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1. — TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
bir müddet görüşüldü. 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik 
şekli hakkındaki 6763 sayilı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Kanun görüşüldü ve 
kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
özdilek Fahri Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Çelebi Emanullah 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN --- Özdilek Fahri 
KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN —> Çokluğumuz var, oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞt 

1. — Deflet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayüt Kanuna bağh (1) sa
yılı cetvelin 6330 saytU Kanunla muaddel Baş
bakanlık kısnıvna bir kadro eklenmesine dair 
Kanun tarasısı (1/139) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nei maddesindeki 
1/139. numaralı kamın tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

KARAVELİOĞIiU KÂMİL - Bu tasarı üç 
maddedir. Başbakanlık teşkilât kadrosuna un
vansız olarak üçüncü dereceden bir aded me
mur kadrosunun eklenmesine lüzum görülmüş
tür. Bu maksat ile tasan huzurunuza getirilmiş 
bulunuyor. .. 

Maksat : Halen Devlet hizmetinde vazifeli 
olan Faruk Ateşdağlı'nm sıhhi durumu her 

(1) Bu tasariyle ilgili gerekçe ve cetvel zap
tın sonundadır. 

ÜLEN İŞLER 

gün biraz daha bozulmaktadır Başbakanlıkça 
dışarda tedavisine lüzum görülmüştür. Bunun 
için de sizlerden bu kadro istenmektedir. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Esasen bu kadro 
varmış, sonradan kaldırılmış, biz yeniden ihdas 
ediyoruz... 

BAŞKAN —• Kanunun tümü hakkında başka 
söz istiyen arkadaş var mı? Maddelere geçilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başba
kanlık kısmına bir kadro eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunin 

2 _ 
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muaddel Başbakanlık kısmına, ilişik cetvelde 
derece ve aylık tutarı gösterilen kadro eki e tu 
mistir. 

Bu kadroya tâyin olunacak kimsenin istih
dam yeri Başbakan tarafından belirtilir, ya
bancı memleketlerde istihdam olunduğu tak
dirde hakkında 4991 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır . 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•(.İBÇÎCİ HADDE.— 1960.malî yılı Muvaze-
• ıı.ei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 

cetvelin Başbakanlık kısmının ilgili tertiplerine 
mevzu ödenekler bu kadronun eklenmesi dola-
yısijde kifayet etmediği takdirde (A/ i ) işaret
li cetvelin tasarrufu mümkün tertiplerinden 
lüzum görülecek miktarı ilgili tertiplere aktar
maya. Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe 'girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize avz ediyorum. 
Kabul'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ta
sarı kanunlaşmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanunu Barbakan yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler.... Kabul edilmiştir. (Bu tasarı kanunlaşmış
tır. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanıma bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısı ve Sosyal îşler vt 
İktisat komisyonları raporları (1/74) (1) 

BAŞKAN — liuznamenin 5 nei sırasında bu
lunan kanun tasarısının igörüşülmesi teklif edil
mektedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(i) 123 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. . . . . 
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ÖÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu tasarının söz

cüsü ibenim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununa tmzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna ibağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı ( 1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının merkez ve iller teş
kilâtının mülbrem ihtiyacım karşılamak üzere 
yeniden ihdas edilen fbâzı tesisler için ibir kısım 
kadroların kaldırılması ve yerine yeni kadroların 
konulması zaruri (bulunmaktadır. 

Şimdi ilgili kanun tasarısının gerekçesini oku
yorum. : 

(G-ürsöytrak Suphi gerekçeyi okudu.) 

GÜRSOYTRAK SUPHİ (Devamla) — Oku
nan igerekeeden de anlaşılacağı üzere fbu kanun, 
netice itifbariyle kadroya dayanmakta, önem de
recesine ıgöre köy dbeleri, hemşireler üzerinde 
durmaktadır. 300 talebe çıkmış, 'halen evlerinde 
tâyin beklemektedirler. Kadro olmadığı için Sağ
lık Bakanlığı tâyini yapaibilmek için beklemekte
dir. 400 talebe de çıkmak üzeredir. İkinci defa 
bir kanun teklifi ile huzurunuza gelmemek için 
<bu 400 kadro da ayrıca istenmiştir. Şimdilik 700 
kadro talöbedilmektedir. 400.taldbe' mezun ola
caktır. Onun için istenmektedir. 

İkinci derecede önemli bulunan, ana ve çocuk 
sağlığı merkezlerinde çalışan personeldir. Anlaş
maya göre, 26 tesisin açılması zarureti vardır. 
Peyderpey Anadolu içine doğru teşkilât yayıl 
maktadır. Orası için altı kadro istiyoruz, fazla 
değil. 

Üçfünoü olarak; Refik Saydam Hıi'zıssıhha"* 
Enstitüsü İlâç Kontrol Müessesesinin takviyesi 
meselesidir. 

Yapılan bütün mubayaalar iburanm yapacağı 
kontrollere bağlıdır. Kalifiye personele ihtiyaç 
bedihidir. Halen ıburası çok az ücret alan kimseler 
tarafından tedvir edilmekte olduğundan dhliyetlı 
kimseler buraya gelmiyor. Onun için de ilâçlarda 
•görülen aksaklıklar doğmaktadır. Bu hizmetin 
görülmesi için üç kadro teklifini huzurunuza sun -
muş bulunuyoruz. Mâruzâtım şimdilik bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu kanun Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez Teşkilâ
tına bağlı vilayet ve köy kadrolarına ilâve ya
pılması hakkındadır. Bu kadroların kabulünü 
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ûrzu eden ve etmiyen arkadaş da vardır. Muh
terem Suphi Beyin izahatı veçhile bendeniz tat
min edilmiş bulunuyorum. Kanunun tümünü ka
bul edelim-, eğer arkadaşlarımızın tereddüdede-
cekleri hususlar bulunursa, arkadaşlarımızı ay
dınlatıcı sözler söylenebilir... 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Gerekçesi çok gü
zel hazırlanmış olan bu kanunun İktisat Komis
yonu raporunda belirtildiği gibi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı teşkilât kadrolarında 
bilhassa merkez kısmında, bâzı unvanların isim
leri değiştirilerek maaşlarının artırılmasını he
def tutan ebe ve hemşirelere ait kısmı hariç, tü
müne muhalifim. 

BAŞKAN — Maddelere itirazınız yok mu? 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Maddelere itiraz 

etmiyorum. 
KÜÇÜK SAMİ — Bundan evvel de bu ka

nun müzakere konusu olmuştu. O zaman da ay
nı tarzda müdafaa edilmişti. 

Sabahleyin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında yapılan toplantıda ifade edildiğine gö
re, maalesef ilâç kontrolü yapılamamaktadır,. 
ne dışarıdan gelen ilâçlar, ne de içeride yapılan 
ilâçlar kontrol edilmemektedir. Onun için bir 
teşkilâtın kurulmasına zaruret vardır. İlâç kon
trol edilememektedir. Onun için bir teşkilâtın 
kurulmasına zaruret vardır. İlâç kontrol işleri
nin kontrolü ehil ellere verilmelidir. Aksi halde 
ehil hekimleri tutmanın imkânı yoktur. Lüzum
lu parayı vermek ihtiyaç ve zarureti vardır. 

tcabeden parayı verdiğimiz müddetçe bura
da hekinî kalmaz. Halk sağlığını ehil ellere ver
mek lâzımdır. Bir memleket sağlığı sadece ebe 
ile, hemşire ile yürütülemez. 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Yeni ödenek ta-

lebetmiyoraz. Mevcut kadrolar içinde ayarlama 
yapıyoruz. Biz, Personel Kanunu da ele alına
cağı için, heyeti umumiyesinin kabulünü rica 
etmiyoruz.; bunda ısrar etmiyoruz. Karar Heye
tinize bağlı. Yalnız biz önemli görülen üç kısmın 
kabulünü istiyoriız : 

1. Halen mekteplerinden mezun olan ebe
ler evlerinde boş oturmaktadırlar. Bunların tâ
yinlerinin yapılabilmesi ve bunlardan istifade 
edilebilmemiz için bu kadroların çıkması zarure
ti vardır; 

2. Ana Çocuk Sağlığı Teşkilâtı. UNlCEF'le 
yapılan bir Anlaşmaya göre bize yardım malze-
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mesi geliyor. Eğer kadro vermezseniz beynelmi
lel kaynaklardan malzeme gelecek, fakat biz 
personel büyüyemiyeceği için teşkilât taazzuv 
edemiyecek, idari tedbirlerle yürütülmesi zaru
reti olacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Hangisinden bahsediyor
sunuz, bir numaralıdan mı, yoksa 3 numaralı
dan mı bahsediyorsunuz? Acelle olarak tavsiye 
ettiğimiz husus hangisidir"?. 

AKSOYOĞLU REFET — Konuşmalarımız 
kadrolar üzerindedir. Eğer maddelere geçeeeksek 
maddelere geçlim, onun üzerinde müzakere ede
lim. Arkadaşlarımız tarafından reddedilmesi is
tenen husus varsa ona göre görüşür ve konuşu
ruz. 

KARAMAN SUPHİ — Ben bahsettim, bütçe
ye ö milyon lira yüklüyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Tasarı ile İktisat 
Komisyonu değiştiricinin gerekçesinde bir tena
kuz var. Bu bir ilâve değil, bakanlığın bünyesin
deki kadrolarda bir değişikliktir. (Bâzı küçük 
kadrolu hizmetler kaldırılıyor, bunun yerine da
ha yüksek kadrolu bâzı hizmet kadroları getiri
liyor) deniyor. Bunda bir tenakuz var. 

Bu öyle bir bakanlık ki, henüz kurulması dü
şünülen bir teşekkül âçin de kadro istiyor. 

UNİCEF'in yardımı ile geliştirilmekte plan 
Dünya Sağlık Teşkilâtına uygun bir teşekkül de 
memleketimizde kurulmak istenmektedir. Bu mü
essesenin kadroları hazırlanacaktır. Bunun için 
deniliyor ki, «yeni kadrolara ihtiyaç olacağı bc-
dihidir». Müphemiyet içerisindedir. Bu kanun ta
sarısının samimiyetinden şüphe ediyorum. 

UNİCEF'in yardımı ile kurulacak olan mües
seseler için, vekâlettin bir programı, bir plânı ol
ması lâzımdır. Buna göre kadro talebetmıelidir-
ler. İleride şöyle olacak diye buna göre bir şey 
yapalım demek doğru olmuyor. Bu işin ciddiyeti
ni kaybettiriyor. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bunun bir prog
ramı olması lâzım demek istiyorsunuz. Evet, böy
le olsaydı daha iyi olurdu ama tahakkuku bâ
zı şartlara bağlı olduğu için kesin hüküm koy
muyorlar. 

Kadrolar (L) cetvelinde olduğu için hemen 
kullanılmıyaeaktır. Teşkilât taazzuv ettiği takdir
de; tatbik edilebilecek demektir. Teşkilât taazzuv 
etmemişse istenmiyecektir. Mamafih sözcü arka
daşları da çağıralım, arkadaşlarımın bilgi sahibi 

~ i 
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ana - çocuk sağlığı mevzuu önemlidir. Diğerle
rinden sarfınazar ediyoruz. Esaslı bir karar 
vermeden uzman personeli çağıralım, dinliydim, 
ona göre karar verelim. 

BAŞKAN — Uzman personelin içeri alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Çağırınız, lütfen gelsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bizim tekli
fimizi ihtiva eden 11 nci sayfadaki 1 sayılı cet
vele Suphi Beyin izah ettiği kısmın ilâvesi ge
rekir. Arkadaşlar bunda ısrar ederlerse 1 nu
maralı cetvele ilâve ederiz, mesele biter. 

KÜÇÜK SAMÎ — Burada sarih bir şey yok
tur. Komisyon sözcüsü de bunu kabul, etmiş 
bulunuyor. Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 
Teşkilâtı için kabul edilecek hususlar bizim tek
lifimize ilâve edilir. 

BAŞKAN — Sözcü arkadaşımız mütehassıs 
arkadaşı çağırmaya gitmişlerdir, onları bekliye-
lim, geldiklerinde meselenin halline çalışırız. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, yaptığımız İş 
plânlna göre tababetin sosyalleştirilmesi mevzuu
nu ele aldık. Eğer bu teklif edilen kadrolar kâfi 
gelmiyecekse işi yeni baştan ele almamız lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMÎ — Arkadaşların söyledikleri 
tamamiyle varit olabilir. Yalnız, malûmuâliniz, 
hekimliği sosyalleştirme mevzuu 10 sene gibi 
uzun bir zamanda tahakkuk ettirilebilecektir, ön
ce Trakya bölgesinde üç vilâyet ele alınacaktır. 
Memleketin diğer sahalarında programın tatbi
katı gecikecektir. Bir teşkilât kurulmak isteniyor, 
ilâçların kontrolü için. Bunun sosyalleştirme ile 
alâkası olmıyacaktır. 
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olmak istedikleri hususlar varsa mütehassıs arka
daşlar izahat verirler. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının okunmasını, 
ondan sonra müzakere açılmasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, iki 
teklif vardır, birisi Hükümetin teklifi,, birisi de 
İktisat Komisyonunun teklifidir. Bu tekliflerden 
İktisat Komisyonunun teklifi esas olarak alınırsa 
vuzuha varılacağım sanıyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — İktisat Komisyonunun tek
lifini esas olarak alırsanız orada hemşire ve ebe
lere ait kadrodan başka bir şey yoktur. Eğer işi 
bununla yürütelim, işin tasarrufu balnmmdan 
dojrtorlan kaldıralım diyorsanız mesele yoktur. 

AKSOYOĞLU REFET' — Efendim, İktisat 
Komisyonu değiştirişi nazarı dikkate alınmalı
dır. Biz İktisat Komisyonu olarak birçok kadro 
teklifleri ile karşılaşmaktayız ve daima yakın
da Personel Dairesinin kurulacağını, Personel 
Kanununun kabul edilmesinden sonra yeniden 
kadroların ele alınacağını söylüyoruz. 

Personel Dairesi Kanunu bir ay içinde yü
rürlüğe gireceğine görü, üç ay gecikmiş olan 
su teklifin, 20 - 25 gün daha beklemesinde mah
zur yoktur. Hemşire ve köy ebesi ihtiyacı âcil
dir, bir an evvel çıkarılmalıdır. Diğerleri Per
sonel Kanunu çıktıktan sonra yapılabilir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Sosyal İsler 
Komisyonu raporunda da izah edildiği üzere, 
Sağlık Bakanlığı, kadrolarını yeni baltan göz
den geçirecektir. Bir tasarı ile tekrar geleceği
ne göre, bizim teklif ettiğimiz şekle göre tasa
rı kabul edilsin, bu çıksın. Israr ediyorum, 
Ana ve Çocuk Sağlığı Teşkilâtı merkezlerinin 
kurulması şimdilik âcil ve katî bir zaruret ol
madığına göre, bu kalsın. 

Onun için, şimdilik köy ebeleri ve hemşirele
re ait kadroları kabul edelim. Eğer öteki kad
roları da katarsak iş çok uzar. Kanaatim budur. 

BAŞKAN — iki noktai nazar belirdi : Bi
risi; âcil bir tedbir olmak üzere İktisat Komis
yonunun hazırladığı tez üzerinde bu kanun ta
sarısını okumak, diğeri de Hükümet teklifi olar 
rak burada mündericolan kanun tasarısını oku
mak. Her ikisini ayrı ayrı reylerinize arz ede
ceğim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Esasta İktisat 
Komisyonuyla anlaşıyoruz, fark yok. Yalnız 

BAŞKAN —Şimdi Doktor ıgeldi, Sözcü geldi. 
Doktor arkadaş ana ve çocuk sağlığı mevzuunda 
bilgi verecektir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI MÜMESSİLİ DOKTOR CAHİT DEHtR< 
BAŞ— Ana ve çocuk sağlığı merkezleri tama
miyle yeni ibir kuruluştur. Bu müessese koruyu
cu hekimlik yapacak müesseselerden bir tanesi
dir. Faaliyeti sadece çocukları muayene etmek 
olmıyacaktır. 

Bu müessese sağlam çocukları muayene ede
ceği gibi, personeli ev ev dolaşacak, gebeleri sağ
lam vö (hasta çocukları muayene edecek gerekli 
tavsiye ve tedavilerde bulunacaktır. Bu teşküât 
memleketimizde aşağı - yukarı bu sahada bir hay
li ileri bir adım olacaktır. 
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Bizde yalnız Ankara'da, doğrudan doğruya 

Saflık Bakanlığına Ibağlı olmak üzere, ana ive ço
cuk sağlığı merkezleri kurulmasına başlanmıştır. 
Bakanlığın ıbfrinci vazifesi esasen koruyucu he
kimliktir. Bu ön plânda mütalâa edileceğine göre, 
sıkışık durumda olan vekâlete kadro temin etmek 
için bu kanun tasarısı verilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Sual soracağım : . 
Çocuk sağlığı merkezleri için ayrılan personel 

arasında 24 doktor var. Gerisi kamilen idari me
mur ve mutemet ve sairedir. iBu 24 doktorun kad
roları 1 100 ve 950 dir. Bunlar çocuk mütehas
sısıdırlar zannediyorum. Evvelâ soruyorum : Bu 
24 doktorla bu teşkilâtı yapalbilecek miyiz? 

İkinci nokta; Ibu çocuk mütehassıslarını 1 100 
v? 950 lira ile çalıştırabilecek miyiz? 

DR. CAHİT DEMİRBAŞ (Devamla) — 1 100 
lira alan çocuk mütehassıslarını daiha üst merte
bede olan mütehassıs hekimlerle kıyas etmenin 
doğru ölmıyacağı kanaatindeyim. Yeni ihtisasını 
bitirmiş olan jbir kimseyi buraya 600 - 700 lira 
maaşla tâyin edeceğiz. Ankara'da Ana ve Çocuk 
Sağlığı merkezine 1 100 lira ile Ibir çocuk müte
hassısı tâyini düşünülmüştür, öyle zannediyo
rum ki, hurada sadece Bakanlığın ihtiyacı üzerin
de durulmuştur. Çocuk mütehassısı tâyin etmeyi 
de düşünmek lâzımdır. Burada çalışan Çekimlerin 
ıbir kısmı kadın hastalıkları mütehassısı, bir kıs 
mı da ibaşka sahalarda yetişmiş miütehausıs arka
daşlardır. (ıMüteahssıs hekim) deyince ona 2 000* 
liranın verilmesi gibi bir şey düştünülüyor. Ba
kanlığın ihtiyacı ve açık olan yerler için kadro 
mevzırabahistir. 

ÖZGÜR jŞELÂHATTİN — JMkümet tekli
finde 8 tane mütehassıs, 36 tane de memur var
dır. Sosyal İşler Komisyonu 'bu miktarı 24 e çı
karmış, memur miktarı da 36 da kalmıştır. Bu 
nisbet noye gör.e yapılmıştır? 

DR. CAHİT DEMİRBAŞ — Şunu arz ede
yim' : Sağlık Bakanlığı, ana ve çocuk sağlığı mev
zuunda mütehassıs hekim bulmakta pek müşkü-
tâta mâruz kalmamıştır. Demin arız ettiğim .gibi, 
yeni kurulan mıücsseseler olduğu için, kadro iste
niyor. Diğer müesseselerden memur almak imkâ
nı olmamıştır. Çalıştırdığımız memurların çoğu 
sağlık memurlarıdır. Bu sağlık memurlarının asıl 
vazifelerine' veril obilmeleri için, memur kadroları 
koymaya lüfciım hâsıl olmuştur. Sağlık memurla 
rıhdan tasarruf edilecek, yerlerine başka memur-
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I lar tâyin edilecektir. Memur kadrosunun artış sfe-
I bdbi budur. 
I ÖZGÜR SELÂHATTİN — 24 doktor isten!-
[ yor. Hükümetten 8 teklif edilmiş, Sosyal İşler 
I Komisyonu 24 e çıkarmış. 
I DR. CAHİT DEMİRBAŞ — Sosyal İşler 
I Komisyonu daha fazla koymuştu. Evvelce de bu 
I mevzuubahsoldu. Zaten Ankara, İzmir gibi bir 
J kaç yer müstesna, diğer yerlerde çocuk sağlık 
I merkezleri olmakla (beraber /bunların Ihiejbirisi ana 
I çocuk sağlık-merkezi olarak çalışan yerler değil 
I dir, hem ehliyetli hekim ve hem de aded bakımın

dan. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bizde hu .türlü 

I kaç. müessese var? 
DR. CAHİT DEMİRBAŞ — Pek malulü t, 

I aded olarak zikredemiyeceğim. 
AKSOYOĞLU REFET — Hükümet tasarı 

smda sekiz olan aded, Sosyal Komisyon tasarısın
da 24 e çıkmış. Diğer memurlar değişmemiştir. 
Sağlık memurları durumunda hımun şimdiye ka
dar gecikmesine rağmen şimdiki acele!iğinin de-

I recesini anlayamadım. 
Şimdi acele edilmemesi sebebi nedir? 

