TEŞKİLAT KANUNU HAKKINDA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASININ GÖRÜŞÜ
1960 yılı nüfus sayımına göre memleketimizde
toplam nüfusun % 69 u köylerde yaşamaktadır.
O tarihte ise elektriklendirilmiş köylerin sayısı
234 dür. Bundan, köylerin ancak binde 6 sının
elektriğe kavuştuğa anlaşılmaktadır.
Bu demektir ki, köy elektrifikasyonu sorunu
üzerinde bugüne kadar hemen hiç durulmamış
tır.
Kalkınma Plânında köylerin elektriklendiril
mesine de yer verilerek Birinci Beş Yıllık dönem
de 1000 köyün elektrik enerjisine kavuşturul
ması öngörülmüştür.
Esasen, köy elektrifikasyonu memleketin ge
nel elektrifikasyonundan ayrı olarak mütalâa et
meyen imkân yoktur.
İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde de 3000
köyün elektriğe
kavuşturulacağı düşünülürse,
1973 yılında elektriklendirilmiş köylerin oranı
%12,6 ya ulaşacaktır.
Bu rakamlar köy elektrifikasyonun kısa za
manda bir çözüme
kavuşamayacağını açıkça
göstermektedir.
Ayni şekilde, köyün diğer sorunlarında da du
rum başkatürlü değildir.
Bu bakımlardan, Elektrik Mühendisleri Odası,
köy sorunları ile çok yakından ilgilenecek ve
bunların çözüm yollarını inceleyip, memleket
gerçeklerini de gözönünde tutarak, faydalı so
nuca götürecek prensipleri tespit edecek bir Köy
işleri Bakanlığının gerekliliğine inanmaktadır.
Fakat Odamız, Yol  Su  Elektrik Genel Mü
dürlüğü Kanununun halen Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca hazırlanmakta olan Türki
ye Enerji Kurumu Kanunundan sonra ele alın
masının uygun ve isabetli olacağı görüş ve inan
cındadır.
Evvelâ Türkiye Enerji Kurumu Kanunu çı

karılmalı ve bilâhare de bu kanuna uygun ola
rak bir Genel Müdürlük Teşkilât Kanunu hazır
lanmalıdır.
Aksi taktirde çeligmelere mani olmak için
zorlamalar olacak ve müşkülât çekilecektir. Bu
ise, gayeye tam uygun düşmeyen bir teşkilât ka
nununun çıkmasına sebebiyet vereceğinden daha
başlangıçta başarısızlığa uğranacaktır.
Köy işleri Bakanlığı kurulmakla artık köy
sorunları tek tek değil fakat toplu şekilde ve
bir bütün olarak ele alınacak demektir. Biz bu
kuruluşu tamamen bu mânâda anlıyarak değer
lendiriyoruz.
Aksi halde bu yeni kuruluş memleket ekono
misi üzerinde zararlı tesirler yaratmaktan kur
tulamayacaktır.
Diğer taraftan, mutasavver Genel Müdürlük
yatırımcı bir kuruluş olmamalıdır.
Genel olarak. Köy işleri Bakanlığı ile birlikte
köy sorunlarının çözümlenmesi yollarını ve bu
nun metodlarını bulmalı, plân ve programlan
hazırlamalı ve malî kaynaklarını temin etmeli
dir. Yatırımlar ise mevcut kuruluşlar vasıtası ile
yatırılmalıdır.
Bu suretle, esasen darlığı çekilen teknik ele
man gücünden tam istifade sağlamak ve buna
ilâveten icracı kuruluşların getirdiği malî ve ida
rî bir takım külfetlerden kurtulmak imkânları
da temin edilmiş olacaktır.
Buna samimi olarak inanmaktayız.
Mutasavver Yol  Su  Elektrik Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanunu tasarısı yukarıdaki görüş
ler açısından tetkik edilerek, değiştirilmesini za
ruri bulduğumuz hususlar ekte arz edilmiştir.
Ancak; Türkiye Enerji Kurumu Kanunu çıktık
tan sonra işbu kanun tasarısı hakkında tekrar
görüşümüzün belirtilmesi gerekebilecektir.

