14.5 m. ye çıkmıştır. Bu misal de gösteriyor ki, durum 
çok ciddîdir ve süratle müdahaleyi icabettirmektedir. 

Bu, su maliyetini yükseltmekle beraber, yakın bir gelecekte rezervin tükenmesiyle, bu iş için ya
pılan bütün masrafların heba olmasını ve yeniden çok büyük yatırımlar yapılmasını icabettirecek. 

dokümantasyon ve tescil zaruretinin mucit) sebepleri 

Bugün memlekette gerek petrol şirketleri ve gerekse hususi firmalar tarafından senede 200 e 
yakın kuyu açılmakta ve fakat yeraltı suyu araştırmaları için, çok kıymetli olan bu malûmat elde 
edilmemektedir. Yakın gelecekte, bu miktarın 1 000 in üzerine çıkacağı ve bir kuyunun 50 000 li
raya mal olduğu düşünülürse, aynı malûmatı elde etmek için zaman kaybı düşünülmese dahi, 

""•aynı miktar masrafın ikinci defa yapılmasını icabettireceği aşikârdır. 

Müktesep hak tevekkülünü önlemek zaruretinin mucip sebepleri 
Yeraltı sularının kullanılmasının çok bariz bir hususiyeti, çok çabuk inkişaf göstermesidir. 1956 yı

lma kadar bütün Türkiye'de 150 civarında derin kuyu varken, bu miktar, yalnız Devlet Şu İşlerinin 
açtığı kuyularla 4 sene zarfında 1 250 ye çıkmıştır. Başka memleketlerde bu inkişaf, çok daha süratli 
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olmaktadır. Meselâ; bugün israil «10 sene gibi kısa bir süre zarfındav yeraltı suyu rezervinin 
% 96,5 im kullanır duruma gelmiştir. 

Amerika'da bu ilerleyiş çok daha süratli olmuş 60 sene evveline kadar yeraltı sularının kulla
nılması hakkında pek mahdut bilgi ve o nispette mahdut faydalanma varken, 1955 senesinde yapı
lan bir istatistiğe göre, o sene zarfında mütaahhitler elinde bulunan 28 000 ınakina ile 704 000 ku
yu açıldığı tesbit edilmiştir. Bu kadar süratli inkişaf gösteren bir mevzuda, nizamın tesisi ve doğa
cak menfaatlerin ilerde düşünülecek tedbirlere karşı göstereceği büyük mukavemet göz önüne ab> 
nıı'sa, kanunun müstaceliyeti kendiliğinden ortaya çıkar. 

Mülkiyet hakkındaki hükümlerin mucip sebepleri "'' . 

Tasarının birinci maddesinde yeraltı suları, menfaati umuma ait sular meyanında mütalâa edi
lip, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu yazılmıştır. Bu hüküm, Medenî Kanunun 641 nci 
maddesindeki ruh ve mânaya tamamiyle uygundur. 

Filhakika, bugünkü teknik imkânlarla, yeraltı sularının toprak altındaki mevcudiyeti, suyun 
derinliği, genişlik sahası ve verim kabiliyeti gibi bağlıca hususiyetlerini anlamak ve tesbit mümkün 
olduğundan, bu usullerin tatbiki ile elde edilen neticelere göre, yeraltı suları yeraltında geniş saha
lar işgal etmektedir ve işbu yeraltı su sabalarının meydana gelmesine müessir olan yerüstü sabala
rı ise • «tahminin fevkinde»1 çok geniş sınırlara maliktir. 

Bu itibarla, bu sular hiçbir kimseye maledilemiyeeeğinden. bunların sahipsiz ve binaenaleyh'. 
âmme malı addedilmesi tabiî ve zaruridir. 

Diğer taraftan, yeraltı sularının «ilmî esaslar ve metodlar dâhilinde»' işletilmesi halinde, büyük 
istifadeler elde. edileceği birçok misallerle sabit olduğundan, yerüstündeki akar sular, göller ve 
umumiyetle su kaynakları hakkında olduğu gibi «esasen âmmenin malı olan»' bu suların da men
faati umuma ait sular imeyanmda mütalâa edilmesi, millî ekonomi prensiplerine uygundur. 

Ancak, Medenî Kanunun 679 ncu maddecinin son fıkrasındaki «yeraltındaki sular, kaynaklar 
gibidir»' hükmü yukardaki mütalâalara tezat teşkil ettiğinden, mucip sebepleri ve metni ayrıca 
teşrih edilerek Medenî Kanunun bu maddesinin aynı zamanda değiştirilmesine ait ayrı bir tek
lifin hazırlanması uygun görülmüştür. 

Maddelerin birer birer açıklanması -'• -: "-•--

Birinci madde : 
Yeraltı, suları «mahiyet itibariyle»' menfaati umuma aidolan sular meyanında mütalâa edilip, 

mülkiyetinin Devlete aidol'duğu hükmü vaz'olunmuştur. 
Böyle bir hükmün esası, Medenî Kanunun 641 nci maddesinde mevcut ve mündemiçtir. Ancak, 

orada yeraltı suları tâbiri yer almamış olduğundan, burada tasrih edilmesi lüzumlu ve faydalı gö
rülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası daha ziyade kanunun şümulünü, yani tatbik sahasını tâyin ve tesbit 
eder. 

İkinci madde : 
rCanunda »geçen bâzı terimlerin ne mâna ifade ettikleri açıklanmıştır. Bu terimler, günlük ha

yatımıza ve litaratüre yeni girdiğinden, kullanış mânalarında karışıklığı giderme'k maksadiyle bu 
açıklamalara lüzum görülmüştür. 