CAHİT DEMİR BAŞ (Devamla) — Şimdi 
acele edilmesi hususunda bir şey söyliyeeek ma
lûmata sahip değilim. Bu kanun çıkarsa mem
lekete büyük hizmet sağlıyacağına eminim. 
Çünkü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
şuradan buradan memur aldığı bir vaikıadır. 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlarım gerekçenin 
şu kısmını okumuşlarda zannederim bu sualin 
cevabını bulacaklardır. Ana ve Çocuk Sağlığı 
Merkezi kurulması, memleketin diğer sahaların
daki merkezlerin artırılması ve tabip kadrosu
nun artırılması merkezindedir. Ana ve Çocuk 

I Sağlığı dâvası nazarı dikkate alınarak sekizden 
24 e çıkarılmıştır. Diğerlerinde artma yoktur.. 

AKSOYOĞLU REFET — İhtiyaç oldukça 
artırılacaktır denilmektedir. Bu miktar ayrıca 

i var. 
I KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yine ısrar 
i edeceğim, teklifimde. Konuşmaya başladığını 
1 zaman da söylemiştim : İktisat Komisyonunun 
| değiştirişi üzerinde konuşalım, anca'k Ana ve 
| Çocuk Sağlığı merkezi için teklif edilen kadro

ları ilâve edelim. Refet Beyin de dediği gibi, 
Sosyal Komisyonun çok iyi niyetle hazırladığı, 

s kadrolarda artırmalar yaptığı teklifte muvaze-
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nesizİikler yaratılmıştır. Hükümetin teklif et
miş olduğu kadro miktarlarını komisyon artır
mış, 3 ü 9 a, 6 yi 15 e çıkarmıştır. Cetvelde ar
tırma yapmış ama, memur kadroları artırılma-
mıştır, mütehassısı çoğaltmıştır. Bizim komis
yonun teklifini nazarı dikkate alalım, Ba
kanlığın kadro tekliflerini de buna ilâve ede
lim, cetvele ekliyelim. 

BAŞKAN — Buyurun, Vehbi Ersü. 
BRSÜ VEHBÎ —- Gerekçenin Ana ve Çocuk 

Sağlığı Merkezi kısmının üçüncü satırında ay
nen şöyle denmektedir : «Bu merkezlerin adedi 
arttıkça yeni mütehassıs tabip kadrolarına ih
tiyaç hâsıl olacağı ve bu sebeple sık sık yeni 
kadro istenmek zorunda kalınacağı bedihidir...» 
ve devam ediyor. Gerekçe (L) cetvelini ipka 
ediyor. (L) cetvelinin muhafaza edilmesini is
terken elimizdeki cetvelde (L) cetveli diye bir 
şey yok. Gerekçe ile cetvel'birbirine intibak et
miyor. (L) cetveline hepsi geçirilmiş bulunuyor. 
Gerekçe ile metin birbirine uymuyor. 

KARAVELÎOÖLU KÂMÎL — Kadrolar bu 
sene kullanılmıyacağı için (L) cetveline alacak
lar ve lüzumunda (L) cetvelinden alıp kulla
nacaklar. Benim teklifim, bizim komisyonun 
teklif ettiği hususun dikkate alınması ve buna 
Hükümet teklifindeki Ana ve Çocuk Sağlığı 
kadrosunun ilâve edilmesidir. Hükümet teklifi
nin sekiz sırasında Ana ve Çocuk Sağlığı için 
44 kadro isteniyor, oraya bizim komisyonun 
hemşire yardımcıları ve köy ebelerini de vere
lim, mesele bitsin. 

KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, Kâmil Karaveli-
oğlu arkadaşımız oldukça izah ettiler. Burada 
Hükümet, Bakanlar Kurulu, bir yetkiye daya
narak bunu tesbit etmiş, tasarısına bunu koy
muş, kararını vermiştir. Burada yapılan deği
şiklikle bilâhara 8 yerine 24 mütehassıs tesbit 
edilmiştir. 

Onun için, bu kanun, öbür kanunda olduğu 
gibi, Sağlık Bakanlığının salâhiyetinde bir de
ğişiklikle çıkması icabeder. 

Kanun yapacaksak düşünelim. Komite arka
daşlarımız tenkis edebilir. Lâzımgeleni ilâve 
edebilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İktisat Komisyo
nunun teklifi üzerinde konuşulması teklif edi
liyor. Bu teklife Hükümetin Ana ve Çocuk 
Sağlığı Teşkilâtının kuruluşunu kapsıyatı tek
lif de ilâve edilecek. Diğer teşkilât için ayrıca 
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tetkikat yapılacak, ayrıca bir karar mevzuu-
bahsokcak. Hükümıeit teklif inde ana ve çocuk 
sağlığı merkezi kısmını da mulltevi olmak. üzere 
müzakereye esas olacak §dkilde arkadaşlarımı
zın1 düşüncesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Evet, kalbul edilmiştir. îktisaıt Komis
yonu teklifi müzakere edilecekttit*. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 
memurlan Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna fcağlı kadro cetvelle
rinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayıllı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4862 saydı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvele, ibu kanuna ilişik (1)< sayılı cet
velde derece, aded ve memuriyet ııınroanlarıı yazı
lı kadrolar ilâve ed'ilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

1>. Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 

Vilâyetler kuruluşu" 
Hemşire yapımcıları 

12 Hemşire Yardımcısı 75 400 
13 » » 75 350 
14 » » 100 300 

Köy Sağlık Teşkilâtı 
14 Köy Ebesi 700 300 

KARAVELÎOĞLU KÂıMÎL — Deniliyor ki, 
«Bunlar mezun olmuşlar, tâyin ıbdldemektedir-
ler, adedleri; de beş yüz kadardır, diğerleri de Ni
sanda mezun olacaklardır. 700 kadro verin 500 
ünü tâyin edelim, 200 ünıü de (L) ceitveljne ala
lımı, lüzum hâsıl oldukça tâyin yaparım.» îteti&at 
Komisyonunun teklifi ıbudur. Biz buna Hükü-
met teklifindeki vilâyetlerin ana ve çocujk sağlı
ğı merkezleri kadrolarının olduğu gibi it^al edil
mesine lüzum igördük. Hükümet teklifinde, mü
tehassıs tabipler, idare memurları ve ayniyat mu
temetleri ve diğer 'kadroların da,, ilâvesi teklif 
ediliyor. Venii Ana ve çocuk sağlığı merkezi 
açılacak veya mevcutları takviye edilecektir. 

CAHÎT DEMİRBAŞ — Ana ve çocuk sağlı
ğı merkezlerindeki hekimler buradaki kadrolar
la çalışmıyorlar. Meselâ her ihangi bir teazanın 
Hükümet tabipliğine tâyin edilirler, ana ve ço
cuk »ağlığı merkezinde öalıştırılııte. Vekilin «a-

7 — 
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lalüyeti vardır. TaJbiî bu 'iş yerinde bir iş olmı-
yprdu, Memurlar da keza öyle. Öiafoanlık, sağlık 
merkezilerinde çahşjan sağMc memurlarım merkez
de çalıştırıyor, sıtkışık bir duırum var. 

KARAVİLtOĞLU KÂMİL — Sağlık Bakıaıı-
lnğının teteîitfıine ilâve yapmakta Sosyal t$ler Ko
misyonu haklı alabilir, muhakfoak bunıa 'ihtiyaç
ları da olabilir . Ben de, müsaade ederseniz bu-
ııım üzerinde biraiz^uraymı. 

Personel Dairesi kuruluş Kanunu önümüzde
ki 'hafta hımiTunuza g'eleeefctir. Kadrolar üze
rinde yeniden çalışma olaoaik, lâaam gelen tedbir
ler yeniiden, görüşülecek, memurların ücretleri 
üzerinde durulacak, bıtgünün ş&rtterına g'öre 
ayariaraacak, uzun hazurhtklar yapılacak.. Müsta
cel olan kısmım kSamınlaşrtıralım, diğer kısmını 
bırakalım. 

Kurulacak olan tesfcilâ.ta 700 kadro veriliyor. 
Köy ebeleri için verilen 200 kadroya lüzum yok. 
Meride bıılunacak diye konmuş. Bu kışını bizim 
1 «ayılı cetvelimize girince bu iıkinei geçici mad
dede hiejbir değişikliği icaîbettirmemefctedir. Çün
kü (L'y den al manası ieabeden bir şey yoktur. 
Böylece takkn 1 sayılı cetvelimizde küeücütk bir 
değişiklik olacaiktır. 
; KÜÇÜK SAMt — Personel Kanunu bir haf
ta sonra geleeefeıe bir diyeceğim yoktur. Bir ay 
içinde gelecekse yine bir şey demem. Ama ben 

. gördüm; BaıEanlıkta bir Kinin Kontrol Şubesi 
va-r, l>ir ise yaramıyor. Bunun yerine ilâç ikont-
rol şubesi tesis etonek çök zaruridir. Bugün Ba
kanlıkta depolar var; ftakat bunların (başında kim-
ler var .bilir misimiz? Sıîhhliye memurları. Bunlar 
bittabi depoların ıkontrol ve balkım mı sağlıyaeaık 
durumdan çok uzaktırlar. 

Sonra Sözcü ankadaşımın ve diğer arkadaşla
rımın biraz evvel izalı ıbuyurdnikjan gibi, ana ve 
çocuk sağlığı merkezinin kurulması zaruretine 
ihtiyaç vardır. Birçok yerlerde tabipler bu işi 
yapmıaiktadıtflar. Eğer' bahsedilen Personel Ka-
•nünü kısa f>ir «amanda gelecekse biz hali hazır 
kadro ile ifetifor edelim. Yeni bir kanunla çılcara-
eağıımız kadroları (L) cetveline aflmıyalım. 

KABAVİîLÎOÖLU KÂMİL — Efendim, ge
rekçenin tetfeikınden anlıyacağınız üzere, Sosyal 
İşler Kornişonu tasarısı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanlığı kuruluşunla ait kadro kanunu 
yeni .baştan gözden geçirilmektedir. Arkadaşımı
zın temas buyurdıığırP^ Kanunu değil, 
Personel Dairesinin kuruluş"'kanunudur, önümüz-, 
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deki hafta içinde yüksek huzurunuza gelecek, tet> 
fcikınfoe arz edilecektir. Bunumla Devlet kad
ro kanunları yenibaştan düzenlenmüş olacak
tır. Sami Beyin ifaret buyurdukları -gaibi bu iş 
bir narfita, on gün içimde bitecek !bir İş değildir. 

TFNÇKANAT HAYDAR — Personel Ka
nunu gelecek, görüşülecek, kabul edilecek. Da
ire kurulacak. Kurulacak teşkilât hazırlık ya
pacak... Bu uzun zaman ister. Bu bakımdan 
dikkatinizi çekerim. Şu elimizdeki kanunu geri 
bırakmak meselesini bu bakımdan düşünelim. 

KAPLAN KADRİ — Personel Dairesini» 
kurulması, randımanla çalışması 7 - 8 ay ister. 
Yalnız, şu geçen müzakereler göstermiştir ki, 
gelen tasarı bâzı arkadaşlarımı olduğu gibi, 
beni de tatmin etmedi. Çocuk .ve Ana Sağlığı 
merkezleri halen nerelerde faaliyettedir, kadro
ları nedir! Nasıl çalışılmaktadır? Böyle bir 
malûmata nasıl sahibolacağız? 

Diğer taraftan doktorluk sosyalleştirilmek 
istenmektedir. Bu da tababetin sosyal anlam 
içerisinde organize edilmesi mevzuu ile alâka
lıdır. Onun için biz İktisat Komisyonunun ta
sarısını kabul edelim Belki diğeri de zaruridir. 
Bu hususta bir şey söyliyemiyeceğim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, usul 
hakkında konuşacağım : Biz zaten karar vermiş
tik. iktisat Komisyonunun hazırladığı tasarı 
üzerinde konuşacaktık. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben Kadri 
Kaplan Beyin fikrine iştirak ediyorum. Bu 
kanun tasarısı hakkında sözcüler bizi tatmin 
edecek izahat vermediler. Bu bakımdan arka
daşlarda şüphe ve tereddütler uyanmaktadır. 
Bence bilhassa cetveller üzerinde daha_j:azla 
tetkikat yapıp daha iyi hazırlanılması için ta
sarının müzakeresini başka bir güne tehir ede
lim. Bunu arz ve teklif ediyorum. 

KARAVELÎOtlLU KÂMÎL _ Mademki ar
kadaşlarımız tadil teklifine iştirak etmiyorlar, 
durum şöyle oluyor : İktisat Komisyonunun 
teklif ettiği gibi kabul edilebilir, önemi ise 
ortadadır. Sağlık merkezlerinin bizim cetveli
mize alınmasını teklif etmiştim. Arkadaşlar tat
minkâr görmüyorlar. Hemşire ve ebelik mesele
leri geciktirilmesin, personelin hayatında bir 
ayın mühim önemi vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — köylerimiz ebe 
bekliyor, bunlara büyük bir ihtiyaç vardır, 

« • 
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BAŞKAN ™ İktisat Komisyonunun hazırla

dığı kanun tasarısının tümünü okuduk. Kara-
velioğlu arkadaşımızın ayrıca ilâvesine ihtiyac-
olduğundan bahsettiği şeyi de okuduk. Kanu
nun tümünü reylerinize arz ediyorum. Madde* 
ierinde ayrıca sual tevcih edecek arkadaşlarımız 
suallerini tevcih edebilirler. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karavejioğlu arkadaşımızın Vilâyetler Sağ
lık Kuruluşu mevzuuna giren hemşire ve ebe
ler için birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş 
ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

MADDE l. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, bu kanuna ilişik (.1) sayılı cet
velde derece, act**d ve. memuriyet unvanları ya
zılı kadrolar ilâv# edilmiştir. 

T). 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded tutarı 

12 
13 
14 

14 

5 
(i 
9 

10 

10 
11 
10 
11 

Vilâyetler kuruluşu 
Hemşire yardımcıları 

Hemşire Yardımcısı 
» » 
» » 

Köy Bağlık Teşkilâtı 
Köy Ebesi 

75 
75 

100 

700 
Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

Mütehassıs Tabip 
» » 

İdare Memuru ve Muamelât 
Şefi 
İdare Memuru ve Muamelât 
Şefi 
Ayniyat Mutemedi 

» » 

o o 

r> 

6 

6 
6 
6 

Mutemet ve Satınalnıa Memuru 4 
Memur 8 

400 
350 
300 

300 

1 100 
950 

600 

500 
500 
450 
500 
450 

BAŞKAN — Bu madde, hakkında konuşmak 
istiyen var mı? 

KAPLAN KADRİ — Köy sağlık teşkilatın
daki köy ebeleri halen bekliyor mu! 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Eylül soııun^ 

da mezun olmuş 500 ebe kadrosuzluk yüzünden 
tâyin edilememiş, beklemektedirler. Üstelik 
bunlar mecburi hizmetlidirler, daha da artacak
tır. Bu kadroların verilmesi çok isabetlidir. 

Geçici madde ile 700 ebeden 200 ü L cetve
line alınmıştır. Müsaade ederseniz geçici mad
deyi de okuyayım. 

GEÇİCİ MADDE — 1960 malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kıs
mına bu kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Köy Sağlık Teşkilâtı 
D.. Memuriyetin nev'i Aded Tutarı 

14 Köy Ebesi 200 300 

ÖZGÜR SELÂHATÎN — Ana sağlık teşkilâ
tı ilâve edilmedi mi? 

KARALVELİOĞLU KÂMİL.— Ben teklif et
miştim. .Tunçkanat ve Kaplan arkadaşlanmiü;, 
« o da bağlı» dediler. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Hükümet tasarı
sındaki, «Ana ve Çocuk Sağlık Merkezi» mev
zuu UNİCEF yardımlaşmasından faydalanmak 
için genişletiliyor. Arkadaşımız Suphi Gürsoy-
trafe, eğer bunu yapmazsak UNİCEF yardımını 
kaybedeceğiz demişti. Böyle bir yardımı kay
betmememiz lâzımgelir. Zaten baştan da Kâmil 
Karavelioğlu arkadaşımızın teklifini, bunu da 
ilâve ederek kabul ettik. 

Binaenaleyh, Hükümet tasarısındaki Ana ve 
Çocuk Sağlık merkezlerinin de buraya ilâve 
edilip, maddenin bu şekilde oya konmasını arz 
ve teklif ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Buna ben de 
iştirak ederim. 

BAŞKAN — Vehbi Ersü'nün tadil teklifi 
ile, yani buraya Hükümet tasarısındaki «Ana 
ve Çocuk Sağlık merkezlerinin» de ilâvesi su
retiyle maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin izaih tarzı ile alâ: 
kah olmak üzere kanunun geçici maddesini de 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

f 



.£ : 40 23.i 
ICARAVELİOĞUJ KÂMİL — O halde Hü-

kümet tasarısındaki «Ana ve Çocuk Sağlığı 
Merkezi kadroları» ilâve edilmek suretiyle mad-

• de kalbul edilmiş oluyor. 144 kadro cetveli. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, 
Medenî Kanunun 679 ncu mardesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sosyal İşler Korniş-
yomı raporu (2/125) . 

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

BAŞKAN — Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, gün

demimizde iki tane kanun teklifim vardır. Bun
lardan bir tanesi yeraltı suları hakkındadır. 
Diğeri bununla alakalı olarak Medenî Kanunun 
679 ncu maddesinin değiştirilmesini ihtiva et
mektedir. Evvelâ yeraltı suları hakkında kısaca 
izahat vereceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, her iki kanun ' 
tasarısı- ne Devlet bütçesine, dolayısiyle Hazi
neye her hangi bir para külfetini * istihdaf et
mekte, ne de vatandaşı her hangi bir vergi ve
yahut bir para ödemeye zorlamaktadır. Her 
ikisinde de böyle bir kayıt yoktur, tamamen tek
niktir.. Bir memleketin yeraltı suları petrol me
sabesindedir. Tasarı, bu yeraltı suları servetle
rinin heba olup gitmesine mâni olmak ve yer
altı sularından memleketimizin âzami istifade
sini sağlamak ve bu işleri -plânlamak gayesine 
matuftur. Bildiğiniz gibi akar sularımız sahil
lere doğrudur. Fakat memleketin iç kısmı yağ
muru az bir bozkır manzarası arz etmektedir. 
Fakat buna mukabil civarda yağan yağmurlar 
toprak. altına sızmak suretiyle yeraltında bü-

(1) 144 ve 148 sayılı ommayazılar zaptın şo-
nundadtr. 
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1 yük su birikintileri meydana getirmektedir. 
I Dünyanın birçok yerlerinde, meselâ Sahrayıke-
I birde bu yeraltı sularından istifade edilmek su

retiyle çöller ve bozkırlar cennet haline getiril-
I inekte ve bu sular âmme hizmetine hasredümek-

tedir. Memleketimizde de bozkır sahalarda, 
Konya ve kapalı havzadaki vatandaşlarımızın 
susuzluk derdini gidermek için ne Devlet, ne 
de halk geniş teşekküller halinde her hangi bir 
teşebbüse geçmemiştir. 

I îşte bu kanunla yeraltı suları dâvasını hal
letmek yolunda ileri, modern ve müsbet bir 
adım atılmış oluyor. Bununla yeraltı suları tam 
yerine ve vatandaşların hizmetine mrz edilmiş 
olacaktır. 

Devlet iSular îdaresi Umum MKidürltüğü daha 
evvelce 'bu mevzuları plânlamak suretiyle, kuru
luşunda vazifeli olmasına rağmen, Kuruluş Ka
nununda bu gayeye matuf maddeler bulunmasına 
rağmen bunları şimdiye kadar tahakkuk ettireme-
miştir. Bu da hususi /bir kanunun elde bulunma
masından ileri gelmektedir. Bendeniz son gezile
rim esnasında arteziyen kuyularından çıkan su
ların heba olup gittiğini (gördüğüm zaman yüre
ğim titredi. Netice itibariyle yer altından gelen 
sular, yer üstüne çıkıp akıp gitmektedir, dedim. 

