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1. — GEÇEN Tl

ANAK ÖZETÎ

Bu birleşimde İM oturum yapan Genel Ku
rulda;
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
görüşüldü ve kabul edildi.
274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında
kanun tasarısının görüşmesi bitirildi ve kabul
olundu.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
kuruluşu hakkında kanun tasarısı,
5441 sayılı Devlet Tiyatroları kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun
tasarısı ile,
Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi ve
bağcılığımızın kalkındırılması hakkında ka
nun teklifi görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul
edildi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı;

O :1

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu
Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız)
bir üye ve
Japonya'ya gidecek Türk Parlâmento He
yetin (bağımsız) bir üye seçimi için yapılan
seçim turları neticesinde;
Cumhuriyet Senatosu Başkan adaylarından
birisi yeter çoğunluk oyunu alamadıkların
dan seçime gelecek birleşimde devam olunacağı
bildirildi.
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu
Karma Parlâmento Komisyonuna, Diyarbakır
Üyesi Azmi Erdoğan;
Japonya'ya gidecek Türk Parlâmento He
yetine Ankara Üyesi Mansur Ulusoy seçildiler.
15 Temmuz 1970 Çarşamba günü saat 10,00
da toplanmak üzere Birleşime saat 19,40 da son
verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Denizli
Mehmet Ünaldı
Hüseyin Atmaca
Kâtip
Kayseri
Sami Turan

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasan
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun

kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık
ve ücretlerine dair kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi
1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132) (Bütçe
ve Plân Komisyonuna) (Müddet : 27 gün).

1 ^ 1
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Danizli), Doğan Barutçuoğlu (Manisa)

BAŞKAN — 93 ncü Birleşimi açıyorum.
3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Türkiye Elektrik Kurumu
kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık,
Ulaştırma
ve İmar - İskân, İçişleri, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye
alınmak
suretiyle
kurulan Geçici
Komisyon
raporu)
(Millet
Meclisi 1/154
Cumhuriyet
Senatosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) (1)
BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünde bulunan Türkiye Elektrik Kuru
mu kanun tasarısının, müstaceliyetine binaen
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
ISabit Osman Avcı
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı
Geçici Komisyon raporunun okunup okunma
masını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Hükümet ve Komisyon .. Burada.
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın
üye?.. C. H. P. Grupu adına Sayın Topaloğlu,
buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; şimdi konuşmak üzere bulunduğumuz
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu, muhakkak
ki, memleketimizin ekomonik hayatında büyük
(1) 1456 S. sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır,

bir yeri olan kanundur. Bu kanunun gerçek
leşmesi ile Türk iktisadi ve sosyal hayatında
büyük bir gelişmenin olmasını beklemek hem
hakkımız, hem de ümidimizdir.
Elektrik enerjisinin bugünkü sanayi ve sos
yal hayattaki yeri ve önemi artık münakaşa
edilmez bir konudur. Bu hususta kanunun ge
rekçesinde de bir hayli bilgi verilmiş bulun
maktadır. Ben bâzı noktalar üzerinde durarak,
kanunun mühim olan bâzı eksiklikleri üzerin
de fikirlerimizi açıklıyacağım.
Elektrik enerjisinin büyük önemini anlıyaıbilmek için, elektrik enerjisinin uzunca bir sü
re kesildiğini, biran için, düşünmemiz kâfidir.
O zaman bütün iktisadi hayatımıza bunun tesir
leri olacaktır. Sanayi dallarının durduğunu, iş
lemez hale geldiğini, fabrika üretimlerinin ak
sadığını görürüz. Yine ev hayatımızda da buz
dolabından başlıyan ve elektrik ütüsüne kadar
elektrik enerjisi ile işliyen her şeyin de yok ol
duğunu görürüz. Bu alanda uygarlığın insanoğ
luna sağladığı bültün kolaylıkların ortadan
kalkması pek tabiîdir ki, bugün için vazgeçil
mez ve feragat edilmez bir husustur, işte ümit
etmekteyiz ki, bu kanun sağlanmış olan bu ko
laylıklardan istifade edemiyen Türk halkına
gerek sanayi dalında olsun, gerekse sosyal ha
yatta olsun elektrik enerjisini sağlıyacaktır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin elektrik
enerjisi potansiyeli bilhassa su bölümünde bü
yüktür. 60 milyar Mlovatsaat bir potansiyel
mevcuttur. Bunun ancak % 6 sından istifade
edebilmekteyiz. Sadece 3,5 milyar kilovatsaatlik bir kapasite kullanılmaktadır. Bu suretle
Türkiye'de bilhassa su enerjisi kesimindeki elek
trik enerjisinin önemi, madenlerimizin değer
lendirilmesi kısmında büyük önem taşır. Elek-
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trığin üretilmesi yalnız sosyal lıayatta kullanıl
masının dışında, bu sanayi dalında bir ihraç
maddesidir de. Alüminyumu misal olarak alacak
olursak; alüminyum istihsalinde elektrik ener
jisi 1 ton alüminyum istihsalinde 20 bin kilovatsaatlik bir miktarı bulur. Ve maliyette yeri
1 tonunun maliyetinin % 75 ini teşkil eder. Bu
suretle biz aslında elektrik enerjisi ihracı yap
mışız demektir. Enerjinin sağlamış olduğumuz
dövizin içindeki yeri ve önemi budur.
Krom ve ferrokrom imalâtında da durum
böyledir. Ferrokmonun 50 dolara mal olan iki
tonunu kabul edecek olursak, 400 dolara sata
rız. Alüminyumda ise, 5 ton boksitten 1 ton alü
minyum elde ederiz ve bunu da 500 dolara sa
tarız. Yani memleketimiz elektrik ihracı dolayısiyle büyük miktarda döviz sağlamak im
kânlarınla sahiptir. Bunun için, su elektriği de
diğimiz su enerjisinden istifade etmenin yolla
rının daha geniş miktarda aranması lâzımgelir.
Böyle bir sanayinin gelişmesi için tabiî olarak
bol enerjiye ihtiyaç vardır.
Bol enerji dediğimiz zaman, her vakit bera
berinde söylenen ucuz enerji konusunda da bir
nebze durmak lâzımdır. Bu kürsüden bunu çok
kereler ifade ettik. Ucuz enerji meselesi doğ
rudan doğruya memleketin emniyeti, emin ener
ji kaynaklarnıa. bağlnamıası ve bağımsızlığı ile
ilgili bir konudur. Bu konu üzerinde hassasi
yetle durulmasında fayda vardır. Primer ener
ji kaynaklarımızdan kendi öz kaynaklarımızın
kullanılması tercih edilmelidir. Bu suretle mem
leketimizde bir gelişşme olur.
Değerli arkadaşlarım, TEK Kanununun ta
rihçesine bakacak olursak, ilk defa böyle bir
kanunun ihtiyacı 1940 yılında ortaya atılmıştır.
Mühendisler Birliğinde bu konuya temas edil
miştir. Daha sonra 1953 te ilk enerji kong
resinde böyle bir kanunun çıkması, üretiminin,
iletiminin ve dağıtımının bir elden idare edil
mesi görüşü münakaşa edilmiştir. Daha sonra
hazırlanan kanunda 1958 yılında Millet Mec
lisinde görüşülürken, 15 nci maddede kanunun
Hükümet tarafından geri lalınması ile bu kanu
nun çıkması gecikmiştir. 1960 dan sonra, Mil
lî Birlik Hükümeti bu kanun üzerine eğilmiş
tir. Daha sonra 1963 te Cumhuriyet Halk Par
tisi Koalisyon hükümetleri bu kanunu Meclise
sevk etmiştir. Bütün kanunların Hükümet ve
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şahıslar tarafından Meclise şevkinden sonra
bu sefer zannederim ki dördüncü defadır bu
kanunu münakaşa etmekteyiz. Bu kanunun
gecikmesi ile muhakkak ki memleketimiz bü
yük kayıplara uğramıştır. 1950 de böyle bir
kanunu ortaya koyabilen Yunanistan bilinen
gelişmeleri sağlamış bulunmaktadır. Nitekim,
bugün elektrik sahasında fert başına düşen
elektrik enerjisi bizden çok daha yüksek bu
lunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bizdeki gecikmenin
sebepleri üzerine eğilirsek, bu kanunda mevcudolan bâzı açık ve aksaklıkları daha iyi gö
rürüz. Bizde uzun yıllara sebebolan bu ge
cikme aslında ikilidir. Böyle bir kanunun çık
masının önüne evvelâ büyük belediyeler çık
mış ve mâni olmak istemiştir. Daha sonra biz
de dağınık bir şekilde yürütülen elektrik ener
jisi konusu, birçok müesseseler arasında anlaş
ma zemini bulunamadığından veyahut da fikir
ler arasında ihtilâf olduğu için gecikmiş ve
dolayısiyle de bu kanunun gecikmesinde büyük
etkileri olmuştur. Şimdi önümüzdeki kanun bu
iki meseleyi çözmüşe benziyor.
Hakikaten üzerine dikkatle eğildiğimiz za
man bâzı açıkları görmek mümkündür. Birin
cisi; belediyeler meselesi ve bunun dışında bı
rakılan imtiyazlı müessseler. Gerekçede de ya
zıldığı gibi Türkiye elektrik enerjisinin bir el
den idare edilmesini şimdilik açıkta bırak
maktadır. Yani, gayesi bütün elektrik enerji
sini bir elde toplamak olan bu kanun, gerek be
lediyelerin dağıtım şebekesi kurma imkânı ve
rilmek suretiyle, Çukurova ve Kepez santral
lerinin kanun dışında bırakılması suretiyle ge
rekçesinde verilen hedefinden ayrılmış görül
mektedir.
Bu Kepez Santrali meselesi üzerinde daha
önce burada bütçe konuşmaları esnasında dur
muştum. Sayın Bakanın verdiği cevaplar, iti
raf edeyim M, tatminkâr olmadı. Kepez Sant
rali 1953 - 1955 yıllarında bir özel teşebbüs vas
fında bir şirket tarafından yapılmak üzere
girişilmişti. Etibank bunda % 44 oranında bir
hisseye sahiboJacaiktı. Fakat bu hiçbir zaman
gerçekleşmedi. Hisse senetleri satılamadı. Bu
^Hrgt % 86 ya kadar Etibankın sahibolduğu
büyük bir oranda devam edegeldi ve en niha
yet 440 numaralı Kanun çıktı. Ve burada da
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bu gibi şirketlerin 3 yıl zarfında ds^Istleş^ il I TEK yapacaktır. Sonradan bunu tahsil edecek
mesi, özel teşeöaüs haline getirilmesi imkânı tir. Bu kârlılık müessesesinin ne olduğunun hiç
olmadığı hallerde devle fcbştiriimesi, lâzımgeli- olmazsa bu kanun içerisinde tarifini yapacak
yordu. îşte bu hal tahakkuk etmedi ve 1968 bir tüzüğün mevcudiyetine ihtiyaç vardır. Bun
de Sayın Bakanın dediği gerekçe ile kuruluşia- lar filvaki Millet Meclisinde münakaşa edilmiş
ki gayesine uyulmak için tekrar özel teşebbüs tir. Kanun böyle kabul edilmiştir. Ama, burada
bir defa daha tekrar etmekte fayda vardır. Böy
haline getirilerek 1968 Martında satıldı. O ısıra 440 sayılı Kanunun âmir hükmü vardı, bu le bir eksiklik böyle maddelerde ileride birta
nun devletleştirilmesi için. Aynı zamanda fi kım dedikodulara ve yanhş diyebileeğimiz yatı
kirler gelişşmiş ve enerjinin tek eilde toplan rımlara sebebolabilir. Bu da memleket için her
ması TEK Kanunu ile ortaya çılkmıştır. Binaen halde bir kâr olmaz. Hiç olmazsa şimdiden bir
aleyh bu kanunda bir İkanunsuzluk olduğu ka tüzüğün olacağını, tüzüğe göre hareketin objek
tif olacağını ifade edersek faydalı olur. Böyle
nısı bizde mevcuttur.
bir teklifi de tekrar sunacağız.
Bunun yanıbaşmda Çukurova Şirketinin de
Bunun yanıbaşmda, önemli olmamakla bera
bu kanun dâhiline alınması lâzımgeldiği kanısı
nı taşımaktayız. Bunun için de bâzı önergeler ber, 8 nci maddede bir husus var. 8 nci madde
vereceğiz. Esasen bu İM şirketin Çukurova'nın nin, köylerdeki işletmeler köy idaresine bırakı
da teknik bakımdan işleri Etibank tarafından lacak. Bunun içerisinde teknik personelin bu
yürütülür. Halen Kepez 5 milyon kâr etmişti, santrallerde nasıl bulunacağı memleketimiz öl
son defa. Bu kârın daha da artması beklenmek çüsünde bir sorundur kanaatimizce. Bunun
tedir. Diğer taraftan müesseseler arasındaki ko TEK tarafından ücreti mukabilinde veya fon
ordinasyonu sağlamak ve işi dağıtmak bakımın dan alınacak bir para ile yetiştirilmesinin de
dan 3 ncü maddenin (b) fıkrasında bir hüküm ilâvesi faydalı olur.
vardır. Kurulacak TEK kanunu Devlet Su İşle
Kanun oldukça geniş tutulmuş ve birçok
ri ile bir iş bölümü yapmaktadır. Burada elek
şeyleri tekrar etmiştir. Yani bâzı şeyleri ilâve
trik santrallerini genellikle TEK yapmakta, su
etmekte bu anlayış içerisinde bence fayda var
kaynaklarına dayanan santrallerin bütün etüt
dır.
lerini, inşaat projelerini, plânlarını TEK yap
Diğer taraftan diğer önemli bir konu tasa
makta. Ancak bu tesisi de Devlet Su işlerinin
rının
14 ncü maddesi: Yönetim Kurulunun teş
yapacağı anlaşılmaktadır.
kilidir. Bildiğiniz gibi 440 sayılı Kanunda yöne
Bizim bu kanaatimizce, bu TEK'in hiç ol tim kurullarının sayısını en fazla 6 Mşi olarak
mazsa tek amaçlı santralı yapacak tesislerin tesbit etmiştir. Türkiye'nin en büyük kuruluşu
kurulmasında fayda vardır. Çünkü, şu muhak olan burada da, hiç olmazsa 6 kişinin sağlanma
kaktır ki, millî bir zaıfımızdır, kabul etmek lâ sı gerekir. Yani 4 kişilik bir yönetim kurulu
zım. Bu gibi müesseseler arasında işbirliğini teşkil edilmektedir, bu kanuna göre. Halbuki
tam yürütmek kolay olmamaktadır. Bunun tesi burada en azımdan bir teknik elemanın, hatttâ
ri ile su kesimindeki elektrik üretimi gecikme elektrik mühendisinin bulunması lâzımdır. De
lerle veya zorluklarla karşılaşabilir. Bunu ön nebilir M, mühendisler burada çalışmaktadır.
lemek için TEK'e bu yetMyli vermekte fayda Fakat bu ihtisasa hürmet etmek bakımından
vardır. Böyle bir önergeyi de takdim edeceğiz.
bilhassa elektrikle ilgili konuların idaresinde
22 nci maddede Sayın Bakana verilen yetki, bu heyetin içerisinde bir elektrik mühendisinin
koordinasyon yetkisi vardır M, müessese ara bulunmasını şart koşmakta fayda görürüz. Bu
sında. Zaten bakanların da görevi aslında bu rada bir eksik de, kanaatimizce, bir işçi tem
dur. Fakat şimdiye kadar tatbikatta müessese silcisinin bulunamamasıdır. Bunun gerekçesi
ler arasındaki koordinasyonun bütün gayrete nin münakaşasını okudum, Millet Meclisinde.
Böyle bir işçinin bulunmasının reddi sebebi; iş
rağmen tam olarak yürümediği bir vakadır.
TEK'in bâzı maddeleri üzerinde ayrıca dura çi sayısının az olması ileri sürülmüştür. Bu 440
cağız. Bunların bir tanesi 5 nci maddede kârlı sayılı Kanunda «geniş çapta işçi kullanan» dilık mülâhazası ile köylerde kurulan tesisleri I ye bir fıkra vardır. Ona yaklaştırılmak isten319 —
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mistir. Ancak sayısı zamanla birileri bulacak te
sislerde 10 000 e yakın belki işçi çalışacaktır.
Binaenaleyh işçi temsilcisinin bulunması ileri
bir görüş olarak bugünkü 440 sayıh Kanunun
filerine ve hedefine uygun olarak bence lüzum
lu görülür.
Değerli arkadaşlarım; kanunun maddeleri
görüşülürken bâzı ufak tefek görüşlerimiz ola
caktır. Onları o zaman açıkhyacağız.
Cumhuriyet Halk Partisi bu kanunu daha
önce de sevk etmiş olmakla tabiî desteküyecektir. Ancak kanunun en iyi şekilde çıkması
da gayemiz olduğu için bunların önergelerle ye
ri geldikçe münakaşasını yapacak ve kanunun
çıkmasına yardımcı olacağız.
Sözlerimi burada bitirirken, bu kanunun
memlekete hayırlı olmasını temenni ederim. Bu
konuda görüşlerimizi kısaca arz etmiş bulunu
yorum. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C.
H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Elektrik Kurumu Kanun tasarısı
BöLtMYE - 1
Genel hükümler
Hukukî bünye
Madde 1. — Bu kanunla, Türkiye Elektrik
Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınır
lı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Teşekkül, bu kanunla 440 sayıh Kanuna ve sö
zü geçen kanunlar hükümleri saklı olmak üzere
özel hukuk hükümlerine tabidir. Merkezi Anka
ra'dadır. ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tarifler
Madde 2. — Bu kanunda geçen :
a) «Teşekkül» deyimi Türkiye Elektrik
Kurumunu (Kısaltılmış) adı (TEK),
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b) «Müessese» deyimi Türkiye Elektrik
Kurumuna bağh ve tüzel kişiliği sahip işletme
veya işletmeler grupunu,
e) «Teşekkül işletmesi» deyimi Türkiye
Elektrik Kurumu tüzel kişiliğine izafeten çalı^
şan elektrik üretim, iletme, dağıtım ve satış
ünitelerini,
d) «Müessese işletmesi» deyimi müessese
ler tüzel kişiliklerine izafeten çalışan elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve satış ünitelerini,
e) «iştirak» deyimi sermayesinin yarı
sından fazlası genel ve katma bütçeli idarelerle
iktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ortak
lara ait ve özel hukuk hükümlerine göre kuru
lan ortaklıklardaki TEK'in payını,
f) «Bakanlık» deyimi 1 nci madde uyarın
ca Türkiye Elektrik Kurumunun ilgili olduğu
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
g) «Enterkonnekte» deyimi memleketin ta
mamının veya bir kısmının yük merkezlerini
ve elektrik üretim santral veya santrallerini
bağhyan yüksek gerilim sistemini,
h) «Otopradüktür» deyimi kendi faaliyet
konusunun elektrik ihtiyaçlarını karşılamak
için üretim tesisleri kurup elektrik üreten ger
çek ve tüzel kişileri,
i) «Köy» deyimi, Köy Kanununun uygulan
dığı yerleri,
k) «Tesis» deyimi
1. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı makcadiyle kurulan taşınır ve taşınmaz malların
tümünü veya bir kısmını,
2. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı ile
ilgili her türlü makina, cihaz ve malzeme yapan
fabrika veya atelyeleri,
ifade eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
BÖLtîM - II
Faaliyet konuları ve amaç
Faaliyet konuları
Madde 3. — TEK'in faaliyet konuları aşa
ğıda gösterilmiştir.
Bu kanunda yazılı istisnalar dışında tekeli
altında olmak üzere yurdun ihtiyacı bulunan
elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini
yapmak. Bu amaçla,
320 —
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a) 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanun
hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye'nin ge
nel elektriklenme plân ve programlarını hazır
lamak,
. b) Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ti
careti için (Su kaynaklarından elektrik üreti
mi konusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi
hazırlama ve bu projelerin inşası hariç) ge
reken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve te
sisleri yapmak, yaptırmak, istatistik bilgilerini
toplamak,
c) Tesisler işletmek ve bunların kurulmıası ve işletmesiyle ilgili her türlü maddeleri te
darik etmek,
d) Sadece kendi yapım, bakım ve onarım
ihtiyacı için gerekli tesis ve makinıaları bulun
durmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinaların artık kapasitelerini değerlendirmek,
e) Köy elektriklendirilimesi özel bir teş
kilât kurmak suretiyle yapmak ve köy elek
triklendirme fonunu yönetmek,
f) Tesislerin kurulması ve işletilmesi için
lüzumlu elektrik makina cihaz ve malzemesi
üzerinde etüt ve araştırma yapmak ve Özel ve
diğer Devlet teşekküllerinin imkânlarını göz
önüne almak suretiyle, lüzumu halinde bun
ları memleket içinde imal etmek,
g) Kendi ihtiyacı için her türlü aynî hak
lar dâhil gayrimenkul mallara tasarruf etmek,
h) YukardakL faaliyetlerle ilgili olmak üze
re iştiraklerde bulunmak.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Buyurunuz Sayın Melen.
FERİD MELEN (Van) — Soru soracağım
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz.
FERİD MELEN (Van) — Buradaki ifade
beni biraz tereddüde düşürdü. Filvaki kanunun
mahiyetinden bu anlaşılıyor. Bundan sonra
sevk ve idare TEK'e verildiğine göre, Devlet
bâzı bölgelerde imtiyaz verebilecek midir?
BAŞKAN — Sual bu mu efendim?
ENERJİ VE TABÖ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Hayır Sayın Başkanım.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun» — Söz is
tiyorum.
BAŞKAN — önergeyi izah için mi söz isti
yorsunuz?
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İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Evet.
BAŞKAN — önergeyi okutayım, ondan son
ra izah edin efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
3 ncü maddenin (b) ve (f) fıkralarının aşa
ğıdaki şekilde değiştıir^ilmesini arz ve teklif ede
rim.
<3iresun
İhsan Topaloğlu
b) Elektriğin üretimi (Su kaynaklarından
yalnız tek amaçlı elektrik üretimi dâhil), ileti
mi, dağıtım ve ticareti için gereken her türlü
etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak,
yaptırmak istatistik bilgilerini değerlendirmek,
f) Tesislerin kurulması ve işletilmesi için
lüzumlu elektrik makina, cihaz ve malzemesi
üzerinde etüt, araştırma yapmak ve özel diğer
devlet teselsüllerinin imkânlarını göz önüne
almak suretiyle bunları memleket içinde imal
etmek,
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Topaloğlu.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz evvelki ko
nuşmamda bu 3 ncü maddenin (b) fıkrasına de
ğinmiştim. Bu 2 müessese arasındaki işbirliği
meselesi burada önemli bir konu haline gelir.
TEK Un yapacağı proje, plân, tabiîdir ki, yapıl
mak üzere Devlet Su işlerine verilecektir. Bu
bal karşısında 2 müessese arasında bitmez tü
kenmez münakaşalar ortaya çıkar. Bu projele
rin mesuliyeti, kime aiıdolacağı meselesi orta
ya çıkar, öteki taraf bunda ihtisas sahibi iddiapjnda olduğu için, bunun telkinlerini yapar.
Böyle projelerin başlanış ve sonuna kadar bir
siden idare edilmesi, işin sürati ve verimli ol
ması bakımından çok önemli görülür. Binaena
leyh, bu kanunda bu teklifi yaparken, tek amaç
la elektrik santrallerini kurma yetki ve mesuli
yetinin TEK'e verilmesini teklif ettim. Bu gibi
münakaşaları ortadan kaldırmayı sağhyacağı
ümidiyle bu teklifi yaptım. Temenni ederim he
yetinizce iltifat buyurulur.
ikincisi; buradaki (f) fıkrasında, lüzumu
halinde bunlar memleket dâhilinde yapılır iba
resi biraz bana muğlak geldi. İktisadi Devlet
Teşekküllerinin memleketin imkânları olduğu
zaman her türlü sanayi ürünlerinin memleket
dâhilinde yapılması faydalıdır ve lâzımdır. Bi
naenaleyh, buraya doğrudan doğruya, lüzumu
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halinde değil, olmak suretiyle memleket dâhi
linde imâl edilir demek doğru olur, bir şeye
bağlanmış olur. Bunun da bu hususta anlaşılma
sını arz ve teklif ederim. Bu sebeple kanunun
daha iyi, daha faydalı bir hale geleceği ümidin
deyim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok
sayın üyeleri; C. H. P. Grupu sözcüsü Sayın
Topaloğlu, 3 ncü maddenin (b) ve (f) fıkralarmda değişiklik teklif etmektedir.
(b) fıkrasındaki parantez içerisinde bulu
nan «su kaynaklarından elektrik üretimi konu
sunda etüt, plânlama ve inşaat projesi hazırla
ma ve projelerin inşası hariç» cümlesinin çıka
rılarak tek maksatlı, sırf elektrik enerjisi üre
timi maksadiyle su kaynaklarından istifade et
mek suretiyle yapılacak enerji santrallerinin
etüt, inşaat, proje ve sairelerinin de TEK tara
fından yapılmasını istemektedir.
Bu konu iki dal arasında uzun münakaşa ko
nusu olmuştur. Fakat biz bu kanunu hazırlar
ken Millet Meclisinin ve daha sonra Cumhuriyet
Senatosunun komisyonlarda, umumi heyetlerin
de de görüşülürken, daima su kaynaklarının
optimumunda istifade etmek, yani en fazla,
âzami derecede elektrik enerjisi istihsal edilir
su kaynaklarından yararlanmak ve su kaynak
ları ile ilgili etüt, proje, inşaat işlerinde daha
da ihtisas sahibi olan DSİ ni bu işle görevlen
dirmeyi daha uygun gördük. Esasen bundan
ayn olarak tek maksatlı yapılan enerji santral
lerinden başka 2 - 3 ve çok maksatlı barajlar
da yapılabilir. Orada da daha ilerideki madde
lerde de gelecektir. İşbirliği koordinasyonunun
nasıl sağlanacağına dair hükümler olduğu gibi,
elektrik enerjisine ait kısmın masraflarının ne
şekilde hesaplanıp TEK'e nasıl verilebileceği
de vardır. Bu sebeple yine biz Hükümet olarak
ve komisyondan da geçerek kabul edilmiş ol
duğu şekli ile su kaynaklarında yapılacak etüt,
proje, inşaat işlerinin, TEK'in ihtisası dışında
olması dolayısiyle, DSİ inde kalmasını uygun
ve hattâ faydalı görüyoruz.
«Lüzumu halinde» kelimesinin bir muğlak
tarafı, kanaatimce yoktur. Bu bir anlayış mese-
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leşi gayet tabu ama, gayet sarihtir. Devlet te
şekküllerinin imkânlarını göz önüne almak su
retiyle «lüzumu halinde» bunları memleket için
de imal etmek. Memleket içerisinde Makina
Kimya Kurumunda veya sair müesseselerde
imali mümkün olanları, imaline de lüzum oldu
ğu ahvalde elbette M, memlekette imal etmek
tedir. Bu gayet sarihtir, maksat da budur. Onun
ıqin diğer kısma da iştirak edemiyoruz. Teşek
kür eder saygılar sunarım.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bir su
al sorabilir miyim efendim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topaloğlu.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Şimdi
lüzumu halinde bir takdire tabidir. Benim ko
nuşmam bu husustadır. Acaba bu lâzime nasıl
tâyin edilecek? Memleket dâhilinde yapılacak
la, yapılacak dense daha açık olmaz mı? Bu ay
rı bir şeye bağlıdır.
ikincisi; bu (b) fıkrası ile DSİ leri çok yön
lü santral yapar, tecrübesi ile yapar, tek başına
yapacağı tesislerle zamanla ihtisas kazanabi
lir. Fakat alt projeler arasındaki münakaşayı
Bakanlık seviyesinde halletmek mümkün olmaz.
Bilmem Sayın Bakan ne düşünürler bu husus
ta. Bunları tecrübeye dayanarak arz etmiştim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sayın
Başkan, efendim bir defa deminki izahatımda
da bir kısmını noksan bıraktım, özür dilerim.
DSİ lerinin bu etüt, proje işlerini yapmasında
bir başka fayda ve zaruret de vardır. Çünkü
biz, su havzasının tümünde yapılacak havza
etüdü bakımından da DSİ yine mütehassıs dai
redir. Havza etüdü, o yere düşen yağış mikta
rı, su miktarı, suların âzami miktarı, asgari mik
tarı ve sairelerinin hepsi su işidir. Su işi ile işti
gal eden DSİ lerinin bu etütleri, projeleri yap
ması daima faydalıdır. Bu iki daire arasındaki
koordinasyonunun, işbirliğinin sağlanmasında
bu derece tereddüde kapılmamalıdır, ileri mad
delerde arz ediyorum, bunların nasıl sağlanaca
ğı bakanlığa aittir. Zaten kendileri de buyur
dular ki, vardır.
Lüzumu halindeki takdire gelince, efendim
burada (f) fıkrasında, elektrik, makina, cihaz
ve malzemesi üzerinde etüt ve araştırma yap
mak, özel ve diğer Devlet teşeklriiHerinin im322 —
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Köy elektriklendirilmesi işleri

