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Sayfa 
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4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Dışişleri Komisyonundan çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/138) 

2. — Yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap verirken, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Fahrettin Kurt'un kendisine sataştığı iddiasıyla, izmir Milletve
kili K. Kemal Anadol'un konuşması. 

410 

5. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Dışişleri Komisyonundan çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/141) 410 
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kildiğine ilişkin önergesi (4/142) 411 

411 
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10. — Adana Milletvekili Mahmut Keçeli'nin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi (4/146) 412 

11. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonundan çekildiğine ilişkin önergesi (4/147) 412 

12. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan çekildiğine ilişkin önergesi (4/148) 412 

13. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nm, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan çekildiğine ilişkin önergesi (4/149) 4 l 2 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 413 

1. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticile
rinin sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/23) 413:415 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 415 

1. — Plan ve Bütçe, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Dilekçe Komisyonların
da bağımsız milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen bağım
sız milletvekillerinin, yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin Başkanlık du
yurusu. 415 

416:417 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 417 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
tletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluş
ların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/624, 1/137) (S. Sayısı: 362) 417:437 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 4 3 8 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ^38 

1. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne ka
dar göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı. (7/1100) 43g 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Birinci Oturum 

22.2.1990 tarihli, 81 inci Birleşimde yapılan kapalı oturum tutanak özetinin okunabilmesi 
için, Başkanlıkça, İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca kapalı oturuma geçilmesi gerektiği açık
landı; oturuma saat 15.15'te son verildi. 

ikinci Oturum 
(Kapalıdır) 

Üçüncü Oturum 
Adana Milletvekili Selahattin Kılıç'ın, ASELSAN'ın kapatılması ve burada görevli işçile

rin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut; 

Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaFın, televizyon yayınlarının uydu aracılığıyla izlenme
si amacıyla kurulan çanak antenlerin kamuoyunda meydana getirdiği tartışmalara ilişkin gün
dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Kemal Akkaya; 

Cevap verdiler. 

Samsun Milletvekili Ali Eser de, Yeşilada Feribotunda ilaçlama çalışmaları sırasında üç 
kişilik ekibin gaz zehirlenmesinden vefatı nedeniyle gündem dışı bir konuşma yaptı. 

(10/64) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturmak 
üzere hangi saatte ve yerde toplanacaklarına dair Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in, dönüşüne kadar Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakanı H, Hüsnü Doğan'ın, 

İran'a gidecek olan; 

Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Ke-
çeciler'in; 

Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 

Tayland'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in, 

İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın, 

Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli yörelerin 
sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak politikayı tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/67), yapılan öngörüşme-
lerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 
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Dördüncü Oturum 
Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 Kampanyasında Çukobirlikçe gerçekleş

tirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin (6/263) 
Sözlü sorusuna Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, 
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şeker pınar Köyünün ne zaman içme 

suyuna kavuşturulacağına ilişkin (6/180), 
Sözlü sorusuna Devlet Bakanı Hüsamettin örüç; 
Cevap verdiler : Soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim kurumlarında mec

burî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin (6/183), 
Sözlü sorusuna da Devlet Bakanı Hüsamettin örüç; 
Cevap verdi. 
(6/47), (6/60), (6/205), (6/257), (6/175), (6/177), (6/181), (6/319) numaralı sorular, ilgili 

bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
(6/65), (6/121), (6/165), (6/166), (6/167), (6/168) numaralı sorular, soru sahipleri izinli 

bulunduklarından, 
(6/68), (6/108), (6/142), (6/202), (6/115), (6/203), (6/234), (6/126), (6/127), (6/128), (6/250), 

(6/258), (6/138), (6/264), (6/154), (6/156), (6/157), (6/162), (6/169), (6/174), (6/188), (6/305), 
(6/190), (6/317), (6/1%), (6/318), (6/206), (6/207) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/91), (6/110), (6/172), (6/173), (6/184), (6/185), (6/186) numaralı sorular, soru sahipleri 
görevli bulunduklarından; 

(6/232), (6/134), (6/302), (6/149), (6/151), (6/153), (6/155), (6/158), (6/159), (6/160), 
(6/161), (6/164) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından bir 
defaya mahsus olmak üzere; 

(6/199), (6/200), (6/201) numaralı sorular da soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş 
sorusu bulunduğundan; 

Ertelendiler. 
(6/102), (6/94), (6/233), (6/245), (6/125), (6/248), (6/249), (6/252), (6/260), (6/261), 

(6/262), (6/139), (6/150), (6/163), (6/170), (6/191), (6/192), (6/193), (6/306), (6/197), (6/198) 
numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunmadıklarından, düştüler. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, (6/413) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner
gesi okundu, sözlü sorunun geri verildiği açıklandı. 

28 Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Edirne 

Mümin Kahraman İsmail Üğdül 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

28.2.1990 Çarşamba 

Teklifler 

1. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal'm, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunun 22 nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/286) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1990) 

2. — Tokat Milletvekili Metin Gürdere ve 7 Arkadaşının, 8.3.1950 Tarih ve 5590 Sayılı 
Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/287) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tlırizm ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.1990) 

Raporlar 

1. — Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
(GÜNDEME) 

2. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma 
tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde tlave Edilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 366) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
(GÜNDEME) 

4. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı: 367) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi: 
28.2.1990) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ce
zaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/541) (S. Sayısı: 374) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin İşbirli
ği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
(GÜNDEME) 
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9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve AdK İşbirliği Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağılma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

11. — öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı 
veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) 
(S. Sayısı: 380) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) (GÜNDEME) 

12. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/S68) (S. Sayısı : 368) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

13. — Bursa Milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/730) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) (GÜNDEME) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anasaya ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1020) (S. Sayısı: 370) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) (GÜNDEME) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1046) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ilinin kalkınmada öncelikli iller statüsüne 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.2.1990) 

2. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Danışma Meclisi üyeliğine seçilmek için yapı
lan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.2.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, T.R.T. Genel Müdürünün dış ülkelere yaptığı 
gezilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 1990 - 1991 
sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1990) 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Sımak ve Mardin - Silopi kömür ocak
larında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunları 
ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.2.1990) 

/ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail ÜğdUl (Edirne) 

—_____— #-__——____— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, el işaretiyle ve yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Denizli Milletvekili İsmail Şengün'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce iki muhterem arkadaşımız gündem dışı söz istemişlerdir; sıra

sıyla kendilerine söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Aliağa'da yapılacak termik santrala ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı 

BAŞKAN — Aliağa'da yapılacak termik santral hakkında tzmir Milletvekili Sayın Kemal 
Anadol söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Anadol. (SHP sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 25.10.1989 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan, 18.10.1989 tarihli ve 14633 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, İz
mir Aliağa İlçesinde Yenifoça ve Aliağa belediyeleri mücavir alanları içerisinde Çakmaklı ve 
Horozgediği köyleri hudutları kapsamında serbest bölge kurulmasına karar verilmiştir. Amaç, 
yap-işlet-devret modeline göre kurulan, Japon şirketleri konsorsiyumundan oluşan ve yüzde 
30 oranında yerli sermaye dahil edilen, Güney Afrika'dan ithal edilecek kömüre dayalı termik 
santral kurmaktır. 

Bildiğiniz gibi, bu kararname tepkilere yol açtı; "tarım, turizm, hayvancılık ve doğa bü
yük zarar görecek" dendi, insanların öleceği ileri sürüldü. "Kararname ANAP İktidarı döne
minde çıkarılan tüm yasalara, yönetmeliklere aykırıdır" dendi. 

Ayrıca, 19 belediyeden oluşan Bakırçay Belediyeler Birliği termik santrala karşı çıktı, yöre 
halkı karşı çıktı, köylüler karşı çıktı, Egeliler karşı çıktı; Türkiye'de bu konuda önemli bir ka
muoyu oluştu. Anayasanın 138 inci maddesine göre, dava Danıştayda olduğu için, bu konuda, 
davanın esasına ilişkin, fazla beyanda bulunmuyorum, bir hukukçu ve parlamenter olarak. 

Yöre milletvekili olarak Danıştayda dava açtım. 9.11.1989 tarihinde Danıştayda açtığım 
davada, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 1989/422 sayılı dosya ile ilgili olarak, 
yürütmenin durdurulması talebimi kabul etti ve 27.11.1989 günü yürütmenin durdurulmasına 
karar verdi. 
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Bu karara rağmen, Anayasanın 138 inci maddesinde, idarenin, yargı kararlarına uyma mec
buriyetinin hiçbir şekilde geciktirilemeyeceği belirtilmesine rağmen, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Fahrettin Kurt, bu hususta beyanlarda bulundu; televizyona çıkarak, termik santralı, 
Danıştayın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, savundu ; Hükümetin tek yanlı televizyo-
nuyla birlikte, kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. 

Basında çıkan haberlere göre, şu anda, Danıştayın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 
ölçüm işlemlerine başlanmıştır. Japon şirketleri, ulaşım için Türk şirketlerine teklif vermeye 
başlamışlardır ve inşaatın yapılması için hazırlıklara geçilmiştir. Bakan, ayrıca, Danıştay kara
rı cebindeymiş gibi konuşmaktadır. Basında çıkan demecinde Bakan şöyle diyor: "Devlet bir 
bütündür, Danıştay bizden ayrı değildir. Bize rağmen bir karar vereceğini sanmıyoruz." 

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, cebinde Danıştay kararı varmış gibi, 
Sayın Bakan hukuka saygı duymadan bunları söyleyebilmektedir. Hatta bugün "Bu santrala 
tuzu kuru olanların karşı çıktığını" söylüyor. Benden başka, Bakırçay Belediyeler Birliği dava 
açtı. Tesisin kurulacağı Horozgediği'nin muhtarı dava açtı. Bunların da tuzu kuru demek ki!.. 

önce, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'u, hukuka saygılı olmaya 
davet ediyorum; ANAP İktidarını, ANAP Hükümetini, Anayasanın 138 inci maddesine uy
maya çağırıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, onun dışında, dava devam ediyor; ama Türkiye'nin sorunu değil 
artık. Bu hava kirliliği olacak. Denizden çekilerek, soğutma suyu olarak kullanılacak su, ısın
dıktan sonra, denize verilecek; günde 100 bin metreküpten, 1 milyar metreküpe kadar sıcak 
su, denize (Ege'ye) -hem de 200 dereceye kadar çıkan bir hararetle- verilecek. Artık canlı hiçbir 
şey kalmayacak. 

Ayrıca, soğutma suyunun dışında, ağır metal ve siyanür içerikleri bulunan tonlarca tahli
ye suyu Ege'ye verilecek. Asitli yağmur yağacak Ege sahillerine. 

Arkadaşlar, bu tesisi, kimse, değil Türkiye'ye, ne Yunanistan'a, ne adalara, ne Kıbrıs'a, 
ne Mısır'a, ne de İtalya'ya yaptıramaz. Bunun ulusal bağımsızlıkla da alakası yok. Nasıl, Al
manlar, dünya çevrecileri, tstuzu'nda kaplumbağaların yok olması tehlikesine karşı koyarak, 
otel yapılmasını durdurttularsa, dünya kamuoyu ve Ege'nin çevre kirlenmesine, yok olmasına 
karşı çıkan insanlık, buna engel olacaktır. 

Ayrıca, hem Danıştay kararını çiğniyorsunuz, hem de Türkiye'nin başına uluslararası bir 
sorun açıyorsunuz. Dünya buna engel olacaktır, Türkiye buna engel olacaktır; çünkü, İktidar 
süreniz bu tesisi kurmaya yetmeyecektir, ömrünüz yetmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin 

Kurt; buyursunlar efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Anadol'un, bu kürsüden, İzmir Aliağa'da yapılacak olan 
ithal kömüre dayalı santral konusunda maalesef çok talihsiz ve konuyu bilmeden konuşmaları 
karşısında hayrete düşmemek elde değil. Olayların bu denli boyutlarda değil, tam tersine, mem
leket menfaatlarına göre kanalize edildiğini burada anlatmaya çalışacağım. 
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Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum ki, bana bu konuda sizlere bilgi verme, doğ
ruların neler olduğunu anlatma fırsatını vermiş oldu. 

Bildiğiniz gibi... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Birlikte televizyonda da anlatalım. 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Lütfen 
dinleyin, ben sizi dinledim. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, lütfen Sayın Bakanı dinleyelim. 
ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Burada 

yapılan yanlış şudur, taktik şudur : Şu anda konu Danıştayın gündemindedir, gerekli bilgiler 
kendilerine sunulmuştur. Danıştayı baskı altına almak ve kendi itirazı doğrultusunda karar çı
karmak için, hem hukukçu olduğunu, hem yargı organlarına saygı duyduğunu söyleyerek, spe
külasyon yapmaya çalışmıştır. 

Hadise, Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyaçlarını -geçmişteki darboğazlara sokmadan-
karşılamaktır; medeniyetin göstergesi olan enerjiyi zamanında temin etmektir. Bunu yaparken 
de, her şeyi, Türk Milleti adına, insanlık adına yaptığımızın bilincinde olduğumuzu izah et
mek istiyorum. 

Bugün dünyada enerji, nasıl insanlar içinse, insan hakları, demokrasi, sanayileşme, çevre, 
hepsi insanlarımızın mutluluğu içindir/Millet adına görev almış, özellikle Enerji Bakanlığı gi
bi zor bir Bakanlığın başında bulunan bir arkadaşınız, bütün bunların bileşkesini alarak, ça
ğın getirdiği teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, bu ihtiyaçları, bu problemleri çözmek zo
rundadır. 

Ben beklerdim ki, bütün muhalefet partileri ve iktidar partileri, bu konuda bizlere yar
dımcı olsun. Bırakınız yardımcı olmayı, birtakım uç gruplarla işbirliği yaparak, kamuoyunun 
başını bulandırmaya ve memleket menfaatleri doğrultusunda hareket etmemizi engellemeye ça
lışmaktadırlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hadise şudur : Türkiye'nin şu andaki yeraltı, yerüstü ve doğal kaynaklarından elde ede
ceği enerji tamamen limitli ve sınırlıdır. Şu anda kullandığımız santralların gücü her ne kadar 
1995 yılına kadar yetiyor ise de, Türkiye'nin tüm kömür ve su imkânlarını kullandığınız zaman 
bile yılda ancak 160 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi elde etmeniz mümkündür. Parayı da, 
zamanı da bulup bütün hidrolik barajları devreye soktuğunuzda -ki, bunların toplamı 429'dur 
ve daha 1990'h yıllardayız- enerji miktarı toplam 110 milyar kilovat/saat eder. Kendi linyitleri
mizin kalitesi de ortadadır; ama, bunların potansiyeli de 50 milyar kilovat/saat olup, toplam 
160 milyar kilovat/saattir. Oysa 2000 yılında Türkiye'nin tam 180 milyar kilovat/saat elektrik 
enerjisine ihtiyacı vardır. Bunu temin etmek ve Türkiyemizi enerji darboğazına düşürmemek 
zorundayız. 

İşin bir diğer tarafı da şudur : Bu kadar yatsım yaptık, üretimi de 2,5 misline çıkardık; 
ama, Türkiye'de hâlâ fert başına 942 kilovat/saat enerji tüketilmektedir. Bu miktar dünya or
talamasının yarısından az, yetişmeye çalıştığımız Avrupa'nın da 1/6'sından azdır. Olay bütün 
boyutları ve bu kadar çıplaklığıyla ortadayken, bu işlere karşı çıkma bir yana, yardımcı olmak 
lazımdır. 
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Değerli arkadaşlarım, tesisi niye Aliağa'da yapıyoruz? Bizim linyit santrallarına kullana
cağımız yerli kömürlerimizin kalorisi 1 100 ilâ 1 900 arasındadır. Bu linyitlerin kükürt oranı 
2 ilâ 4,65 arasında, kül oranı yüzde 20 ilâ 50 arasında ve nem oranı da yüzde 55'tir. tşte, kendi 
santrallerimizdeki durum'bu, kömürlerimizdeki durum bu... Mademki çevreyi düşünüyorlar, 
mademki insanlarımızı düşünüyorlar; bu kömürlerle bu işin sağlıklı bir şekilde olmayacağına 
inanmaları lazım, tşte, Yatağan'daki tecrübeden sonra, Yeniköy'deki tecrübeden sonra, Kemer-
köy'deki tecrübeden sonra, mecburen, Aliağa'da, ithal kömüre dayalı, 6 500 kalorisi olan kü
kürt oranı binde 4 ilâ yüzde 1 arasında ve nem oranı da yüzde 9 larda bulunan santralı yapmak 
zorundayız. Bunu bugün İngiltere de yapıyor, Japonya da yapıyor. 

Ayrıca bir yandan da enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek zorundayız; doğalgaza tek ba
şına bağımlı olmamamız lazım, hidroliğe tek başına bağımlı olmamamız lazım -zaten yok- ha
valar kurak geçtiği zaman ayazda kalmamız mümkün. 

Modern teknolojinin getirdiği imkânları en iyi şekilde kullanarak, zaten daha önce sanayi 
bölgesi olarak tespit edilmiş ve şu anda 27 fabrikanın bulunduğu Aliağa'da bu santralı yap
mak mecburiyetimiz vardır. Jeolojik etütlerin, güçlerin kullanılması ve elektriğin yoğun ola
rak tüketilmesi bölgeleri açısından da, bu santralın bu bölgede yapılması mecburiyeti vardır; 
ama tabiî ki, bizim bir mecburiyetimiz daha var : Bu santralın, bugünkü teknolojinin verdiği 
imkânları sonuna kadar kullanarak, çevreye en az zararı vermenin tedbirlerini almak, projele
rini hazırlamak ve finansmanını da ona göre temin etmek zorundayız. Yaptığımız budur. Bu
radan elde edilecek olan katı atıklar için 3,5 kilometrelik bir kül barajı da tespit edilmiştir. 
Bu kül barajına, tamamen ıslak küller getirilecek ve üzeri sıkıştırılarak, nebatî toprak çekile
cek ve her yıl yapılanın üzerine de toprak çekilerek çevrenin kirletilmesi bir tarafa, yeniden 
düzenlenerek tarım arazisi haline sokulacaktır. 

Bacadan çıkan gazların, çevre limitlerinin altına düşürülmesi için, bir yandan temiz kö
mür kullanılırken, bir yandan da desülfürizasyon tesisleriyle bunun çevre limitlerinin altına 
düşürülmesi planlanmış ve bu gerçekleştirilmiştir, bunun örnekleri de vardır. 

