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kurova 49 yıl, 2012 yılına kadar devam ede
cektir, mukavelesine göre. Ama mukavelesindeki hükümlere riayetsizlikten dolayı mukave
lenin fesüi gerekirse o ayrı.
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takri
re katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Takrir kabul
edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Geçici madde 7. — Elektrik imtiyazı mev
cut bölgelerde, imtiyaz hukuku mahfuz kalmak
kaydiyle, imtiyaz sahibi tarafından karşılanmıyan elektrik ihtiyacı, yapılan masraflar
imtiyazlı şirketten tahsil edilmek kayıt ve şartı
ile Devlet adına TEK tarafından doğrudan doğ
ruya karşılanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Vergi, resim ve hare muafiyeti
Geçici madde 8. — Bu kanunun uygulan
ması sebebiyle, yapılacak, devir, tescil ve di
ğer işlemler her türlü vergi, resim, hare ve ma
lî mükellefiyetten müstesnadır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
TEK'in ilk hesap dönemi
Geçici madde 9. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar olan
süre, TEK'in ilk hesap dönemidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Devralınacak dosya, evrak ve demirbaşlar
Geçici madde 10. — Bu kanım yürürlüğe
girdiği tarihte geçici 1 ve 2 nci maddeleri
nin uygulanması dolayısiyle TEK'e devrolunacak idare, kuruluş, kurum ve işletmelerin bu
kanunun S ncü maddesinde belirtilen işlerle il
gili her türlü dosya ve evrakı geçici 1 ve 2 nci
maddelerdeki süreler içinde TEK'e devrolunur.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici madde 11. — Ürettiği, imal ettiği
veya işlediği malda ton basma ortalama
2 000 kilovatsaatten fazla elektrik enerjisi kul
lanan yerlerde münhasıran bu maksatla kulla
nılan elektrik enerjisi ile genel ve katma büt
çeden tahsisat alan resmî dairelerin ve elektrik
istihsal ve tevzi kuruluşlarının doğrudan doğ
ruya elektrik üretimi ve iletimi için sarf ve is
tihlâk ettikleri elektrik muaf olmak üzere, Tür
kiye'de sarf ve istihlâk edilen elektriğin beher
Kw/h'inden 1 kuruşluk Köy Elektrifikasyonu
payı alınır ve bu paylar Köy Elektriklendirilmesi fonunda toplanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?...
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan,
geçici 11 nci madde ile köy elektrifikasyonu
fonunu zenginleştirmek üzere kilovat basma,
Türkiye'de istihlak edilen elektriğin kilovatı
basma bir kuruşluk bir pay ihdas edilmektedir.
Mahiyeti itibariyle tam bir vergi olmak lâ
zımdır ve vergidir, adı pay olmakla beraber.
Bunun esasına muarız değilim, yerinde bir
hükümdür. Sanıyorum ki, bunu Mecliste ilâve
etmişOer. Çünkü bir vergi olunca, bir vergi,
disiplini ile beraber gelir. Bu payı kim tahsil
eder, nasıl tahsil eder, hangi usullere göre tah
sil eder, vermiyenler hakkında ne muamele gö
rür? Bütün bunların ayrıca hükme bağlanması
lâzım. Böyle çıplak bir madde ile, başı sonu
olmıyan bir madde ile vergi ihdas ederseniz,
bunu tatbik etmek imkânı bulunur tabi. An
laşılan bir önerge ile buraya girmiştir ve Sena
to komisyonu da bunun üzerine eğilmemiştir.
Şimdi bu bizim Bekçiler Kanununa benzer. Bü
yük Millet Meclisi bu nevi şeyler yapmamalı
dır. Bir kanun yaptık gördünüz üç ay sonra.
Bu kürsüden ifade etnıiştim, bu kanun tatbik
edilemez ve edilemedi. Bizzat Başbakan gitti,
felâketi gördü, tatbikatını durdurdu ve nihayet
Meclis Kanunu iptal etti. Bu hüküm de buna
benziyen bir şeydir. Şimdi sadece bu TEK ida
resinin dağıtacağı elektrikten ibaret olsa ver
giye tabi elektrik, bir derece anlarım. Nizam
nameye bâzı hükümler koyarak idare ederler,
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