.Misal olarak, umumiyetle tabiî kaynakların ve bu arada yeraltı su kaynaklarının hüsnümuha-
fazası israf edilmemesi ve kıymetinin bilinmesi için ne gibi hizmetlerde ve hangi sıra ile kullanıl
masının millî menfaate daha uygun düştüğü «faydalı kullanış»1 tâbiri ile ifade edilmiştir. 

Ayrıca bir «faydalı ihtiyaç» tâbir ve mefhumu ile de, yeraltı suyu kullanan kimsenin, bunu 
istediği gibi, hadsiz hesapsız bir şekilde, kullanılmasına cevaz verilmediği derpiş ve teklif edilmiştir. 
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«Emniyetli verim haddi» tâbiri ile, yeraltı su deposunun tüketilmeden «nesiller 'boyunca»' kul

lanılmasını sağlamak maksadiyle bu depodan alınabilecek su miktarı belirtilmiştir. 
Üçüncü madde: 
ıSalâlhiyetli idare marifetiyle yurdun yeraltı suyu depoları hakkımda yeteri kadar malûmat 

elde edildikçe bu sa'halarm, bilâhara özel muamelelere tâbi tutulabilmesi için, önceden «işletme 
salhası»' olarak tesbit ve ilân edilmesi düşünülmüştür. 

Gerçekten plânlı bir şekilde, önce hidrolojik istikşafı yapıldıktan ve buna göre araştırma ku
yuları da açıldıktan sonra o salhada yeraltı suyu deposunun sınırları ve karakteristikleri tâyin 
edilmiş olur. 

Bu gibi sahaların nerelerinde, hangi derinlikte ve ne miktar'da su alınabileceği ve suyun ev
safı hakikata yakın bir sıhhatle söylenebilir ve en önenıli'si, bu sahalarda yeraltı suyu deposunun 
emniyetli verim haddi de malum olduğundan, israf suretiyle, kaynağın tükenmesine mahal ve 
meydan verilmez. 

Dördüncü madde : 
İlân edilmiş yeraltı suyu işletme sabaları içinde resmî, yarı resmî müesseseler veya hakiki 

ve hükmi şahıslar tarafından açılacak kuyuların aded, yer, derinlik, çekilecek su miktarı gibi 
şartlarının salahiyetli makam tarafından tâyin ve tes'bit edileceğini ihtiva eder. 

üçüncü maddede beyan edilmiş olduğu gM, bu salahiyetli makam; işbu işletme safhası hak
kında «yeraltı suyu bakımından»1 her türlü malûmata sahip ve malik bulunduğundan böyle bir 
hükümle, hem o makamm sebkat eden emek ve mesaisinden vatandaşlara kolaylık sağlanmış, 
aynı zamanda da kaynağın hüsnü muhafazası ve israfın önlenmesi kontrol altına alınmış olur. Bu 
salahiyetli makamın ayrıca, açılacak kuyuların teknik hususiyetleri ve şartları Ihakkmda da 
bilgi vermesi ve rehberlik yapması tabiidir. Bu maksatla, kanunda bir talimatname yayınlan
madı lüzumuna işaret edilmiştir. 

Dördüncü maddede, açılan kuyulardan elde edilecek suların, israfını önlemek maksadiyle, 
kullanma hakkını «faydalı ihtiyaç kaydiyle»1 tahdideden bir llıüküm ilâve olunmuştur. 

Elde edilecek su, içmede zirai sulamada ve sanayi ve maden tesislerinde veya diğer işlerde 
kullanılabileceğine göre, her bir hususi haldeki faydalı ihtiyacın tesbitinde, ilgili idare tem
silcilerinin muvafık mütalâasının alınması lüzumlu ve yerinde mütalâa olunmuştur. 

Beşinci madde : 
îlân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında kalan sabalarda, prensip itibariyle, her 

arazi saihilbinin arazisi içinde yeraltı suyu aramak ve suyu 'bulduktan sonra kullanmak hak
kına malik olduğu hükmünü ühtiva eder. Ancak, işletme sahalarında olduğu gibi, burada da 
kullanma hakkı hudutsuz olmayıp, faydalı ihtiyaç kaydiyle tahdidelmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin son fıkrasiyle yeraltı suları kaynaklar 
gibi mütalâa edilmiştir. Kaynaklar, arzın mütemmim bir cüz'ü sayıldığından ve başkaca bir 
taihdit ve kayıt bulunmadığından Medenî Kanunun bu maddesi meriyette bulunduğu müddetçe 
bu beşinci maddenin tatbik kabiliyeti olmıyacaği aşikârdır. 

Bu itibarla Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin ilmî esaslara dayanılarak ve bu kanunun 
ruhuna uygun bir şekilde tadili cihetine gidilmiştir. 

Altıncı madde : 
Esasen tümü âmme malı olan her hangi bir yeraltı su kaynağından, komşularının da istifa

de hakkı bahse konu edilerek, bu istifadenin şartları tâyin ve tes'bit edilmiştir. Bu madde, Me
denî Kanunun 683 ncü maddesinde yerüstündekilüzumiu suların cebrî temellükünü ihtiva eden 
'hükmün mütenazırı olup, komşu araziden -mürur hakkı ve saire gibi hususlarda mevcut kaide 
ve usûller tatbik olunacaktıı*. 

Yedinci madde : 
Bu maddede, salahiyetli -makamın yetkileri derpiş olunmuştur. Bundan maksat, yeraltı su 

kaynaklarının memleket ölçüsünde istikşaf ve araştırılması vazifelerini üzerine almış olan Dev
let Su işleri teşkilâtının bu hizmeti âmme menfaati namına kolaylaştırmaktan ibarettir. Ayrıca 
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bu vesile ile, arazisinde Devlet Su işleri tarafından bir kuyu açılıp da «su bulunduğu takdirde» bu
nun kullanılmasında arazi sahibine tercih hakkı tanındığı bu maddede yer almış bulunmaktadır. 

