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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
T. B. M. M. Birleşik toplantısının uzaması
ve Genel Kurulda çoğunluğun kalmaması sebe
biyle ;
4 Mayıs 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te
toplanılmak üzere birleşime saat 18,31 de son
verildi.
Başkan
Ferruh BozbeyU

Kâtip
Erzurum.
Naci Gacır oğlu

Kâtip
Ordu
Memduh Ek .si,
II - GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında kanun tasarısı (1/310) (Köy
İşleri ve Plân komisyonlarına)
2. — Ceylan Kökten'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı (1/311) (Adalet Komis
yonuna)
3. — Halil Çelik'in cezasının affı hakkın
da kanun tasarısı (1/312) (Adalet Komisyo
nuna)
Teklifler
4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 21 arkadaşının, 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/338) (Millî Savun
ma ve Adalet komisyonlarına)

5. — Cumhuriyet ıSenatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, Devlet Orman İşlet
melerinden ve kereste fabrikalarından satılan
orman mallarından belediyeler için hisse alın
ması hakkında kanun teklifi (2/339) (İçiş
leri , Orman ve Plân komisyonlarına)
6. — İstanbul MiUetvekil Reşit Ülker ve
49 arkadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e in
dirilmesine dair kanun teklifi (2/340) (içiş
leri Adalet ve Anayasa komiyonlarma)
Tezkere
7. — Mardin Milletvekili Abdurralhim Türk'
ün, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/263) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep
Karma Komisyona)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Şevket Doğan (Kayseri)

BAŞKAN — Mflet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum.
III — YOKLAMA
BAŞKAN — Yokla:ıa yapılacaktı\ Sayın
milletvekillerinin beyaz düğmelere basmalarını
rica ederim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Başkanlığın, 5 Alayısın, Avrupa günü ve
•Avrupa Konseyinin 21 nci yıldönümü olması dolayısiylt-, günün önemini ve basarı dileklerini
Jnldiffn demeci
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 5 Ma
yıs 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konse
yinin yarın 21 nci yıldönümü bulunmaktadır.
Memleketimizin de dâhil bulunduğu Avrupa
Konseyinin 18 devleti, 5 May>s gününü «Avru
pa günü» olarak ilân etmi:'ti\ Toplum ve dev
let olarak Büyük Atatürk'ün işaret etmiş oldu
ğu çağdaş uygarlık seviyeline ulanma çabası
içinde bulunan bir milletin temsilcileri bizler
için, Avrupa günü, şüphesiz çok Hiyük bir öner^
tanımaktadır.
Birinci ve İkinci Dünya hadlerinde büyük
ıstıraplar çekmiş olan Avrupa kıtasının tekra'^
huzura ve refaha kavuşması temel fikrinden
hareket edilerek yapılan çalışmalar, 5 Mayıs 1949
yılında imza1 anan statü ile, olurdu bir yola gir
miştir.
O gün yayınlanan bildiride söyle denilmekte
idi : «Statünün en büyük özelliği bir Bakanlar
Komitesi ile, bir îstişari Assamble kurmuş ol
masıdır. Bu iki organ, Avrupa Konseyini mey
dana getireceklerdir. Bunlardan, Bakanlar Ko
mitesi hükümetlerarası işbirliğini sağlı yacak, îstişari Assamble ise; Avrupa halkları isteklerim