Şimdi Sayın Anadol, "Burada 200 derecede su ısınacak" diyor. Saniyede 10 metreküp su 
kullanacak olan bir santralın suyunu 200 dereceye kadar ısıtacak enerjiyi bulmak mümkün 
değildir. Konuyu bilmeden, hazmetmeden, neyin nasıl yapılacağını anlamadan, uluorta, ge
reksiz şekilde, milletin başına soru işaretleri sokmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Buradaki su 
yalnız 1 derece ısınacaktır ve koymuş olduğumuz desülfürizasyon tesisleriyle baca gazları 1 000 
miligramın altına düşürülmüştür ve bu, bizim yerli santrallarımızın tam 20'de biri niteliğindedir. 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Nasıl olur, siz mühendissiniz? 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Yani, 
şu anda siz, desülfürizasyon tesisi kurmadan, kendi kömürlerinizle çalışan bir santral yapsa
nız, desülfürizasyonsuz olarak ithal kömürle yaptığınız zaman çıkan baca gazları tam 28'de 
bir daha az olur. Biz bunu dahi yeterli bulmayıp desülfürizasyon tesislerini kurmaya karar ver
dik ve bunu da bu şekilde uygulamak mecburiyetindeyiz; ama, şunu söylerse kendisine katıla
cağım ve o konuda da yardımcı olacağım : Burada yapılmış bulunan -bizim daha önce yaptığımız-
santraltarın çevreye daha az zarar vermesi için gerekli tedbirleri almamız, finansmanımızı bul
mamız yönünden bizi teşvik etse, zaten bizim o şekilde gayretimiz var. Bakanlığımızda da çev
re dairesi kurmaya başladık, kuruyoruz; olayın bilincindeyiz. 
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Bu santralların değil, burada daha önce sanayi bölgesi olarak seçilen bölgedeki 27 fabri
kanın çevreye yaptığı kirliliği asgariye indirmek için baskı yapalım; sizinle beraberim; bunların 
etrafa zararını asgariye indirmek için, finansman bulmada, zorlamada, cebrî yasa çıkarmada 
hep beraber olalım. Yapılması gereken de odur ve milletin de menfaati oradadır. Yoksa, tek 
başına santrala karşı çıkmakla, hiçbir şey halletmemiz mümkün değildir. 

Şu anda orada bulunan fabrikaların çevreye verdikleri zarar, yersel ölçümlerle 409 mik
rogram mertebesindedir. Oysa, bizim bu santrallarımızın çevreye getirecek olduğu kirlilik, 49 
mikrogram seviyesindedir. Bizim görevimiz, buradaki tesislerin kirliliğini asgariye indirmek için 
gerekli finansmanı, krediyi, zorlayıcı tedbirleri bulmak ve bu santralı da bugünkü teknoloji
nin imkânları ölçüsünde, limitleri zorlayarak kurmak olmalıdır. Memleketimizin menfaati bu 
doğrultudadır. 

Onun için, Sayın Anadol'a, bana bu izahat fırsatını verdiği için huzurlarınızda tekrar te
şekkür ediyorum. Ayrıca, enerjinin tüketim merkezi olması bakımından, iletim hatlarına yapı
lacak olan yatırımların asgariye inmesi bakımından, kayıpların minimuna inmesi bakımından, 
denizden geleceği için kendi kaynaklarımızdan çıkarırken, araziye, tabiata yapacak olduğumuz 
tahribattan da kurtulmamız bakımından fevkalade önemlidir ve Türkiye'nin, hem nükleer sant-
rallara, hem ithal kömüre dayalı santrallara kesin ihtiyacı vardır. Bundan kaçınmak, bugünkü 
teknolojik imkânlarla mümkün değildir; ama, İS - 20 sene içerisinde yeni teknolojiler gelişir, 
yeni enerji kaynaklan bulunur, bizim gibi enerji kaynakları kıt olan ülkeler bundan istifade 
eder, ona bir şey söylemiyorum; fakat, şu anda görünen şartlarda bizim bu şekilde hareket et
mek mecburiyetimiz vardır. 

Bu konuda bütün kamuoyunun ve Parlamentonun arkamızda olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında "Birtakım 
uç gruplarla işbirliği yaparak..." diyerek içtüzüğün 70 inci.maddesine göre bana açıklama hakkı 
doğurmuştur. Buna göre söz talep ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüye hitabet için çıkan bütün arkadaşlardan benim bir istirha
mım var : Tespitlerime göre, ağız mikrofona çok yaklaştırıldığı takdirde, salondan sesleri tam 
anlamak imkânı hâsıl olmuyor. 

Ben zabıtları getirtip bakacağım Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Kendisine sorun efendim, söyledi. 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim. Ben zabıtlara bakayım. Sayın Anadol, biraz 
sabırlı olun lütfen. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Peki Sayın Başkan. 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'ntn, Kuşadası Stadyumunda çöken portatif tribüne 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Efendim, Kuşadası'ndaki çöken tribünler hakkında Aydın Milletvekili Sa
yın Hilmi Ziya Postacı'nın söz istemi vardın 

Buyurun Sayın Postacı. 
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HlLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 25 Şubat 1990 gü
nü Kuşadası İlçemizde meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz pazar günü Kuşadasıspor - Aydınspor ikinci lig maçının 73 ün
cü dakikasında, saha çevresinde bulunan portatif tribün çökmüş ve çok sayıda vatandaşımız 
yaralanmıştır. 

2000'li yılların başında olimpiyat düzenleme isteğinde olan ve son 7 yılda spor tesis sayısı
nın 900'den 3 500'e çıkarıldığı iddialarının sıkça konuşulduğu ülkemizde, bu olay, ibret verici
dir. Hepimizin konuyu bir kez daha düşünmesi gerekir. Her yönüyle Türk sporu için üzüntü 
verici bir olayda tek tesellimiz, can kaybının olmamasıdır; ama, bu teselliyle yetinirsek, gele
cek günlerde yeni facialarla karşılaşmamız -arzu etmiyorum ama- kaçınılmazdır. 

Olayın üzerinden üç gün geçmiştir; bu süre sonunda, gerek olayın oluş şekli ve gerekse 
yetkililerin beyanları, sporumuzun nerede olduğunu çok açık göstermektedir. 

Bakınız kıymetli arkadaşlarım, Sayın Bakan ne diyor : "Çöken tribün, spor teşkilatımız 
tarafından inşa edilmemiştir, stat sınırları dışındadır ve bu tür tesislerin teknik kontrolden ge
çirilmesi için talimat verdim." Yani, bu olay ortaya çıkıncaya kadar, ilgili bakanlık, böylesine 
bir tribünde meydana gelebilecek facia için hiçbir önlem almamış, 80'den fazla yurttaşımızın 
yaralanmasından sonra, tribünleri inceletmek için talimat vermiş! Peki, Futbol Federasyonu
nun izmirli Üyesi ne diyor : "Maç saatinde stadın sahibi kimse, sorumlusu da odur; ama can 
güvenliği isteriz." Aydın Valisi ne diyor : "Tribün portatif, seyirci alkollü olursa, sonuç bu olur." 
Aydın Gençlik ve Spor ti Müdürü ise, "Spor tesisleri tahsis protokolünde, 'ti spor müdürlüğü 
olaylardan sorumluluk kabul etmez' diye bir maddesi var. Kurum olarak, bilet satma ve kont
rol etme yetkim yok. Saha içi ve dışında her türlü güvenlik ve sağlık tedbirleri o kulübe aittir. 
Biz, tribünlere bakmakla sorumlu değiliz. Asıl görevimiz, sahayı müsabakaya hazırlamaktır. 
Bu nedenle suçlamalara muhatap değiliz." diyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olay üzerine daha birçok beyan var; ama gördüğünüz 
gibi, sorumlusu yok; üç günün sonunda, "Sorumlu ben miyim" diye de düşünmeye başladım! 

Jlimin üç kulübü, Aydınspor, Sökespor, Kuşadasıspor ikinci ligde, Nazillispor ise üçüncü 
ligde mücadele veriyor, tkinci liğ (B) grubu bölgesi, ülkemizin gelişmiş bölgelerinden sayılır; 
ama 17 kulübün bulunduğu bu gruptaki 7 stad çim değildir ve stadların birçoğunda portatif 
tribün bulunmaktadır. Artan tesis sayılarıyla övündüğümüz dönemde, çıplak gerçek budur. 

Çökmenin geriye doğru olması bir mucize sayılmalı. Eğer çökme öne doğru olsaydı, can 
kaybı kaçınılmazdı. 

Olayın bir başka yönü ise, yaralananların nakilleri sırasında yaşanan tablodur. Yaralılar, 
çöken tribünden alınan tahtadan sedyelerle taşınılıyor, kamyonet ve buna benzer araçlarla sevk 
ediliyor, hem de Kuşadası dışına, Söke, Aydın, tzmir hastanelerine... Bu noktada da dikkatini
zi çekmek istiyorum kıymetli arkadaşlarım. Kuşadası, yalnızca spor karşılaşması için yoğun 
bir gün yaşamaz, turizm yönünden dcönemlidir ve dönem içinde 200 - 250 bin insanı barındı
rır; ama bu kentimizde hastane denilen yer, çok yetersiz bir sağlık ocağıdır, acil hiçbir müda
haleyi gerçekleştirememektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu ülkede, bazı spor kulüplerine milyarlık çekler kesilmiştir; bu 
ülkede, bir olimpiyat şampiyonu için Seul'e özel uçaklar gönderilmiş, neredeyse millî bayram ilan 
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edilir olmuştur; bu ülkede, her küme ve grupta şampiyon olan takıma 30 - 50 milyon lira başa
rı ödülü verilirken, gol krallarına 50 - 100 milyon lira verilmiştir ve ülkemizde kulüp başkanla
rı, milyon ve milyarları kulüplerine vermişlerdir. Bütün bu propaganda görüntüsü altında, ku
lüplerimiz, yine de borç içerisindedirler ve özellikle ikinci ve üçüncü lig ekiplerimiz, belediye 
veya bir avuç yerel sempatizanın destekleriyle, olumsuz şartlarda spor yapmaktadır. Televizyo
numuz, bir dans grubuna 70 milyon Türk Lirayı bir çırpıda ödemekte, ama naklen maç yayın
ları için de, her türlü zorluğu âdeta icat etmektedir. Spor Toto, Spor Loto gibi oyunlarda hâsı
lata neden olan spor kulüplerimiz, çok düşük isim haklarıyla oyalanmakta ve sporumuz, tek
nik adamlarımız, çok özel konumda olanlar hariç, ezilmektedir ve bu durumda bile halkımız 
futbol müsabakalarına büyük bir ilgi duyarak, can pahasına, maçları izlemeye gitmektedir. 
Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin genel karakteri de budur. Ezildikleri ekonomik ve sos
yal baskılardan bir an olsun kurtulma için ya uyumakta ya dans etmekte ya da stadlara koş
maktadır. 2000'Ii yıllara gelirken, Türk sporunun ve buna bağlı futbolun içine düştüğü buna
lım budur. Bu bunalımlı dönemi aşmak için, Yüce Meclis gereken duyarlılığı göstermektedir. 
Bu konuda bir Meclis araştırması isteğimiz olacaktır. Bu araştırmanın öncelikle görüşülüp, kabul 
edilmesini istemekteyim, inanıyorum ki, bu isteğimiz, Meclisimiz ve parti gruplarımızca ge
rekli ilgiyi görecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Kuşadası'nda aynı zamanda belediye tarafından daha önce saha 
inşaatı, taban inşaatı bitmiş olimpik ölçülerde büyük bir spor sahamız bulunmaktadır. Tribün 
inşaatları ne yazık ki bitirilememiştir. Bu da belediye ve bakanlık arasında çeşitli yazışmalarla 
bugüne kadar sarkmıştır. 

Ben, Kuşadası'nda yaşanılan bu acı olayın çok dikkatle izlenmesinin ve böylesine müsa
bakalarda meydana gelebilecek daha büyük acılı olayların önlenmesi için çok ciddi çalışmala
rın yapılmasının gereğine inanmaktayım. 

Bu vesile ile, yaralı hemşerüerimize ve yakınlarımıza, tekrar, geçmiş olsun dileklerimi ile
tiyor; ulusumuzun, önlenebilir bu tür facialarla bir daha karşılaşmamasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Anayasa Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi 

(4/137) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında komisyonlardan istifa önergeleri vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Anayasa Komisyon/arın

dan çekildiğine ilişkin önergesi (4/139) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Anayasa komisyonlarından istifa 

ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Millî Savunma Komisyonundan çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/140) 

BAŞKAN •— Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Ersin 
îzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, Dışişleri Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi 
(4/138) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Partimizin son Olağanüstü Kongresinde Merkez Yürütme Üyeliğine seçilmem dolayısıyla, 

Grup tç Yönetmeliği gereği Dışişleri Komisyonundan ayrılmam gerekmektedir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Dışişleri Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi . 

(4/141) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Parti Merkez Yürütme Kuruluna seçildiğimden dolayı, üyesi bulunduğum Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonundan istifa ediyorum.. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. tstemihan Talay 
İçel 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine ilişkin önerge
si (4/142) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi Bulunduğum Millî Eğitim Komisyonundan istifa ediyorum, gereğini dilerim, 
Saygılarımla. 

Cemal Şahin 
Çorum 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7 — Gaziantep Milletvekili Mustafa Ytlmaz'tn, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/143) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. —Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonun
dan çekildiğine ilişkin önergesi (4/144) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiğimden dolayı, üyesi bulunduğum Bayın

dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Eşref Erdem. 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundan çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/145) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

öner Miski 
Hatay 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Adana Milletvekili Mahmut Keçeli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını incele

me Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi (4/146) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonundan 

istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Keçeli 
Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. —izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/147) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Erol Güngör 
İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
12. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/148) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmem dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Cemal Seymen 

6 Nevşehir 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı 'nın, Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/149) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Pa^ti Merkez Yürütme Kuruluna seçilmem nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğin

den istifa ediyorum. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

1. Önder Kırlı 
Balıkesir 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 29 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunları ve 1989 
ürünü tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında, tütün tarımı ve bu alanda çalışan üreticilerimi

zin durumu önemli bir yer işgal etmektedir. 
öte yandan, yaprak tütününün önemli bir ihraç maddesi olması ve sigara sanayinin başlı

ca hammaddesini teşkil etmesi, sigaranın da yaygın bir tüketim maddesi olması nedeniyle, ül
kemizin tütün ve tütün mamulleri sektörü çekiciliğini hiçbir dönemde yitirmemiştir. Bu ne
denle ülkemizin tütün tarımı, sanayi ve ticaretine yön vermek üzere gerekli yasalar uzun yıllar 
önce yürürlüğe konulmuştur. Halen yürürlükte olan 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası 
bulunmaktadır. Bu yasada, 28 Mayıs 1986 tarihinde 3291 sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapıl
mıştır. Hükümet yetkilileri verdikleri beyanatlarla, Tekel Genel Müdürlüğü de yayınladığı "Tür
kiye'de Tütüncülük" adlı kitapla 1177 sayılı yasada yapılan değişikliklerin gerekçelerini kamu
oyuna anlatmaya çalışmışlardır. Hükümet sözcüleri beyanatlarında, Tekel Genel Müdürlüğü 
de kitabında, yasa değişikliğinden sonra, tütünlerini denk haline getiren üreticilerin bu tütün
lerini piyasanın açılışını beklemeden tütün borsalarında satabilecekleri gibi, yazılı sözleşme ya
parak Tekel ve tüccara satabileceklerini ve tütün bedellerini erken alacaklarını belirtmişlerdir. 
Fakat bu beyanların hiçbirisi bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Sadece daha önceki yıllara göre 
fiyatlar 1-2 ay erken ilan edilmiştir. Fakat tüccar da Ege Bölgesinden aldığı 1988 ürünü bedel
lerini 6-7 ay geciktirerek ödemiş, bazı tüccarlar ise 14 aydan fazla zaman geçtiği halde binlerce 
üreticiye henüz ödeme yapmamışlardır. 

Tütün üreticileri 1989 ürünü tütün fiyatlarının son üç yılda olduğu gibi Aralık 1989 ayı 
başında açıklanacağını beklerken, Hükümet, tütün fiyatlarının ilanını sürekli olarak ertelemiştir. 
Tütün fiyatlarının açıklanmasının ertelenmesi ise üreticiyi tedirginliğe itmiştir. 1989 ürünü tü
tün fiyatları 74 günlük gecikmeyle Ankara'da yapılan bir basın toplantısıyla 12 Şubat'ta açık
lanmıştır. 

Ege Bölgesi tütünü için açıklanan 11 000 liralık (A) grad, S 800 liralık (B) grad, 1 500 
liralık kapa ve 7 470 liralık ortalama fiyatın üreticilerin maliyetlerini dahi karşılamaktan uzak 
kalması, tütün üreticilerini tam bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü açıklanan (A) grad 
fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde 46,6, (B) grad, fiyatı yüzde 38, kapa fiyatı da yüzde 36.3 artış 
göstermiştir. 

Girdi fiyatlarındaki yüzde 100'ün üzerindeki artışlara ve yüzde 70'e ulaşan enflasyona kar
şın, tütün fiyatlarındaki bu artışlar üreticinin alın terinin karşılığını almasını sağlayacak dü
zeyden uzak kalmıştır. 

Bakanlık, yaptığı açıklamalarda; kelime ve rakam oyunlarına başvurarak, 1989 ürünü için 
verilen fiyatların üreticinin alın terinin karşılığını almasını sağlayacak düzeyde olduğunu beyan 
etmiştir. Bu açıklamalar gerçeği ifade etmekten uzaktır. Nitekim üretici kuruluşları 1989 ürünü 
Ege Bölgesi tütün maliyetini 10 638 lira/kg. olarak belirlemişlerdir. Açıklanan (A) grad fiyatı 
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maliyet fiyatı seviyesindedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tütün fiyatlarını açıkladıktan sonra 
doğan büyük tepki üzerine çıkardığı kitapta yayınladığı; üniversite öğretim üyeleri tarafından 
hazırlanan Ege Bölgesi tütünleri maliyet tablosunda 1 kg. tütünün maliyeti 7 181 lira olarak 
belirlenmiştir. Bu maliyete yüzde 30 üretici kârı da ilave ettiğimizde, Ege Bölgesinde 1 kg. tü
tünün satış fiyatının 9 335 liradan aşağı olmaması gerekirdi. Halbuki Hükümet açıkladığı fi
yatlarla 1989 yılı Ege Bölgesi tütününün ortalama fiyatının 7 470 lira olacağını ifade etmiştir. 
Ege Bölgesinde Tekel ve tüccar tarafından alımlar bu ortalama fiyatın da altında seyretmekte
dir ve üretici tam bir çaresizlik ve perişanlık içinde bulunmaktadır. Bu nedenle bir üretici tütün 
zehiri içerek intihar etmiş, bir üretici de kendisini asarak intihara teşebbüs etmiştir. 