Sekizinci madde : 
tle, bu kanunun ruhunu teşkil eden «yeraltı su kaynaklarının korunması ve tescili» gayelerine 

ulaşmak maksadiyle yeraltı suyu ariyan, bulan ve kullanan kimselerin, bu işlerini salahiyetli bir ma
kamın malûmatı tahtında yapmasını sağlamak için, (bir mekanizma kurulmakta ve o kimselere salahi
yetli makamdan belge almak mecburiyeti yükletilmektedir. 

Su temini maksadını gütmekle beralber, yaptığı işler neticesinde yeraltı tafbakalarınm teşekkül 
tarzı, evsafı ve sairesi hakkında bilgi vermesi ve bir doküman teşkil etmesi mümkün ve muhtemel du
rumlar mevcudolan kazılar hakkında ise, sadece salahiyetli makamın talebi üzerine bilgi vermek mec
buriyeti kâfi görülmüştür. 

Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerde : 
8 nci maddede bahse konu olan belgelerin mahiyet ve şartları belirtilmiştir. 
On ikinci maddede : 
Belgeler bir âmme hizmetine aidolduğundan ve mümkün mertebe basit ve sadeliği matlup bulun

duğundan, bunların her hangi bir ücretten hare ve resimden muaf tutulmaları uygun görülmüştür. 
On üçüncü madde : 
Belge için müraeaat yeri ve müracata cevap müddeti belirtilmiştir. 
On dördüncü madde : 
Aynı zamanda yapılan müracaatlarda, su taleplerinin emniyetli verim haddine yaklaşması hâlin

de, takibedilecek yol tealbit edilmiştir. Bu hal; işletme sahası olarak ilân edilmiş yeraltı suyu kaynak
ları için bahis mevzuu olup, kaynağın verimi belli olduğuna göre, aynı kaynaktan istifade edenlerin 
çektikleri toplamı su miktarının, deponun emniyeti; verim haddini aşmaması lüzumunu kabul, bir za
rurettir. 

On beşinci madde : 
Yeraltı su kaynaklarının sicilini tutacak olan salahiyetli makam tâyin olunmuştur. 
On altıncı madde : & 
Tatbikata ait idari ve fennî şartlarla, bu şartların kontrolü hakkında bir talimatname hazırlanması 

lüzumu derpiş olunmuştur. 
On yedinci madde : 
Yeraltı suyu kuyularının aşılmasında proje ve fennî mesuliyeti şart koşar. Memleketimizde yeni 

açılmış bir salha olduğu için bu i$te ihtisas salhibi elemanların sayısı az ve bu yüzden müşkülât çeki
lebileceği hatıra gelirse de bahse konu olan yeraltı suyu tesisinin maliyeti pahalı, teknik bakımdan 
nazik ve mutlaka ilme ve tecrübeye dayanması gereken bir ameliye olduğundan proje ve fennî mesu
liyet şartı vaz'olunmuştur. 

On sekizinci madde : 
Ceza hükümlerini ihtiva eder. Merci; sulh mahkemeleridir. Aynı madde içinde fiilin tekerrürü ve 

yapılmış işin âkıibeti hakkında da gerekli hükümler derpiş olunmuştur. 
On dokuzuncu madde : 
Bu kanun hükümlerinden müstesna tutulması gereken maden sularını, şifalı suları ve diğer hususi 

hslleri ihtiva eder. Bununla beraber, dokümantasyon gayesiyle bu istisnai muameleler hakkında da 
salahiyetli makamın talebi üzerine, ilgililer tarafından, gerekli bilgi verilmesi mecburiyeti malhfuz tu
tulmuştur. 

Kanunun son maddeleri, bir geçici madde ile, yürürlüğe girme tarihinden ve kanunu yürütecek 
makamın belirtilmesinden ibarettir. 

Geçici maddede, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kuyular, bahse konu 
edilmiş ve bunlardan sadece zirai sulama ile maden ve sanayi işlerinde kullanılanlar ele alınmış ve sa
hiplerinin iki sene zarfında salahiyetli makama malûmat vermeleri mükellefiyeti düşünülmüştür. Bu 
suretle, geçmişteki mühim yeraltı suyu kullanışlarının da tescil ve kontrolü imkân dâhiline girmiş bu
lunacaktır. 
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TUNÇKANAT HAYDAR VB ÎKl ARKADAŞI

NIN TEKLİFİ 

Yeraltı suları hakkında kanun teklifi 

Yeraltı sularının mülkiyeti ] Yeraltı suyu i§letme sahalarının tespit ve ilânı 

MADDE 1. — Yeraltı suları umumi sular 
meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kul
lanılması, korunması ve tescili bu kanun hüküm
lerine tâbidir. 

Terimler 

MADDE 2. — Bu kanunda yeraltı suyu ile 
ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki mâna
ları ifade eder : 

Yeraltı suyu : 
Yer altındaki durgun veya hareket halinde 

olan bütün sulardır. 
Yeraltı suyu deposu : 
Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalar

dır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasından 
su çekildiğinde, bütün su kitlesine tesir edilmiş 
olur. 

Kimse : 
Resmî, yarı resmî veya hususi hüviyeti haiz 

hakiki ve hükmi şahıslar. 
Komşu : 
Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bulunan 

ve hâlin icaplarına göre bitişik arazi sahibi gibi 
aynı yeraltı suyu imkânlarından faydalanması 
lâzımgelen kimse. 

Müracaat sahibi : 
Arama, kulanma veya ıslah ve tâdil belgesi 

istiyen kimse. 
Belge sahibi : 
Arama, kullanma veya ıslah ve tâdil belgesi 

almış olan kimse. 
Faydalı kullanış : 
Yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye 

hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada, 
maden ve sanayide, sportif ve sair tesislerde kul
lanılması. 

