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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Geçici 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Giresun
ihsan Topaloğlu
Geçici madde 6. — Bu kanunun yayınlan
masından önce belediye elektrik işletmelerine
intikal etmiş bulunan imtiyaz hakları, vecibe
leri ve tesisleri bu işletmelerin devri ile; Dev
letçe verilmiş imtiyaz sahibi şirketlere ait im
tiyaz, hukuk ve vecibeleri ve tesisleri TEK'e
geçer.
BAŞKAN' — Sayın Topaloğlu, takririnizi
izah sadedinde,.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanunun ga
yesi Türkiye'deki elektrik enerjisinin bir elde
toplanmasıdır.
Gerekçede bu açıkça ifade ediliyor. Yukardaki ifade şekli aynen şu: «Yukarda verilen
bilgilerden anlaşılacağı veçhile bütün bir mem
leket sathında elektrik enerjisinin üretim, ile
tim, dağıtım işlerini bir tek teşkilât içinde top
lamak ve bütün memleketin her yerinde muhtacolduğumuz bol ve güvenilir elektrik enerji
sini ziyadesiyle...» Devam ediyor. Şimdi gaye
tek teşkilât içinde toplamak olduğuna göre bu
kanunun içerisinde bâzı istisnalar filvaki var.
Deminde Sayın Bakanın bahsettiği dağıtım teş
kilâtı bunun dışında kalmıştır. 2 nci maddede,
geçici zaruri hallerde belediyelere santral yap
mak hakkı tanınmaktadır. Bu bir zaruret ola
bilir, bunun üzerinde durmadık. Temennimiz
suiistimal edilmesin, TEK Kanununda yara
açılmasın.
Üçüncüsü ise, bir zaruret görmediğimiz
Devletçe verilen imtiyazlar, yani Çukurova
ve Kepez Santralları meselesidir. Bunun ka
nunda geçmesi için, «Devletçe verilmiş imtiyaz
sahibi şirketlere ait imtiyaz, hukuk ve vecibe
leri ve tesisleri, imtiyaz Sözleşmesinin her han
gi bir suretle sona ermesi halinde» denmekle
bunun belki daha önce imtiyaz süresinden ev
vel alınması ihtimali de dercedilmektedir. Fa
kat burada bunun, bu kanun çıkarken hiç ol
mazsa doğrudan doğruya TEK Kanunu çerçeve
sine alınmasını bu takrirle teklif etmiş oluyo
ruz. Bu suretle TEK Kanunu tam, hakikaten
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bir bütün olarak çılkmış olacaktır ve hedefe çok
daha yakın olarak kanunlaşmış olur. Bu teklifi
yaparken bunun neden dışarda kaldığını ge
rekçelerini pek anlıyamadık. Bu teklifin kabu
lünü isterken TEK Kanununun da daha iyi
bir şekilde kanunlaşacağı ümidini beslmekteyiz.
»a ygılarımla.
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon
iştirak ediyor mu?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) —
Efendim, sadece imtiyaz Çukurova Elektrik
Sanayii vt Kepez değildir. 1926 yılında veril
miş 50 yıllık Bünyan Elektrik imtiyazı da var
dır, 1976 da bitiyor. İstanbul Elektrik Tram
vay Tünelin imtiyazlı olup olmadığı dâva ko
nusudur, Danıştaydadır. Onun irin bunlar her
hangi bir suretle müddeti bitince zaten TEK'e
geçecektir.
BAŞKAN — Yani Sayın Topaloğlu'nun ar
zusu yerine gelecektir.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bu
suretle müktesep haklara da riayet edilmiş olu
yor. Bu sebeple takrire katılmıyoruz.
MEHMET HAZER (Kars) — Bir sorum
var efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer.
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu
imtiyazlı şirketlerin elektrik tarifelerini kont
rolünü TEK mi yapacaktır, onlar mı tasdik ede
ceklerdir?
BAŞKAN — Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Mu
kavelelerine göre Enerji Bakanlığınca yapıla
caktır.
BAŞKAN — Enerji Bakanlığınca, Sayın
Topaloğlu soru mu soracaksınız, buyurun efen
dim.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Demin
iki büyük kuruluştan bahsettim; Çukurova
Kepez. Şimdi Sayın Bakandan sormak istiyo
rum. Bu iki büyük teşekkülün imtiyaz süresi
ne zamana kadar devam edecektir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Çu340 —