Sonuç olarak; yukarıda belirttiğimiz sorunlar ve konular dikkate alınarak, Karadeniz, Mar
mara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tütün alımlarının henüz başlamadığı da göz 
önünde bulundurularak, yetersizliği anlaşılan 1989 ürünü tütün fiyatlarının yeniden belirlen
mesi gereklidir. 

Bu nedenlerle; Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bu konu
da bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla talep ederiz. 

Halil Çulhaoğlu (tzmir) 
Adnan Keskin (Denizli) 
t. Önder Kırlı (Balıkesir) 
Erol Güngör (tzmir) 
Birgen Keleş (tzmir) 
Neccar Türkcan (tzmir) 
Veli Aksoy (tzmir) 
Ahmet Ersin (tzmir) 
Hasan Zengin (Manisa) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Mustafa Sangül (istanbul) 
A. Hüdai Oral (Denizli) 
A. Rıza Sirmen (Kocaeli) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Yüksel Çengel (istanbul) 
Hikmet Çetin (Diyarbakır) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
ibrahim Tez (Ankara) 
Mehmet Moğultay (istanbul) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Durmuş Fikri Sağlar (içel) 
Mehmet Turan Bayazıt (tzmir) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. - SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 

BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

Millî Savunma Komisyonundaki açık üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Niğde Mil
letvekili Sayın Haydar Özalp aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonundaki açık üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Uşak Milletve
kili Sayın Mümtaz Güler aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundaki açık üyelik için, Ajjavatan Partisi Grubunca Art

vin Milletvekili Sayın Bahattin Çaloğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonundaki açık üyelik için, Ana
vatan Partisi Grubunca Van Milletvekili Sayın Muhlis Görentaş aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonundaki açık üyeliklere Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca Gazi
antep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz, tstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Moğultay ve İz
mir Milletekili Sayın Ahmet Ersin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliklere Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca Sinop 
Milletvekili Sayın özer Gürbüz ve Hatay Milletvekili Sayın öner Miski aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyelik için Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca 
tzmir Milletvekili Sayın Erol Güngör aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyelik için Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubunca Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubunca Adana Milletvekili Sayın Mahmut Keçeli aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Plan ve Bütçe, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve Dilekçe Komisyonlarında bağımsız milletvekil
lerine düsen birer üyelik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, yazdı olarak müraacat etme
lerine ilişkin Başkanlık duyurusu 
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.. BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu ve Dilekçe Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen Ter üyelik için aday 
olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin, yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini 
rica ederim. 

2. — Kaptığı gündem elif t konuşmaya cevap verirken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un kendisine sataştığı iddiasıyla, izmir Milletvekili K. Kemal Anadd'un konuşması 

BAŞKAN — Sayın Anadol, zaptı getirttim, zannedersem, şu cümleden dolayı söz istiyor
sunuz : "Bırakınız yardımcı olmayı, bir takım uç gruplarla işbirliği yaparak kamuoyunun ba
şını bulandırmaya ve memleket menfaatları doğrultusunda hareket etmemizi engellemeye ça
lışmaktadırlar." 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Yalnız sizden bir ricam var : Hukukçusunuz, bu bakımdan tekrar cevap hakkı doğurma

yacak şekilde konuşunuz lütfen. 

ENERJt VE TABI! KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, burada şahsa hitaben yapılan bir sataşma yok. 

BAŞKAN — O zaman siyasî partileri mi işe karıştırıyorsunuz Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ben an
layamadım bu işi. 

BAŞKAN — Ben, yalnız, konuşmanızın o kısmını okudum Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Anadol 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üç dönem parlamen
terlik yapan ve hâlâ Parlementonun bazı kurallarını ve noktalarını bilmediğini kabul eden ve 
bu kuralların dışına çıkmamaya çalışan bir arkadaşınızım. O nedenle, Sayın Bakanın konuş
malarını ve icraatını, eleştiri sınırlarının dışına çıkmamaya dikkat ederek ve alabildiğine özen 
göstererek eleştirmeye çalıştım. 

Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrası, "\asama ve yürütme organlarıyla, idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" emredici hükmünü kapsamaktadır. 

Şimdi ben, Sayın Bakanın, bu davayı açan ben olmaksızın, 19 belediyeden oluşan Bakır-
çay Belediyeler Birliğinin bir temsilcisi olmaksızın, fabrikanın yapılacağı Horozgediği Köyü 
Muhtarı olmaksızın, fabrikanın kurulmasına karşı olan diğer bilim adamları olmaksızın, Da-
nıştayın yürütmeyi durdurma kararı kendisine tebliğ edilmesine rağmen, televizyonda tek ta
raflı olarak konuşmasını eleştirdim. 

Ayrıca, parlamenter olarak benim bir hakkım olduğu için, "Danıştayın yürütmeyi dur
durma kararına rağmen orada ölçüm yapılıyor; Japon firmaları, Türk ulaştırma şirketlerine 
teklif veriyorlar; doğru mu?" diye sordum, "Yanlış, aslı yok" veya "var" diyebilirdi. Ben, bu 
amaçla kürsüye çıktım; ama, benim bir milletvekili olarak özen gösterdiğim hususa, Sayın Ba
kan -elbette en doğal hakkını kullanarak- bana yanıt verirken özen göstermedi. Beni, uluorta 
konuşmakla suçladı, bilip bilmeden kafa bulandırmakla suçladı. 
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Her şeyden önce şunu söyleyeyim : Bunlar, Parlamentonun nezaket kurallarına sığmaz, 
eleştiri cümleleri değildir, hakaretamiz cümlelerdir. Ona rağmen, yine kendisini hoşgördüm ve 
üç dönemlik parlamenterliğin verdiği olgunlukla, "Sataşma var" diye Sayın Başkanın ve Yüce 
Meclisin huzurunu işgal etmek istemedim; ama kendisi, "Uç gruplarla işbirliği yapmaktan" 
bahsetti. 

Sayın Bakan, Bakanlar Kurulunuzun Dışişleri Bakanına sorunuz; bu kullandığınız deyim, 
soğuk savaş deyimidir; 1945'lerde, 1950'lerde kullanılan bir deyimdir, bilimsel değildir. 

Biz burada, Aliağa'da inşa edilecek termik santralın ülkemize ve ülkemizin dışında Akde-
nize, Eğeye yararlı mı, zararlı mı olacağını tartışıyoruz. Hatta ben, bir şeye daha özen göster
dim; Dava Danıştayda devam ettiği için esasına girmedim; siz, ona da özen göstermediniz ve 
"Uç gruplarla işbirliği yapıyor" diyerek sataşma teşebbüsünde bulundunuz ve eyleme geçirdiniz. 

Kim bu uç gruplar? Ben, dava açtım, yörenin bir milletvekili olarak; beni suçladınız. 

19 belediyeden oluşan Bakırçay Belediyeler Birliği var... Bu belediyelerin çoğu ANAP'Iıy-
dı; bugün bir tanesi ANAP'Iı değil; ama, tüzelkişilikleri devam ediyor... Dava açan uç gruplar 
onlar mı? Termik santralın yapılacağı Horozgediği köyü muhtarı dava açtı; muhtar mı uç grup
lardan? 

Türkiye'de geniş bir kamuoyu oluşuyor, dünyada çevreci hareket büyüyor, gelişiyor. Bu 
olaya siz bu gözle bakarsanız, burada ne kadar açıklama yaparsanız yapınız, size sordukları
ma yanıt vermeden, bildiklerinizi bir plak gibi tekrarlarsanız, inandırıcı olamazsınız. Ben size 
birtakım sorular sordum, yanıt alamadım; suçlama aldım. 

Bu "uç gruplar" deyimini hem anlamsız buluyorum, hem mantıksız ve parlamento litera
türüne aykırı buluyorum; ama biliyorum ki, tarihiyle, turizmiyle, hayvancılığıyla, tarımıyla Tür
kiye'nin en seçkin bir bölgesine, Güney Amerika'dan kömür ithal ederek ve onları Japonlara 
işlettirerek bu güzel doğayı berbat etmek, tarihî eserleri ortadan kaldırmak, insanları ölüme 
mahkûm etmek, uç grup anlayışının ta kendisidir ve "uç grup" deyimi bir eldiven gibi size 
yakışmaktadır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTtN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan... Hikâye! 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — öyle söylenir mi Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanu
na Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Saydı Türkiye Elektrik Kurumu Dışın
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımt ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) (1) 

(1) 362 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile, 3096 Sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, tletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Gö
revlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Alaettin Kurt; buyursunlar 

efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem millet

vekilleri; gündemimizde olan 362 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisinin gö
rüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ifade etmek istediğim birinci konu, fon konusu
dur. Bilindiği gibi, bu tasarıda bir fon tesisi söz konusudur. Kamu gelirlerinin, fon tesisi sure
tiyle konsolide bütçe dışına çıkarılmasına, harcamaların 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2886 
sayılı Devlet İhale ve 6245 sayılı Harcırah Kanunlarına tabi olmaksızın yapılmasına karşıyız. 
Bu fonun gelirleri şuhlardır : Tabiî kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak 
alınacak bedeller, elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar, bütçeden ayrılacak öde
nekler, faiz gelirleri, irat kaydedilen teminatlar, projelerin denetimini yapmak üzere seçilen mü
şavir ücretlerini karşılamak amacıyla şirketlerden yapılan tahsilat ve diğer gelirler. 

Değerli milletvekilleri, burada görüldüğü gibi, fonun gelirleri arasında, bütçe gelirlerin
den ayrılan paylar var. Bütçe disiplini içinde bir gelir temin edeceksiniz, dönüp, bu geliri, de
netimi olmayan bir fona aktaracaksınız!.. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 

Yine, fonun gelirleri arasında, (b) fıkrasında yer aldığı şekliyle, elektrik enerjisi satış tari
felerinden ayrılacak paylar vardır. Bu da, elektriğin, tüketiciye maliyetini yükseltmekte, vatan
daşın ve sanayicinin, elektriği satın almasında onları zora sokmak ve elektriğin satış fiyatını 
yükseltmektedir. Dolayısıyla, ekonomiye ve sosyal hayata, çeşitli vesilelerle gözlediğimiz olum
suzlukları getirmekte, fert başına düşen enerji miktarının düşük olmasına neden olmaktadır. 

Netice itibariyle, sıkıntılı ekonomimizin sıkıntılarını daha da artıran önemli bir etken ol
duğunu ifade etmek istiyorum. İşte, bu nedenlerle, tasarının, ülkemize hayırlı olamayacağını 
düşünmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıda değinmek istediğim ikinci nokta da şudur : Bu tasarı ka
nunlaşırsa ne olacak? Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlar elektrik üretecek, ilete
cek, dağıtacak ve ticaretini yapacak bu iş de yönetmelikle tespit edilecek. 

Burada, iletim, dağıtım ve ticareti hususunda endişelerimiz vardır. Bunların zorluklan ol
duğunu ifade etmek istiyorum. Burada devletin ve milletin uzun vadeli menfaatlerini tespit et
mek ve onları korumak veya korunduğunu söylemek, pek kolay olmadığı gibi, netice, yıllar 
sonra bir büyük yanlış olarak da ortaya çıkabilir. Yani, riski çok olan bir teklifle karşı karşıyayız. 
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"Hükümet, risk işidir" denilebilir. Bu iyi de, bu risk niye?.. Siz, bugün üretilen enerjiyi tüke
temiyorsunuz ki... Gelecekte de tüketebileceğinizi söyleyemeyiz. Tabiî ki, Türkiye çok daha fazla 
enerji üretmeli ve tüketmeli; ama bugün sanayii durdurmuşsunuz; mevcut olan 52 milyar kilo
vat/saat enerjiyi de tüketemiyorsunuz, öyle ise, bu zorlama niye? 

Biz sadece endişemizi söylüyoruz. Siz, zaten kanun kuvvetinde bir kararname ile bu uygu
lamayı yapmaktasınız. Netice, zaman içinde gözlenecek ve görülecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, size bir endişemi değil, bir tespitimi ifade etmek istiyorum : 
Elektrik paralarının özel sektörce tahsili olayı yanlıştır. Elektrik, genelde devletçe üretilir. Malı 
üreten veya üretileni satın alan ve satan, devlettir. Mal bedelinin de devletçe tahsili, işin gereği
dir. Bedelin tahsilinin özel sektörce yapılması, yapay bir durum ortaya çıkarır. Devletin, elek
trik satışında sorumluluğu vardır, özel sektör, bedel tahsilinde, devlet gibi müessir olmayabilir 
ve istenmeyen ilişkilere de neden teşkil edebilir. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Birgen Keleş. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA BtRGEN KELEŞ (tzrhir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtı
mı ve Ticareti tle Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Aynı Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı konusun
da, SHP Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyor ve sizlere Grubum 
adına saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yasanın maddelerine geçmeden önce, yapılan değişikliğin daha iyi 
anlaşılabilmesi için, kalkınma planlarında yer alan enerji politikalarına değinmek istiyorum. 

Enerji konusunda, Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma planlarında yer alan politika
larla, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan politikalar, birbirlerinden çok farklı
dır. Dördüncü Planda, enerji talebinin yurt içi kaynaklardan karşılanması, enerji politikasının 
temel ilkesi olarak benimsenmiştir. Ayrıca, linyit yataklarının kamu eliyle işletileceği, enerji 
sektöründe kullanılan yatırım mallarının yurt içinde üretilmesine ve bu alanda imalat sanayii 
kurulmasına öncelik tanınacağı ifade edilmiştir. Elektrik enerjisi üretiminin ve dağıtımının, 
TEK Yasası doğrultusunda, tüm ülke ihtiyacı göz önünde tutularak ve kamu hizmeti olarak 
yapılacağı, Dördüncü Planın diğer ilkelerindendir. 

Oysa, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bir politika değişikliğini görüyoruz : "Enerji 
hammaddelerinin arama ve üretiminde, kamu dışı kaynaklardan yararlanılmaya çalışılacak ve 
bu konuda, özel sektör ve yabancı sermaye girişimleri desteklenecektir" ifadesine yer verilmek
tedir. Bu görüş doğrultusunda da, bir yandan, özel şirketlerin elektrik santralı kurmalarına 
izin verilmiş, öte yandan da, TEK'in, kârlı olan kuruluşları özelleştirilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, "Enerji Sektörüyle ilgili İlkeler ve Politikalar" bö
lümünde "Enerji taleplerinin öncelikle yurt içi kaynaklardan karşılanacağı, sektör yatırım mal
larının üretimine dönük sanayilerin geliştirileceği" gibi ifadeler yer almaktadır. Ancak "Temel 
Amaçlar" bölümüne : "Yerli veya ithal bütün enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, yurt içi 
ve yurt dışı kamu ve özel bütün yatırım ve finansman kesimlerinden ve imkânlarından yararla
nılması", -herhangi bir ayrım yapılmadan- amaç olarak belirtilmektedir. 

— 419 — 



T.B.M.M. B : 83 28 . 2 . 1990 O : 1 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ilk şeklin
de de, "Toplam enerji talebinin, yurt içi kaynaklardan karşılanan oranının yüzde 49'a 
indirileceği" ifade edilmekteydi. Bu ifade, Dördüncü ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma planları 
arasındaki yaklaşım farkını çok net biçimde ortaya koymaktadır. 

Altıncı planda, "Ayrıca, özelleştirme çalışmalarının.sürdürüleceği ve bu çerçevede, kamu 
finansman yükünün azaltılması için, yatırımlarda, özel kesim payının artırılmasına önem veri
leceği ve bunun özendirileceği" yazılmaktadır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planıyla, Beşin
ci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma planları arasındaki bu fark, ne çağdaş olmakla, ne de liberal 
ekonomi koşullarına uymakla açıklanabilir. Enerji sektörü ile ilgili politikalarda kaydedilen 
bu büyük değişikliğin, batılı sanayileşmiş ülkelerdeki uygulama ile de bir ilgisi olduğu söylenemez. 

Avrupa Topluluğu, 1988 yılında, kamuya ilişkin ihalelerin, topluluktaki tüm firmalara açıl
masını ve rekabetin, üye ülkelere yayılmasını kabul etmiştir. Daha önce liberalizasyon kapsa
mına alınmayan dört sektörde, ihalelere, üye ülke firmalarının katılması benimsenmiştir. 

Elektrik, bu dört sektörden bir tanesidir. Diğer bir deyişle, 1957 yılında Roma Anlaşma
sını imzalayan topluluk, tam 30 yıl sonra, anlaşmanın işleyişinden emin olduktan sonra ve an
cak son aşamada, eletrik sektöründe, diğer üye ülke firmalarının ihalelere katılmasını kabul 
etmiştir. Tabiî, bunun, uygulamada nasıl işleyeceği ve uygulamada birbirlerine güçlük çıkarıp 
çıkarmayacakları ayrı bir konudur. 

Yine, 1988 yılında, Avrupa Topluluğu, kısa ve uzun vadeli tüm sermaye işlemlerinde, doğ
rudan yatırımlarda ve hisse senetleri işlemlerinde, kambiyo kısıtlamalarını yürürlükten kaldır
mıştır. Üye ülkelerin çoğunda, 1990 yılına kadar uygulanacak olan bu karar, bazı üyelerde 1995 
yılına kadar ertelenebilecektir. Siyasî bir entegrasyona gitmekte olan ve gümrük birliğini çok
tan tamamlamış olan Toplulukta bile, bu konulara gösterilen duyarlılığı dikkatinize sunmak 
istedim. 

Türkiye'de ise, ihaleler ve ekonomik faaliyetler, yabancı şirketlere, hiçbir ayırım gözetil
meden açılmıştır. Ayrıca, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, "yabancı sermayenin, menkul 
kıymetlere yatırım yapmasını teşvik için gayret sarf edileceği" yazılmaktadır. Diğer bir deyişle, 
Türkiye'de sadece serbestleştirme değil; fakat, yabancı girişimleri teşvik söz konusudur. 