Faydalı ihtiyaç : 
Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı 

kullanışları için muhtacolduğu su miktarı. 
Emniyetli verim haddi : 
Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden 

devamlı olarak alınabilecek su miktarı. 

MADDE 3. — Sınırları ve karakteristikleri 
tâyin edildikçe yeraltı suyu sahaları, Bayındırlık 
Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu 
karariyle «Yeraltı suyu işletme sahaları» olarak 
kabul ve ilân edilir. 

tlân edilmi§ yeraltı suyu isletme sahaları 
içinde kuyu açılması 

MADDE 4. — Yeraltı suyu işletme sahaları 
içinde açılacak kuyuların adedi, yerleri, derin
likleri ve diğer vasıflariyle çekilecek su miktarı 
Devlet Su îşleri tarafından tâyin ve tesbit edi
lir. 

Yeraltı suyu işletme sahalarında yapılacak 
her türlü yeraltı suyu tesisleri, Bayındırlık Ba
kanlığınca tanzim edilecek teknik talimatname 
hükümlerine göre meydana getirilir. 

Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak ken
di faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kul
lanmaya yetkilidir. 

Faydalı ihtiyaç miktarı, tahsis edilecek mak
sada göre Tarım, Sanayi, îmar ve İskân ve sala
hiyetli diğer Bakanlık ve müesseselerin mütalâası 
alınmak suretiyle, Devlet Su işleri tarafından 
tâyin ve tesbit edilir. 

İlân edilmiş yeraltı suyu isletme sahaları 
dışında yeraltı suyu aranması ve kuJllanıması 

MADDE 5. — îlân edilmiş yeraltı suyu işlet
me sahaları dışında her arazi sahibi arazisinde 
yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bu
nun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarı
nı kullanmak hakkına maliktir. 

Faydalı ihtiyaç miktarı dördüncü madde hü
kümlerine göre tâyin olunur. 

Komşu hakkı 

MADDE 6. — Arazisinde faydalı ihtiyaçları 
için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu suyu 
elde etmesi fahiş masrafı icabettiren bir kimse, 
komşu arazide işletilmekte olan bir yeraltı suyu 
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mevcut ise, bu suyun arazi sahibinin faydalı ih
tiyaçları artanından kendi faydalı ihtiyacı kada
rını istiye'bilir. Bu takdirde, önce gerekli belge
leri alması ve arazisinde yeraltı suyu bulunan 
arazi sahibinin, bu kullanış için uğrıyacağı za
rarları tazmin etmesi ve ayrıca tesis ve işletme 
masrafına da «su hissesi nispetinde iştirak etme
si şartiyle» talep sahibine ihtiyacı olan su tahsis 
edilir. (Aynı derecede komşuluk hakkına sahib-
olanlarm müracaatlerinde, kuyu sahibinin fay
dalı ihtiyacından artan miktardan fazla olduğu 
takdirde su verilecek hakiki veya hükmi şahıs ve
ya şahıslar Devlet Su İşleri tarafından tâyin 
olunur.) 

Komşu arazide bir yeraltı suyu mevcudoldu-
ğu halde bir işletme yoksa, arazisinde yeraltı 
suyu bulunmıyan komşu bu yeraltı suyundan 
istifade maksadiyle komşu arazide, arazi sahibi
nin «uğrıyacağı bütün zararları tazmin etmek şar-
tiyle» kuyu açmak talebinde bulunabilir. x 

Komşu tarafından açılan kuyu suyundan, ara
zi sahibi de faydalanmak isterse, tesis ve işletme 
masraflarına su hissesi nispetinde iştirak eder. 

Devlet Su İğlerinin yetkileri 

MADDE 7. — Yeraltı suyu etüd ve araştır
maları için Devlet Su İşleri, her hangi bir yer
de kuyular açmak veya açtırmak hakkına ma
liktir. Bu kuyular için istimlâk yapılmaz. 

Araştırma kuyularından işletme kuyusu ha
line ifrağ edilenlerle doğrudan doğruya işlet
me kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu ye
ri ilç^ geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su İşle
ri tarafından istimlâk olunur. İstimlâk bedeli, 
kuyunun maliyet hesabına ithal edilir. İşletme 
kuyularının intifa hakkı Devlet Su İşleri tarafın
dan hakiki veya hükmi şahıslara devredilebilir 
veya kiralanabilir. Devir veya kira bedeli Dev
let Su İşleri tarafından takdir olunur. 

Kuyunun intifa hakkının devrinde veya kira
lanmasında arazi sahibine tercih hakkı tanılır. 

Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti 

MADDE 8. — Aşağıdaki kazıların yapılması 
veya kuyuların açılması için Devlet Su İşlerinden 
belge alınması mecburidir. 

a) Su temini maksadiyle, kesitleri ne olur
sa olsun, tabiî zemin üstünden itibaren 10 m. 
derinliği aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyu
lar, 

b) Su temini maksadiyle, boyları ve kesit
leri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her tür
lü galeriler ve tüneller, 

Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılma
sı .su temini maksadını gütmemesi halinde, bun
lar hakkında belge aranmamakla beraber, Dev
let Su İşlerinin talebi üzerine, bilgi verilmesi 
mecburidir. 

Arama belgesi 

MADDE 9. — Yeraltı suyu aranmasında bel
ge almayı icabettiren işler için bir sene süreli 
arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama 
bitirilemezse belge sahibinin sürenin son ayı için
de müracaat etmesi şartiyle belge bir sene için 
temdidedilir. Bu süre zarfında da arama bitiri
lemezse belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeni
den belge alır. 

Kullanma belgesi 

MADDE 10. — Arama belgesine dayanarak 
arazisinde yeraltı suyu bulunan 'kimse, bu su
yu 'kulanabilmek için Devlet Su İşlerinden kul
lanma belgesi alır. Kullanma belgesi almadan 
bu suyu kullanamaz. 