YolSuElektrik İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısı
Madde No :

Eski Şekli
Köyün fiziki gelişimini sağlamak
ve köyü bayındır hale getirmek a
macı ile Köy Yolları, Köy içmesula
n ve Köy Elektrik işlerini yapmak
veya yaptırmak ve diğer alt yapı hiz
metlerine ilgili dairelerle işbirliği ya
parak yardımcı olmak üzere Köy iş
leri Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği
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Teklif edilen şekil:
Köyün fiziki gelişimini sağlamak
ve köyü bayındır hale getirmek ama
cı İle Köy yollan, Köy içmesulan
ve Köy Elektrik işlerini plânlamak
ve diğer alt yapı hizmetlerine il
gili dairelerle Ig birliği yaparak yar
dımcı olmak üzere Köy işleri Ba
kanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz
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Madde No :

Eski Şekli
haiz katma bütçeli (köy*bollarıîç
mesuları ve Elektrik İşleri) Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu İdareyi
Genel Müdür temsil eder.
Bu kanunda Köy  Yollan  îçme
suları ve Elektrik İğleri Genel Mü
dürlüğü, YSE rumuzu Ue ifade edil
miştir.

katma bütçeli '(Köy. Yollan  Içme
suları ve Elektrik İşleri) Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur.
Bu İdareyi
Genel Müdür Temsil eder.
Bu kanunda Köy Yolları  İçme
suları ve Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğü, YSE rumuzu ile ifade edil
miştir.

Genel Mürürlüğün Görevleri şun
lardır.
a) Bu kanunun tarifine göre
Köy yollan ağına giren yol ve köprü
leri tayin, yol güzergâhlarını tesbit
etmek veya değiştirmek, hazırlaya
cağı plânlara göre yollan ve köprü
leri yapmak, İslah etmek, onarmak
" c) Sıhhi içme ve kullanma suyu
bulunmayan köylerle köy mahallele
rinin içme ve kullanma suyu ihtiya
cını karşılayacak tesisleri vücuda
getirmek, bunların onanm ve işlet
me hizmetlerinin yapılmasına teknik
ve malî yardımda bulunmak.

Genel Müdürlüğün Görevleri şun
lardır.
a) Bu kanunun
tarifine göre
Köy yollan ağına giren yol ve köp
rüleri tayin, yol güzergahlannı tes
bit etmek veya değiştirmek için lü
zumlu etüt ve plânlan yapmak,

d) Köylerin pis sularının zarar
sız hale getirilmesi konusunda malî
ve teknik yardımda bulunmak.
e) Köylerin sanayi, tanm, içme
suyu sulama suyu, drenaj, aydınlat
ma ve ev hizmetleri için gerekli elek
trik enerjisi ihtiyacını, mülkiyeti ve
ya işletmesi gerçek kişilere yahut
kamu veya özel hukuk tüzel kişile
rine ait bulunan her türlü tesisler
den veya kuracağı küçük santrallar
dan sağlamak, elde edilen enerjiyi
köylere taşıyacak olan hava hatlan
yer altı kablolan ve taransformatör
postaları gibi yüksek gerilim, elek
trik şebekeleri ile, elektrik enerjisini
dağıtacak olan köy içi alçak gerilim
şebekesini ve transformatör posta
larını tesis etmek ve bunlann onan
mını yapmak veya yaptırmak.

d) Köylerin pis sularının zarar
sız hale getirilmesi konusunda mali
yardımda bulunmak.
e) Köylerin sanayi, tanm, iç
mesuyu, drenaj, aydınlatma ve ev
hizmetleri için gerekil elektrik ener
jisi ihtiyacını etüt etmek ve gerekli
malî yardımlarda bulunmak.