par. Bu gibi köylerde köy elektrMendirilnıesine ait fondan hiçbir ayırım yapıümaz.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu'nun bir tak
riri var okutuyorum. Başka söz istiyen sayın
üye? Yok.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim.
İhsan Topaloğlu
Giresun
Madde 5. — TEK, ekonomik gelişmesi ba
kımından kârlılık mülâhaza ettiği köylerde
elektriklendirmeyi daha önce hazırlanan ve
kârlılığın objektif esaslarını tesbit eden bir tü
züğe göre kendi malî imkânları ile yapar. Bu
gibi köylerde köy elektriklendirmesine ait fon
dan hiçbir ayırım yapılamaz.

Madde 4. — Köy elektriklendirilmesi aşa
ğıdaki kaynaklardan sağlanan ve ayrı bir he
sapta tutulan köy elektriklendirme fonu ile
karşılanır.
a) Devletçe her yıl köy elektriklendirme
si için ayrılıp TEK'e verilecek ödenekler,
b) Köylerin elektrik tesislerine ait ilk ke
şif bedeli tutarının en az % 25 oranında peşi
nen ödiyecekleri paralar,
c) Elektrik tesis maliyetlerinin bakiyeleri
için tarife yolu ile köylerden 30 senede faizsiz
geri alınacak meblâğlar,
d) Köy elektriklendirilmesi amacı ile teinin
edilen krediler ve yapılan hibeler.
Bu fon, köy veya köyler grupuna elektrik
verebilmek için kurulmuş veya kurulacak ile
tim şebekesi üzerindeki ayırım noktasından son
raki tesislerde kullanılır.

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli senatörler; aslında bu madde
nin lüzumu hakkında bende şüpheler vardır.
Yani böyle bir maddeye lüzum var mı yok mu?
Çünkü TEK kârlı gördüğü bir işi yapacaktır,
yani tesisi kuracaktır. Ama burada bir kanun
haline getirilmiştir. O zaman böyle bir kanunun
bâzı tüzüğe bağlanarak bir sarahata varılmasın
da fayda vardır. Daha sonraki dedikodular,
politik tesirlerle filân yere kondu, maliyet dü
şük gösterildiği gibi unsurları ortadan kaldır
mak için, daha önce hazırlanmış bu mülâha
zanın ne olacağını tesbit eden bir tüzüğün ya
pılmasında bu kanunun yürümesi bakımından
fayda mülahaza ettik. Onun için böyle bir öner
geyi teklif ettim.
Saygılarımla.

Bu fondan yapılacak tahsisler, fonun yürü
tülmesi, muhasebesi ve kontrolü teşekkülün
ilgili olduğu Bakanlık, Maliye, İçişleri ve Köy
İşleri Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir
yönetmelikle tesbit edilir.

BAŞKAN — Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
CI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, bir defa Sayın Topaloğlu'nun
5 nci madde ile ilgili bir tüzük isteği 7 nci
maddede vardır ve tamamını kapsar.
ikincisi; böyle siyasi mülahazalardan, ve
saireden endişe etmeye mahal yoktur. Fondan
TEK'in kendi yapacağı köy eleıktriklendirilmesini para harcanmaması için, rantabl buldu
ğu köylere doğrudan doğruya bu fondan para
harcanmamak suretiyle elektrik yapacaktır. Ve
bu fonda da masraf yapılmamış olacaktır. Aksi
hal şüphe edilse, köylerin eleiktrifikasyonunun

kânlarını göz önüne almak suretiyle «lüzumu
halinde.» Ne lüzum göreceğiz? Böyle bir etüt
ve araştırmaya lüzum göreceğiz, böyle bir ma
lana, cihaz satınalmaya, imal etmeye lüzum
göreceğiz. Lüzum budur. Yoksa lüzumu halinde
dâhilde yaptığımızı lüzumu halinde hariçten al
mak gibi, o lüzumun takdiri değil. Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
TEK "in imkânları ile yapılan köy elektrik
işJeri
Madde 5. — TEK ekonomik gelişmesi ba
kımından kârlılık mülâhaza ettiği köylerde
elektriklendirmeyi kendi malî imkânlariyle ya
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programlanması, programlarının hazırlanması,
önceliklerinin, sıralarının tesbitinde de aynı
şüpheye kapılmak mümkün. Her şeyden evvel
erz etmek isterim ki, bir köye elektriğin veri
lebilmesi için, evvelâ o köye yakın enterkonııckte sistemin gitmiş olması lâzım.
BAŞKAN — Yani bu izahatınızla bu öner
geye katılmıyorsunuz. Komisyon? Katılmıyor.
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Köy elektriklendirilmesi proje masraflarının
karşılanması,
Madde 6. — Köy elektriklendirilmesi iş
lerine ait etüt, plân ve projeler hususunda
yapılacak bütün masrafları karşılamak üzere,
Devlet Bütçesinden ayrılan madde 4. - (a) daki
ödeneğin % 7 si nisbetinde bir ödenek TEK
tarafından münhasıran etüt ve proje işlerine
sarf edilir. Ve bu masraflar köy elektrik tesis
lerinin maliyetine intikal ettirilmez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Köy elektriklendirilmesi işleri tüzüğü
Madde 7. — Köy elelktriklendirilmesi işle
rinde, Bakanlıkll&rarası ilişkiler ve koordinas
yon; mevcut tesislerin genişletilmesi, köyler
de abonelere uygulanacak tarife
esasları ve
köy elektriklendirilmesini ilgilendiren diğer
hususlar ve öncelikler bu kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren en çok 1 yıl içinde İçiş
leri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve
Köy İşleri bakanlıklarınca müştereken hazır
lanarak yürürlüğe konulacak bir tüzük ile
düzenlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 8. — Köy elektrik tesislerinin pro
je ve inşaatı, Genel şartnamelerine uygun ola
rak TEK tarafından yapılır.
4 ncü madde uyarınca finanse ©dilen köy
elektrik tesisleri köy idaresi tarafından işletilir
ve teknik denetimi TEK tarafından yapılır.
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BAŞKAN — Sayın Topaloğlu
okutuyorum.