Bilâhara mütehassıs arkadaşlarımızın izaha
tından anladım ki, Devlet ve hususi şahısların te
şebbüsü ile açılan kuyulardan çıkan suların akıp 

I gitmesi Ibir nevi zarardır. Bu suların bu suretle 
akıp gitmesi, yeraltı sularının seviyelerini düşür-

I mektedir. Bu (bakımdan bunların kontrola tâbi 
tutulması gerekmektedir. Zira bunlar âmmenin 
sularıdır. Yağan yağmurlardan mütevellit sular 
arzın derinliklerindeki toprak taJbakalarmda mu
ayyen yerlerde toplanırlar. Bir adamın tarlasın
dan su çıkarması suretiyle, komşu tarladaki sula
rın seviyesinin düşmekte olduğu görülmüştür. Bu 
sular âdeta umuma ait sular mesaibesinde mütalâa 
edilmiş ve (bu kanun karşınıza gelmiştir. Yalnız 
Medenî Kanunla tezada düşmemesi için onun il
gili bir maddesini tadil suretiyle X48 sayılı Ka
nunu huzurunuza getirmiş 'bulunuyoruz. 

Kanunun gerekçesi hakkında arkadaşlarımı 
bu suretle aydınlatmış oluyorum. Kanunun mad-

I delerinin müzakeresi esnasında 'zuhur edecek olan 
sualleri cevaplandırmaya da hazırım. Kanun bü
yük bir titizlikle ve uzun Ibir mesaiden sonra ha-

I zırlanmıştır. Tahmin ediyorum ki, Heyeti Umu 

- 1Ş~ 



B : 40 23. 
miyecİe de hüsnü kaibul görecektir. Bu kanun 
memleket için çok faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Haydar Tıançka-
nat tarafından gerekçesi açıklanan yeraltı suları 
hakkındaki Kanun ile bununla alâkalı Medeni 
Kanunun ilgili maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının tümünün okunmasını reyi
nize arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TTJNÇKANAT HAYDAR — Müsaade eder
seniz, bir teklifimiz var. Medenî Kanunun bir 
maddesinin bir fıkrasını değiştirmeye matuf 1.48 
sayılı Kanunun evvelâ müzakere edilmesini tek
lif ediyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — 144 sayılı Kanu
nun kabul edilebilmesi için 148 sayılı Kanunun 
evvelâ kaibul edilmesi lâızımdır. Teklife ben de iş
tirak ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza arz. ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TÖNOKANAT HAYDAR — Gerekçede belir -
tildiği ve malûmunuz olduğu veçhile, İsviçre Me
denî Kanunu 1900 senesinde tedvin edilmiştir. 
Bu tarihte yeraltı suları. ıhakkında derin bilgilere 
sahip bulunulmuyordu. Onun için Medenî Ka
nunun bu maddesi bugünkü ihtiyaca cevap vere 
bilecek mahiyette değildi. Bize de aynen bu şek
liyle »geçmişti. 'Bilâhara yeraltı sularının ehemmi
yeti nazarı itibara alınarak İsviçre'nin birçok 
kantonlarında kanunun bu maddesi tadil edilmiş
tir. Ayrıca İsrail ve Arizona'da sular derinliklere 
doğru kaçtığı için tedbirler alınmasına gidilmiş
tir. 

Medenî Kanunda değişiklik, Sosyal Komisyo
nun belirttiği gibi, münasip gömülmüştür, müta
lâaları müsbettir, alâkalı bakanlıklar da mütalâa 
larını bu konuda mıüsbet beyan etmişlerdir. 

Şimdi müsaade ederseniz maddelere geçelim, 
esasen üç maddelik bir taşandır. 

Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Medenî Kanunun 679 nen 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 679. — Kaynak, arzın mütemmim bir 
eüz'ü olup mülkiyeti, kaynadıkları toprağın mül 
kiyeti ile beraber iktisabolunur. Başkasının ar
amdaki kaynaklardan istifade, irtifak hakkı ola
rak, tapu siciline kayıtla tesis olunur. 
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Yeraltı suları, genel olarak, menfaati umuma 

ait sulardandır. (Bir arza malik olmak, onun al 
tındaki suya malik olmayı taızammun etmez. 

Yeraltı sularından arz maliklerinin istifade 
j şekli ve bunun derecesi, maiısus kanunlarında 

gösterilir. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Malun.uâihm: 

olduğu üzere kanunun bundan evvelki esas mad
desi yeraltı sularını ihtiva etmemekte idi. Kaynak 
ise kimin arazisinde çıkarsa bunun malı idi. Geti
rilen tasarı ile bu kısım tadil edilmiştir. Yeraltı 
suları âmmeye ait sular olarak mütalâa edilmiştir. 
Bu hususta arkadaşlarınım sualleri varsa kendi
lerine cevap veririm. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yeraltı sulan 
toprağın altındadır. Bunun medenî hukuk bakı 
mından bir mukayesesini yapabilirler mi? Bir 
maden bulunursa hukuki durumu nedir, yeraltı 
suyunun durumu nedir? 

MUHİTTİN KULİN — Maden Kanununa 
nazaran yeraltı suları arzm saihibine ait addedi- » 
lemoz. Bizim Medenî Kanunumuza nazaran ise 
yeraltı suları arzın mütemmim cüzUi olarak kabul 
edilir. Bunda ise bir tezat vardır. Çünkü yeraltı 
sular arzın bir muhtevası sayılamaz. Yağan yağ
murların suları (Havzai miyaıhiye) dediğimiz 
büyük bir havzada, muayyen ıbir yerde toplanır
lar. Bu sularla arzın hiç alâkası yoktur. Binaen
aleyh bu suyu bir yerden çıkması veya çıkarıl 
ması lıiçbir mülkiyet bakkı tanıtmaz. 

KARAMAN SUPHİ — Kanunda petrol hak
kındaki ıhüküm nasıldır! 

Y. MÜHENDİS MUHİTTİN KULİN — Ay
nıdır. Petrol Devlete, umuma maihsus bir maldır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada bir de 
irtifak 'hakkı mevzuu var. 

• 

MÜŞAVİR ORHAN DÜRO — Efendim, (»ki 
hüküm Ibâki kalıyor. Biz yalnız yeraltı suları hak
kındaki fıkrayı değiştiriyoruz. 

AKSOYOĞLU REFET — İşin icabı olarak 
arazi istimlâk edilecek mi? 

BİNBAŞI ORHAN DÜRO — İleride madde
lerde var efendim. 

BAŞKAN — Medenî Kanunun 679 ncu mad
desini tadil edeıi bu maddeyi Tunçkanat arka
daşımız okudular. Diğer maddeler yayın ye yü
rürlük maddeleridir. Zaman almamak . için bu 
maddeleri okumuyorum. 
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J£anunu bu tarzı ifadeye göre reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Aleyhinde konulacak arkadaşımız var mı? 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Birinci mad-

dede bir redaksiyon hatası vardır, «kaydiyle» 
değil de «kayıt ile» olacaktır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi yukarıda okun
duğu şekilde reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmbiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Teklif kanun halini iktisabet-
miştâr. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şimdi müsaade 
ederseniz Yeraltı suları hakkındaki Kanunun 
maddelerine geçiyorum. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü okunsun. Her 
madde hakkında arkadaşların mütalâalarını tek
rar dinliyelim. 

(Maddeler okundu.) 
BAŞKAN — Buyurun Fikret Bey. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, maddeleri 

tetkik ettiğimiz zaman, yeraltı suları hakkında 
büyük takyddat konulduğu anlaşılıyor. Acaba di
ğer memleketlerde, bilhassa su bakımından zor
luk çeken memleketlerde böyle tahdidedici ka
nunlar var mıdır?. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biraz evvel 'ara 
etmiştim, Fikret Kuytak arkadaşımız burada yok
lardı. Evet, İsrail'de, İsviçre'de ve diğer memle
ketlerde bu yeraltı suları umuma mahsus sular 
meyanmda sayılmış ve bu nevi kanunlar çıkmış
tır. Bunların kullanılması hakkında birtakım tah
ditlerde limitler kabul iedilmıiştir. 

Burada iki tahdit vardır.: Birincisi Devlet Su 
İşlerine bilgi vermek hususudur, ikincisi de kuyu 
açacak olanların bilgi almaları hususunu derpiş 
etmektedir. Bunlar gerekçede izah edilmiştir. Esa
sen 10 metreden daha az kuyular için 1ra 
kanun tatbik edilmiyecektir. Bu nevi ku
yuları açmak: çok masraflı ve bilgi îstiyen 
bir iştir. Bir kuyumun bir metresi takriben bin 
liraya mal olmaktadır. Maksat yeraltı sularının 
faydalı miktarının kullanılması yani suların israf 
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edilmemesidir. Kuyularda toplanmış olan bit su
ların fazla kullanılması halinde yeraltı su sevi
yeleri aşağı doğru düşmekte ve bunların pom
paj masrafı pahalı olmaktadır. 

İstanbul ile Bakırköy arasındaki kuyular 
dokuz sene içerisinde 15 metre seviye düşüklü
ğü göstermiş, zait üçten nakıs 14 e kadar in
miştir. Bu hal suyu bilgisiz olarak kullanmak
tan mütevellittir. Zaman gelecektir burada hiç 
su kalmıyacaktır. Derpiş olunan husus bilgisiz 
kullanışa mâni olmak bakımından bir tahdittir. 

KUYTAK FİKRET — Benim üzerinde bil
hassa durduğum nokta şudur : İsrail nihayet 
bir çöldür, buralarda su hakkında konulan tak-
yîdat faydalıdır. Bizde ise böyle bir takyidat 
komşu bakımından çok anlaşmazlıklara sebeb-
olacaktır. Su mevzuunda bizde sıkıntı varsa bu
nu koyalım. Bizde su sıkıntısı olmadığı kanaa
tindeyim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — M8 sayılı bas
maya -zımn ikinci sayfasını müsaadenizle okuya
yım. 

«İsrail Devletince 1959 senesinde kabul edil
miş bulunan «Sular Kanunu» nun birinciden 
dördüncüye kadar olan maddeleri, tabiî kaynak
lar hakkında en sen gelişmelerle meydana çıkan 
hakikatlere ve sosyal mülâhazalara uygun bir şe
kilde tedvin edilmiş ve yalnız yeraltı sulan hak
kında değil haklı olarak bütün sular hakkında 
§u hükümler konulmuştur : 

Madde 1. — Memleket içindeki su kaynakla
rı âmmenin malıdır. Bunlar Devletin kontrolıı 
altında olup halkın ihtiyaçlarına ve memleket 
kalkınmasına tahsis edilmiştir. 

Madde 2. —• Bu kanunun gayesine göre su 
kaynaklan tâbiri, yerin üstünde veya altında 
olsun, tabiî veya düzenlenmiş veya imal edilmiş 
bulunsun veyahut içinde daimî veya zaman za
man akmakta, kaynamakta veya durmakta ol
sun pınar, nehir, ırmak, göl ve diğer akar ve 
durgun sularla, tefcir ve lâğım sularını ifade 
eder.» * "* 

Dikkatlerinize arz ederim. Lâğım sularını da
hi kontratla tâbi tutmaktadır. 

«Madde 3. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
olan suyu her şahıs almak ve kullanmak hakkı
na maliktir.» 

KUYTAK FİKRET — Okuduğunuz şey İs
rail'e aittir. Orada konulacak her tahdit lüzum-
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Jııdur. Bizini memleketimizde su bü kadar ender 
olan bir şey midir ki, bu kadar tahdit konmak
tadır. 

ORHAN DÜRO — Elendim, tahdit değil tan
zim etmektir. Kullanmayı tanzimdir. Bu bakım
dan tavziha lüzum hissettim. Burada tahdit 
yoktur, tanzim vardır. 

Tt'NÇKANAT HAYDAR — İhtiyattan fazla 
kullanılıyor. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada 
önemli bir kanun tasarısını müzakere ediyoruz. 
Mevzu ile alâkalı olan Bayınidrrlık ve Ziraat Ba
kanlarının da hazır -bulunduğu bir celsede bu ta
darının .müzakere edilmesini veya bu bakanların 
bu müzakereye davet edilmesin;: teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu ta
sarı uzun ve titiz ıbir çailışına sonunda hazırlan^ 
mı.ş bir tasarıdır. Mevzuu yok tekniktir. Esasen 
bu hususta bakanlıkların anütalâaları alınmış
tır. Tasarıyı hazırlıyan mütehassıs arkadaşlar 'bu
radadırlar. Bence Balkanların hazır bulunması-
TUI pek lüzum yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim; ben kanunim le
hinde'konuşacağını. 

Sn hayat unsurlarından 'biridir. Son gezile
rimizde bilhassa Doğu Bölgesinde gördük ki, bu
ralarda su ibüyük bir sıkıntı .mevzuudur. Ayrı
ca programımızda bulunan (toprak re forum ile 
de ya kî nen ilgilidir. 

'Henüz Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili vazi
feme yeni başladığım ;haklc memleketimizde ran-
tabl çalışan Devlet Su İşlerinden öğrenmiş bulu
nuyorum ki, Su işlerinin yaptığı tesisler Ziraat 
Bakanlığı tarafından üç ilâ on şene geriden ,takt-
bedilmefctedir. 

Suların istimalinin tanzim edilerek çalıştırıl
ması mecmıriyoti vardır. Bu ihatamdan kanunu 
faydalı telâkki etmekteyim. s 

Yeraltı sularının meydana çıkarılmasının bü
yük masraflara mal okluğumı arkadaşlarımız 
izah ettikleri gibi, 'bu iş büyük to'knik de iste
mektedir. Rasgele şahıslara 'bunları terk etmek 
suretiyle, bu sular hdba olmakta, ziyan olmakta
dır. Bu ihatamdan yeraltı sularının fertlerin, is
teklerine bırakılması doğru olmıyacaktır. Bunun 
bizim gibi, şahıs meni faalleri gözetmiyen, bitaraf 
bir kütlenin üratde çıkaracağı, 'kanunlaştıracağı 
bir nıevzu olduğuna kaauiim. Çok menfaat züm-
resiyle ilgili olan bu dâvanın şahıs menfaati bakı
mından büyük müşkülât doğuracağını kabul ede-
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rek süratle kanunlaşması lâzım olduğıı hususun
daki kanaatimi tekrar arz ederimi. 

KARAVELİOĞDU KÂMİL — Bu kanun ta
sarısı yalınz yeraltı sula ram aittir. Bir de Ibara.j-
•la sulama mevzuu vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR- — Efendim, bu, 
yeraltı sularına aittir. O esass kanun bundan son
ra ve yakında gelecektir. Bu kanun çok tekniktir, 
uzun bir zamandan 'beri ha zıhlanmaktadır. 

KARAMAN SUPHİ — Yeraltı sulanmn ta
hıl bir memleket serveti olduğu tabiidir. Memle
ketin bu servetleri, fertlerle fertler arasnıfda ve 
fertlerle Devlet arasında birtakım ihtilâflara se-
be.bohıcalktır. Bu tasarıda fertlerin fertlerle ola
cak münasebetleri iyi tanzim edil mistir, faika 1 
fertlerin Devletle olacak nvünasol>e.tleri iyi tan
zim edilmemiştir. Geniş ölçüde güçlüklere ve kır
tasiyeciliğe yol açacaktır. 

' TüNÇKANAT HAYDAR — Efendim, (bura
da hakikatte bir kırtasiyecilik yoktur. Devlet Su 
İşlerinin kendi açtığı kuyulardan edindiği bilgi
ler arşivlerine konuyor. Hususi şahısların açtı
ğı kuyulardan edinilen . bilgiler de ıbu arşivlere 
konulacaktır. Maksat Ibunu temindir. Yeraltı 
suları petrol kadar kıymetlidir. Muayyen bir 
•miktardan fazlasının kullanılmaması ve toprağın 
delik deşik hale getirilmemesi için kontrol akı
na al iren tasında fayda vardır. Bu müracaat ve 
ıbilgi verme konusu her türlü vergi ve resimden 
muaftır. Bu hususta muayyen maddeler konul
muştur. Devlet Su İşlerine bunlar bilgi olarak 
verilecek ve zamanla su işleri davası tarizim edil
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Selâihattin Bey. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Karavelioğhı ar

kadaşımız benian temas edeceğim noktalara temas 
ettiler, kanunun kabulünü bendeniz de rica ede
ceğim. 

KAPLAN KADRİ — Susuz .bölgelerin sula
rını kontrol ctm.dk, tanzim etmek, icaibederse tak
yit etmek lâzımdır. Fakat burada îben faz>l« ıbir 
müdahale seziyorum. Meselâ sulama işlerini' yap
mak için kazılmış kuyular vardır, günlük su ıh-
•tiyacmı buradan temin ederler. Böyle Ibir temin 
yoluna giden bir saıhıs Devlet Sn İşleri hükmi 
şahsiyetini her yerde bukmıyacağmdanıbizzaruro 
o yerin mülkiye âmirine müracaat edecektir. Şim
diye kadarfci tecrübelerine göre, arkadaşanrz 
«Memleketimiz sahra değil» dediler. -Aynen' i^ti-
rak ediyorum. 

13 — 

http://ctm.dk


11.1960 0 : 1 
I' 'KAPLAN KADRİ — Evvelâ bu ne ile kon-
I trol mekanizması ne olacaktır? 

İHSAN GÜVEN — İrtifak dıakkiyle ilgili 
I olarak faydalı kullanmayı tcs'bit edecek 'bir ho 
I yete ihtiyaç yardır. 
I KAPLAN KADRİ — Suyu çıkaran salısın 
I evinin hududu nasıl tesbit edilecek?. 
I İHSAN GÜVEN — Şadısın bu suyu faydalı 
I şekilde kullanması hakkında Sular İdaresinin ta-
I limatnamosi vardır. Şu kadarını kullanacak diyı -
I cek. 

MUHİTTİN KULİN — Mesela bir kuyu ya-
I pılacak. Bu kuyudan muayyen miktarda su ala-
I bilir denecek. 
I KAPLAN KADRİ — Kegülasyon varsa İm 
I mümkündür. Kontrol edilmezse mümkün değil-
I dir. 
I MUHİTTİN KULİN - - Bir kuyu açılım-a 
I bunu kullanmayı sağlamak için muayyen derin-
I likte 'bir pompa olacaktır. 
I KAPLAN KAÜRl — Bunlar zamanla olur. 
I Muayyen öleni zamanla eksilir veya yükselir, tndi 
I bir kontrol olur. 
I TUNOKANAT HAYDAR — :Bu kanun zaten 
I evlerin içerisindeki kiujük» kuyular, bahçede açt-
I lan kuyular için değildir. 
I KAPLAN KADRİ — Efendim, nerede olursa 
I olsun, 10 metre 10 santim oldu mu buna dâhil. 

B.:4D 2 3 : 
Ancak bu kanunun memlekette çok büyük bir 

kırtasiyeciliğe -yol açacağı kanaati bende var. 
Sonra köyde bir kuyu açacak şahıs bu kuyuyu 
açabilmek için önce Devlet Su İşlerine müracaat 
edecek ve müsaadelini aldıktan sonra kuyuyu 
açacak. Bu çok zor bir iştir. Bu mevzuat işle
mez arkadaşlar. 

MÜŞAVİR MUHİTTİN KULİN — lCfendim, 
bu kanunun arzından maksat. Albayımın da 
izah ettikleri gibi, bitaraf olarak zemin hakkında 
malûmat toplamaktır. Yalnız bu, su idaresi için 
malûmat toplamak değildir. Her hangi bir kuyu 
açmak istiyen vatandaşa karşı bilgi vermek için
dir. Binaenaleyh Sular İdaresinin yapmış olduğu 
etüt neticesinde hu saha hakkında bir malûmat 
toplanmışla, bu sahada kuyu açmak istiyeu şahsa 
bu hususta malûmat vermek ve bu İşi teşvik öt
mek içindir. 

Sonra bu kuyular çok pahalıya mal olduğu 
iç.in gelişigüzel herkes kuyu açamaz. Kuyuları 
bazı firmalar açacaktır. Devlet Su işleri ile te
masa bunlar geçer ve formaliteyi de bunlar ik
mal eder. Onun için kuyu açtıracak vatandaşa 
bu formaliteler bir yük teşkil etmiyecektir. 