Bağımsızlıkları konusunda duyarlı olan ülkeler, enerji gibi kritik sektörlerinde yabancı fir
malarla ilgili çeşitli önlemler alırken, Türkiye'nin kabul ettiği sistem "yap-işlet-devret"tir ve 
tabiî, bunun olumsuz sonuçları olacağı da açıktır. 

Bir defa, bu sistem nedeniyle, Türk Lirası ile yapılabilecek işler için gereksiz yere borçla
nılacak ve faiz ödenecektir, tşletme süresince yabancı firmalar ulusal ekonomiden kâr payı ala
caklar ve bunu yurt dışına döviz olarak transfer edecekleri için de, ödemeler dengesi bir baskı 
altında kalacaktır. 

Bu kuruluşlar Türkiye'ye devredildiği zaman, eski, teknolojisi geri, işletme ve üretim ma
liyetleri, bakım ve onarım masrafları yüksek kuruluşlar olacaktır ve eğer, nükleer santrallar 
söz konusu olursa, o zaman 20 yıllık bir işletmeden sonra, büyük bir sökme bedeli de günde
me gelecektir. 

"Yap-işlet-devret" yöntemi, teknoloji transferini ve bu teknolojiyi benimseyerek geliştir
me, ülke koşullarına adapte etme şansını da ortadan kaldıracaktır. Tabiî, yöntemin en sakıncalı 
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yönü, enerji gibi, tüm ekonomiyi ve sosyal yaşamı ilgilendiren bir konuda, yabancı firmaların 
etkinliğinin sağlanmasıdır. Aynı nedenle, enerji sektöründe tesislerin yabancı firmalara devre
dilmesi ve enerji ithalatını teşvik eden, dışa bağımlı enerji politikalarının uygulanması da sa
kıncalıdır. 

Elektrik üretiminin, yerli ve yabancı farkı gözetmeden özel şirketlere verilebilmesi, dün
yadaki eğilimlere ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların çoğuna da ters düşmektedir. Bunun 
sonucunda, elektrik üretimi ve dağıtımının kârlı olanlarından halk yararlanmayacak ve sık sık 
yapılan zamlarla, fiyat artışları gündeme gelecektir. 

TEK'in, Keban ve Karakaya gibi en kârlı santrallerini Kamu Ortaklığı tdaresine devret
mesi, bu santrallerdeki maliyetlerin üzerine ek yük getirmiş ve söz konusu santraller, bir borç
lanma aracı olarak kullanılmıştır. Tabiî, enerji sektöründe yapılmaması gereken bir iş de bu
dur. Çünkü, enerji sektörü, bütçe açıklarının kapatılmasında kullanıldığı takdirde, bundan sa
dece sektör değil, aynı zamanda, tüm sanayi, ekonomik ve sosyal yaşam, olumsuz yönde etki
lenmektedir. 

önümüzdeki yasa tasarısının ilk maddesi, 3096 sayılı \asanin 5 inci maddesinin ikinci fık
rasına ilişkindir. Bu fıkra, daha önce 1987 tarihli ve 284 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamey
le değiştirilmiştir. Yasanın, söz konusu kanun hükmünde kararnameyle değişik şekli, aslında 
aynı yasanın 1 inci maddesine (amaç maddesi) aykırıdır. Çünkü, söz konusu kanun hükmünde 
kararname, "İşletilmesi ve devri,, ifadesine yer vermektedir. Oysa, yasanın amaç maddesi, "Yerli 
ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi ve ticaretiyle görevlendirilmesini düzenlemek" 
olarak amacı belirlemektedir. Yani, mülkiyetin devri söz konusu değildir. 

284 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 1984 tarihli 2977 sayılı Yetki Yasasına daya
nılarak çıkarıldığı ifade edilmektedir. Oysa, 2977 sayılı Yasanın kapsamını belirleyen madde, 
"Bu yasaya göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin, kişilerin kamu kurum ve kuru
luşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının da birbirleriyle olan ilişkilerini kolaylaştırmak mak
sadıyla, bu konuları düzenleyen idarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi için, ihtiyaca 
cevap vermeyen kanunların veya bazı kanun hükümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesini 
kapsar" demektedir. Dolayısıyla, 284 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, iddia edildiği gibi 
Yetki Yasasının kapsamına da uymamaktadır. 

Bu kanun hükmünde kararnameyle bir değişiklik daha yapılmıştır ve 3096 sayılı Yasanın 
S inci maddesinin birinci fıkrası, "işletme haklarının görevli şirketlere verilmesine Bakanlar 
Kurulu tarafından karar verilebilir" dediği halde, 284 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, "Te
sislerin işletilmesi ve devriyle ilgili hususlar, çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür" demektedir. Yani, Bakanlar Kurulunun yetkisi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir. 

Şimdi, biz bu yasada, 284 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştiriyoruz; ama, 284 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen değişiklikler, önümüzdeki tasarının Hükümet 
metninde aynen mevcuttur; önümüzdeki tasarının, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
nun kabul ettiği metninde de aynen mevcuttur. Yalnız, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir deği
şiklik olmuştur ve "Tesislerin işletilmesi ve devri" ifadesi, birinci fıkrayla birlikte düşünüldü
ğünde, yanlış bir anlamaya yol açabilir gerekçesiyle metinden çıkarılmış, bunun yerine "bu mad
denin uygulanması" ifadesi kullanılmıştır. Tabiî, önemli olan, "bu maddenin uygulanması" 
ifadesiyle, ne kastedildiğidir. 
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O nedenle, ben, şimdi, huzurunuzda Sayın Enerji Bakanından soruyorum : Nasıl ifade 
edilirse edilsin, kastettiğiniz, tesislerin işletilmesi ve devri midir? Eğer bu ise ve uygulama bu 
yönde olacaksa, o zaman, ifadenin değiştirilmesi hiçbir anlam taşımamaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan diğer bir değişiklik ile "Bakanlar Kurulunca" ifa
desi fıkraya eklenmiştir. Söz konusu fıkra, "Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar, Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
yürütülür" şeklini almıştır. İşletme haklarının, görevli şirketlere verilmesi, Bakanlar Kurulu 
kararıyla olduğunda, durum farklıdır. Eğer, Bakanlar Kurulu, her talebi ayrı ayrı inceliyorsa 
ve her talepte bir karar alıyorsa, bu başka şeydir; ama, eğer, Bakanlar Kurulu, bir yönetmelik 
çıkarıyor ve ondan sonra bütün yetkiler tek tek, olayları inceleme, irdeleme, değerlendirme ve 
karar alma yetkisi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına veriliyorsa, o zaman, o başka bir 
olaydır. 

önümüzdeki yasa tasarısının 2 nci maddesiyle, 3096 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmekte ve tasarının 3 üncü maddesiyle de, Elektrik Enerjisi Fonu kurulmaktadır. 

Gerek tarifelerin saptanmasına ilişkin 2 nci madde, gerek Enerji Fonu ile ilgili 3 üncü madde 
incelendiğinde, görülmektedir ki, kendi fiyat garantisi olmayan TEK, şirketlere fiyat garantisi 
vermektedir. "TEK" adı kullanılarak kredi bulunmakta ve şirketlere bütçeden kaynak aktarıl
maktadır. Tabiî, şirketlerle yapılan anlaşmalarda bir adım daha atılmakta ve şirketlere pazar 
garantisi de verilmektedir, örneğin, Birecik Baraj ve Hidroelektrik Santralı Tesis ve İşletme 
Şirketiyle, TEK arasında yapılan anlaşmanın 5 inci maddesine göre, TEK, üretilen elektriği 
satın alacaktır, satın almadığında parasını ödeyecektir. Bunun risk almakla, girişimcilikle, özel 
sektörün dinamizminden yararlanılmasıyla ne ilgisi vardır? Belirli yörelerde işletme hakkı tek 
bir şirkete verildiğine göre, rekabet bunun neresindedir? Ayrıca, eğer Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planında yazıldığı gibi, enerji sektörü yatırımlarında, özel kesim payını artırıcı girişimlerin 
teşviki, kamu finansman yükünün azaltılması amacıyla yapılıyorsa, o zaman, fon kurulması
nın ve bu kanalla kamudan kaynak aktarılmasının mantığı nedir? Bütçenin yarısını bulan ve 
keyfi olarak kullanılan fonlara bir yenisini eklemek, yanlış bir uygulamanın ısrarla sürdürül
mesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Oluşturulan Enerji Fonu ile ayrılacak kaynaklar, 
bütçeden ayrılacak ödenekler yanında, kamu mülkünden elde edilecek gelirleri, TEK'in adı 
kullanılarak sağlanacak kredileri de içermektedir ve yönetimi 5 kişilik bir kurula verilmekte
dir. Üstelik, bu 5 kişi tarafından yönetilecek fonun işleyişi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine de tabi değildir. 

Yasa tasarısının eklenen 5 inci madde ile, fonun paralarının ve mallarının da haczedileme-
yeceği öngörülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar tarafından rahatlıkla kullanılan ve her geçen gün sayıları bi
raz daha artan fonlar, bütçenin birliği ilkesine aykırı olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, kamu kaynaklarının kullanımı üzerindeki yetkisini de sınırlamakta ve harcamaların kont
rolünü güçleştirmektedir. Aslında, tam ters yönde hareket edilmelidir. Birkaç istisna ile, fon
lar, bütçe kapsamına alınmalıdır. Böyle bir yaklaşım, harcamaların kontrol altına alınmasını 
mümkün kılacak ve enflasyon oranının aşağıya çekilmesi yolunda katkıda bulunacaktır. 

Değerli milletvekilleri, enerji sektörü tüm ekonomik ve sosyal yaşamı ilgilendiren ve bu 
nedenle de büyük önem taşıyan bir sektördür. Elektrik enerjisinin, üretildiği anda tüketilmesi 
gerektiğinden, üretiminden dağıtımına kadar olan evreleri, bir bütün olarak alınmalı ve ciddi 
olarak planlanmalıdır. 
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incelemekte olduğumuz yasa tasarısı, yanlış bir enerji politikasının uygulanmasına yöne
liktir. Getirilen değişiklikler, 3096 sayılı Yasa ile 2977 sayılı Yasanın amacına ve kapsamına ay
kırıdır. Yeni bir fon oluşturulmaktadır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kaynaklar üzerin
deki yetkisi, böylece biraz daha kısıtlanmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, SHP Grubu olarak ret oyu kullanacağımızı bilgilerinize sunuyor, 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keleş. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Togay Gemalmaz, buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TOGAY GEMALMAZ (Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İleti
mi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayılı 
Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Tica
reti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzur
larınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, parti programımızda ve partimizin birinci ve ikinci hükümetleri
nin, hükümet programlarında, özelleştirmeyle ilgili hususlar öngörülmüş, hatta, benden evvel 
konuşan SHP sözcüsü arkadaşımın ifade ettiği gibi, Altıncı Beş Yıllık Kal kanma Planında da, 
bu programlar çerçevesinde, gerekli hedefler seçilmiştir. 

1984 yılında 3096 sayılı Kanunla, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların da, elek
trik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hususu getirilmiştir. 

Bu arz ettiğim, en son tadilli, 2705 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu ile, yine de
min arza çalıştığım hükümet programlarımız ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri 
içerisinde öngörülen işlemler için tadilat yapmaya gerek görülmüş ve 3096 sayılı Kanun tanzim 
edilmişti. Zaman içerisinde, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandı
rılması Kanunu muvacehesinde yapılacak işlemler için, 3096 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına ihtiyaç duyulmuş ve şimdi görüştüğümüz Kanun Hükmünde Kararname vazedilmiştir. 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilavelerine iltifat edilerek birtakım işlemler yapılmış, son
radan, mevcut gelişmeler karşısında, yeniden 3096 sayılı Kanuna, madde ve ek maddeler ilave 
edilmesine ihtiyaç hissedilmiş, bu da Hükümetimiz tarafından kısa zamanda tasarı olarak Meclise 
sevk edilmiştir. 

Daha evvel çıkan kanun hükmünde kararname ve sonradan Meclise sevk edilen tasarı, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki görüşmeler sırasında, tetkik edilerek, aynı ka
nun üzerinde, aynı ihtiyaçlar için, gelişmeler öngörüldüğünden, tasarı ve kanun hükmünde ka
rarname birleştirilmiş ve -sözlerimin başında takdim ettiğim adla- en son Plan ve Bütçe Ko
misyonunda adı da değiştirilerek, huzurunuza getirilmiştir. 

Daha evvel vazedilen ve yürürlükte olan kanun hükmünde kararname ile, daha sonra Meclise 
sevk edilen kanun tasarısında öngörülen gerekli tadilat işlemleri, teknik komisyonlarda yapıla
rak, gerekli teknik ve umumî noksanlıklar tamamlanarak, kanun tasarısı Yüce Heyetinize su
nulmuş bulunmaktadır. 
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•• Hükümetimizin, özelleştirme programı çerçevesinde -ki, altyapıları yahut işletme hakları 
muayyen sürelerle devredilecek tesislerin boyutları ve ait olduğu kuruluşlar çok değişik 
bulunmaktadır- daha evvel Yüce Mecliste de çok konuşulan, işletme hakkı devredilen tesisler
den, elektrik tesisleri, Türkiye Elektrik Kurumunun kontrolünde ve işletmesinde bulunan te
sislerdir. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum : Hepinizin malumu olduğu üzere kamu iktisadî te
şebbüsleri iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi iktisadî devlet teşekkülü dediği
miz kuruluşlardır; bir diğeri de, kamu iktisadî kuruluşu, yani, kısaca KİK olarak ifade ettiği
miz kuruluşlardır. Teşebbüs, bu iki ana kuruluşun ortak adıdır. 

Hepinizin yüksek malumları olduğu üzere, iktisadî devlet teşekkülü, sermayesinin tama
mı devlete ait olan ve iktisadî alanda, ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ka
mu iktisadî teşebbüsleridir. Halbuki, kamu iktisadî kuruluşları ise, sermayesinin tamamı dev
lete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile, temel mal ve hizmet üretmek, bunları pazarlamak 
üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsleridir. 

Bütün bunları söyledikten sonra şuraya gelmek istiyorum : Bugün, münhasıran üzerinde 
durduğumuz mesele, Türkiye'deki elektrik üretim, iletim, dağıtım tesislerinin işletilmesi ve iş
letme haklarının devirleri ile, kanunlarda yapılan iyileştirmeler, işlerlikleri için getirilmek iste
nen yeniliklerdir. 

Şu noktayı vurgulayarak arz etmek istiyorum : Demin saydığım KİT'lerden, iktisadî dev
let teşeküleri, kâr gayesine yönelik, ticarî müessese niteliğinde olan devlet teşekküleridir. Hal
buki KÎK'ler, (kamu iktisadî kuruluşları) hizmet ağırlıklı çalışan, ana hedef ve stratejileri, hiz
met olan kurumlardır. Elektriğin, Türkiye'de, anamal ve hizmet niteliğinde olduğu, bütün ar-
kadaşlarımızca malumdur. Bütün bu yapılanların, memleket ekonomisine, Türkiye'nin bu hu
sustaki geleceğine çok müspet katkıları olacağına bütün kalbimle inanıyorum. 

1961 yılından beri elektrik mühendisliği yapıyorum ve hep, memleketin bu meseleleriyle 
uğraştım. Yalnız, burada, Hükümetten ve bu kanun tatbikatını yapacak arkadaşlardan bütün 
ricam, meseleye hassasiyet göstermeleridir. 

İşletme hakkı devredilen tesislerin yaptığı işler, KİK'lerin yaptığı işler meyanındadır; do
layısıyla, hizmet ağırlığı ön plandadır. 

Bu işler, işletme hakları, daha ziyade bugün konuştuğumuz hususlar, dağıtım tesisleri ile 
ilgili meseleleri içermektedir. 

Eskiden komisyona gelen metinde devire ilişkin olarak, Enerji Bakanlığı tarafından tan
zim edilecek yönetmeliklerle birtakım hususların dizaynı öngörülmüştü. Ancak, başka bakan
lıkları da ilgilendirdiği için, komisyon çalışmaları sonunda, bunun, Bakanlar Kurulu karan 
ile çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi esası benimsenmiştir. 

Bizim isteğimiz, bu yönetmeliklerde, demin arzettiğim gibi hizmetin KİK ağırlığının orta
dan kaldırılmamasıdır; bundan sonraki işlemlerde ve devir haklarının kullanılmasında yeni mu
hatapların, bu hususu, şu anda devlette iken olduğu gibi ön planda tutup, bir sızlanmaya mey
dan vermemeleridir. 

Bütün bu söylediklerimden sonra şunu arz etmek istiyorum : Münhasıran burada bugün 
konuştuğumuz meseleler, elektrik sistemimizin, daha ziyade, dağıtım tesisleri ile ilgili hususla
rı içermektedir ve bu hususlar, çok halka dönük en uç noktada vatandaşlarla muhatap olunan 
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meselelerdir ve Kanunda öngörüldüğü gibi, Altıncı Beş Yıllık Planda öngörüldüğü gibi, son 
Hükümet Programımızda da öngörüldüğü gibi, mevcut kanunların noksanlarım tamamlamak 
için; içerikliklerini, işlerliklerini artırmak için, ilavesi gereken çok önemli hususlardır. 

Yönetmelikler, bu işle ilgili olarak geliştirilecek olan fon, hizmetin KİK ağırlığını ortadan 
kaldırmadığı takdirde, en uç noktalarda halka en dönük şekilde götürülecek hizmetlerde, yeni 
devralan muhatapların, -ki, onlar da bu memleketin insanlarıdır- devletin bu hizmete şu anda
ki özverisini göstermeleri halinde, bütün bu gelişmelerin -birleştirilen kanun hükmünde karar
name ile, Hükümet tarafından son sevk edilen taşandaki hususları- memleketimiz için, Tür
kiye'deki enerji sektörünün geliştirilmesi için dağıtımı için, dağıtımdaki kayıpların asgarîye in
dirilmesi için, hizmetin daha kaliteli hale getirilmesi için çok faydalı olacağına inanıyorum. 