takririnizi

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
8 noi maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim.
Giresun
İhsan Topaloğlu
Madde 8. — Köy elektrik tesislerinin proje
ve inşaatı, genel şartnamelerine uygun olarak
TEK tarafından yapılır. 4 noü madde uya
rınca finanse edilen köy elektrik tesisleri köy
idaresi tarafından işletilir, gerekirse
işletme
personeli, masrafları fondan karşılanmak sure
tiyle TEK tarafından yetiştirilir. Teklif de
netimi TEK tarafından yapılır.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu izaha lüzum
görmüyorsunuz. Takrire Hükümet ve komisyon
katılıyor mu efendim? Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
BÖLÜM - III
Malî hükümler
Sermaye
Madde 9. — TEK'in kuruluş sermayesi
20 milyar liradır. Sermayenin tamamı Devlete
aittir.
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan
sağlanır:
u) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri
gereğince teşekküle devredilen net sermaye,
b) Genel bütçeden
sermayeye mahsuben
yapılacak ödemeler,
c) Yülük kârlardan bu kanunun 6 ve 10 ncu
maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca ayırım
lar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler,
d) 30 ncu madde gereğince devredilecek
tesislerin maliyet bedelleri.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
ısayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kârın dağıtımı ve yedek akçeler
Madde 10. — Yıllık kârdan ödenmiş ser
mayenin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 ge-
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nel ve yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun
30 ncu maddesi gereğince ikramiye payı ayrıl
dıktan sonra kalanın % 10 u nominal sermaye
nin % 10 una varıncaya kadar olağanüstü ye
dek akçe olarak ayrılır. Müesseseler kârların
dan da yukardaki şekilde ayırımlar yapılır.
Yulkardalki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan
kâr müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise ge
lir, ödenek ve gider kaydı suretiyle ödenmemiş
sermayesine mahsup veya yıllık yatırım ve fi
nansman programı gerektirdiği takdirde teşek
küle ikraz edilebilir.
Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır...
Bu işlemler için "bilanço, kâr ve zarar hesap
larının yönetim kurulunca onaylanmış olması
yeterlidir.
Bu işlemler ve diğer ödemelerle ilgili ola
rak, bilânoofların Türkiye Büyük Millet Mec
lisince tasVibedilip Resmî Gazetede yayınlan
masından sonra gerektiği takdirde düzeltme
yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Hesap dönemi
Madde 11. — TEK'in hesap dönemi takvim
yılıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Diğer malî konular
Madde 12. — a) İşletme bütçeleri, faaliyet
raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finans
man işleri, bilanço ve netice hesapları,
12 . 3 . 1964 tarihli 440 ve 441 sayılı kanunla
ra göre yürütülür. Yatırım ve finansman prog
ramlarında 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Ka
nun uygulanır.
b) Elektrik fiyat ve tarifeleri bütün işlet
me ve idare giderleri ile her türlü vergileri kar
şılandıktan sonra net sabit kıymetler üzerinden
% 8 den az olmamak üzere bir gelir gözetmek
suretiyle hazırlanır.
c) TEK'in yapacağı her türlü istikraza
Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir.
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Melen.
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan;
elektrik fiyat tarifesinin hangi esasa g-öre tan
zim edileceğini gösteren bu maddenin (b) fık
rası üzerinde durmak istiyorum.
(b) fıkrasında «Elektrik fiyat ve tarifeleri
bütün işletme ve idare giderleriyle her türlü
vergileri karşılandıktan sonra net sabit kıymet
ler üzerinden % 8 den az olmamak üzere bir
gelir gözetmek suretiyle hazırlanır.» diyor. Bu
rada net sabit kıymetler mefhumu her halde
amortismanlar çıktıktan sonra kalan aktif de
ğerleri ifade eden bir mefhum olmak lâzımdır.
Bu, tavzihe muhtaç bir şeydir. Böyle anlıyo
rum ben. Tahmin ediyorum ki; bu maksatla ha
zırlanmıştır. İfadesi biraz bizim alışmadığımız
bir ifade tarzıdır. O sebeple tereddüddetthn.
Ben, bu nisbeti biraz yüksek buluyorum.
% 8, yani net sabit kıymetler üzerinden % 8
faiz hesabedildiği takdirde elektrik tarifesinin
bir hayli yüksek olacağmı tahmin ediyorum. Bir
defa bu bir ekonomik rantablite olmalı lâzım.
Ekonomik rantabilitede faizler de dikkate alın
mak icabeder. Yapılan tesislerin bir kısmının
karşılığı boştur. Bâzı krediler alınmıştır, mese
lâ Keban'da v.s. de olduğu gibi, başka enerji
tesislerinde olduğu gibi, onlar için faiz ödene
cektir. Faiz de ödenince faizi hariç tutmazsanız.
Yani «bilcümle masraflar çıktıktan sonra» de
diğine göre faiz buna dâhildir. O vakit geride
kalan % 8 bir ekonomik rantablitenin çok üs
tündedir.
Türkiye^de umumiyetle ekonomik rantabîiteler diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde
% 5 ilâ 10 arasındadır. Ama kabul edin ki, bu
nun yarısını da faiz olarak verirseniz % 5 civa
rında olmak lâzım. Eğer bu miktarda bir kâr
tesbit ederseniz korkarım ki, elektrik tarifeleri
çok yüksek olur.
Ben hatırlıyorum, 175 milyon dolarlık istik
razı yapacağımız zaman Avrupa Yatırımlar Ban
kası bilhassa bu nokta üzerinde durmuştu.
«Türkiye'de elektrik fiyatları yüksektir. Bu fi
yatlarla sanayi kurulamaz, bu fiyatlarla sanayi
gelişemez, bu fiyatlarla maliyetleriniz normal
maliyetler seviyesine inemez.»
Şimdi burada tesbit edilen % 8, korkuyo
rum ki, bizi böyle bir noktaya götürsün. Faizle
beraber olursa, ekonomik rantabilite % 10 a
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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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b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakanlar
Kurulu tarafından atanan bir üye,
c) Bakanlığın inhasiyle Bakanlar Kurulu
tarafından atanan bir üye, olmak üzere dört ki
şiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun baş
kanı Genel Müdürdür.
Kurul başkanı ve üyelerinin nitelikleri hak
kında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri
uygulanır.
Genel Müdür dâhil, teşekkül bünyesinden
Yönetim Kuruluna katılacaklarla, bakanlıkça
inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet konulariyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerektir
diği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir ku
rulda toplanması esas ve ilkesine göre inhası,
Maliye Bakanlığınca inha olunacak üyenin ise,
teşekküle tahsis olunan sermayenin en verimli
şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi
bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır.
Genel Müdürle teşekkül bünyesinden Yöne
tim Kuruluna katılacak üye tayinlerindeki usu
le göre değiştirilebilirler. Bunların dışında ka
lan üyelerin hizmet süreleri 3 yıl olup süreleri
ni dolduranlar tekrar atanabilirler. Nitelikleri
ni yitirenler atanmalarmdaki usule p'öre bu sü
re dolmadan da değiştirilirler. Bunların yerle
rine getirilenler değiştirilen üyenin süresini ta
mamlarlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok.
Bir takrir var, okutuyorum :
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
14 ncü maddenin (a) ve (c) fıkralarında
aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını arz ve tek
lif ederim.
Giresun
îhsan Topaloğlu
a) Genel Müdürle, teşekkülün Genel Mü
dür yardımcılarından, ilgili bakanca birisi elek
trik mühendisi olmak üzere belirtilecek ikisi,
c) Bakanlığın inhasiyle Bakanlar Kurulu
tarafından atanan bir üye ile birisi de işçi tem
silcisi olmak üzere 6 kişiden müteşekkildir.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, takririnizi
izah için buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; tümü üzerinde görüşlerimi arz
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ederken bu noktaya değinmiştim. Şimdi 20 mil
yar sermayeli bir dev teşekkülün yönetiminde
bir defa dört kişilik bir yönetim kurulunun ki
fayetli olmıyacağı kanısını taşımaktayız. Bil
hassa elektrik işleriyle uğraşan böyle bir mües
sesenin yönetim kurulunda muhakkak bir elek
trik fen mühendisinin, bu işin içinde yetişmiş
bir insanın bulunması şart. Filvaki «bâzı şart
larla bu işten anlıyanlar» denilmekte, ama bu
rada ihtisasa riayet edilmesinin gerektiğine
inanmaktayız. Bir elektrik mühendisinin olma
dığı yönetim kurulunda, bu kadar geniş yatı
rımları ve imkânları olan bu müessesenin iyi
bir şekilde idare edileceği kanaatini taşımamak
tayız. Binaenaleyh buraya birisinin elektrik
mühendisi olması şartını koymaktayız. Denebi
lir ki, belki srenel müdür veya muavini başka
ihtisas sahibi bir mühendis olabilir. Şu mu
hakkaktır ki nasıl bir şantiyeyi bir kimya mü
hendisi idare edemezse, bir santralı nasıl bir
kimya mühendisi idare edemezse veya kimya
fabrikasını bir inşaat mühendisi idare edemez
se. bu da olmaz. Bu pibj ihtisas konularına mu
hakkak yer vermek lüzumuna inanmaktayız.
Binaenaleyh bunun buraya konmasında, böy
le bir mühendisin isimle zikredilmesinde fayda
vardır, gelecekte kayırmalara sebebolmaması
için.
İkincisi; yönetim kurulunda, demin de arz
etmiştim, geniş bir teşkilâtı olacak bir kuruluş
tur. Türkiye'nin bütün sathında santrallar işliyecektir. Bu kadar geniş bir teşkilâtın içinde,
hiç olmazsa 10 000 e yakın tahminen işçi bulu
nacak bir yerde, bir işçi mümessilinin de bulun
ması 440 sayılı Kanunun ruhuna uygundur ve
bugün gelişen Dünyada bir lâzime gibi kabul
etmekteyiz bunu. Onun için bu teklifi yapmış
bulunuyoruz.
Kanunun biran evvel çıkmasını istemekteyiz.
Bu kanunun mazisinden demin bahsettim, hiç
olmazsa 15 seneyi bulur. Ama kanunun savlam
çıkması için tekrar Meclise gidip 5 - 10 gün
gecikmesinde bence hiçbir mahzur yoktur. Ya
ni kanun ne kadar iyi çıkarsa o kadar iyi olur
düşüncesiyle bu takrirleri vermişiz. Bunları
arz etmekte ve bu takrire iltifat buyurmanızı
istirham, etmekteyim. Sayınlarımla.
BAŞKAN — Sayın Bakan yerinizden mi
izahat vereceksiniz?.. Buyurun.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, bu bir iktisadi Devlet teşek
külü kuruluş kanunudur. Bunun esas kanunu
440 sayılı Kanundur, çerçeve kanunu. 440 sayılı
Kanunun 8 nci maddesi de yönetim kurulları
nın sureti teşkilini belirtmiştir. Bünyeden 3 den
fazla olamaz. Biri de Maliye Bakanlığından olu
yor.
işçi üye mevzuuna gelince; bu TEK'in çe
şitli müesseseleri ve tesisleri olacak; müessese
lerin yönetim komitelerinde de işçi üyeler bu
lunacaktır, ileriki maddelerde vardır. Bu sebep
le önergeye katılmıyoruz. Lüzum yoktur. Arz
ederim.
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
Madde 15. — TEK'in en yüksek seviyede yö
netme ve karar alma organı olan Yönetim Ku
rulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
1. — Kalkınma Plânına ve yıllık programla
rına uygun olarak genel müdürlükçe hazırlana
cak uzun vadeli ve yıllık yatırma ve finansman
programlarını karara bağlamak.
2. Bakanlığın onaylamasına sunulacak ta
mamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak,
3. idame ve yenileme yatırımları hakkında
karar vermek,
4. Yatırım ve finansman programlarında
yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek,
gerekli kararları alarak ilgili mercilere teklifte
bulunmak,
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme,
bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek
onaylamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli
değişiklikleri yapmak,
6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar
la netice hesaplarını tasvibederek ilgili merci
lerin onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli ça
lışma programlarına uygun olarak faaliyet ra
porlarını düzenlemek,
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7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ay
rılması gerekli ihtiyaç ve karşılık (Provizyon)
miktarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit et
mek ve teklifte bulunmak,
8. Genel Müdürlük tarafından sulunacak
3 aylık faaliyet raporlarını ve burada teşekkül
ve müesseselerinin o devreye ait malî vaziyetini
gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak
düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi
verileni inceliyerek icabında Genel Müdürlüğe
gerekli direktifleri vermek,
9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak
teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve
limitini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki ver
mek,
10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulma
sı hususunda karar vermek, statülerini tesbit
etmek ve gerekli hallerde değiştirmek,
11. A) Müesseselerin yönetim komitclorince alınan kararlardan 440 sayılı Kanunla
özel kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yöne
tim kurulu kararını gerektiren konularla ilgili
olanları inceliyerek karar vermek,
B) 440 sayılı Kanun ve Tüzüğü uyarınca,
Yönetim Kurulu onayı alınması gerekmiyen
konularla ilgili olarak müesseseler Yönetim Komitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve
Yönetim Kurulu prensip kararlarına uygun olmıyanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak
teklifler dolayısiyle, inceleme ya.parak, gerekir
se kararı, iptal etmek,
12. iştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi hususunda Bakanlık yoliyle Ba
kanlar Kuruluna teklifte bulunmak,
13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nularına giren yeni teşebbüs üzerinde incele
melerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmele
rin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit
etmek, bütçe ve kadrolarını onaylamak, bun
larla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; 440
sayılı Kanunda belirtilen amaca ulaşacak şe
kilde çalışma imkânını kaybeden ve çalışmala
rı teşekkül veya müessesenin anafaaliyet konu
ları bakımından zorunlu olmıyan işletmelerin
kapatılmasına karar vermek, elden çıkarılması
gereken işletmeler hakkında Bakanlık yoluyla
Bakanla,! Kuruluna teklifte bulunmak,
14. Yurt içinde şube açmak ve kapamaya
karar vermek ve bunların faaliyet sınırları İle
yetki ve çalışma esaslarını tesbit etmek,
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15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ge
reğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak Perso
nel Yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tasvi
bine sunmak, teşekküle müessese ve işletmeler
personelinin görev, sorumluluk ve yetki sınır
larını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile
diğer yönetmelikleri inceleyip onaylamak,
16. Teşekkül ve müesseselerin işleri icabı
gayrimemkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değişltirilmesi mahiyetindeki ta
sarruf hakkında karar vermek,
17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin
2 nci fıkrası saklı kalmak üzere teşekkülün ve
müesseselerin mal ve hizmet fiyatlarını tesbit
etmek,
18. Teşekkülün ihtilaflı işlerini teşekkül ve
müesseseler için menfaat mülâhaza edildiği tak
dirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, dâva
dan vazgeçmek, dâvayı takip veya temyiz etme
mek hususunda karar vermek,
19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların si
linmesine karar vermek,
20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım
ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri
ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki li
mitlerini tesbit etmek,
21. Teşekkül genel giderlerinden teşekküle
ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da
ğıtım esaslarını tesbit etmek,
22. Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak
etmek konularında karar vermek,
23. a) Teşekkül personelini atamak, gerektliğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere
devretmek,
b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını
atamak ve müessese idarecileri arasından yöne
tim komitesine katılacakları seçmek,
24. Teşekkül ve müesseselerin tüzel kişilik
leri adına imza atmaya yetkili olanları genel
müdürlüğün teklifi üzerine, tesbit ve yetkinin
derecesini tâyin etmek,
25. 440 sayılı Kanunun 32 nci 'maddesinde
sözü geçen yasak ek görevler Idışmda kalan pro
fesörlük, öğretmenlik görevlerinde çalışacaklar
la ek görev olarak teşekkül iştiraklerinden yal
nız birinin idare meclisince, murakıplığında
veya tasfiye memurluğunda bulunacaklar hak
kında muvafakat veya karar vermek,
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26. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi uya
rınca teşekkül ve müesseseler personeline ve
rilecek yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkın
da Bakanlığa teklifte bulunmak,
27. Bakanlar Kurulu karariyle atananların
görevlerinden doğan hususlardan dolayı hakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği
hallerde durumu Bakanlığa intikal ettirmek,
28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler
tarafından verilmiş görevleri yapmak,
29. Bu maddede yazılı olanlar dışında Yö
netim Kurulu kararına bağlanması kurulca uy
gun görülen konularla yönetmeliklerde Yöne
tim Kurulu kararı alınması belirtilen husus
lar hakkında karar almak,
Yönetim Kurulu, bu maddenin 3, 4, 5, 16,
17, 18, 19, 22 ve 25 nci bendlerinde yazılı hu
suslarda sorumluluğu ikurula aidolmak şartiyle genel müdüre yetki vermeyi kararlaştırabilir. Genel müdür ve devralacağı bu yetkiler
den gerekli gördüklerini sorumluluğu kendi
sine aidolmak şartiyle müessese müdürleriyle
alt kademeye devredebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Yönetim Kurulunda sorumluluk :
Madde 16. — Yönetim Kurulu başkan ve
üyeleri, teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan
diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik pren
siplerine uygun olarak kullanma ve değer
lendirmede gereken gayret ve basireti göster
mekle yükümlü ve aksine davranışlardan so
rumludurlar.
BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Genel Müdürün atanması :
Madde 17. — Genel Müdür, 440 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi uyarınca Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine Bakan
lar Kurulu karariyle atanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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Görev ve yetkileri
Madde 18. — Genel Müdürün başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır :
1. Teşekkülü kanun ve tüzük hükümle
riyle yönetim kurulu kararları dâhilinde yönet
mek,
2. Teşekkül amaçlarının gerçekleştirilme
si için uygulanacak esaslar ve yapılacak
işlemler hakkında doğrudan doğruya kendi
sine bağlı görevlilere direktif vermek ve bun
lar tarafından getirilecek sorunlar üzerinde
gerekli tedbirleri almak, mevzuata yöre be
lirli mercilerin onayına ihtiyaç gösteren ka
rarları bu mercilerin onayına sunmak,
3. Kalkınma Plânı ve teşekkülünün gelişme
imkânlarını göz önünde tutarak hazırlıyacağı
projeleri ilgili mercilere sunmak,
4. Teşekkül ve müesseselerin uzun va
deli ve yıllık yatırım ve finansman program
larını kalkınma plânı ile programlarına uy
gun olarak hazırlatıp yetkili mercilerin onayını
sağlamak,
5. Teşekkül ve müesseselerine ait isletme
ve bütçeleriyle kadroları, yıllık programdaki
hedeflere uygun olarak ve gerektiğinde daha
uzun devreler için hazırlanıp yönetim kuruluna
sunmak,
6. Yatırım ve finansman programları ile
işletme bütçelerinin uygulanma ve gerçekleş
tirilmeleri sağlamak ve faaliyet sonuçları hak
kında ilgili mercilere bilgi vermek,
7. Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının amaca uyg-un olarak kullanılmasını
sağlamak,
8. Teşekkül organizasyon plânının ve per
sonel politikasının hasırlanmasını, yetkili mer
cilerin onayından sonra uygulanmasını ve geliş
tirilmesini sağlamak,
9. Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini ve
çalışma ahengini sağlamak,
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zırlatacağı» kelimesinin kullanılmasını arz ve
teklif ederim.
Giresun
îhsan Topaloğlu
BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve komis
yon katılıyor mu? Katılmıyor.
Sayın Topaloğlu izah mı edeceksiniz takriri
nizi?
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; buradaki kelime
yi açıklamak istiyorum. Bildiğim kadarı ile bir
genel müdür hiçbir zaman proje hazırlamaz,
hazırlatır, yaptırır ve sunar. Şu tehlike ile kar
şı karşıyadır: Yarın ihtilâfa düşeceği bir teknik
adam karşısına çıkar, kanuna göre projeyi al
sen hazırla derse, o genel müdürün ne cevap ve
receğini düşünmekteyim ben. Saygılarımla.
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon
katılmıyor. Talrriri oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
medi.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kaça kaç
Sayın Başkan? Söylemeye mecbursunuz Sayın
Başkan. Karar var, bunu lütfen söyleyiniz. Di
van eksik zaten.
BAŞKAN — Ben söylemeye mecbur değilim
dedim bir defa, biliyorsunuz. Ama sayın üye sa
yıyor, ben saymıyorum ki, ben de saydım şim
di. Müşterek olduğumuz için beyan ediyorum,
yani beni daha evvel prensibolarak ve tüzüğe
uymadığı için arz ettim bir beyan hilâfına be
yanda bulundurmayın. İstirham ediyorum. Ben
tüzüğün işari oyda miktar söylenmiyeceği husu
suna kaaniim. Onun için* yine tüzük hükmünce
isari oylamada kabul edildi veya edilmedi şek
linde bir tefhimde bulunuyorum. Bu itibarla,
kabul edilmedi, tefhim ettim.

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. müsaade buyurursanız bu izahınız Başkan
lık Divanmm vermiş olduğu değişiklik kararına
muhalif düşüyor. O takdirde vaziyetiniz ne ola
cak?
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum.
BAŞKAN — Efendim kabul etmiyenler faz
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
la. Başkanlık Divanı karan olur mu. olmaz mı,
18 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yer almış
bulunan «hazırlıyacağı» kelimesinin yerine «ha I o ayrı mesele. Ondan benim de haberim yok,

10. Genel Müdür bu j^etkilerir-den gerekli
gördüklerini sorumluluğu kendisine aidolmak
şartiyle alt kademelere devredebilir.
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varandır, yok mudur. Varsa buraya gelirdi. Yok
sa gelmez tabiatiyle.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sisin vazife
niz bu kararı buraya getirmek değil midir?
BAŞKAN" — Karardan benim haberim yok
efendim. Öyle bir karar olduğu kanaatinde de
ğilim bendeniz.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Gelecek otu
rumda lütfediniz.
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diği projelerde TEK'in elektrik tesisleriyle ilgili
taleplerini nazarı itibara almak zorundadır.
DSÎ ve TEK sudan enerji üretimi tesisleri
nin, etüt, plânlama, kurulma, inşa ve işletme
işlerinde devamlı işbirliği yapacaklardır.
Her iki idare arasında gerekli koordinasyon
Bakanlıkça sağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Müessese, işletme ve iştirakler

Sorumluluğu

Genel hükümler

Madde 19. — Genel Müdür, bu sıfatı ile
aldığı bütün karar ve icraatında gereken gay
ret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine
devranışlarmdan sorumludur.