İkinci esas mesele; yeraltı suları, malûmuâli-
niz, mahduttur, gelirinden fazlasını sarf edersek 
zamanla suyun seviyesi düşer. Vaktiyle az mik
tarda para sarfı ile istifade ettiğimiz sulardan, 
israf edildiği takdirde bilâhara 100 bin lira mas
raf yapılsa bile bir istifade temin olunamıyacak-
tır. Takriben-40 - 50 sene .sonra bu kuyulardan 
istifade kabil olmıyaeak, dolayısiyle açılan bu 
kuyuların mânası kalmıyacaktır. 

Bir Devlet, gelirinden fa.zla nasıl masraf ede
mezse, edenler de nasıl bugünkü vaziyete mem
leketi düşürmüş ise, iş yapamaz hale gelmişlerse, 
yeraltı sulan da bilâhara isj ifade edilemiyecek 
hale gelecektin-. 

KAPLAN KADRİ — Bir arazi sahibi kuyu 
için müracaat edecektir. Kuyu için on metre 
normaldir. Fakat mutlak olan bir şey varsa 15 -
18 kulaçtan suyu elde edecek olanların bunun için 
müracaat edeceğidir. Komşusu da kuyu açmak is
terse, kanunda hükümler var, anlaşırlarsa istifade 
wleeek. Böylece komşular arasında hukuki mü
nasebetler doğacaktır ve iş, sonuna kadar gide
cektir. 

MÜŞAVİR İHSAN GÜVEN — İrtifak hakkı 
diyoruz. Kendisine faydalı olan. 

T UNOKANAT H AV D Al* — 10 met reden da -
I ha yakında bir arteziyen kuyusunun çıkması 
I mümkündür. 'Biraz evvel mütehassıs arkadaşım ı-
I zm bahsettiği gibi burada mcvzuubaıhsolan (büyük 
I yeraltı kuyularıdır. Mahalledeki kuyu, şuradaki 
I bir küçük su çekme kuvusu bunun dışındadır. i . • * 

KAPLAN'KADRİ — Bu kanunun getirdiği 
I ana fikir çok güzel. Fakat müdalhalecilik vasfı. 
I içinden çıkılmaz Devlet kırtasiyeciliğini de bera-
I ber getirmektedir. Gömü a m ı eder ki, memleke-
I tin zirai ihtiyaçlarını karşıhyacak büyük su işleri 
i ele alınsın ve bu mevzuda birlikte getirilsin. Bu-
I rada mücerret kuyuları ele alınca adamın hah 
I çeşnideki kuyuya komşusu dahi müdahale ede-
I çektir. 

MUHİTTİN KULİN — Efendim müsaade 
I ederseniz, esas kanun hakikaten Yerüstü Suları 
I Kanunu olacaktır. Kanunu Medenîmizin 641 nci 
i maddesi yerüstü suları hakkında bir kanım geti-
I rilir diye bir de emir vermiştir. Fakat 'bu şimdiye 
» kadar muhtelif vesilelerle ele alınmamış ve geti-
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vilmemiştir. Yapılmış olan araştırmalarla yurdu- i 
muzda 650 milyon metre feülb yeraltı suyu (bulun
duğu tesbit edilmiştir. Bu sudan istifade edilmek 
yoluna gittiğimiz sırada böyle bir kanunu çıkar
mazsak ıbu suyu israf etmiş oluruz. Bunun için 
bu suları nizama sokalım dedik. Yani kanunun 
gayesi henüz kendisinden istifade edilmemiş olan 
yeraltı sularını nizam altına almaktır. İnşallah, 
öbür kanunu da bu devre içinde çıkarmaya gay 
ret edeceğiz. Ayrıca yerüstü suları mevzuunda 
da çalışmaya ihtiyaç ve lüzum vardır. I 

BAŞKAN -<- Buyurun, Ref et Bey. 
AKSOYOĞLU R E F E T — Bu tasarıyı hazır-

lıyan arkadaşlarıma tekraren teşekkür ederim. 
Ancak, bu mevzuda daha tatminkâr bir neticeye 
ulaşabilmek için bu kanunun tatjbikçilerinin yani 
alâkalı bakanların da (bu toplantıda hazır bulun-
maları tarzındaki teklifimi tekrarlıyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu ka
nun zaten çok uzun (bir çalışma sonunda hazırlan-
mıg ve buraya gelmiştir. Gerçi bakanların buraya 
gelip gelmemesi mevzuunda itiraz etmem ama iz- . 
har edilen tereddütler babında arkadaşımın fikir
lerine iştirak edemiyeceğim. Günkü maddeler üze
rinde çok teferruatlı izahlar vardır. Gerekçede 
izahlar yapılmıştır. Kaldı ki, arkadaşlarımız lü- 1 
zumlu konularda, noktalarda gerekli açıklamaları 
yapmaktadırlar. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, ortada su dâvası | 
diye bir konu var. ister tanzim, ister kontrol yö
nünden olsun. Bir kısmı tanzime ait ve âmmenin 
yararlığı söz konusu olduğuna göre, bir kontrol 
sistemi de olacağı açıktır. , j 

Burada, belki 10 metre derinlikte olması hu
susu Kadri Beyin dediği (gibidir. Fakat bu hidro
lojik sebeplerdendir. Ama, arkadaşımızın dediği 
gibi ve gerekçeyi incelediğimiz ızaman görüyoruz 
ki, ibir mahzur vardır ve işi bir kontrol ve tahdide j 
bağlamak gerekir. Yoksa, herkes istediği gibi su j 
cekdbilir. s j 

BAŞKAN — Buyurunuz, Kuytak. 
• KUYTAK FİKRET — Efendim, bendeniz, 

mümkünse, ilgili Tarım ve Bayındırlık Bakanla
rının da bulunacağı bir toplantıda görüşülmek [ 
üzere Ibu tasarının 1 ay sonraya kalmasını arz ve 

-teklif ediyorum. i 
ÇELEBİ EMANULLAH .— Efendim, sanı- j 

yorum ki, arkadaşlarımız hepsini iyi okumamış
lar. Burada bir müktesep hak konusu var. Mük- \. 
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tesepilhak teşkil etmesini önlemenin sebebi nedir? 
Şahsa mülkiyet hukkı tanınmamağının sebebi ne
dir? Burada hepsinin mucip sebebi mevcuttur. 
Tasarıyı okumuş olsalardı tahmin ederim ki, tat
min edilmiş olurlardı ve suallerin adedi de aza
lırdı. Bu kanun bir ihtiyacı cevaplamak üzere- ha
zırlanmış ve epey zamandan beri de bekliyor. Gen 
îbırakmıyalım. 

BAŞKAN" — Ziraat ve Bayındırlık Bakanla-
rının huızuriyle konuşulsun diye bir teklif ileri 
sürüldü... 

TUNÇKANAT .HAYDAR — Efendim, zaten 
bu işi tatbik edecek olan Bayındırlık Bakanlığı 
Sular Umum Müdürlüğünün iki temsilcisi bura
da hazırdırlar. Tasarı Ziraat Vekâletinin temsil 
çisinin huzuriyle (hazırlanmıştır. Binaenaleyh Ve
killeri gelse de aynı mütehassısların fikirlerini 
alacak ve onu beyan edecektir. 

BAŞKAN — Bir teklif vâki olmuştur, onu 
reye arza mecburum; tasarının Bayındırlık ve 
Ziraat Bakanları ıhuzuriyle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Müzakereye diğer maddeler üfcerinde devam 
ediyoruz, müzakereye devamı kabul edenler... 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, zannedersem 
önümüzde iki teklif vardı ve bunlardan birin
cisi alâkalı bakanların da buraya çağrılması 
suretiyle bu kanunun müzakeresine devam edil
mesi idi. İkinci teklif nedir acaba! 

BAŞKAN — Bir ay sonra müzakere edilme
si şeklindedir. 

ERSÜ VEHBİ —Esasen müzakeresine baş
lamış bulunuyoruz. Binaenaleyh bir ay sonra 
müzakerenin devamı şeklinde oya koyarsanız 
daha iyi olur. 

BAŞKAN — Peki, bir ay sonra müzakereye 
devamı arzu eden arkadaşlarımız işaret buyur
sunlar... Kabul edilmemiştir. Müzakereye bilgim 
devam edilecektir... Okuyunuz efendim... 

Yeraltı suları hakkında kamun 

Yeraltı sularının mülkiyeti 
MADDE 1. — • Yeraltı suları umumi sular 

mcyamnda olup Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kul
lanılması, 'korunması ve tescili bu kanun hüküm-
1 erine tâbidir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konuşa
cak arkadaşlarımız var mı? Yok, Maddeyi oyu-

- 1 6 -
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miza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul edil
miştir. I 

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 yaraltı suyu bulunan tabakalar

dır ki, bu taibakalann her hangi bir noktasından 
«ıı çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir edilmiş 
olur. 

Kinişe : 
Resmî, yarı resmî veya hususi hüviyeti haiz 

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

ve hâlin icaplarına göre bitişik arazi sahibi gibi 
aynı yeraltı suyu imkânlarından faydalanması 
lâzım gelen 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 suyunu 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 verme

den devamlı olarak alınabilecek su miktarı. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ilk bölüm
de yer alan, yeraltı suları tarifinde acaba derin
lik söz konusu olmaz mit 

Burada 10 metreden yukarı kuyular, tahdit, 
falan deniyor. Binaenaleyh, meselâ bir kimse 
1 metrede su buluyor, bu su da yeraltı suyu mu 
olacak, yoksa alösd ani? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 10 
metre diye tarife konmuş. Binaenaleyh burada bir 
tenakuza düşmek söz konusu olmasa gerek. 
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[ KARAMAN SUPHİ — Efendim, buraya 

konsa k i ; 10 metreye kadar olan bütün sular 
yeraltı suyudur diye. 

TUNÇKANAT HAYDAR -* Efendim, bu bel
ki bir zorluk çıkarır. 10 metre diye bir tahdit 
yönüne gitmiyelim. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, acaba uzman
lar Dörtyola gittiler mi Burada inceleme yapan 
varsa, orada bir yeraltı suyu var ki, 4 - 5 metre
den çıfayor ve bu tarife göre tahdide ve takyide 
dâhil olmuyor. Fakat, o bölge için çok hayati 
olan bir sudur bu su. 

ORHAN DÜRO — Efendim, burada yeraltı 
suyu tarif ediliyor. Yeraltı suyu topraktan bir 
karış aşağıda da olsa yeraltı suyudur. Ama bu 
kanunun getirdiği hükümler 10 metreden daha 
derindeki sular içindir. Bu hükümlere 10 met
reden aşağıda (bulunan yeraltı sularına tatbik 
edilecektir. 10 metreden daha yakın sular için 
umumi menfaat mevzuubahs olmuyor. 

KARAMAN-SUPHİ'— Ben öyle anlıyorum 
ki, burada bir defa mülkiyet hakkı mevzuubahs 
Her derinlikte çıkacak su 10 metre kaydı ileri 
sürülmekle beraber amme menfaati beyaniyle 
daima bu kanun hükmüne tâbi olacaktır. Bunun 
kesin bir kıstasa bağlanması çok daha faydalı 
olacaktır. Sonra madem ki, yarın bir büyük 
su kanunu geleceğinden bahsediliyor, bunu da 
onunla birlikte mütalâa etmek yerinde olur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu yeraltı sula
tma mahsus bir kanundur. Büyük su kanunu 
yerüstü suları hakkında hükümler getirecektir. 

KUYTAK FİKRET — Topraktan bir santim 
aşağıda da olsa yeraltı suyudur, arkadaşımız ifa
de etti. 10 metre dedikten sonra böyle bir kayıt 
ve şarta tabi olmaması gerekir. 

ORHAN DÜRO — Efendim, bu bir tariftir-. 
Yeraltı suyu şöyle bir sudur demek isteniyor, 

j satha yakın sular, yeraltı suyu değildir deme% 
I istemiyoruz. 

KUYTAK FİKRET — Bilahara gelecek ka-
I nuiı yerüstü sularına, aittir. Yeraltı sulariyle alâ-
I kası yoktur. 

MÜŞAVİR İHSAN GÜVEN — Efendim, 
I bendeniz yeraltı suları mevzuunda azçok ihtisa-
I sa sahibim. Bunun kanunla bir alâkası yoktur. 
| Bir kimse, evet bir kuyu açabilir, fakat onun 
I yanındaki komşusu da bundan faydalanabilecek-

11 
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KAPLAN KADRİ — Bir faydalanma mevzuu-

balıs olunca bunun bir belgeye raptı şarttır. Bir 
belge olmayınca faydalanamaz... Böylece bir fa
sit daire içine düşmüş oluyoruz. 

MÜŞAVİR İHSAN GÜVEN — Belge alma
dığı halde dahi faydalanma hakkı vardır. 

ORHAN DÜRO — Efendim, bu tamamen 
teknik bir terimdir. Yeraltı suyunun nasıl bir su 
olduğu tarif ediliyor. Durgun veya hareket ha
linde diye. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, biz kanuna 
ne şekilde sirayet ediyor, bunun üzerinde duru
yoruz şimdi. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Kaplan 
arkadaşımız çok yerinde olan bir nokta üzerin
de duruyor. Yeraltı sulariyle yerüstü suları ay
rıdır. Fakat sular israf edilsin şeklinde değil. 
Bir sudan komşu da faydalanmazsa, burada bir 
israf meselesi yok mudur meselâ! 

MÜŞAVİR NAZMİ KARATEKİN — Efen
dim, basınçla çıkan bir su israf olur. Ku\-u sa
hibi bu sudan faydalanır ve istediği zaman va
nayı kapatır ve bir kısım su kaybolur. Sonra, 
yeraltı suyu pompajla çıkar. Bunun için para 
harcıyan kimse lüzum olduğu kadar suyu kulla
nır ve işi bitti mi suyu keser, daha fazla su kul
lanmaz. 

MÜŞAVİR MUHİTTİN KULİN _ Efendim, 
bir misal ile arz edeyim; biliyorum Merzifon'a 
teşrif buyuruldu mu? Şehre girerken bir ve çı
karken de bir aded arteziyen vardır. Üzerinde 
bir de vana, konmuştur. İhtiyaç olunca açılıyor, 
kullanıldıktan sonra kapanıyor. Fakat bir adam 
gelir, işini görür, vanayı kapamadan bırakır gider. 
Bu tamamen bir israftır. Hattâ gözleri kurutabi
lir. Arteziyen olan kuyularda bu nevi israf esa
sen mevzuubahsolmaz. 

KARATEKİN NAZMİ — Efendim, müsaade 
buyurulursa bendeniz bir noktaya işaret etmek 
isterim. Getirilecek büyük su kanunu su kaynak
larının işletilmesi kanunudur. O kanun hem 
yeraltı, hem de yerüstü sularını ihtiva edecektir. 
Şu kanunla da müşterek hükümleri mevcuttur. 
0 - 1 0 metre dendiği zaman bunlardan ancak 
menfaati umuma aidolacak sular büyük su kanu
nunda yer alacaktır. Biz komisyonda o şekilde 
mütalâa ettik. Hakikaten sayın üyelerin ileri 
sürdükleri hususlar o kanunda derpiş edilecek, 
Vızımgelen nizam ve kontrol tesis edilecektir. 

.1960 0 : 1 
BAŞKAN — Başka söz istiyenf. Yok. O hal

de 2 nci maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Yeraltı suyu işletme sahalarının tesbit ve ilânı 

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

BAŞKAN — Söz istiyenf. Yok. Maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlân edilmiş yeraltı suyu işletme 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 İşleri 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, İmar ve İskân ve sala
hiyetli diğer bakanlık ve müesseselerin mütalâası 
alınmak suretiyle, Devlet Su İşleri tarafından 
tâyin ve tesbit edilir. 

KAPLAN KADRİ — Bu madde fertleri pek 
fazla bir külfete sokacak tahditler vaz 'etmektedir. 
Bir kuyu açacak adamın bu kadar büyük külfet
lere gireceğini zannetmiyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben bu mese
leyi Kadri Bey gibi anlamıyorum. Maddede yer
altı suyu işletme sahaları olarak Bakanlar Ku
rulunca ilân edilen bölgeler vardır. Bu küçük 
yerler için değil, büyük su işletmeleri içindir. 
Meselâ büyük bir su haznesi var; faydalı olarak 
işletilsin diye bir hüküm sevk edilmiştir. Yal
nız, bu bakanlıkların hepsinin birden görüşünün 
alınması çoktur gibi geliyor bana.. Bunlardan 
yalnız birinin veya bir kaçının müsaadesinin 
alınması kâfidir kanaatindeyim. Meselâ Tarım 
Bakanlığı ile Devlet Su İşlerinin müsaadesinin 
alınması yeter... 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten, bir yer

de bir kuyu açılıp açılmaması hakkındaki müsaa
deyi diğer bakanlıklardan, Devlet Su Îşleri ala
cak, vatandaş almıyacâktır, 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, burada acaba 

neden Tarım ve iskân Bakanlıkları dâhil de, 
Bayındırlık Bakanliğı yok. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, zaten 
Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su îşleri dolayı-
siyle görevli ve dâhil bulunuyor. 

ERŞÜ VEHBÎ — Efendim, görevli ama, di
ğer bakanlıklar denince, hepsini içine alır. Ama 
bu i§ Devlet Su Işlerince tanzim ve mütalâa 
edilir. Müsaade Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan verilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Evet efendim, 
ilk görevli Bayındırlık Bakanlığı. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, Devlet Su îşleri 
tarafından tanzim ve tertip edilir, bu son fık
radır. Fakat, tahditte Tarım ve îskân Bakan
lıkları var da neden Bayındırlık Bakanlığı yok? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, daha 
evvel de dediğim gibi, zaten Bayındırlık Ba
kanlığı, Devlet Su îşleri dolayısiyle dâhil bu
rada. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu
rada her bakanlık ilgili olabilir, yapılacak bir
takım tesisler, 'kışlalar vardır. Diğer (bakanlık
ların mütalâası alınırken Millî Savunmanın da 
mütlâası alramalıdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — «Diğer bakan
lık ve müesseselerin» denmekle ilgili bakanlığın 
mütalâasının alınacağı hükmü de derpiş edil
miş olmaktadır. Ayrıca bütün vekâletlerin isim
lerini zikretmek lüzumsuzdur. 

KAPLAN KADRÎ — Mütehassıs arkadaşımız 
izah etti ama biz bir türlü tatmin olunamadık. 
Burada bir hukuki mevzu çıkıyor. Şu şu bakan
lıkların mütalâasını aldık; fakat A gibi bir 
kuyuyu açan adam bu mütalâaya itiraz ederse 
ne olacak? Bu adamın itiraz hakkını refedemez-
siniz. Haklıdır, haksızdır ama malı üzerine koy
duğunuz bir kayda itiraz ederse bunun tatbikatı 
nasıl olacak? Bu noktalar kanunda açık kalmış
tır. 
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J TUNÇKANAT HAYDAR — Bu gibi tesisler 
I derin kuyular içindir. 
I KAPLAN KADRÎ — Efendim, bir köyde 
I bir bahçede adam A kuyusunu, açtı, oradan ko-
I vasini sallayıp suyunu çıkarıyor. Fakat orada 
I bir tesis kurulacak motorla su çıkarmak istiye-
| çekler. Buna itiraz ederse adam, yani orada ku-
I rulan sanayi tesisin muayyen bir suya ihtiyaç 
I vardır. Eğer çıkarılacak su, bu ihtiyaçtan fazla 
I ise ve bunun için daha büyük bir tesisat yapıl-
I ması icabederse bu heyet bu tesisatın konmasına 
I mâni olacaktır. 

KUYTAK FİKRET — İki husus var : Birin-
1 cisi, yeraltı suyu için muayyen bir teşkilâtla me

selâ motopompla su çıkarılması kabul ediliyor. Bir 
de artezyen kuyusu açmak meselesi var. Bunun 

-j vanası açık bırakıldığı takdirde kontrolünü kim 
I yapacaktır? 

MÜŞAVİR İHSAN GÜVEN — En sonunda, 
I maddede izah ediliyor efendim. 

MÜŞAVİR NAZMÎ KARATEKİN _ Devlet 
Su İşlerinin her yerde teşkilâtı vardır. Bu teş
kilâta mensup kimseler, mühim kuyuların duru
munu kontrol edecekler. Birincisinde olmazsa 

I bile ikincisinde muhakkak görebilirler. 
KAPLAN KADRÎ — Meselâ A şalisi kuyuyu 

açtı, B, bunun komşusudur. B, daimî surette su 
almak için A mn bahçesine girecek midir? Bu 
mesele çok mühimdir. Bununla günlük su ihti
yacını temin edecektir. Bu şahıs, daima A mn 
bahçesine girip çıkacak mıdır? Lütfen bunu da 
cevaplandırır mısınız? 