nin dile getirileceği bir yer olacaktır. Hükümet
ler de böylece Avrupa halk oyu ile devamlı te
mas halinde olacaklardır.»
Aradan 21 yıl geçmiştir, çeşitli konularda
bugüne kadar 51 anlaşma imzalanmıştır. Kon
sey, üye devletler arasında müşterek ölçüler te
sis etmiş ve farklı mevzuatın birleştirilmesi yo
lunda büyük çaba sarf etmiştir. Hepsinden da
ha önemlisi ise bugün artık insan, Avrupa'nın
en kıymetli varlığı haline getirilmiştir. Devlet
leri dahi muhakeme etme yetkisini haiz olan ve
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinde sayılan prensipleri müeyyideye
bağlamış bulunan Konsey, bu şekilde insan hak
ları mekanizmasını kurmuş bulunmaktadır. Bu
^akımdan insan, din, dil ve ırk farkı gözetilmek
sizin Avrupa'nın en kıymetli varlığı olacaktır.
Avrupa fikrinin ikinci anaprensibi, demok
ratik nizam olmuştur, Bunun temeli ise, kendi
sini idare edecek kimseleri, kendi hür iradesini
kullanarak seçebilme yeteneğini ferde tanımak
suretiyle ona cemiyet hayatında en mühim
mevkii sağlama olmuştur. Bu anafikirler etra
fında gelişen Avrupa gününde, memleketimizin
özel bir durumu vardır.
İkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa'da
cereyan eden gelişmeleri yakından izlemiş bulu
nan memleketimiz, insan haysiyetini ve demok-
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ratik rejimi her şeyin üstünde tutan ve «ilmin I dır. Bıu taışlaırın atıllmalsınfdan (sonradır ki, top
hayatta en hakik mürşit olduğu» nu ifade etmiş lum pls'Uköilıojisiiî-ldlen asla hiataıdar olmıyam âıdabulunan Büyük Atatürk'ün isinde Avrupa Kon recffil'er Imâsum vatandaş topluluğunun üzerine,
seyine üye olmakla büyük bir başarı kazanmış
yatışıtırıcı Itedbıiırlerle gidilmesi gerekirken, si
tır.
lâhla ve kurişunöa ı^i!tımil|lleırldıir.
Yarınki bu mutlu gün dolayısiyle inanç dolu
Toplum psikolojisinle Itaimamen aykırı olan
bir üyesi olduğumuz Avrupa Konseyine ve onu
Lu durum vatandaşı galeyana (getirmiş, asker
takiben vücut bulmuş olan Avrupa birliklerine,
ile Shalk arasında çatışma ibaşlalm^ştur.
sizlerin adına, başarılar diliyorum. (Alkışlar)
Dün iSlrt'le yaptığım müteaddit ımuhalbeırelerden ©dimdiğimi kanaaıt şudur ki, bu olayın
2. — Sürt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Siirt'te
bir numaralı (mesulü ISilitfi Valisidir. Olaydan
sın oynanan futbol maçından sonra meydana ge
son'ra, ufak 'Mr {grup tiaırafmdan iaiMan taşları
len olaylara w alınması lâzımgelen tedbirlere
çok lömeme lallimış ve (komandolara laiteş 'emri ver
dair gündem dışı deemci ve Devlet Bakanı Remiştir.
jet Sezgin'in cevabı
'Bu millet 'komandoyu, dağdaki firariye si
BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay, dün Siirt'
lâh ısıkmak liclin göndermiştir, anâsu-m vatandaş
te vukua geıl'en tmüiessilf ollaıylar Ihakkındıa kı
grubuna ateş açmak içlin değil.
sa (beyanda Ibuftunlmalk tüzeme, ibuyurıunuz efen
'Sayın Vailinim tutumuma (bakınız; dün ısaat
dim.
19,00 daki Ihaibıedierde Devlet Hastamasi Başta
NEBİL OKTAY (SÜM) — Bayın' Başkan, bibi, iiki ölümlüm mevcudiyetini foeyidederken,
Siiirlt Valisi; ı«Bama resmen (böyle (bir şey inti
saym imillletvekillileTİi; dün seçim iböıl^em olan
Siıiırtilte oynanan 'Sii:rt »Gençlik Kulübü (ile Ada kal »otmemiştir, bemita rciîıü'l'erdem (halkamın yok»
diyecek (kadar kemdfeimli rahalt 'hissetmekte,
na 'Millî Memsuıoalt Kulübü karşılaşmasından
hâdiselere uzaktan (bakabilmektedir. Bu zihsonra ıçolk üzücü olaylar vaılkutalmuış ve liseli
n'iyeti lilbr'etle seyreltmek lâizımdır.
olan İM va'taindaişımifc (kurşunlanarak öldürülmüşlsırdir.
Mulhteriöm arkadalşlanım, Ortada hitabir kötü
Ayrıca, 80 vatamdaişıtam ida yaralı durumda
maksadı lolmıyan, (sadece iklsmdi sporcularını
olup (hastanelerde 'tedavi altına alınmışlar
pi'otssito e'Kmek mıaksaldliıyle ve ımaıctan Bonıra Ba
dır.
baya taş atan küçük Ibir vatandaş igrupu ve bu
nun karşısında Siirt'te (asayişi iteminle mükel
Bu olayın, bundan evvel muhtelif vilâyet
lef 'biir koımamdo taburu Vardır. Siirt'teki va
lerde sık sik vukutaöan olaylardan ayrı bir
tarafı vardır. ISiiirt'te vukutalan ta Olay ilki şe tandaş bu komando (taburunun askeri tarafın
dan (kurşunOamımıştır. 'Bıumıu libre'tle dikkate al
hir larasımdaiM Veya iiıki kulüp taraftarları ara
sındaki 'bir ım'ücadeüıe değildir. Söirttte vukubu- mak ve olayın üzerinde hassasiyetle durmak
3a,n olay, doğrudan doğruya vatandaşla asker lâzımdır. Açık kalpl'JlıMe, îmıelsulliyeit duygusuy
la olayın mesulleri, olayın bu denece taşkın bir
arasında, 'vatandaşla komando arasımda vuhale girmeğime sebeibiyet VeırerJer (kimdir? Bukubuilmuiş, aısker ;ile (halkı karşı karşıya getirmilş Ibir olayıdır. Bu 'Itlibaa'-flla, ISiiirt'te vuku- ım siiratllıe ItıaıhMk ©ttnıiek, tetkik etmek ve me
Ibulan ta olayı, bundan evvel diğer vilâyetler sullerimi cözaParadımıak (lâzLmidır. Âmme vic
de ıvukua gelmıis maç ısonu çatılmalarından danına, Biilrt (halllanı Ibaçlka /tıürlü Itaitmiin etmerân imkânı yioktur.
ayırmak lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım, olay cidden üzü
Bir 'Siirtli lollaırak, iSiir't 'halkının psikolojicüdür ve üzerinde (ibretle durulması gereken KirJi ıç/oık Üyi bilen bir Ssusan olarak şunu katibir olaydır. ıMüsalbaka, ispor ahlâkına tamamen j yıötöe ifade ie;d;0M!liri!:n Ikıi, şu aınlda otortcısini
uygun ışiar^tlar liginde oeıreyam etmiş ,ve maçtan feaylbıafcmiş, haPJk üzieırindeki ihürmsıt. ıdıuygularını
sonra feltlbolcular Tadar Ibiıılleııinli ıteforük etmiş IküyTü'etmSîş İSüirlt Vallisli lişiih ibaışınıia ıkalMığı tmıüdlerdir. Ancak, maç ısonrasoıdır M, tufak bir ka
cıetçe, şimdi sönmüş gibi olan hâdilsısler üleride
labalık, daha aiyade kendi lspo>rcularını protes :rautla!kla padıyacak ve (büyük olaylar cereyan
to je'tauek ımalköadiyüie, (sahaya taşDfar atmışlar- I edecektir. (Hükümetin IbiSlhaıssa 'dülkkatıini, olay
562 — •
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üaerine 'çekiyorum, âcil itedMır almak ve halan
itimadını kaybetmiş olan idarecileri uzaklaştır
mak lâzımdır.
Yüce Meclise saygılar sunıaırıım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Ba
kanı.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — 'Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, dün Siirt Ue vukua 'gelen 'olaylardan
dolayı, bilhassa iki vatandaşımızın vefat etmiş
olması sebebiyle, Hükümet olarak büyük tees
sür içerisinde bulunduğumuzu ifade etmek is
terim.
Hâdise, dün cereyan etmiş, içişleri Bakan
lığı, kendisine intikal ettiği andan itibaren,
aralıksız olarak, vaziyedetmiş bulunmaktadır.
Sayın Oktay arkadaşımın ifade buyurduğu gi
bi, bu hâdisenin mesullerinin kim olduğu hak
kında huzurunuzda kesin 'bir beyanda bulun
mak imkânından henüz mahrum bulunmakta
yız. Mesele etrafiyle, ciddî olarak tetkik edil
mektedir. içişleri Bakanlığı tarafından yapıl
makta bulunan bu tetkikin neticesinde, talbiatiyle hâdisede, idarenin, idarecilerin bir kusu
ru var ise, gereğine tevessül edileceği tabiîdir.
Peşin hükümlerle, tahkikatın neticesi henüz
alınmadan, çıkan bu olayın tek müsebbibi ola
rak valinin irae edilmesi doğru değildir. Tah
kikat neticesinde, bu hâdisede valinin hiçbir
kusurun/un çıkmaması halinde, peşin bir hüküm
ile Yüce Meclis huzurunda <ve kamu oyunda va
liyi bu şekilde itham etmek her halde ne insa
fın, ne de kanunun tecviz edeceği bir hareket
hattı olmamak icabeder. Bu kabîl davranışlar,
olayın çıktığı yerlerde, idarecilerimizin şevkini
de kırabilir, idarecilerimizin vazife duygusuna
menfi tesir icra edebilir. Bu itibarla, daha ba
siretli ve dikkatli davranmak suretiyle konunun
neticesini aldıktan sonra eğer, hakikaten olay
ların tekevvününde, olayların tekevvününden
sonra olması lâzıangelen veya aldığı tedbirlerde
bir noksanlık var ise, kusurlu bir hali var ise
IO ahvalde hakkında gereğini yapma yolunu ih
tiyar etmek en doğru yoldur.
Vali, «Efendim bana resmî olarak vefat
edenler bildirilmemiştir.» demiş yani, o tarih
te henüz kendisine hastaneden veya ilgili ma
kamlardan böyle bir işar vaki olmamış ise, sual
karşısında vali ne diyecek ..
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ÂDİL YAŞA (Siirt) — Telefonu yok mu idi,
telefon edip öğrenebilirdi.
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sual üzerine böyle bir hale muttali
olduğu zaman, «Telefonu yok mu?» diyen ar
kadaşım, «O sualin sorulmasından sonra vali
nin telefon edip ilgi göstermediğine dair bir
delilin var mıdır?» diye bir suale muhatalbolur
sonra.
Yüce Meclise arz etmek istediğim husus şu
dur: Hâdise, üzerinde önemle durulacak ve ne
ticesi itibariyle, iki vatandaşın vefatına sebe
biyet vermiş olması itibariyle büyük üzüntü
duyulacak bir konudur. Ancak, meseleye vaziyet
edilmiştir, takibat ve tetkikat yapılmaktadır.
Sonucunda Yüce Meclise malûmat arz edilece
ği gibi kanunî mu'ktezasına da tevessül edile
cektir.
Saygılar sunarım,
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Valinin tahkikat ya
pıp ondan sonra cevap vermesi gerekirdi Sa
yın Bakan...
3. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün,
hasat mevsiminden evvel buğday fiyatlarının tesbiti ve Toprak Mahsulleri Ofisince yapılacak alım
lar konusunda gündem dışı demeci
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Güllü, buğday
konusunda gündem dışı kısa beyanda bulunmak
istiyorsunuz, buyurun.
ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri.
Hasat mevsiminin Türkiye'nin bâzı bölgele
rinde başlaması ve bâzı bölgelerinde de 15, 20
güne kadar başlıyacağı sebebiyle buğday fiyat
larının mevsim itibariyle, ay itibariyle tesbiti
ve Toprak Mahsulleri Ofisi Kurumunun muba
yaası hususunda söz almış bulunmaktayım.
Muhterem milletvekilleri, her türlü istihlâk
maddelerinin, zirai âlet ve edevat fiyatlarının
artmış olmasına rağmen, buğday fiyatlarının
sabit tutulması, çiftçilerin, bilhassa küçük ve
orlta çiftçilerin mağduriyetimi mucibolmaktadır.
Tüketimde kullanılan araç, gereç ve emtia fiyatlariyle maliyetin yüksekliği ve bugünkü ge
çim şartları karşısında hububat fiyatlarının sa
bit tutulması, bir kısım çiftçilerimizi müşkül
duruma ve bilhassa kendi ibölgem olan Çukuro
va'da horçsuz çiftçiyi elle gösterilecek duruma
düşürmüştür. Bilhassa buğdaylara bu sene ikin-
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ci ve üçüncü gübrenin verilmesi mevsimi olan
Şubat ve Mart aylarının başlarımda, Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının çiftçiye ancak,
% 25 peşinatla gübre vereceğini bildirmesi üze
rine çiftçiler, gübre ihtiyaçlarını karaborsadan
çok pahalıya, ileride ödemek üzere temin etmiş
olmaları buğday maliyetini yükseltmiştir. Bu
hususta Ticaret ve Tarım bakanlıklarını uyar
mak üzere «Ekim mevsiminde tohumluğu ve
gübreyi verdiren Ziraat Bankası, ikinci ve
üçüncü gübrenin verilmesi sırasında % 25 pe
şinat istemekle, çiftçiyi müşkül duruma düşür
düğü» hususunda telgraf çekmiş idik. Ancak,
buna geç cevap aldık ve buğdaylara gübre atıl
ması mevsimi, vakti geçtikten sonra Ziraat ban
kalarına talimat verilmiştir.
Zehir ve gübrelerin pahalıya mal olması ve
bilhassa kontrolsuz olarak piyasada satılan te
sirsiz zehirler sebebiyle pamuğu pahalıya mal
eden ve pamuğuna değer fiyat bulamıyan Çu
kurova çiftçileri, borçlu durumdan kurtulmak
için, bu sene çok büyük ümitlerle Meksika
menşeli buğday ekimine ehemmiyet vermişler
dir. Buğday ekim sahası geçen senelere nazalan bu sene Çukurovada iki misline çıkmıştır.
Kredi kifayetsizliği ve düzensizliği nedeniyle
çiftçi, buğdayını istihsal edebilmek için buğdaylık para aldığından dolayı da buğdayını
pahalıya mal etmektedir.
Diğer taraftan, traktör, biçer - döver ve di
ğer ekipmanların fiyatları her sene arttığı gi
bi, parçaları da o nisbette artmaktadır. Geçen
yıl, buğday fiyatlarına bir miktar zam yapıl
mışsa da zam pek az olduğundan yaraları sar
maya kâfi gelmemiştir. Bunun için, buğday fi
yatlarına 15 ilâ 25 kuruş arasında yapılacak
bir zam, çiftçiyi yok olmaktan kurtaracaktır.
Buğdaya yapılacak zam, belM de fakir, fu
karanın yegâne besin maddesi olan ekmek fi
yatlarına tesir eder nedeniyle yapılmamakta
dır. Eğer, bu husus düşünülmeyip buğday fi
yatları da diğer ihtiyaç maddeleriyle müsavi
şekilde yükselme göstermiş olsa idi bugün buğ
day fiyatlarının 2 lira civarında olması ioabederdi.
Demek M, diğer mübrem ihtiyaç maddeleri
ne kıyasla buğday fiyatlarında fazla bir artış
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olmadığına göre, ekonomimizin temel unsuru
olan çiftçilerimizin •alın terinin değerlendiril
mesi için asgari buğdayın kilosunun 100 kuruş
olması iktiza etmektedir.
Muhterem milletvekilleri, bugün memleketi
mizde buğday fiyatlarının tesbiti ve hangi ay
içerisinde tesbit edileceği 3491 sayılı Kanunla
yürütülmektedir. Bu kanun bugün, memleket
ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değildir.
2 nci madde aynen şöyle demektedir: «Normal
fiyatlar, dünya pazarlarındaki buğday fiyatla
rına karine ittihaz ederek bir rakama varmak
üzere her sene Haziran ayının ilk 15 günü içe
risinde buğday fiyatları tesbit olunur.»
Bu kanun tedvin edildiği zaman, Türkiye'de
buğday Haziranın son günlerinde idrak edildi
ği halde, Meksika menşeli buğday ekimi dolayısiyle Adana'nm güney sahillerinde bugün bi
çime geçilmiştir. Fiyat halen ilân edilmemiştir.
Bir kısım çiftçilerimiz, mahsulünü idrak eden
çiftçilerimiz, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan fiyat tesbiti yapılmadığı için, bâzı fırsat
çı tüccarların eline bırakılmaktadır.
ikincisi, üzerinde hassasiyetle durulması lâzımgelen bir mesele de Anayasamızın 52 nci
maddesidir. 52 nci madde aynen şöyle demekte
dir:
«Devlet, tarım ürünlerini ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gereken
tedbirleri alır.»
tşte aziz arkadaşlarım, bugün Anayasamızın
52 nci maddesi ile taban tabana zıd olan ve
çiftçiyi, fırsat düşkünü, fırsatçı aracılar elinde
bırakan 3491 sayılı Kanun değiştirilmediği tak
dirde Anayasanın âmir hükmü yürürlükte de
ğildir.
Bunun için sayın yetkililerden, Hükümet er
kânından 3491 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
değiştirilerek, buğday fiyatlarının bundan son
raki senelerde Nisan ayı içerisinde tesbit ve
ilân »dilmesini istemekteyiz.
Sonra, aynı maddede «normal fiyatlar, dün
ya piyasalarına göre ayarlanır.» denilmekte
dir.
Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de
çiftçinin mahsulünü dünya fiyatlarına göre,
bilhassa buğday fiyatlarını, tesbit etmeye im
kân yoktur. Çünkü, buğday ürünü yetiştiren,
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buğday üreten diğer memleketin çiftçileri de
mirbaş eşyalarını, bugün Türk çiftçisinin elde
etmiş olduğu demirbaş eşyanın yarı fiyatına te
min etmektedirler, bizde bunun iki mislinedir.
Böyle olduğuna göre, dünya piyasalarındaki
buğday fiyatlarına kıyasla Türkiye'de bir buğ
day fiyatının tesbiti, çiftçiyi ve ekonomimizin
demelini yok edecektir.
Diğer taraftan, çok mühim olan bir husus
da; alım merkezlerinin yaygınlaştırılmağıdır..
Bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin alım mer
kezleri kâfi değildir. Mahsulünü getiren çiftçi,
Toprak Mahsulleri alım merkezinde günlerce
sıra beklemektedir. Bu sıra beklemeyi göze almıyan çiftçi tarlasında buğdayının kilosunu
2 veya 3 kuruş aşağısına satmaktadır. Bu da,
çiftçilerimizin mağduriyetine sebebolmaktadır.
Hükümetin yukarda biraz evvel arz ettiğimiz
kanunun 2 nci maddesini değiştirmesini bilhas
sa arz ve istirham eder, Yüce Meclisinizi hür
met ve saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)
4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
çay üretimi, hasadı, alım yerleri, fabrikasyonu,
depolanması ve satı§ı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26)
V - GöRÜŞt
BAŞKAN — önerge, gündemde
Meclis
araştırmaları meyanında sıraya konup, gereği
ona göre icra edilecektir.
Gündeme geçiyoruz.
1. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun
tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/152) (S. Sayısı : 114)
BAŞKAN — Geçen birleşimde oya arz edil
miş, fakat çoğunluk sağlanamamıştı. Tekrar
açık oylaması yapılacaktır.
Müsaade ederseniz, açık oylamayı sıralar
arasında kupaları dolaştırmak suretiyle yapa
lım. Bu maksatla açık oy kupası sıralar arasın
da dolaştırılacaktır.
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BAŞKAN — Araştırma ile ilgili bir önerge
vardır, okutuyorum.
27 . 4 .1970
Millet Meclisi Başkanlığına
Memleketimizde çay konusu, Artvin, Rize,
Trabzon ve Giresun illerinde resmî taahhüde
bağlanan 265 bin dekar, aslında 300 - 350 bin
dekar olarak ziraat edildiği malûmlarıdır. Bu
konu, son zamanlarda, basında, parlâmentolar
da ve efkârı umumiyede aktüel bir konu teşkil
etmektedir.
Üretimi, hasadı, alım yerleri, fabrikasyonu,
depolanması, ambalaj ve satışı ve istihlâki buna
paralel olarak, personel istihdam politikası ile
ve çayın kalitesi üzerinde çeşitli sorunların or
taya çıkartılması ve Meclis bu konulara ihti
yaca salih bir şekilde muttali olması, ayrıca,
ekonomik ve sosyal yönleriyle Hükümetle müs
tahsil arasında meydana gelen huzursuzlukla
rın, Parlamentomuzca bilgi edinilmek üzere ve
hâdiselerin seyrini tesbitte büyük faydalar ol
duğuna kaaniim.
Bu konuların ortaya çıkartılması için Ana
yasanın 88 nci maddesine göre bir Meclis Araş
tırması açılmasının temini için, gereken mua
melenin yapılmasına saygı ile arz ve teklif ede
rim.
Ahmet Şener
Trabzon Milletvekili
EN İŞLER
2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bası
maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er
üyeden kurulu 13 numaralı Geçici Komisyon
raporu (1/162) (S. Sayısı : 125) (1)
BAŞKAN — Gündemde mevcut diğer mad
delere takdimen görüşülmesi hususunda, Sayın
Millî Savunma Bakanının önergesi vardır.
önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bugünkü gündemde bulunan 125 S. Sayılı,
«27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı
(1) 125 S. Sayılı
nundadır.
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Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve üç geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı» nın yükselme
esasları ve diğer hükümleriyle ilgili uygulama
hazırlıklarının yapılabilmesi için biran evvel
kanunlaşması gerekli bulunduğundan, bütün
işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Millî Savunma Bakanı
Ahmet Topaloğlu
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon ve Hükümet yerini alsın.
Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan
raporu okutuyorum.
(13 numaralı Geçici Komisyon raporu okun
du.)
BAŞKAN — Komisyon raporu okutulmuştur. Rapor üzerinde söz istiyenlere söz verece
ğim.
Sayın Ahmet Şener, buyurunuz, efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte
olan kanun tasarısı, 926 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesiyle ilgilidir. Bu ko
nuda hazırlanmış olan raporu hep beraber din
ledik.
Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
üzerinde söz alışımın sebebi, bilhassa personel
rejimi ve emeklilik sistemiyle ilgili olarak bâzı
yeniliklerin getirilmiş olmasıdır. Türkiye Bü
yü Millet Meclisinin gerek bugün için, gerek
yann için koyacağı hükümler üzerinde şimdi
den durmak lâzımdır. Devlete ve Hükümete,
getirilecek bu sistemle, kapıları açtıracak ve
başka dallara da sirayet edecek, birçok memur
lar ve birçok sınıflar bu sistemıden yararlana
caktır.
Muhterem ordumuza Devletçe verilecek her
paraya taraftarım. Başka türlü düşünecek hiç
bir vatandaşın olmadığı gibi, Türkiye Büyük
Millet Meclisindeki üyelerin de başka türlü dü
şüneceğine kaani değilim.
Ancak, düşüncemiz şu : Devletin bugünkü
imkânlariyle yarınki imkânlarını görüp ona
göre hareket etmeye mecburuz. Gayet tabiî
sayın orgeneral, general ve albay arkadaşla
rımızın 1967 yılından evvel emekli olanları da
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vardır. Askerî Personel Kanunu A 967 de çık
tığı için, zannederim ki, bu tarihin Askerî
Personel Kanununun başlangıç tarihi olarak
alınması zarureti hâsıl olmuştur. Ama, esas
olan emeklilik sisteminde yeni bir kapı açıl
ması mevzuudur. Bu sistem, emeklilik siste
minin ve personel sisteminin yeni bir aşa
ması oluyor ve bu aşamada esas mesele, ileri
de gelecek olan hükümetlerin ve Devletin gü
cünün yetip yetmemesi meselesidir. Çünkü, ya
rın, öbür gün T. B. M. M. ne, bu kanunu ör
nek alarak başka kanunlar da gelecektir ve
T. B. M. M. ne örnek gösterilerek gelecek olan
bu yeni kanunların başka türlü vasıflandınlması da mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi üç senelik
kıdemli albayın bürüt maaşı kıstas alınarak
bunun yüzde 70 i orgeneral, oramirallere, yüz
de 60 ı korgeneral, koramirallere, yüzde 40 ı
tümgeneral ve tümamirallere, yüzde 36 i tuğnegeral ve tuğamirallere ve yüzde 25 i de
albay arkadaşlara verilecektir. Bu, tazminat
olarak verilecektir.
Peşinen ifade edeyim ki, başka bir düşünce
ile buraya çıkmış değiliz, menfi olarak da bu
kanuna oy verecek değiliz. Ancak, hakikatları olduğu gibi ortaya koymakta da fayda
olduğuna inanıyoruz.
Şimcîi düşünün, 1967 tarihinden
evvel
emekli olanların getirmiş olduğunuz bu ka
nunun kapsamı içine alınması elbetteki müm
kün değil. O halde bundan sonra askerî perso
nel piramidinde normal bulunan şeylerin, ak
lımda kaldığına göre, yüzde 1,5 nisfcetin mu
hafazasını temin etmek için bu kanun getiril
miştir. Bir general iyi tezkiye almış, fakat
genç yaşta emekli olmuş, yaş haddini dol
duruncaya kadar vazife gören generallerden
20 veya 30 lira kadar noksan almak suretiyle
Ibu vazifeyi görecektir, yani yüzde 60 mı,
yüzde 70 ini almak suretiyle... Biliyorsımuz,
biz Meclisi olarak sivilinkini de yüzde 70 e çı
karmak suretiyle muvazeneyi temin etmek
istedik. Ama, benim görüşüme göre, hem va
zife görüp, hem Devletten istihkak almak
için Anayasanın eşitlik prensibini de muha
faza etmeye mecburuz. Bu eşitlik prensip
lerini muhafaza etmenin yolu, tezkiye al
mış ve genç yaşta kadrosuzluk yüzünden emekli

— 566 —

M. Meclisi

B : 76

olmuş general arkadaşlarımıza bu parayı
vermeye mecbur oluşumuzdur. Çünkü, bu
para bunların hakkıdır, tezkiye almış, parayı
almaya hak kazanmış. Ama, muayyen bir nok
taya kadar. Bu Devletin malî gücünü de dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Sayın Hükümetten
l
onu istirham edeceğim, ileride böyle kanunler geldiği zaman, sivilden geldiği zaman,
başka yerden geldiği zaman sayın 'Hükümet
buna «evet» diyecek midir? Çünkü, sadece
'hükümetler kanun teklifi yapamazlar, Hükümet
dışında bulunan bu Meclisin sayın üyeleri de
(kanun teklifi yaparlar. Acaba sayın millet
vekili ve senatör arkadaşlarımızın yapacak
ları bu gibi olumlu kanun tekliflerini de Sa
yın Maliye Bakanlığı ve Hükümet olumlu
karşılıyacaklar mıdır? Elbetteki, olumlu karşı
lamaları gerekir. Çünkü, biz, T. B. M. M. inde
hizmet görürken ve bu gibi sistemleri ko
yarken elbetteki Ibütün Devlet memurlarını
aynı çatı altında ve aynı amaca uygun ola
rak vazife yaptıklarını kabul edip sistem koy
mamız, kanun vaz'etmemiz gerekir.
Biz sicili düzgün, liyakati üstün, altmışbeş
yaşma kadar memlekete vazife görebilecek
olan albay ve generallerimizi kadrosuzluk yü
zünden emekli ediyoruz. Buna başka bir sis
tem bulmak mümkün müdür, onu
araştır
dık mı Şimdi sayın Hükümet diyecek ki,
biz bu sistemi araştırdık. Nerede araştırdı
nız? Şurada araştırdık, bakanlıklarda araş
tırdık, uzmanlarla araştırdık, komisyonlarda
araştırdık. Hayır, arkadaşlarım, bu kanunla
emeklilik sistemine yeni bir yön veriyoruz,
âdeta yemi bir sistem getiriyoruz. Bu, önemli
bir kamun. Acaba 'bu sistem, ileride diğer Dev
let memurlarına tanınacak mıdır? Hükümetin
bunu ifade etmesi lâzımdır. Eğer tanınacaksa
mesele yoktur. Kadrosuzluk yüzünden Ibekliyen
umum müdür ve müsteşarlar vardır, terfi ede
mezler, fakat onlara «git» diyemiyorsunuz.
Ama, terfi ve tasfiye sisteminde yeni bir askerî
personel terfi talimatnamesi yapılmıştır. Bu
talimatname yapılırken elbetteki bu sistemin de
göz önünde tutulması zarureti viardır. Aksi
taıkdirde biz, iyi niyetlerle bâzı muayyen kanun
ları getiriyoruz. Bu iyi niyetlerle getirilen ka
nunların ileride açık kapılar vermesi 'suretiyle
efkârı umumiye T. B. M. M. nin haksızlık etti
ğine kaani olur. Bunun önünü {kapatmak için
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prensibi tam ve eksiksiz olarak koymamız lâ
zımdır.
Bu kanunun çıkmasında zerre kadar sakın
ca görmüyorum. Verilen paraya da hiçbir za
man «fazladır» demiyorum.» Yalnız bunu ve
rirken tümüne birden, aynı prensiplere sadık
kalmak suretiyle verilmesinde zaruret vardır.
Aksi takdirde hayır. Neden? Çünkü, diyoruz
ki, bir müsteşarı, 100 lira asli miaaşı bııMuktan
sonra terfi ettiı emiyoruz. 150 lirayı bulduk
tan sonra onun zaten bir terfi imkânı kalmıyor. Elbetteki general ve amiral arkadaşları
mız için orgenerallikten başka bir makamımız
yoktur. Orgeneralliğe kadar çıkaracağız onla
rı. Orgeneral olduktan sonra emejkli etmişsek;,
yaşı da 55 lise; ne yapalım, tazminatını alidı,
150 lira asli maaşı verdik, emekliliğini aldı, ba
şımızın tacıdır, ama böyle bir sistemle onu 65
yaşma kadar... Olmaz. Tazminat vereceğiz, ta
yın bedeli vereceğiz, elbette vereceğiz, mahru
miyet bölgesindedir, gönlümle. Hizmeteri taz
minatı vereceğiz, kanunu çıkmış, generallik taz
minatı vereceğiz, elbette. Ama, emeklilikte iş
değişiyor. Yeni bir emeklilijk sistemi getiriyo
ruz. Bu emeklilik sistemi, gönlüm ister ki,
hakkaniyete uygun olsun ve bu memleketin bü
tün sivil ve askerî personeline tatbik edilsin,
tatbik edilmesi mümlkün olsun. Çünkü, ileride
buna mümasil Hükümet ve milletvekilleri tara
fından çeşitli kanunlar getirilecektir; bunların
da yerinde görülerek tasvibedilmesi lâzımdır.
Bizim Devletimizin malî gücü malûm. İstik
balde bu gibi kanun tekliflerinin yapılması ha
linde Sayın Hükümet her halde bu (konudaki
görüşlerini bize arz edecektir, benim ve arka
daşlarımızın bilmediklerimiz kısımlar varsa on
ları da öğrenmiş olacağız. Çünkü, buradan çı
kacak bir kanunun mesuliyetini taşıyan kişiler
olaralk elbetteki bilmeye mecbur olduğumuz bâ
zı noktalar vardır. Onun için Sayın Hükümet
ten, bu konudaki prensiplerin ne olduğunu ve
bu kanunun istikbalde açacak olduğu kapıların
kapalı veya açık olduğunun ifadesinde fayda
vardır.
Teşelkkür eder, saygılar sunarım Sayın Baş
kanım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Söz istiyorum Sayın
Başkan.