Madde 23. — TEK'e bağlı müesseselerle işlet
melerin kuruluşları, teşekkülle müesseselerinin
birbirleriyle olan münasebeti, iştiraklerin yapıl
ması ve yönetimleri hakkında 440 sayılı Kanun
hükümleri uygulanır. Ancak TEK elektrik ür§tim, iletim ve dağıtım tesisleri işletmelerini mü
essese olarak teşkilâtlandırmaya mecbur değil
dir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Genel Müdür yardımcılarının atanması
Madde 20. — TEK'de, Genel Müdüre isle
rinde yardım etmek üzere beş genel müdür
yardımcısı bulunur. Bunlar 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesi uyarmca, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu karariyle atanırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Görev ve yetkileri
Madde 21. — Genel Müdür yardımcıları,
Genel Müdürden aldıkları direktif ve yapılan
iş bölümü esasları çerçevesinde görev yaparlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BÖLÜM — V
Koordinasyon
Koordinasyon sağlanması
Madde 22. — DSÎ, 5 yıllık ve yıllık yatı
rım programlarını yaparken sudan elektrik
üretimi ile ilgili olarak programına almak iste

BÖLÜM — VI

Müessese personelinin atanmaları
Madde 24. — a) Müessese müdürleri ve
varsa müessese müdür yardımcılarının atanma
ları ile müessese idarecileri arasında yönetim
komitesine katılacak üç üyenin seçimi genel
müdürün teklifi üzerine teşekkül Yönetim Ku
rulu karariyle yapılır.
Yönetim komitesine katılacakların seçimin
de müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz
önünde tutularak, çeşitli fonksiyonları temsil
eden görevlilerin bir komitede toplanması ilke
sine uyulur.
b) Bakanlar Kurulunca belli edilecek mü
esseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi
üyeler, 440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir.
e) Müessese müdür ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri a+anma veya seçilme usul
lerine sföre değiştirebilirler.
Müesseselerin dip-er -personelinin atanmaları
teşekkül topluluğuna ait personel yönetmeliğine
göre yapılır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Müessese ve işletmelerin gözetimi
Madde 25. — TEK kendisine bağlı olan
müesseselerle, teşekkül ve müessese işletmeleri
çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetim kurulu
'kararlarına uygun olarak yürütülmesini gözet
mekle görevlidir.
Bu maksatla, gerekli hallerde, müessese ve
işletmelerin hesaplarını, işlemlerini tetkik, tef
tiş ve tahkik ettirebileceği gibi iktisadi malî du
rum tesbitleri de yaptırabilir.
Tahkikatın selâmeti bakımından işten el çek
tirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl
yürütüleceği, tetkik, teftiş ve tahkike yetkili
organların görev ve yetkileri Yönetim Kurulun
ca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Müesseselerin, teşekkül Yönetim Kurulu ka
rarı ile yürütülen işlemleri Bakanlıkça da tef
tiş ve icabında tahkike tabi tutabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Şimdi bâzı arkadaşlarımız, bölüm 5 ten son
ra gelen bölüm 6 buraya 4 olarak geçmiştir
ve bu sehivdir. Arkadaşımız doğrusunu oku
du, Millet Meclisinden gelen şekli de 6 dır.
Onun için bu bir değişiklik sayılmamaktadır.
Doğabilecek tereddütleri izale edebilmek için
'arz ederim.
BÖLÜM — VII
Çeşitli hükümler
TEK'in dışında elektrik tesisleri kurulup
işletilmesi elektrik üretimi ve iletimi
Madde 26. — a) Enterkonııekte sisteme
bağlanan belediye, köy ve diğer âmme hüviye
tlideki hükmi şahıslar yeniden üretim ve ile
tim tesis kuramazlar.
b) Tesisleri enterkonnskte sisteme bağlı
bulunmıyan belediyelere, köy ve diğer âmme
hüviyetindeki hükmi şahıslara TEK'in mütalâa
sı alınmak şartiyle Bakanlık tarafından elek
trik üretimi ve iletimi tesisleri kurmak ve iş
letmek ruhsatı verilir.
c) Otoprodüktörlere TEK'in mütalâası alın
mak suretiyle Bakanlık, elektrik üretim ve ile
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timi tesislerü kurma ve işletme ruhsatı verebi
lir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Dağıtım
MADDE 27. — Belediyeler, köyler ve diğer
âmme hüviyetindeki hüki şahıslar dağıtım şe
bekelerini kendi sınırları içerisinde kalmak üze
re kendileri kurabilir ve işletebilirler. Ancak
kendi yetkili organlarının kararı ve TEK'in
idare meclisinin kabulü şartiyle işletmelerini
tesisleriyle beraber devir zamanındaki kıymet
leri üzerinden TEK'e devredebilirler. Bu tesis
ler her hangi bir suretle geriverilemez ve dev
redenler yeniden dağıtım tesisi kuramazlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Riayeti mecburi şartlar
Madde 28. — Dağıtım tesislerini kendileri
kuran ve işleten belediyeler, köyler ve diğer
âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar bu tesisle
rini kurarken ve işletirken aşağıdaki şartlara
riayete mecburdurlar:
a) Bakanlık TEK ve ilgililerle birlikte tesbit ve Bakanlıkça tasdik edilecek programlara
uygun olarak, elektrik dağıtım tesislerini ih
tiyaçlara göre ıslah, takviye ve tevsi etmeye
devam etmek,
b) TEK'ten satmaldığı elektrik enerjisi
bedellerini TEK ile yapacağı sözleşmeye göre
zamanında ödemek ve sözleşme şartlarına uy
mak.
Bu şartlara uymıyan kuruluşların satış hak
ları bakanlığın kararı ile kaldırılır ve tesisleri
raiç değeri üzerinden TEK'e devredilir.
(a) bendindeki şartları yerine getirmek
amaciyle belediyelerle, köyler ve âmme hüviye
tindeki hükmi şahıslar, elektrik satışından elde
edecekleri tahmini gelirin % 5 inden ıaz olmıyan
bir meblâğı her yıl bütçelerine bir fon olarak
koymaya mecburdurlar. Adı geçen fon bütçe
de ayrı bir fasılda gösterilir ve bu meblâğ baş
ka yere harcanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Etmıyenler... Kabul
edilmiştir.
Belediyelerce ödenmiyen enerjiye ait belgelerin
resmî belge isayılaeağı
Madde 29. — Satılan elektrik enerjisi be
dellerinin ödenmesine dair TEK tarafından alı
cıya yapılacak bildiri üzerine, bu bedellerin
ödenmemesi halinde, TEK'e düzenlenen ve
alıcının tükettiği enerji miktarlarını ve bedelle
rini gösteren belgeler, îcra ve iflâs Kanununun
68 nci maddesinde yazılı belgelerden ısayılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Hidro - elektrik tesislerin devri
Madde 30. — DSİ tarafından inşa edilen
hidro - elektrik tesisler maliyet bedeli üzerinden
TEK'e devredilir.
Çok maksatlı projelerin enerji maksatları
na düşen maliyet hisselerinin tesbiti ile devir
muamelelerine ait esaslar bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanacak
bir yönetmelikle tesbit olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Haczolunmıyan tesisler
Madde 31. — TEK'in tesisleri haczolunamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
TEK tesislerinin korunması
Madde 32. — TEK tesislerini korumakla
görevli olanlar bu görevlerini yerine getirmede
genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkileri
kullanırlar. Ancak, bu hak ve yetkileri genel
zabıta memurları işe el koyunoaya kadar sürer.
Bu görevliler ve bunların yetkileri Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakan
lığı tarafından birlikte hazırlanacak bir yönet
melikte belirtilir.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Sayın Özden buyurunuz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım; 31 nci madde
geçti, TEK'in tesisleri haczolunamaz. Onun
üzerinde söz söyliyecek değilim. Yalnız, bir ufak
temennide bulunacağım. Bu hüküm kesin bir
hüküm, gayet katı bir hüküm. Elbette M, te
menni ederiz böyle haczolunabilecek hale va
tandaşı getirmemeleri lâzımgelir.
32 nci maddeye gelince; «TEK tesislerini
kurmakla görevli olanlar bu görevlerini yerine
getirmede genel zabıtaya tanınmış olan hak ve
yetkileri kullanırlar.» Bu maddenin fıkrası ve
maddenin heyeti umumiyesi bir ihtilâta yol
açacak mahiyette olduğu kanısındayım. Çünkü,
Türkiye'de mâni zabıta veyahut adlî zabıta
muayyendir. Bunlar polis, jandarma ve diğer
gümrük v. s. gibi. Fakat, şimdi yine bu maddeile, 32 nci madde ile TEK'in tesislerini koru
mak için bir zabıta daha ihdas edilmiş oluyor.
Bunun hudut ve yetkileri ne olacak? Altında
bir yönetmelik çıkarılacağı belirtiliyor. Eğer bu
yönetmelik, İçişleri Bakanlığı ile yapılacak,
birlikte yapılacak bu yönetmelikte vâsi salâhi
yet, zabıtanın da üstünde bir salâhiyet verile
cek olursa, hakikaten işi dejenere etmiş oluruz.
Çünkü, zabıta her yerde, her şekil ve suretle
suç telâkki edilen hâdiselere vaziyed eder. Bu
rada ki, bu memurlarınız nasıl zabıtanın bu hak
ve vazifelerini istimal edecek? Bu kolay bir iş
değildir ve kanunları da bilmek lâzımgelir, bir
staj gibi, bir tahsil gibi bir şeye de ihtiyaç var
dır.
Böyle zabıta hükmü, zabıta kuvvet ve salâ
hiyetini iktisabetmiş ve esasında zabıta olmıyan şahısların o hak ve salâhiyeti istimal etme
lerinde ben daima tehlike görürüm ve olmuş
tur.
Gümrük isini, Gümrük Muhafaza Teşkilâtı
nı bu hale getirinceye kadar büyük zahmetler
çekilmiştir; bilhassa, hudut mıntakalarında.
Oralarda vazife gördüğümüz sıralarda karşılaş
tık. Hiç suç olmıyan meseleye suç, suç olan me
seleye de hayır diyen memurlarla karşılaştık.
Onun için bilgiye ihtiyaç var, görgüye ihti
yaç var, tecrübeye ihtiyaç var. Bilhassa bu za
bıta kuvvetinin ne hak ve salâhiyetle teçhiz
edileceği hususundaki meseleleri çok çok, de-
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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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lükteki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu ka
rarları uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 36. — DSİ tarafından yapılarak
TEK'e devredilen elektrik tesislerinin gümrük
ve benzeri resim ve hare muafiyetleri aynen de
vam eder. Barajlar ve enerji nakil hattı direk
leri Bina Vergisinden muaftır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kaldırılan ve istisna edilen hükümler
Madde 37. — a) Aşağıdaki hükümler yü
rürlükten kaldırılmıştır :
1. 2805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D)
fıkrası ile 6 ncı maddesi,
2. 2819 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı
olan hükümleri,
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nci maddesi (E)
fıkrası,
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna mu
halif olanları yürürlükten kaldırılmıştır :
1. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu madde
leri ile 8 nci maddesinin (C) fıkrası,
2. 6200 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin
enerji satıcına dair hükmü,
3. 4483 sayılı Kanun,
4. 1580 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
(4/A) bendi ile aynı maddenin 5 nci fıkrası,
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin
(F) fıkrası.
6. 6973 sayılı Kanun ile bu kanuna bâzı
maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanun.
7. 3645, 3481 ve 7462 sayılı kanunlar,
8. 4325 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren 7004 sayılı Kanun.
c) Aşağıdaki hükümler «TEK» e uygulan
maz :
6973 sayılı Kanunun 7347 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının (2/a),
(2/b) ve 3 ncü bendi.
BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; bu 37 nci maddenin
(b) bendinde, «Aşağıdaki hükümlerin bu ka
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nuna muhalif olanları yürürlükten kaldırılmış
tır. «peklinde bir ifade var; ve,
kanunun bu kanuna muhalif olan kısımları kal
dırılmıştır.
Geçen oturumların birisinde de böyle bir
kanun geçti. Bu, tatbikatta her zaman tered
dütleri mucibolmaktadır. Biz kanun yaparken
biraz telaşa getiriyoruz. Canım, işte bu kanun
yürürlüğe giriyor, mademki, buna mütenazır
bâzı kanunlar vardır, o kanunda da buna mu
halif olan hükümleri lâğvedelim, bir fıkra ko
yalım, buraya, böyle olsun.
Acaba, o kanunun hangi maddesi, bu ka
nunun Langi maddesine muhaliftir? Bunu hu
kukçular bile bir araya gelirler, bazan muha
liftir, bazan muhalif değildir, diye hükümler
çıkarırlar. Biz biliriz bunu, bunun içinde yaşı
yoruz.
Onun için, kanun sarih olmalı. Kaldırılan
kanun hangisi ise ve hangi kanunun hangi mad
desi kaldırılıyorsa bunu şu, şu, şu madde diye
tasrih etmek lâzım. Eğer bilinmiyorsa, müşkü
lât varsa, hakikaten bunu bilen arkadaşlardan
sormak lâzım gelir.
Benim, bu kanunların geçirilmesi ile ilgili
olarak, gerek Senatodan ve gerekse Millet Mec
lisinden, bir noktai nazarım var, arkadaşlar.
Noktai nazarım şu : Böyle kanunların kaldırıl
ması veyahut kanunların tanzimi hususunda
Millet Meclisine ve Senatoya bağlı bir ihtisas
komisyonuna ihtiyaç var. Evvelâ kanun tekniği
bakımından. Kanun tekniği maalesef her ka
nunda ayrı ayrı gözüküyor. Bir kanun, bir ka
nuna uymuyor ve işte böyle kanunlar çıkıyor.
Onun için, bir kanun tasarısı veya teklifi
Millet Meclisine geldiği zaman veyahut tevdi
edildiği vakit bunu kanun tekniği bakımından
tetkik edecek bir heyete ihtiyaç var. Durum
böyle gözüküyor. Hepimiz kanunları tatbik edi
yoruz, hepimiz kanun yapıyoruz, ama hepimiz
kanun tekniğini biliriz diyemeyiz. Malî kanun
lar var, adlî kanunlar var, ticari kanunlar, za
bıtaya tallûk eden kanunlar var, içişlerine taal
lûk eden kanunlar var. Bunların her birisinin
tekniği ayrı her birisinin muhtelif kanunları
var, birbirine girift olmuş. Bugün Başvekilden
sordum, hangi kanunlar Türkiye'de meridir,
hanqi kanunlar Türkiye'de meri değildir, ilga
edilmiştir, diye.
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Bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve
ona bağlı müesseseler hangi kanunlar mer'idir,
hangi kanunlar mer'i değildir, bilmiyor. Arka
daşlar, daha bu işi tetkik ediyoruz, diye bana
cevap geldi. Binaenaleyh, mesele, hakikaten
üzerinde durulacak bir meseledir. Ben rica edi
yorum, bari hiç olmazsa muhterem arkadaşları
mızdan ve komisyondan bu maddenin 2 nci ben
dinde yazılı olan «2819 sayılı Kanunun bu ka
nuna aykırı olan hükümleri» ibaresindeki hü
kümler hangi hükümlerdir, neyin nesidir? Bu
nu lütfen burada izah etsinler de biz de anlıyalıon.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, buyurunuz.
İHSAN TOPALOĞLU (İstanbul) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde içeri
sindeki 2819 sayılı Kanunla yürütülen müessese
Elektrik İşleri Etüt İdaresidir. 1935 yılında Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank ve Elek
trik işleri Etüt İdaresi bir arada kurulmuş ve
bugüne kadar hakikaten memlekette büyük iş
ler yapmışlardır.
Şimdi, bu müessesenin, bu TEK kanunu ile
beraber durumu önemli bir konu halinde ortada
durmaktadır. TEK Kanununda birçok konular,
elektrik işleri etüdünün meseleleri ele alınmak
ta ve bu müessese de aynı işleri yapmak duru
muna düşmektedir. Anlaşılan, buradaki kaldırı
lan maddelerle bu önlenilmek isteniyor. Ancak,
Sayın Bakanın şayet yanlış hatırlamıyorsam,
bir beyanı oldu, bu müessese bir mühendislik
müessesesi haline getirilecektir, diye.
Benim teküfim şu olacaktır, bu müessese
hakkında : Bunun kanununun yeniden ele alı
nıp, çalışacağı konuların açık olarak tesbitinde
fayda olacaktır, iki müessese arasındaki birta
kım çelişmeleri veyahutda düplikasyonları ön
lemek bakımından. Bu müessese Devletin daha
geniş çapta bir mühendislik bürosu olarak, te
şekkülü olarak çalışabilir. Hizmeti geçmiş olan
bir müessesedir, muhafazası en azından hissî
bakımdan yerindedir. Ancak, görevinin de açık
olarak tesbitinde fayda vardır. Kanunun hangi
maddeleri değiştirilmiştir, tam tetkik etmek
imkânını bulamadım, ancak bu Elektrik işleri
Etüt İdaresi müessesesine ait kanunları bildi
ğim için bu açıklamayı zaruri gördüm.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz.
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka
daşlarım, kanunların bir birine olan irtibatları
hukuk külliyatımızda pek önemli kesimi teşkil
eder. Böyle olunca, kanunların kaldırılanları ve
birbirlerine olan irtibatlarını yeni kanunlarda
sarahaten tesbit etmek gerekir.
Bu getirilen madde ile bâzı kanunların tü
münün kaldırıldığı ifade olunmaktadır, bunda
tereddüt olmaz. Ama bâzı kanunların madde
leri ve bâzılarının da o 'kanuna muhalif olan
hükümlerinin kaldırıldığı ifade olunmaktadır.
Bizim hukuk sistemimiz de sonradan yürür
lüğe giren kanunlar, kendisinden önceki ka
nunları kaldırır, ama sarahaten hüküm olmıyan
hallerde bu ihtilaflıdır.
Bu itibarla bu kanunun maddesinin yazı
lışında iş ve esas birbirine kaptırılmıştır. Tü
mü ile kaldırılan kanunlar sarahaten ifade
edilmiştir, bir anlam taşıyor. Fakat bu ka
nuna muhalif hükümlerin kaldırılması kaydı ih
tilâfları da beraber götürecektir.
Bu kaldırılmak istenen maddeler ya ifade
ettikleri kül olarak burada açıklanır veya
madde sarih olarak zikredilerek ifade olunur.
Aksi takdirde ihtilâflar devam edecek ve sür
tüşmeler bu yeni kurulan müessese için de bir
tartışma konusu olarak kalacaktır. Bunu böy
lece kaydettikten sonra, Elektrik Etüt İdare
sinin bu bu kurumun dışında tutulması ve onu
müstakbel gelişmeler de ayrı bir firma olanak,
ayrı bir topluluk olarak muhafaza etmekte isa
bet olduğu kanaatindeyim. Hükümet de bu an
layışla bu kanunu hazırlamıştır zannediyorum.
Böyle olduğuna göre, bu müessese ile de irtibatı
daha başlangıçta iyi tesbit etmek lâzımdır. Ye
ni kurulan bir kuruluş, şümullü bir müessese
halinde kuruluyor, bu şümul için de muhafa
zasına çalıştığımız müessese ile de birtakım ih
tilâflar olabilir, onu da önlemek için sarih hü
kümlere ihtiyaç vardır. Kanaatimce bu sade
ce Sayın Bakanın veya encümenin verecekleri
izahlarla da halledilecek konu değildir. Bunu
komisyon yeniden ele alarak inoeliyerek bir
esasa bağlaması icabediyor.
Belki bu kanunun gecikmesi Meclise dönme
sini gerektirecek ama, biraz gecikme olısa da,
kanunun yeniden Meclise gitmesini gerektirse
de baştan bir vuzuhu, bir sağlamlığı temel ola
rak almış olacaktır.
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Bu İtibarla ayrıca takrir de takdim etmi
yorum. Eğer komisyon bu mütalâalarımıza iştinak ederek kanunu geri alıp bu maddeyi yeni
esaslara göre düzenleyip getirirse kanun mak
sadına uygun bir hizmet kanunu olarajk çıka
caktır. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletveki
li) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 37
nci madde kaldırılan ve istisna edilen hükümleri
ihtiva etmektedir. Öyle zannediyorum ki, biraz
çok kanun numarası, madde numarası, fıkra nu
marası yazdığı için ilk bakışta, karışıp görül
mektedir. Halbuki kanun tekniğini, şahsan hu
kukçu olmadığım için, pdk bilmemekle beraber,
tetkik ettiğimiz bir kanun tatbikatçısı olarak,
daima tetkik ettiğimiz kanunlar da bu ilga edi
len hükümler bu kanunda olduğu gibi yazılmış
tır. Bu kanuna aykırı hükümleri eski tâbirle
bu ıkanuna muhalif hükümleri, ve saire şeklin
de bugüne kadar gelmiştir. Bu kanun da böy
le hazırlanmış ve Millet Meclisinden de böyle
geçmiştir.
Şimdi, burada en çok 2819 sayıh Kanun üze
rinde duruluyor. 2819 sayılı Kanun Elektrik İş
leri Etüt İdaresinin kuruluş Kanunudur. Elek
trik İşleri Etüt İdaresinin elektrikle ilgili bütün
vazifeleri TEK'e devredildiğine göre, o kuruluş
kanunundaki elektrikle ilgili hükümler mülga
dır. Sayın Topaloğlu ifade ettiler, biraz daha
arz edeyim; Elektrik İşleri Etüt İdaresini biz
bir etüt proje idaresi olarak muhafaza ediyoruz
ve muhalif hükümleri kaldırdıktan sonra TEK
Kurumu ile Elektrik Etüt İdaresi arasında bir
duplikasyon veya sürtüşmelere meydan verme
mek için de bu Etüt - Proje İdaresinin kuruluş
kanunu üzerinde de bakanlığımızda çalışmalara
hemen başlanmıştır. Binaenaleyh, Bakanlığımız
teşkilât kanunu ile birlikte ümidediyorum, te
menni ediyorum, bu kanunu da getirdiğimiz an
da mesele halledilmiş olacaktır. Diğer kanunla
rın isimlerini sayarsam karışıklığın olmadığını
zannedersem Yüce Senatoya daha açıklıkla arz
etmiş olurum. 2805 sayıh Etibank Kuruluş Ka
nunu; Etbankın içerisinden elektrik enerjisi ile
ilgili ünite ayrılıyor, bütün görev ve yetkileri
ile TEK'e devrediliyor. 2819 u arz ettim. 6200
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Devlet Su İşleri Kuruluş Kanunu, 4483 İzmir
Tranmvay ve Elektrik İmtiyazının Satmalmma*
sı ve bu işletmenin idaresi hakkında ESHOT
Kanunu. 1580 Belediyeler Kanunu, 7116 İmar
ve İskân Bakanlığı Kuruluş Kanunu, İller Ban
kasının elektrik işlerini TEK'e devretmesi dolayısiyle ona ait hükümler ilga ediliyor. 6973
Sanayi Bakanlığı Kuruluş Kanunu. Zaten Ener
ji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı içerisinden ayrıl
mıştır. 7347 ise, 6973 sayıh Kanunu tadil eden Ka
nun. Yani Sanayi Bakanlığı kuruluş Kanununu
tadil eden kanun. 3645 İstanbul Elektrik Tram
vay Tünelin İstanbul Belediyesine devri hak
kındaki Kanun. 3481 İ. E. T. T. (Yani İstanbul
Elektrik Tramvay Tünel) Teşkilât Kanunu.
4762 İstanbul elektrik ve havagazı imtiyazının
satmalmması hakkında Kanun. 4325 Ankara ve
Adana havagazı elektrik müesseselerinin idaresi
hakkında Kanun. 7004 de 4325 sayılı Kanunu
tadil eden Kanun.
G-örülüyor ki, muhterem senatörler, hepsi
kuruluş kanunları ile ilgilidir. Hepsi elektrik
enerjisi ile bundan önceki çalışan müesseselerin
kuruluş kanunları veya ünitelerin o kuruluş ka
nunu içerisindeki yerlerini ihtiva etmektedir.
Bu bakımdan ne bir karışıklık vardır, ne komis
yonca geri alınmasına ihtiyaç vardır, ne de
40 - 50 yıldan beri yapılan kanun tekniğindeM
usule, statüye aykırı bir durum vardır. Arz ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurunuz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler; her nedense 37 nci
madde üzerinde bir tartışma açıldı. Kısaca ifa
de edeyim. Ben maddenin metninde kanunların
tek tek isimlerinin zikredilmiş olmasını da bi
raz hatalı bulurum. Fakat, netice itibariyle bu
kanuna muhalif hükümler mülgadır şeklindeki
ibare dolayısiyle de noksan tamamlanmış oluyor.
Esasen bu ibarenin bulunması şarttır. Bir zaru
retin neticesidir. Çünkü, tek tek tadadedildiği
zaman o kanunların içerisindeki, şayet kanunun
tümü ilga edilmiyorsa o kanunun içerisindeki
hükümlerin hangilerinin yeni çıkan kanuna mu
halif olduğunu tesbit, Sayın Özden'in de beyan
ettiği gibi, mümkün değil, E, böyle olunca onu
bilâhara tatbikat safhasında muhalif olduğunu
tesbit eden ilgililerin muhalif olduğunu görerek
bunun ilga edilmiş olduğunu kabul etmeleri
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şekli en mantıklı yoldur. Aksi takdirde şöyle
bir netice doğar. Bu hüküm konmasa o zaman
tek tek tadadedildiği takdirde diğer bir kanun
da başka bir madde zuhulen unutulur, bu vazi
yet içerisinde de yeni gelen kanun ile eski ka
nunun ayrı ayrı hükümleri mevcudolur. Bunu
önlemek bakımından bu kanuna muhalif olan
kümler mülgadır şeklinde bir ibare konduğu
takdirde, tatbikatta bundan bir aksaklık, bu
mahzur doğmaz. Bu itibarla madde yerindedir.
Aynen kabulünde isabet olduğu kanaatindeyim.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKA N— Başka söz istiyen sayın üye var
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir.
BÖLÜM - VIII
Geçici hükümler
TEK'e devredilecek tesisler
Geçici Madde 1. — a) Etibankın enerji
grupu her türlü hak ve vecibeleri ve mukayyet
değerleri üzerinden bütün aktif ve pasifleri,
b) Otoprodüktör tesisleri haricolmak üzere
Etibanka ait bütün elektrik üretim, iletim ve
dağıtım tesisleri, bunlarla ilgili taşınır ve taşın
maz mallar ve TEK'in faaliyet konularına giren
iştiraklerdeki hisseleri mukayyet değerleri üze
rinden taahhütleri de dâhil olmak üzere her
türlü hak ve vecibeleri,
c) Otoprodüktör tesisleri haricolmak üze
re, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne ait bü
tün elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri
ile bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar,
30 ncu madde esasları dâhilinde tesbit edilecek
maliyetlerden Bakanlar Kurulunca kabul edil
miş amortisman miktarları düşülerek elde edi
lecek bedeller üzerinden her türlü hak ve veci
beleri ile birlikte TEK'e devredilir.
d) Etibank ve DSİ den TEK'e mukayyet
değerleri ile devrolunan varlıklar, 440 sayılı
Kanun gereğince, mâkul değerleri yansıtacak
şekilde yeniden değerlendirilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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Belediyeler ve iller Bankasından
redilecek tesisler