ORHAN DÜRO — Efendim, komşu komşu
suna su vermez mi? 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, bu işi bu ka
dar basit düşünmiyelim. Bunu daha hukuki bir 
şekle, esasa bağlamak gerekir. 

NAZMÎ KARATEKÎN — Efendim, bir kim
se, derse ki, «Benim arazimde su çıkmıyor, lüt
fen gelip tahkik ediniz.» 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, bu tak
dirde, tahkik için yapılacak masrafları vatandaş 
mı çekecektir? 

NAZMÎ KARATEKÎN — Evet, öyle efen
dim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, gittikçe ben-
I de de tereddütler hâsıl oluyor. Onun için bu ta-
I sarının daha esaslı bir şekilde tetkikini rica ve 
I teklif edeceğim efendim. 
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KAPLAN KADRİ — Efendim, ben bu ko

nuda ağzı yanmış bir kimseyim. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bir 

kimsenin komşusu ile arasında bir anlaşmazlık 
çıkarsa, bu kimse, bahçemde su çıkmıyor diye, 
masraflar yaparak Devlet Su İşlerine başvurup, 
irtifak hakkı alarak, kullandığı suyun bedelini 
ödemek suretiyle komşusundan, onun kuyusundan 
su temin edebilir. Bunun şimdiye kadar hukuki 
cephesi bilinmediği için komşu kapıyı çalıp ku
yudan suyu almakta- idi. Şimdi komşu kapısını 
kapar, suyu vermezse müracaat edecek, bu su
dan istifade hakkını temin edecektir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, şimdi kanun
da görüyoruz ki, her madde ile vatandaşla Dev
let karşı karşıya getiriliyor. Kullanacak, karşı
sında Devlet var. Kuyu açacak müracaat edip 
Devletten müsaade alacak, Komşusu su istiyeeek, 
irtifak hakkı tesisi için yine Devlet kapısına 
onu başvurmaya mecbur edecek. Yarın öbür 
gün bir de halk ile Devlet arasındaki münaza-
lar için su avukatları türeyeeek. Devleti işgal 
edecek, yeni bir niza mevzuu ortaya koymuş ola
cağız. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu yeraltı sula
rı büyük bir servettir, buna ihtiyacımız vardır. 
Petrol kadar kıymetlidir. İşi bu zaviyeden mü
talâa edecek olursak bunlardan biran evvel isti
fade etmek ve israfını önlemek için her türlü 
tedbirin biran önce alınması zarureti ortaya çı
kar. Devletle vatandaş sık sık karşı karşıya ge
lecekse gelsin. Yeterki sular israf edilerek ku
raklığın doğmasına ve açlık ve sefaletin meyda
na gelmesine mâni olalım. Bu, memleketin bü
yük bir servetidir. Muhterem arkadaşlarımdan 
rica ediyorum. Bir dilekçe için bir vatandaş, bir
çok kereler alâkalı makama gidip gelmektedir
ler. Halbuki Devlet Su İşleri, vatandaşın ayağı
na kadar gitmekte ve bu faydalı işi tanzim et
mektedir. Bunu biı- şikâyet mevzuu kabul etme
mek icabeder. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeye geçelim. 
KOKSAL OSMAN — Efendim. müsaade 
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ederseniz bir teklifim var : Bu kanun tekrar Ba
kanlar Kurulundan geçsin, ondan sonra müza
keresi yapılsın. Bu şekilde daha iyi bir netice 
elde edileceğine fcaaniim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kanun, üçüncü 
maddesine kadar kabul edilmiş bulunuyor. Di
ğer maddelerini de alâkalı bakanlar buraya gel
diği zaman müzakere edelim. 

BAŞKAN — Osman Beyin teklifini leyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Benim de bir ricam ola
cak' : Mülkiyet meselesinin hukuki veçhesinin 
tamamen incelenebilmesi için müzakerelerde hu
kukçuların da bulunması icabeder. Diğer taraf
tan, Haydar Beyin de işaret ettikleri gibi, yer
altı sularının ehemmiyeti büyüktür. Kanunun 
maddelerine girer girmez bu düşünülüp kurul
du. İlgili tesisler büyük işletme haline konsun 
ve bu kanun kuyulara, küçük işlere karışmasın 
efendim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, evet. 
küçük işler, kuyular buraya gitmesin diye 10 
metre tahdidi konmuştur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, acaba 
" neden arkadaşlar bu kadar hassasiyet gösteri

yorlar? Medenî Kanlın gerekirse bir evin bir oda
sına da girer, âmme menfaati için. Binaenaleyh 
bu hususta bu kadar titizlik gösterilmesini ben
deniz anlamıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu kanunun 
müzakeresi için bir zaman ayırmak lâzım mı 
acaba? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ilgili 
bakanlar hazır bulunuyorlar. Ve Temyizden il
gili arkadaş da hazırdır. Bu durumda. Cuma gün
kü gündeme konabilir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun tasarısının 
müzakeresini Cuma gününe talik etmiş oluyo

ruz. 
Oturuma 10 dakika ara veriyoruz, efendim. 

Kapanma saati : 17,15 



ÎKÎNCÎ OTÜEÜM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 
KATİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Çelebi Emaıiullah 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Buyurun. 

5. — îhracedüecek şekerli maddelere katılan 
şekerin ihracatlara maliyet bedeli üzerinden ve
rilmesine dair \kanun tasarısı ve İktisat Komisyo
nu raporu (1/140) (1) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şimdi Fahri 
Paşanın bizzat getirdiği ve bir maddeden ibaret 
olan bir tasarıyı müzakere edeceğiz. Müsaade 
ederseniz gerekçesini okuyayım. 

(Gerekçe kısmı okundu.) 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Sözcü olarak 
fikirlerimi arz edeceğim. 

Şekeri dünya fiyatiyle satmak istiyoruz, sa
tamıyoruz. öyle ise bunu komposto, marmelât 
haline getirip harice satalım diyoruz. Bu takdir
de bugünkü cari fiyatlar üzerinden satmak müm
kün olmadığından ihraç fiyatı üzerinden şeker 
verelim deniyor, işte bu esbabı mucibe üzerinden 
bu kânun tasarısı hazırlanmıştır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu çok ucuz fi
yatla şeker almayı icabettirmektedir. Yapılan 
kompostu ve saire dâhilde nasıl işlenecektir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Kanunun 
maddesi sarihtir, deniyor ki, günlük cari ihraç 
fiyatını gümrükten öğrendiğimiz takdirde kendi
sine farkı verilecektir. Ben şu kadar istihsal ede
ceğim dediği zaman Maliye Vekâleti veyahut 
Sanayi Vekâleti % 10 farkı kendisine ödeyecek
tir. Müsaade ederseniz maddeyi okuyalım. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu ucuzluk dâ
hilde konserve imalâtında kullanılabilecek mi? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu ucuz şeker 
fiyatı mamuller dışarıya gönderilirse kullanabile
cek. 

BAŞKAN — Dışar^a reçel, marmalât ve sa

fi) Tasarı ve gerekçeleri zaptm sonundadnr. 

ire şeklinde ihracı suretiyle dış piyasaya rekabet 
.edilebilmek için böyle düşünülüyor. 

YURDAKULER MUZAFFER — Sanayi Ve
kilini buraya çağıralım. Şeker meselesini bize 
izah etsin. 

ERSÜ VEPIBİ — Şeker, imalâtçılara kaç ku-
ruşa verilecektir? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İhracedildiği 
takdirde ucuza verilecektir. Şöyle olacak : îhrac-
ettiği şekerli madde 5 tondur. Bu maddeye bir 
ton şeker kullanılmış olsun. Bu bir ton şekeri 
bugünkü fiyata alacağına göre ihraç için güm
rüğe müracaat edecek. Gümrükten, lüzumlu yer
lerden belgeyi aldığı takdirde, yapılan anlaşma
ya göre, şeker ihraç fiyatı nedir? 85. Bunun üs
tünü şekerciye iade edeceğiz. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu bir zaruretin ifadesi 
oluyor. İngiltere'de İngilizler kendi mamullerini 
bir buçuk misli fiyatla giyiyorlar; yiyorlar. Dı
şarıya ihraç da ise fiyat çok ucuzdur. Bizim de 
satmakta müşkülât çektiğimiz bir malı bu yolla 
satmaktır maksadımız. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bundan şunu anlı
yorum; şekerli maddeler mamullerine, ihraç 
telinde, Devlet prim veriyor. Bu vesile ile pan
car ekiıminde köylüye faide temin edecdkbir, son 
derece (hayırlı bir kanundur, aynen kabulünü 
rica edeceğim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
sökeri yüksek fiyatla istihsal ediyor, ucuz fiyat
la dışarıya satıyor. Reçelli maddeler olarak reçe
li, kompostoyu ne suretle yapacağız. Müsâade 
ederseniz Velkil arkadaş bu husıısıta izaitoat ver
sin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu yolla şim
diye kadar dışarıya satılamayan şekerler kısmen 
de satılacak. • Bunu şekerci satacak, ve bunıdâ şe
kercinin hiçbir zararı olmıyacalktiT. Şekerci p»a-
jzar bulabilirse satacak ve bu suretle emeğini ve 
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aneyvalarımızı. da ihraç etmiş olacaktır. Çünkü 
şekerci mamulünü dışarıya muayyen /bir kârla 
satacaktır. 

ÖZGÜR SELÂ'HATTÎN — Bunu her halde 
(kabul etmemiz lâzımıdır. Muazzam söker stoku 
vardır. Şekerin ihraç fiyatı düşük. Bu kanun 
•tasarısı üzerinde fazla durmanın lüzuımu yok
tur. 

'KARAMAN SUPHÎ — Memleketimizin umu
mi fiyatlarınında düşmesine sebep alacak. Onun 
içim bu /tasarı çok faydalı olacaktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Söker satmayı men eden 
bir hüküm yok. imâl yapmak suretiyle emek de 
ortaya (konacak. 

MÜŞAVİR ADNAN B A Ş E R — Söker Şirke
tinin ihraç meselesinde tuttuğu yolu, müsaade-
nMe arız edeyim. 

1960 kampanyasında şeker istihsalinin 600 
bin ton olacağı tesbilt edilmiştir. Geçen sene is
tihsali 450 bin küsur ton civarında olmuştur. Bu 
sene stok olarak, 8 aylık stok devredilmesi lâ
zımdır. Yeni mahsul istihsali taımamen istihlâk 
edilemiyecektir. Geçen seneden kalan 120 bin 
tona yakın bir şeker fazlası kalmıştır. Bundan 
80 bin tonluk satış, yapıldığını kabul etsek bile-

yine de 40 (bin ton kalaeak 1961 yılında istihsal 
''530 ıbin ton olacaktır. Bunun 300 - 330 bin to
nu memlekette isıtiiıhlâfc edilirse, geriye elde 200 -
230 bin ton şeker kalıyor. Bunun elden çıkması 
zaruretti ortada, çünkü gelecök sene bu miktar da
ha çok artmış olacak. Bunu önlemek için şirket 
bir taraftan meselâ 85 dolardan şeker satarken 
diğer taraftan da hususi şirketlere, müesseselere 
bunu eritmenin dımkânı veriliyor. Bu arada di
ğer mallarumız da satılıyor, kıymetlendiriliyor. 

IBu kanun gelmeden evvelki kanunun 16 neı 
(maddesi şudur; şeker ve şekerli mamulleri ihra
cında yalnızca İstihlâk Vergisinin ihracatçıya 
iade ediknesi şeklini derpiş ediyordu. Biz bu
günkü şeker fiyatını üç yönden mütalâa edebili
riz. Birincisi,, şekerin maliyeti, ikincisi, İstihlâk 
Vergisi, üçüncüsü olarak da Şeker Şirketinin kârı
dır. Bugün şekerin maliyeti 190 kuruş civarın
dadır. Kristal şekerden 85, toz şekerden de 100 ku
ruş İstihlâk Vergisi .alınmaktadır. Bugün kris
tal sökerin fiyatı 375 ve toz şekerin fiyatı da 325 
kuruştur. Maliyeti ile satış fiyatı arasındaki fark 
Hazinece tesis edilen fondan ödeniyor. Huzuru
nuza getirilen kanun Şeker İstihlâk Vergisinin 
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iadesi (hakkındadır. Buna ilâveten maliyetin bir 
kısmını Şeker Şirketi şekerli mamulleri (ihraç 
edenlere veriyor. Fob fiyatla memleket dahilin
deki satış fiyatı arasındaki fark, şekerli madde
ler, (imal eden kimselere ait olacaktır. 

Bu da şu şekilde yapılacaktır. Bir imâlci pi
yasadan 300 kuruşa şeker aldı, reçel yaptı. Bu
nun bir kısmının ihracımı düşünecek. Bulumdu-
ğu vergi dairesine bir beyanname verecek. Şu ka
dar ton şekerli maddeyi ihraç edeceğim, diyecek. 
Mamullerinin evsafını, ambalaj nevini, çuval mı, 
kutu mu, kavanoz mu, bildirecek. Vergi dairesi 
bunun karşılığımda kendisine bir nakil tezkeresi 
verecek. Bu tezkere ile imalci Gümrüğe müracaat 
edecek. Gümrükten ihraç belgesini alacak. Bu
nunla vergi dairesine müracaat ederek Maliye ve 
Sanayi Vekâletlerinee müştereken tanzim edilecek 
bir tarifeye göre mamul bir maddede şu kadar şe
ker vardır denecek, buna ıgöre bir sene evvelki şe
ker fabrika fiyatı 85 dolar ise meselâ, 300 kuruşa 
alıyorsa kilo başına 215 kuruş iade edilecek. Bu 
hem istihlâk Vergisinin iadesi hem de bir primi 
de ihtiva ediyor. Bu da şeker istihlâk Vergisinden 
tesis edilecek fbir fonla karşılanacak. 

Bir noktayı daha açıklamak isterim; kanunu 
Paşam lütfettikten sonra, Maliye Vekâletiyle te
mas ettim, halen Şeker istihlâk Vergisinden ta*-
hakkukumuz 235 '532 bin liradır. Buna mukabil 
tahsilat 86 milyon lira civarındadır. Bu aradaki 
fark, Şeker Vergisi tahakkuk ettiği zaman tahsil 
ediliyordu, fabrika tüccara şeker sattığı zaman 
vergisini de birlikte alıyordu. Şekerin ihracı mev-
zuuibahsolduğu zaman istenilen şekerin ihracına 
müsaade ediliyor, fakat istihlâk Vergisinin Mali
yeye ödenmesi ieabediyordu. Pratikte şekeri fab
rikadan çeken tüccar, Ibu vergiyi Maliyeye ödemi-
yordu. Şeker şirketi bu miktarı Maliyeye olan 
vergi borcundan tenzil ediyordu. iŞekerli madde
ler ihracımız artarsa bu verginin ıbu sebeple tah
sil edilememiş igörünen miktarının da biraz daha 
yükseleceğini nazarı itibara almak lâzımdır. Ge
çen senenin 310 milyon lira İstihlâk Vergisi ta
hakkukuna mukabil ancak 85 milyon lirası tahsil 
edilmiştir. Bu verdiğim rakam sekizinci ayın so
nuna kadar olan miktardır. Şeker istihlâk Vergi
sinin tahsil durumunun Yüksek Komiteniz tara
fından bilinmesi için arz ediyorum. 

KAHAVELİOĞIiU KÂMİL — Bu vakıadır. 
Dâhilde 600 bin ton şeker istihsal ediyorsa aynı 
miktarda istihlâk olamamaktadır, buna imkân 
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yoktur, önümüzdeki sene şeker fiyatları düşe- I 
eek. Bugün bu stokun erimesi mevzuulbahistir. 
Yergi açığı elbette olacaktır. 

HAYDAR TUNÇKANÂT — Şekerin maliyet 
fiyatları üzerinde durmak, düşünmek icabeder. 
Bu mevzuda Sanayi Bakanı burada bulunsaydı 
hem izahat verirlerdi, ihem de Ibizim temas edece
ğimiz, ettiğimiz meseleleri de duymuş olurdu. 
Şekerin maliyeti meselesi cidden ıstırap 'vericidir. 
Biliyorsunuz, şeker faibrikaları yılın ıbelli ibirkaç 
ayında kampanyaya !girer. (Bunun dışında me
murları, mühendisleri, müstaihdemleri boştur. Ve
rimli çalışmıyorlar. Buna karşılık primlerini, ik
ramiyelerini alırlar. Şeker şirketi büyük israf 
içindedir. Bu yüzden maliyet yükselmektedir: 
Dünya piyasasına naızaran şekerin maliyetinin 
düşürülmesi ieaibetm ektedir. Bunun üzerinde dıı- 1 
rıılması gerekir. ° 

Şekerin ihraçedüebilmesi için bir yol arıyo
ruz. Ancak, maliyetin düşürülmesi üzerinde de 
durmamız gerekmektedir. * I 

BAŞKAN — Kuytak Fikret. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşımız temas et

tiği noktada çok haklıdır. Bu bizim şeker şirket
lerinin memlekette kangren olmuş bir dâvası- I 
dır. Ancak bununla vekil alâkadar olmaktadır 
ve bu konuda tetkikat yapmak için bir müfetti- I 
sini göndermiştir. Şeker fabrikalarındaki mali- I 
yet yüksekliğinin sebebi nedir? Dünya fiyatı 80 | 
- "85 dolarken bizim fiyatımız 160 dolâıv olması- I 
nın sebebi nedir? Bütün bunlar tetkik edilmek- I 
tedir. Netice bize arz edilecektir. j 

ERSÜ VEHBİ — Arkadaşımdan bir sual so
racağım.. 325 kuruşa şekerin satıldığını ve ban- I 
kanın da prim verdiğini biliyoruz. Fakat prim | 
miktarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de şu j 
cihet var; imalâtçı şekeri perakendeciden ala- I 
cağına, Hazineden perakende fiyatı ile FOB ih- • I 
raç fiyatı arasındaki farkı geri aldığına göre, I 
büyük bir nispette olmamakla beraber, peraken- [ 
deci kârını da Hazine ödemektedir. Bunun bir | 
hal yolu bulunmaz mı? I 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, j 
Vehbi Yarbayımın endişelerini gidermek için I 
arz edeyim ki ; şeker imalâtçıları ihtiyaçları olan 1 
şekeri fabrikadan aldığı takdirde mesele hallo- I 
Hır. Fabrikadan aldığı takdirde perakendecinin I 
kârı da kendiliğinden ortadan kalkmış olacak- I 
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KAPLAN KADRİ — Bu tasan bana bida

yette pek yumuşak gelmiştir. Mamullerinin ih
racı dolayısiyle işin üzerine eğilince gördük ki, 
bir şeker politikamız olması, bunun enine boyu
na mütalâa edilmesi lâzım. Şeker politikası ne 
olmalıdır? 

Şeker fiyatını bir miktar düşürmek suretiy
le istihlâki artırma yoluna gitmemiz mümkün 
değil midir? Adnan Bey de bu hususta bir bil
gi var mıdır? İhracatı geliştirme merkezi kurul
muştu, şimdiye kadar bu merkez bir temas yap
mış mıdır, dış piyasalarla? Dışarıya satma im
kânı aramış mıdır, var mıdır? Bu madde bana 
bu bakımdan soğuk geldi. 

YURDAKULER MUZAFFER — Şeker sto
kumuz nedir? 

ADNAN BAŞ ER — Memleket içinde âzami 
şeker istihlâki 330 bin tondur. Bu yıl istihsal 
530 bin ton olacağı kabul edilirse, bunun 200 
bin tonu kalacak demektir. Hepsini satmanın im
kânı yoktur. 

İhracı Şeker şirketi düzenliyor. Mevzuubahs-
ettiğimiz imal yolunun büyük çapta şekerin ih
racına yardımcı olacağına Şeker Şirketi kaani 
değildir. Ama bu da bir yoldur diye maddeyi 
bu şekilde tadil ediyor. Yoksa 210 bin ton şe
kerin hepsi bu kanaldan ihraeedilecek değil. Bil
farz bunun meselâ 180 bin tonu şeker olarak ih
raeedilecek . diğer kısmı da . şekerli maddeler 
olarak ihracedilebilir diye maddeyi bu şekilde 
tadil ediyor. 