t) Yukandaki fıkralar dışında
kalan ve köyün fiziki gelişimine yar
dımcı olacak, köyün müşterek malî
niteliğindeki diğer tesislere ait her
türlü etüd ve proje ve teknik yar
dım hizmetlerini,

f) Yukarıdaki fıkralar dışında,
kalan ve köyün müşterek malı nite
liğindeki diğer tesislere ait her türlü
etüd ve proje hizmetlerini yapmak
veya yaptırmak. Bu hizmetleri gören
diğer kuruluşlar ile sıkı bir koordi
nasyon.
g) Tamamen Çıkarılmıştır.

g) Yukandaki fıkralarda yazılı
işlerle ilgili olmak üzere lüzumlu a
raştırma rasat, tecrübe, sondaj, evan
tür, hidrojeolojik ve iktikşafi etüd,
plânlama, proje işleri yapmak veya
yaptırmak.
flO

Teklif Edilen Şekli

c) Sıhhi içme ve kullanma suyu
bulunmayan köylerle köy mahalle
lerinin içme ve kullanma suyu ihti
yacının tesbit etmek bunların onarım
ve işletme hizmetlerinin yapılması
için mali yardımda bulunmak.
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Madde No :

Teklif Edilen Şekil

Eski Şekil
h) ' Genel Müdürlüğün vazifeleri
içinde işlerin yapılmasında teknik ve
ekonomik zaruretlerin olması halin
de diğer kuruluşlarla müşterek te
sisler vücuda getirmek.

16

lı)

YSE bir Genel Müdürün yöneti
mi altında iki Genel Müdür Yardım
cısıyla,

YSE bir Genel Müdürün yönetimi
altında iki Genel Müdür Yardımcı
sıyla,

A. Merkezde

A. Merkezde

Murakabe Kurulu
Hukuk Müşavirliği
Teknik işler Müşavirliği
Muhasebe Müdürlüğü
Personel Müdürlüğü
Organizasyon  Metod Müdürlüğü .
Köy Yollan Dairesi
Köy İçmesuları Dairesi
Köy Elektrifikasyonu Dairesi
Sondaj İşleri Dairesi
Makina ve ikmal Dairesi
Etüt ve Plânlama Dairesi
. ,
İdari ve Malî İşler Dairesi, Başkan
lıkları ve , Genel Müdürlük Bürosu
Müdürlüğünden ibarettir.

Murakabe Kurulu
Hukuk Müşavirliği
Teknik İşler Müşavirliği
Muhasebe Müdürlüğü
Personel Müdürlüğü
Organizasyon  Metod Müdürlüğü
Etüt,ve Plânlama Dairesi
Mali İşler Dairesi, Başkanlıkları ve
Genel .Müdürlük Bürosu Müdürlü
ğünden ibarettir.

YSEnin gelirleri şunlardır.
a) Kurulacak fabrika, atelye,
İmalathane ve işletmelerden ve son
daj çalışmalarından sağlanacak gelir
ler.
k) Mütaahhltlere sözleşmeleri
gereğince kiraya verilecek makina,
cihaz, araç, malzeme, alet  edavat,
depo, arazi vesairenin kira ücretleri,

YSE nin gelirleri şunlardır :
a) 21 ncl madde gereğince Köy
iletmelerinden sağlanan kâr fazlalığı

k) Tamamen çıkarılmıştır.

1) Tamamen çıkarılmıştır.

1) Yükümlülüklerini kısmen ve
ya tamamen yerine getirmeyen mü
taahhitlerden alınacak gecikme ce
zaları, tazminat ve irat kaydolunan
teminat paraları,
17

a) Her türlü yapım, onarım ve
bakım işleri
b) Her türlü yol, içmesuyu, elek
trifikasyon etüdleri ve plânlama ra
porlarıyla projelerinin yaptırılması
ve bunların kontrol ettirilmesi.
c) Her türlü makine, cihaz, a
raç, alet edavat yedek parça, mal
zeme, taşıt ve avandanlıklarla sabit
teçhizat, tesisat ve bina satın alın
ması,
d)
işleri,

18
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Tamamen Çıkarılmıştır.

