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30-XII-1936

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Su suzgeci isletmesi icjn (60 000) liranin tahsisine dair Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Ileyetince 30 - X I I -1936 tarihinde Yuksek Meelise arzi kararlastirilan kahun layihasi
esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Ba§vekil
/. tn'onu

Esbabi mucibe

'

'

Ankara sehri su tesisatinin ikmali icin 1712 ve 1779 sayili kanunlarla verilen mezuniyete
istinaden Yuksek tcra Vekilleri Heyetinin 20 - V -1931 tarih ve 11095 sayili kararlari mucibince
vekaletimizin nezaret ve murakabesi altinda te^ekkul eden I^me su komisyonu; 2511 numarali
kanunla verilen ikinci mezuniyet iizerine Qubuk barajindan su getirtilmesi ve bu suyun fenni
bir surette temizlettirilmesi . igin bir su suzgeci binasinin insasi isini de mevcud is programina Have etm^ti.
Bunun iizerine bir taraftan Qubuk barajindan suyun getirtilmesine ve diger taraftan da
Ziraat enstituleri karsisinda su suzgeci binasi insaatina baslanilmis ve bunlardan Qubuktan
getirtilen suyun boru fersiyati tamamen ikmal edilmis ve su suzgeci istasyonu da isletmeye konulabilecek bir hale getirilmis ve isletmey de agilmistir.
Mezkur su suzgeci istasyonunun dahi Igme su komisyonunun bu giine kadar viicude getirdigi diger tesisat gibi belediyeye devri icab etmekte ise de bu tesisatin memlekette ilk defa yapilmis olmasi ve vekaletimizin teknik elemanlara malik bulunmasi dolayisile bu insaatin kati kabuliine ve belediye tarafindan serbestce idare edilebilecek bir hale gelinceye kadar vekaletimiz tarafindan isletilmesi Yuksek Basvekalet makaminca tensib buyuruldugundan, bu tesisatin isletilmesinde kullanilacak muvakkat ve daimi miistahdemlere verilecek maas, iicret, yevmiye, harcirah,
elektrik cereyani, kok komurii ve sair bilciimle masraflarla liizumu olan laboratuvar aletlerinin
mubayaasinda kullanilmak ve 1936 mali senesi iginde sarfedilmek iizere liizumu olan 60 000
liranin Nafia vekilligi butgesinden tesviyesi zaruri bulundugu cihetle isbu kanun layihasi buna
gore tanzim edilmi^tir.
•
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Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M.M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 41
Esas No. 1/666

16 - I - 1937

Yiiksek Reislige
Barajdan alinan suyun fenni bir surette siiziilmesi i^in yapilan su siizgegi istasyommun isletilmesi ve bu istasyondaii baraja kadar olan isale
hattinm idare ve muhafazasi icjii 60 000 lira
tahsisat
verilmesine dair olub
Basvekaletin
30 - X I I - 1936 tarih ve 6/3929 sayili tezkeresile
Yiiksek Meelise sunulan kanun layihasi enciimenimize havale edilmis olmakla Dahiliye vekili
§ukrii Kaya ve Nafia vekaleti sti isleri umum
miidiirti Salahattiii ve innhasebe miidiirii Nedim
hazir olduklari halde okundu ve konusiildu.
Esbabi mucibe layihasnim tetkikinden vo vcrilen izaihattan baraj haric olmak iizere simdiye
kadar yapilan i<jme suyu tesisatmin 1779 nuniarali kanunun 3 ncii maddesine tevfikan belediyeye devredilerek husnsi bir isletme idaresinee isletilmekte oldugu ve yapilan siizgecin de ayni
suretle belediyeye devri diisunulmiis ise de gerek
istasyonun ve gerek isale hattinm heniiz kati kabulii yapilmamis olmasrna binaen bu muamelenin ikmaline kadar bunlarm Nafia vekaleti no
bagh bir sekildc idare edilmesi zaruri olacagi ve

