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kadar tahammülü var. Ama faizi de buna ilâve
ederseniz % 8 zait bir de net aktif üzerinden
% 5 veya 10 faiz isabet ediyorsa, bu takdirde
ekonomik rantabiliteyi % 15 e, bâzı hallerde
% 20 ye kadar çıkarırsınız. Malî rantabilite
olsa anlardım, öz sermayeye göre hesabedilse
anlardım, ödenmiş sermayeye göre hesabedilse
onu da anlardım. Ama tesis bedelleri hesabedilince; arz ettiğim gibi, bu miktar yüksektir.
Bunun hiç olmazsa % 5 e indirilmesi lâzımdır.
Bunu temin etmek üzere de bir takrir takdim
ediyorum, kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Sabit Osman Avcı, buyurunuz efen
dim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, sayın senatörler; Sayın Ferid
Melen görüşülmekte olan 12 nci maddenin (b)
fıkrasındaki net sabit kıymetler üzerinden % 8
den az olmamak üzere bir gelir... Bu % 8 i Sa
yın Melen yüksek buluyorlar ve bilhassa diğer
bütün masraflar çıktıktan sonra, sabit kıymet
lerin amortismanları düştükten sonraki, kalan
kısmı olduğunu da ifade ettiler. Böyledir. Fakat
bu rakam yüksek değildir. Türkiye'de elektrik
ihtiyacı artış nisbeti % 13 ile 13,5 civarındadır.
Bu ihtiyacın karşılanması için % S en asgari öl
çüdür. Yine Sayın Melen'in kendilerinin de bah
settiği Dünya Bankası tatbikatında da diğer
milletlerden de % 8 asgari nisbet olarak tesbit
edilmiştir. Halihazırda Etibankça tatbik edilen
de % 7,2 dir, TEK Kurumu ile tabiatiyle daha
fazla memleketin elektrik ihtiyacını karşılamak
için bu tesislerin daha fazla yapılması ihtiyaç
ların ve talebin karşılanması bakımından ve
diğer milletlerde de tatbik edilen Dünya Ban
kasınca da tatbik edilen asgari nisbeti % 8
olarak biz kanuna koymuş bulunuyoruz. Bu se
beple bu nisbetin değiştirilmemesi lâzım.
İkinci bir husus «Türkiye'deki elektrik fi
yatları yüksektir.» dediler. Türkiye'deki elek
trik fiyatları yüksek değildir. Bulgarlarla yap
tığımız 100 milyon Kw/h. lik bir elektrik enerjisi
mübadelesi vesilesiyle onlarda da gördük ki,
aşağı - yukarı, bizim fiyatlarla paralel aynı se
viyededir. Bu bakımdan bu nisbette her hangi
bir değişiklik yapılmamasını bilhassa istirham
ediyorum. Teşekkür ederim.
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FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan,
bir sual soracağım.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
FERİD MELEN (Van) — Dünya Banka
sının tesbit ettiği kâr haddi % 7 kâr nisbeti
faize dâhil midir, değil midir? Zannediyorum
ekonomik rantablite oluyor. Ekonomik rantablite olunca f aizle birlikte mütalâa olunur.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
RANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
Şimdi efendim, bir defa bu tesislerde yapılması
lâzımgelen ek tesisler ve bu tesislerin yenilen
mesi, ilâvesi v. s. için % 8 nisbetinde bir meb
lâğın geriye dönmesi asgari nisbet olarak iste
niyor ve böylece tesbit ediliyor.
BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim.
Başkanlığa
TEK kanun tasarısının 12 nci maddesinin
(b) bendindeki % 8 oranının % 5 e indirilme
sini arz ve teklif ederim.
Van
Ferid Melen
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oyunuza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
BÖLÜM - IV
Yönetim
Yönetme ve temsil
Madde 13. — TEK, bu kanun ile diğer mev
zuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları
uyarınca Genel Müdür tarafından yönetilir. Te
şekkülü ,idare ve kaza mercilerinde ve üçüncü
şahıslara karşı Genel Müdür temsil eder. Genel
Müdür, temsil yetkisini genel hükümlere göre
devredebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Yönetim Kurulu
Kuruluş
Madde 14. — TEK'in Yönetim Kurulu :
a) Genel Müdürle teşekkülün genel müdür
yardımcılarından ilgili Bakanca belirtilecek bi
risi,
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