TEK'e dev

Geçici Madde 2. — a) Belediyeler ve bele
diyelerce kurulan kurum, birlik ve ortaklıklar
ile Özel bir kanunla kurularak işletilmesi be
lediyelere bırakılan veya belediyelere bağlanan
elektrik idarelerine ait üretim ve iletim tesisleri,
(zaruri hallerde TEK'in mütalâası alınmak su
retiyle Bakanlıkça verilecek özel izinli iletim
ve üretim tesisleri hariç.)
b) iller Bankasına ait üretim ve iletim te
sisleri,
Devir sırasındaki kıymetler üzerinden bü
tün hak ve vecibeleri ile birlikte TEK'e devrolunur. Bu devirler Bakanlıkça onaylanacak
program gereğince bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanır. An
cak, henüz inşaası bitirilmemiş tesisler, bu sü
reye bakılmaksızın kesin kabulü yapılarak ta
mamlanmalarından sonra devrolunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir.
Geçici Madde 3. — Belediyeler ve İller Ban
kasından TEK'e devrolunan tesislerin bedelleri
nin ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir.
a) Tesisleri TEK'e devrolunan belediyele
rin iller Bankasına olan ve 691 sayılı Kanunla
konsolide edilmiş bulunan borçları sebebiyle
Hazineye karşı doğan taahhütlerine mahsubedilmek suretiyle ödenir. Bakiye borç hakkında
da (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bu ödeme
şekli, 691 sayılı Kanuna göre konsolide edilmiş
borçlar ile bu kanunun yürürlüğe girmesine ka
dar doğacak borçlar için uygulanır.
b) Hazineye borçlu olmıyan belediyelerin
TEK'e devredilecek tesislerinin bedelleri bu be
lediyelere Hazine tarafından nakden ve bütçe
ile belli edilecek yıllık taksitler halinde ödenir.
Ancak, Hazinenin alacaklı bulunduğu genel ve
katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve diğer kamu teşebbüslerine bu beledi
yelerin borçlu olmaları halinde bu ödemeler
Hazinece mahsubat yapılır.
c) Belediyelerin iller Bankasına olan fon
borcu da Hazine tarafından yılda en çok 12 mil
yon lira tutarında taksitler halinde bütçeye ko338 —
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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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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
Türkiye Elektrik Enerjisi Kanunu olarak ve
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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 —
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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,
341 —
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ta ki bu hükümler tamamlanıncaya kadar. Ama,
bu kanundan sonra dahi dağıtım isleri, bele
diyeye ait santralların bir kısmı, belediyelerde
(kalacaktır. Ve enterkonnekte bağlı olmakla
beraber, bâzı yerlerde tevzi şebekesi belediyeye
a'idolan yerler olacaktır. İmtiyazlı müesseseler
elektrik dağıtabilecektir, TEK dağıtabilecek
tir. Ama bunların hepsi vergiye tabidir, bu bir
kuruşluk vergiye tabidir. Bunlar nasıl alacak
lar, vermiyenler hakkında ne muamele yapıla
cak? Pekâlâ bu müesseseler tahsil etmiyebilirler. Kendilerine bir mükellefiyet yükletilmemiştir. Bu, kanunda çıplak bir maddedir. Bu
'elektriği tevzi eden müesseselere bir mükelle
fiyet yükletilmemiş/tir. Ve TEK'e de bir mükel
lefiyet yükletilmemiş tir. Binaenaleyh, bir vergi
gelince disiplini ile beraber gelir, böyle çıplak
bir madde ile bu vergiyi tahsil etmeye imkân
yoktur, vatandaş da ödemediği takdirde her
hangi bir muamele yapmaya da imkân yoktur.
Müeyyidesi de yoktur. Bu sebeple bu maddeyi
komisyonun geri alıp, bâzı atıflar yapmak su
retiyle faraza Gider Vergisinde Elektrik is
tihlâk Vergisi vardı. Disiplinli bir vergidir.
Hiç olmazsa oraya atıf yapmak suretiyle o hü
kümler tatbik edilir, demek suretiyle bunu disıpüiıı altına alsın. Aksi halde kabili tatbik olr/ıiyan çırçıplak bir madde tedvin etmiş olu
ruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Her halde fiyatlara yapmayıp
stopaj yolu ile alacaklar, o anlaşılıyor.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Efen
dim bu, Mecliste eklenmiş bir maddedir, bu hu
sus doğrudur. Tarifelere konacaktır.
BAŞKAN — Yeni tarifelere konacak, stojraj yoGu ile tahsil edilecek.
FERİD MELEN (Van) — Kanuna tabi olmıyan diğer müesseseler var. Onlar ne olacak?
BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun sorunu
zu sorun.
MEHMET HAZER (Kars) — Bugünkü
enerji sarfiyatına göre bir kilovat saate 1 ku
ruşluk bir zam yapıyorlar. Bunun köy elektri
fikasyonuna isabet edecek hissesini ne kadar
tahmin ediyorlar?
ikincisi; bu hangi fonda toplanacak ve han
gi esasa göre dağıtılacaktır?
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
Başkan, 7,5 milyar Kw/h 1969 elektrik sar
fiyatı istisnaları 3,5 milyar Kw/h düşersek 40
milyon lira varidat sağlanabilecektir tahminen.
4 ncü, 5 nci 6 ncı, 7 nci, 8 nci maddedeki köy
elektriklendirilmesi
fonunda
toplanacaktır.
Sarf şekli 7 nci maddedeki tüzük gereğince ya
pılacaktır.
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Tuna, söz
istediniz. Buyurun.
AHMET NUSSET TUNA (Katamonu) —
Muhterem arkadaşlarım,
Sayın Melen bu madde üzerindeki mahzur
lara kısmen temas buyurdular. Fakat, bunun
getirmekte olduğu büyük bir faydaya işaret
etmek isterim. Şimdi elektrik cereyanının gel
diği bölgelere rastlıyan zengin köylerde bu üç
te bir kısmen yapılması mevzubahsoluyor. Bu
parayı bunlar ferahlıkla temin ediyorlar. Ve
üst tarafı yapılıyor onlar bir elektriğe kavuşu
yor. Şimdi, ben bölgemden misal vermek iste
rim. Orada ovadan geçen, bu hatlar, ovadan
geçtiği zaman, ovanın kenarındaki köyler haki
katen şenlendi. Yani, vatan vatan oluyor arka
daşlar. Fakat bu elektrik cereyanı bir dağ kö
yünden geçmekte ise, halkın büyük bir kısmı
mihaniki açlığı giderme çabasında. Elektrik
için bir para, bir tahsisat ayıramıyor. Şu fon ki,
Sayın Bakanımız da işaret buyurdular; bugün
için 40 milyondur, yarın bu her halde elektriği
de arttıkça 50, 60 milyon gibi rakamlara ula
şacak.
Muhterem arkadaşlar, bu fonda toplanan pa
ralar tasarrufuyla Devlet masrafına katılamıyan bu fakir köylere bir imkân hazırlıyacağı
kanaatindeyim. Şu TEK kanununun evet, bu
yurdukları mahzur bir daha geniş sarahatlara
kavuşturulması mümkün. Fakat, bu kanun da
çok bekledi. Ş'-y'e aşağı yukarı, geldiğimiz za
mandan beri, TEK Kanunu...
BAŞKAN — Zaten, esasında Sayın Melen
de beraberler efendim, teknik yönden tenkit
lerini yaptılar.
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) —
Şimdi rica ediyorum. Sayın Bakanımızın ver
diği tarife üzerinden alınacaktır. Tahsili için
diğer mümasili mevzuatın tatbiki de mümkün-
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dür. Fakir köylere bir ferahlık getirecek olan
bu maddenin muhafazasını rica etmekteyim.
Diğer mahzurların emsali hususların, tahsilindeki kaidelerle giderilmesi mümkündür. Maru
zatım budur. Teşekkür ederim.
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Kanunun yürürlüğe girmesi
Madde 38. — Bu kanunun TEK'in Yöne
tim Kurulu üyelerinin Genel Müdür ve yardım
cılarının atanmalarına ait hükümleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinden 3 ay
sonra yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Sayın Melen.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan,
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
konuşmamda esasa muhalif olmadığımı beyan rum : Kabul edenler... Etmiyenler?.. Kabul
ettim.
edilmiştir.
Kanunun yürütülmesi
BAŞKAN — Ben de tescil ettim. .
FERİT MELEN (Devamla) — Sadece bir
Madde 39. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
vergi olduğuna, bir mükellefiyet olduğuna gö lu yürütür.
re, bunun disipline edilmesi lâzımdır. Aksi hal
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
de kabili tatbik olmaz. Meclis olarak tatbik
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
edilmesi mümkün olmıyan hükümler tedvin et
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiz bizim için. bilmem yüz ağartı cı olur mu
miştir.
Hele Senatoyu niye ihdas ettiler? Meoltete göz
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
den kaçan şeylerin burada düzeltilmesi için.
istiyen?
Bir esbabı mucibe buluyoruz : Efendim gecikir.
İHSAN TOPALO&LU (Giresun) — Şahsım
Ne olur gecikirse? Burada bu hükmü düzeltir
adına aleyhte.
sek sadece bu madde dolayısiyle Meclise gider
BAŞKAN — Aleyhte mi efendim? Evet, Leh
ve nihayet bir hafta gecikir. On gün gecikir.
te Sayın Ucuzal istemişti. Aleyhte, zatıâliniz.
Ama tatbiki mümkün bir madde, bir mükellefi
Buyurun,
yet ihdas etmiş oluruz. Bu hüküm kabili tatbik
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
değildir.
Başkan, değerli arkadaşlarım; grupum namına
bu kanun üzerinde konuşurken, bu kanunun lü
Sayın Bakan tarifelere ilâve eder alırız, de
zumu hakkmda ve destekliyeceğimiz hakkında
di. Arz ettim, sadece elektrik tevzi eden mües
ifadeler kullandım. Bu kanun iyi çıkması için
sese TEK idaresinden ibaret değil. Bâzı beV
inandığımız ve doğru bulduğumuz gerekli öner
diyeler almaktadır. Kendi şebekelerini kendileri
geleri sundum. Yüce Senato buna iltifat buyurkullanacaklardır. Bir çok belediye tevzi şebe
madı. Ancak, şunu ifade etmek isterim ki, bil
kesini muhafaza edebilecektir. Bâzı yerlerde
hassa bu kanunun 6 ncı geçici maddesinde Ke
tarife ile satılır elektrik. Bâzı yerlerde lâmba
pez ve Çukurova şn-ketlerinin bu kanun çerçe
basma elektrik alınır, kilovat basma da rtee-il.
vesine alınmamasını hiçbir şekilde izah etmek
Kilovat başına bir kuruş demişsiniz. Bilhassa
mümkün değildir ve bizi tatmin edici bir izah
köylerde de bu mükellefiyet olacaktır. Köyleri
da almış değiliz. Bunun yanıbaşmda kanunun
hariç tutmuyorsunuz; Türkiyede istihlâk edilen
eksikleri, maddi hataları var. Meselâ bir genel
bütün elektrik. Köylerde saat de yoktur. Lâm
müdürün bir projeyi yapması gibi.. Bütün bu
ba başına nasıl alacaklardır bunu? Binaena
hatalariyle bu kanunun çıkması ilerde birçok
leyh kabili tatbik olmıyan bir hüküm tedvin edi
zorluklar doğuracaktır. Bizim farkına varma
yoruz. Bu hükmü düzeltip kanunu bir hafta
dığımız ve gelecekte ihtimal vermediğimiz şart
sonra yürürlüğe koymakta elbetde fayda var
ların doğurduğu zorluklar zaten ortaya çıka
dır. Ve bence lüzumlu bir şeydir. Vazıı kanun,
caktır. Bir de göre göre, ortada bulunan hata
bile "hile hatalı bir sey yanmaz, ve yapmamalı
lar yüzünden sakat çıkacak bu kanunun hak
dır. Bize de yaraşmaz. Teşekkür ederim.
kında, itiraf edeyim ki, şimdi müspet oy kullan
BAŞKAN — Madde üzerinde başka s Öz isti- mak gibi bir yola gitmekte birtakım mahzurlar
görmekteyim. Onun için şahsım namına ben bu
yen başka sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza
kanun hakkında kırmızı oy kullanacağım. Arz
arz ediyorum : Kabul edenler.,. Etmiyenler...
ederim.
Kabul edilmiştir.
343 —
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal. Lehte.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem
Başkan, değerli arkadaşlarım. Türkiye Elektrik
Kurumu diye kısa adı TEK kanun tasarısı üze
rinde kısaca düşündüklerimi arz etmek üzere
huzurunuza geldim.
Elektrik enerjisinin kullanılma tarihi., tarihî
devirlere bakılırsa çok kısa, bir zaman içerisin
de başlamıştır. Bildiğiniz gibi dünyada ilk defa
1882 yılında Amerika'da, yani 88 yıl evvel Ame
rika'da elektrik enerjisinden istifadeye başla
nılmış, buna mukabil Türkiye'de de 68 yıl evvel
Tarsus'ta elektrik enerjisi istihsal edilerek kul
lanılmaya başlanmıştır. Şahsan zaman, zaman
görüş olarak bâzı hususları burada dile getirir
ken bilhassa memleketimizin muhtacolduğu yol,
su, elektrik gibi meselelerde bu meselelerin bir
elde toplanarak yerine getirilmesinin büyük
faydasına inanmış bir arkadaşınızım .Türkiye'
de DSÎ var, Devlet Karayolları var. Yine dev
letin bünyesinde YSE idaresi başka bir bakan
lığın bünyesinde hizmet görmektedir. Tasarı
büyük hedefe doğru Türkiye'nin imkânlarını
bir araya getirip Türkiye'nin sanayileşmesini
sağlamak ve dünyanın en güzel nimetlerinden
biri sayılan elektriğin de bütün Türk milleti
tarafından istifadesini sağlamak yönünden bü
yük ehemmiyet taşımaktadır.
Hakikaten TEK, bu kanunla Sayın arkada
şım İsrar etmeseydi, bâzı teşebbüslerin Kepez
gibi, Çukurova Elektrik İşletmesi gibi hususi
şahısların işlettiği müesseseleri de TEK' in bün
yesinde toplamaya kalksaydı, bu kanun tasarı
sı emin olun, ben tasarının her türlü iyiliğine
rağmen karşısına çıkardım. Burada bir devlet
çilik sistemi yoktur aziz arkadaşlar. Burada
elektrik enerjisinden yerinde ,değerinde en çok
istifadeyi sağlamak içindir. Hakikaten kanunun
birinci maddesi ile geçici 11 nci maddesi en bü
yük iyiliği getirmektedir. Birinci maddede elek
trik enerjisini en iyi şekilde kullanmanın im
kânı aranmış. 11 nci maddede de hâlâ çam çırasiyle gecelerini ışıklandıran binlerce köyün
istikbalini düşünen bir hüküm getirilmiştir. O
da her kilovat saatten alınacak bir kuruşla, bi
raz evvel konuşan Sayın Tuna arkadaşımın be
yan buyurduğu gibi, geçimini sağlamak imkâ
nını zor temin eden fakir köylerin de bu dünya
nimeti olan ışıktan istifadesini sağlıyacaktır.
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Tasan kabul ettiğiniz maddeleri itibariyle
Türkiye'ye büyük hizmet getirecek, büyük ye
nilikler taşımaktadır. Aslında 440 sayılı Kanu
na tabi olarak memlekete hizmet eden müesse
selerin yanma yeni bir müessese getirmek su
retiyle de elektrik enerjisini tek elden idare
etmenin imkânını sağlıyacak yöndedir. Daha
fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu ba
kımdan kanuna müspet oy kullanacağımı arz
eder, bu kanundan istifade edecek büyük mil
letime ve bu teşekkülde çalışacak insanlara da
başarılar dilerim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır.
2. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet
Meclisince akbul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (1)
BAŞKAN — Bir takrir var. Okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmmda bulunan ilişik 1448 sıra sayılı ka
nun teklifinin, müstaceliyeti sebebiyle, bütün
işlere takdimen öncelikle, ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Tarım Komisyonu Başkanı
Ruhi Tunakan
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar
efendim.
Yalnız bir takrir var bununla ilgili, onu
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa,
6831 sayılı Kanunla ilgili teklif üzerinde
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu esas alı-