— 567 —

M. Meclisi

B : 76

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Savunma
Bakanı.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok sa
yın milletvekili arkadaşlarım.
îlik konuşmacıdan sonra hemen söz almamın
sebebi, bu kanunun sevk maksadı üzerinde Yüce
Meclisi aydınlatmak içindir.
Sayın Şener, bu kanunun sevk maksadı ve
sivil, - asker (tefriki yapıp yapmadığı hususun-;
da Hükümetin hemen bir açıklama yapmasını
arzu ettiler. Doğrudur. Yüce Meclise bu ka
nunun sevk malksadi, ve böyle bir tefrik yara
tıp yaratmadığı hakkında bir bilgi verdiğim
takdirde bundan sonraki konuşacak arkadaşla
rım da kanun üzerindeki ten]kidlerini kanunun
maksadına daha uygun yapacaklardır. îcabederse o konuşmalara da bilâhara cevap vermeye
çalışacağım.
Sevlk edilen bu kanunun maddelerine iki
husus derpiş edilmektedir. Birisi 926 sayılı
Kanunun 1970 Ağustosundan itibaren tatbik
edilecek sicil sistemini, Personel Kanununun
malî hükümlerinin tatlbikindeki gecikmeler dolayısiyb ufki terfi sistemleri yapılamadığı için,
yapılamıyacağı için bu Ağustostaki terfileri
yapabilmek ve sicil 'sistemini eski 4273 sayılı
Kanun hükümlerine göre yürütmek üzere Yü
ce Meclisten bir izin almaktır. Bu kanun tadilâtiyle 926 (sayılı Kanunun ilgili maddelerinin
30 Ağustos 1970 teki meriyet hükümlerinin tat
biki hainde Silâhlı Kuvvetler sicil sisteminin
tutulması ve o kanunun istediği hazırlıkların
yapılması gayrimümkün olduğu için Yüce Mec
listen 926 sayılı Kanun çıkmadan evvel tatbik
edilen 4273 sayılı Kanunun sicil sisteminin
tatbik edilmesini tadilât olarak huzurunuza ge
tirmekteyiz.
Bu kanunla huzurunuza getirdiğimiz ikinci
konu, Sayın Şener'in üzerinde durduğu kad
ro mülâhazasiyle yani, 926 sayılı Kanunun 49
ncu maddesine göre kadro mülâhazasiyle emek
lilik halinde general ve albaylara, emekli edi
len subaylara verlilecek tazminattır.
Evvelâ, 926 sayılı Kanun, bir reform kanu
nudur. Silâhlı Kuvvetlerde bir reform yapan,
Silâhlı Kuvvetlerin erken emeklilikle kanunun
derpiş ettiği mahrut içerisine yerleşmesini sağlıyan bir kanundur. Yani, bu kanunun tatböiM
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sırasında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin rütbesinin
yaş haddi beklenmeksizin emeklilik icra etmek
zarureti hâsıl olmaktadır ve 1967 den bu yana
yaptığımız tatbikatta, meselâ bir tuğgeneralin
emeklilik yaşı 60 olduğu halde, 45 - 47 ya
şında bir tuğgenerali emekli etmek zarureti
hâsıl olmaktadır.
Şimdi ısayın arkadaşım; «Sivilde de bu var
mıdır?» dediler. Hiçbir sivil sektörde 65 yaşın
dan evvel - Emeklilik Kanununun koyduğu mu
ayyen kayıtlar hariç - kadro mülâhazasiyle
emeklilik mümkün değildir ve 65 yaşına kadar
diğer Devlet sektöründe memurlarımız memuriyetlerinıi devam ettireceklerdir. Şayet Hü
kümetiniz ve diğer bakanlıklarca sivil sektör
de de, 926 sayılı Kanunda olduğu gibi, bir
idari reform, Devlet memurları reformu gelir
ise, böyle bir kanunu getirmek sosyal adaletin
icabıdır. Bir fabrikada çalışan işçiye bile bir
fabrikatör; «Ben artık kadromu daralttım,
çık dışarı» diyememektedir, muayyen bir taz
minatı vermek durumundadır. Bu, sosyal ada
letin de icabıdır.
İşte 926 sayılı Kanunla bir reformu tatbik
eden Türk Silâhlı Kuvvetleri, bu tatbikatta
erken emekliliğin karşılığını vermek durumun
dadır. Yeni bir emeklilik sistemi getirilme
mektedir; kanunu dikkatle incelerseniz, erken
emekli edilenler rütbesinin yaş haddine kadar
bir tazminat almaktadır. Faraza bir tuğgeneral
47 yaşında emekli edilmiş ise, rütbesinin yaş
haddi 60 olduğuna göre, 13 sene bu tazminatı
alacak, ama 60 yaşından itibaren buna müsta
hak olmıyacaktır. Yani Silâhlı Kuvvetler kad
rosunda kanunen hakkı olan kalacağı müddet
çe kendisime tazminat ödenmektedir. Mesele
bir sosyal adaletin tatibikatıdır.
Kendilerine cevabolarak şunu arz edeyim
ki, Hükümetiniz sivil sektörde de böyle bir re
formu getirdiği takdirde, sivil memurun da
kendisinin emeklilik yaşından daha erken emek
li ödüme durumuna gidilir ise, böyle bir taz
minatı koymak sosyal adalet icabıdır, Hükü
mettiniz böyle bir kanunla huzurunuza gelecek
tir.
Demin de arz ettiğim gilbi, bir işçinin bile
bir fabrikadan ayrıldığı zaman Mr iş sahibi,
işveren işini daralttığı veya bir reorganizasyon yaptığı takdirde, işçisi İçin muayyen bir
tazminatı ödemektedir.
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Bu kanun ile biz yeni bir emeklilik sistemi
getirmemekteyiz. Bu kanun ile, bir reformun
tatlbiıkatı karşılığı, bir sosyal adalet icabı al
makta olduğu paraların - ki bir kısmı düşü
lerek, şimdi rakamları okuyacağım - hiç ol
mazsa kadro mülâhazasiyle, reform esbabı
mucilbesiyle erken emekli ettiğimiz bu personeli
maddeten de zarara sokmamak gibi bir hare
ketin içerisindeyiz. Bütün buna rağmen bu sevk
ettiğimiz kanunda, encümenin kabul ettiği
şekil ile orgeneralde 810 lira, Hükümetin seıvk
ettiğinde 405 lira eksik almaktadır. Yine kor
general Hükümetin sevk ettiğimde 204 lira,
encümenin kabul ettiğimde 609 lira eksik ala
caktır. Yani rütbesinin yaş haddine kadar eli
ne geçen paradan bir orgeneral 810 lira eksik
alacaktır. Halbuki asıl sosyal adalet, kendi
sini hizmete devam ettiremediğimize göre, bir
reform icabı, bir Silâhlı Kuvvetler mahrutunu
yapma icabı yaptığımız bu tatbikatta kendisi
min hiç kusuru olmadan, sicili ile de emekli
lik imkânı olmıyan bir şahsa, almakta olduğu
parayı rütbesinin yaş haddine kadar vermek
âdilâne olur idi.
Diğer memleketlerde yapılan tatbikat da
- emeklilik halinde - bu nisbettedir; % 100, hat
tâ bizim gibi rütbesinin yaş haddine kadar de
ğil, bütün emekliliklerinde % 90, % 100 emek
lilik icra edilmektedir. Yoksa yeni bir emeklilik
sistemi getirilmemektedir.
Bundan sonra konuşacak olan arkadaşlarıma,
kanunun maksadının iyi bilinmesi bakımından
bu kısa izahatı yaptım, ilerde de icabederse ar
ka^ ablarıma bu konuda izahatta bulunacağım.
Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; Teklif edilen bu
kanuna müspet oy vereceğimizi ve müspet yol
da destekliyeceğimizi Güven Partisi Grupu
adına peşinen arz etmek istiyorum.
Çünkü, bir Silâhlı Kuvvetin harbte muvaf
fak olabilmesi için onun evvelâ manen tatmin
edilmiş olması lâzımdır, ikincisi; maddeten tat
min edilmiş olması lâzımdır, üçüncüsü; harb
sil^h ve vasıtalariyle, eğitimiyle üstün olması
lâzımdır.
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Teklif edilmiş olan bu kanun ile, bilhassa
Silâhlı Kuvvetlerimizin üst kademesini teşkil
eden emir - komuta sisteminde ahenk, huzur
sağlanacaktır. Bu kanun ile, gittikçe bozulmak
ta olan ve her düzeltmeden sonra tekrar bozul
makta olan Silâhlı Kuvvetlerimizin mahrutu,
Silâhlı Kuvvetlerin icabına göre düzeltilmiş
olacaktır. Bu kanun ile, terfie hak kazanıp da
kadrosuzluk yüzünden terfi edememekten müte
vellit büyük sıkışıklıkları, huzursuzlukları,
meslek arasındaki çatışmaları da önlemiş olaca
ğız, huzur ve ahenk gelecektir. Albay, tuğgene
ral, tümgeneral, korgeneral ve orgenerallerimiz
arasında huzur sağlanmış olacaktır. Yaş hadhinden, evvel emekli ettiğimiz bu yüksek rütbeli
arkadaşlarımıza, hak ettiklerinden daha az bir
para vermekle beraber bunları yaş haddine ka
dar hiç olmazsa teselli etmiş olacağız. Bu, sivil asker arasında bir ikilik, bir ayrılık değildir
arkadaşlar. Sayın Millî Savunma Bakanının da
belirttiği gibi, bir haksızlığın telâfi edilmesi
şeklindedir. Çünkü sivil sektörümüzde bütün
memurlarımız - başka suçu olmadığı takdirde 65 yaşma kadar kullanıldığı halde, malûmuâliniz askerlikte her rütbenin kendi yaşma kadar
kullanılmaktadır. Yaş haddi geldiği zaman, ne
kadar kıymetli ve ne kadar başarılı olursa olsun,
emekli ediyoruz. Terfie hak kazanmış vs fakat
kadrosuzluk yüzünden emekli etmek mecburi
yetinde kaldığımız bu arkadaşları da, bu kanun
la vereceğimiz küçük bir tazminatla tatmin et
mek elbetteki sosyal adaletin ta kendisidir, elbetteki Silâhlı Kuvvetlerimizin üst kademelerin
de huzuru, ahengi ve güveni sağlamanın tek çaresidir.
Bu sebeple biz Güven Partisi olarak kanu
na müspet rey vereceğiz. Bu reyimizin Silâh
lı Kuvvetlerimize hakikaten huzur, ahenk ve
güven getireceğine inanıyoruz.
Sözlerimi burada bitirirken hepinizi hür
metle selâmlarım.
BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaşlanm lütfen oylarını kullan
sınlar.
Sayın Ömer Buyrukçu, buyurunuz.
ÖMER BUYRUKÇP (Antalya) — Sayın
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım;
Görüşülmekte olan bu kanım tasarısını tüm
olarak tasvip etmeme rağmen, getirilmekte olan
bir maddesi; bekleme süreleri sonunda kadro-
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suzluk sebebiyle emekliye sevk edilen orgene
ral, oramirallere emekli maaşından ayrı olaralc
albay maaşının % 70 i, korgeneral, koramiral
lere % 60, tümgeneral, tümamirallere % 40 ı,
tuğgeneral, tuğamirallere % 35 i, albaylara %
25 i nisbetmde tazminat ödenmesini sağlamak
tadır.
Bu duruma göre gerek emeklilik maaşından,
gerekse tazminatlardan vergi almmıyacağmı
nazara alırsak, ordumuzda çalışan yükset rütbe
li subaylar ile, emekliye sevk edilenler aynı du
ruma getirilmiş olacaklardır.
O halde Devletin, bu kıymetli subayları en
verimli çağlarında emekliye sevk etmesinde
memlekete ne gibi bir menfaat sağlanmış ola
caktır? Sonra, subay emekli olacak, Devlete
hiçbir emek ve çalışmada bulunmıyacak, fakat
çalışan kadar, mesuliyet deruhde eden kadar
Devlet kendisine ödeme yapacak. Bu madde ile
çok büyük bir adaletsizlik getirilmektedir ve
ben bu maddeyi Anayasaya aykırı buluyorum.
Ayrıca bu madde kabul olunduğu takdirde,
yarın kargımıza daha başka subaylar çıkacak,
onlar da; biz orduda kalsaydık bugün Albay
olacaktık, general olacaktık, öyle ise bu zaman
zarfındaki alacak olduğumuz maaş farklarını
tazminat olarak ödeyin ve emekliliğimizi de o
seviyeye çıkarın, diyeceklerdir, kendilerini de
haklı bulacaklardır.
Sayın arkadaşlarım, şayet bu tasan ile bir
adaletsizliğin kefareti ödenmek isteniyor ise,
bu gibi tedbirler yerine, adaletsizliği doğuran
kanun maddelerini ıslah edelim, daha adaletli
bir iş yapmış oluruz. Bu sebepten kanunun
dördüncü maddesini mahzurlu buluyorum, Yü
ce Meclisi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç, buyurunuz.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Evvelâ 926 sayılı Kanunun Yüksek Meclis
ten çıktığı günden bugüne dek, kanunun hazır
lanmasında öngörürlülük ve
ileriye doğru
uzun bir mesafede bu kanunun tatbikatının ne
ler doğurabileceğini hesabe dememiş olmanın,
mükerreren bu kanun üzerinde değişiklik yap
mak suretiyle bu Meclise bu kanunun gelmiş
olmasının nedenleri üzerinde durmak istiyo
rum.
Muhterem arkadaşlarım, kanunların vasıf
larından bir tanesi devamlılığıdır. Kanunların
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devamlı olabilmesi ve işliyebilmesi için de bun
ları hazırlıyan müesseselerin geniş bir arşivle,
kanun hazırlarken bu kanunun geçmiş tatbi
katlarının nasıl olduğunu hesabederek uzun
vâdede işliyebilecek bir kanun teklifi veya ta
sarısı ile Yüksek Meclisin önüne çıkmak esas
olmalıdır. Bu, kanunun hazırlandığı günden, şu
değişikliğin yapılması için bu tasarının geldiği
güııe kadar birçok defa tekerrür etmiştir. Bu
neyi gösteriyor? Teklif veya tasarıların hazır
lanmasında hazırlayıcıların, günün ihtiyaçlarını
palyatif bir şekilde karşılamalarından başka bir
şey değildir. Zaruretlerin karşısında bir
nevi
reaksiyon
kanunları
oluyor.
Bir
reaksiyona
karşı
hemen
onu
telâfi
edebilmek için iki maddelik, üç maddelik
bir kanun, hemen yeni bir reaksiyon, yeni bir
istek, yeni bir talep veya zaruret karşısında
hemen yeni bir kanunla Yüksek Meclisin önü
ne geliyor ve Hükümet de buna sahip çıkıyor
ve böylece kısa vadeli, hiç de sadre şifa
olmıyan kanunlar buradan çıkıyor ve biz de
vamlı olarak değişildik, arkasından değişiklik,
getirilen yeni değişikliklerle uğraşıp duruyo
ruz. işte bu da maalesef bunlardan bir tanesi
durumundadır.
Yani bu son mu olacak zannediyorsunuz?
Hayır. En kısa zamanda tahmin ediyorum ki,
yine bu kanun üzerinde ve vüıe konuştuğumuz
mevzularda yeni tadillerle karşılaşacağız. Ne
den? 926 sayılı Kanunun ilk görüşülmesi bura
da yapılırken iki ile sekiz maaş ve albay terfi
leri üzerinde o zaman durmuştum ve demiştim
ki; albaylıkla generallik arasındaki statü deği
şikliği yarbaylıkla albaylık arasındaki statü deği
şikliğine asla uymaz. Bu, çok geniş mânada baz.?,n psikolojik depresyonlar yapacak kadar in
sanları yıpratacak bir statü değişikliğidir. Böy
le bir statü değişikliğinin sonunda müspet sicil
almış olmasına rağmen kadro mülâhazasiyle
terfi edememiş olan arkadaşlarımızı, onları yö
netenlerin istek ve arzularına değil, onları da
onore edebilecek bir imkân verebilmek için ken
dilerine istifa etmek ve bu istifayı mütaakıp
da oniki ile sekiz maaşlık ikramiyeyi vermek
daha uygun olur dediğimde şimdi yine Millî
Savunma Bakanı olarak karsımızda bulunan ar
kadaşımız kürsüye geldi ve bunun karşısına çık
tı ve kabul ettirmedi. Ne oldu? Hemen arka-
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sından teklif geldi ve bu ka,bul edildi. Şimdi
ne oldu? Bu da kâfi görülmedi, yeni istekler,
yeni ihtiyaçlar çıktı. İleriye doğru çalışılmıyor
ki günün ihtiyaçları karşılandığı için buyu
run şimdi yeni bir teklif çıktı karşınıza. Nedir
bu teklif bir bakalım.
Şimdi bu teklif doğru, haklı, yerinde bir
teklif, ama son çare mi? Hiç zannetmiyorum son
çare olduğunu. Zamanında, yani yaş haddinden
evvel her türlü terfi şartlarını haiz olmasına
rağmen, yani müspet sicil tamam, yaş müsait,
sıhhat müsait, her şey müsait, yalnız bir şey mü
sait değil; kadro yok, bir rütbe yukarı çıka
mıyor, kadro yok, Genç yaşta, emsali Devlet
memurlarının altmışbeş yaşma kadar hiç kim
se dokunmadan - tabiî kanunun aramış olduğu
diğer vasıflar, kanuni yoldan emekliliği intacedecek sebepler hariç - normal devam ettiği tak
dirde, hiçbir sakıncası olmadığı takdirde alt
mışbeş yaşma kadar benim mülkiyeden mezun
bir arkadaşım Devlet hizmetinde istihdam edi
lirken, onunla beraber ondokuz Mayıs Lisesin
den mezun olup Harb Okuluna ffiden bir arka
daşım havacı ise kırkbeş yahut elli yaş arasın
da, karacı ise elli ile altmış arasında, altmışbeşin arasında bir noktada emekli ediliveriyor.
Nedir? Efendim senin her şeyin güzel, iyi
sin, ama kadro yok, seni istihdam edemiyorum;
arkadaşlar da terfi edemiyor, aşağıda tazyik
var, zamanı gelince herkes terfi etmek istiyor,
bu tazyiki yenebilmek için seni emeldi yapıyo
rum, buyur sana şu kadar da tazminat veriyo
rum. Doğru. Bundan daha mâkul bir şey
var mı? Bundan 'daha mâkûl hiçbir şey olamaz.
Böyle zamanından evvel emekli yaptığına göre
hiçbir sakıncam yoksa elbette benim tazminatı
mı vereceksin. iSaym Bakanın demin dediği gi
bi, burada arkadaşlarımız var, işçi çalıştırıyor,
işçisinin zamanından evvel fabrikadan alâkasını
kestiği zaman 'beş haftalık, üç haftalık, teferru
atını bilmiyorum ama üç aya kadar kendisine
tazminat ödüyor. Bu (belki ibiraz fazla 'olur, ama
bir tazminat, bir sosyal adalet müessesesi var.
Bu da burada çalışacak, d'oğru. Buna hiç dene
cek bir şey yok. Normal, kanuni (bir baktır. Er
ken emekli yapmakla çalışma hakkını kendisin
den alıyorsunuz.
Şimdi Hükümetten öğrenmek istiyorum; or
dunun içinde öğretim üyeleri yardır, mektepler
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de öğretim üyelleri vardır. Bu öğretim üyeleri
de bu 49 ncu madde (gereğince emekli edilecek
mi? Edilirse bunların yeri nasıl doldurulacak?