Her türlü kiralama ve taşıma

YSE nin1 yapacağı inşaat ve tesisler
için ithal edUecek her türlü inşaat
malzemesi, motorlu ve motorsuz ma

a) Her türlü onarım ve bakım iş
leri
b) Her türlü yol, içmesuyu, elek
trifikasyon etüdleri ve plânlama ra
porlarıyla projelerinin yaptırılması.,
c) Her türlü taşıt ve avadanlık
larla teçhizat ve bina satın alınması,

d) Her türlü kiralama işleri,
Tamamen çıkarılmıştır
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Madde No

Eski Şekli

Teklif Edilen ŞekU
1

kine, (binek arabaları hariç y'âtöl
ye cihaz, araç alet  edavat, tezgâh
ve teferruatı ve bunların yedek par
çalan ve iç ve dış lâstikleriyle her
türlü demirbaş ve müstehlik malzeme
ve eğitim araçları bütün vergi resim
ve harçlardan muaftır.
19

YSE Genel Müdürlüğü 17 nci
maddede yazılı iğler İçin her yıl öde
necek miktarı o yıl geliri tutarının
% 50 sini geçmemek ve Köy İşleri
Bakanının onayı alınmak şartıyla
beg yıla kadar gelecek yıllara geçici
yükümlülüklere girişebilir.

Tamamen çıkarılmıştır.

21

Genel Müdürlük 27 nci maddeye
göre kuracağı veya ortak olacağı
Fabrika İmalâthane onarım atölye
lerinin ve tesislerin, Köy Elektrifi
kasyonu işletmelerinin İşletilmesi
için her birine bu hususta yıllan büt
çesinden konacak ödenekten yeteri
kadar döner sermaye vermeği yet
kilidir.

Köy işlenmelerinin işletilmesi için
her bjrlne b.u hususta yıllan bütçe
sinden, konacak ödenekten yeteri ka
dar döner sermaye vermeği yetkili
dir.

Bu işletmelerden katkısız gelir
ver.enle.rin bu geliri kendilerine ve
rilen döner sermayeler üç katma çı
kıncaya kadar sermayelerine ekle
nir, ve fazlası Genel Müdürlük büt
çesine gelir yazılır:

B(u işjetmelerin net kârlan ken
dilerine verilen döner sermayeler üç
katına çıkıncıya kadar sermayeleri
ne eklenir ve fazlası Genel Müdürlük
bütçesin© gelir yazılır.

22

27.

32,

Gşnel. Müdürlük çalışmalarının
yürütülmesi için gerekli garaj ve a
tölyeleri, makine, malzeme, anbar ve
depolarını idare binaları, servis ve
akaryakıt tesislerini laboratuvarları
deneme istasyonlarını, işletme ve kur
ma; emniyeti sağlıyaçak bina ve, loj
manlarla haberleşme servislerini,
radyo verici istasyonlarını. Genel
Müdürlük görevlerinin verimli yöne
tjmlne yanyacak h,er türlü tesisleri
ve" dinlenme, yerlerini yapar veya
yaptırır, satın alır, kiralar, donatır
ve bakımlarını sağlar. 

Tamamen çıkarılmıştır.

Genel Müdürlük çalışma konula
rına giren işleri yapmaya, lüzumlu.
malzemş,v makina ve teçhizat ilç ta
şıtları .seçer, sağlar, depo eder ve
kullanılır durumda, bulundurur ve
bunlar için gerekli tamir atölyeleri
ile tesisleri kurar ve işletir.
Xol, Şu, Elektrik İşleri için ge
rekli makina, yedek parça ve malze
meleri yapmak üzere Köy Bakanlığı
nın, izni Ufi. yalnız başına v,eya. yeir
11 müessese veya firmalarla,, ortak
olarak fabrika atölye, kurar, veya

Tamamen çıkarılmıştır.