(1) 1448 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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narak müzakere açılmasını arz ve teklif ede
rim.
Anayasa ve Adalet
Komisyonu Başkanı
Ahmet Nusret Tuna
BAŞKAN — Bu takrir sizin,.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Müsaade ederseniz izah edeyim.
BAŞKAN — Lütfen izah edin takririnizi
efendim.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Muhterem arkadaşlarım, şimdi müzakeresine
başlamak üzere olduğumuz kanun, orman
avukatlarına verilecek vekâlet ücreti ile ilgili
dir.
Kanun bir teklif şeklindedir. Kanun teklifi
Millet Meclisinde görüşülürken bir teklif ya
pılmış, bu teklif kabul edilmek suretiyle öner
gedeki sekil Millet Meclisi metni haline gel
miştir.
Maalesef önergede maddi hata vardır. «Avu
katlara verilecek vekâlet ücretinin asgari had
di umumi vekâlet ücretinin 1/10 idir» diyor.
Peki âzami haddi ne olacak? Bir sarahat yok.
önergenin kabulü suretiyle metin geldiği için
maddi bir hata mevcuttur. Şu maddi hatayı
Anayasa ve Anayasa Komisyonunuz tashih et
miştir. Bu haddi hatanın tashihine imkân ve
rilmek üzere, Anayasa Adalet Komisyonu ra
porunun müzakereye esas alınmasını rica ve
talebettik. Esasen içtüzüğümüzde asıl ilgili ko
misyonla! m metninin müzakeresine girilir.
Tekhfimizİn kabulü suretiyle bu hatanın
tashihine imkân verilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Metin Anayasa ve Adalet Ko
misyonunuzda Millet Meclisinden gelen şeklini
değiştirmiştir. Diğer komisyon, Tarım Komis
yonu ise Millet Meclisinden gelen şekli aynen
kabul etmiş. Son komisyon, Tarım Komisyo
nudur. Fakat, Anayasa ve Adalet Komisyonu
kendi metninin görüşülmesini takrirle talebetmektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın
üye?... Yok.
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi
Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa
aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek madde 1. — Bu kanunun kapsamına gi
ren suçlardan dolayı açılmış olup, Orman ida
resince müdahil sıfatiyle ve avukat marifetiy
le takibedılen ceza dâvalarında idare lehine
takdir edilecek maktu vekâlet ücreti, dâvanın
görüldüğü mahkemeye göre avukatlık ücret ta
rifelerinde yazılı asgari ücret miktarının onda
biridir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
istiyen sayın üye?... Yok. Teklifin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
3. — Finansman kanunu tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî ve
İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon
raporu (Millet Meclisi: 1/330; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1129) (S. Sayısı : 1457) (1)
(1) 1457 S. Sayılı basmayazı 16 . 7 . 1970
tarihli 94 ncü Birleşim tutanağın sonuna ekle
necektir.

— 345-
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BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak işler
kısmındf. bulunan Finansman kanon tasarısının
önemine ve mahiyetine binaen gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Başkam
Yiğit Köker
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Sayın İsmen söz istemişler. (Hükümet yok
sesleri) Hükümet burada mı efendim? Hükü
met yok.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup
adına söz istiyorum.
FERİD MELEN (Van) — Grup adına söz
istiyorum.
FİKRET GÜNDOaAN (istanbul) — C. H.
P. Grupu adına söz istiyorum.
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S.
Ü.) — Grup adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim arz
edeceğim.
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ÖMEE LÛTFİ HOCAOĞLTJ (Trabzon) —
Söz istiyorum.
FAİK ATAYURT (Uşak) — Ben de söz is
tiyorum .
MEHMET HAZER (Kars) — Şahsım adına
söz istiyorum.
BABKAN — Grup adına söz istiyen arka
daşlarımdan grup başkanlarının muvafakatini
istiyeoeğim efendim.
Başka söz istiyen var mı efendim?
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı
nın açık oylama işlemi bitmiştir.
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı
nın açık oylamasına 94 sayın üye iştirak etmiş.
83 kabul 5 ret, 1 çekimser, iki boş oy tesbit
edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır.
16 . 7 . 1970 tarihinde toplanacağız. Çünkü
bugün 15 . 7 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00
te Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı yapılacağı ve toplantının ne kadar süre
devam
edeceği de belli olmadığı ci
hetle 16 . 7 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 da
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 12,45

4. — DÜZELTİŞLER
1456 S. Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır.
Sayfa
Sütun
Satır
Yanlış
Doğru
1
3
4
5
»
6
9
13
14
»
»
15
»
19

1
1
1
»
1
1
1
1
1
»
1
»
»

1
23
3
6
39
26
37
18
9
36
39
18
26
21

kanunu
iletme
deyimi
buulnmak
karşılanması.
kuurluş
verileni
sorunluluğu
BÖLÜM - IV
e)
Müesseselerin
tutabilir.
tesis
Belediyeler
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kanun
iletim
deyimi;
bulunmak.
karşılanması
kuruluş
verileri
sorumluluğu
BÖLÜM - VI
c)
a) Müesseselerin
tutulabilir.
tesisi
Belediyelere
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Türkiye Elektrik Kurumu kanuna tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Redded< mi er

183
9i
88
a

Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

1
87
2

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYE
Suphi Karaman
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHlSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AMASYA
Macit Zcren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
Mahmut Vural
îsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri D emir el
Mehmet Güler
Cemalettin Inkaya
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâettin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan

ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
0 . Zeki Gümüşoğlıı
Rifat Öztürkcine

İZMİR
Mustafa Bozoklar
Nazif Çağatay
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KOCA
ET iî
l i . V y V J X l . l J LJX
Hikmet İsmen
KONYA
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
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Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
0. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salilıoğlu
Mustafa Tığlı
SAMSUN
II. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Reşat Zaloğlu
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Mehmet Izmen
Fahri KJorutürk
Cemal Madanoğlu
Âdil Ünlü
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[Reddedenler]
GİRESUN
ihsan Topaloğlu

İSTANBUL
Mebrure Aksoley

I Fikret Gündoğan
| Ekrem Özden

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
VAN
Ferid Melen

[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Ref et Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Kâmil KaraveLioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
(I. Â.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin
Mehmet Ünaldı
(Bşk. V.)
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Pırıltı

katılmıyanlar]

ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
(B.)
BURSA
1. Sabri Çağlayangil (B.)
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
HAKKARİ
Necip Seyhan
HATAY
Enver Bahadırlı
İÇEL
Lütfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Cemal Yıldırım
[Açık

IZMlR
Beliğ Beler
Müanin Kırlı
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
(Bşk. V.)
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fakih özlen
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Doğan Barutçu'oğhı
MARAŞ
Adnan Karaküçük
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
(Başkan)
Üyelikler]

Eskişehir
Sivaa
Yekûn
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NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumeuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
i. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lûtfi Akadh
Hidayet Aydmer
Hayri Dener
Feridun Cemal Erkin
Kasım Gülek
Vahap Güvenç
Osman Koksal
Tayfur Sökmen
Zerin Tüzün
Ragıp Üner
Suad Hayri Ürgüplü

Cumhuriyet Senatosu
Gündemi
93 NCÜ BİRLEŞİM
15 . 7 . 1970 Çarşamba

Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Başjkanı secimi.
2. — Komisyonlarda acık 'bulunan üyelikle
re seçim.
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye
seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. —• Cumhuriyet 'Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altam'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin .kaldırılması ve 8 nci uıaddesinin <mat1 abının Are (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü
'benıdleriyle ! (B) fıkrasının] değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teiklifi ile Cumhuriyet Senatosu
Adana Üyesi Meihmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54,
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci ımaddeilerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211;
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ok) (Dağıtma Ta
rihi : 8 . 4 . 1970)
2. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Suphi Gürsovftrak'm, THY Anonim Ortaklığı
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair 'Senato a rastımı ası ist iyen önergesi
(10/33)
3. —• Cıiimhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci

'maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtıma tarihi : 1 . 6 . 1970)
4. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker ile İstanbul Üyösi Halûlk Berkol'un
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34)
5. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yılklız'm yaşatma
dokunulmazılıklanıım
(kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868)
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970)
6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gül ez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bollu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşımıyacağına dair, İstanbul Üyesi
Ekreım Özden.'in önergesi ve hu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28
sayılı Kararı.
X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinim değiştirilmesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince 'kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtıma tari
hi : 18 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1970)
8. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkımda Basjbalkanılık teskeresi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455)
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970)
V
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

(Devamı arkada)

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi
:15 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi :
23 . 7 . 1970)
X 2, —- Türkiye Elektrik Kurumu kanun
tasarısının Millet Meclisince kaimi olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık. Ulaş
tırma ve İmar - fokân, İçişleri, Malî ve İktisadi
İşler ve Bütçe ve Plân 'komisyonlarından 3 er
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu) (Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet
Senatosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) (Dağıtma
tarihi : 1 . 7 . 1970)
X 3. —• Finansman kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Malî
ve İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko

misyon raporu (Millet Meclisi : 1/330; Cum
huriyet Senatosu 1/1129) (S. Sayısı : 1457)
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1970)
4. — Genelkurmay Başkanının görev ve
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S.
Sayısı : 1459) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1970)
5. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128)
(S. Sayısı : 1460) (Dağıtma tarihi: 11.7.1970)
X 6. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İşler
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/332; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1130) (S. Sayısı : 1461) (Dağıtma tari
hi : 11 . 7 . 1970)

Toplantı : 9
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S. Sayısı :
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6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan vetni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım komisyonları raporları
(Millet Meclisi 2 / 2 2 ; Cumhuriyet Senatosu2/294)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 108)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanu nlar Mü dil r lüğ ü
Sayı : 74

22 . 4 . 1970

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklif i,
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivediliklo görüşülerek kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 108)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhariyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/294
Karar No. : 38

28 . 5 . 1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 20 Xişarı 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kalnıl edilen, 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
Millet Meclisi Başkanlığının 22 Nisan 1970 tarihli ve 74 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 28 Mayıs 1970 tarihli Birleşiminde Hükümet tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
T - Teklif 1050 sayılı Kanunun, Millet Meclisi Başkanlık Divanının teşekkül tarzı nedeniyle
Tarsus Sulh Ceza Mahkemesince itiraz yoliyle acılan dâva üzerine Anayasa Mahkemesi tarafın
dan 30 Eylül 1969 tarihli ve 1969/24-50 sayılı karariyle şekil yönünden iptal edilmiş olması sonu
cunda doğan boşluğu düzenlemek amacını öngörmektedir.
Gerçeşteıı, nüfusun üçte birine yakın vatandaşımız orman içinde veya yakınlarında yaşamakta
ve çoğu zaman iktisadi zaruretler sonunda hattâ istemeden orman suçu işlemektedirler. Bu vakıa-
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lar nedeniyle acılan dâvalarda orman idaresinin müdahi] olarak katılması sonucunda ayrıca bir de
vekâlet ücretine hüküm verilmek gerekmekte ve yukarıda da arz edildiği gibi iktisadi zaruretler
neticesinde böyle bir fiili irtikâp mevkiinde Iralan ve genellikle fakir vatandaşlar kimi zaman yük
sek miktarlara ulaşan vekâlet ücretini ödemekle mağdur durumlara düşmektedirler.
Böyle bir mağduriyetin asgari hadierde bulunmasını gerçekleştirici teklif Komisyonumuzca da
benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1 nei maddesi esas itibariyle benimsenmekle beraber vuzuha kavuş
turmak aınaciyle «asgari haddi» ve daha önce gelen «vekâlet ücretinin» ibaresindeki «nin» eki me
tinden çıkartılmak suretiyle madde kabul edilmiş ve 2 nei ve 3 ncü maddeler de Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunlması
da kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kastamonu
Ahmet Nusret Tuna
Bitlis
Orhan Küriimoğlu

Sözcü
Samsun
Refet Rendeci

İbrahim

liize
Osman llecdi Agıuı

Gaziantep
Terfik Kutlar

Sakarya
Mustafa Tığlı

Kati])
Tokat
Zihni Beti!

Balıkesir
Nuri Demire!

Hatay
Mustafa Deliveli

Konya
Sedat Çumralı

Tekirdağ
Hayrı Mumcuofjlu

Tarım Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Tarım Komisyonu
Esas No. : 2/291
Kayıt No. : 1

12 . 6 . 1970
Yüksek Başkanlığa

Komisyonumuza havale edilen (Millet Meclisinin 20 . 4 . 1970 tarihli 72 nei Birleşiminde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde
eklenmesine dair kanun teklifi) Komisyonumuzun 11 . 6 . 1970 tarihli toplantısında her yönüyle
tetkik ve müzakere edilerek Komisyonumuzca da uy gun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tavsibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur.
Başkan
Sözcü
Manisa
Kars
Aydın
îzmir
R, Tunakan
Y. Ziya Ayrım.
H. Gorcd
M. Kırlı
Gümüşane
A. Cilâra

Rize
0. Mecdi Agun

Siirt
A. Kaval:
Urfa
H. Oral

C. Senatosu

(S. Savısı : 144

Sinop
İV. înebeyli
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Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin

Tarım Komisyonunun kabul
ettiği metin

6831 sayılı Orman
Kanununa
bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi

6831 sayılı Orman
Kanununa
bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi

6831 sayılı Oı-man Kanununa
bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi

MADDE 1. — 6831 sayılı Or
man Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Bu kanu
nun kapsamına giren suçlardan
dolayı açılmış olup, Orman
İdaresince müdahil sı f atiyi e ve
avukat marifetiyle takibedilen
ceza dâvalarında idare lehine
takdir edilecek maktu vekâlet
ücretinin asgari haddi, dâva
nın görüldüğü mahkemeye gö
re avukatlık ücret tarifelerin
de yazılı asgari ücret miktarı
nın onda biridir.

MADDE 1. — 6831 sayılı Or
man Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Bu kanu
nun kapsamına giren suçlardan
dolayı açılmış olup, Orman
İdaresince müdahil sıfatiyle ve
avukat marifetiyle takibedilen
ceza dâvalarında idare lehine
takdir edilecek maktu vekâlet
ücreti, dâvanın görüldüğü mah
kemeye göre avukatlık ücret
tarifelerinde yazılı asgari ücret
miktarının onda biridir.

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen
kabul, edilmişti]1.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen
kabul- edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Savısı : 1448^
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S. Sayısı :
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Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, ulaştırma
ve İmar ve İskân, içişleri, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet
Senatosu 1/1126)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı-: 121)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 707

17 . 6 . 1970

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 16 . 6 . 1970 tarihli 104 ncii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 5 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuini
lun 4, 8, 11, 18. o; 12, 15, 16.6.1970 tarihli 76, 78, 79, 82, 102, 103 ve 101 ncii Birleşimlerinde ö ncelik ve ivedilikle görüşülerek kaimi edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 121)

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/1126
Kayıt No. : 2

26 „ 6 . 1970

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı. Komisyonumuzun 26 . 6 . 1970 tarihli toplantı sınıl a
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaıklar Bakanı ile ilgili kıırıılıışların temsilcileri de hazır bulundukları
halde tetkik ve müzakere >olundu.
Tasarımıı gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden Mil
let Meclisi metni aynen 'kabul edilmiştir.
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Tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde huluımlmıası da
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Balıkesir
C. İnkaya
Konya
F. Özlen
Toplantıya katılın adı
Tabiî Üye
S. Özkava
Toplantıya katılmadı

Sözcü
Balıkesir
İV. Sarlıcdh

Kâtip
Hakkâri
N. Seyhan

Denizli
xi. Kemal Turgut

A.

Konya
O. Nuri Canpolat
Toplantıya katılmadı
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Tokat
Altunbaş

Kütahya
/. E tem Erdinç

x 8.

Sayısı : 1456)

K.