Çünkü bu öğretim üyeliği Ihemen kolaylıkla
iktisabedilen bir şey değil. Acaba bunların yer
leri nasıll dolduracak? Sonra, mühendisler var,
bunların yeri nasıl doldurulacak? Yani teknik
elemanın yeri nasıl doldurulacak veya bunlar
bu kanunun içinde mi veya dışında mı (kalacak?
Bunu da Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum.
Şimdi sevgili arkadaşlarım, samimiyetle söy
lüyorum, korkarım ki, bu kanunun tatbikatı,
çok terfi ettirmek, çok emekli yapmak ve iste
diğini bırakmak, istemediğini emekli yapmak
gibi arzu etmediğimiz ve beklemediğimiz ciddî
yollara sapabilir, gidebilir. Bundan endişe ederim.
Bunu kullananlar, bu teraziyi elinde bulundu
ranlar, samimiyetle beklerim ve ümidederim ki,
bu yapının içine, bu davranışın içine girmesin
ler. İnşallah da girmezfler ve bu yüzden de yeni
bir problemle tekrar Parlâmentonun önüne çı
kılmaz.
Şimdi, bu kanun ne diyor? Yıllardan beri
üst makamı meşgul, alt kademeleri de huzursuz
eden bir hususu, bir problemi biz böylece bu
kanunla önlüyoruz. Nedir bu? Bu 'şu : Üst ma
kam gidiyor, terfi ediyor, tuğgeneral oftuyor.
Tuğgeneral de ve tümgeneral de altmış yaşma
kadar normal bugünkü ölçüler içerisinde hava
cılar Ida kırkla ellinin arasında, karacılar da
kırkbeş ile ellinin arasında general olmak müm
kün. Şimdi bir karacı arkadaşımız eflli yaşında
tuğgeneral olmuşsa altmış yaşma kadar haklı
olarak gitmiyor ve siz de emekli yapamıyorsu
nuz, Emekli yaptığınız takdirde kanuni, huku
kî yollardan gelip oraya oturuyor. Çok oturan
lar var. Aşağısı da «E, bu gitsin bana yer açıl
sın 'İd, ben de terfi eldeyim, ben de bunu bekli
yorum, benim de terfi zamanım geldi» diyo£
işte aşağının huzursuzluğu bu, yukardaki im
kânsızlık bu. Bunu bu kanun önlüyor. Hakkını
vermek suretiyile gitme imkânını sağlıyor, böy
lece de erken emekli edildiği zaman hukukî yol
dan hakkını araıma imkânı da ortadan kalkıyor.
Doğru, buna da bir şey diyeceğim yok. En doğrv. hareket.
Şimdi, albayların durumunda, yine bu ka
nunda, gerçi maddesi geldiği zaman da görece
ğiz, ama raporun tümü üzerinde konuşurken
buna da değinmek istiyorum,
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Şimdi arkadaşlar, altı yılını doldurmuş bir
•albay, kendi sınıfında birleşmiş (olanlar ve diğer
.'sınıflardan kalmış olanlarla (beraber terfi «ırası
na girer. Tabiî, ölçüler müsait, müspet olduğu
takdirde girer. Yüksek Askerî Şûrada taunlar
oylama usulü ile derece alırlar ve terfi ederler.
Şimdi bir sene böyle, iki sene böyle, sekizinci
seneye gelince 'hakkında aşağıdan yukarıya doğ
ru bu kanundan istifade edilip emeklilik işlemi
yapılacaktır. Burada karşımıza bir nokta çıka
cak; kurmay olanlarla olmıyanların durumu.
Şimdi, subayda nasbi nazarı itibara aldınız mı,
bir kurmay albayına oniki sene albaylık yaptı
racaksınız. Ya yukarıdaki arzu edecek, bu da şu
haktan istifade etsin diye kendisini emekli ya
pacak, bu imkândan istifade edecek veya bırak
canını askerlik dairesinde çalışsın, dört sene da
ha burada kalsın, oniki sene sonra emekli hak
kını alır, emekli olur, geçer gider, elli sekiz ya
şında emekli olur diyecek, oniki sene bir kur
may albayını çalıştıracak. ıSınıf arkadaşından
evvel dört sene bâzı kademelerden bâzı imtihan
lar vermek suretiyle almış olduğu dört senelik
avantajın dört sene daha fazla 'orada kalmak su
retiyle bu sefer kendisine yük lolduğunu göre
cek. Keşke kurmay olmasaydım, sekiz senem do
lunca hiç olmazsa emekli olurdum, bu haktan
istifade ederdim, diyecek.
Şimdi, bunun da tadili için yukarda daha ev
vel verilmiş bir önergem vardır. Bunun albay
lığa nasbi esası kabul edilirse o zaman bu sa
kınca da ortadan kalkar ve böylece oniki Bene
bir kurmay albayın zoraki, istemeye istemeye
birtakım psikolojik depresyonlar içerisinde ça
lışmasını zorlama imkânı da böylece ortadan
'kaldırılmış olur. Albayların durumu burada bi
raz hassas bir noktada bulunuyor. Bunun telâ
fisi ve zamanı gelince vermiş olduğumuz öner
genin kabulü mümkün olursa (bu imkânsızlık da
ortadan kalkacaktır kanaatindeyim. Maddesi
geldiğinde dâh a teferruatlı konuşacağım.
Simidi muhterem arkadaşlarım, tazminatların
her rütbede ne olduğunu benden evvel konuşan
arkadaşlarımız söylediler. Bunu tekrar tekrar
söylemenin bir faydası yoktur. (Esasen kanu
nun aleyhinde o'lan ve görünen fazla arkadaşı
mız da yok. Aslında da bu gelş şekli ide ve bu
takdim şekli ile karşısında olmak da mümkün
değil, Olamazsınız. Karşısında olabilmek timsa-
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nı çok düşündürüyor. (Burada bir tek şey akla
geliyor; peki 1967 senesinden »evvel emekli edi
lenler var, normal yaş haddini doldurmadığı için
emekli edilenler var bunların durumu ne olacak?
Bunlar yarın karşınıza çıkacak Sayın Bakan.
Ama şimdi Sayın Bakan diyecek ki; efendim biz
49 mcu maddemin taitlbıükaltma '926 sayılı Kanunffla başladık, 926 sayılı 'Kanun (çikmadam &vvel (emekli olmuşsa bunda beınim ıgıünahım ne,
diyecek. Doğru, beyan olarak doğru. Ama ora
dan birisi içıkaıcak diyecek ki, bieaı de şu maksrıifc ve §u işekifldıe yaş haddimi doldurmadan ev
vel lem'ekli 'edildim ve çıkacak bu, ıgelecek ar
kadaşlar bu, buraya. Bunu bir arkadaşımız ge
tirecek veya Hükümete yapılan mütaaddit mü
racaatlarla Hükümet bunu yetinmek mecburi
yetinde Ikallacak. Binaenaleyh bu gibi şeyler
nasıl olacak, loınıun zamanı ıgeldiğinde veya tat'likatilyfte karşılaştığımız ızaman görieıceğiz. Ben
sadece şurada bulunsun diye bunu bir fikir ola
rak söyleımek ilsitiyosrum.
Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum; Kanu
nun lehdndeyilm. Kanunun daha ba^ıka nokta
ları var 'burada, Terfilleırlle ilgili hükümleri var.
Yina 926 sayılı Kanun ıgiörüşülllürken bu yük
sek kürsüden şöyle bir beyanda bulunmuş
tum, 926 sayılı Kanunun içerisindeki terfi hü
kümleri; 1946 işemesinden beri Ameaıikan Ordu
cumdan -biiae intikal 'edeceği söylenen bir terfi
Kanunu var idi, onunla laynı görüyorum ve
sonradan (yaşımız İlerleyip, rütbemiz yüksel
dikten sonra Imedeni mıemüekeitler, yani bu
nun 'asilimi aldığımız, İstifade ettiğimiz Ame
rikalılar bu sistemi, kullanamamaktan müte
vellit, iyi ne'tioe vermediğinden mütevellit, terk
ftıimişler binaenaleyh bu kanun bizim mıemlıeketimiizde uaor işliyeoektir, (çalışmakta müşkülâtla
karşılaşacaksınız, deimişitim. Yine üsrar ©diyo
rum, bakınız kanun ne zamandan beri çık
mıştır, hâlâ kanunun laradığı ölçüler içerisin
de /terfi sistemi başliayamamıştır. Bağlıyacağın
dan da 'endişe ediyorum. Neden? Arkadaşlar,
(Içanunda eşitlikten bahsediliyor, terfi İşlerinde
eşitlikten bahsedüyor. Temelinde var. Ne bu
eşitlik?
Teftişlerde alman inot. Siz (şimdi muhafız
dayında, her türlü imkânı kendMnde bulan,
her türlü imkânla talimhaneye çıkan bir teğ
men, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ile, Özalp *ta,
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şarkın 'en mahrumiyet bölgesinde, birtakım
imkânları 'bulamadığı (halde talime çıkan bir
subayı aynı ölçülerle imtihan ederseniz cndan
aldığınız netlice, muhafız alayındaki daima
baş'ta (olacaktır, arkadaşımızdan alınan netice
den gıeri olacaktır. Şarkta (mahrumiyette bulu
rdan larkadaş e numarayı alamıyacaktır. Çünkü,
talimhanesi istediği terfâpte değildir. Talime
ani gidebilmek içioa ısilâhlannm, erlinin giyini
şi, yatışı, kalkışı, iskânı, 'talim imkânları, ta
lime çıkış imkânları ve hava şartları eşdıdolımadığı için, laynı neticeyi veremiyecektir. Bi
naenaleyh kanunun, isıtemiiyerek yaratmış ol
duğu haksazılılktan tmütevelMt bâzı haksızlıklar
olabilir, demiştim.
îşte bugün bu noktaya doğru geliyoruz.
Kanun bâlâ tatbik 'edilemedi. D^ğerlenmie ku
rulları kuruldu belki, fakat henüz çalışmıyor,
çalıştığı zaman da meler (getireceği belli değil.
Ben 926 sayılı Kanunun, gerek ufki ve ge
rekse şakulî terfi bakımından son tadilinin bu
olmjaisını gönülden arzu eder, Kanuna müspet
oy vereceğimden hayırlı almasını da temenni
ederim, saygılarımla,
BAŞKAN — iSayın Turhan özgiiner, bu
yurunuz.
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri;
Kanunun tümü üzerinde görüşmeme geçme
den levvel, Sayın Başkanın da müsamahasına
sığınarak ve (şüphesiz hepimizin meselesi oldu
ğunun zannı ile, bir ihıuısuisa değinmek isterim.
Arkadaşlarım, oturum açıldığında yoklama
saat 4 ü 'bulur, 4 ten 5 'e kadar gündem dışı
konuşulur, .5 ten 7 ye kadar kanunlar üzerin
de - hiçbir parti farkı gözetmeksizin söylüyo
rum - ışurada gördüğünüz veya az değişen
40 - '50 kişi kalırız.
Arkadaşlarım, 450 mevcudumuzun bulun
duğu bu Yüce Mecliste şüphesiz mazereti çok
ibakh olanlar var ve hatta bunlardan en haklı
olanlardan biri belki bugün benim, büyük bir
trafik kazasından çıktığım...
BAŞKAN — Geçmiş olsun.
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ve
yavrumun komadan Ihenüz kurtulduğu şu sıra
da daihi, gece kanunlara hazırlanarak huzuru
muza geldim. Sizler gibi elmak için, buradaki-
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lere değil sitemim, burada bulunmıyaınlara, hiç
bir parti farkı gözetmeksizin hakikaten bu şe
kildeki sistemimin Ihaklı kabul edilme&ini istir
ham ederim.
BAŞKAN — Mazeretsiz bulunımıyanlara
değil mi?
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Veya
mazeretleri hafifçe olanlara bu sitemimizin bir
likte ulaşması gereklidir.
BAŞKAN — Rapor üzerinle igeçin efendim,
rapor üzerine. Zira kanun görüşüyoruz, (alâ
kası yok bu işlerle. Rapor üzerinde konuşlunuz.
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, 926 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun bâzı maddsıleriinin değiştiriilmesi hususunda üzerinde durulacak iki nok
ta var:
Birincisi; şüphesiz bu kanunun, 657 sayılı
Personel Kanununun uygulanması ile birlikte
çerçeve birinci maddesi ehemmiyet taşır.
İkincisi; tasarının 4 ncü maddesinde bahis
mevzuu kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen
subaylara tazminat meselesi.
Arkadaşlarım, bâzı sayın üyelerin aksine
ben, kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen su
baylara tazminat hususunu çok haklı ve yerin
de görüyorum,. Endişeyi mucip bâzı hususlar
ileri sürülebilir ise de, bu, bu kanun içindir, her
kanun için mümkün bu. Yani hüsnüniyet asıl
dır kanunların tatbikatında. Bu sebeple gerekli
bir tasarıdır, o maddesini olumlu karşılıyo
rum. Ancak, teklifin çerçeve birinci maddesi,
926 sayılı Kanunun 209 ncu maddesinin (b)
bendini değiştiren birinci maddesi; gerekli
değildir kanıma göre, yahut da açıklanması
icabeder.
Şöyle ki; arkadaşlarım, 926 sayılı Kanunun
209 ncu maddesinin (b) bendi, bu kanundaki
kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet
yeri ödeneği v. s. gibi, tazminata ait hüküm
lerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
malî hükümleriyle birlikte, yani 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun malî hükümlerinin
uygulanmasını izliyen 31 Ağustos tarihinde...
Bu, Hükümet teklifi. Geçici Komisyonun değiştirişi ise az farklı olarak şudur: 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun malî hükümlerinin
uygulandığı yılı takibeden yılın 31 Ağustos ta
rihi, yani bir yıl sonra anlamı çıkıyor.
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Şimdi her ikisi de gerekli midir? Değildir...
Evvelemirde; 657 sayılı Devlet Personel Ka
nununun malî hükümlerinin 1127 sayılı Kanun
la en geç Ocak 1971 tarihinde Yüce Meclise
şevki öngörülmektedir. Ancak hepimizin ma
lûmu olduğu üzere, Devlet Personeli Kanunu
nun malî hükümlerini kapsıyan kanun günde
me henüz girmek üzeredir, şüphesiz komisyon
larda görüşülmek üzere.
Şimdi, bu kanun 1971 yılının Ocak ayında
Yüce Meclise gelmiyeceğine ve şu günlerimiz
de geleceğine göre, esasen 209 sayılı maddenin
(b) bendi, uygulama bakımından 657 sayılı
Kanunun malî hükümlerinin uygulanmasında
her hangi bir suretle yeni bir hüküm vaz'mı
ve değiştirgeyi gerektirmez kanısındayım.
Esasen Hükümet teklifi kabul edilmiş ol
saydı; bu teklifteki madde gereğince, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
lerinin uygulanmasını izliyen 31 Ağustos tari
hi, yani bunu 31 Ağustos 1971 olarak düşün
mek lâzımdır, 657 sayılı Kanunun malî hüküm
lerini öngören 1127 sayılı Kanun Ocak 1971 i
esas aldığına göre, buradaki 31 Ağustos, ya
nında 1971 tarihi mevcut kabul edilmek iktiza
ederdi.
Geçici Komisyonun değiştirişi; 657 sayılı
Kanunun malî hükümlerinin uygulandığı yılı
takibeden yılın 31 Ağustosu dediğine göre, o
da şu kanun bugün 657 sayılı Kanunun malî
hükümlerini öngören kanun Meclisten girip
çıksa onu takibeden yıl yani bu 31 Ağustos de
ğil, gelecek 31 Ağustos yine 1971 olacaktır.
Oysa ki, demin Sayın Millî Savunma Baka
nı bu kanunun lüzumu üzerinde, çok haklı ola
rak, durdular. Durdular ama gerek Hükümet
teklifi ve gerekse Geçici Komisyonun değiştiri
şi her ikisi de 1971 i esas almaktadır. Halbuki,
Devlet Personel Kanununun, yani 657 sayılı Ka
nunun malî hükümlerini kapsıyan yeni kanun
tasarısı Meclise gelmek üzeredir.
O sebeple, bu madde bir değişiklikle hiç
gelmese şüphesiz bu Kanunun, - diğer madde
lerine tamamen taraftarım, geliş sebebine tama
men taraftarım - bu 657 sayılı Kanunun malî
hükümlerine imkân veren Kanun ile bugün mü
zakeresi yapılan 926 sayılı Kanunun değiştiril
mesi bahis mevzuu olan maddelerinde şüphesiz
bu imkân sağlanmış olacaktı, Bu ihtilâta, bu
— 574
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anlaşmazlığa her hangi bir suretle sebebiyet ve
rildiğine göre; Kanunun gerek getiriliş teklifin
de, gerek değiştirge teklifinde 1 nci maddenin
hiç değilse şüphesiz - madde müzakere edilir
ken söyliyeceğim - 657 sayılı Kanunun malî hü
kümlerini esas alan Kanun Meclise gelmek üze
re olduğuna göre, 31 Ağustos tarihi yanma 31
Ağustos 1970 tarihini dercetmek bu karışıklığa
ve ihtilâta hiç olmaasa son verir kanısındayım.
Bunu arz etmek için söz aldım. Saygılar suna
nm.
BAŞKAN — Sayin Hüsamettin Başer buyu
runuz.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri.
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
Yüce Meclise gelmiştir.
Tahminim, Kanun geldiği gibi çıkacaktır.
Fakat ben de değerli arkadaşlarımın temas et
mediği bâzı hususlarda temenni babında görüş
lerimi açıklıyacağım.
Bir kere şu muhakkaktır ki, Türk Silâhlı
Kuvvetleri Türk Milletinin gözbebeğidir. Gerek
iç ve gerekse dış düşmanlara karşı Türk bütün
lüğünü ve Türk Milletini koruyan; karda, kış
ta çalışan insanlardır.
Bugün önümüze gelmiş olan bu tasarı ile bek
leme süresini doldurmamış, terfi edememiş al
baylara, generallere tazminat verilmesi isten
mektedir. Halbuki rütbeler arasında meselâ;
teğmenlikle yüzbaşılık, yüzbaşılıkla, binbaşı
lık, binbaşılıkla yarbaylık, albaylık ve gene
rallik arasındaki müddet altışar sene ise, bun
ları hiç değilse 8 seneye, bilhassa alt rü'tbedekilerin müddetini artırarak bu yukardaiki, üst
riitbelerdeki tıkanıklığı artırmasını önlemek
hususunda yeni tedbirler bulmak lâzımdır.
Bugün teğmen, yüzbaşı oluncaya kadar 6 se
ne bekliyor, iki terfi alır. Yine bu arada terfilerihi yapsınlar, hatta sık terfi yapsınlar, biz
ona da razıyız, fakat en genç yaşta çalışacak za
man bir üst rütbeye geçince orası doluyor, aşa
ğıda bunların yerine konacak arkadaş bulun
muyor.
Bir subayın yetişmesi kolay bir iş değildir.
Tam bunlardan faydalanılacağı zaman, sıran
doldu, kadro yok, ondan sonra buyur bakalım,
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O bakımdan bu rütbeler arasındaki, bilhas
sa genç rütbeler arasındaki yıl müddetinin ar