Bu görüşlerimi, şahsî kanaatlerim olarak ifade ettiğim gibi, Grubumuzun da bu hususta
ki kanaatlerinin müspet olduğunu, Grubuma tercüman olarak, bir kere daha ifade ediyor, bu 
Yasanın memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gemalmaz. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. Şahısları adına ilk söz Sayın Veli Aksoy'un. 
Buyurun efendim. 
VELÎ AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz ta

sarı konusunda şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ile selamlarım. 
3096 sayılı Kanunda yapılmak istenen değişiklik ve eklenmek istenen maddeler konusun

da söz aldım. 
Elektrik enerjisi sektöründe, son yıllarda yapılan en önemli değişiklik, 3096 sayılı Yasanın 

çıkarılmasıdır. Bu yasayla, 1970 yılı sonundan bu yana, elektrik enerjisi, üretim, iletim, dağı
tım ve satışında, tek elden yönetim terk edilerek 3096 sayılı Yasa çıkarılmıştır. 3096 sayılı Ya
sayla, Türkiye'de, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve satışı, yerli ve yabancı sermaye
ye açılmıştır. Bu yasa değişikliğiyle, özellikle yabancı sermaye şirketlerine, uluslararası finans 
kuruluşlarına davetiye çıkarılmış, 1910'lu ve daha eski, daha geri yıllara dönülmüştür. 

Yasanın zamanlaması ise gerçekten çok ilginçtir; 19 Aralık 1984. Yani, elektrik kesinti ve 
kısıntılarının sona ermesinden bir yıl sonra. Artık, büyük projelerin servise girip, üretime baş
lamaları kesinleşmiş; zorlukların büyük bir kısmı aşılmış, bir anlamda düze çıkarılmış, düze 
çıkılmış; yani, sistem, zorlukları aştığı halde, değiştirilmiş, özel kesime açılmıştır. 

Ancak, gene ilginçtir ki, 1984 yılı Aralık ayıyla 1990 yılı Şubat ayı arasında geçen bu beş 
yıllık zaman içerisinde, Bakanlıkça ifade edilen, çeşitli başvuruların olduğunu görüyoruz. 1970'li 
yıllarda kesinti ve kısıntılardan şikâyetçi olan sermaye çevreleri, çıkarılan yasaya pek itibar et
memişlerdir. Yalnızca, eski TEK Genel Müdürünün döneminde, onun inatçı çabalarıyla ve yı
lın yarısında çalışabilecek çok küçük bir su santralı yapılmıştır. Tek özel şirket girişimi budur. 
Çünkü, özel kesimce, kâr ve kârın garantisi yeterli görülmemiştir. 

Dağıtım şirketleri için, Batı bölgelerine ve sanayinin yer aldığı bölgelere pek çok talip çı
karken, doğu bölgeleri gene devlete kalmıştır. Kaldı ki, elektrik enerjisi, doğal özelliği nede
niyle, üretildiği anda dağıtılıp, tüketilmelidir. Bu nedenle de, tek elden yönetilmek ve koordine 
edilmek durumundadır. 
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Küçük veya parçalı işletmelerin çeşitli sorunları vardır. Bunların bazıları şunlardır : 
Her şirket, kendi bölgesindeki işletme güvencesini sağlamak için, kendi, yedek, döner ve 

soğuk gücünü bulundurmak zorunda kalacaktır. Bu da, entegre bir sisteme göre, daha fazla 
yatırım, daha fazla malî kaynak demektir. Her şirket, kendi sistemini yönetmek için, ayrı bir 
genel merkez, sistem kontrol, yük tevzi merkezleri oluşturmak zorundadır. Bu da, ayrı bir ya
tırım ve ayrı bir para demektir. 

Ayrı ayrı şirketler ve şirket bölgeleri kurulduğunda; her elektrik şirketi, sisteminin stabili-
tesini sağlamak, enerji kesintilerinde, kendi bölgelerini toparlamak zorunda kalacaktır. Enerji 
kesintilerinin süresi uzayacak, bu esnadaki kayıpları telafi için gerekli çalışmalar, üretim ve iş
letme maliyetini de artıracaktır. Ülkenin tümündeki malzeme ve teçhizat standardizasyonunu 
sağlamak zorlaşacaktır; yeni tesisler için yatırımlardaki güçlükler bir kat daha artacaktır. Ül
kedeki işletme güvenliği azalacaktır; personel ücretlerinde önemli bir azalma sağlanamayacak
tır, çünkü, bu alandaki personel ücretleri, yüzde S ila yüzde 7 arasında değişmektedir. 

Yasada yapılmak istenen değişiklikle, özel şirketlere finansman kaynağı yaratılmak isten
mektedir. Bu da, tasarının gerekçeleri arasında açıkça ifade edilmiştir. Kurulacak elektrik enerjisi 
fonu, zaten, Kamu Ortaklığı Fonu, Toplu Konut Fonu, TRT payı gibi kalemlerle iyice büyü
müş olan elektrik enerjisi fiyatlarını daha da büyütecektir. 

Bugün, Kamu Ortaklığı Fonu adı altında, elektrik enerjisi faturalarıyla, 700 milyar lira 
dolayında para, vatandaşın cebinden resmen alınmaktadır. Keban, Karakaya, Hasan Uğurlu 
ve bu gibi hidroelektrik santrallarında, kilovat/saati 1 ilâ 2 Türk Lirası olan enerji maliyeti, 
60 ilâ 70 Türk Lirasına yükseltilerek, Kamu Ortaklığı Fonuna 720 ilâ 780 milyar Türk Lirası 
arasında bir para aktarılmaktadır. Toplu Konut Fonu da buna eklendiğinde, bu miktar, 1 tril
yon lirayı aşmaktadır. Yeni fon da, bunun tuzu ve biberi olacaktır. Ayrıca, bu fonun kontrolü 
de, ilgili yasa denetimlerinden kaçırılarak, keyfî yönetime bırakılmak istenmektedir. 

Dağıtım hizmetleri nasıl özelleştirilebilir ki? Meskenlerde, elektrik kullanımından "Tesise 
iştirak bedeli" diye bir para alıyorsunuz. Bunun anlamı, elektrik şebekesine, vatandaşın ortak 
olmasıdır. 

Yapılan iş, şu anda önümüze gelen yasa tasarısının diğer tüm yasalarda olduğu gibi, yine 
alelacele hazırlanıp, getirilmesi ve daha sonra da Anayasa Mahkemesinin duvarlarına çarpa
cak olmasıdır. Yapılan iş yasal değildir. Elektrik sektörünün özel kesime peşkeş çekilmesi ke
sinlikle önlenmelidir. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
İkinci olarak, şahsı adına Sayın Bayazıt konuşacaklardır. 
Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte oldu
ğumuz Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, bir kanun hükmünde kararnameyle, bir kanun tasa
rısını birlikte tedvin etmiş durumda. Kanun hükmünde kararnameyle, işletmelerin, işletme hak
larının devri konusundaki işlemlerin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yapılması esası 
getiriliyor ve tasarıyla da, tarifelerin tespiti ve elektrik enerjisi fonu teşkili, işletilmesi, denet
lenmesi gibi hususlar irdeleniyor. 

— 426 — 



T.B.M.M. B : 83 28 . 2 . 1990 O : 1 

önce, kanun hükmünde kararnamenin, Anayasaya, Anayasanın 91 inci maddesine ve da
ha açık bir deyimle, yetki Kanununa uygun olup olmadığını ben de irdelemek istiyorum. İşe, 
Yetki Kanununun isminden başlarsanız; "İdarî usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi"; 2 
nci maddesindeki, "Kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle olan ilişkilerini kolaylaştırmak" 
kapsamını; değerlendirirseniz ve 3 üncü maddesindeki (c) bendindeki "İşlemlerin tek kuruluş 
içinde tamamlanması, buna imkân olmadığı takdirde görevli kurum ve kuruluşlar arasında iş
birliği ve koordinasyon sağlanması" esasım değerlendirirseniz, kanun hükmündeki kararna
menin, 2977 sayılı Yetki Kanununa uymadığı açıkça ortaya çıkacaktır. Çünkü, bu kararname 
ile Bakanlar Kurulu, Yüce Meclisin bir kamu kuruluşuna verdiği yetkiyi, o kamu kuruluşun
dan alarak, bir başka kamu kuruluşuna vermektedir. Bu, Bakanlar Kurulunun yetkisi değildir. 
Eğer, Bakanlar Kurulu, kanun hükmündeki kararname ile, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundaki işlemler ile, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığındaki aynı işlemleri koordine ede
cek iki bakanlık arasındaki idarî formalitelerin, zaman kaybına, israfa neden olabileceğini dü
şünerek, bunları önleyecek bir tasarruf yapmış olsaydı, o zaman Yetki Kanununa uygun olur
du; ama tabiî, bunları söylemenin bir somut sonucu olmuyor. Yetki kanununa açıkça aykırı 
olduğu ortaya çıkan, hatta ve hatta, aykırılığı bırakın, yetki kanununun şümulü dışındaki bazı 
konuları, kanun hükmünde kararnamelerle tedvin eden bir idarî zihniyet, bu yönetimde ve bu 
çatı altında her zaman egemen olmuştur. 

Sayın Başkan, kararnamenin en önemli konusu, işletme hakkının devri konusudur. Biraz 
önce konuşan Anavatan Grubu sözcüsü değerli arkadaşım, özelleştirme mevzuundan bahsetti. 
Yapılan işlem, özelleştirme değil; yapılan işlem, işletme hakkının devri; yani, tümüyle özelleş
tirmeden ayrı bir konu; ama tabiî, söz bu konuya gelince, Anavatan Hükümetinin, özelleştir
me uygulaması ile, kendi belgeleri arasında mevcut çelişkiyi vurgulamakta da zorunluluk var. 
Niçin bu zorunluluğu hissediyorum? Geçen dönemden bu yana, başta, dönemin Başbakanı 
Sayın Turgut özal olmak üzere, bütün Anavatan yetkilileri, "Bizim bütün tasarrufumuz, bi
zim bütün tedbirlerimiz, getirdiğimiz bütün önlemler, Anavatan programına ve seçim bildirge
mize uygundur" savunmasını yaparlar; ama özelleştirme konusunda, gerek programı, gerekse 
seçim bildirgesini incelediğiniz zaman göreceksiniz ki, hiçbir zaman, hem blok satış halinde, 
hem de yabancı sermayeyi, hangi nispette olursa olsun, kapsayacak şekilde bir özelleştirme uy
gulamasına, halk tarafından yetki verilmemiştir. Anavatan programı, "KİT'lerin zaman içeri
sinde millete devri -altını çizin millete- seçim bildirgesi, Anonim şirket haline getirilerek halka 
satışı" ibarelerini kullanmaktadır. "Millet" deyiminin içinde, yabancıların olduğu şeklindeki 
bir garabeti, ancak bu iktidarın uygulamalarında görmek mümkündür. Yine, blok satış, hiçbir 
zaman, halkın Anavatan İktidarına vermiş olduğu oyun kapsamı, oyun içeriği içerisinde mev
cut değildir. 

Sayın Başkan, enerji konusunda durum nedir? Yine, Anavatan programında, enerji ko
nusu, haklı olarak bir altyapı yatırımı olarak değerlendirilmekte ve işletmenin deVri şeklinde 
bir müssese öngörülmemektedir. Mecliste, hiçbir zaman, mevcut bir işletmenin -halkın mame
leki olan, halkın gelirleriyle yapılmış bir işletmenin- yabancı ve yerli şahıslara devri öngörül
memiştir; ancak öngörülen husus, halkın iştiraki ile bu tesislerin yapılmasıdır. Eğer, siz, mev
cut olmayan bir tesisi, halkın iştiraki ile -yine "yabancı sermaye" demiyor- yapacak olursanız, 
siz, halktan aldığınız güvene bağlı kalmış olursunuz; ama halka, "Ben, elimdeki altyapı tesisi 
niteliğinde olan enerji tesislerini, halka devredeceğim, yabancı sermayeye devredeceğim" yak
laşımı ile çıkacak olursanız, o zaman, halka vermiş olduğunuz söze ters düşmüş olacaksınız. 
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Sayın Başkanım, Enerji Fonu teşkili konusuna gelince : Yüce Heyetin ve Anavatan Gru
bundaki milletvekili arkadaşlarımın dikkatine sunmak isterim; bu fon, şimdiye kadar gördü
ğümüz fonlar gibi değildir. Şimdiye kadar gördüğümüz fonlar, şimdiye kadar uygulanan fon
lar, bir kamu hizmetinin yapılabilmesi için, bazı, zaman kaybettirici idarî önlemleri ortadan 
kaldırabilmek, hükümete veya bakanlığa bir serbesti tanıyabilmek amacına yönelikti. Halbu
ki, bu Elektrik Enerjisi Fonu, böyle bir amacın dışında, özellikle yerli veya yabancı özel ser
mayenin -yabancı özel sermayeye yönelindiği için "yabancı özel sermaye" diyorum- yapacağı 
yatırımlara, halkın cebinden ve devletin kaynaklarından imkân ve kaynak aktarmayı öngör
mektedir. 

Siz, bir yandan "Ben, sanayi konusunda geri kalmış bölgelerde devletin parasını harcaya
cağım, yatırım yapacağım. Ben, Anavatan tktidarı olarak, enerji konusunda, halkın iştirakiy
le tesis yaptıracağım" diyeceksiniz; öbür taraftan, yabancı sermayenin elektrik enerjisi üretme 
ve işletme yatırımlarına, bu fonla, devletin kaynaklarını vereceksiniz!.. Bu olmaz. Aradaki nü
ans çok önemlidir ve halk mizahında büyük anlam taşıyan Nasrettin Hoca'nın ticaretiyle dahi 
ilgili değildir. 

Sayın Başkan, maddeleri okumak istiyorum; tasarıda şu hususlar yer alıyor : "Elektrik 
Enerjisi Fonunun Kaynaklan Şunlardır : 

a) Tabiî kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak alınacak bedeller "Ya
ni, siz, devletin, halkın malı olan bir tesisi satmışsınız, bir para almışsınız. Havadan vermiyor 
o şirket o parayı size; aldığı bir mamelek karşısında veriyor; yine bu devletin parası" 

b) Elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar "Bu da elektriği yakan halkın 
cebinden çıkan bir para" 

c) Bütçeden ayrılacak ödenekler "Bunu izaha hacet yok, bu da, düpedüz, gene bir dev
let kaynağı" 

Siz ne yapıyorsunuz bu kaynaklan, bu üç ana gelir grubunu -fonda daha başka gelir gruplan 
da var- bu ana kaynağı ne yapıyorsunuz, ek 1 inci maddenin birinci fıkrasına göre; "Şu şu 
şu konular" dedikten sonra, önemlisi, "kurulacak tesislere finansman yönünden destek" için 
sarf ediyorsunuz. Onun için, "Bu fon, öbür fonlardan ayrı, öteki mevcut fonlara benzemiyor" 
dedim. 

Devletin imkânlarını, kamunun gelirlerini, kamunun kaynaklarını, halkın cebinden çıkan 
paraları, bu tesisleri kuracak olan yerli veya yabancı özel şahısların, bu tesislerin kurulmasın
da karşılaşılacağı finansman güçlüklerini gidermek için harcamayı öngörüyorsunuz. Bu, ne 
sağduyuyla kabili taliftir, ne de vatan hizmetiyle; ne halkı düşünmek fikriyle uyuşabilir ve ne 
de sizin, Anavatan iktidarının, yadırgadığımız, katılmadığımız ekonomik politikanızla... 

Kendinizi, bu kadar, yabancı sermayeye entegre etmeyiniz. Kendinizi, yabancı sermayenin 
menfaatlerine, bu derece, ileride izalesi mümkün olmayacak bir noktaya getirebilecek şekilde 
hizmet etmekle bağlamayınız, bundan sakınınız. Kişisel görüşüm, bu tedbirlerin, öngörülen 
tedbirlerin, halkın, toplumun ve Türk ulusunun geleceğinin yararına olmalıdır. 

Arz ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Kurt, buyurun efendim. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün gündemimizde bulunan kanun tasarısı, özel
likle SHP Grubuna mensup hem şahsı, hem de grubu adına konuşan arkadaşların söyledikle
rinin tam tersine; Türkiye'de, özellikle elektrik enerjisinin, bundan sonra, kesintisiz, güvenilir 
bir şekilde halka sunulması, ekonominin canlanması, sanayiin güçlenmesi bakımından fevka
lade faydalı, fevkalade önemlidir. Hadisenin, yabancı sermayeyle, sömürüyle, özel teşebbüs düş
manlığıyla veyahut da özel sektörün bazı kaynakları haksız olarak kendi cebine atmasıyla ya
kından veya uzaktan hiçbir alakası yoktur. 

Bildiğiniz gibi, özellikle Atatürk'ün kurduğu bir partinin mensubu olduğunu söyleyip bun
dan iftihar edenlere şu konuyu hatırlatmak isterim : 1926 yılında, Trabzon'da, halkın 200 bin 
lira sermaye ile katılımıyla, "Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi" Atatürk zamanında ku
rulmuştur. Benzer bir kuruluş da, "Kayseri ve Havalisi Elektrik Anonim Şirketi" olarak 1926 
yılında Kayseri'de kurulmuştur. Demek oluyor ki, cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda, özel 
sektör girişimciliğinin Türk ekonomisinde fevkalade büyük ağırlığı bulunduğundan bilinci ta
mamen yerleşmiş ve bunun tatbikatına başlanmıştı. Oysa biz, aradan altmış - yetmiş yıl geç
mesine rağmen, hâlâ bunun tartışmasını yaparak zaman kaybediyoruz. Bunun bir manası ve 
muhtevası yoktur ve memlekete bir hayrı olacağına da inanmıyorum. 