Afyon K.
Karaağaçhoğlu

Balıkesir
M. Güler
Toplanti3ra katılmadı
C. Bşk. S. Ü.
E. Üner
Toplantıya katılmadı

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN
Türkiye Elektrik Kurumu Kanun tasarısı

CTEÇİCİ

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ
METİN

Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı

BÖLÜM - 1
Genel hükümler
Hukukî

bünye

MADDE 1. — Bu kanunla, Türkiye Elek
trik Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faali
yetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile
sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuş
tur. Teşekkül, bu kanunla 440 sayılı Kanuna
ve sözü geçen kanunlar hükümleri saklı ol
mak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Merkezi Ankara'dadır. İlgili okluğu Bakanlık
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tarifler
MADDE 2. -— Bu kanunda gecen :
a) «Teşekkül» deyimi Türkiye Elektrik
Kurumunu (Kısaltılmış) adı (TEK),
b)
«Müessese» deyimi Türkiye Elektrik
Kurumuna bağlı ve tüzel kişiliği sahip işletme
veya işletmeler grupunu,
c) «Teşekkül işletmesi» deyimi Türkiye
Elektrik Kurumu tüzel kişiliğine izafeten çalı
şan elektrik üretim, iletme, 'dağıtım ve satış
ünitelerini,
d) «Müessese işletmesi» deyimi müessese
ler tüzel kişiliklerine izafeten çalışan elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve satış ünitelerini,
e) «İştirak» deyimi sermayesinin yan
ışından fazlası genel ve katma bütçeli idarelerle
İktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ortak
lara ait ve özel hukuk hükümlerine göre kuru
lan ortaklıklardaki TEK'in payını,
f) «Bakanlık» deyimi 1 nci madde uyarın
ca Türkiye Elektrik Kurumunun ilgili olduğu
Enerji ve Tıabiî Kaynaklar Bakanlığını,
g) «Enterkonııekte» deyimi memleketin ta
mamının veya bir kısmının yük merkezlerini
v(e elektrik üretim santral veya santrallerini
bağlıyan yüksek gerilim sistemini,
h) «Otoprodüktör» deyimi kendi faaliyet
konusunun elektrik ihtiyaçlarını karşılamak
için üretim tesisleri kurup elektrik üreten ger
çek ve tüzel kişileri,
C. Senatosu

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

:S. Sayısı ; 1456)

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

I

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

i) «Köy» deyimi, Köy Kanununun uygulan
dığı yerleri,
k) «Tesis» deyimi
I
1.. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı maksadiylie kurulan taşınır ve taşınmaz inalların
tümünü veya bir kısmını,
I
2. Elektrik üretüm, iletim ve dağıtımı ile
ilgili her türlü makiııa, cihaz ve malzeme yapan
fabrika veya atelyeleri,
i
İfade eder.

BÖLÜM - II
Faaliyet konulan ve amaç
Faaliyet konulan

I

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
MADDE 3. — TEK'in faaliyet konuları aşa
maddesi aynen kabul edilmiştir.
ğıda 'gösterilmiştir.
Bu kanunda yazılı jstisBialiar dışında tekeli
altında olmak üzere yurdun ihtiyacı bulunan
elektriğin üretiımı, iletini, dağıtım ve ticaretini
yapmak. Bu amaçla,
a) 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanun
hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye'nin ge
neli elektriklenme plân ve programlarını hazır- i
lamak,
b) Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ti
careti için (Su kaynaklarından elektrik üreti- I
mi konusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi
hazırlama ve bu projelerin inşası hariç.) ge
reken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve te
slisleri yapmak, yaptırmak, istatistik bilgilerini
toplamak,
c) Tesisler işletmek ve bunların kurulma
sı v?e işletmesiyle ilgili her türlü maddeleri te
darik etmek,
d) Sadece kendi yapım, bakım ve onarım
ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları bulun
durmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinıaların artık kapasitelerini' değerlendirmek,
e) Köy elektriklendirilimesini özel bir teş
kilât kurmak suretiyle yapmak ve köy elek
triklendirme fonunu yönetmek,
f) Tesislerin kurulması ve işletilmesi için
lüzumlu elektrik makina cihaz ve mialzemesi
üzerinde etüt ve araştırma yapmak ve özel ve
diğer Devlet teşekküllerinin imkânlarını göz |
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin)

önüne almak suretiyle, lüzumu halinde bun
ları (memleket içinde imal etmek,
g) Kendi ihtiyacı için her türlü aynî hak
lar dâhil gayrimenkul inallara tasarruf etmek,
h) Yuikardaki faaliyetlerle ilgili olmak üze
re (iştiraklerde buulnimak.
Köy elektriklendirilmesi

işleri

MADDE 4. — Köy elektriklendirilmesa aşa
ğıdaki kaynaklardan sağlanan ve ayrı bir he
sapta tutulan köy elektriklendirme fonu ile
karşılanır.
a) Devletçe her yıl köy elektriklendirme
si için ayrılıp TBK'e verilecek ödenekler,
b) Köylerin elektrik tesislerine ait ilk ke
şif bedeli tutarlının en az % 25 oranında peşi
nen ödiyecekleri paralar,
c) Elektrik tesis ımaliyetlerinin bakiye
leri için tarife yolu ile köylerden 30 senede
faizsiz geri alınacak meblâğlar,
d) Köy elektriklendirilmesi amacı ile temin
edilen krediler ve yapılan hibeler.
•Bu fon, 'köy veya köyler grupuna elektrik
verebilmek için kurulmuş veya kurulacak iletim
şebekesi üzerindeki ayırım noktasından sonra
ki tesislerde kullanılır.
Bu fandan yapılacak tahsisler, fonun yürü
tülmesi, muhasebesi ve kontrolü teşekkülün
ilgili olduğu Bakanlık, Maliye, İçişleri ve Köy
İşleri Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir
yönetmelikle tesbiıt edilir.
TEK'in
işleri

imkânları

ile yapılan köy

elektrik

MADDE 5. — TEK ekonomik gelişmesi ba
kımlından kârlılık mülâhaza ettiği köylerde
elektriklendirmeyi kendi ımalî imkânlariyle ya
par. Bu gibi köylerde köy lelektriklendirilmesine ait fondan hiçbir ayırım yapılmaz.
Köy elektriklendirilmesi
karşılanması,

proje

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kaibul edilmiştir.

masraflarının

MADDE 6. — Köy elektriklendirilmesi iş
lerine ait etüt, plân ve projeler hususunda
yapılacak bütün masrafları karşılamak üzere,
Devlet Bütçesinden ayrılan ımadde 4. - (a) daki
C. Senatosu

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

S. Sayısı : 1456)

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

ödeneğin c/c 7 si nisbetiııde bir ödenek TEK
tarafından münhasıran etüt ve proje işlerine
sarf edilir. Ye bu masraflar köy elektrik tesis
lerinin maliyetine intikal ettirilmez.
Köy elektriklendirilmesi

işleri tüzüğü

MADDE 7. — Köy elektriklendirilmesi işle
rinde, Bak anlıklar ar ası ilişkiler ve koordinas
yon; mevcut tesislerin genişletiiimesi, köyler
de abonelere uygulanacak tarife esasları ve
köy elektriklendirilmesini ilgilendiren diğer
hususlar ve öncelikler bu kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren en çok 1 yıl içinde İçli
leri, .Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy
İşleri bakanlıklarınca müştereken hazırlana
rak yürürlüğe konulacak bir tüzük ile düzen
lenir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nei
•maddesi avnen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Köy elektrik tesislerinin prove inşaatı, Genel şartnamelerine uygun olalak (TEK) tarafından yapılır.
4 ncü madde uyarınca finanse edilen köy
elektrik tesisleri köy idaresi tarafından işletilir
ve teknik denetimi (TEK) tarafından yapılır.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

n
fc

BÖLÜM - ITT
Malî hükümler
Sermaye
MADDE 9. — TEK'in kuurluş sermayesi
20 'milyar liradır. Sermayenin tamamı Devlete
{.ittir.
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan
sağlanır :
a) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nei maddeleri
gereğince teşkküle devredilen net sermaye.
b) Genel bütçeden sermayeye mahsuben
yapılacak ödemeler.
e) Yıllık kârlardan İm kanunun 6 ve 10 ncu
r.addeleri ve diğer kanunlar uyarınca ayırım
lar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler,
d) 30 ncu madde gereğince devredilecek
tesislerin maliyet bedelleri.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler
MADDE 10. — Yıllık kârdan ödenmiş ser
mayenin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 geC. Senatosu

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.
(S. Sayısı : 1456)
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

I

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

nei ve yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun
30 ncu madesi gereğince ikramiye payı ayrıl
dıktan sonra kalanın % 10 u nominal sermaye
nin .% 10 una varıncaya kadar olağanüstü ye
dek akçe olarak ayrılır. Müesseseler kârların
dan da yukardald şekilde ayırımlar yapılır.
Yukardald ayırımlar yapıldıktan sonra kalan
kâr müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise ge
lir, ödenek ve gider kaydı suretiyle ödenmemiş
sermayesine mahsup veya yıllık yatırım ve fi
nansman programı gerektirdiği takdirde teşek
küle ikraz edilebilir.
Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır..
Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar hesap
larının yönetim kurulunca onaylanmış olması
yeterlidir.
Bu işlemler ve diğer ödemelerle ilgili ola
rak, bilançoların Türkiye Büyük Millet Mec
lisince tasvibedilip Eesmî Gazetede yayınlan
masından sonra gerektiği takdirde düzeltme ya
pılır.

Hesap dönemi
MADDE 11. — TEK'in hesap dönemi tak
vim yılıdır.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Diğer malî konular
MADDE 12. — a) İşletme bütçeleri, faali
yet raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve fi
nansman işleri, bilanço ve netice hesapları,
12 . 3 . 1964 tarihli 440 ve 441 sayılı kanunla
ra göre yürütülür. Yatırım ve finansman prog
ramlarında 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Ka
nun uygulanır.

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

b) Elektrik fiyat ve tarifeleri bütün işlet
me ve idare giderleri ile her türlü vergileri kar
şılandıktan sonra net sabit kıymetler üzerinden
% 8 den az olmamak üzere ibir gelir gözetmek
suretiyle hazırlanır.
c) TEK'in yapacağı her türlü
Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir.

istikraza

C. Senatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

BÖLÜM - W
Yönetim
Yönetme ve temsil
MADDE 13. — TEK, bu kanun ile diğer
mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu karar
ları uyarınca Genel Müdür tarafından yönetilir.
Teşekkülü, idare ve kaza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karşı genel müdür temsil eder. Ge
nel Müdür, temsil yetkisini genel hükümlere
göre devredebilir.

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu
Kuruluğ
MADDE 14. — TEK'in Yönetim Kurulu :
a) Genel müdürle teşekkülün genel müdür
yardımcılarından ilgili Bakanca belirtilecek bi
risi,
b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakanlar
Kurulu tarafından atanan bir üye,
c) Bakanlığın inhasiyle Bakanlar Kurulu
tarafından atanan bir üye, olmak üzere dört ki
şiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun baş
kanı genel müdürdür.
Kurul başkan ve üyelerinin nitelikleri hak
kında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri
uygulanır.
Genel müdür dâhil, teşekkül bünyesinden
Yönetim Kuruluna katılacaklarla, bakanlıkça
inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet konulariyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerektirdi
ği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir ku
rulda toplanması esas ve ilkesine göre inhası,
Maliye Bakanlığınca inha olunacak üyenin ise,
teşekküle tahsis olunan sermayenin en verimli
şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi
bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır.
Genel müdürle teşekkül bünyesinden Yöne
tim Kuruluna katılacak üye tayinlerindeki usu
le göre değiştirilebilirler. Bunların dışında ka
lan üyelerin hizmet süreleri 3 yıl olup süreleri
ni dolduranlar tekrar atanabilirler. Nitelikleri
ni yitirenler atanmalarındaki usule göre bu sü
re dolmadan da değiştirilirler. Bunların yerle
rine getirilenler değiştirilen üyenin süresini ta
mamlarlar.
C. Senatosu

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 neü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 1456)
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Yönetim

Kıırulunun

görev ve

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

yetkileri

MADDE 15. — TEK'in en yüksek seviyede
yönetme ve karar alma organı olan Yönetim
Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlar
dır :
1. Kalkınma Plânına ve yıllık programla
rına uygun olarak genel müdürlükçe hazırlana
cak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman
programlarını karara bağlamak,
2. Bakanlığın onaylamasına sunulacak ta
mamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak,
3. İdame ve yenileme yatırımları hakkında
karar vermek,
4. Yatırım ve finansman
programlarında
yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek,
gerekli kararları alarak ilgili mercilere teklifte
bulunmak,
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme,
bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek
onaylamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli
değişiklikleri yapmak,
6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar
la netice hesaplarını tasvibederek ilgili merci
lerin onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli ça
lışma programlarına uygun olarak faaliyet ra
porlarını düzenlemek,
7. CBu kanun ve genel hükümlere göre ay
rılması gerekli ihtiyat ve karşılık (Provizyon)
miktarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit et
mek ve teklifte bulunmak,
8. Genel Müdürlük tarafından
sunulacak
3 aylık faaliyet raporlarını ve burada teşekkül
ve müesseselerinin o devreye ait malî vaziyetini
gösteren mizan, cetvel ,teşekkülle ilgili olarak
düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi
verileni inceliyerek icabında Genel Müdürlüğe
gerekli direktifleri vermek,
9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak
teklifleri inceliyerek
borçlanma şartlarını ve
limitini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki ver
mek,
10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulma
sı hususunda karar vermek, statülerini tesbit
etmek ve gerekli hallerde değiştirmek,
11. A) Müesseselerin
yönetim komitelerinee alınan kararlardan 440 sayılı Kanunla
özel kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yöne0. Senatosu

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 1456)
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

tim kurulu kararını gerektiren konularla ilgili
olanları inceliyerek karar vermek,
OB) 440 sayılı Kanun ve Tüzüğü uyarınca,
Yönetim Kurulu onayı ahnması gerekmiyen
konularla ilgili olarak müesseseler Yönetim Komitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve
Yönetim Kurulu prensip kararlarına uygun olmıyanlar üzerinde G-enel Müdürlükçe yapılacak
teklifler dolayısiyle, inceleme yaparak, gerekir
se kararı, iptal etmek,
12. İştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi hususunda Bakanlık yoluyla Ba
kanlar Kuruluna teklifte bulunmak,
13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nularına giren yeni teşebbüsler üzerinde incele
melerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmele
rin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit
etmek, bütçe ve kadrolarını onaylamak, bun
larla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; 440
sayılı Kanunda belirtilen amaca ulaşacak şe
kilde çalışma imkânını kaybeden ve çalışmala
rı teşekkül veya müessesenin anafaaliyet konu
ları bakımından zorunlu olmıyan işletmelerin
kapatılmasına karar vermek, elden çıkarılması
gereken işletmeler hakkında Bakanlık yoluyla
Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak,
14. Yurt içinde şube açmak ve kapamaya
karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile
yetki ve çalışma esaslarını tesbit etmek,
15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ge
reğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak Perso
nel Yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tasvi
bine sunmak, teşekküle müessese ve işletmeler
personelinin görev, sorumluluk ve yetki sınır
larını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile
diğer yönetmelikleri inceleyip onaylamak,
16. Teşekkül ve müesseselerin işleri icabı
gayrinıenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki ta
sarruf hakkında karar vermek,
17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin
2 nci fıkrası saklı kalmak üzere teşekkülün ve
müesseselerin mal ve hizmet fiyatlarını tesbit
etmek,
18. Teşekkülün ihtilaflı işlerini teşekkül ve
müesseseler için menfaat mülâhaza edildiği tak
dirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, dâvaC. Senatosu

'S. Sayısı : 1456)
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(Geçici Komisyonun kabul İttiği metin'

dan vezgeçmek, dâvayı takip veya temyiz etme
mek hususunda karar vermek,
19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların si
linmesine karar vermek,
20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım ve
ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri ve
çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limit
lerini tesbit etmek,
21. Teşekkül genel giderlerinden teşekküle
ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da
ğıtım esaslarını tesbit etmek,
22. Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak
etmek konularında karar vermek,
23. a) Teşekkül personelini atamak, gerek
tiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere devret
mek,
b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını
atamak ve müessese idarecileri arasından yöne
tim komitesine katılacakları seçmek,
24. Teşekkül ve müesseselerin tüzel kişilik
leri adına imza atmaya yetkili olanları genel
müdürlüğün teklifi üzerine, tesbit ve yetkinin
derecesini tâyin etmek,
25. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde
sözü geçen yasak ek görevler dışında kalan pro
fesörlük, öğretmenlik görevlerinde çalışacaklarla
ek görev olarak teşekkül iştiraklerinden yalnız
birinin idare meclisinde, murakıplığında veya
tasfiye memunrluğunda bulunacaklar hakkında
muvafakat veya karar vermek,
26. 440 sayılı Kanunun 30 neu maddesi uya
rınca teşekkül ve müesseseler personeline ve
rilecek yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkın
da Bakanlığa teklifte bulunmak,
27. Bakanlar Kurulu karariyle atananların
görevlerinden doğan hususlardan dolayı hakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği
hallerde durumu Bakanlığa intikal ettirmek,
28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler
tarafından verilmiş görevleri yapmak,
29. Bu maddede yazılı olanlar dışında Yö
netim Kurulu kararma bağlanması kurulca uy
gun görülen konularla yönetmeliklerde Yöne
tim Kurulu kararı alnıması belirtilen husus
lar hakkında karar almak,
Yönetim Kurulu, bu maddenin 3, 4, 5, 16,
17, 18, 19, 22 ve 25 nci bendlerinde yazılı huC. Senatosu
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sııslarda sorumluluğu kurula aidolmak şartiyle genel müdüre yetki vermeyi kararlaştırabilir. Genel müdür de devralacağı bu yetkiler
den gerekli gördüklerini sorumluluğu kendi
sine aidolmak şartiyle müessese müdürleriyle
alt kademeye devredebilir.
Yönetim Kurulunda

sorumluluk

MADDE 16. — Yönetim Kurulu başkan ve
üyeleri, teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan
diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik pren
siplerine uygun olarak kullanma ve değer
lendirmede gereken gayret ve basireti göster
mekle yükümlü ve aksine davranışlardan so
rumludurlar.
Genel Müdürün

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 n o
maddesi aynen kabul edilmiştir.

atanması

MADDE 17. — Genel Müdür, 440 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi uyarınca Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine Bakan
lar Kurulu karariyle atanır.

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Görev ve yetkileri
MADDE 18. — Genel Müdürün başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır :
1. Teşekkülü kanun ve tüzük hükümle
riyle yönetim kurulu kararları dâhilinde yönet
mek,

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

2. Teşekkül amaçlarının gerçekleştirilme
si için uygulanacak esaslar ve yapılacak
işlemler hakkında doğrudan doğruya kendi
sine bağlı görevlilere direktif vermek ve bun
lar tarafından getirilecek sorunlar üzerinde
gerekli tedbirleri almak, mevzuata göre be
lirli mercilerin onayına ihtiyaç gösteren ka
rarları bu mercilerin onayına sunmak,
3. Kalkınma plânını ve teşekkülün gelişme
imkânlarını göz önünde tutarak hazırlıyacağı
projeleri ilgili mercilere sunmak,
4. Teşekkül ve müesseselerinin uzun va
deli ve yıllık yatırım ve finansman program
larını kalkınma plânı ile programlarına uy
gun olarak hazırlatıp yetkili mercilerin ona
yını sağlamak,
5. Teşekkül ve müesseselerine ait işletme
ve bütçeleriyle kadroları, yıllılk prograimlda'ki
O. Senatostı

(S. Sayısı : 1456)

13
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

hedeflere uygun oiarak ve gerektiğinde daha
uzıun devreler için hazırlatıp yörMıinı ıkuruluna sumımalk,
6. Yatırım ve finansman programları ile
işletime 'b'üıtçedca'iınuı uygulanmıa Ve gere'ek'leşİtiriılnı elerini sağlamak ve faaliyet sonuçları
hakkımda ilgili (mercilere bilgi vermdk,
7. Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının «imaca uygun olarak 'kuillanılmasını s>ağla.ma!k,
8.
Teşekül organizasyon plânının ve
personel politf İkasın in haızırlaulmiasmı, yteltfcili
'mercide rin onaylımdan sıoınna uygulanımiasmı ve
geliştiril mersini Bağlamak,
9. Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini
ve çalışma ahengini sağlamak,
10. Genel Müdür bu yetkilerinden ge
rekli gördükler ini sjorunlukığu !ken!disine aıiıdolıımak şantiyle 'alt kader/nelere cle!vreclcJbillir.
Sorumluluğu
MADDE 19. — Genel Müdür, bu sıfatı ile
aklığı bütün karar ve icrıaa&ımlda geretken gay
ret ve basireti göstermekle yülkiiim'lü ve aksine
davranışlarından sorunıludıur.
Genci Jladür yardımcılarının

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 nen
maddesi aynen kabul edilmiştir.

atanması

MADDE 20. — TEKYle, Genel Müdüre işle
rinde yardımı etmek üzere beş genel Müdür
yardımcısı bulunur. Bunlar 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu ımıaddesd uyarınca, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanlının imhası üzerine Ba
kanlar Kurulu karariyle atanırlar.