tırılması elzemdir. Ben bu noktaya temas etmek
için huzurunuza çıktım. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka söz is tiyen?.. Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır.
İvedilikle görüşülmesi teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,..
Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum :
27 . 7 . 1067 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilme?! ve üç geçici madde eklen
mesine dair Kanun
Madde 1. — 27 . 7 . 1867 t 'i*ih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 209 ncu maddesinin (b) ber.di aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mah
rumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burs
lar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı ödene
ği, ölüm yardım ödeneği, temsil giderleri, emek
lilik ikramiyesi (49 ncu madde uyarınca verile
cek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına
ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümleri ile birlikte; bu Kanu
nun, 28, 37 - 48, 50 - 57, 59 - 63, 76 - 78, 80, 84 99, 101 - 105 ve 111 nci maddeleri ile 47 nci
maddesinin (c) bendi ve 65 nci maddesinin (f)
ve (g) bendleri 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
lerinin uygulandığı yılı takibeden yılın 31 Ağus
tos tarihinde,
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz istiyen?... Yok. 1 nci maddeyi Yüce Meclisin
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Birinci madde aynen kabul edil
miştir.
Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 2, 4 ve 9 ncu maddeleri aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir:
Geçici madde 2. — Bu kanunun 209 ncu
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirti
len süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve
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18 nci maddeleri ile bu maddelerin ek ve deği
şiklikleri (bu maddeler dışındaki diğer madde
ler ile bunların ek ve değişiklikleri ve geçici
maddeleri hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış
Subay Sicil Yönetmeliğinin terfi; kıdem sıra
sı, emeklilik ve ayırma ile ilgili hükümleri uy
gulanır. Ancak, her sınıf ve rütbedeki general
ve amirallerin terfi ve emeklilik işleri ile al
bayların terfi işlemlerinde Yüksek Askerî Şû
ranın mütalâası alınmak suretiyle, 49 ncu mad
denin (değerlendirmeye ait hükümleri hariç)
(a), (b), (c), (el), (e) ve (f) bencilerinde belir
tilen kadro, kontenjan, nisbet ve miktarlarla
diğer hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde
söz istiyenler?... Yok. Geçici 2 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 4. — Bu kanununun 209 ncu
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen
süre içinde yarbay olanlar için yarbaylık bekle
me süresi üç yıl, albaylık bekleme süresi altı
yü ve albay olanlar için albaylık bekleme sü
resi altı yıldır.
BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde
söz istivenler?... Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir.
5802 sayıh Kanunun uygulanması
Geçici madde 9. — Bu kanunun 209 ncu
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen
süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay
olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Ka
nununun 8, 10 ncu maddenin ilk fıkrasının
1 nci ve 2 nci cümleleri, 13 26, 27. 28 nci mad
deleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsu
bay Sioil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası,
emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan subay olma
ile ilgili hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Geçici 9 ncu madde üzerinde
söz istiyenler?... Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir.
Üçüncü maddeyi okutuyorum.
TALÂT KÖSEO&LV (Hatay — Sayın Baş
kan bir yanlışlık oldu her halde. Ayrı ayrı oku
tup oya sunduğunuz metinler 2 nci maddenin
içinde olan metinlerdir, ikinci maddenin tüm
olarak oya sunulması lâzımdır.
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BAŞKAN — Evet efendim. Ayrı ayrı oyla
dık, paragraf paragraf oyladık, tümü itibariy
le maddeyi de oyluyoruz.
İkinci maddeyi geçici maddelerle birlikte
toptan oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
• Madde 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir :
Ek fıkra : Şu kadar İd 25 fiilî hizmet yılı
nı dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle
emekliye sevk edilemezler,
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz istiy enler?... Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmiyenler... Aynane kabul edilmiş
tir.
Madde 4. — 27 . 7 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu madde (f) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemiyen general ve amiraller emekliye sevk edi
lir.
Bunlardan;
I - Bekleme süresi sonunda emekliye sevk
edilen orgeneral ve oramirallere,
II - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk
sebebiyle terfi ettirilmiyerek emekliye sevk
edilen general ve amirallere,
III - (c) fıkrası gereğince kontenjanın artı
rılan grupun normal kontenjanlarına indiril
mesi için emekliye sevk edilen general ve ami
rallere,
Emekliye sevk edildikleri tarihi takibeden
ay başından itibaren, 3 yılını bitirmiş albayın
maaşının tuğgeneral - tuğamirale % 35, tüm
general - tümamirale % 40, korgeneral - kora
mirale % 60, ve orgeneral - ormamirale % 70
oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin
yaş haddine kadar olan sürece emeldi aylığı
ile birlikte Emekli Sandığınca ödenir. Ancak
bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuz
luk tazminatının toplamı Silâhlı Kuvvetlerde
görevli aynı rütbedeki bütün emsallerinden en
az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline ge
çenden fazla olamaz.
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Emekli Sandığı üç aylık devreler halinde
bu meblâğı faturası karşılığında Hazineden
tahsil eder.
Kadrosuzluk sebebiyle yaş haddinden önce
emekliye sevk edilen albaylara da yukarda
tarif edilen albay maaşının % 25 i kadrosuz
luk tazminatı olarak verilir ve ödenmesinde
yukarki fıkralarda belirtilen esas ve usuller
uygulanır.
Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş
haddinden önce ölenlerin vârislerine intikal
etmez.
7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanunun
ek 5 nci maddesi şümulüne girenler bu tazmi
nattan faydalanamazlar.
BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz
istiyen?..
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Komisyondan
bir sual sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kılıç.
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — «Bekleme süre
leri sonunda terfi edemiyen Korgeneral ve Or
general...» deniyor. Korgeneral evet, ama Orge
neral bekleme süresini ankya&nadım. Bunun
izahını Komisyondan rica ediyorum. Burada
teknik bir hata var gibi geliyor bana.
BAŞKAN — Evet, Komisyon olarak ceva
bınız nedir, buyurun Sayın Mehmet Emin Durul.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Her Orgeneralin
Orgenerallik rütbelerinde bekleme süreleri üç
yıldır. Bu hüküm bundan evvel çıkan kanunun
âmir hükmüdür. Binaenaleyh, bu hüküm gere
ğince üç seneyi geçmiş olan Orgeneral veyahut
da Oramiral, mecburen emekliye sevk edilmek
mecburiyetindedirler. Ancak, bilindiği gibi yalnıa, Genelkurmay Başkanı olanlar Orgeneral ol
dukları için, kararname ile iki defa bu vazifede
birer sene olmak üzere hizmetleri uzatılabilir ve
ondan sonra da emekliye sevk edilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyen var mı efendim?.. Yok.
Bu maddeyi değiştirmeyi öngören bir önerge
var, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanım tasarısının 4 ncü
maddesinde yer alan ve 27 . 7 . 1967 tarih ve
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka576 —
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nıınunun 49 ncu madde (f) bendi değişikliğine
ait kadrosuzluk nedeniyle verilecek tazminat
nispetlerinin :
Orgeneral - Oramiral % 85,
Korgeneral - Koramiral % 75,
Tümgeneral - Tümamiral % 50,
Tuğgeneral - Tuğamiral % 40,
Değiştirilmesini ve bu şekilde kabulünü arz
ve teklif ederim.
Sabri Keskin
Kastamonu Milletvekili
BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Değişiklik önergesine Komisyon olarak ka
tılıyor musunuz?
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMlN DURUL (Denizli) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor.
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler...
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, önerge çok hızlı okundu, takibedemedik, anlaşılamadı. Tekrar okunmasını rica
ediyorum.
BAŞKAN — Tekrar okutacağım, fakat üze
rinde müzakere açtırmam.
Arkadaşlarımın oylarını salimen kullanabil
meleri için önergeyi tekrar okutuyorum.
(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in
önergesi tekrar okundu.)
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu
önerge nereden çıktı? Aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
usulî müzakerede mutabık kalmamız zorunluğu
var. Bu madde üzerinde söz istiyen var mı, diye
mükerreren ifade ettim, hiçbir arkadaşım sös
istemedi. Onu takiben verilmiş bulunan deği
şiklik önergesi, önerge sahibi ile Komisyon ara
cında müzakere edilir, Heyeti Umumiye yapılan
müzakere sonunda kararını bu müzakerenin
ışığı altında verir, önergeyi veren arkadaşımız
önergesini vermiş, Komisyon katıldığını beyan
etmiş, bundan sonra Yüce Meclisin oyunu, ister
bu önerge lehinde, ister bu önerge aleyhinde
kullanması mümkündür. Bu sebeple...
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmeme müsaade eder mi
siniz?
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BAŞKAN — Buyurun efendim.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Şimdi oyu
muzu rahatça kullanabilmemiz için Sayın Ko
misyon katılma gerekçesini lütfen izah ederlerse
memnun oluruz.
İL YAS KILIÇ (Samsun) _ Sayın Başkan,
ben ide bir hususu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efen'dim.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Saym Başkan,
bu bir artırma teklifidir. Bu teklifte albaylar
neden çıkarılmıştır, önergeye alınmamıştır? Bu
nu Komisyondan soruyorum.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aleyhin
de söz istiyorum.
BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. Rica
ederim.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, kötü bir em
sal vermemek için meseleyi usulî müzakere yö
nünden mütalâa etmeye mecburuz.
Komisyon, bu önergeye niçin katıldıklarını
milletvekili arkadaşlarımızın arzusu üzerine ge
rekçe göstermek suretiyle izah edecek.
Buyurun Sayın Buldanlı
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri, 926 sayılı Askerî Personel Ka
nununu tadil eden tasarı gcrüşüilürken tasarının
öngördüğü Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral,
Tuğgeneral, albaylara ait tazminatı Komisyon
bir değiştirge ile yüzde 70, 60, 50, 40 ve 35 olaralk değiştirmişti. Bu kere kabul edilen 1150 sa
ydı Kanun ile emekliye sevk edilmiş memurların
resmî Devlet dairelerinde çalışaınıyacağı göz
önüne alınarak, genç yaşta kadrosuzluk sebe
biyle emekliye ayrılan subayların mesleklerin
den zorla ayrılmış olmalarından, kendilerine ha
yat veren mesleklerinden ayrılmış olmalarından
ötürü bunlara bir cemile olsun için Hükümet
tasarısının aynen kabulü cihetine gidilmesi Ko
misyonumuzca son olarak derpiş edilmiştir.
Sayın Kılıç'in sormuş olduğu, «Albaylar ni
çin yeni önergede nazara alınmıyor?» hali şu
şekildedir : Esasen Hükümet tasarısında albay
ların tazminatları yüzde 25 idi. Bu yeni tasarıda
da yüzde 25 tir, her hangi bir değişiklik yapıl
mamıştır. Yani Hükümet tasarısında ilk şekil
ne ise bugün de o şekil aynen mevcuttur.
Elimdeki cetvelde Hükümet tasarımı ile ko
misyonun yaptığı değişiklik yanyana görülmek-
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tedir. Bir fikir vermiş olmak için bunu size arz
ediyorum.
Orgeneral Hükümet tasarısındaki nispete
göre yüzde 85 alsa, eline 4 860 lira para geçe
cektir. Bunun 2 2D5 lirası tazminat. 2 565 lirası
da maaşıdır. Eğer bu para komisyondaki deği
şiklik üzerinden tediye edilse alacağı para şu
oluyor : 2 160 maaşı aynı değişmez, 1 890 lira
tazminattır. Yani arada görülen fark cüzi, 8-10
lira gibi bir farktır. Eer halde Hükümetimiz
bir zümreyi mağdur etmemek için bunun malî
portesinin kaynağını bulmakta güçlük çekmiyecektir. Bu milyarlara değil, bu tasarının içe
risinde ilk tatbikatta ancak 150 - 200 kişilik
bir aded mevzuubahistir.
Korgeneraller için de düşünülen meblâğ, taz
minatı 2 025 lira; maa<u 2 160 liradn\ îndirirsek tazminatı 1 620, maaşı da 2 160 lira olmak
üzere 4 389 liradır. Aradaki fark 609 liradır..
Tümgeneraller için de aynı şekildedir. Ara
daki fark 401 liradır.
Tuğgeneraller için de 314 liradır. Yani Hü
kümet tasarısına dönülse, aradaki fark budur.
Binaenaleyh, bunun bu peklide kabul edilmesi
nasfat prensibine uygun gelecektir.
Saygıyla arz ederim.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, usul bakımından söz istiyorum.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge
aleyhinde grupum adma söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul bakımından söz istiyorsu
nuz. Buyurun Sayın Köseoğlu.
Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında ko
nuşabilmek için evvelemirde usulî meseleleri ga
yet titizlikle incelemek ve ona göre kürsüye
gelmek lâzım.
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem
arkadaşlarım, komisyonlar tanzim ettikleri ra
porlara Yüce Mecliste sahibolarak onu müda
faa ederler. Bu teklif bu maddenin mahiyetini
değiştirecek tarzdadır ve yeni bir komisyon ra
porunu icabettirecek vaziyettedir.
Şimdi, komisyon yeni bir durumla karşılaş
tığı zaman şu yolu tercih edebilir : Maddeyi
geri alır, tekrar müzakere eder, yeni bir rapor
yapar takdim eder. Bu gibi emrivakilerle karşı
laştığımız zaman milletvekilleri elbette ki hangi
yolda oy kullanacaklarını tesbit edemezler.
Onun için usul bakımından eksiklik vardır, Ko
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misyon tanzim ettiği raporu müdafaa etmek zo
rundadır. Eğer bu yeni teklifle raporun değiş
mesi icabediyorsa, maddeyi geri alması gerek
mektedir.
Saygılarımla.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan ben ele usul bakımından söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sosyali.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlarım, demin grupumuz adına söz
aldığım zaman, bu kanunun Silahlı Kuvvetleri
mizde ahengi, huzuru, güveni sağlıyacağını söy
lemiştim. Bu önerge kabul edildiği takdirde bu
sözümü geri alacağım.
Çünkü bir silâhlı kuvvetin general sınıfıyla,
general oîmıyan sınıfı arasında ahenk, huzur,
karşılıklı güven olmazsa o silâhlı kuvvet arasın
da çatışma olur. Biz sekiz gün müddetle komis
yon ile, Hükümet erkânı ile müzakere ettik ve
okunan, komisyonca kabul edilen metni en uy
gun bir teklif olarak bulduk.
Burada bir arkadaş hiç müzakeresiz, lâalettâyin bir önerge verecek ve bu kanunun ruhu
nu bozacak. Böyle şey olmaz.
Ben de demin konuşan arkadaşımın fikrin
deyim. Eğer bu önerge ile bu kanunun ruhu, te
meli sarsılacak ise, Silâhlı Kuvvetlerimizin ge
neral sınıfıyla subay sınıfı arasına ikilik düşü
rülecek ise, lütfen bu madde geri alınsın ve ko
misyonda tekrar müzakere edelim, Bu şekliyle
kanunun kabul edilmesine imkân yok.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