Islah ve tadil belgesi 

MADDE 11. — Hiçbir kimse arazisindeki 
kuyuların veya yeraltı suyu membalarının veri
mini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak 
gibi mülâhazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden 
her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyu
ların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Dev
let Su İşlerinden, «Islah ve tadil belgesi» almak 
suretiyle böyle bir ameliyeye girişebilir. 

Belgelerpk ücret, resim ve harçtan muafiyeti 

MADDB 12. — Dokuzuncu, onuncu ve on 
birinci maddelerde sözü geçen belgeler hiçbir 
ücrete, D^mga Resmine, harca ve sair rüsuma tâ
bi değildir, 
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Belge için müracaat 

MADDE 13. — Arama, kullanma veya ıslah 
ve tadil belgesi almak istiyen kimse, doğrudan 
doğruya bulunduğu yerdeki Devlet Su İşleri teş
kilâtına, Devlet Su İşleri teşkilâtı yoksa, en ya
kın mülkiye âmiri vasıtasiyle Devlet Su İşlerine 
müracaatle belge talebinde bulunur. 

Müracaat sahibine biıj ay zarfında belge ve
rilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir. 

Aynı zamanda yapılan müracaatlerde su talep
lerinin emniyetli verim haddine yaklaşması 

MADDE 14. — Su taleplerinin yeraltı su de
posunun emniyetli verim haddine yaklaşması ha
linde, belge için yapılmış bir müracaatten sonra 
bir hafta zarfında aynı yeraltı su deposundan 
istifade etmek üzere yapılacak başka müracaat-
ler Bayındırlık, Sanayi, Tarım, imar ve İskân 
bakanlıkları temsilcilerinden müteşekkil bir he
yet marifetiyle incelenerek taliplerden hangile
rine kullanma belgesi verileceği karara bağlanır. 

Tecil 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri tarafın
dan bir sicile kaydedilir. # 

Şartların tesbiti ve kontrolü 
1 MADDE 16. — Arama, kullanma, ıslah Ve ta

dil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açılma
sında fen elemanlarına tanınacak hak ve salâhi
yetlerle mesuliyetleri ve bu hususların kontrolü, 
Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak bir tali
matname ile tesbit olunur. 

Proje ve fennî mesuliyet 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerine göre 
yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek 
her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüt ve proje 
ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapılan tas
dikli bir proje ve mesuliyete istinadeder. i 

Satıh alüvyonları içerisinde bulunan suları el
de etmek için açılan ve 10 m. den daha derin ol-
mıyan kuyular bu hükmün dışındadır, ancak lü
zum gördüğü takdirde, Devlet Su İşleri bu ku
yuları için de birinci fıkra hükümlerinin tatbi
kini istiyebilir. | 

I Ceza hükümleri 

MADDE 18. — Bu kanundaki vecibeleri ye* 
rine getirmiyenler bu hareketlerinden dolayı, di
ğer kanunlara göre daha ağır bir ceza ile cezalan
dırılmadıkları takdirde, bu madde hükmüne gö-

J ro cezalandırılırlar. 

a) Belge almadan sekizinci* maddedeki işleri 
yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler 500 li
radan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Ceza alınmakla beraber, kuyunun açılıp işle
tilmesinde Devlet Su İşlenince biri mahzur görül
mezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi halde, ' 
kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan, alı
nır. Tekerrürü halinde ceza iki misli olur ve o 
kimseye belge verilmez, kuyu kapatılır ve mas
rafı kuyuyu açtırmadan alınır. 

b) Onuncu ve on birinci madde hükümle
rine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, 
ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan 
şartlara riayet . etmiyenler, müracaat formla
rında istenen bilgileri vermiyenler, sekizinci 
maddenin sonuncu fıkrasındaki mecburiyete 
riayet etmiyenler 500 liradan 1 500 liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Te
kerrür halinde, cezalar iki misli olur, belge ve
rilmez veya verilmiş ise geri alınır, kuyu ka
patılır ve masrafı kuyu açtırandan alınır. 

c) Bu kanunla ilgili dâvalara sulh mahke
melerinde bakılır. 

İstisnalar 

MADDE 19. — 6309 sayılı kanun hüküm
leri gereğince maden telâkki edilen sularla, 
927, 4268 ve 6977 sayılı kanunların hükümleri
ne tâbi bulunan içmeye ve yıkanmaya mahsus 
şifalı maden sulan, bu kanun hükümlerinden 
istisna edilmiştir. Aneak, sekizinci maddenin 
son fıkrası hükmü mahfuzdur. 

önce açılmış kuyular 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış* olup da zirai su
lama ile maden işletmelerinden ve sanayide kul
lanılan yeraltı suyu kuyuları için, bunların sa
hipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
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itibaren 2 sene içinde kuyunun bulunduğu ye
rin bağlı bulunduğu Devlet Su işlerine-müracaat 
ederek hususi formları doldurmak ve Devlet Su 
İşlerine vermekle mükelleftir. 

Devlet Su işleri, bu formları inceliyerek %u. 
yuların kullanma şartlarını tâyin ve sahiplerine, 
müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde kullanma 
belgesi verir. 

işbu geçici madde gereğince müddeti içinde 
belge almıyanlar 100 liradan 500 liraya kadar 
para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

mmm ı ı 
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Yeraltı sulan hakkında kanun tasarısı 

Yeraltı sularının mülkiyeti 

MADDE 1. — Yeraltı suları umumi sular 
meyamnda olup Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır. Bu sulann her türlü araştırılması, 
kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

Terimler 

MADDE 2. — Bu kanunda yeraltı suyu ile 
ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki mâ
naları ifade eder. 