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Görev ve yetkileri
MADDE 21. — Gtamel Müdür yardımcıları,
genel müdürden aldıMarı elirdk'tif ve yapı
lan iş bölümü esasları çıerçevesiıııde görev ya
parlar.

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

BÖLÜM — V
Koordinasyon
Koordinasyon

sağlanması

MADDE 22. — DSİ, 5 yılUk ve yıllık yatıram progra nılarmı vaparken suidan elektrik
C. Senatosu

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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üretimi ile ügdM olanak ptogramnıa lalmdk iste
diği projelerde TEK'in elektrik tesisleriyle ilgili
taleplerini nazları itibara almak ziorundadır.
DSÎ ve TEK sudan enerji üretimi tesisleri
nin, etüt, plânlalma, (kfuruümıa, inşa ve işjlejtme
işlerinde devamlı işbirliği yapacaklardır.
Her ıM idare arasınlda gerekli koiordânıasyon
Bakanlıkça sağlanlır.
BÖLÜM — IV
Müessese, işletme ve iştirakler
Genel hükümler
MADDE 23. — TEK'e bağlı müesseselerle
işletmelerin, kuruluşları, tevekkülle müessesele
rinin birbirleriyle lOİan münasebetleri, iştirak
lerin yapılması ve yiömietimleri halkkındla 440 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak TEK
elektrik üretim, ilettim ve dağıtım tesisleri iş
letmelerini müessese olarak. teşkilâtlandırmayla
mecbur değildiir.
Müesesse personelinin

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

atanmalan

MADDE 24. — a) Müessesle müdürleri ve
varsa (müessese müdür yardımcılarınım atantmaları ile müessese idarecileri arasından yönetim
komitesine katılacak üç üyenin seçimi genel
müdürün teklifi üzerine teşekkül Yönetinı Ku
rulu karariyle yapılır.

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yönetim komitesine katılacakların seçimin
de müessese faaliyetlerinin hiâkilm vasfı göz
önünde tutularak, çeşitli fonksiyonıları temsil
eden görevlilerin bir komitede toplanması ilke
sine uyulur.
b ) Bakamlar Kurulunca belli edilecek mü
esseselerin yönetim komitelerine Ikatılacak işçi
üyeler, 440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir.
e) Müessese müdür ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri atanma veya seçilme usul
lerine göre değiştirebilirler.
Müesseselerin diğer
personelinin
atan
maları teşekkül topluluğuna- 'ait personel yönet
meliğine göre yapılar.

O. Senatosu

(S. Sayısı : 1456)

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Müessese ve isletmelerin

(C4eçici Komisyonun kabul ettiği metin)

gözetimi

MADDE 25. — TEK kendisine bağlı olan
nıüesscscllenle, teşekkül yie müessese dölıotoeleri
çalışmalarını kanun, tüzük 've yönetim kurulu
kararlarına uygun olarak yürütülmesini gözet
mekle görevlidir.
Bu maksatla, gerekli (hallerde, müessese ve
işletmelerin hesaplarını, işlemlerini tetkik, teftiş
ve tahkik ettirebileceği gibi iktisadi malî du
rum teshirleri de yaptıralbilir.
Tahkikatın selâmeti 'bakımından işten el çek
tirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl
yürütüleceği, tetkik, teftiş ve taJhkike yetkili
organların görev ve yetkileri Yönetim Kurulun
ca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Müesseselerin, teşekkül Yönetim Kurulu ka
rarı ile yürütülen işlemleri Bakanlıkça da tef
tiş ve icabında tahkike tabi tutabilir.

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 n d
maddesi aynen kabul edilmiştir.

BÖLÜM — VII
Çeşitli [hükümler
TEK'in dışında elektrik tesisleri kurulup
işletilmesi elektrik üretimi ve iletimi
MADDE '26. — a) Enterkonnekte sisteme
'bağlanan belediye, köy ve diğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar yeniden üretim ve iletim
tesis kuramazlar.

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 2C IKI
maddesi aynen kabul edilmiştir.

b) Tesisleri enterkonnekte sisteme bağlı
Ibulunmıyan (belediyelere, köy ve diğer âmme
hüviytindeki hükmi şahıslara TEK'in mütalâa
sı alınmak 'şartiyle Bakanlık tarafından elektrik
üretimi ve iletimi tesisleri 'kurmak ve işletmek
ruhsatı verilir.
c) Otoprodüktörlere TEK'in mütalâası alın
mak suretiyle Bakanlık, elektrik üretim ve ile
timi tesisleri kurma 've işletme ruhsatı verebi
lir.
Dağıtım
MADDE 27. — Belediyeler, köyler ve diğer
âmme hüviyet indeki hükmi 'şahıslar 'dağıtım 'şe
bekelerini kendi 'sınırları içerisinde kalmak üze
re kendileri kurabilir ye işletebilirler. Ancak
kendi yetkili organlarının kararı ve 'TEK'in
idare meclisinin kabulü şartiyle işletmelerini
C. Senatosu

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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tesisleriyle bera/ber devir zamanındaki kıymet
leri üzerinden TEK'e devredilirler. 'Bu »tesisler
her hangi Ibir suretle .geriverilemez ve devreden
ler yeniden dağıtım tesisi kuramazlar.
i
i

Riayeti mecburi şartlar

i

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci
MADDE 28. — Dağutım tesislerini kendileri i
maddesi
aynen kabul edilmiştir.
kuran ve işleten belediyeler, köyler v e 'diğer
âmme hüviyetindeki 'hükmi şahıslar ibu tesisleri
i
ni kurarken ve işletirken aşağıdaki şartlara ria
yete mecburdurlar :
1
i
a) Bakanlık TEK ve ilgililerle birlikte tesbit ve Bakanlıkça tasdik edilecek programlara i
uygun olarak, elektrik dağıtım tesislerini ihti
yaçlara göre ıslah, takviye ve tevsi etmeye de
vam etmek,
îb) TEK'ten satmaldığı elektrik enerjisi
bedellerini TEK ile yapacağı sözleşmeye göre
zamanında ödemek ve sözleşme şartlarına uy
mak.
S

Bu şartlara uynııyan kuruluşların satış hak
ları bakanlığın kararı ile kaldırılır ve tesisleri
raiç değeri üzerinden TEK'e devredilir.
i
(a) bendindeki şartları yerine "getirmek amae iyi e belediyeler, köyler ve 'âmırne hüviyetindeki
hükmi şahıslar,, elektrik satışından elde edecek
I
leri tahmini ıgelirin % 6 inden az 'okuyan bir
meJblâğı her yıl bütçelerine bir fon olarak koy
maya mecburdurlar. Adı geçen fon (bütçede ayrı
bir fasılda gösterilir ve bu mefblâğ başka yere
harcanmaz.

i

Belediyelerce

ödenmiyen enerjiye ait belgelerin
resmî belge sayılacağı

MADDE 29. — Satılan elektrik 'enerjisi be
dellerinin ödenmesine dair TEK tarafından alı
cıya yapılacak (bildiri üzerine, bu bedellerin
ödenmemesi halinde, TEKVe düzenlenen ve alı
cının tükettiği enerji miktarlarım ve /bedellerini
gösteren ıbelgeler, îcra ve İflâs Kanununun 68
nci maddesinde yazılı belgelerden sayılır.
Hidro - elektrik tesislerin

i
I
MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu
i maddesi aynen kabul edilmiştir.
|
i

devri

MADDE 30. — DSÎ tarafından inşa edilen
hidro - elektrik tesisler maliyet bedeli üzerinden
TEK'e devredilir,
ü. Senatosu

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Çok maksatlı projelerin enerji maksatlarına
düşen maliyet hisselerinin testoiti ile devir mu
amelelerine ait -esaslar bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 6 ay içerisinde Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikle tesbit olunur.
Jfuczulunanyan

tesisler

MADDE 3.1. — T EK'in tesisleri haezolunamaz.
TEK tesislerinin

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

korunması

MADDE :{2. — TEK tesislerini korumakla
görevli olanlar bu görevlerini yerine getirmede,
genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkileri
kullanırlar. Ancak, bu hak ve. yetkileri genel
zabıta memurları işe ol koyuneaya kadar sürer.
Bu görevliler ve bunların yetkileri Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakan
lığı tarafından birlikte hazırlanacak bir yönetmeklikte belirtilir.
Sokak, park, meydan gibi yerlerin

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

aydınlatılması

.MADDE 33. — Elektrik İşletmeleri TEK ta
rafından yürütülen şehir ve kasabalarda sokak,
park, meydan gibi umumi yerlerin aydınlatıl
ması, bunlara ait proje ve tesisler, TEK'le be
lediyeler arasında düzenlenecek bir anlaşmaya
göre, TEK tarafından yapılır.

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kadro
MADDE 34. — Kadrolar, işletme bütçeleri
nin ekini teşkil eder. Teşekkül ve teşekküle
bağlı işletmelerin kadroları Genel Müdürlükçe;
müessese ve müesseselere bağlı işletmelerin kad
roları müesseselerce hazırlanır. Mevzuat hüküm
lerine göre üst mercilerin kararma bağlı olan
lar dışındaki kadrolar işletme bütçeleriyle bir
likte yönetim kurula karan ile kesinleşir.

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Personel rejimi
MADDE 35. — TEK ve müesseseleri ile iş
letmeleri personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri
personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürürlük
teki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu karar
ları uygulanır.
O. Senatosu

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci
•maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 36. — DSİ tarafından yapılarak
TEK'e devredilen elektrik tesislerinin gümrük
ve benzeri resim ve hare muafiyetleri aynen
devanı eder. Barajlar ve enerji nakil hattı di
rekleri Bina Yergisinden muaftır.

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kaldırılan ve istisna edilen hükümler
MADDE 37. — a) Aşağıdaki hükümler yü
rürlükten kaldırılmıştır :
1. 2805 sayılı Kanunun 4 neü maddesi (D)
fıkrası ile 6 ııcı maddesi.
2. 2819 sayılı Kanunun İm kanuna aykırı
olan hükümleri,
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nei maddesi (E)
fıkrası,
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna muha
lif olanları yürürlükten kaldırılmıştır :
i. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 neu maddele
ri ile 8 nci maddesinin (O) fıkrası,
2. 6200 sayılı Kanunun 33 neü maddesinin
enerji satışına dair hükmü,
3. 4483 sayılı Kanun.
4. 1580 sayılı Kanunun 19 neu maddesi
(4/A) bendi ile aynı maddenin 5 nci fıkrası,
5. 7116 sayılı Kanunun 9 neu maddesinin
(F) fıkrası,
6. 6973 sayılı Kanun ile bu kanuna bâzı
maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanun,
7. 3645, 3481 ve 4762 sayılı kanunlar,
8. 4325 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren 7004 sayılı Kanun.
e) Aşağıdaki hükümler «TEK» e uygulan
maz :
6973 sayılı Kanunun 7347 sayılı Kanunla de
ğişik 3 neü maddesinin (C) fıkrasının (2/a).
(2/b) ve 3 neü bendi.

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci
•in a d d esi aynen kabul edilmiştir.

BÖLÜM - VIII
Geçici hükümler
TEK'e devredilecek tesisler
GEÇİCİ MADDE 1. — a) Etibankm enerji
grupu her türlü hak ve vecibeleri ve mukayyet
değerleri üzerinden bütün aktif ve pasifleri,
b) Otoprodüktör tesisleri haricolmak üzere
Etibanka ait bütün elektrik üretim, iletim ve
C. Senatosu

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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dağıtım tesisleri, bunlarla ilgili taşınır ve taşın
maz mallar ve TEK'in faaliyet konulanna giren
iştiraklerdeki hisseleri mukayyet değerleri üze
rinden taahhütleri de dâhil olmak üzere her tür
lü hak ve vecibeleri,
c) Otoprodüktör tesisleri harieolmak üzere,
Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğüne ait bütün
elektrik üretim, iletim ve dağıtım t ('sisleri ile
bunlarla ilgili taşınır ve- taşınmaz mallar, :J0
neu madde esasları dâhilinde tesbit edilecek ma
liyetlerden Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş
amortisman miktarları düşülerek elde edilecek
bedeller üzerinden her türlü hak ve vecibeleri
ile birlikte TEK'e devredilir.
d) Etihank ve DSİ den TEKV mukayyet
değerleri ile devrolunan varlıklar, 440 sayılı
Kanun gereğince, mâkul değerleri yansıtacak
şekilde yeniden değerlendirilir.
Belediyeler

re İller Bankasından
dilecek tesisler

TEK'e

devre

GEÇİCİ MADDE 2. — a) Belediyeler ve
belediyelerce kurulan kurum, birlik ve ortaklık
lar ile özel bir kanunla kurularak işletilmesi be
lediyelere bırakılan veya belediyelere bağlanan
elektrik idarelerine ait üretim ve iletim tesisleri,
(zaruri hallerde TEK'in mütalâası alınmak su
retiyle Bakanlıkça verilecek özel izinli iletim ve
üretim tesisleri hariç.)

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin geçici 2 r.ci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

b) İller Bankasına ait üretim ve iletim
tesisleri,
Devir sırasındaki kıymetler üzerinden bü
tün hak ve vecibeleri ile birlikte TEK'e devrolunur. Bu devirler Bakanlıkça
onaylanacak
program gereğince bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanır. An
cak, henüz inşaası bitirilmemiş tesisler, bu sü
reye bakılmaksızın kesin kabulü yapılarak ta
mamlanmalarından sonra devrolunıır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Belediyeler ve İller
Bankasından TEK'e devrolunan tesislerin be
dellerinin ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir :
a) Tesisleri TEK'e devrolunan belediyele
rin İller Bankasına olan ve 691 sayılı Kanunla
konsolide edilmiş bulunan borçları sebebiyle
Hazineye karşı doğan taahhütlerine mahsubedilmek suretivlc ödenir. Bakıve borç hakkında
C. Senatosu

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin geçici o ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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da (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bu ödeme
şekli, 691 sayılı Kanuna göre konsolide edilmiş
borçlar ile bu kanunun yürürlüğe girmesine ka
dar doğacak borçlar için uygulanır.
b) Hazineye borçlu olmıyan belediyelerin
TEK'e devredilecek tesislerinin bedelleri bu be
lediyelere Hazine tarafından nakden ve bütçe
ile belli edilecek yıllık taksitler halinde ödenir.
Ancak, Hazinenin alacaklı bulunduğu genel ve
katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve diğer kamu teşebbüslerine bu beledi
yelerin borçlu olmaları halinde bu ödemeler
Hazinece mahsubat yapılır.
e) Belediyelerin İller Bankasına olan fon
borcu da Hazine tarafından yılda en çok 12 mil
yon lira tutarında taksitler halinde bütçeye ko
nulacak ödeneklerle İller Bankasına nakden
ödenir.
d) İkizdere (Santralinin TEK'"e devri sebe
biyle İller 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.
GEÇİCİ MADDE 4. — Etibank ııezdinde
mevcut Enerji Grııpıı borçlu cari hesabının de
vir tarihindeki bakiyesi Etibaııkça Hazine borç
lu hesabına, buna karşılık kurumca bu meblâğ
da Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına akta
rılır. Etibaııkça 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
erken ödemeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi met
ninin geçici 4 neü maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

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 kural kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, eıı geç G ay içerisinde yapılacak
devir yönetmeliğine göre çalışır.
C. Senatosu
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Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî .Kaynaklar,
"Maliye, İçişleri ve İmar ve İskân bakanlıkları
tarafından hazırlanır.
TEK'e geçecek personel
GEÇİCİ MADDE 5. — ,a) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Etibankm Enerji Grııpıı
personeli ile Etibankm cleJktirikle ilgili işlerde
çalışan bütün personeli yeni bir tâyin işlemine
lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi özlük hak
ları saklı kalmak üzere, TEK'e geçer.
1)) Bu kanunun geçici 1 nci ve 2 nci mad
deleri gereğince 'belediyeler, Devlet Su İşleri
Ciiııum Müdürlüğü ve İller Bankasından TEK e
dovrolunacak personel, TEK ile bu kuruluşların
her biri tarafından müştereken tesbit olunur.
Tesbit olunan bu personel, listeleri TEK in Yö
netim Kurulunca onanmakla ayrıca bir tâyin iş
lemine lüzum kalmadan üoret, emeklilik gibi
özlük haklan saklı kalmak üzere TEK e ge
çer.
İmtiyaz

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi met
ninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

hakkın

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayın
lanmasından önce belediye elektrik işletmeleri
ne intikal etmiş bulunan imtiyaz hakları, 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.

GEÇİCİ MADDE G. — Millet Meclisi met
ninin geçici (> nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇİCİ MADDE 7. — Elektrik imtiyazı
mevcut bölgelerde, imtiyaz hukuku mahfuz kal
mak kaydiyle, imtiyaz sahibi tarafından karşı
lanmayan elektrik ihtiyacı, yapılan masraflar
imtiyazlı şirketten tahsil edilmek kayıt ve şartı
ile Devlet adına TEK tarafından doğrudan doğ
ruya karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi met
ninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

Vergi, resim ve kare

muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun uygu
lanması sebebiyle yapılacak, devir, tescil ve di
ğer işlemler her türlü vergi, resim, hare ve
malî mükellefiyetten ımüstesnadır.
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GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi met
ninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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T EK'in ilk hesap dönemi
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna kadar
olan süre, TEK in ilk hesap dönemidir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi met
ninin geçici 9 nen mı a d d esi aynen kabul edilmiş
tir.

Devralınacak dosya, evrak ve demirbaşlar
GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanun yürürlü
ce girdiği tarihte geçici 1 ve 2 nci maddeleri
nin uygulanması dolayısiyle TEK'e devroluna.cak idare, kuruluş, kurum ve işletmelerin bu
kanunun 3 neü maddesinde belirtilen işlerle il
gili her türlü dosya ve evrakı geçici 1 ve 2 nci
maddelerdeki süreler delinde TEK'c dovrolunur.

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi met
ninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir.

OEÇİCİ MADDE 11. — Ürettiği, imal etti
ği veya işlediği malda ton başına ortalama
2 009 kilovatsaatten fazla elektrik enerjisi kul
lanan yerlerde münhasıran bu maksatla kulla
nılan elektrik enerjisi ile genel ve katma bütçe
den 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, Türkiyede sarf ve istihlâk edilen elektriğin beher
Kwh'inden 1 kuruşluk Köy Elektrifikasyonu pa
yı alınır ve bu paylar Köy Elektriklendirilmesi
forumda toplanır.

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet meclisi met
ninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

Kanunun

yürürli'tğe

ejirmesi

MADDE 38. — Bu kanunun TEK'in Yöne
tim Kurulu üyelerinin Genel Müdür ve yardım
cı lanın a atanmalarına ait hükümleri yayımı ta
lihinde. diğer hükümleri yayımı tarihinden
3 av sonra viirürliiğe girer.
Kanunun
MADDE 39.
in vürütür.

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci
kabul edilmiştir.
U'Sl

yürütülmesi

Bu kanunu Bakanlar Kuru-
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MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu
ddesi avnen kabul edilmiştir.
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