Kadri Kaplan Beye de cevap vermek is
terim; bir şeker politikası tesbit edilse dahi, 
yine bu madde bu politikanın içinde bir rükün 
olarak muhafaza edilebilir. Aykırı bir husus yok
tur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, -Sa
nayi Vekâletinde çalışmaya başladığımız zaman. 
tanıştığım, umum müdür ve bakanlara dedim. 
k i ; câri masrafları kısalım, istihsali % 10 artır
mak mümkünse artıralım. Bu şekilde fiyatta % 
1.0 düşüş mümkün olacak mı dediğim zaman kim
se bir şey söylemedi. Burdur Şeker Fabrikası
nın hesabatım tetkik ettirdiğim zaman şeker fi
yatlarının 156 kuruştan 141 kuruşa düşmesi 
mümkün bulunduğunu, fakat Konya Şeker Fab
rikasının hesabatını tetkik ettirdiğimiz zaman.: 
maliyet düşürmenin mümkün olmadığını söyle
diler. Devir değişmesinden dolayı % 10 artış 
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mümkün olduğunu fakat maliyetlerde indirme
nin mümkün olmadığını söylediler. 

Şeker mevzuuna gelince; Sanayi Bakanlığı 
bu sene pancarı ucuzlatacağım diye müstahsile 
duyrulmak üzere, şeker fabrikalarına bir tamim 
yapmış. Bunun gayesi de şeker maliyetini dü-
şürmekmiş. Çiftçiye diyor, ki ister çok pancar 
ek, ister -az pancar ek, önümüzdeki sene şeker 
fiyatı ve maliyet fiyatı düşecektir. Bir de şu 
noktayı belirtmek istiyorum. Kanun üzerinde 
konuşurken gördük ki, esas uğraşmamız icabe-
den meseleler meydana çıkıyor. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin israfçı bir politikaya sabibol-
dukları meydana çıkıyor. Sanayi Bakanı veya 
Şeker Şirketi Umum Müdürü burada olsaydı, 
bâzı şeyleri öğrenlecek, bâzı şeyleri de telkin et
memiz imkân dâhiline girecekti. 

KARAMAN SUPHÎ — Ben bu tasarının tü
münün çok lehindeyim. Mademki, şeker politika-

^ sı üzerinde duralda, ben de bir manzarayı arz 
edeyim. 

Bundan 4 - 5 sene önce Erzurum'da bir şeker 
fabrikası kurulmuştu. Erzurum, şeker pancarı 
(istihsaline müsaidolmıyan bir yerdir. Bu fabrika 
yılda 20 gün kampanya yapacaktır. Onibir ay 
boş duracaktır. Bu fabrika yılda 30 maaş ikra
miye verir. Personel, işçi 20 günlük kampanya
da çalışacak, bütün yıl boş kalacaktır. 

Bugün Erzurum Şeker Fabrikasının pancarı
nın büyük bir kısmını İğdır temin etmektedir. 
İğdır 750 rakımında pamuk, üzüm istihsal eden, 

• şarap bile imal eden. bir bölgedir. İğdır iki yıl
dır uyanmıştır. Pancar ekimine başlamış, muaz
zam pancar istihsal ediyor. Bu vaziyette üzüm, 
pamuk, şarapçılık İğdır'da sönmeye başlamış. 
Halk çok memnun görünüyor. Ancak İğdır'dan 
Erzurum'a iki yol var; biri Horasan yolu diğeri 
güneyden geçen yol. Her iki yol aşağı yukarı 350 
kilometre kadardır. On tonluk kamyonlar kilosu
nu 25 kuruştan sevk ediyorlar, naklediyorlar. Beş 
kilo pancardan bir kilo şeker istihsal edildiğine 
göre bunun maliyete tesiri kiloda 125 kuruştur. 
Bu büyük bir şeydir. Hesapsız kitapsız bir fab
rika kurmanın neticesi işte bu. Türkiye'nin bir
çok yerlerindeki bütün şeker fabrikalarında da 
bu hal vardır. İkincisi; bu fabrikanın İğdır'da 
kurulmayıp da Erzurum'da kurulmuş olmasıdır 
ki, birçok zararlar yapmıştır. Tonajı yüksıek kam
yonların geçmesi yüzünden o bölgedeki köprüle
rin hops; yıkılmıştır. Çünkü üzerinden 20 tonluk 
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kamyonlar geçmektedir. 15 sene evvel bu yollan 
çok daha iyi görmüştüm. Bu fabrikanın İğdır'da 
yapılmayıp, Erzurum'da yapılmasının memleket 
ekonomistine büyük zararları olmuştur: 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi okutuyorum. 

6747 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — ı6747 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Memleket içinde imal edilen şekerli maddele
rin yaibaneı memleketlere ihracı halinde terkip-
lerindeki şeker miktarı Maliye ve 'Sanayi Bakan
lıklarınca teshit olunur. Şekerli maddelerin ih
racı anındaki memleket içi fabrika toptan şeker 
.satış fiyatı ile Türkiye iŞeker Fahrikaları Anonim 
Şirketince bir evvelki yılda iihracedilen şekerlerin 
ortalama FOB fiyatı arasındaki, şekerli maddele
rin .bünyesine dâhil şeker miktarına tekabül eden 
fark, (Şeker İstihlâk Vergisi dâilıil) ilgili vergi 
dairesince ihracolunan şekerli maddenin sahibine 
iade olunur. 

Ancak hahis mevzuu iade muamelesi için : 
a) iljhracedilece'k maddelerin ney'ini, mikta

rını, kaplarının aded ve nevini, hangi ıgümrakten 
ihracedileceğini gösterir Ibir /beyannamenin bu 
maddelerin imal edildiği yer vergi dairesine ve
rilmesi ve mukabilinde aynı malûmatı muhtevi 
ıbir nakliye tezkeresi alınması, 

ıb) Nakliye tezkeresinin tanzim tarihinden 
itibaren üç ay zarfında ibu maddelerin aynen ih-
racedildiğini mülbeyyin (gümrük idaresinden alı
nacak vesikanın (a) fıkrasında sözü edilen vergi 
dairesine ibraz edilmesi 

Şarttır. 
(a) ve ı(|b) fıkralarında tasrih edilen şartlar

dan her hangi birine riayet edilmemesi halinde 
yukarda sözü edilen fiyat farkı iade edilmez. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben bu ka
nunun maddesi üzerinde konuşmıyacağım. Tek
lifimi tekrarlıyorum. ıBıı kanunun (bugün çıka
rılmasına hayati ıbir ihtiyaç yoktur. Bakan veya 
Şeker Şirketi Umum Müd/iira ıgelsin, Ihem bilgi ala
lım, hem fikir teatisinde hulunalım. Esasen ka
nun bir ay sonra yürürlüğe ıgirecektir. 
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KADRÎ KAPLAN — Kanunun süratle çıka

rılması zarureti vardır. ıStok şekeri satmak için 
bir kapı açılacaktır. Vergi meselesi üzerinde dur
mak lâzım. Ama, (bu vergi ile, ihraç işinin alâkası 
yok. Stok var, bâzı kapıların açılması zaruridir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, ıher ihalde yalnız 
Sanayi Bakanı değil, Ticaret Bakanını da dinle
meliyiz. iktisadi Devlet Teşekküllerinin rantabl 
bir şekilde çalışmalarını temin etmemiz lâzımdır. 

Bir misal vereceğim. Zeytinburnu'nda bir Et -
Balık Kurumu tesisi varmış. 40 - 50 kasap çalıştı-
rılıyormuş. (Günde 20 tane hayvan keserlermiş. 
Bu kanunun bugün çıkması faydalıdır arkadaş
lar. Bunu çıkaralım. 

KAPLAN KADRÎ — Bu maddenin olmayışı 
sebebiyle, gelişme olan bu sahada, bir darbelenme 
vardır. Bu maddeye ihtiyaç meydandadır. 

ÖZGÜR ıSELÂHATTİN — Maddede son ih
raç FOB fiyatı üzerinden diyor. Yıllık vasati 
FOB fiyatı desek nasıl olur? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu takdirde 
tüccar zamanında parasını alamaz. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu şekilde de ala
maz, bekliyecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAH — En son 85 dola
ra ihraeedilmişse, parasını 85 kuruş 'üzerinden 
alacaktır. 

MÜŞAVÎR ADNAN BAŞER — îhraeettiği 
zaman bir evvelki yıl ihracı malûmdur. Ucuz sat-
mışsa adam çok az para alacaktır. Onun için bir 
evvelki yıla 'göre alırsa daiha hakkaniyete uygun 
olacaktır kanaatindeyim. 

KARAVELlOĞLU — Bir evvelki yılda ihrac-
edilen... 

ERSÜ VEHBÎ — Acaba kontrol cihazı kur
mak mümkün değil midir? Şeker mi glikoz mu 
bunların evsafını tâyin etsin diye... 

BAŞKAN — Renginden anlaşılır. Sekerse 
rengi bulanık olur, glikozsa rengi berrak olur. 

Şeker mevzuunda (bir konuşma oldu, şeker 
fiyatını indirelim diye. Bugünkü stok şekerlerin 
fiyatının indirilmesi, önümüzdeki sene pancar alı
mındaki fiyat indirimi ile mümkün olacaktır. 

Bütün arkadaşlarımızın malûmudur ki, biziım 
pancarcılar, pancarı muayyen miktarda şeker ve
recek şekilde değil de, daiha fazla büyütüyorlar. 
Fakat pancardaki şeker nisfeeti büyüklüğü ile [mü
tenasip olarak artımayor, sabit kalıyormuş. 
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Susurluk'ta bize pancar kelleleri getirdiler, 

her birisi !2,:5 - 3 kilo ağırlığnıdaydı. Halbuki iyi 
randıman veren şeker pancarımın kelle ağırlık
ları 350 - 400 gram olurmuş. Böyle kelleler malk-
(bul tutulurmuş. Binaenaleyh su altına ekime mâ
ni olunmalı, yahut fazla su verilmesinin önüne 
geçilmeli, deniyor. Çok büyütülen, çok su verilen 
pancarı almama yoluna da gidilecek. Mtııayyen 
hacımdan büyük pancarın alınmaması doğru ola-
caJk. Eksperler bu evsafı tesıbit edecekler, hattâ 
evsafa uygun olmryan pancarların alınmaması te
mayülü bile vardır. 

Ayrıca ımaddeyi başebiyenin de kullanılması 
düşünülmelidir. 

İkincisi; bu fabrika kurulurken niçin yalnız 
fabrika olarak.ıkurulmuş da melas istihsalini de 
yapacak şekilde kurulmamış? Malûmu âliniz şe
ker pancarı ezildikten sonra geriye kalan pekmez 
gibi bir sudur ki, ıbıı melastır. Dediler ki; (haddi
zatında bu dişe evvelce karar verilmesi ve fabrika
ların böyle kurulması çiak faydalı ve ranıtabl (olur
du. Fakat ne yazık ki, bu şekilde fabrikalarımız 
kurulmamıştır. Bu iş hususi tesis istiyen bir iş
tir; bunların sevkı pip - lin'lerle olur ve bekleme
ye ıtalhammülü yoktur, 24 saat sonra tahammür 
eder. Binaenaleyh biz bugün bu şekilde çalışma
ya mecburuz. Bizde fabrikalar her bakımdan 
gayri iktisadi olarak kurıümıuştur. Suphi'nin 
söylediği çok doğrudur. Erzurum fabrikasının 
İğdır'a nakli gerekir. Fakat ibu da yeni bir in
şaat masraflmı istilzam ettirecektir ki, mümkün 
olımıyaeağı kanaati vardır. Bu arada Bursa'da 
kurulmuş olan Bursa Taımek Fabrikasının ma
mullerinin Almanya'ya şevki işi de gerçekleşmiş 
olur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
maddenin redaksiyonu şu şekilde yapılmıştır, 
müsaade ederseniz 'okuyayım. «Bir evvelki yılda 
iıhracedilen slon şeker partisine ait fob fiyat ara-
srodaki» diye yakılmıştı, şimdi şu şekilde değişti
rilmiştir. (Bir evvelki yılda dlhraç edilen fob fi
yatının ortalamasa. arasındaki) diye değiştirile
cektir. 

KOKSAL OSMAN — Bana fgöre, son.şeker fi-
yatının esas tutulması daha uyguntı gibi geliyor. 
Belki senenin başında aldığı şeker fiyatı fazla 
olduğu için ağır satılmıştır. Aleyihine olabilir. 

KÜÇÜK SAMI — Aksi de varittir. Şekeri 
madde haline getirip satacak. Mamul için şekeri 
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aldığı zaman şekerin fiyatı yütosek olabilir. Ya
hut da "az olabilir. Sora fiyata göre saıtış yapma
sı düşünülürse, belki de zararına olur. 

ERSÜ VEHBÎ — İmalâtçı tonlarla şeker 
'alacaktır. Fatura übraz etmek suretiyle şekeri 
mam'uHerirade Ikullanalbildr. 

ADNAN BAŞER — Aldığı şekerin faturası
na göre imalât yapacak, ama, bu /belli olmaz. Dı<-
şarıya ihraç edeceği şekerin fiyaıt farkına göre 
alacak. Faturaya-göre fiyatı tesbiıt etmeye imkân 
yoktur. 

KOKSAL OSMAN — Hükümet son fiyatı 
koyarken ne düşünmüştür? 

ADNAN BAŞER — Gelişigüzel, öyle yazıl
mıştır. 

KOKSAL OSMAN — Nasıl olur, bu nasıl 
olur? Bunun bir esbalbı mucibesi olmak lâzım
dır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; burada iki hal 
tarzı ortaya atılmış bulunuyor. Birisi; Hükü
met teklifinin aynen mütalâa edilmesi, diğeri 
arkadaşımızın hazırladığı tadil tarziyle bir se
ne evvelki satış ortalaması. 

KOKSAL OSMAN — Mutlaka bir sebebe 
istinaden Hükümetçe yazılmıştır. Sebebini sor
mak lâzımdır, çünkü teknik bir iştir. Biz yanlış 
bir iş yapmıyalım, seböbini soralım, oy vermi-
yelim. (Yarma bırakalım sesleri) 

BAŞKAN — Bu tarzı ifadenin neye istinad-
ettiğinin sorulması... 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, evvel
ce karar almıştık, her hangi ıbir kanun çıkacağı 
zurnan o kanunu alâkadar eden Bakanlığın 
dinlenmesi ve bir de kajıun tasarısının iki gün 
evvelinden üyelere dağıtılması hususunda. 
Onun için ben de Osman Bey arkadaşımızın fi
kirlerine iştirak ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, kanun gayet 
vazıhtır. Osman' Bey arkadaşımızın söyledikleri 
de benim için muteberdir. Alâkalı arkadaş Sa
nayi Bakanlığı ve Şeker Şirketi ile görüşsün,. 
noktai nazarlarını alsın bize getirsin, yarınki 
gündeme alırız, gündemden çıkması doğru de
ğildir. 

BAŞKAN — Vehbi Bey arkadaşımızın tek
lifi mutavassıt bir teklif mahiyetindedir. Arka
daşlarımız eğer kabul ederlerse, birinci madde
yi kaJbul edelim. Kâmil Karavelioğlu Vekil ile 
veya Şeker Şirketi Umum Müdürü ile görüş-
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sün, Hükümetin noktai nazarını yarın bize 
bildirsin. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Arkadaşlar, 

daha önce bir prensip kararı vermiştik. Gerek 
Hükümetin tasarıları, gerekse arkadaşların 
teklifleri daha önce dağıtılacak, gündeme gir
diği zaman, ilgili vekiller veya mümessilleri ha
zır bulunacaktı. Buna riayet edelim. Kanun ta
sarıları görüşülürken, ilgili Bakan veya yetkili 
bir Bakanlık mümessili hazır bulunsun. Bu 
prensip tatbik edilsin. 

BAŞKAN — Maddelere devam ediyoruz. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanun kabul edilmiştir. 

6. — Küçük Sami'nin, T. C. Milli Birlik Ko
mitesi emrinde bulunanların özlük haklarına dair 
kanun teklifi (2/135) 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar; Millî Birlik 
Komitesi bünyesinde inceleme ve araştırma ku
rulları vardır; bunları hepiniz biliyorsunuz. 
Bu kurullarda çalışanların bir kısmı memur
dur bir kısmı serbest iş sahibidir. Bunlar Komi
teden bir karar çıkmadığı takdirde sonradan 
çok müşkül durumlarda kalacaklardır. Bunları 
sonradan düşebilecekleri müşkül durumlardan 
kurtarmak için daha evvel bir kanun gelmişti. 
Karavelioğlu arkadaşım, lüzum yoktur de
diler; teamüldendir-dediler; bunun kanun de
ğil karar olarak çıkması uygun olacaktır de
diler, o zaman kanun geri alınmıştı. Şimdi 
huzurunuza bir kararla gelmiş 'bıılunuyorum. 
Müsaade ederseniz 'bunu okuyayım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bendeniz şunu 
rica ediyorum, acele olan şeylerin müzakere
sini yapmıyalım, bir fikir sahibi olmak üzere 
evvelâ bu basılsın bize verilsin, okuyalım.. 
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fcÜÇÜK SAMİ — Bu husus kanun haline 

geldi ?e burada konuşuldu. Herkesin gözlerine 
kondu, zapta da geçti. Kâmil Karavelioğlu ar
kadaşımızın lüzum yoktur demesi üzerine geri 
kaldı. Herkes ıttıla kesbetmdştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu kanun ta-
sarısı gelmiş, müzakeresi yapılırken benim mü
dahalem üzerine kalmıştı. İnceleme * Komis
yonunda çalışanları kimse sormuyor, böyle bir 
kanuna lüzum yoktur demiştim. Bugün görü
yoruz ki böyle bir karar çakmazsa mutazarrır 
olacaklar vardır. Kim tarafından getirilmişse 
getirilmiş, çalışılmış, faylalı olmuş. Arkadaşlar 
bu yüzden mutazarrır olmuşlardır. Ben istir
ham ediyorum; bundan önce kanunun geçmesi
ne ben mâni olmuşum, yine ben sebebolayım, 
lütfedin, karar verelim. 

KOKSAL OSMAN — Arkadaşlar, şimdi bir 
prensip karan aldınız. Buna göre muamele ya
palım. 

Sonra şu ciheti belirteyim, biraz evvel Şe
ker Kanununun birinci maddesinin yazılış tar
zına Iburadaki müşavir «gelişigüzel» tâbirini 
kullandı. Bir bakanlığın teklifi hakkında, ken
disini bu şekilde konuşma mevkiinde gören 
bir müşavirin - Komitede yeri olmamalıdır. 

KÜÇÜK SAM! ~~ İlgili bir (bakanlık varsa, 
bekliyelim, okumıyahm. 

.1960 ö : 2 
KAPLAN KADRİ — Bu gündem <îışı bir 

tekliftir. Evvelâ gündeme alınması için reye 
müracaat edilmelidir. Ben de bu bakımdan iti
raz ediyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Kanun teklifi daha önce 
huzurunuza gelmişti. Reddedildi. Ittıla kesbet-
miştiniz evvelee. 

KAPLAN KADRİ — Usulsüzlüğe itiraz edi
yoruz. 

AKSOYOĞLU REFET — Reye konsun, tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Sami Beyin teklifinin okunup 
okunmamasını reyinize koyacağım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Basılıp bize ve
rilmesi lâzım olduğuna kaaniim. O bakımdan 
usule uymadığı için oya konmamasını arz ve 
teklif ediyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kanunlar için böy
le bir prensip kabul etmiş idik. Kararlar için 
böyle bir şey yoktur. Kararın karar defterine 
kaydı kâfidir. Evvelden dağıtılmasına lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Sami Küçük'ün kararının gün
deme alınmasını reylerinize arz edeceğim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bunu bugün geri alıyo
rum. Başka bir gün getireyim. 

BAŞKAN — Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

\>>m-*n 



Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine a r / ı . 19 . 11 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
memurları aylıklarının tevihit ve teadülıüne dan 3656 sayılı Kanuna ıbağh (1) sayılı cetvelin 6330 
sayılı Kanunla muaddel Başbakanlık kısmına bir kadro eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekle ve 
ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim; .Devlet Başkanı ve Başbakan 
".' '-**.-. Org. 

V 'Cemal Gürsel 

ÖEREKÇE 

Başbakanlık teşkilât kadrosuna unvansız bir aded 3 noü dereceden 1 500 lira aylıklı bir memu
r i y e t kadrosunun eklenmesine lüzum ve zaruret görüldüğünden bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

CETVEL 

Aylık tutan 

1 500 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
6330 sayılı Kanunla muaddel Başbakanlık kısmına bir kadro eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 136 Kajbul tarühi : 23 . 1 1 . 1960 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının tevihit v-e teadülüne dair 3056 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Başbakanlık kısmına, ilişik cetvelde derece ve aylık 
tutan (gösterilen kadro eklenmiştir. 