Tabiî ki, gelişigüzel bir özelleştirme ile sağlıklı bir özelleştirme arasında da çok büyük bir 
fark vardır. Bizim burada getirmek istediğimiz şudur : 

Enerji yatırımları, üretiminden dağıtımına kadar, fevkalade pahalı ve kaynak isteyen yatı
rımlardır. Bunları bütçe imkânlarıyla sağlamak, yerine getirmek, fevkalade zor olmaktadır. Bu 
getirmiş olduğumuz yasalarla, enerji sektöründeki yatırımların ağırlığının bir kısmını devlet
ten alıp, özel sektörün de bu sektöre katılması ve kaynaklarını transfer etmesi amaçlanmakta
dır. Birinci gaye budur. İkinci gaye ise, devlet işletmelerinin, hantallığı, rasyonel çalışmaması 
ve risk faktörünün minimum olması dolayısıyla, bu yeni sistemle, daha rantabl, daha fizibl, 
modern çağın getirdiği teknolojileri bünyesinde kısa zamanda uygulayan ve dolayısıyla vatan
daşımızı banka kuyruklarında bekletmeden, enerji kesintileriyle karşı karşıya bırakmadan, mo
dern çağın teknolojisini en iyi şekilde kullanan ekipler tarafından yapılmasını temin etmektir. 
Bunun için, buradaki tasarı, aynı zamanda -özellikle enerjide dışa bağımlı olduğumuzu iddia 
eden arkadaşlarımızın dikkatine sunmak isterim- kendi hidrolik kaynaklarımızın kısa zaman
da devreye sokulması bakımından, verilmesi gereken bir impulse (impals-itme) niteliğindedir 
ve sizin iddia ettiğiniz gibi, tarifelerin de üzerine hiçbir zaman bir fark getirmeyecektir. Bura
daki alınacak olan fark, değişik fiyatlarla TEK'e elektrik enerjisi satacak olan şirketlerin -ki 
bunların içerisinde 1,92 sentten 3,5 sente kadar olanlar vardır- kendi aralarındaki balansı te
min etmek için alınacak olan farklardır, vatandaşa nihaî tüketicilere satılacak olan enerjinin 
fiyatının üzerine konulacak farklar değildir. 

Bu tasarıyla beraber getirilen bir başka değişiklik ile, daha önce, 2977 sayılı Kanunla Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığına verilen görev, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir; 
Ayrıca, tasarının 2 nci maddesiyle daha önce, 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin ikinci bendindeki fon -şirketler 
kendi bünyelerinde oluşturdukları fonlarla bunu temin etmeye çalışıyorlardı, bölük pörçük ve 
kontrolsuz oluyordu- olduğu gibi, bakanlığın denetimine bırakılmakta ve genelde bir havuzda 
toplanmasını temin edecek, hale getirilmektedir. 
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Şimdi, yaptığımız özelleştirmelere gelince : Genellikle bizim yaptığımız özelleştirmelere 
muhalefetin aslında alkış tutması lazım; çünkü, yıllardan beri Türkiye'de sermayenin tabana 
yayılması, çalışan kesimin bundan istifade etmesi gibi birtakım konular gündemimize gelmiş 
ve tartışılmıştır. Biz Kayseri'de özelleştirme yaptık, şirketlerin halka dağılan paylarının oranla
rı da ortadadır. Yüzde 10'u Kayseri Elektrik Şirketinde çalışan işçilere verilmiştir, yüzde 7'si 
Kayseri'nin dışında, Türkiye Elektrik Kurumu çalışanlarına verilmiştir ve şimdi de sendika da
hi bu şirketten pay istemektedir. Biz burada hem sermayeyi tabana yaymışızdır, hem de çalı
şanları yönetime katarak, ortak risk altına,'bir aile havasına sokma modelini gerçekleştirmi-
şizdir. Bundan sonra yapacak olduğumuz özelleştirmelerin de genel niteliği ve şablonu budur. 

Yap - işlet - devret modeliyle özelleştirme birbirlerinden ayrı olan konulardır. Şu ana ka
dar tamamen yerli kaynak olan 27 tane hidroelektrik santralın sözleşmesi yapılmış, bir kısmı 
bitmiş hizmete başlamış, bir kısmı inşa halinde ve bir kısmının da görüşmeleri devam etmekte
dir. Burada, yapım esnasında veyahut da ileride, forsmajör durumlarında, normal şartların 
dışında karşılaşılacak olan durumlarda, bu fondan kendilerine yine kredi şeklinde, faiziyle be
raber yardım yapılacak; hem ilk impulse (impals - itme) verilecek, tesis erken bitirilecek, hem 
de sağlıklı bir şekilde bitip ekonomiye katkı sağlamasına yardımcı olunacaktır. 

Bütün bu planlamaların neticesinde, Türkiye'de daha önce de yapıldığı gibi -biliyorsunuz 
elektrik üretimi de, dağıtımı da tekelde değildir- yüzde 13 'ü Türkiye Elektrik Kurumunun dı
şındaki kuruluşlar tarafından, Çukurova Kepez ve otoprodüktör dediğimiz.kendi enerjisini kendi 
üreten şirketler tarafından üretilmektedir. Bu yeni metotla, yap - işlet - devret modeliyle ve bir 
yandan da yeni yapılacak olan santrallarla 1990 yılı sonunda bu rakam yüzde 25'lerin üzerine 
çıkacaktır. 

Bu yeni metodun hem dağıtımda, hem de üretimde özel girişimcinin yeni, modern tekno
lojilere rahat adapte olması, rasyonel ve fizibl işletme yapması bakımından fevkalade önemli 
neticeler getireceğine inanıyorum. Yaptığımız özelleştirmeler, hizmet özelleştirmeleri sayesinde 
Türkiye Elektrik Kurumunun şu anda dağıtım masrafları neyse, Kayseri onun da 5 lira altında
dır, yani, dağıtım hizmetleri için eğer 40 lira masraf yapılıyorsa, Kayseri'de bu özel sektörün 
kendi becerisi ve rasyonel işletmesinden dolayı 35 liraya indirilmiştir ve elde edecek olduğu ge
lirlerden kâr etme prensibi belirlenmiştir. 

Konuya neresinden bakarsanız bakın; ister sermayenin tabana yayılması yönünden bakın, 
ister çalışanların şirkete iştiraki yönünden bakın, ister rasyonel, verimli işletme yapması yö
nünden bakın, bunun Türki yemiz için, enerji sektörümüz için, milletimiz için fevkalade hayır
lı bir girişim olduğunu, hayırlı neticelerini almaya başladığımızı ve zaten özelleştirmelerimizin 
de devam ettiğini huzurlarınızda belirtir, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Bakandan sonra söz hakkınız doğuyor, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidarın öteden beri tasvip 

etmediğimiz, uygun bulmadığımız yeni bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Biz, devletin temel 
kurumlarının, halkın günlük yaşamında birinci derecede rol oynayan kurumlarının ileride, iş
lemesini tehlikeye sokabilecek, halka sıkıntılar yaratabilecek bir statü içerisine sokulmasına 
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karşıyız. Karşımıza getirilen bu kanun tasarısı ve kanun hükmünde kararnameyle vatandaşın 
- temel ihtiyaç maddesi olan, yaşantısında su ve hava kadar rol oynayan elektriğin üretim, dağı

tım ve ticaretini Sayın İktidar, özel sermayeye devrediyor. Gerçi Hükümet, 3096 sayılı Kanunla 
daha evvel özel sermaye kuruluşlarına devretmişse de, bu kanun hükmünde kararnameyle de 
ona bir kuvvetlilik getirmekte ve elektrik fiyatına -özel kuruluş kârlarının artırılması için- ge
rektiğinde bir fon adı alanda bir miktar zam yapmayı kabul etmekte ve dolayısıyla bu elektrik 
üretim ve dağıtımıyla uğraşan özel sermaye kuruluşlarının -bunlar yerli veya yabancı olabilir-
kârlarına kâr katmak istemektedir. 

Şimdi, Sayın Bakanımız, burada konuşan arkadaşlarımıza cevap verdi; ancak, kanun hük
mündeki kararnamenin, 2977 sayılı tdarî Usul ve İşlemlerinin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili 
Yetki Kanununa aykırı olduğu noktasındaki tenkitlere cevap vermedi, dolayısıyla kendisi de 
kabul etti. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, "Biz özel kuruluşlara imtiyaz getirmiyoruz" diyor. 
Size soruyorum : Barajı yapmışsınız, tesisi kurmuşsunuz; bir yanında TEK'in direği, bir ya
nında da Kepez'in ve Çukurova Elektrik*in direği... TEK'in direğinden, Çukurova Elektrik'in 
direğine elektrik veriyorsunuz; Çukurova Elektrik'in hiçbir katkısı yok, sadece dağıtım katkısı 
var; ama o kuruluşa yüzde 50'nin, yüzde 60'ın üzerinde kâr sağlıyorsunuz. Bu imtiyaz değil 
midir? Bunun miktarını açıklar mısınız? Kepez ile Çukurova Elektrik'in, devletin elektriğine 
katkısı; sermaye katkısı nedir, kâr katkısı nedir? Bunu burada izah eder misiniz? İzah edemez
siniz. Çünkü, devletin belirli kurumlarında sağlanan kârları, birtakım imtiyazlı kurumlara ar-
tarmayı öteden beri itiyat haline getirmişsiniz. Diyorsunuz ki, "Devlet işletmeleri, hantallıkla
rı nedeniyle bu işi yapamıyor; öyleyse bu işi özel sektöre yaptıralım." Ben düşünüyorum : Aca
ba, bu devletin yönetimini de özel sektöre devredecek misiniz? Yani, Hükümetinizin hantallı
ğını ileri sürmek suretiyle, "Yahu, işte biz bunu yapamıyoruz; bu devlet idaresini de özel sektö
re yaptıralım da, özel sektör Türkiye'de her şeyi yapsın" gibi bir düşünceye de varacak mısınız, 
onu da merak ediyorum. Herhalde yakında varacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, elektrik, elbette yaşamımızdaki önemi nedeniyle, son zamanlarda ha
kikaten epey takdir edilecek boyutlarda geliştirildi Türkiye'de. Ancak, ben geçen hafta Tunce
li'ye gitmiştim, bir kar yağdı, bütün ilçelerde elektrik kesildi ve uzun süre de gelmedi. Tabiî, 
arazi dağlık, oradaki insanların gidip bu elektrik arızasını onarması da mümkün değil. Sonra, 
köylere elektrik getirmişsiniz; ama düşük voltajda elektrik veriyorsunuz; vatandaş ne televiz
yonunu çalıştırabiliyor, ne de buzdolabını... 

Şimdi, bunun bir politikası olması lazım, özellikle böyle dağlık bölgelere gidecek elektri
ğin direklerinin sağlıklı olarak yapılması lazım. Kışın ortasında, iki - üç metre kar alanda, o 
hat bakıcılarını hayatî tehlikeler içine sokarak, oralarda gezdiremezsiniz. Bunun tedbiri nedir? 
Bunun tedbiri, bu direk dikme işlerini ya sağlıklı tutacaksınız veyahut da yeraltından kablo 
geçireceksiniz; bunun başka tedbiri olamaz. 

Sizden özellikle şunu rica ediyorum : Tunceli tünde bir kar yağdığı zaman, sık sık eleküik 
kesilmekte ve uzun zaman da -ilçelerde, köylerde- elektrik kesintisi devam etmektedir. Buna 
bir tedbir bulmanızı, istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de eskiden elektriğin dağıtımı, 1312 sayılı Kanuna göre be
lediyeler tarafından yapılmaktaydı; ama nedense sonradan bu görev TEK'e verildi. TEK'e 
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verildi; ama TEK de bu hizmeti belirli birtakım imtiyazlı şirketlere devrediyor. Bu şirketler her
hangi bir sermaye yatırımında da bulunmuyorlar; sermaye ya t ir sal ar, sermayenin rantını alsa
lar önemli bir olay; ama sermayenin rantını da hak etmediği boyutlarda sağladığı için, bu du
rum, özellikle vatandaşlar üzerinde çok büyük sıkıntılara sebebiyet vermektedir. 

Şimdi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesimindeki yörelerde, millî geliri 
300 doların altında olan çok insan vardır. Siz millî geliri 300 doların altında olan bu insanların 
kullanmak zorunda kaldığı elektrik fiyatına zam yapıyorsunuz. Niçin yapıyorsunuz? Serma
yedarların kârını artırmak için yapıyorsunuz, tşte bizim karşısında olduğumuz olay budur. Bana 
göre sizin; özellikle dağlık yörelerde, kalkınmada öncelikli yörelerde, millî geliri yıllık 300 do
ların altında olan insanların yaşadığı yörelerdeki elektrik fiyatlarında sübvansiyona gitmeniz 
ve oralarda belirli birtakım kârlardan da vazgeçmeniz lazımdır. Tabiî politikanıza aykırı oldu
ğu ve daha ziyade sermaye kitlesini düşündüğünüz için, bunları önemsemiyorsunuz, işte sizin
le anlaşamadığımız temel noktalardan birisi de budur. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer husus da şudur : Şimdi bu kanunla bir fon tesis ediliyor. 
Bu kanunun getirilmesindeki amaç da zaten bu fonu sağlamaktır. Bu fonu sağlarken de, kanu
nun gerekçesi ile maddedeki gerekçe birbirinden tamamiyle farklıdır. Gerekçede, "Elektrik ener
jisinde fiyat istikrarını sağlamak ve yine bu faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, geliştirme, pro
je tesis -bu çok önemli- üretim, ithalat hizmetleri ile finansman çalışmalarına yardımcı olmak 
amacıyla Elektrik Enerjisi Fonu altında bir fonun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur" diyor. 
Peki, fondaki parayı sarfedecek olan bakanlık olduğuna göre, fonun denetimi nasıl olacak? 
Fonun denetimini de, yine bakanlık bünyesinde kurulan, bakanın emrindeki kişiler yapacak. 
Sayın Bakan, şimdi size soruyorum; siz, bunun sağlıklı bir denetim mekanizması olduğuna 
inanıyor musunuz? Yani, siz bir harcama yapacaksınız, bu harcamayı, fonun amacının aksine 
yapacaksınız. Peki sizin emrinizdeki kişiler gelip "Sayın Bakan bu olmaz, siz hata yaptınız" 
diyebilirler mi? O bürokratlar da o güvence var mıdır ki, siz bunların denetimini bu arkadaşla
ra veriyorsunuz? Yok. 

Değerli milletvekilleri, burada her vesileyle şunu söylüyoruz; devlet yönetimi kişilere göre 
tayin edilemez. Devlet yönetiminde suiistimalleri asgariye indirmek en temel ilke olmalıdır. Fon 
yönetimine dürüst insanlar gelir, dürüst yönetir; suiistimal taraftarı olan insanlar gelir, suiisti
mal yaratır. Bunları asgarî düzeye indirmek için, devletlerin kuruluşundan beri gelen temel ku
rallar vardır. Bu kuralları bertaraf etmeyelim. Bunlar nedir? Bunlar, Devlet thale Kanunudur, 
Sayıştay denetimidir, Muhasebei Umumiye Kanunundaki denetim esaslarıdır. Her nedense sizler 
bu denetimden kaçıyorsunuz. 

Peki millî gelirden 300 doların altında pay alan vatandaşların kullandığı elektrik fiyatını 
artırarak sağlayacağınız fonu nereye aktaracaksınız? Getireceksiniz, deniz kıyısında lüks tesis
ler yapacaksınız, kendinize ve akrabai taallukatınıza dinlenme tesisleri yapacaksınız. Türkiye'
de uygulanan budur, bizim karşı olduğumuz budur... Yani bunun örneklerini görüyorsunuz. 

Bugün devlet kuruluşlarında bu lüks tüketime aşağı yukarı büyük bir meyil vardır, hangi
sine giderseniz görürsünüz. Nedense Türkiye'de bürokratlar, devletin bütün olanaklarını ken
disine angaje eder, kendisine kanalize eder şekilde lüks yatırımlara yönelmektedir. Size bu ko
nuda misal de verebilirim. Gidin, hangi bürokratınız Gaziosmanpaşa'da 300 - 500 milyon veri
yor da özel lojman alıyor görün. Bunlar nereden geliyor Sayın Bakan? tşte bu fonlardan 
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geliyor. Maliye Bakanlığı, Danıştay, Yargıtay, Enerji Bakanlığı -sizin var mıdır, yok mudur 
bilmiyorum- gibi kuruluşlar birçok yerlerde lojman alıyorlar, örneğin Sermaye Piyasası Kuru
lu Başkanı gidiyor 300 milyon lira verip özel köşk alıyor. 

Değerli milletvekilleri, siz fon tesisine bu kadar kayıtsız kalırsanız, bunların denetimini 
birtakım insanların emrine verirseniz; onlar da, başında saç bitmemiş yetimin hakkını, getirir
ler, kendi özel lüksleri için harcarlar. Bunları önlemek lazım. Bu devletin bu kadar lükse ta
hammülü yoktur. 

EROL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — işte, onun için özelleştiriyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Onun için özelleştiriyorsunuz; ama elektrik üretim ve da
ğıtımını belirli yerlerde yarın bir yabancı şirkete verdiğinizde, en zor zamanda sizi çıkmaza so
karsa ne yapacaksınız? Bunu nasıl sağlayacaksınız sayın hocam? Bunlar, temel millî müessese
lerdir. Temel millî müesseselerin işleyişini yabancı kurumların emir ve keyfine bırakamazsınız; 
bıraktığınız zaman, devleti ve vatandaşı çıkmaza sokarsınız. Bizim karşısında olduğumuz olay 
budur. Bunu nerede sağlayacağız?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. 

Bunu nerede sağlayacağız? İşte bunu, bu kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
müzakerelerinde sağlayacağız. 

3346 sayılı, fonların denetimiyle ilgili bir kanun var. Eğer biz hukuk devletiysek, hukuk 
devletinde hukukun üstünlüğünü uygulayan kurumlar vardır. Bu kanunla ilgili olarak veril
miş, Anayasa Mahkemesinin kararı vardır. Eğer hakikaten hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, 
hukuk kurumlarına inanıyorsak, o zaman Anayasa Mahkemesinin 3346 sayılı Kanunun ipta
linde kullandığı gerekçeleri bu fonlarda da yine uygulayalım. Niye uygulamıyorsunuz? Orada 
Anayasa Mahkemesi ne diyor? Diyor ki, "önce öndenetim." Yani, "Sen harcamayı yapma
dan önce, o harcama sırasında öyle usuller koyacaksın ki, o usuller suiistimalleri önleyecek" 
diyor. Harcamayı yapacaksınız, aradan iki üç sene geçtikten sonra Meclise veyahut da Plan 
ve Bütçe Komisyonuna gelecek; tabiî, belki orada da olayı ayrıntılarıyla bilen çok az kişi bulu
nacak ve sağlıklı bir denetim yapılmayacak. 

"Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu" diyorsunuz. Ben, bu KİT'lerin denetimiyle il
gili Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun birkaç tane raporunu okudum. 

Sayın milletvekilleri, -ben maliyeciyim- bu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu rapor
ları, çok yetersiz raporlardır. 