tahsisatmin Nafia vekaleti butgesinde mcvcud bulunmadigi cihetle layihanm bu inaksadi karsilamak iizere tanzim ve sevkine zaruret hasil oldugu
anlasilmis ve layiha sekle aid bazi tadilatla kabul edilmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldn.
Reis
Burdnr
M. Seref Ozkan
Katib
Istanbul
F. Oymen
Diyarbekir
Rustii Bekit
Kayseri
N. Kerven
Mardin
R. Erten
Ordu
II. Yalman
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R. V.
Isparta
Mukerrem tlnml
Balikesir
E. Adakan
Edirne
F. Kaltakkiran
Kirklareli
$. Odiil
Mns
$evki Qttoglu
Srvas
Remzi Ciner

M. M.
Trabzon
Sim Bay
Oorum
M. Cantekin
Izmir
K. Inane
Manisa
T. Turkoglu
Mus
»Sf. Ataman
Yozgad
S. tcbz
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Susiizgeci isletmesiigin 60 000 liranm tahsinne
dair kanun layihasi

Su siizgeci istasyonunun i§letUmesi ve suzgecten
baraja kadar olan isale hattmm idare ve muhafazasi ile masraflari hakkmda kanun layihasi

MADDE 1 — Ankara §ehri su ihtiyacmin temini hususunda kismen barajdan alinan suyun
fenni bir surette suziilmesi igin yapilan ve i§letmeye konulmug olan su siizgeci istasyonunun
i§letilmesi ve siizgegten baraja kadar olan isale
hattmm idare ve muhafazasi muvakkaten Nafia
vekaletine mevdudur.

MADDE 1 — Ankara §ehri su ihtiyacmm temini hususunda kismen barajdan alrnan suyun
fenni bir surette suziilmesi igin yapilan ve i§letmeye konulmus. olan su siizgeci istasyonunun
isletilmesi ve siizgegten baraja kadar olan isale
hattmm idare ve muhafazasi, istasyon ile isale
hattmm kati kabuliine kadar Nafia vekaletine
mevdudur. Bu muameleden sonra istasyonun isletilmesi ve isale hattmm idare ve muhafazasi
1779 sayili kanunun iigiincii maddesi hiikmiine
gore Icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.

MADDE 2 — Birinci madde mucibince su
siizgeci istasyonunun i§letilmesi igin 1936 mali
yilmda ihtiyar olunacak bilumum masraflar ile
Nafza vekaletince tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak kadro mucibince bu hususta istihdam edilecek memurin ve miistahdeminin iicret, yevmiye ve harcrrahlan ve diger
masraflarmm kargiligi olan (60 000) lira Nafta
vekilligi btitgesinden tesviye edilecektir.

MADDE 2 — Su siizgeci istasyonunun i§letilmesi ile isale hattmm idare ve muhafazasi igin
1936 mali yilmda tahakkuk etmis, ve edecek bilumum masraflar ile Nafia vekaletince tanzim
ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak kadro mucibince bu hususta istihdam edilecek olanlarm iicret, yevmiye ve harcirahlan ve diger
masraflarmm kargiligi olarak 1936 mali yili Nafia vekaleti biitgesinin 686 nci sular masrafi
faslmdan 60 000 liranm sarfma mezuniyet verilmi§tir.

MADDE 3 — Bu kanun 1 ikinci te§rin 1936
tarihinden muteberdir.

MADDE3
teberdir.

MADDE 4 — Bu kanun hukumlerini yerine
getirmege Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
30-XH-1936
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
K.
Ozalp
$. Saracoglu
/. Inonic
Mai V.
Ha V. V.
Da. V.
$.
Saracoglu
F. Agrali
$. Kaya
Ik. V.
Na. V.
Mf. V.
C.
Bayar
A.
Qetinkaya
8. Artkan
Zr. V.
G. I. V.
S. t. M. V.
Jr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini yerine getirmege Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
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Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