Bu kadroya tâyin olunacak kimsenin istihdam yeri Başbakan tarafından Ibelirtilir. Yabancı mem
leketlerde istihdam olunduğu takdirde hakkında 4991 sayılı Kanun büklümleri uyigulanır. 

GEÇlCÎ MADDE — 19160 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Başbakanlık kısmının ilgili tertiplerine mevzu ödenekler ıbu kadronun eklenmesi dolayısiyle kifayet 
etmediği takdirde (A/l) işaretli cetvelin tasarrufu mfümkün tertiplerinden lüzum görülecek miktarı 
ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer** #« * ^ :,>. ••-*'•-•*>. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan (yürütür. 

CETVEL 

' .- ' Derece Aylık t u t a n .^â . • , 
x "^ . : " ' ,,; 

3 1 5 0 0 . " ' • . . • 

D e r e c e 

3 

m*m •• 





S. S A Y I S I : 148 
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, Medenî Kanunun 
679 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

ve Sosyal İşler Komisyonu raporu (2/125) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimizi gerekçesi ile bir
likte takdim ediyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 4. 11. 1960 

Tunçknmt Haydar özgür Selâhattin Çelebi Emanvllah 

GEREKÇE 

Her türlü incelemeleri tamamlanıp kanunlaşmak üzere Millî Birlik Komitesine sevk edilecek 
plan «Yeraltı suları hakkında kanun tasarısı;» mn bir bütün teşkil etmesi ve mevcut mevzuatla 
hiçbir noktada çatışmaması düşüncesiyle Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin yeraltı sularına 
ait bir hükmü ihtiva eden ikinci fıkrasının ilişik tadil fcanun teklifinde görüldüğü veçhile değiş
tirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Bilindiği gibi Medenî Kanunun 679 ncu maddesi aslında kaynaklar hakkında hükümleri ihti
va edip kaynağın, arzın mütemmim bir cüz'ü olduğu, ve-kaynadıkl'arı toprağın mülkiyeti ile bera
ber iktisabolunacağı kabul olunmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasına, Yeraltı sularının da kaynakları gibi olduğu hükmü ilâve edilmek 
suretiyle her arazi sahibinin arzı altındaki yeraltı suyu veya suları üzerinde de tasarruf hakkı 
kabul ve vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Mütâlâalarına arz edilen tâdil teklifinde ise, yeraltı suları, kaynaklar gibi mütalâa edilme
yip menfaati umuma ait sular meyanına ithal edilmekte ve binnetice üstteki toprağa sahübolan 
bir kimseye, altaki yeraltı suyu üzerinde her hangi bir tasarruf hakkı kabul edilmemektedir. 

Bunun mucip sebepleri mütaaddidolup aşağıda kısaca arz edilmiştir. 
1. Medenî Kanunumuzun menşei olan İsviçre Medenî Kanunu takriben 1900 senelerinde ted

vin edilmiş olup o tarihlerde bütün dünyada olduğu gibi İsviçre topraklarında da yeraltı suyu 
hakkındaki bilgi sadece yerüstü alüviyonları içinde mevcut ve serbest nap şeklinde basit (kuyu
lar ve galerilerle elde edilen sularla nadiren arteziyen şeklinde tezahür eden nevilerine inhisar et
mekte idi. 

Bugün adı geçen sular hakkında geniş bilgiİer elde edilmiş ve bunların yeraltında muhtelif 
tabakanın bünyesindeki boşlukları işgal ederek geniş depolar teşkil ettiği ve durgun veya akar 
halde bulunduğu, tabakaların her hangi bir noktasından su çekildiği takdirde «bütün su kütlesine 
tesir edildiği, bunların yeraltında işgal ettiği sahaya nazaran yerüstünde çok daha geniş saha
ların tesiri altında meydana geldiği, bu itibarla altında bulunduğu arz parçasiyle her hangi bir 
ilişiği bulunmadığı ve hiçbir veçhile o arzın mütemmim bir cüz'ünü teşkil etmediği ve netice ola
rak tam mânasiyle bir âmme malı kabulünün icabettiği anlaşılmıştır. 

2. Yeraltı sularının mahiyeti hakkındaki bu mâruzâtımız, İsviçre'nin bâzı kantonları tarafın
dan nazarı dikkate alınarak Medenî Kanuna giriş konularındaki kaynak ve akar sular üzerin
deki hükümleri değiştirmişler veya takyit ve tahdit cihetine gitmişlerdir. 
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Zürich kantonu 2 Şubat 1919 tarihli Kanun. 
Madde 137 mükerrer - Dakikada 300 litreyi aşan vasati kuvvetteki yeraltı akar suları ve yer

altı suyu havuzları umumi su ilân edilmiştir. 
Obwald kantonu da aynı mealde ve yalız 600 litre olarak ilâve yapılmıştır. 
Katonlarıu bu maddelerinin kanuni olduğu, Federal Mahkeme tarafından beyan edilmiştir. 
o. Türk Medenî Kanununun 36 senelik'tatbikatı muvacehesinde Temyiz Mahkemesi ve Adliye 

Bakanlığı tarafından Medenî Kanunda yapılması lüzumlu görülen bâzı değişiklikler arasında, bah
se konu olan 679 neu maddenin DSl tarafından leklif edilen formüle yakın (bir şekilde değiştiril
mesi yer almış bulunduğunu da mucip sebepler arasında zikretmek her halde faydalı olur. 

4. İsrail Devletince 1959 senesinde kabul edilmiş bulunan «Sular Kanunu.» nun birinciden' 
dördüncüye kadar olan maddeleri, tabiî kaynaklar hakkında en son gelişmelerle meydana yıkan ha
kikatlere ve" sosyal mülâhazalara uygun bir şekilde tedvin edilmiş ve yalnız yeraltı suları hakkın
da değil haklı olarak bütün sular hakkında şu hükümler konulmuştur : 

«Madde 1. —-• Memeleket içindeki su âmmenin malıdır. Bunlar Devletin kontrolü altında 
olup halkın ihtiyaçlarına ve memleket kalkınmasına tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun gayesine göre su kaynakları tâbiri, yerin üstünde veya altında ol
sun, tabiî veya düzenlenmiş veya imal edilmiş bulunsun veyahut içinde daimî veya zaman zaman 
akmakta, kaynamakta veya durmakta olsun pınar, nehir, ırmak, göl ve diğer akar ve durgun sularla 
tefcir ve lâğım sularını ifade eder. 

Madde 3, — Bu kanun hükümlerine tâbi olan suyu her şahıs almak ve kulleumak hakkına ma
liktir. 

Madde 4. — Bir şahsın her hangi bir arazi üzerindeki tasarruf hakkı kendisine bu arazide mev
cut veya içinden geçen veya araziye bitişik akarı su kaynağı üzerinde her hangi bir hak sağlamaz. 
Ancak bu madde hükmü, üçüncü maddede her şahsa tanınan hakkı iptal etmez.» 

Hulâsa olarak şimdiki halde memleketimizde de jeraltısularımn âmme malı olarak kabul edil
mesi ve halkın ihtiyaçlarına ve memleketin kalknımasına tahsis kılınması çok yerinde ve lüzumlu 
bir iş olup, bu görüş altında bu sahada Devletin kontrolünü sağlamak maksadiyle hazırlanan «Yer
altı suları hakkında kanun» tasarısının, mevcut mevzuattan Medenî Kanunun 679 neu maddesiyle 
tezat halinde kalmamasını teminen, yukardaki mucip sebeplere istinaden kanun teklifi hazırlanmış
tır. 

( S. Sayısı : 148 ) 



Sosyal îşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 21 ,11. 1960 
Sosyal îşler Komsiyonu 

Esas No. : 2/125 
Karar No. : 51 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının Medenî Kanunun 079 
ucu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tekli :fo tetkik ve müzakere olundu. 

Medenî Kanunumuzun 679 ncu maddesinin yer altı sularını ihtiva eden'kiminin genel olarak men
faati umuma ait sulardan kabul edilmesi ve arza malik olanın arzın altındaki suya malik olamama
sı hususu hukukan incelendi. Her ne kadar genel h 'kuk anlayışında arza mali'k olanın bu arzın-üstüne 
de, altına da malik olması genel bir anlayışın icabı ise de mütehassıs elemanlar ile vâki görüşmeler 
neticesi modern bir görüşle zamanımızda su meftunumun maden mefhumu gibi kabul edilmesi ve 
arazinin jeolojik yapısı itibariyle muhtelif toprak alİakalannın suları süzme hassasının değişik ol
ması dolajyısiyle bilhassa az meyilli de olsa bu gibi arazide suların yeraltında yer değiştirmesi dola-
yısiyle bir şalısın hemen arazisinin altında çıkan s iyini hakikati halde komşu bir arazi malikinin hak 
iddia etmesine mâkul ve ciddî sebepler yaratmış! r. Hal böyle olunca klâsik bir görüşle arazisinde 
su bulan bir malik muhakkak bu suyun kendi arazisinin altında olduğunu bu jeolojik mecburiyet
ler karşısında iddia edemiyecektir. 

Teklif sahibinin gere'kçede de izah olunduğu gibi Medenî Kanuumuzun 679 ncu maddesinin 
«bir arza mâlik olmak onun altındaki suya malik olmayı tazammum etmez» şeklinde tadili komis
yonumuzca da yerinde görülerek teklif aynen ka'ml edilmiştir. ^ 

Komitenin tasvabine sunulmak üzere Başkaıfığa saygı ile arz olunur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami (Mrsoytrak Suphi Özyüneş Mehmet Yıldız Ahmet 

TUNÇKANAT HAYDAR VE İKİ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin 
değiştirilmesme dair Kanun 

MADDE 1. — Medenî Kanunun 679 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 679. — Kaynak, arzın mütemmim 
bir cüz'ü olup mülkiyeti, kaynadıkları toprağın 
mülkiyeti ile beraber iktisabolunur. Başkasının 
arzındaki kaynaMa>rdant istifade, irtifak hakkı 
olarak,, tapu siciline kaydiyle tesis olunur. 

Yeraltı suları, genel olarak, menfaati umuma 
ait sulardandır. Bir arza malik olmak, onun al

tındaki suya malik olmayı tazammun etmez. 

Yeraltı sularından arz maliklerinin istifade 
şekli ve bunun derecesi, mahsus kanunlarında 
gösterilir. 

MADDE 2. — Bu kanun .yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE o. ----- Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

( S. Sayısı : 148 ) 





S. SAYISI : 144 
Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşının, Yeraltı suları 

hakkında kânun 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 J özgür Selâhattin Çelebi Emanullah 

GEREKÇE 

Coğrafi durumu itibariyle Türkiye, denizlere muvazi çevresinde yerüstü akar suları ile miyahî 
şebeke teşkil eden bir görünüş arz etmektedir. 
\ Türkiye'de dağlar, münferit veya müselsel bir şekilde Güney, Kuzey, Doğu ve Batı'da toplan
mış bulunmasına karşılık; Orta - Anadolu step manaarasma bürünmüş bir halde bulunmaktadır. 

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

Aynı zamanda birçok yerlerinde çatlak ve yarıkları ihtiva eden kalkar tabakalarından müte
şekkil olduğu için, umumiyetle az yağış alan bu sahada yağan yağmurlar, toprağa kolayca nü
fuz edebilmektedir. Bu sebeple Orta - Anadolu yaylası ve bilhassa Konya plâtformu neojen dev
rinde üstüste oturmuş tatlı su kalkerlerinden ve suyu emebilen toprak örtüsünden teşekkül et
miştir, ve binnetiee ziraate elverişli-tatlı yeraltı suları geniş, bir saha kaplamıştır. 

Bu itibarla Orta - Anadolu (Konya, Niğde, Kayseri, Merzifon, Elâzığ, Sivas ve İsparta dolay
lan) 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 destanî kahramanlık menkıbeleri yazmış olan bu kapalı havzanın 
6 - 7 milyonluk sekenesinin âcil teşebbüslerle halledilmesi gereken bu hayati ve beşerî prob
lemine eğilmekten kaçınılmıştır. 

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

Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün teşkiline dair 6200 sayılı Kanunun birinci mad
desinde Umum Müdürlüğün kuruluş, maksatları arasında «Yeraltı sularının zararlarını önlemek 
ve bunlardan çeşitli yönden faydalanmak"* hususu kaydedilmiş ise de; umumi olarak yeraltı su 
kaynaklarının âmme ve şahıslar muvacehesinde mülkiyeti; araştırılması, kullanılması, işletilmesi 
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ve hüsnü suretle kullanılıp kullanılmadığının murakabesi gibi hususlarda ahkâmı mahsusa mer-
cudolmadığmdan, Umum Müdürlükçe 1956 yılından beri yapılan çalışmalara 33 milyon lira har
canmış ve 660 milyon metreküb kabili istifade yeraltı su rezervlerin tesbit edilmiş olmasına 
rağmen; yukarda arz edilen ahkâmı mahsüsanm yokluğu dolayısiyle âmme menfaatine hadim 
ve emre amade büyük bir millî kaynak, bugün kullanılmaz halde beklemektedir. 

Yapılan araştırmaların, bilhassa yerüstü sularından mahrum ovalara tevcih edilmiş olduğu 
düşünülürse, şiddetle ihtiyaç duyulduğu halde, dokunulamıyan bu yeraltı sularının, memleket 
ekonomisi üzerinde ne kadar müsbet 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 ileride, müktesep hak şeklinde 
ihtilâflara ve imtiyazlara sebebiyet vermemesi için, şimdiden bir nizama bağlanması (mülkiyette 
nizam maksadı). 

Mucip sebepleriyle, bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Tasarı hakkında ilgili bakanlıkların mütalâaları alınmış ve bunlara göre gereken düzeltme, 

telif ve ilâveler yapılmıştır. 

Kontrol zaruretinin mucip sebepleri 

Yeraltı sularının kullanılması, zamanında kontrol altına alınmadığı takdirde, tevlidedeceği bü
yük zararları birkaç misalle izah etmek mümkündür. Bugün A. B. D. Arizona Devletinde böyle 
bir kanun bulunmaması sebebiyle, 1949 ve 1956 yılları arasında 7 sene gibi kısa bir süre fasıla
sında yeraltı suyu seviyesi süratle düşerek, ortalama pompaj, irtifaı 40 m. den 65 m. ye yüksele
rek beher Acrfood başına enerji sarfiyatı 220 KWB. ten 340 KWS. te yükselmiştir. Bu pompaj 
maliyetinde, % 50 yi mütecaviz bir artma tevlidetmektedir. 

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

Filvaki, bu mıntakada 1938 senesinde açılan kuyularda statik seviye + 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 
ibaret 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 
yapılan bütün masrafların heba olmasını ve yeniden çok büyük yatırımlar yapılmasını icaib-
ettireeek. 

Dokümantasyon ve tescil zaruretinin mucip 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 nin üzerine çıkacağı ve bir kuyunun 50 000 
liraya mal olduğu düşünülürse, aynı malûmatı elde etmek için, zaman kaybı düşünülmese dahi, 
aynı miktar masrafın ikinci defa yapılmasını icaibettireceği aşikârdır. 

Müktesep hak teşekkülünü önlemek zaruretinin mucip sebepleri 

Yeraltı sularının kullanılmasının çok bariz bir hususiyeti, çok çabuk inkişaf göstermesidir. 1956 
yılma kadar bütün Türkiye'de 150 civarında derin kuyu varken, bu miktar, yalnız Devlet Su İşlerinin 
açtığı kuyularda 4 sene zarfnda 1 250 ye çıkmıştır.Başka memleketlerde bu inkişaf, çok daha süratli 
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olanaktadır. Meselâ; bugün İsrail «10 sene gibi kısa bir süre zarfında» yeraltı suyu rezervinin % 96,5 
mı kullanır duruma gelmiştir. 

Amerika Ma bu işleyiş çok daıha süratli olmuş 60 sene evveline kadar yeraltı sularının kullanıl 
ması hakkımda pek mahdut bilgi ve o nisbetıte mahdut faydalanma varken, 1956 senesinde yapılan 
bda* istatistiğe göre, o sene zarfında müıtaahhitler elinde bulunan 23 000 mıakina ile 704 000 kuyu 
açıldığı tesbit edilmiştir. Bu kadar süratli inkişaf gösteren ıbir mevzuda, nizamın tesisi ve doğacak 
menfaatlerin ilerde düşünülecek tedbirlere (karşı göstereceği büyük mukavemet göz önüne alınırsa, 
kanunun müstaceliyeti kendiliğinden ortaya çıkar. 

Mülkiyet hakkındaki hükümlerin mucip sebepleri 

Tasarının birincii maddesinde yeraltı suları, menfaati umuma ait sular meyanında mütalâa edilip, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu yazılmıştur. Bu hüküm, Medenî Kanunun 641 nci mad
desindeki ruh ve mânaya tamamiyle uygundur. 

Filhakika, bugünkü teknik imkânlarla, yeraltı sularının toprak altındaki mevcudiyeti, suyun 
derinliği,-genişlik sahası ve verim kabiliyetli gibi başlıca 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 sahalarının meydana gelmesine müessir olan yerüstü sahaları ise 
«tahminin fevkinde» çok geniş sınırlara maliktir. 

Bu itibarla, bu sular hiçibir kimseye maledilemiyeceğinden, bunların sahipsiz ve binaenaleyh 
âmme malı addedilmesi tabiî ve zaruridir. 

Diğer taraftan, yeraltı sularımın «ilmî esaslar ve metotlar dâhilinde» işletilmesi halinde, büyük 
istifadeler elde edileceği birçok misallerle sabit olduğundan, yer üstündeki akar sular, göller ve 
umumiyetle su kaynakları hakkında olduğu giibiı «esasen âmmenin malı olanı» bu suların da men
faati umuma aitt sular meyanında mütalâa edilmesi, millî ekonomi prensiplerine uygundur. 

Ancak, Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin son fıkrasındaki «yer altındaki sular, kaynaklar 
gübidir» ıhükmü yukardaki mütalâalara tezat teşkil ettiğinden, mucip sebepleri ve metni ayrıca 
teşrih edilerek Medenî Kamunun bu maddesinin aynı zamanda *değiştirilmesine ait ayrı bir teklifin 
haızıırlıanması uygun g'örülmüştür. 

Maddelerin birer birer açıklanması 

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

mülkiyetinin Devlete aidolduğu hükmü vaz'olunmuştur. 
Böyle •'bir hüfkmün esası, Medenî Kanunun 641 nci maddesinde mevcut ve mündemiçtir. Ancak,-

orada yeraltı sulan tâbiri' yer almamış olduğundan, burada tasrih edilmesi lüzumlu ve faydalı görül
müştür. 

Maddenin ikinci fıkrası daha ziyade kamımın şümulünü, yani tatbik sahasını tâyin ve tesbit eder. 
İkinci madde : 
Kanunda geçen bâzı terimlerin ne mâna ifade ettikleri açıklanmıştır. Bu terimler, günlük ha-

yatıımııza ve litaratüre yeni girdiğinden, kullanış 'mânalarında karışıklığı gidermek maksadiyle ibu 
açıklamalara lüzum görülmüştür. 

Misal olarak, umumiyetle talbiî 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» tâbiri ile ifade edilmiştir. 

Ayrıca bir «faydalı ihtiyaç» tâbir ve mefhumu ile de, yeraltı suyu kullanan kimsenin, bunu is
tediği gibi, hadsiz hesapsız, bir şekilde, kullanılmasına cevaz verilmediği derpiş ve teklif edilmiştir.. 

«Emniyetli verim haddi» tâbiri ile, yeraltı su deposunun tüketilmeden «nesiller boyunca» kul
lanılmasını sağlamak maksadiyle bu depodan 'alınabilecek su miktarı belirtilmiştir. 
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Üçüncü madde : 
Salahiyetli idare marifetiyle yurdun yeraltı suyu depoları hakkında yeteri kadar malûmat elde 

edildikçe bu sahalarım, bilâhara özel muamelelere tâlbi tutulabilmesi için, önceden «işletme sahası» 
olarak tesbit ve ilân edilımesi düşün^müştür. 

Gerçekten plânlı bir şekilde, önce hidrolojik istikşafı yapıldıktan! ve buna göre araştırma ku
yuları da açıldıktan sonra o sahada yeraltı suyu deposunun sınırları ve karekteristiıkleri tâyin edil
miş olur. 