maddenin müzakeresi bittikten sonra Mecliste
her hangi bir milletvekili bir değişiklik önergesi
verebilir. Verdikten sonra değişiklik önergesine
komisyon ya katıldığını beyan eder veya katıl
madığını beyan eder. Tabiî Başkanlıkça komis
yonun gerekçeli izahat vermeye mecbur edil
mesi mümkün değildir.
Şayet bu değişiklik önergesine komisyon ka
tıldığını beyan eder de Genel Kurul bu önerge
nin nazarı dikkate alınmasını uygun bulursa
o zaman önerge Meclisin almış olduğu karar
gereğince komisyona havale edilmiş bir önerge
mahiyetini iktisabeder. Onu takiben bu önerge
nin ışığı altında komisyon meseleyi madde münderecatmda mütalâa eder. Ya filîıal kabul etti
ğini beyan eder. O zaman madde değişiklik
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önergesi muhtevasına göre tekrar Genel Kuru
lun oyuna sunulur veyahut da komisyon değiş
tirerek kabul eder. O zaman da komisyonun bu
değişik muhteva dâhilinde kabul ettiği ?ekil oya
sunulur.
Binaenaleyh, şimdi hu değişildik önergesini
komisyon tetkik etti nü, etmedi mi? Bu, Baş
kanlıkça tetkik ve tahkik edilecek mevaddan
değil.
Şimdi komisyon bu önerge okutulduğu za
man iki hal sureti karşısıııdadır : Ya önergenin
komisyona havalesini ister. Ki, bu halde İçtü
züğün 119 ncu maddesi gereğince havale Baş
kanlıkça mecburidir, veyahut katıldığını beyan
eder. O zaman oyladığım husus, bu önergenin
nazarı dikkate alınıp alınmadığının Meclis ta
rafından tescili anlamına gelir. O zaman Yüce
Meclis nazarı dikkate alınma kaydiyle bu öner
geyi kabul ederse, önerge komisyona tekrar
gönderilecektir. Önerge üzerinde komisyon filhal kabul ettiğini beyan ettiği takdirde önerge
münderecatına göre madde tekrar oya sunula
caktır. İçtüzüğün hükmü bu olduğuna nföre bu
nu uygulamaya mecburuz.
Şimdi önergeyi okuttum.
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Benim önergem
de var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Beyefendi bu anda önergenin
aleyhinde konuşmak mümkün değil. Ben usuli
konuşmaya mecburum. Komisyon «önergeyi ba
na havale edin» derse önergeyi üzerinde hiç mü
zakere etmeksizin, okutmak suretiyle komisyo
na havale etmeye mecburum. Yok «Biz öner
geyi komisyonca benimsedik, ka'bul ediyoruz,
katılıyoruz.» derse o zaman önergeyi Yüce He
yetin oyuna sunacağım. Oyladığım takdirde Yü
ce Heyet eğer önergeyi kabul ederse, nazarı
dikkate alma kaydiyle komisyona önergeyi
göndereceğim, önergenin ışığı altında maddeyi
komisyon yeni baştan düzenliyecek. Ancak o
zaman tadil önergesinin lehinde - aleyhinde söz
verebileceğim.
Şimdi komisyon o'arak beyanınız; «Katılıyo
ruz» diyorsunuz. Yani «Tekrar bu önergeyi eüe
alarak inceleyip ona göre filırimizi söylemek lü
zumunu hissetmiyoruz, katılıyoruz» diyorsunuz.
öyle mi efendim?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Evet efendim.
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BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi bu öner
genin dikkat nazara alınıp alınmaması hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul
edenler....
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Reddi ma
hiyetinde mi?
BAŞKAN — Hayır efendim, dikkat nazara
alınmasını kabul edenler...
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kanım, önergenin kaıbulünden sonra Komisyon
onu değiştiremez ki.
BAŞKAN — Beyefendi, ben İçtüzüğün hük
münü konuşturuyorum. Dikkat nazara alınma
kaydıyla Meclis kabul ederse önerge muhteva
sına göre Komisyon maddeyi redakte edecek.
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Önerge kalbul edilmemiştir.
Bir önerge daha var.
«Görüşülen maddedeki albay tazminatının
da yüzde 30 olarak düzeltilmesini arz ve teklif
öderim.
llyas Kılıç
Samsun
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Önerge üzerin
de Komisyondan izaJhat istiyorum.
BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz,
katılmıyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Sayın Başkan,
önergeye katılmıyoruz. Esasen Hükümet tasa
rısında da, Komisyonun yaptığı değişiklikte de
albaylara ait tazminat miktarı yüzde 25 tir.
Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Şimdi zatıâlinizin söz hakkı
buna göre doğrudur. Önergenizi kısaca izah
etmek üzere buyurunuz Sayın Kılıç.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım...
BAŞKAN — içtüzük, «Mücmelen boyan olu
nur.» diyor, biliyorsunuz.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Mücmelen ve
zatıâlinizin ifadesine göre de kısa.
Muhterem arkadaşlarım, böyle bir önerge
vermeyi düşünmüyordum. Çünkü Yüksek Ko
misyon, Yüksek Meclise riiyabeten vazifelendir
miş olduğumuz komisyon, karşımıza bir teklif
le gelmiş ve teklif üzerinde müzakerelerimiz
devam ediyor, yürüyordu. Yüksek Komisyon
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bir arkadaşımızın vermiş olduğu önerge üzerine | miş olduğu önerge «görüşülen maddedeki al
maddenin üzerinde geniş çapta ve biraz evvel
bay tazminatının da - da ilâvesiyle - yüzde 30
gördüğünüz gibi yeni münakaşalara sebebiyet
olarak düzeltilmesini» istiyor.
verecek bir durum ihdas etmesi üzerine ben de
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Bunun esbabı
bir önerge vermek mecburiyetinde kaldım.
mucibesi yok mu Sayın Başkan? Ben de Ko
Çünkü maddenin içerisinde ismi geçen şa
misyon gibi burada «Hükümet bunu böyle söy
hıslardan bir 'kısmına «evet», fakat diğer kısmı
lemişti de ben de bunu böyle kabul mü edi
na, «hayır» ı, Komisyon «evet» olarak kabul
yorum» diyeceğim?.
etti. Böylece hakkaniyeti bozdu, böylece kendi
BAŞKAN — Bir dakika rica ediyorum. O
savunduğu ve kendi kabul ettiği maddeyi bu
meseleler
Başkanlığımızı ilgilendirmez. Baş
rada savunmıyacak duruma düştü. Neden? Ne
kanlık önündeki önergeye göre amel eder.
deninin ben bilmiyorum. Daha doğrusu söyle
«Yüzde 30 olarak düzeltilmesini» diyorsunuz.
mek istemiyorum. Sayın Bakan direniyor. «Ben
Şimdi siz o halde diğer rütbelerdeki tazmi
önenge verdirdim, ama ne yapalım Meclis ka
natlar
kalmak suretiyle aynen... Çünkü daha
bul etmedi..» Bu, Meclisin üzerinde kalacak.
önce
Meclis
önergeyi reddetti.
Burada bir mürüvvet yarışı yok ki. Bir kanun
İLYAS
KILIÇ
(Devamla) — Ben biliyo
çıkarıyoruz burada. Komisyon biziın namımıza
rum Sayın Başkan ne söyliyeceğimi... Bana
bir şeye karar vermiş, biz Komisyona destek
ışık tutmayınız lütfen, ışığa ihtiyacım yok. Te
olurken ve bu kararı yürütürken, buna yan
şekkür
ederim.
dan saplama yapmak suretiyle maddeyi tama
men değiştirecek bir durum ihdas etmeyi uy
BAŞKAN — Beyefendi, vermiş olduğunuz
gun görmediğini için bu önergeyi verdim.
önergeyi izah edebilirsiniz, bunun dışına çı
kamazsınız. Işık tutmuyorum, sizi sadede da
Sonra Komisyon Sözcüsü burada âdeta hiç
vet ediyorum.
hazırlıksız, hiçbir şey bilmiyen bir adamın dı
şardan gelipte vazife vermesi durumuna düş
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sadetteyim Sa
müştür.
yın Başkan. Bir önergenin esbabı mucibesini
izah etmek fırsatını bana vermezseniz, o halde
BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç..
buyurun mikrofonu elimden alın, ben de aşağı
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Önergemi izah
ya ineyim.
ediyorum Sayın Başkan. Bu önergeyi neden
verdiğimi izah etmek mecburiyetindeyim. Mü
BAŞKAN — Size söz vererek kürsüye çı
saade buyurunuz. Sadet dışıma çıkmıyorum ki.
kardım. Rica ederim. Hâdiseyi yanlış tefsir et
meyiniz. Size hakkınız olan konuşma imkânını
'BAŞKAN — Siz önergenizin kabule şayan
verdim.
Binaenaleyh, hakka dönük olacaksı
bir durumda görülmesini temin için...
nız.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Neden kabu
le şayan olduğunu söyliyebilmem için Komis
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Komisyon söz
yonun ne kadar acz içerisinde olduğunu izah
cüsü «Hükümet teklifinde bu böyledir de bu
etmek mecburiyetindeyim. Komisyon Başkanı
nu bunun için kaibul ettik» diyeceği yerde, şöy
ne diyor...
le diyebilirdi : Albay miktarı general miktarın
dan fazla olduğu için, maddi külfetin fazla ol
BAŞKAN — Sayın Kılıç, bir usuli meseleyi,
duğundan dolayı albayı buna kabul etmedik»
aramızda mutabakat hâsıl olursa, o zaman gö
de?,e idi dalha tutarlı olurdu. Yüksek Meclis Hü
rüşürüz. Biraz evvelki önerge Yüce Meclis ta
kümetin emrinde değil, Hükümet Meclisin em
rafından reddedilmiş durumda. Sizin önerge
rindedir. Bu ifadeyi bir komisyon sözcüsü söyleniz...
memeliydi ki, kanun buradan çıkabilsin.
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Ama, bu mü
Muhterem arkadaşlarım, bu önergeyi ver
nakaşayı açan bir önerge reddedilmiş ve ben
menıin bir sebebi de; Komisyonun Millet Mec
bu önergeyi ona istinaden vermiş bulunuyorum.
lisinin karşısına, kendi, yukarıda Geçici Komis
yonda kabul etmiş olduğu maddeyi, hiçbir es
BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, o mesele
babı mucibe gösterme durumuna düşmeden vebitmiş, Yüce Meclisin kararı takarrür etmiş
ve önerge reddedilmiş. Şimdi zatıâlinizin ver- J ya o kuvveti gösteremeden veya Yüksek Mec>80 —
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lisi tatmin etmek durumuna geleme den cevap
lamak durumunda kalınca, orada ismi geçen kisilerin bir kısmının dışarıda kalmasını ben hak
ve nasafet kaidesine uygun görmediğim için
bu önergeyi vermek mecburiyetinde kaldım.
Yoksa ne kimseye hoş görünmek için, ne de
Komisyonu müşkül duruma sokmak için değil.
Komisyona, bununla şunu söylemek istiyo
rum; bu komisyon mevzuubahis değil, hepimiz
komisyonlarda vazife alan kişileriz : Komisyon
olarak böyle olmamız lâzımdır ki, komisyon
kendisinden geçen maddeleri, kendisinden ge
çen kanunu kabul ettikten sonra onda direnme
cesaretini, direnme hazırlığını, direnme imkâ
nını Meclisin karşısında gösterebilmelidir ki,
biz komisyonların çalışma şekil ve şartına itimadedebilelim. Böylece buradan daha mazbut,
- daha başka bir ifade ile - daha güzel, daha et
rafını cami kanunlarımız çıkabilsin. Yoksa ben
- bu madde aynen kabul edildiği takdirde - her
hangi bir iddianın sahibi değilim. Binaenaleyh
ben de önergemi geri alıyorum. Saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kılıç, bu usule sığmadı.
Çünkü, içtüzüğün 118 nci maddesinde, bir de
ğişiklik önergesi verildiği takdirde, komisyon
buna katılmadığını beyan ettiği anda önergeyi
veren zâtm söz hakkı, müomelen önergesini be
yan etme hakkı doğar. Onun akabinde de Yüce
Heyetin oyuna başvurmak gerekir.
Şimdi sizin yapmış olduğunuz, usulün dışı
na çıkmak suretiyle bâzı fikirlerinizi bur? da
beyan etmek oldu. Ben de bunu usııli bakımdan
gerekli görmedim. Nedir şimdi efendim?
İLYAS KILIÇ (Samsun) — önergemi geri
alıyorum efendim.
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz... önerge,
muameleden kaldırılmıştır.
Bütün milletvekilleri, her türlü haklarım
kullanma hakkını haizdir. Ancak, haklarını
kullanırken, Başkanlığı da kendi pençesi altmr
alarak muayyen gayeye ulaşmak yolunda n vaz
geçmelidir.
4 ncü maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul e-tmiyenîer... 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir,
Madde 5.
Madde 5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
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Albay rütbesinde fazla bekliyenler
Geçici Madde 26. — Bu kanunun 209 ncu
maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen
süre içinde; normal bekleme süresi sonunda
iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemiş
olan albaylardan, subaylığa nasıpları en eski
olanlardan ve aynı nasıplılan arasında Yüksek
Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sırala
masının en sonundan başlamak üzere smıflarmdaki kadro ve ihtiyaç da göz önünde bulun
durularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebi
lir.
Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak
kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösteri
lecektir.
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu
madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
sayın milletvekilleri...
İLYAS KILIÇ (Samsun) — önergemiz
var Sayın Başkan.
'BAŞKAN — Önergeniz var, efendim, öner
ge ayrı, madde üzerinde söz ayrı. Madde
üzerinde söz istiyen sayın milletvekilleri?.. Bu
yurun Sayın Kılıç, önerge vermek söz almaya
mâni değil.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, raporun tümü üzerinde görüşme
yaparken, bu maddeye kısmen değinmiştim.
Şimdi, bana göre daha teferruatlı bir şekil
de değinerek burada bir tadilât teklifinde bu
lunacağım ve buna ait önergeyi de Yüksek
Başkanlığa daha evvel sunmuş olduğumdan
dolayı da kabulünü muhterem arkadaşlarım
dan istirham edeceğ,im.
Mesele şudur muhterem arkadaşlarım :
Emekliliğe temel rütbe başlangıcı albaylığa
terfi zamanı mı, yoksa subaylığa nasıp zamanı
mı? Yüksek Malûmunuzdur ki, subaylığa na
sıp, Harb okulundan neşedetme ile başlar. Al
baylığa nasıp ise, albaylığın 'başladığı gün
den başlar. Bunun ikisinin arasındaki fark,
hepinizin bildiği veçhile şöyledir; burada,
kurmay albay ile, sınıf albayları arasında
ki durumu belirtmek istiyorum : Sınıf subay
ları albay olduklarından itibaren - ki, altıncı
seneden sonra - kurmay arkadaşlarımız da alibay olduktan itibaren altıncı senenin sonun
da terfi sırasına girerler. Ama arada bir
fark var. Bir tanesi dört sene evvel albay
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olmuştur, bir tanesi ondan dört sene sonra
albay olmuştur. Çünkü kurmay arkadaşları
mız dört sene kıdem alırlar da ondan.
iŞimdi, sınıf subayı arkadaşımız, altı se
nelik olduğu gün, kurmay arkadaşımız on
seneliktir. Arz edebildim mi aradaki farkı?
İŞimdi, bir sınıf subayı, altıncı senede terfi
edemedi, yedinci sene de terfi edemeyince,
sekizinci senede hakkında emeklilik işlemi ya
pılacak; taibü talimata, tüzüğe göre. Fakat, o
zaman kurmay albay ne olacak? 12 senelik ola
cak, öbürü sekiz senelik olunca. Başka bir
ifade ile, albaylığa nasp değil de, subaylığa
nasbi nazarı itibara aldığımız takdirde, eğer
(birisi çıkıp da «Ben seni emekli yapıyorum»
demezse. (Şimdi Sayın Bakanın izah edeceği
esbabı mucibe ile, neden 25 den 30 a çıkara
mamışlardır, onun esbabı mucibesi var, söyliyeceklerdir.) On iki sene bir kurmay arkada
şımızı çalıştıracağız.
Simidi ne olacak, biliyor musunuz? Birinci
defa söz aldığı zaman da arz etmiş , olduğum
noktaya geliyorum : Arkadaşlar, albaylıkla ge
nerallik arasındaki statü
değişikliği, hep
'gördük, büyük moral çöküntülerine sebebiyet
vermiştir. Bu bir vakıa, bir hakikat.
Şimdi, sicili var, müspet. Müddeti doldur
muş, sıhhati yerinde. Yeni terfi için bütün
şartlar var, sadece bir tek şart yok, kadro
yok. Bundan dolayı dört sene bir arkadaş
terfi edemiyor, bekliyor. Bu arkadaş bu mo
ral 'çöküntüsü içerisinde, «Birisi beni emekli
yapsın da şu % 25 hakkı alayım» diye bekliyecek, veya tanıdık, ahbap, dost vasıtasiyle Sa
yın Bakana, rapora, şuna, buna müracaat et
mek suretiyle re'sen veya sıhhi sebeplerle
emekli olma yollarını arıyacaktır. Bu bir ha
kikattir. Bunu inkâr etmiyelim. Bu, budur.
Bunu inkâr eden arkadaşımlla her zaman mü
nakaşa etmeye hazırım. Çünkü, dört sene
fazla çalıştırıyorsunuz arkadaşı, üzüntü içe
risinde çalıştırıyorsunuz, sıkıntı ile çalıştırı
yorsunuz. iSonra, bir adam on sene albay
lık yapar mı? Yaptırmak mecburiyetinde bıra
kabilir misiniz onu 12 sene?
Onun için diyorum ki, burada da bir
hakkaniyeti nazarı itibara alarak iki sene
üstü'ste terfi
edememiş olan arkadaşımıza
rahatlıkla gitme imkânını hazırlıyalım. Bu

