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rin derin tetkik etmek ortaya koymak lâzımgelir.
Binaenaleyh, ben Bakandan rica ediyorum,
hiç olmazsa yönetmeliğin esasları hakkında filhal ne düşünüyorlar, şu kürsüden beyan buyurşunlar da biz bir tatmin olalım. Ve istiyorum
M, esaslı bir teşekkül kurulacaksa, bu zabıta
hakikaten bir vazife yapacaksa, bu vazifeyi ya
pacak arkadaşların çok titiz bir şekilde hareket
etmeleri lâzımdır ve illâ mesele dejenere olur ve
olacağa da benzemektedir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Sabit Osman Avcı, buyurunuz.
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 32 nci mad
de ile ilgili Saym Senatör Ekrem Özden'in te
reddütlerine, dejenere olacağı yolundaki şüp
helerine kanaatimce hiç mahal olmıyacak şekil
de madde güzel tedvin edilmiştir.
«TEK tesislerini korumakla görevli olanlar
bu görevlerini yerine getirmede...» diyor, mad
de.
TEK tesisleri enerji santralleridir. Bunların
bir emniyet bölgeleri olacaktır. Her türlü sa
botajlara, tahribe, ve saireye daima mâruz kal
maları, karışıklıklarda muhtemel olan hassas
noktaalrdır. Bu yerlerde daimî surette genel za
bıtanın vazife görmesi mümkün değildir. Genel
zabıtanın vazife görmesi mümkün olmıyan bu
yerlerde TEK'in kendisi, görevleriyle ilgili zabı
ta hizmetlerini yerine getirecek vazifelileri ora
ya koyacaktır. Bu vazifelileri oraya koyarken
elbette ki, bir eğitimden, bir kurstan geçirecek
tir. Ayrıca da, genel zabıta bu işe el koyduğu
anda bu görev ve yetkileri bitecektir. Nasıl başlıyacak, nasıl bitecek?.. Bu hususlarda genel za
bıtanın başı olan İçişleri Bakanlığı ile müşte
reken bir yönetmelik de tesbit edilecektir.
Bu bakımdan hiçbir şüpheye ve tereddüde
mahal yoldur. Sayın Özden'in müsterih olması
nı, kendilerinin buradan ifade buyurdukları te
reddütlere da mahal vermiyecek şekilde çalış
malarımızda bu fikirlerinden istifade edeceği
mizi arz ederim.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual sor
mama müsaade eder misiniz, Saym Başkan?.
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BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Özden.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu memur
lara gümrük memurlarına ve kolculara falan
olduğu gibi elbise filân yaptırılacak mıdır?
BAŞKAN — Öyle anlaşılıyor, galiba .
Buyurunuz Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Saym
Başkan, bugün Etibankm çeşitli fabrikaları var.
Diğer yandan Sümerbankm çeşitli fabrikaları
var. Bu fabrikalarda çeşitli zabıta görevlerini
yapanların elbette ki, bir üniformaları var, bir
kıyafeti var. Bunlara da aynı şekilde, hiç ol
mazsa sivil eşhastan tefrik edilebilmeleri için
özel bir kıyafet verilecektir. Bu, tabiî bir du
rumdur.
BAŞKAN — Peki efendim.
Madde üzerinde söz istiyen saym üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sokak, park, meydan gibi yerlerin aydınlatılması
Madde 33. — Elektrik işletmeleri TEK ta
rafından yürütülen şehir ve kasabalarda sokak,
park, meydan gibi umumi yerlerin aydınlatıl
ması, bunlara ait proje ve tesisler, TEK'le bele
diyeler arasında düzenlenecek bir anlaşmaya
göre, TEK tarafından yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir,
Kadro
Madde 34. — Kadrolar, işletme bütçelerinin
ekini teşkil eder. Teşekkül ve teşekküle bağlı
işletmelerin kadroları Genel Müdürlükçe; mü
essese ve müesseselere bağlı işletmelerin kadro
ları müesseselerce hazırlanır. Mevzuat hüküm
lerine göre üst mercilerin kararma bağlı olan
lar dışındaki kadrolar işletme bütçeleriyle bir
likte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Personel rejimi
Madde 35. — TEK ve müesseseleri ile işlet
meleri personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri
personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürür-
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