Xol, Şu, Elektrik İşleri İçin ge
rekli majkinaj yedek parça ve malze
meleri yapmak üzere Köy Bakanlığı
mik. izni Ua yerli müessese yeya flr
malaala oit^k olabilir.

Hlektrüb

Madde No

Eski Şekli
kurulmuş fabrika, atölye ve imalât
hanelere ortak olabilir.
. • '".
Genel Müdürlük gerçek kişiler
yahut kamu veya özel hukuk tüzel
kişileri tarafından hazırlanıp kamu
yaran bulunan ve Genel Müdürlüğün
çalışma alanına giren işlere ait pro
je ve keşif evrakını inceler ve onay
lar.

. 28

SMktrtfc

Teklif Edilen Şekli

Tamamen çıkarılmıştır.

29

Genel Müdürlük, çalışmalarına
ilişkin bütün bilgileri toplar gere
kenleri bastırır ve yayınlar.

Genel Müdürlük, çalışmalan için
bütün bilgileri toplar gerekenleri bas
tırır ve yayınlar.

30

Köy yollan, köy içme ve kullan
ma sulan ve köy elektrifikasyonu
hizmetleriyle ilgili diğer bütün iğ
leri yapar ve yaptmr.

Köy yollan, köy içme ve kullan
ma suları ve köy elektrifikasyonu
hizmetleriyle ilgili diğer bütün İşle
rin yapılmasını sağlamak üzere ge
rekli koordinasyonu sağlar.

35

Köy Yollan üzerinde trafiğin ve
yol emniyetinin sağlanması İle il
gili esaslar tüzükle düzenlenir.

Tamamen çıkarılmıştır.

36

îçmesuyu ve elektrik tesisleri
bitirillnce uygulama projeleri ile
birlikte bir tutanakla köy ihtiyar ku
ruluna ve birkaç köye yahutta bir
veya birkaç köy ile birlikte Belediye
lere alt tesisler ise birliklere devir
ve teslim edilir. Bu suretle tesis kö
yün kendi, birliklerin ise ortak malı
olur.

Tamamen çıkanlmıştır.

37

Yukarıdaki maddeye göre devir ve
teslim edilen tesislerin bakımı ona
rımı, İşletilmesi ve gerektiğinde ba
zı parçalarının yenilenmesi Köy îh
tiyar Kurulu veya birliğin vazifesi
olup bu yolda yapılacak giderler ken
di bütçelerinden ödenir.

Yapılan tesislerin bakımı, onan
mı, işletilmesi ve gerektiğinde bazı
parçalannin yenilenmesi Köy ihtiyar
Kurulu Veya birliğin vazifeli olup bu
yolda yapılacak giderler kendi büt
çelerinden ödenir.

38

Genel Müdürlük görevleri ile İl
gili olarak vücuda getirilen tesisle
rin devir, emniyetle çalışma, bakım
ve işletme hizmetleri ile bunların kul
lanışlarına alt tarifelerin ne şekilde
ve nasıl yapılacağı Köy İşleri Ba
kanlığı Ue diğer ilgili Bakanlıklar ta
rafından müşereken hazırlanacak bir
yönetmelikle tesbit edilir.

Genel Müdürlük görevleri İle ilgi
li olarak vücuda getirilen tesislerin
emniyetle çalışma, bakım ve İşlet
me hizmetleri ile bunlann kullanış
lanna ait tarifelerin ne şekilde ve
nasıl yapılacağı Köy işleri Bakanlı
ğı ile diğer ilgili Bakanlıklar tarafın
dan müştereken hazırlanacak bir
yönetmelikle tesbit edilir.