4 . 5 . 1970

O : 1

işin başlangıcını subaylığa nasp değil, albay
lığa nasbi alırsak, böylece bence bu haksız
lık, bir haksızlık olmasa dahi bir rahatsızlık
diyelim buna hafif mânasiyle, bu rahatsız
lığı ortadan kaldırmış oluruz kanaatindeyim.
Bizlerin dolaplarımiıza ve gözlerimize atılan,
gelen mektuplardan da bunun böyle olmasının
faydalı olacağını gösteriyor.
Ayrıca, esbabı mucibede bir farkı var idi,
ne diyordu? «üst makamlardaki sıkıntıyı, ast
makamlardaki huzusuzluğu kendiliğinden hal
letmiş olacağız» Esbabı mucibeye uyarız. Kanu
nun esbabı mucibesine de böylece uymuş olu
ruz kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Bu mevzuda bir de önergem vardır. Lüt
fedip kabul ederseniz, memnun olurum, saygı
lar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hanağası, buyurunuz.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Be
nim de önergem vardı.
BAŞKAN — Önergenizi okutacağım. Mad
de üzerinde, müzakere sona erdikten sonra
bütün verilmiş bulunan değişiklik önergelerini
ayrı ayrı okutacağım.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; ben de sayın
arkadaşım Kılıç gibi düşünmekteyim, aynı ka
rara varmış bulunmaktayım. Arkadaşım geniş
liğine izah etti, burada ayırıcı bir konuşma yap
mak istemem.
Aslında albaylık da bir küldür. Nevama
biz, subaylığa nasbi esas alırsak, kurmay ol
mak için çaba göstermiş, emek sarf etmiş, ka
rargâhlarda daha sıkı çalışma düzeni içerisine
başka bir ümitle yönelmiş arkadaşlarımızı ile
risi için ümitsiz bırakmış olabiliriz.
Bu bakımdan ben de, subaylığa nasip değil,
albaylığa nasibolarak bu cümlenin değiştirilme
sini arz ve teklif ediyorum.
Keza, vermiş olduğum bir önergede de yine
aynı madde ile ilgili olarak 1 nci fıkranın so
nuna, albaylıktaki normal bekleme süresi altı
i yıl tamamlandıktan sonra, iki yıllık bekleme
] süresi içerisinde elinde olmıyan sebeplerden
ötürü, sıhhi sebeplerden dolayı ayrılmak duru
munda olanların da bu haktan faydalanmasını
istiyorum. Yani daha açık bir ifade ile, farzedij niz ki, altı yılını doldurmuş bir albay, bekleme
1 süresi olan iki yıllık hizmetine bir vazife mâ-
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lûliyeti ile olsun, diğer bir sıhhi sebeple olsun,
15 - 20 gün kala emekliye sevk edildiği takdir
de bu arkadaşlar altı yıllık hizmet süresini ta
mamladıkları halde bu haktan faydalanmamı?.
olacaklardır.
Bu itibarla bu fıkranın, yani bu 26 ncı mad
denin birinci fıkrasının sonuna altı yıllık süre
sini doldurmuş, bekleme süresi olan iki yıllık
süre içinde elinde olmıyan sebeplerden ve sıh
hi sebeplerden ötürü emekliye sevk edilmiş
olanların da yararlanmasını arz ve teklif edi
yorum. Saygılarımla.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen başka sayın milletvekili?... Yok.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Sayın Başkan, yal
nız küçük bir düzeltme yapacağız bu maddede.
Okuyorum efendim: Gerici madde 26, ko
misyonun değiştirgesi, altıncı satırın ortasında
«subaylığa nasıpları en eski olanlardan ve aynı
nasıplılar...» olacak yerde, «nynı nasıphları ara
sında» yazılmış, bir (ı) harfi fazladır, onun tas
hih edilmesini istirham ediyorum.
BAŞKAN — Evet, o bir cümle düşüklüğü,
o şekilde düzeltilecektir. Nasıplardan (ı) çıka
rılacak «nasıplılar arasında» olarak değişecek.
Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini aykırı
lıkları yönü ile sırasiyle okutacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
926 sayılı Kanunun görüşülmekte olan ge
çici 28 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonu
na aşağıda yazılı cümlenin ilâvesini arş ve tek
lif ederim.
Elâzığ
Hayrettin Hanağası
«Normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve
daha fazla terfi bekleme süresini, sağlık duru
mu nedeniyle tamamlıyamamış ve Heyeti Sıhhi
ye (Sıhhi kurul) raporu ile emekliye sevk edil
miş albaylarla, amiral ve generaller aynı hak
lardan yararlanırlar.
(«Sayın Başkan, bizim de önergemiz var»
sesleri.)
BAŞKAN — Tetkikatıma nazaran aynı ma
hiyeti kapsamaktadır. Buna rağmen ayrı ayrı
okutacağım.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu
tasarısının, görüşülmekte olan geçici 26 ncı
maddesindeki «Subaylığa nasıpları» cümlesi
nin, «albaylığa nasıpları» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Elâzığ
Hayrettin Hanağası
Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 5 nci maddesi ile 926 sayılı Kanu
na eklenen geçici 26 ncı maddenin 1 nci fık
ra 5 nci satırındaki, «albaylardan» kelimesin
den sonra gelen «subaylığa nasıpları» ifadesi
nin, «albaylığa nasıpları» olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Muğla
Samsun
Ahmet Buldanlı
ilyas Kılıç
Millet Meclisi Başkanlığına
Ekli gerekçede belirtilen sebeplerle, tasarı
nın geçici 26 ncı maddesinin 5 nci satırındaki,
«subaylığa nasıpları» deyiminin, «albaylığa na
sıpları» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Geçici Komisyon Sözcüsü
Muğla
Ahmet Buldanlı
BAŞKAN — Gerekçeyi okutayım mı efen
dim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Lüzum yok.
BAŞKAN — Gerekçe okunmıyacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile ilgili
olarak verilmiş bulunan bütün değişiklik öner
gelerini okutmuş durumdayım. Yüce Heyeti
niz müşahede etmiştir ki, sonda okuttuğum 3
önerge aynı mahiyettedir. Birbirinize katılıyor
sunuz değil mi
efendim? Okutulan bir
önerge...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz, takrirler aynı mahiyette değildir.
BAŞKAN — Tamam efendim, peki... O hal
de sırası geldiği zaman aynı mahiyette olma
dıklarını beyan edersiniz.
Şimdi, Sayın Hayrettin Hanağası'nm ver
miş olduğu ilk önergeyi okutuyorum.
(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'
nm ilk önergesi tekrar okundu.)
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BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Sayın Başkan, bu
takrire katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi...
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, ben vaktin gecikmemesi ve bunun
bir an evvel çıkarılmasına yardımcı olmak ba
kımından konuşmamı kısa kestim. Müsaade
ederseniz, takririmi bir iki kelime ile açıklıyayım efendim.
BAŞKAN — Tabiî efendim, hakkınızdır bu
yurunuz.
Komisyon takrire katılmadığını beyan eder
se, milletvekilinin mücmelen önergesini izah
imkânı vardır.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan ve kıymetli arkadaşlarım;
Samimiyetime ve samimî ifadelerime lüt
fen itibar buyurunuz. Şöyle ki, her hangi bir
şahsı, kişiyi savunma değil; biz zaten vazife
göraıiyen insanlara oturduğu yerde para öde
mekteyiz, bu kanuna göre ödiyeceğiz. General
olmuş, albay olmuş ve kıymetli hizmetler ifa
etmiş bu sayın arkadaşlarımıza, silâhendaz ve
silâh birliği yapmış arkadaşlarımıza yardımcı
olacağız. Ama, «elinde olmıyan sebep» diye
arz ediyorum ve şöyle bir misal veriyorum: Bir
albay eğitim yaparken veyahut da her hangi
bir sıhhi sebeple emekliye sevk edilmiştir.
Emekliye şevkinde de albaylığın 6 yıllık süre
si dışnda 2 yıllık sürenin bitmesine birkaç gün
veyahut 1 - 2 ay kala sıhhi sebepten dolayı ay
rılmak zorunda kalmıştır. Bundan bunu esir
gememek lâzımdır. Bir kaçak değildir. Bir te
maruz durumunda bulunan 'insan değildir. O
halde, aynı durumda belki ondan daha evvelki
nasıp durumunda olan arkadaş, Bakanlığın,
Şûranın her hangi bir takdiri ile ondan evvel
ayrılıp gidecek; oturduğu yerde sağlam olarak
o maaşını alırken özel veyahut resmî sektör
yolu ile - bilinen belki bilinmiyen - normal ka
nalla imkânlar sağlıyacaktır. Ama bu sıhhi se
beple malûl duruma düşmüş olan şahıs veyahut
da maluliyet maddesinden faydalanamıyacak,
ama sıhhi raporla ayrılmış olan bir şahıs bu
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haktan faydalanamıyacaktır. Bu insafsızlık olur
kanaatindeyim,. Bunu kabul etmekle, biz bun
lara bir ulufe vermiş, bir lûtufta veya atıfette
bulunmuş olmıyacağız.
Bu itibarla, lütfen bu önergemin samimî kar
şılanmasını takdirlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAH — Sayın Millî Savunma Bakanı,
buyurunuz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPÂLOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok
muhterem arkadaşlarım;
Sayın Hanağası'nın takriri, bu kanunun sis
tematiğine tamamen aykırıdır. Demin konuş
mamda ben, bir reform icabı, Silâhlı Kuvvetler
personeli reformu icabı, Hükümetin kadro mülâhazasiyle emekliye sevk ettiği personele tat
bik ettiği bir sistemi izah etmiştim. Bu ise, is
tifa eden, kendi aynlan veya sağlık sebebiyle
ayrılanlardır. Çünkü demin Sayın Kılıç da «Sa
yın Bakan kendiliğinden çekilenlere de bunu
verelim dedim de vermedi. Yoksa bu iş çabuca
cık tasfiye olurdu» gibi bir beyanda bulundu
lar. Biz Hükümet olarak. Silâhlı Kuvvetler
personelinde tatbik ettiğimiz reformun karşı
lığını vermekteyiz. O ise, diğer sebeplerle emek
lileri de kapsar.
Yine bunun emeklilik kanununa bir sistem
getireceği söylendi ve o zaman da Hükümet
arlına dedim ki, «Elbette ki Devlet personelin
de bir reforma gidilecekse bu tip refonnu Hü
kümet hor zaman sosyal adalet icabı karşılıyacaktır.» Yoksa, sağlık raporları sebebiyle ay
rılmaları da bir reform niteliğinde mütalâa et
mek ve onlara da bir kargılık tazminat ver
mek, kanunun sistematiğine aykırıdır. Bu ba
kımdan katılmıyoruz. Zararlı bir çığır açmış
oluruz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmadığını beyan etti.
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum. Dikkat nazara alınmasını kabul
edenler...
Kabul
etmiyenler...
Değişiklik
önergesi kabul edilmemiştir.
Bilmem yanlış mı söyledim? «Diğer okut
tuğum 3 önerge aynı mahiyettedir» dedim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Diğerleri için idi.
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BAŞKAN — Diğerleri için söyledim. Onu
takibeden diğer 3 önerge, geçici 26 ncı madde
nin birinci fıkrasının beşinci satırındaki, «al
baylardan» kelimesinden sonra gelen, «subaylı
ğa nasıpları» ifadesinin, «albaylığa nasıpları»
olarak değiştirilmesini her 3 önerge de öngör
mektedir.
O halde, Sayın Ahmet Buldanlı ile Sayın
iiyas Kılıç bir önerge hazırlamışlar. Sayın Bul
danlı'nm ayrıca yine bu mahiyette bulunan bir
önergesi var. Sayın Hayrettin Hanağası da
böyle bir önerge vermiştir, önergenin birisini
okutacağım. Sayın Hanağası siz bu önergeye
iltihak ederseniz o zaman bu önergeyi okutmuş
ve oylatmış olurum.
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ile
Samsun Milletvekili îlyas Kıiıç'm önergesi tek
rar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, bu
önergeye katılıyor musunuz.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ka
tılıyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın komisyon, bu önergeye
katılıyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) —• Katılıyoruz Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. önergenin dikkat nazara alınmasını oyu
nuza sunuyorum. Ka"bul edenler... Kabul etmiyenlerv... Dikkat nazara alınmak kaydiyle öner
ge kabul edilmiştir.
Sayın komisyon, İçtüzüğün 106 ncı madde
si esasına göre, filhal de kabul ediyor musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Filhal kabul ediyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon filhal kabul ettiğini
beyan ediyor. Maddenin bu değişik şekliyle oya
sunulması gerekmektedir. Maddeyi bu kabul
edilen değişik şekli ile ojTinuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde, ya
pılan bu düzeltme ve değişik şekliyle kabul
edilmiştir.
Geçici 27 nci maddeyi okutuyorum.
Emeldi olan general ve amiraller
Geçici madde 27. — 10 Ağustos 1967 tari
hinden önce 49 ncu madde hükümlerine göre
kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan gene-
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rai ve amirallere de bu kanunla değiştirilen
49 ncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
Şu kadar ki; bu hükümlerden yararlanmak iste
ğinde bulunan general ve amirallerin daha önce
bu bend hükümlerine göre almış oldukları taz
minat, bu kanuna göre ödenecek miktardan dü
şülür.
BAŞKAN — Geçici 27 nci madde üzerinde
söz istiyen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir.
Geçici madde 28 i okutuyorum.
Subay ve Astsubay