ALİ RIZA YILMAZ (İçel) — Yeter Allahaşkına, tamam. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, sen dinleme, çık dışarı. 
BAŞKAN — Sayın Genç, güzel de, yalnız, siz de sürenizi aştınız kardeşim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, sözümü bağlıyorum. Yani, şimdi o konuştu diye, 

ondan da etkilenmeyin lütfen. 

BAŞKAN — Hayır; ama sürenizi çok aştınız Sayın Genç. 
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Olay çıkarma Sayın Genç. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, size konuşma hakkı vermek için en son konuştu ve size konuş

ma hakkı verdi. Onun için... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, burada konuşma hakkı sizin takdirinize bağlı değil 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim değil canım, Sayın Bakanın konuşma hakkından doğdu işte. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Burada, İçtüzükten kaynaklanan bir konuşma hakkımız var. 
BAŞKAN — Tamam, işte onu söylüyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi burada bitiririm, beş dakika sonra 1 inci maddede 

çıkar, yine konuşurum. 
BAŞKAN — Tabiî konuşursunuz, hakkınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Haydi konuşmuyorum, maddenin müzakeresi sırasında çı

karım, (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tamam. 
Efendim, arkadaşımız zamanında bitirdiği için teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama Sayın Başkan, burada zaman zaman imtiyazlı birta

kım milletvekillerini uzun süre konuşturuyorsunuz. Başkanlık Divanına teessüflerimi bildiri
rim. Böyle Başkanlık Divanı olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, çok üzücü bir hadise. Mecliste en çok konuşan, Başkanlık Divanı
na en çok mesele çıkartan bir arkadaşımız, Başkanlık Divanının tutumu hakkında tenkitlerde 
bulunuyor ve bilhassa "esef" kelimesini Divanın kabul etmediğini de ifade etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza... 
AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... 
Efendim?.. 
AHMET ERStN (tzmir) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ersin, oylarken ona dikkat edeceğim. Hatırlattığınız için 

teşekkür ederim. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçil

mesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtı
mı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Aynı Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanu
nun S inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelik 
çerçevesinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — \ inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adına mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
KADtR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, aynı şeyleri söylemesin yalnız. 
BAŞKAN — Efendim, ben bunları takip edemem; ama dikkat edeceğim tabiî. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne söyleyeceğini nereden biliyor, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Evet... 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, isterse arkadaşlar benim söyleyeceklerimi 

söylesinler de, ben burada tekrar edeyim; yani herhalde bunun başka şekli yok. 
Sayın milletvekilleri, demin tasarının tümü vesilesiyle de yaptığım konuşmada belirttiğim 

üzere, bu kanun tasarısında, esas ve genel vasıflar bir tarafa itilerek, normal olarak konulması 
gereken hükümler konulmamış, daha ziyade, idarenin emrindeki birimlere değer verilmiştir. 

Bu maddede, "Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak yönetmelik çerçevesinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür", hükmü yer 
alıyor. Ben, burada yönetmelik değil de, tüzük çıkarılması gerektiğine inanıyorum; çünkü bili
yorsunuz, tüzük, Anayasaca kabul edilen bir müessesedir ve özellikle böyle elektrik üretimi, 
iletimi, dağıtımı ve ticareti gibi, aşağı yukarı 60 milyonluk nüfusun tümünü ilgilendiren bir 
konuda tüzük çıkarmayacaksınız da, daha hangi konuda tüzük çıkaracaksınız? Sayın Bakan 
eğer bizi cevaplandırma sevinirim; ben bunu anlamak istiyorum. Tüzükler, kanunlardan son
ra hiyerarşik bir statüye sahip ve biliyorsunuz, Danıştayın da incelemesinden geçiyor. Daha 
ciddi, daha devlet ve ferdin menfaatini kollayacak hükümleri ihtiva eden bir kurallar sistemi
dir; ama nedense Sayın Hükümetimiz, her yerde yetkiyi kendine bırakmakta ve Anayasanın 
koyduğu temel ilkeleri bir tarafa itmektedir. Kanunu -çoğunluğu ile- kendisi çıkaracak, kanun 
hükmünde kararnameyi kendisi çıkaracak, yönetmeliği yine kendisi istediği şekilde belirleye
cek ve hiçbir başka kurumun kendi yetkisine müdahale etmesini istemeyecek... Bu bence hu
kuka ve cemiyete karşı bir inançsızlıktır. Doğru olan şeyleri yapmama duygularını taşıyan kişi
lerin tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu itibarla, eğer Sayın Hükümet kabul ediyorsa -zaten 
buradaki yönetmelik, Bakanlar Kurulu seviyesinde hazırlanan bir kararname, belki yönetme
lik değil de, Bakanlar Kurulu kararnamesi demek de daha iyi olurdu- buna "tüzük" desek 
daha iyi olur. Aynı zamanda, bunun herhalde Resmî Gazetede yayımlanacağı da kesin. Çün
kü, birçok yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanmıyor. O itibarla, burada "Resmî Gazetede 
de yayımlanır" ibaresi kullanılırsa daha iyi olur. Eğer yönetmelik kabul ediliyorsa, zorunlu 
ise ve Sayın Bakan da "Bu yönetmelik Resmî Gazetede zaten yayımlanacaktır, bunu buraya 
yazmaya gerek yok" derse, ona bir sözüm yok; ama böyle bir şüpheye meydan verecek bir gö
rüntü arz ediyorsa, bunu burada vurgulamakta yarar var. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
I inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru

luşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki Ka
nunun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi 
verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanları, Elektrik Enerjisi Fonu için ay
rılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için 
gerekli gelirin sağlanması esas alınır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Soru var efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun, sorunuzu sorun Sayın Bayazıt. 
M, TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, 2 nci madde, "Elektrik enerjisi için ayrı

lacak fon payı" diyor. Sonraki ek maddede de geçiyor, ama bu elektrik enerjisi fonunun sarfe-
dileceği yerler belirtilirken "Kurulacak tesislere finansman yönünden destek" ifadesi var. Bu 
finansman yönünden destek; devlet dışında, kamu kuruluşları dışında, daha doğrusu, özel, 
tüzelkişi, gerçek kişileri mi hedeflemektedir? Yoksa, bu desteğe TEK, DSt gibi kamu kuruluş
ları da girmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Sayın Bayazıt'ın, bu finansman desteği diye nitelendirdiği kuruluşların içerisine, elek
trik enerjisi üretimi, yani elektrik enerjisi sektörü ile ilgili bütün kuruluşlar dahildir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Devlet giriyor mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Devlet 

de giriyor. Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Su İşleri, yatırım yapacak firmalar... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, burada geçen, "makul bir temettü için gerekli gelir" 

ibaresindeki makul temettünün seviyesi konusunda Sayın Bakan bir açıklama yapar mı? Ban
ka faizi mi? Kıstas olarak bir şey koymazsak, yarın öbür gün, bazı kurumlar, kârlarını artır
mak için çok miktarda zam yapabilir. Makul bir temettünün miktarı ve ölçüsü nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş

kan, yatırım yapacak olan kuruluşun, genellikle yabancı paralar bazında koyduğu bir öz ser
maye var. Bu öz sermaye, projenin büyüklüğüne göre, bazısında 50, bazısında 10, bazısında 
-zaten çoğunu yerli firmalar yapıyor- 5, bazısında 20 milyar dolar oluyor. Bu öz sermayeye 
verilecek olan makul temettü, dolar bazında yüzde 12'dir..Bizim bugüne kadarki hesaplarımız 
da bu şekilde alınmıştır. "İç kârlılık" dediğimiz miktardır o. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, sayalım. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı olmadığı için, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1736 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtanı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanu
na Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Saydt Türkiye Elektrik Kurumu Dışın
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İddiamız bakidir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tabiî; zaten şimdi biz onu aramaya mecburuz Sayın Demir. 
2 nci maddenin oylamasında karar yetersayısı olmadığı için müzakerelere ara vermiştik. 

Şimdi 2 nci maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 
2'nci maddeyi kabul edenler... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, Başbakanlar teamülde çift oy kullana

maz, bir bakana vekâlet edemezler. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Muhterem arkadaşlar, karar yetersayısı yine yoktur. (ANAP sıralarından "Bir daha sayın" 

sesleri) Saydık, gayet dikkatli olarak saydık efendim. 
M. TURAN BAYAZİT (İzmir) — Sayın Başkan, karar yetersayısını Anavatan Grubu teş

kil edememiştir; zabıtlara böyle geçsin. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tekrar ara verdiğimiz takdirde de yine karar yetersayı

sının bulunamayacağı düşüncesiyle; gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek ve 1 Mart 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saali : 17.55 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1, —Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından buğuru kadar göreve atanan imam 

hatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazılı 
cevabı (7/1100) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim. 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 
ANAP iktidara geldiği 1983 yılından bugüne kadar Bakanlık kadrosu içinde göreve ata

nanların taç tanesi imam hatip lisesi mezunudur? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 17-055/1817 

28.2.1990 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9.2.1990 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 7/1100-4239/19237 sa
yılı yazısı. 

Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
olduğu ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılan memuriyet sınavları sonu
cu Bakanlığımız kadrolarına 1983 - 1990 yılları arasında ataması yapılan imam - hatip lisesi 
mezunu memurların listeleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. imren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
1983 yılı Aralık ayından bugüne kadar Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına açıktan 

atanan imam - hatip lisesi mezunlarını gösterir listedir 
Sıra No. Adı ve Soyadı Unvanı Birimi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Mehmet Keskin 
Veysel Derindağ 
Sadi Mercanoğlu 
Mehmet Erkan 
Yılmaz Gürler 
Eyyüp Koç 
Kamil Yeşilyaprak 
Karagöz Cilasun 
Ramazan Karaduman 

Memur 
Memur 
Şoför 
Memur 
Memur 
Memur 
Bilgisayar tşl. 
Memur 
Daktilograf 

İstanbul Böl. Müd. 
İstanbul Böl. Müd. 
İzmir Böl. Müd. 
Kayseri Böl. Müd. 
Kayseri Böl. Müd. 
Kocaeli Böl. Müd. 
Çalışma Gen. Müd. 
Personel Dai. Baş. 
İd. ve Malî İş. Dai. Baş. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

28 . 2 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00ı 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
tletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili 
Seçimlerinin Yenilenmesine ilişkin önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. 
Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 14.2.1990) 

3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 
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4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

5. — 657 Sayılı Harita Genıel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Dömirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

7. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

8. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

9. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

10. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

11. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında imza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (Ş. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

13. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 
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15. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : .358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

22. — izmir Milletvekili Erdal tnönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

» • • t ^ • * " 





Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 362) 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlann Elektrik 
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Ku
ruluşlann Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporlan (1/624, 1/137) 

T.C. 
Başbakanlık , 20.10.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn. Md. 07/101-2258/03422 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 7.8.1989 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlann Elek
trik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması» ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasana" 
ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketi statüsü
ne sahip yerli ve yabancı şirketlerin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendi
rilmesi 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunda öngörülmüş bulunmaktadır. 

Kanun uyarınca, Bakanlar Kurulu kararına göre belirlenen görev bölgelerinde görevlen
dirme talebinde bulunan şirketler ile üretim tesisi kurup işletmek üzere izin talep eden şirketle
rin başvuruları incelenerek değerlendirilmekte ve bazı şirketlerle görev sözleşmesi izmalan-
maktadır. 

Ülkemizde mevcut elektirk enerjisi potansiyelinin değerlendirilerek kullanılabilir hale ge
tirilmesinde özel sektöre tanınan bu imkân, millî ekonomimize büyük fayda ve dinamizm sağ
layacaktır. 
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özellikle bu Kanuna göre üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yapılacak elektrik enerjisin
de fiyat istikrarını sağlamak ve yine bu faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, geliştirme, proje 
tesis, üretim, ithalat hizmetleri Ue finansman çalışmalarına yardıma olmak amacıyla Elektrik 
Enerjisi Fonu adı altında bir fonun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Gerçekleştirilecek üretim ve hizmetler için hazırlanacak tarifelerden ayrılacak paylarla oluş
turulacak olan mezkûr fonun ihdasını teminen bu Kanun Tasarısı düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, bu mad
dede şirketler nezdinde kurulması öngörülen fonlar kaldırılmış ve yerine Elektrik Enerjisi Fo
nu getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile Kanuna beş ek madde ilave edilmiştir. 

Eklenen 1 inci madde ile, elektrik enerjisi sektörüne hizmet edecek "Elektrik Enerjisi Fonu" 
kurulmuş ve fonun kaynakları bu maddede açıkça gösterilmiştir. 

Eklenen 2 nci madde ile, fonun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakan 
tarafından kurulan S kişilik bir yönetim kurulunca idare edileceği belirtilmektedir. 

Eklenen 3 üncü maddede, fonun işleyişinin Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet thale 
Kanunu ve Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olmadığı belirtilmektedir. 

Eklenen 4 üncü madde ile, fonun Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenece
ği öngörülmüştür. 

Eklenen S inci maddede, fonla ilgili hususların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği öngörülmüştür. 

Madde 3. — Yürürlük ile ilgilidir. 

Madde 4. — Yürütme ile ilgilidir. 

T.C. 
Başbakanlık 10.6.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : KK. Gn. Md. 18/101-1/309/03431 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 'İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin D eğişi tiril meşi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararname bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 
91 ind maddesine istinaden bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 362) 
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GEREKÇE 

19.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki Kuruluşların Elek
trik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki 3096 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesinde "Görevin verilmesi" ne dair usul ve esaslar tespit edilmiştir. Buna göre 
elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti ile ilgili olarak hizmet vermek üzere kurulmuş ser
maye şirketlerine, DPT görüşü alındıktan sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Krulu kararıyla görev izni verilebilecektir. Yine aynı maddede Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde görevli şirketlerde sözleşme yap
ma yetki ve görevi verilmiştir. 

Bu hükümlerle getirilen düzenlemenin yanında, Kanunun S inci maddesinde; görevin ifa
sı için görev bölgesi içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılmış ve yapılacak olan 
üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarının Bakanlar Kurulu kararı ile görevli şir
ketlere verilebileceği hüküm altına alınmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında da tesislerin işle
tilmesinin 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanun ve bununla ilgili yönetmelik esaslanna göre yapılacağı öngörülmüştür. 

Belli bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi maksadıyla hem Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ve hem de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi Başkanlığının görevlendirilmiş 
bulunması; birbirinin devamı sayılan hizmetlerde iki başlılığa sebep olmuş, bir yandan bu hiz
metlerin rasyonel ve uyum içinde devamı engellenirken bir yandan da kamuya götürülmesi ge
reken faaliyetlerde kesintiler meydana gelmiştir. 

Bu itibarla, mezkûr S inci maddenin ikinci fıkrasında bulunan ve tesislerin işletilmesi işini 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ve bununla il
gili yönetmeliklere bırakan hükmün değiştirilerek, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi Baş
kanlığının bu hususta devre dışı bırakılması gerekmiş, bunun yerine; 3096 sayılı Kanunun ge
nel esprisine uygun olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görevlendirilmesi ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda belirtilen mahzurların giderilmesi amacıyla getirilen değişiklikle; hizmetlerin yü
rütülmesi işinin tek kuruluş bünyesinde toplanması sağlanacak, zaman ve kaynak israfı önlen
mek suretiyle toplumun belli bir konudaki ihtiyacının uzmanlaşmış elemanlar vasıtasıyla daha 
hızlı bir şekilde karşılanması temin edilecektir. 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtı
mı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci madde
sinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi; 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak, Bakanlar Kurulunca 26.4.1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 362) 
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MADDE 1. — 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanu
nun S inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tesislerin işletilmesi ve devri ile ilgili hususlar çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür." 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaedi 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Y Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçm 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
/ . S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 

V Atasoy 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 

M. M. Taşçtoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 

S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. T, Titiz 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı V. 
H. C. Güzel 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yûmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 362) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Medisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 27.11.1989 

Komisyonu 
Esas No. : 1/137-1/624 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararname ile "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticâreti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı" Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Temsilcilerinin de katıldığı Komisyonumuzun 
23.11.1989 Tarihinde yaptığı 3 üncü Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz Kanun Hükmünde Kararname ile Kanun Tasarısının birleştirilerek görü
şülmesini kararlaştırmış olup Kanun Tasarısını görüşmelerinde esas almıştır. 

Kanun Hükmünde Kararname ve Kanun Tasarısının genel gerekçelerinin okunup, ilgili tem
silcilerin Kararname ve Tasarı ile ilgili görüşleri alındıktan sonra maddelere geçilmesi Komis
yonumuzca karar altına alınmıştır. 

I. Kanun Tasarısı ile Kanun Hükmünde Kararname birleştirildiği için Kanun başlığı ye
niden tanzim edilmiştir. 

II. Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi 3096 sayılı Kanunun S inci madde
sinin 2 nci Fıkrasını değiştirdiğinden Tasarının 1 inci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 

III. Kanun Tasarısının 1 inci maddesi ise Kanun Hükmünde Kararnamede 3096 sayılı 
Kanunun isminin açık yazılması nedeniyle parelellik sağlamak amaayla 2 nci madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

IV. Kanun Tasarısının 2 nci maddesindeki 3096 sayılı Kanunun ismi yine açık şekilde 
yazılmış olup Ek madde Tin başlık kısmına Kanun Tekniği açısından "Elektrik Enerjisi Fonu" 
ibaresi konulmuştur. 

Ek Madde l'in son satırında Fonun amaçlarım gerçekleştirebilmesi, özellikle projeleri Fi
nansman yönünden destekleyebilmesi için, yurt içi ve yurt dışında bulunan fînansman kuru
luşlarından kredi sağlaması gerektiği için fînansman kuruluşları kredi verirken kredi alanın 
tüzel kişiliği haiz olması şartını aramaktadır. Bu nedenle "Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
nezdinde" cümlesinden sonra "Tüzel Kişiliğe haiz" ibaresinin eklenmesi uygun görülmüştür. 
Aynı maddedeki "Fonun gelirleri şunlardır" ibaresi "Fonun Kaynakları Şunlardır" olarak dü
zeltilmiştir. Yine aynı maddenin (0 Fıkrasından sonra fonun kaynakları ancak fonun kurulu
şundan sonra harekete geçirilebileceğinden fonda yeterli birikimin sağlanmasının uzun bir sü
reyi alacağı kuşkusuzdur. Ayrıca fonun amacına ulaşabilmesi başlangıçta olması gereken bir 
birikimle mümkün olacağından fonda yeterli birikimin sağlanması için geçecek süre içinde ve 
fonun faaliyetleri sırasında fonun yurt içi ve yurt dışı fînansman kuruluşlarından kredi alması 
zorunluluğu nedeniyle (g) Fıkrası olarak iç ve dış krediler ibaresi eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 362) 



Keza aynı maddenin (g) Fıkrası teselsülü sağlamak amacıyla (h) Fıkrası olarak kabul edil
miştir. 