39

Bu kanun uygulanmasını sağla
mak için umuma alt sular İle özel
1anunlarla köye veya köylere devir
ve tahsis edilmiş veya köyün veya
köylerin ötedenberl İntifamda bulun
muş olan sulan, köyün, köylerin ve
ya meskûn mahallerin içmesuyu İh
tiyacına göre tevzie, kısmen veya
tamamen başka köyün, köylerin ve
ya meskûn mahallerin ihtiyacına tah

Bu kanunun uygulanmasını sağ
lamak İÇln umuma ait sular ile özel
kanunlarla köye veya köylere devir
ve tahsis edilmiş veya köyün veya
köylerin ötedenberi intifamda bulun
muş olan suları, köyün, köylerin ve
ya meskûn mahallerin içmesuyu ih
tiyacına göre tevzie, kısmen veya ta
mamen başka köyün, köylerin veya
meskûn mahallerin ihtiyacına tahsis
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53

Madde No :

Eski Şekil

Teklif Edilen Şekil

sis etmeğe veya tahsis şeklini değiş
tirmeğe YSE yetkilidir.

etmeğe veya tahsis şeklini değiştir
meğe YSE yetkilidir.

Suyun bir veya birkaç köye a
idlyetinin evvelce ferman veya mah
keme ilâmı gibi belgelere bağlanmış
olması bu madde hükmünün tatbi
kine mani olmaz.

Su tesislerinin vücuda getirilme
sine ve BU yollarının geçirilmesine
lüzumlu olan arazi devletin hüküm
ve tasarrufu altında veya köyün ve
ya köylerin umumi yerleri içinde bu
lunuyorsa bu araziler hakkında da
hi bu madde hükmü uygulanır.

Bu hususta kanunlaştırma yolu
na gidilmez ve istimlâk kanunu hü
kümleri uygulanmaz.
Su tesislerinin vücuda getirilme
sine ve su yollarının geçirilmesine
lüzumlu olan arazi devletin hüküm
ve tasarrufu altında veya köyün ve
ya köylerin umumi yerleri içinde bu
lunuyorsa bu araziler hakkında dahi
bu madde hükmü uygulanır.
Bu maddenin uygulanması ba
kımından Genel Müdürlüğün karar
lan kesindir.
40

41

42

Bu kanunun uygulanmasını sağ
lamak için sahipli veya köyün be
deli kargılığında edindiği sularla ta
şınmaz malları 6830 sayılı İstimlâk
kanunu gereğince kamulaştırmaya
veya taşınmaz mallar üzerinde in
tlfak hakkı tesisine TSE yetkilidir.

Tamamen çıkarılmıştır.

Genel Müdürlüğün ve işletmelerin
bütün mailem ve kıymetleri Devlet
malı hükmündedir. Bu mallar ve kıy
metler aleyhine suç işleyenler Dev
let Malları aleyhine suç işleyenler
gibi ceza görürler.

Tamamen çıkarılmıştır.

Bir kimse evvelce veya bu kanun
hükümlerine göre meydana getiril
miş olan içmesuyu, yol ve elektrik
tesislerini her ne suretle olursa ol
sun tahrip veya İmha eder veya bo
zar, veyahut zarar verir veyahut te
sis edilmiş nizamı bozarsa üç aydan
İki seneye kadar hapis ;ve 200 lira
dan 1500 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir, hasıl olan za
rar ve ziyan ödettirilir.
Zarar konusu olan şeyin veya za
rarın kıymeti fazla İse, mahkeme
cürme mahsus olan cezayı yansına
kadar arttınr ve eğer hafif ise yan
sına ve eğer pek hafif ise üçte biri
ne kadar eksiltir. Değer tayini için
cürüm konusu olan şeyin veyahut
yapılan zararın cürüm İşlendiği za
mandaki değeri nazan dikkate ah
nır. Yoksa failin elde eylediği çı
kar hesap edilmez.

Tamamen çıkarılmıştır.
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Eski Şekli

Madde No :

Eğer fail bu cürümden dolayı mü
kerrır ise cezayı indirmeye mahal
yoktur.
Bu kanun hükümlerine aykırı ha
reket eden fail bulunmadığı takdir
de, bozulan kısım yaptırılır ve mas
raf bozulan yer hangi köyün sınırı
içindeyse o köye ödettirilir.