Bu gibi sahaların nerelerinde, hangi derinlikte ve ne miktarda su alınabileceği ve suyun evsafı 
haıkiıkata yakın 'bir sıhhatle söylenebilir ve en önemlisi, ıbu sahalarda yeraltı suyu deposunun em
niyetli verim haddi de malûm olduğundan, israf suretiyle, (kaynağın tükenmesine mahal ve meydan 
verilmez, 

Dördüncü madde : 
İlân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları içimde resmî, yan resmî müesseseler veya hakiki ve 

hükmi şahıslar tarafımdan açılacak kuyuların aded, yer derinlik, çekilecek su miktarı gibi şartları
mın salahiyetli makam tarafından tâyin ve tesbit edileceğini ihtiva eder. 

Üçüncü maddede ıbeyan edilmiş olduğu gifbi, bu salahiyetli makam; işbu işletme sahası hakkında 
«yeraltı suyu bakımından» her türlü malûmata sahip ve malik bulunduğundan böyle bir hükümle, 
hem o makamın sebkat eden emek ve mesaisinden vatandaşlıara kolaylık sağlanmış, aynı zamanda 
da kaynağın hüsnümuhaf azası ve israfın önlenmesıi kontrol altına aknmış olur. Bu salahiyetli maka
mın ayrıca, açılacak kuyuların teknik hususiyetleri ve şartları hakkında da bilgi vermesi ve rehber
lik yapması tabiîdir. Bu maksatla, kanunda «bir talimatname yayınlanması lüzumuna .işaret edil
miştir. 

Dördüncü maddede, açılan kuyulardan elde edilecek suların, israfına önlemek maksadiyle, kul
lanma hakikim «faydalı ihtiyaç kaydiyle» tahdideden bir hüküm ilâve olunmuştur. • 

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

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

sahibinin arazisi içinde yeraltı suyu aramak vesuyu bulduktan sonra kullanmak hakkına malik 
olduğu hükmünü ihtiva eder. Ancak, işletme Bahalarında olduğu gibi, burada da kullanma hakkı 
hudutsuz olmayıp, faydalı ihtiyaç fcaydiyle tahdidedilımiş bulunmaktadır. 

Bilindiği- gilbi Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin son fıkrasiyle yeraltı suları kaynaklar <gibi 
mütalâa edilmiştir. Kaynaklar, arzın mütemmim bir eüVü sayıldığından ve başkaca bir tahdit ve 
kayıt bulunmadığından Medenî Kanunun bu maddesi meriyette bulunduğu müddetçe bu beşinci 
maddenin tatbik kabiliyeti olmıyacağı aşikârdır. 

Bu itibarla Medenî Kanunun 679 ncu maddesinin İlmî esaslara dayanılarak ve bu kanunun ru
huna uygun bir şekilde tadili cihetin» gidilmiştir. 

Altıncı madde : 
Esasen tümü âmme malı olan her hangi bir yer altı suyu kaynağından, komşularının da istifade 

hakkı bahse konu edilerek, bu istifadenin şartlan tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu madde, Medenî 
Kanunun 683 ncü maddesinde yerüstündeki lüzumlu suların ceibrî temellükünü ihtiva eden hükmün 
mütenazırı olup, komşu araziden mürur hakkı ve saire gibi hususlarda mevcut fcaiide ve usûller tat
bik olunacaktır. 

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 İşleri teşkilâtının bu hkmeti âmme menfaati marnına kolaylaştırmaktan ibarettir. Ayraca 
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bu vesile ile, arazisinde Devlet Su İşleri tarafından bir kuyu açılıp da «su bulunduğu takdirde» bu
nun kullanılmasında arazi sahibine tercih hakkı tanındığı bu maddede yer almış bulunmakta
dır. 

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

ulaşmak maksadiyle yeraltı suyu" ariyan, bulan ve kullanan kimselerin, bu işlerini salahiyet
li bir makamın malûmatı tahtında yapmasını sağlamak için, bir mekanizma, kurulmakta ve 
o- kimselere salahiyetli makamlardan belge almak mecburiyeti yükletilmektedir. 

Su temini maksadını gütmekle beraber, yaptığı işler neticesinde yeraltı tabakalarının teşek
kül tarzı, evsafı ve sairesi hakkında bilgi vermesi ve bir doküman teşkil etmesi mümkün ve 
muhtemel durumlar mevcudolan kazılar hakkında ise, sadece salahiyetli makamın talebi üzerine 
bilgi vermek mecburiyeti kâfi görülmüştür. 

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

bulunduğundan, bunların her hangi bir ücretten hare ve resimden muaf tutulmaları uygun gö
rülmüştür. 

On üçüncü madde : 
Belge için müracaat yeri ve müracaate cevap müddetli belirtilmiştir. 
On dördüncü madde : 
Aynı zamanda yapılan müracaatlerde, su taleplerinin emniyetli verim haddine yaklaşması hâlin

de, takibedilecek yol tesbit edilmiştir. Bu hal; işletme sahası olarak ilân edilmiş yeraltı suyu kaynak
ları için bahis mevzuu olup, kaynağın verimi belli olduğuna göre, aynı kaynaktan isti
fade edenlerin çektikleri toplam su miktarının, deponun emniyetli verim haddini aşmaması lüzu
munu kabul, bir zarurettir. 

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 hazırlanma

sı lüzumu derpiş olunmuştur. 
On yedinci madde : 
Yeraltı suyu kuyularının açılmasında proje ve fennî mesuliyeti şart koşar. Memleketimizde ye

ni açılmış bir saha olduğu için bu işde ihtisas sahibi elemanlarının sayısı az ve bu yüzden müşkülât 
çekilebileceği 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 mesuliyet şartı vaz'olunmuştur. 

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

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

hususi halleri ihtiva eder. Bununla beraber, dokümantasyon gayesiyle bu istisnai muameleler 
hakkında da salahiyetli makamın talebi üzerine, ilgililer tarafından, gerekli bilgi verilmesi mecbu
riyeti mahfuz tutulmuştur. 

Kanunun son maddeleri, bir geçici madde ile, yürürlüğe girme tarihinden ve kanunu yürüte
cek makamın belirtilmesinden ibarettir. 
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Geçici maddede, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kuyular, bahse ko
nu edilmiş ve bunlardan sadece zirai sulama ile maden ve sanayi işlerinde kullanılanlar ele alın
mış ve sahiplerinin iki sene zarfında salahiyetli makama malûmat vermeleri mükellefiyeti düşü
nülmüştür. Bu suretle, geçmişteki mühim yeraltı suyu kullanışlarının da tescil ve kontrolü im
kân dâhiline girmiş bulunacaktır, 

Bayındırlık ve îmar Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 11 . 11 . 1960 

Bayındırlık ve îmar Komisyonu 
Esas No. 2/129 
Karar No. 5 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza 11 Kasım 1960 tarihinde havale buyurulan Tunçkanat Haydar ve iki arkadaşı
nın «Yeraltı suları hakkında kanun teklifi» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede teklif sahibinin gerekçesinde serd edilen hususlar, komisyonumuzca da yerin
de görülerek teklif aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Tunçkanat Haydar özgür Selâhattin Çelebi Emanullah 
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TUNÇKANAT HAYDAR VE ÎKÎ ARKADA

ŞININ TEKLÎFl 

Yeraltı suları hakkında kanun teklifi 

Yeraltı sularının mülkiyeti 

MADDE 1. — Yeraltı suları umumi sular me-
yanmda olup Devletin hüküm ve tasarrufu altın
dadır. Bu suların fher türlü araştırılması, kulla
nılması, korunması ve tescili bu kanun hüfeümle-
rine 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 kütlesine tesir edilmiş 
olur. 
v' 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 lâ-
zımgelen kimse. 

.Müracaat sahibi : 
Arama, kullanma 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. 

Yeraltı suyu isletme sahalarının tesbit ve ilâm 

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. 

İlân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları 
içinde kuyu açılması 

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

Yeraltı suyu işletme sahalarında yapılacak 
her türlü yeraltı suyu tesisleri, Bayındırlık Ba
kanlığınca tanzim edilecek teknik talimatname 
hükümlerine ıgöre 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 tâ
yin ve tesbit edilir. 

İlân edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları 
dışında yeraltı suyu aranması ve 

kullanılması 

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 ıgöre tâyin olunur. 

Komşu hakkı 

MADDE 6. — Arazisinde faydalı ihtiyaçları 
için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu suyu 
elde etmesi fahiş masrafı icaibettiren 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 istiyebilir. 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 nisbetinde iştirak etmesi • 
şartiyle» talep sahibine ihtiyacı olan su tahsis ) 
edilir. (Aynı derecede komşuluk hakkına sahib-
olanlarm müracaatlerinde, kuyu sahibinin fay- | 
dalı ihtiyacından artan miktardan fazla olduğu ı 
takdirde su verilecek hakiki veya hükmi şahıs ve
ya şahıslar Devlet Su îşleri tarafından tâyin olu
nur.) 

Komşu arazide bir yeraltı suyu mevcudolduğu 
halde ,bir işletme yoksa, arazisinde yeraltı suyu 
bulunmıyan komşu bu yeraltı suyundan istifade | 
maksadiyle komşu arazide, arazi sahibinin «uğ j 
rıyacağı bütün zararları tazmin etmek şartiyle» 
kuyu açmak talebinde bulunabilir. 

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

Devlet Su İşlerinin yetkileri 

MADDE 7. — Yeraltı suyu etüt ve araştır- I 
maları için Devlet Su îşleri, her hangi bir ver-
de kuyular açmak veya açtırmak hakkına malik
tir. Bu kuyular için istimlâk yapılmaz. 

Araştırma kuyularından işletme kuyusu hali
ne ifrağ «dilenlerle doğrudan doğruya işletme 
kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu yeri ile 
geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su îşleri tara
fından istimlâk olunur. İstimlâk bedeli, kuyunun 
maliyet hesabına ithal edilir. İşletme kuyularının 
intifa hakkı Devlet Su İşleri tarafından hakiki 
veya hükmi şahıslara devredilebilir veya kirala
nabilir. Devir veya kira bedeli Devlet iSu İşleri 
tarafından takdir olunur. 

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

Belge ahnması ve bilgi verilmesi mecburiyeti 

MADDE 8. — Aşağıdaki kazıların yapılması 
veya kuyuların açılması için, Devlet Su İşlerin
den- belge alınması mecburidir. I 

a) Su temini maksadiyle, kesitleri ne olursa 
olsun, tabiî zemin üstünden itibaren 10 m. derin
liği aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular. 

b) Su temini maksadiyle, boyları ve kesitleri 
ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü gale
riler ve tüneller, 

Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılması 
su temini maksadını igütmemesi halinde, bunlar 
hakkında belge aranmamakla beraber, Devlet Su 
İşlerinin talebi üzerine, bilgi verilmesi mecburi
dir. 

Arama belgesi 

MADDE 9. — Yeraltı suyu aranmasında bel
ge almayı icabettiren işler için bir sene süreli 
arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama biti-
rilemezse belge sahibinin sürenin son ayı içinde 
müracaat etmesi şartiyle belge bir sene için tem-
didedilir. Bu süre zarfında da arama bitirilemez-
se belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden bel
ge alır. 

Kullanma belgesi 

MADDE 10. — Arama belgesine dayanarak 
arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu 
kullanabilmek için Devlet Su İşlerinden kullan
ma belgesi alır. Kullanma belgesi almadan bu su-
yu. kullanamaz. 

Islâh ve tadil belgesi 

MADDE 11. — Hiçjbir kimse arazisindeki ku
yuların veya yeraltı suyu membalarının verimini 
arttırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi 
mülâhazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her 
hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların 
kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su 
İşlerinden, «Islah ve tadil belgesi» almak sure
tiyle böyle bir ameliyeye girişebilir. 

Belgelerin ücret, resim ve hardan muafiyeti 

MADDE 12. — Dokuzuncu, onuncu ve on bi
rinci maddelerde sözü geçen belgeler hiçbir ücrete, # 
Damga Resmine, harca ve sair rüsuma tâbi değil
dir. 

( S. Sayısı : 144) 



Bdğe için müracaat î 

MADDE 13. — Arama, kullanma veya ıslah | 
ve tadil belgesi almak istiyen kimse doğrudan 1 
doğruya bulunduğu- yerdeki Devlet Su İşleri I 
teşkilâtına, Devlet Su İşleri teşkilâtı yoksa, en I 
yakın mülkiye âmiri vasıtasiyle Devlet Su İş- I 
lerine müracaatîe belge talebinde bulunur. I 

Müracaat sahibine bir ay zarfında 'beige ve- I 
rilmek veya rededilmek suretiyle cevap, veri- I 
lir. 

Aynı zamanda yapılan müracaatlerde su taleple- i 
rinin emniyetli verim haddine yaklaşması i 

MADDE 14. — Su taleplerinin yeraltı su i 
deposunun emniyetli verim haddine yaklaşması I 
halinde, belge için yapılmış bir müracaatten I 
sonra bir hafta zarfında aynı yeraltı su depo- I 
sundan istifade etmek üzere yapılacak başka I 
müracaatler Bayındırlık, Sanayi, Tarım, İmar I 
ve İskân bakanlıkları temsilcilerinden müteşek- I 
kil bir heyet marifetiyle incelenerek taliplerden I 
hangilerine 'kullanma belgesi verileceği karara I 
bağlanır. I 

Tecil I 
MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine gö- I 

re verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri tara- I 
fnidan bir sicile kaydedilir. I 

•A I 
Şartların tesbiti ve kontrolü j 

MADDE 16. — Arama, kullanma, ıslah ve I 
tadil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açıl- I 
masında fen adamlarına tanınacak hak ve sa- I 
lâhiyetlerle mesuliyetleri ve bu hususların kon- I 
trolü, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanacak I 
bir talimatname ile tesbit olunur. I 

Proje ve fennî mesuliyet I 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerine gö- I 
re yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edile- I 
cak her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüt ve I 
proje ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca ya- I 
pılan tasdikli bir proje ve mesuliyete istinad- I 
eder. I 

Satıh alüvyonları içerisinde bulunan suları t 
elde etmek için açılan ve 10 m. den daha derin j 
oİmıyan kuyular bu hükmün dışındadır, ancak ] 
lüzum gördüğü takdirde, Devlet Su İşleri bu I 
kuyuları için de birinci fıkra hükümlerinin tat- | 
bikmi istiyebilir. / | 

(S . Sayış 
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Gem 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 kasten yanlış bilgi verenler 500 
liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Ceza alınmakla beraber, kuyunun açılıp iş
letilmesinde Devlet Su İşlerinee bir mahzur gö
rülmezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi 
halde, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtı
randan alınır. Tekerrürü halinde ceza iki misli . 
olur ve o kimseye belge verilmez, kuyu kapa
tılır ve masrafı kuyuyu açtırandan 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
natılır 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 suları, bu kanun hükümlerinden is
tisna edilmiştir. Ancak, sekizinci maddenin 
son fıkrası hükmü mahfuzdur. 

önce- açılmış kuyular 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanıfhun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış olup da zirai su^ 
lama ile maden işletmelerinde 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 İşlerine müra
caat ederek hususi forinları doldurmak ve Dev-
tet Su İşlerine vermekle mükelleftir. 
, Devlet Su İşleri, bu formları- inceliyerek 
kuylarm kullanma şartlarını tâyin ve sahiple
rine^ müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde 
kullanma belgesi verir. 

İşbu geçici madde gereğince müddeti J cinde 
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. 
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 23.11.1960 tarihinde kararlaştırılan «6747 
»ayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi, hakkında kanun tasa
rısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel Y. 

GEREKÇE . """"• 

Şeker istihsalimiz son yılda 500 000 tona çıkmış olup buna mukabil şeker istihlâkimiz âzami 
300 000 ton civarında kalmış olduğundan asgari 200 000 ton kadar bir stok meydana gelmiş bu
lunmaktadır. Bu stokun mâkul bir seviyeye indirilmesini teminen, muhtelif memleketlerle ihraç 
anlaşmaları yapılmakta ve bu anlaşmalar gereğince şeker ihracedilmektedir. Ancak ihraç fiyatları
mız dünya fiyatları seviyesine indirildiği halde ; ine pazar bulmakta müşkülâtla karşılaşılmaktadır. 

Bunun yanında, memleket dâhilinde şekerli madde ve bilhassa yaş meyva, konserve ve komposto
ların imalâtı gelişmektedir. Bu şekerli maddeler ihracolunabildiği takdirde, hem yaş meyvalarımt-
zın değerlendirilmesi, hem de ihracı gereken şekerlerimizden bir kısmının bu yolla ihracının sağ
lanması mümkün olacaktır. 

Fakat, mezkûr maddelerin, bünyesine giren jekerin dâhili piyasa fiyatından temini dolayısiyh' 
maliyetleri yüksek olduğu ve bu sebeple dış pazarlardaki emsalleri ile rekabet edemediği, cihetle, ma
liyetlerinin düşürülmesi icabetmektediı*. Bu maksatla ihracedilecek işbu şekerli ınaddeleriıı imalinde 
kullanılan şekerin, şeker ihraç fiyatı seviyesinde bir fiyatla maliyete girmesini teminen 6747 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinin şekerli madde ihracına dair ikinci fıkranın değiştirilmesi uygun görül
müş ve bu maksatla ilişik kanım tasarısı hazırlanmıştır. Memleket içinde imal edilen şekerli madde
lerin yabancı memleketlere ihracı halinde terkiplörindeki şeker miktarı Maliye ve Sanayi Bakan
lıklarınca tesbit olunur. Şekerli maddelerin ihracı anındaki memleket için fabrika toptan şeker fi
yatı ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince bir evvelki yılda ihraeedilen şekerlerin orta
lama FOB fiyatı arasındaki, .şekerli maddelerin bünyesine dâhil şeker miktarına tekabül eden fark, 
(Şeker istihlâk Vergisi dâhil) ilgili Vergi Dairesince ihracolunan şekerli maddenin' sahibine iade 
olunur.' 

İktisat Komisyonu 

Esas No : 1/140 Ankara : 23 . 11 . 1960 
Karar No : 161 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

6747 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 23 . 11 . 1960 
tarihli ve 71-1337/2906 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla tetkik ve müzakere edildi. 



Kanun tasarısı, gerekçesinde arz ve izah edilen mucip sebeplere istinaden memleket isinde ima! 
edilen şekerli maddelerin maliyetlerinin hariç piyasalara göre ayarlamak ve bu suretle ihracını müm 
kim kılmak üzere şekerli maddelerin imalinde kullanılan şekerin, şeker ihraç fiyatı üzerinden ima
lâtçıya intikalini istihdaf etmektedir. 

Şeker istihsalâtımızm memleket ihtiyacı fevkinde olması ve bu suretle de harice ihracını mümkün 
kılmak üzere hazırlanan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmeK üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye * Üye Üye 
Kuytak Fikret A:ksoyoğlu Rcfet KaraveUoğlu Kmnii Koksal Osman 

Üye 
""• «. Öçhay/t: M. Şükran 

(İktisat Komisyonunun değiştirişi.) 

Tasarının maddeleri aynen kabul edilmiştir'. 

6747 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkinda Kanun 

Kanun No : 140 Kabul tarihi : 24 . 11 . 1060 

MADDE 1. — 6747 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Memleket içinde imal edilen şekerli maddelerin yabancı memleketlere ihracı halinde terkiplerinde -
ki şeker miktarı Maliye, ve Sanayi Bakanlıklarınca tesbit olunur. Şekerli maddelerin ihracı anındaki 
memleket içi fabrika toptan şeker satış fiyatı ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince bir 
evvelki yılda ihracedilen şekerlerin ortalama FOB fiyatı arasındaki, şekerli maddelerin bünyesine 
dâhil şeker miktarına takabül eden fark, (Şeker İstihlâk Vergisi dâhil) ilgili Vergi Dairesince hV 
racolunan şekerli maddenin sahibine iade olunur. . 

Ancak bahis mevzuu iade muamelesi için : 
a ) , İhracedilecek maddelerin nev'ini, miktarını, kaplarının aded ve nev'ini, hangi gümrükten ih-

racedileceğini gösterir bir beyannamenin bu maddelerin imal edildiği yer Vergi Dairesine verilmesi w 
mukabilinde aynı malûmatı muhtevi bir nakliye tezkeresi alınması, 

b) Nakliye tezkeresinin tanzim tarihinden itibaren üç ay zarfında bu maddelerin aynen. ihra«-
edildiğini mübeyyin Gümrük İdaresinden alınacak vesikanın (a) fıkrasında sözü edilen vergi daire
sine ibraz edilmesi, 

Şarttır. 
(a) ve (b) fıkralarında tasrih edilen şartlardan''her hangi birine riayet edilmemesi halinde yukar

da sözü edilen fiyat farkı iade edilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

. MADDE 3. —- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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