V. Kanun Tasarısının Ek 2 nci maddesinin başına "Fonun Yönetimi" hükmü konulmuş 
ve madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

VI. Kanun Tasarısının Ek 3 üncü maddesinin başına "Uygulanmayacak Kanunlar" hük
mü konulmuş olup maddede geçen "832 sayılı Hararah Kanununun numarası" "6245 sayılı 
Harcırah Kanunu" olarak düzeltilmiştir. 

VII. Kanun Tasarısının Ek 4 üncü maddesinin başına' 'Uygulanmayacak Kanunlar'' hük
mü konularak madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

VIII. Kanun Tasarısının Ek 5 inci maddesi olarak Devlet malları ve paralarının haczedi-
lemeyeceği kuşkusuzdur. Fonun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nezdinde kurulması yö
netimin Bakanlıkça yerine getirilmesi ve kaynakları göz önüne alınarak, Fonun emniyetle ça
lışmasının sağlanması bakımından yeni bir ek madde eklenmesi uygun görülmüştür. 

IX. Kanun Tasarısının Ek 5 inci maddesi Ek 6 ncı madde olarak teselsül ettirilmiş olup, 
maddenin başına "Yönetmelik" hükmü eklenmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ek maddelerde yapılan yukarıdaki değişikliklerle 3 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

X. Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi 4 üncü madde, 4 üncü maddesi ise 5 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

tşbu Raporumuz Plan-Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Adnan Yıldız 

istanbul 
Sözcü 

Erkan Yüksel 
Tokat 
Üye 

Metin Yaman 
Erzincan 

Üye 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 
Üye 

M. irfan Basyaztcıoğlu 
Kayseri 

Üye 
Hli Aksoy 

İzmir 
(Ek madde 1, Ek madde 2 ve Kararna

meye muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Başkanvekili 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 
Kâtip 

Ali Sami Akkas 
Balıkesir 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

tçel 
Üye 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 
(Tasarının Ek madde 1 ve Kanun Hükmün
deki Kararnameye muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Neccar Turhan 

İzmir 
(1 ve Ek 1 maddeye muhalefet ve 2 nci 

maddeye muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Şinasi Aütner 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 362) 



MUHALEFET ŞERHÎ 

3096 sayılı \asa ile ilgili olarak görüştüğümüz Kanun Hükmünde Kararnameye Meclisin 
yetkisini aldığı için muhalifiz. 

Neccar Turhan Sedat Doğan M Aksoy 
İzmir Adana tzmir 

• MUHALEFET ŞERHİ 

Kurulacak olan fonun diğer fonlar gibi T.B.M.M. denetimi dışında tutulacak olmasından 
ve oluşturulacak bu fonla geçim sıkıntısı içinde olan yurttaşlarımıza yeni ekonomik yük getiri
leceğinden ayrıca özel sektöre ve yabancı tekellere finansman sağlanacağından 3096 sayılı 'ya
sanın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 3096 sayılı \asaya ek olarak sunulan Ek-1 maddeye 
muhalifiz. 

Uli Akscy A. Sedat Doğan Neccar Türkcan 
İzmir Adana İzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ek madde 2 de Elektrik Enerji Fonu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından Bakan
lık bünyesinde teşkil edilecek S kişilik yönetim kurulunda, Bakanlık üst düzeyindeki görevliler 
ve yönetim kurulunda görev alacak teknik elemanlar belirlenmediği için muhalifiz. 

Wi Aksoy Neccar Türkcan 
İzmir tzmir 

23.11.1989 

MUHALEFET ŞERHİ 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının, yeni bir Fon yaratması amacında olması do
layısıyla ve DYP olarak fonlara, denetim ve kullanım açısından sakıncalı gördüğümüz için bu 
Fon Kanununa muhalifiz. 

Saygılarımızla. 

Şinasi Alttner Mehmet Korkmaz 
Zonguldak Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 362) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30 . 1 . 1990 
Esas No. : 1/137, 1/624 

Karar No.: 104 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 
26.4.1987 tarihinde kabul edilen ve 10.6.1987 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarih
te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20.10.1989 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı" ön havalesi gereği Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda ilgisi nede
niyle birleştirilerek ve tasan esas alınmak suretiyle görüşülmüş ve 13.12.1989 tarihinde Komis
yonumuza havale edilmiştir. 

Tasan, Komisyonumuzun 24.1.1990 tarihinde yaptığı 28 inci birleşimde Hükümeti temsi-
len Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla 
incelenip, görüşülmüştür. 

Komisyonumuzda tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; işletme hakkının dev
rinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına verilmiş olan yetkilerin Kanun Hük
münde Kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına devredilmiş olmasının pratikte 
sağlayacağı faydaların tartışılır olduğu, kurulması öngörülen Fon ile bütçe kaynaklarının kı
sıtlandığı, kamudan özel sektöre kaynak aktarıldığı, firmaların risklerini azaltmaya yönelik 
bir girişim olduğu, riskin yatırımcı firmalardan alınarak halkın omuzlanna yüklendiği, bütçe
den ayrılacak ödeneklerin Fon marifetiyle denetim dışı kaldığı, Fon'un yönetiminin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanınca seçilecek 5 kişiden oluşmasının çeşitli sakıncalara yol açacağı, enerji 
darboğazı olmadığı halde zaten kıt olan kaynaklarımızın niçin bir sektöre karialize edildiği, 
mevcut küçük kapasiteli santrallerimizin neden çalıştırılmadığı gibi eleştiri ve sorular dile geti
rilmiştir. 

Bu eleştiri ve sorulara Hükümet temsilcisince verilen cevaplar ve yapılan açıklamalarda; 
belli bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi maksadıyla hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı, hem de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevlendirilmiş bulunma
sının, birbirinin devamı sayılan hizmetlerde aksamalara sebep olduğu, bir yandan bu hizmet
lerin rasyonel ve uyum içinde devamı engellenirken, bir yandan da kamuya götürülmesi gere
ken faaliyetlerde kesintiler meydana geldiği, bu nedenle, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığı yerine, 3096 sayılı Kanun'un genel esprisine uygun olarak Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı'nın görevlendirildiği, tasarı ile kurulması öngörülen Fon'un amacının 3096 sayıh 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 362) 
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Kanuna göre üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yapılacak elektrik enerjisinde fiyat istikrarını 
sağlamak ve yine bu faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, geliştirme, projç tesis, üretim, ithalat 
hizmetleri ile finansman yetersizliğini karşılamak olduğu, elektrik maliyetleri arasındaki far
kın Fbn'a yatırılacağı, ufak potansiyellerin devreye sokulmasının bu sayede destekleneceği, Fon'un 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi olduğu, şu anda enerji darboğazı 
bulunmadığı, ancak gelecekte tekrar enerji darboğazına düşmek istemiyorsak 10 yıl içinde 24 
milyar dolarlık yatırım yapmamız gerektiği belirtilmiştir. 

kapılan bu görüşmeler sonucunda tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştiri
len, 3096 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Tesislerin işletilmesi 
ve devri..." ibaresi birinci fıkra ile birlikte düşünüldüğünde yanlış anlamalara sebep olabilece
ği düşüncesiyle, "Bu maddenin uygulaması..." şeklinde değiştirilmiş, Elektrik Enerjisi Fonu'-
nun yalnız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını değil diğer Bakanlıkları da ilgilendiren yönle
ri bulunduğu, bu nedenle çıkanlacak yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıkarılmasında fayda 
ve zorunluluk olduğu görüşünden hareketle "...ile ilgili hususlar..." ibaresinden sonra gelmek 
üzere "...Bakanlar Kurulunca..." ibaresi eklenmiş ve madde bu değişiklikler doğrultusunda ye
niden düzenlenmiş, -

Çerçeve 3 üncü maddesine bağlı Ek Madde 2, Fon'un biri Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu Bakanca, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanca, üç üyesi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca tayin edilecek S kişilik yönetim ku
rulunca idare olunacağı ve sekreteryasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüteceği 
şeklinde yeniden düzenlemiş, 

Ek Madde 3'de yer alan uygulanmayacak hükümlerle ilgili bölümden "...6245 Sayılı Har
cırah Kanunu..." ile ilgili kısım, uygulamada bir takım aksaklıklara ve karışıklıklara meydan 
vermemek amacıyla madde metninden çıkarılmış ve madde bu doğrultuda yeniden düzenlenmiş, 

Ek Madde 6'da yer alan "...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca..." ibaresi, Elektrik 
Enerji Fonu'nun diğer Bakanlıkları da ilgilendiren yönleri bulunduğundan metinden çıkarıl
mış ve yerine, çıkarılacak yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca çıkarılmasına imkân sağlamak ama
cıyla "Bakanlar Kurulunca..." ibaresi konmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasını değiştiren Çerçeve 2 nci maddesi, 
aynı Kanuna ek maddeler ekleyen Çerçeve 3 üncü maddesi ve bağlı Ek Madde 1, Ek Madde 
4, Ek Madde S ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Başlık yapılan değişiklikler doğrultusunda "3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışın
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti tle Görevlendirilmesi Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü tle Aynı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Katip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Nihat Tûrker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Muhalefet şerhim eklidir. 
İ. Önder Ktrlt 

Balıkesir 
Muhalefet şerhi ekli 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İsmaü Şengün 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim ekte. 
Ali Topuz 
İstanbul 

Karşı oy yazısı eklidir. 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Sözcü 
Reşit Ülker 

istanbul 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Idimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğhı 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalifim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Ayken Doğan 
İsparta 

Muhalefet şerhim ekli. 
Birgen Keleş 

îzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Muhalefet şerhi ekli. 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
Muhalefet şerhi ekli. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Kanunun 1 inci maddesi ile, 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı basanın S inci maddesinin 
ikinci fıkrasını değiştiren, 26.4.1987 tarihli Kanun Hükmünde Kararname; dayanağı olan 2.2.1984 
tarih ve 2977 sayılı yetki kanununun amacına, kapsamına ve ilkelerine açık biçimde aykırıdır. 

2. 3096 sayılı \asanın S inci maddesi ve bu maddede yapılan değişiklikler, sözkonusu 
kanunun amaç ve kapsam maddelerine aykırıdır. 

3. Elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve devri ile ilgili düzenlemeler ulusal çıkarları
mıza aykırıdır. 

4. Oluşturulan "Elektrik Enerjisi Fonu" için öngörülen kaynaklar; bütçeden ayrılacak 
ödenekler yanında, kamu mülkünden elde edilecek gelirleri de içermekte ve fon yönetimini Enerji 
ve .Tabiî Kaynaklar Bakanının atayacağı beş kişilik bir yönetim kuruluna vermektedir. Böylece 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun yetkilerine tecavüz sözkonusudur. 

Yukarıda belirtilen konular Anayasamızda da aykırılıklar taşımaktadır. Bu nedenlerle ya
sanın tümüne karşı olduğumuzu arz ederiz. 

Ali Tbpuz Birgen Keleş Abdulkadir Ateş 
istanbul İzmir Gaziantep 

Enis Tütüncü H. Ziya Bostan Erdal Kalkan 
Tekirdağ Aydın Edirne 

Cemal Seymen I. Önder Ktrlı 
Nevşehir Balıkesir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kamu gelirlerinin, fon tesisi suretiyle, konsolide bütçe dışına çıkarılmasına, harcamaları 
10S0 sayılı Muhasebe-i Umumiye, 2886 sayılı Devlet İhale ve 624S sayılı Harcırah kanunlarına 
tabi olmaksızın yapılmasına karşıyız. Elektrik tüketim bedellerinin özel sektör yoluyla tahsil 
edilmesi uygulanmasını sakıncalı buluyoruz. 

A. Aykon Doğan Mahmut Oztürk Alaettin Kurt 
İsparta Niğde Kocaeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METİN 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Tica
reti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu 

Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasana 

MADDE 1. — 4.12.1984 tarihli, ve 3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tarifelerin tespitinde; yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garanti
si verilmemiş ise kur farkları, teknik ve sermaye amortismanlan, Elektrik Enerjisi Fonu için 
ayrılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için 
gerekli gelirin sağlanması esas alınır." 

MADDE 2. — 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 Sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı vcj 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'-I 

I 

un S inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

' 'Tesislerin işletilmesi ve devri ile ilgili hu
suslar çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nca yürütülür. 

MADDE 2. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 Sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki Ka
nunun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım 
ve onarım giderleri, faiz ve kur farkı garantisi 
verilmemiş ise kur farktan, teknik ve sermaye 
amortismanları, Elektrik Enerjisi Fonu için ay
rılacak fon payı, diğer masraf ve harcamalar ile 
ortaklara dağıtılacak makul bir temettü için ge
rekli gelirin sağlanması esas alınır. ( 

MADDE 3. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanu
na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 Sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanu
nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili husus
lar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetme
lik çerçevesinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca yürütülür. 

MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4.12.1984 Tarihli ve 3096 sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ti
careti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna 
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışında
ki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Da
ğıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkın
da Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabu
lü ile Aynı Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışında-
I id Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Da-
ğıamı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkın-

1 da Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Ue Aynı Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"EK MADDE 1. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili araştırma, geliştirme, etüt, proje, 
denetim faaliyetleriyle, kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fi
yatlarında istikrar sağlamak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Elektrik Enerjisi 
Fonu adı altında bir fon kurulmuştur. 

Fonun gelirleri şunlardır : 

a) Tabiî kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak alınacak bedeller, 

b) Elektrik enerjisi satış tarifelerinden ayrılacak paylar, 

c) Bütçeden ayrılacak ödenekler, 

d) Faiz gelirleri, 

e) İrat kaydedilen teminatlar, 

f) Projelerin denetimini yapmak üzere seçilen müşavir ücretlerini karşılamak amacıyla 
şirketlerden yapılan tahsilat, 

g) Diğer gelirler. 

EK MADDE 2. — Elektrik Enerjisi Fonu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 
Bakanlık bünyesi içinde teşkil edilen beş kişilik bir yönetim kurulunca Kanunun amacına uy
gun olarak yönetilir. 

EK MADDE 3. — Fonun işleyişi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı 
Devlet thale Kanunu ve 832 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

EK MADDE 4. — Fonun denetimi, 24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yapılır. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Elektrik Enerjisi Fonu 

EK MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu metninin Ek 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Elektrik Enerjisi Fonu 

EK MADDE 1. — Bu Kanunun uygulan
masıyla ilgili araştırma, geliştirme, etüt, proje, 
denetim faaliyetleriyle, kurulacak tesislere fi
nansman yönünden destek ve elektrik enerjisi 
fiyatlarında istikrar sağlamak amacıyla Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Tüzelki
şiliğe haiz Elektrik Enerjisi Fonu adı ile bir fon 
kurulmuştur. 

Fonun Kaynakları Şunlardır. 
a) Tabiî Kaynakların ve tesislerin kullanım 

hakkı karşılığı olarak alınacak bedeller. 
b) Elektrik Enerjisi satış tarifelerinde ay

rılacak paylar, 
c) Bütçeden ayrılacak ödenekler, 
d) Faiz gelirleri, 
e) trad kaydedilen teminatlar, 
f) Projelerin denetimini yapmak üzere se

çilen müşavir ücretlerini karşılamak amacıyla 
şirketlerden yapılan tahsilat, 

g) tç ve dış krediler, 
h) Diğer gelirler. 

Fonun Yönetimi Fonun Yönetimi 

EK MADDE 2. — Elektrik Enerjisi Fonu EK MADDE 2. — Elektrik Enerjisi Fonu; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesin- üyelerinden biri Hazine ve Dış Ticaret MUste-
de kurulan ve 5 kişiden oluşan bir yönetim ku- şarlığının bağlı olduğu Bakanca, biri Devlet 
rulu eliyle yönetilir. Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanca, üç 

üyesi de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınca 
tayin edilen S kişilik Yönetim Kurulunca idare 
olunur. Fonun sekreteryasını Enerji ve Tabu Kay
naklar Bakanlığı yürütür. 

Uygulanmayacak Kanunlar 
EK MADDE 3. — Fonun işleyişi 1050 Sa

yılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 Sayılı 
Devlet ihale Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. 

Fonun Denetimi 
EK MADDE 4. — Fonun Denetimi 

24.6.1983 Tarih ve 72 Sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname esaslarına tabidir. _ 

ıuriciye Büyük Millet Meclisi 

Uygulanmayacak Kanunlar 

EK MADDE 3. — Fonun işleyişi 1050 Sa
yılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 Sa
yılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine tabi de
ğildir. 

Fonun Denetimi 

EK MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu metninin Ek 4 üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teküf Ettiği Metin) 

EK MADDE 5. — Fonun çalışma usul ve «asları ile diğer hususlar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir." 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
G Taner 

Devlet Bakam 
/. Çelebi 

Devlet Bakam 
/ Otardan 

Devlet Bakam 
E. Konukrnan 

Adalet Bakam 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakam 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pahdemtnı 
Bayındırlık ve İskân Bakam 

C. AUtnkaya 
Ulaştırma Bakam 

Devlet Bakanı 
K İnan 

Devlet Bakam Y. 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/ Afhn 

Millî Savunma Bakam 
/ S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakam 
H. Şıvgtn 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
C. Tîmeer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ . Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E Kurt 

Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

£ Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Haciz Edilememesi 

EK MADDE 5. — Fonun paraları ve 
malları haczedilemez, 

Yönetmelik 

EK MADDE 6. — Fonun gelirleri, gi
derleri, yönetimi ve fonla ilgili diğer hu
suslar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenle
nir. 

Yürürlük 

MADDE 4. — Kanun Tasarısının 3 
üncü Maddesi 4 üncü Madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 5. — Kanun tasarısının 4 
üncü Maddesi 5 inci Madde olarak ay
nen fcaibul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Haciz Edilememesi 

EK MADDE 5. — Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu metninin 
Ek 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

EK MADDE 6. — Fonun gelirleri gi
derleri, yönetimi ve fonla ilgili diğer hu
suslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yö
netmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu metninin 5 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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