1454 sayılı kanunun 13. madde
sindeki (Ziraat Bankasına aittir.)
ibaresi, 3202 sayılı kanunun 5453 sa
yılı kanunla değişik 5. maddesinin
(D) fıkrası;

9 Mayıs 1960 tarihli ve 7478 sa
yıU, 26 Aralık 1960 tarihli ve 178
sayılı kanunlar;
1454 sayılı kanunun 13. madde
sindeki (Ziraat Bankasına aittir.)
ibaresi, 3202 sayılı kanunun 5453 sa
yılı kanunla değişik 5. maddesinin
(D) fıkrası;

3530 sayılı kanunun 13. maddesi
nin (D) fıkrası;

3530 sayılı kanunun 13. madde
sinin (D) fıkrası;

6802 sayılı kanunun 6. maddesinin
birinci fıkrasındaki (% 22 nisbetinde
II özel İdarelerine) ibaresi ile 3. fık
rasındaki (ti özel İdareleri ile), (İl
lerin ) ve (İllere) ibareleri ve sözü
geçen maddenin % 30 payın hazine
ye kalacağını tazammun eden hükmü
ve 3611 ve 5539 sayılı kanunlarla
diğer kanunların bu kanuna aykırı
hükümleri kaldırılmıştır.

6802 sayılı kanunun 6. maddesi
nin birinci fıkrasındaki (% 22 nis
betinde H özel İdarelerine) ibaresi
ile 3. fıkrasındaki (Ü özel İdareleri
ile), (İllerin ve) ve (Ülere) ibareleri
ve sözü geçen maddenin % 30 payın
hazineye kalacağını tazammun eden
hükmü ve 3611 ve 5539 sayılı kanun
larla diğer kanunların bu kanuna ay
kırı hükümleri kaldırılmıştır.
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YSE kuruluşuna ait aylıklı me
murların kadrosu bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

YSE kuruluşuna ait aylıklı me
murların kadrosu bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
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Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar Karayolları Genel
Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü
ve Elektrik İğleri Genel Müdürlüğü
kadrolarından çıkarılmıştır.

Bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar Karayolları Ge
nel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlü
ğü ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü kadrolarından çıkarılmıştır.

9 Mayıs 1960 tarihli ve 7478 sa
yılı, 26 Aralık 1960 tarihli ve 178 sa
yılı kanunlar;

Geçici Madde No :

Eski sekli :

Teklif edilen şekli

Bu kanun yürürlüğe girmesiyle :
a) İl Yolları ağından olup bütün
işleri İller tarafından yürütülmekte
olan İl yolları ile bu yollar üzerin
deki sabit tesisler,
b) İl yolları işleri ile ilgili ola
rak lUerce girişilmiş yükümlülükler
ve yapılmış
olan sözleşmeler ile
borçlar,
c) Genel Müdürlüğün kurulu
şundan önceki zamanlara ait İl yol
ları işleri ile ilgili olarak açılmış dâ
valar ve bu dâvalar dolayısiyle çık
mış olan ilâmların kuvuşturma ve
infaz işleri,
Karayolları Genel
dervedilir.
Elektrik Mühendisliği 113

Müdürlüğüne

Tamamen çıkarılmıştır.