Yeraltı suyu : 
Yeraltındaki durgun veya hareket halinde 

olan bütün sulardır. 
Yeraltı suyu deposu : 
Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalar

dır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasın
dan su çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir 
edilmiş olur. 

Kimse : 
Resmî, yarı resmî veya hususi hüviyeti haiz 

hakiki ve hükmi şahıslar. 
Komşu : 
Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bulu

nan ve halin icaplarına göre bitişik arazi sahibi 
gibi aynı yeraltı suyu imkânlarından faydalan
ması lâzımgelen kimse. 

Müracaat sahibi : 
Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi 

istiyen kimse. 
Belge sahibi : 
Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi 

almış olan kimse. 
Faydalı kullanış : 
Yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye 

hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada, 
maden ve sanayide, sportif ve sair tesislerde 
kullanılması. 

Faydalı ihtiyaç : 
Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı 

kullanışları için muhtacolduğu su miktarı. 
Emniyetli verim haddi : 
Yeraltı suyu deposu verimine zarar verme

den devamlı olarak alınabilecek su miktarı. 

Araştırma kuyusu : * 
Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere 

açılan kuyular. 
İşletme kuyusu : 
istifadeye arz olunan kuyular. 

Yeraltı suyu işletme sahalarının 
tesbit ve ilânı 

MADDE 3. — Sınırlan ve karakteristikleri 
tâyin edildikçe yeraltı suyu sahalan, Bayındır
lık Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Ku* 
rulu karariyle «Yeraltı suyu işletme sahalan» 
kabul ve ilân edilir. 

İlân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları 
içinde kuyu açılması 

MADDE 4. — Yeraltı suyu işletme sâhalari 
içinde 8 nci madde hükmüne göre belge alına
rak açılması gereken kuyulann adedi, yerleri, 
derinlikleri ve diğer vasıflariyle çekilecek su 
miktarı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü ta
rafından tâyin ve tesbit edjlir. 

Yeraltı suyu işletme sahalarında 8 nei mad
de şümulüne giren her türlü yeraltı suyu tesis
leri, Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek 
teknik talimatname hükümlerine göre meydana 
getirilir. 

Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak ken
di faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktanm kul
lanmaya yetkilidir. 

Faydalı ihtiyaç miktarı, tahsis edilecek mak
sada göre ilgili bakanlıkların mütalâası alınmak 
suretiyle, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü ta
rafından tâyin ve tesbit edilir. 

İlân edilmiş yeraltı suyu işletme sahalan 
dışında yeraltı suyu aranması ve • 

kullanılması 

MADDE 5. • — İlân edilmiş yeraltı suyu iş* 
letme sahalan dışında her arazi sahibi; arazi
sinde yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan son-

( S. Sayısı : 144 ) 



ra, bunun kendi faydalı ihtiyaçlanna yetecek 
miktarını kullanmak hakkına maliktir. Ancak 
bu işler 8 nci madde şümulüne girdiği takdirde 
belge alması mecburidir. 

Faydalı ihtiyaç miktarı dördüncü madde hü
kümlerine göre tâyin olunur. 

Komşu hakkı 

MADDE 6. — Arazisinde faydalı ihtiyâçları 
için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu su
yu elde etmesi fahiş masrafı icabettiren bir kim
senin, komşu, arazideki yeraltı suyundan istifade 
şartları 20 nci maddede sözü geçen Tüzükte be
lirtilir. 

Devlet Su î§leri Umum Müdürlüğünün yetkileri 

MADDE 7. — Yeraltı suyu etüd ve araş
tırmaları için Devlet Su işleri, her hangi bir 
yerde kuyular açmak veya açtırma,k hakkına 
maliktir. Bu kuyular için istimlâk yapılmaz. 

Araştırma kuyularından işletme kuyusu 
haline ifrağ edilenlerle, doğrudan doğruya iş
letme kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu 
yeri ile geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü tarafından istimlâk 
olunur. 

İstimlâk bedeli, kuyunun maliyet hesabına 
ithal edilir. İşletme kuyularının intifa hakkı 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından 
hakiki veya hükmi şahıslara devredilebilir 
veya kiralanabilir. Devir veya kira bedeli Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğü .tarafından 
takdir olunur. 

Kuyunun intifa hakkının devrinde veya 
kiralanmasında arazi sahibine tercih hakkı tanı-
lir. 

Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti 

MADDE 8. — Aşağıdaki (a) ve (b) fıkra
larında beyan edilen kazıların yapılması veya 
kuyuların açılması için, Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğünden belge alınması mecburidir. 

a) Su temini maksadiyle, kesitleri ne olur
sa olsun, tabiî zemin üstünden itibaren derin
liği, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tara
fından tesbit ve Bakanlar Kurulunun tasvibin

den v sonra ilân olunan haddi aşan her türlü 
çukur, sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular 
hariç.) 

b) Su temini maksadiyle; boylan ve kesit
leri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü 
galeriler ve tüneller. 

Bu -kazıların yapılması ve kuyuların açıl
ması su temini maksadını gütmesi halinde, bun
lar hakkında belge aranmamakla .beraber, Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğünün talebi üze
rine bilgi verilmesi mecburidir. 

Arama belgesi 

MADDE 9. — Yeraltı suyu aranmasında bel
ge almayı icabettiren işler için, bir sene sü
reli arama belgesi verilir. B.u.süre içinde, ara
ma bitirilemezse; belge sahibinin, sürenin son 
ayı içinde müracaat etmesi şartiyle belge 
bir sene için temdidedilir. Bu süre zarfında 
da arama bitirilemezse; belge hükümsüz sayılır 
ve iş sahibi yeniden belge alır. 

Kullanma belgesi 

MADDE 10.. — Arama belgesine dayanarak 
arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu su
yu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde ^Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek 
kullanma belgesi alır. 

