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nulacak ödeneklerle iller Bankasına nakden
ödenir.
d) ikizdere Santralinin TEK'e devri sebe
biyle iller Bankasına olan borç her yıl bütçeye
konulacak ödeneklerle nakden ödenir. Ancak
bu tesis için bütçeden yapılmış olan ödemeler
bu borçtan indirilir.
e) Devredilecek, tesislerin inşası ile ilgili
olarak Devletçe yapılmış olan hibeler, tesbit
edilecek kıymetlerden düşülür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici Madde 4. — Etibank nezdinde mev
cut Enerji Grupu borçlu cari hesabının de
vir tarihindeki bakiyesi Etibankça Hazine borç
lu hesabına, buna karşılık kurumca bu meblâğ
da Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına akta
rılır. Etibankça Hazine borçlu cari hesabına
kaydolunan meblâğ, 1971 yılından itibaren 10
yıl vadeli ve % 5 faizli Devlet tahvilleri veril
mek suretiyle 20 eşit taksit halinde tasfiye edi
lir. Maliye Bakanlığı bu borcu gerektiğinde er
ken ödemeye yetkilidir.
Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e dev
redilecek varlıkların tesbiti ve devir bilançosu
nun düzenlenmesine ait işler her defasında Ba
kanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili kurum ve bele
diye ile TEK tarafından seçilecek birer üye
den kurulu bir kurul tarafından yapılır.
Bu kurul kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, en geç 6 ay içerisinde yapılacak
devir yönetmeliğine göre çalışır.
Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar,
Maliye, içişleri ve imar ve iskân bakanlıkları
tarafından hazırlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
TEK'e geçecek personel
Geçici madde 5. — a) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Etibanikm Enerji Gru
pu personeli ile Etibankın elektrikle ilgili iş
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lerde çalışan bütün personeli yeni bir tâyin
işlemine lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi
özlük hakları saklı kalmak üzere, TEK'e geçer.
b) Bu kanunun geçici 1 nci ve 2 nci mad
deleri gereğince belediyeler, Devlet Su işleri
Umum Müdürlüğü ve iller Bankasından TEK'e
devrolunacak personel, TEK ile bu kuruluşların
her biri tarafından müştereken tesbit olunur.
Te3bit olunan bu personel, listeleri TEK'in Yö
netim Kuıulunca onanmakla ayrıca bir tâyin iş
lemine lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi
özlük hakları saklı kalmak üzere TEK'e ge
çer.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir sualim
var efendim.
BAŞKAN — Kimden efendim, Hükümetten
mi, komisyondan mı?
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hükümet
ten.
BAŞKAN — Buyurun.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim,
İstanbul İEET idaresi zannediyorum, bu ka
nunla bu teşekküle geçmiş oluyor. Burada ça
lışan memurların hakları ve emeklilik vaziyet
leri ne olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Efen
dim, istanbul Elektrik Tramvay Tünel idaresi,
istanbul'un elektrik dağıtım işlerinde baki kal
maktadır. Onun için personelle bir alâkası
yoktur.
BAŞKAN' — Pekiyi efendim. Madde üze
rinde söz istiyen ayın üye?... Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
İmtiyaz hakları
Geçici madde 6. — Bu kanunun yayınlan
masından önce belediye elektrik işletmelerine
intikal etmiş bulunan imtiyaz haklan, veci
beleri ve tesisleri bu işletmelerin devri ile; Dev
letçe verilmiş imtiyaz sahibi şirketlere ait imti
yaz hukuk ve vecibeleri ve tesisleri, imtiyaz
Sözleşmesinin her hangi bir suretle sona ermesi
halinde TEK'e geçer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Bir takrir var okutuyorum
efendim,
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