55

Geçici Madde No

,. Eski Şekli

Teklif Edilen Şekli

Bu kanun yürürlüğe girmesiyle :
a) tiler eliyle yâpllmaKtâ:bulu
nan köy yolları ve köy içmesulan
nın yapım ve bakımı ile bunlara ait
bütün işlemler,
b) Köy yolları, köy içmesuları
ve köy elektrifikasyonu ile ilgili ola
rak filer, DSİ Genel Müdürlüğü,
Elektrik işleri Etüd İdaresi ve Eti
bank tarafından girişilmiş yüküm
lülükler ve yapılmış sözleşmeler,
c) Genel Müdürlüğün kuruluşun
dan önceki zamanlara ait olarak açıl
mış köy yolu, köy içmesuyu, köy
elektrifikasyonu işleri ile ilgili dâva
lar dolayısıyla çıkmış olan ilâmla
rın kovuşturma ve infazı,
d) Ü ve Köy Yolları ve Köy Iç
mesulan işleri ve Elektrifikasyonu
işleri için İller ve Bölge Müdürlük
leri .'e Etibank elinde bulunan bütün
maîv neler, kamyonlar, tamir ve ser
vis pikapları, her türlü alet ve mal
zeme yedek parçalan, takım tezgah
ve avadanlıklar,

Tamamen çıkarılmıştır.

e) İl ve Köy Yollan, Köy İçme
sulan ve Köy Elektrifaskonu işleri
için illerde bulunan ve yaptırılmak
ta olan atölye, garaj, anbar, idare
binalan, lojman, vesaire tesislerle
bunların içinde bulunan taşınır mal
lar,
Bu kanunla kurulan YSE ye pa
rasız olarak devredilir.
İller elinde bulunan ve yol ve köy
içmesulan işlerinde çalışan meslek
ve sanat sınıfı personeli bu kanu
nun yürürlüğe girmesiyle YSE ye
intikal eder.

Tamamen çıkarılmıştır.

Taşınmaz mallann devir ve fe
rağ işlemleri her türlü harç ve vergi,
resimden muaftır.

Tamamen çıkarılmıştır.

Bu kanunun gerektirdiği masraf
lar 1966 malî yılında DSİ. Karayol
lan EİE İdaresi Genel Direktörlü
ğü bütçelerinin A/l ve A/2 cetvelle
rinin gerekli bölümlerinden ödenir.

Tamamen çıkanlmıştır.

Bu kanunun uygulanması için
1966 malî yılı içinde kullanılacak
hizmetlilerin ücretlerini karşılamak
üzere DSİ, Devlet Karayollan, EİE
İdaresi bütçelerinin tertibinden YSE
bütçesinin geçici hizmetliler bölü
müne gerekli
ödeneği aktarmağa
Maliye Bakanı yetkilidir.
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Bu kanunun uygulanması içm
1966 malî yılı içinde kullanılacak hiz
metlilerin ücretlerini karşılamak ü
zere DSİ. Devlet Karayolları, EİE
İdaresi bütçelerinin tertibinden YSE
bütçesinin geçici hizmetliler bölümü
ne gerekli ödeneği aktarmağa Mali
ye Bakam yetkilidir.
Çlektrik

U3

Eski Şekil

Madde No :
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İ

DSÎ, Topraksu ve Millî Savunma
Bakanlıklarınca çalıştırılmak üzere
içmesulanna verilen sondaj ve yar
dımcı makineler, kamyonlar her
türlü alet, malzeme ve ekipman ve
yedek parçalar YSE ye bedelsiz ola
rak devredilir.

Tamamen çıkarılmıştır.

7478 sayılı Köy Içmesuları hak
kındaki Kanun gereğince nüfusu
3000 den az ve inşaatına başlanmış
olan içmesulan tamamlanarak bele
diyelere devredilir.

Tamamen çıkarılmıştır.

Bu kanun yayını tarihinde yü
rürlüğe girer,
Bu kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
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Teklif Edilen Şekli

Bu kanun yayını tarihinde yürür
lüğe girer.
Bu kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN
Röntgen ve tıbbî cihaz tamirinden anlayan bir Elektronik veya Elek
trik Mühendisi alınacaktır.
Teknik personel baremindeki müstehak oldukları yevmiyeden başka
ayrıca ek ücret de verilecektir.
Taliplerin evrakı müsbiteleri ile birlikte Bakanlığımız Donatım Genel
Müdürlüğüne müracaatları,
tlân olunur.
Basın tlân A  3571
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