Islah ve tadil belgesi 

MADDE 11. — Kullanma belgesini haiz bir 
kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu 
membalarının verimini artırmak veya başka 
bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bun
lar üzerinde kendiliğinden her hangi bir mü-
dahelede bulunamaz veya kuyuların kullanma 
şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğünden «Islâh ve tadil belgesi,» 
almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir. 

Belgelerin ücret, resim ve fıarçdan muafiyeti 

MADDE 12. — Dokuzuncu onuncu ve on 
birinci maddelerde sözü geçen belgeler hiçbir 
ücrete, Damga Resmine, harca ve sair rüsunu 
tâbi değildir. 
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Belge için müracaat 

MADDE 13. — Arama, kullanma veya ıslah 
ve tadil belgesi almak istiyen kimse, doğrudan 
doğruya, bulunduğu yerdeki Devlet Su işleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilâtına, Devlet Su işleri 
Umum Müdürlüğü, teşkilâtı yoksa, en yakm 
mülkiye âmiri vasıtasiyle, Devlet Su işleri Teş
kilâtına müracaatla belge taldbinde bulunur. 

Müracaat sahibine, bir ay zarfında, belge 
verilmek veya reddedilmek suretiyle cevap ve
rilir. 

Aynı zamanda yapılan müracaatlarda su talep
lerinin emniyetli verim haddine yaklaşması 

MADDE 14. — Su taleplerinin yeraltı suyu 
deposunun emniyetli verim haddine yaklaşması 
halinde, helge için' yapılmış bir müracaatten 
sonra, bir hafta zarfında, aynı yeraltı su depo
sundan istifade etmek üzere, yapılacak başka 
müracaatler, ilgili bakanlıkların temsilcilerin
den müteşekkil bir heyet marifetiyle incelene
rek taliplerden hangilerine kullanma belgesi 
verileceği karara bağlanır. 

Tescil 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilen bütün belgeler, Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir. 

Şartların tesbiti ve kontrolü 

MADDE 16. — Arama, kullanma, ıslah ve 
tadil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açıl
masında fen elemanlarına tanınacak hak ve sa-' 
lâhiyetlerle mesuliyetler ve bu hususların kon
trolü 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belir
tilir. 

Proje ve fennî mesuliyet 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerine göre 
yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek 
her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüt, proje 
ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapılan 
tasdikli bir proje ve mesuliyete istin adeder. 

$âtıh alüvyonları içerisinde açılan ve derin
liği 8 nci madde gereğince ilân edilen haddi 
aşmıyan kuyular bu hükmün dışındadır. 
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I Ceza hükümleri 

MADDE 18. — Bu kanundaki vecibeleri ye
rine getirmiyenler bu hareketlerinden dolayı. 
diğer kanunlara göre, daha ağır bir ceza ile ce
zalandırılmadıkları takdirde, bu madde hük
müne göre cezalandırılırlar. 

a) Belge almadan sekizinci maddedeki iş
leri yapanlar ile kasden yanlış bilgi verenler 
500 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Ceza alınmakla beraber, 
kuyunun açılıp işletilmesinde Devlet Su işleri 
Umum Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, 
sahibine gerekli belge verilir. Aksi halde, kuyu 
kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır. 
Tekerrürü halinde, ceza iki misli olur ve o kim
seye belge verilmez, kuyu kapatılır ve masrafı 
kuyuyu açtırandan alınır. 

h) Onuncu ve on birinci madde hükümle
rine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, 
ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan 
şartlara riayet etmiyenler, müracaat formların
da istenen bilgileri vermiyenler, 8 nci madde
nin sonuncu fıkrasındaki mecburiyete riayet 
etmiyenler 500 liradan 1 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. Tekerrürü ha-

j linde, cezalar iki misli olur; belge verilmez 
veya verilmiş ise, geri alınır. Kuyu kapatılır ve 
masrafı kuyuyu açtırandan alınır. 

c) Bu kanunla ilgili dâvalara sulh mahke
melerinde bakılır. 

İstisnalar 

MADDE 19. — 6309 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince maden telâkki edilen sularla, 
927, 4268 ve 6977 sayılı kanunların hükümle-

I rine tâbi bulunan içmeye ve yıkanmaya mah
sus şifalı maden suları; bu kanun hükümlerin
den istisna edilmiştir. Ancak, 8 nci maddenin 
(Ib) fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Önce açılmış kuyular 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış olup da, zirai su
lama ile maden işletmelerinde ve sanayide kul
lanılan ve8 nci maddenin şümulüne giren yer
altı suyu kuyuları için, bunların sahipleri, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 

j 2 sene içinde kuyunun bulunduğu yerin bağlı 
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(bulunduğu Devlet Su İşleri Teşkilâtına müra
caat ederek, hususi formları doldurup vermekle 
mükelleftir. Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü; 
îbu formları inceliyerek kuyuların kullanma 
şartlarını tâyinv ve sahiplerine, müracaat tari
hinden itibaren 1 ay içinde kullanma belgesi 
verir. 

işbu geçici madde gereğince müddeti içinde 
'belge almıyanlar 500 liradan 1 500 liraya ka
dar para cezası ile cezalandırılır. 

Tüzük hazırlanması 
MADDE 20. — Bu kanunun tatbikatı ile 

ilgili hususlar için Bayındırlık, Tarım, Sanayi, 
imar ve iskân Bakanlıklarınca müştereken bir 
tüzük hazırlanır. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarifemde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

»9<i 
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Küçük Sami'nin, Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere yardım 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/121) 

M. B. K. Başkanlığına 

Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılması 
hakkındaki kanun teklifinde gerekçesini takdim ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Küçük Sami 

GEREKÇE 

Türkiye hudutları, dışında bulunan Türk asıllı toplulukların eğitim ve öğretim nimetlerinden 
ve millî kültürümüzden faydalandırılmaları için kendilerine her türlü yardım ve kolaylıkların 
sağlanması zaruridir. Bu yolda yapılacak işlerin başında Türk asıllı çocukların ilk ve orta dere
celi Türk diliyle öğretim yapan okullarda Türk kültürü ve inkılâbı esaslarına uygun olarak ye
tiştirilmeleri gelmektedir. 

Bunun için iyi yetiştirilmiş hali ve geleceği güven altına alınmış öğretmenlere ihtiyaç vardır. 
Bugün Türkiye sınırları dışında kalan Türk cemaatleri içinde görev almış bulunan öğretmenlere 
bu cemaatler tarafından ekseriya tatmin edici ücretler verilmediği gibi belirli bir müddet hizmet 
ederdi. Vazifeden ayrıldıktan sonra emeklilik haklarından mahrum bulunmaktadırlar. Bu durum 
karşısında sözü geçen öğretmenler vaktinden evvel meslekten ayrılmaya veya anavatana dönme
ye çalışmaktadırlar. Bu hal Türk cemaatlerinin kültür öğretim ve eğitim durumları bakımından 
zararlı neticeler doğurmaktadır. Bâzı yabancı memleketlerin bu durumda bulunan öğretmenlere 
emeklilik hakkı tanımak suretiyle onları himaye altına aldıkları görülmektedir. 

Hazırlanan kanun tasarısında aşağıdaki prensipler göz önünde tutulmuştur. 
a) Yapılacak sosyal yardımların ilgilinin hizmet yıllarına' ve Türk kültürüne bağlı bu

lunması; 
b) Memleketten memlekete ve yıldan yıla geçim endekslerinin değişeceği göz önünde bulun

durularak yapılacak yardımların ihtiyaca göre değişen bir sisteme bağlı bulunması; 
c) Bu kanun hükümlerinin geçmişte bu yolda hizmet görmüş Türk asıllı Öğretmenlerle bun

ların dul ve yetimlerine de teşmil edilmesi; 
Uygun görülmüştür. 
Ayrıca bu kanun teklifinin kabulü ile Türk hudutları dışında vazife görmekte olan Türk 

asıllı öğretmenlerin güvenlik için alınması ve geçmiş hizmetlerinin de değerlendirilmesi lüzumlu ve 
zaruri mütalâa edilmiştir, 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Küçük Sami'nin, Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal 
yardım yapılması hakkındaki kanun teklifi Sosyal İşler Komisyonu raporiyle birlikte komisyo
numuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde arz ve izan olunan mucip sebeplere istinaden yabancı memleket
lerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere hizmetlerinin ifa
sı sırasında mahallî geçim endeksleri nazara alınarak sosyal yardım yapılması, hizmet yıllarına gö
re kendilerine emekli ve vefatları halinde dul ve yetimlerine dul ve yetim maaşı bağlanmasını ve 
bunların nispetleri ile tahakkuk ve ödemeye ait hususların-Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim Bakan-
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lıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafnıdan •müştereken tesbit olunmasını temin 
nıaksadiyle h<\ zırlanmış bulunmaktadır. 

Kanun teklifini, bidayeten tetkik ve müzakere eden Sosyal İşler Komisyonu, aynen kabul etmiş 
bulunmaktadır 

Türkiye sınırları dışında bulunan Türk asıllı cemaatlerin eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
Türk kül tüm ve inkılâp esaslarına uygun olarak vazife gören Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğ
retmenlere yapılacak sosyal yardıma ait kanun teklifinin şevkini mucip sebepler komisyonumuz
ca da yerinde mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye " Üye ve Sözcü 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karavelioğlv, Kâmil Karaman Suphi 

Üye 
Özkaya Mehmet Şükran 

Küçük Sami'nin, yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal 
yardım yapılması hakkında kanun teklifi 

Kanun No : Kabul tarihi : 

168 16 . 12 . 1960 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı 
uyruklu öğretmenlerin görevinden ayrılışları halinde kendilerine veya vefatlarında dul ve yetim
lerine bu kanun hükümlerine göre sosyal yardım yapılır. 

MADDE 2. — Yapılacak sosyal yardımın esas .ve nispetleriyle tahakkuk ve ödemeye ait hususlar; 
ilgililerin hizmet yıllan, emsallerine verilen emekli aylığı, mahallî geçim endeksleri dikkate alınarak 
Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından 
müştereken tesbit olunur. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı sosyal yardımdan faydalanabilmek için : 
a) İlgilinin cemaatten veya tabiiyetinde bulunduğu hükümetten yateri kadar yardım veya 

emekli aylığı almamış olması, 
b) Türk kültürüne ve devrimlerine aykm harekette bulunmaması, 
e) Dışişleri Bakanlığınca takdir olunacak mücbir sebepler dışında başka bir memlekette yerleş

mek maksadiyle bulunduğu memleketten ayrılmaması şarttır. 

MADDE 4. — Sosyal yardımdan faydalanacak öğretmenlerin yabancı memleketlerde Türk kül
türüne hizmetleri, devrimlere sadakatları ve başarı durumları Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve 
bunların sicilleri Millî Eğitim Bakanlığınca tutulur. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak sosyal yardımlar Dışişleri Bakanlığı büt
çesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — Tesbit edilecek esaslara göre belgelendirmek şartiyle bu kanunun neşrinden 
önce geçmiş hizmetler de dikkate alınır. Bu kanunun yayımından önce görevlerinden ayrılmış 
olanlardan yardıma hak kazanmış bulunanlarla bunlardan vefat etmiş olanların dul ve yetimlerine 
de bu kanunun esasları dairesinde sosyal yardım yapılır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Dışişleri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür, 