Sicil yönetmeliklerinin
gulanması

uy

Geçici madde 28. — 1 Eylül 1969 tarihinde
başlıyan 1970 sicil yılında, 4273 ve 5802 sayılı
kanunlar gerağince çıkarılmış Subay ve Ast
subay Sicil yönetmelikleri hükümleri (geçici 2
ve geçici 9 ncu maddeler esasları dâhilinde)
uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubayla
ra hangi görevlerde olurlarsa olsunlar çift hü
kümlü sicil tanzim edilerek 1970 yılı terfileri
buna göre yapılır.
BAŞKAN — Geçici 28 nci madde üzerinde
söz istiyen?..
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum
efendim.
BAŞKAN — Sayın. îlyas Kılıç, buyurunuz
efendim.
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarım lütfen oylarını kullansınlar. Açık oy
lamada oylarını kullanmıyan milletvekili var mı
efendim?.. Yok. Açık oylama muamelesi sona
ermiştir. Kupayı, kaldırınız.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım.
Bu madde dolayısiyle birkaç hususu belirt
mek, daha doğrusu Hükümete bâzı temennileri
mi iletmek istiyorum.
Arkadaşlar, benim gibi sizlerin de gözlerinize
son zamanlarda, bilhassa 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun Meclise intikal
ettiği, andan itibaren, astsubaylar tarafından
muhtelif zamanlarda muhtelif mektuplar gelnâş ve atılmıştır. Bu mektupları, eski bir asker
olarak, tarafsız bir gözle tetkik ettim. Bunla
rın içerisinde tatbiki mümkün olmıyan istekle
rin yanında, masumane isteklerin de olduğunu
bizzat gördüm.
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Ben, bu madde dolayısiyle Hükümetimizden,
bunları hiç Büyük Millet Meclisine gelip, mil
letvekili arkadaşlarımızın detaylarına inme fır
satını bulamadan kanun teklifleriyle Meclisin
önüne çıkmak mecburiyetinde bırakmaksızın,
bunların mâkul olanlarını ve düzeltilmesi lâzımgelenlerini, bu tip mektup ve yazışmalara ve
alt bünyedeki - «huzursuzluk» kelimesini kul
lanmak istemiyorum da - kırgınlıklara sebebi
yet vermiyecek şekilde telâfisi istikametinde
gayret gösterirse kendilerine her türlü yardım
da, şahsan ben ve zannediyorum ki benim gibi
düşünen bütün milletvekili arkadaşlarım da bu
lunacaklardır. Bu bir sıkıntıdır, bu bir sıkın
tının mahsulü olması gereken bir istektir. Bun
ların masum olanlarının Hükümet tarafından
düzeltilmesi, hem disiplin bakımından, hem
çalıştırma şevk ve arzusu bakımından ve hem
de söylenmesi uygun olmıyan veya söylemek is
temediğimiz hususlardan dolayı, çok faydalı,
çok lüzumlu olacaktır.
Bu temenniyi belirtmek için söz almış bulu
nuyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Bu maddede bu temenninin il
gisi nedir, Sayın Kılıç?
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Terfi husus
ları bakımından ilgisi var, Sayın Başkanım.
TALÂT KöSEO&LU (Hatay) — ilgisi var
veya yok, konuşur.
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Geçici madde 28. — 1 Eylül 1969 tarihinde
başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı
kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve Astsu
bay Sicil Yönetmelikleri (geçici 2 ve 9 ncu
maddeler esasları dâhilinde) uygulanır ve terfi
edecek subay ve astsubaylara nerede bulunur
larsa bulunsunlar çift hükümlü sicil tanzim edi
lir. 10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı
Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri gere
ğince tanzim edilmiş siciller de 1970 ve mütaakıp yıllarda yapılacak terfi işlemlerinde ge
çerli sayılır.
Gerekçe :
1970 yılında terfi edecek general, subay ve
astsubayların sicilsiz kalmamalarını ve hangi
yerlerde bulunursa bulunsunlar haklarında terfie esas bir sicilin tanzim edilmesi gereğinin
sağlanması; bilhassa generallerin ve albay rütbe.?)indeki subayların terfilerinin gerçeğe uygun
ve bütün niteliklerinin tesbitini sağlıyacak bir
şekilde aynı esaslar dâhilinde 1967 Ağustas'undan sonra alınmış olan bütün sicillerin geçerli
olabilmesi için bu değişikliğin yapılması zorun
ludur.

BAŞKAN — «Var veya yok» olmaz, Beye
fendi.
Madde üzerinde konuşmaya arkadaşlarımız
mecburdur, yok öyle şey. Her şeyin bir sıran,
bir yeri, yordamı var; burada usul konuşuyor.
Madde üzerinde başka söz isîlysn yok. Ve
rilmiş olan bir değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum :

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş
bulunan değişklik önergesini Yüce Meclis hu
zurunda okuttum. Değişiklik önergesini Komis
yon vermiş olduğuna göre kabulü de mutazammındır.
önergeyi Yüc^ Meclisin oyuna sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik
önergesi dikkat nazara alınmak kaydı ile kabul
edilmiştir. Komisyon tarafından verilmiş oldu
ğu cihetle yine filhal kabulü de mutazammın
bulunmaktadır. Bu sebeple maddeyi değişik bu
şekli ile oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.,.
Kabul etmiyenler... Madde değişik bu şekilde
kabul edilmiştir.

Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı geçici maddeler ilâve edilmesi
hakkındaki kanun tasarısının geçici 23 ııci mad
desinin, aşağıda gösterilen gerekçeler sebebiyle
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Madde 5 i; geçici 26, 27 ve 28 nci maddeleri
de kabul etmiş olduğumuza göre, Yüce Meclishı
oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Çerçeve madde 5 değişiklik yapıl
mış geçici maddelerle birlikte kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Geçici Komisyon Başkanı
Denizli
Mehmet Emin Durul

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil) mistir.
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Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yü
rütür.

BAŞKAN — İçtüzüğün 109 ncu maddesi
uyarınca Encümen olarak bunu kabule şayan
görüyor musunuz?

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz istiyen?.. Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz
istiyen?.. Yok.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Kanunun başlığında bir hata var, bunun
için. bir önerge veriyorum.

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET
EMİN DURUL (Denizli) — Sayın Başkan,
doğrudur. Bu şekilde daha vazıh bir ifade ge
tirmiş oluyor, katılıyoruz.

BAŞKAN — Kanunun başlığında mı Sayın
ilhan Ersoy?
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet efen
dim.
Görüşmeye lüzum var mı Sayın Başkan?
BAŞKAN — Mümkün efendim. Biz de lâzımgelen şeyi içtüzüğün 109 ncu maddesi uya
rınca yaparız.
Bir önerge var arkadaşlarım, kanunun başlı
ğının düzeltilmesine mütedair, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının adına
(üç geçici) kelimesinden önce (bu kanuna) ke
limelerinin eklenmesini arz ve teklif ederim.
Kütahya
İlhan Ersoy
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersoy, düzeltil
mesi gereken husus hakkında kısaca beyanda
bulununuz, Yüce Meclis aydınlansın.
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar;
Teklifim, bir maddi hatanın düzeltilmesin
den, ortadan kandırılmasından ibarettir. Alışık
olduğumuz veçhile, kanun başlığı bir küldür,
bir tam cümle ifade eder. Dikkat buyurulacak
olursa; başlık «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici
madde eklenmesine dair» şeklindedir. Burada
cümle tutmuyor. «Bu kanuna 3 geçici madde
eklenmesine dair» diye düzeltilmesi icabeder ka
naatindeyim. Bu maksatla takriri arz etmiş bu
lunuyorum. Lütfeder, iltifat buyurursanız bir
hatayı düzeltmiş olacağız.
Saygılarımı sunarım.

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Kanun başlığının bu şekilde düzeltilmesini
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etimyenler... Kabul edilmiştir. Kanun başlığı
bu şekli ile okunacaktır.
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz oy kupasını sıralar ara
sında gezdirmek suretiyle oylama yapacağız.
Muvafık mı. efendim? («Muvafık» sesleri)
Oy kupasını gezdiriniz.
3. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri,
Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân Ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı :
121) (1)
BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı tara
fından verilmiş bir önerge var okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemde 121 S. Sayısı ile kayıtlı Türkiye
Elektrik Kurumu kanun tasarısının, önemine bi
naen biran onca kanunlaşmasını teminen, önce
lik ve ivedilikle ve gündemdeki bütün diğer iş
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim.
Geçici Komisyon Başkanı
Cahit Karakaş
Zonguldak Milletvekili
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Önerge münderecatına göre; Sıra Sayısı 121
de kayıtlı ve gündemin 19 ncu sırasını teşkil
eden Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı
(1) 121 S. Sayıl) basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.
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ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Maliye,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu 11 numaralı Geçici
Komisyon raporu üzerinde müzakereye başlıyo
ruz.
Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. Geçi
ci Komisyon raporunu okutuyorum:
(Geçici Komisyon raporu okundu.)
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Sayın milletvekilleri;
Tasarıda, peşin ödenecek miktarın da, borç
ödeme süresinin de çokluğuna dikkatinizi çeke
lim. Peşin ödenecek bedelin yüzde 25 oranında
olması, pek çok 'köylere elektriğin gitmeme
si ile sonuçlanacaktır. Bunun en az, «yüzde
10» şeklinde değişirilmesini teklif ediyorum.
Diğer taraftan 30 yılda ödeme kaydı da çok
tur. Babadan oğula, hattâ toruna borç dev
retmenin de gereği yoktur. Bu paragrafın da,
«sn çok 20 yılda faizsiz olarak,» şejkiinde değişği&tirilmesi yerinde olur. Bu husustaki öner
gemi yazılı oalark Başkanlığa sunuyorum.
Kıymetli arkadaşlarım, üzerinde durduğum
ikinci bir konu da, tasarının 5 nci maddesidir.
Maddeyi aynen okuyorum:

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyon sa
yın milletvekilleri, şu ana kadar Sayın Âdil
Turan ve Sayın Fahri Uğrasızoğlu'dur. Sayın
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Rıfkı Danışman ilâ
veten söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Âdil Turan. Grup adına mı,
sahamız adına mı?
ÂDİL TURAN (Uşak) — Şahsım adına.
BAŞKAN — Buyurun.
«Madde 5. — TEK ekonomik gelişmesi bakı
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan,
mından kârlılık mülâhaza ettiği köylerde elek
değerli milletvekilleri;
triklendirmeyi bizzat kendi malî imkânları ile
Türkiye Elekltrijk Kurumu kanunu tasarısı
yapar. Bu gibi köylerde köy elelrtiirklendMlmeve iki konu üzerinde kısaca kişisel görüşümü,
sine ait fondan hiçbir ayırım yapılmaz,»
daha doğrusu kişisel kuşkumu belirtmek üzere
Teorik olarak madde çok güzel ve yerinde
huzurlarınıza çıjkmış (bulunuyorum.
dir. Ancak uygulamada önemli sakıncalar ola
Hemen bdirteyim ki, tasarı kanunlaştığı
caktır. Sayın milletvekileri, ıacı da olsa, katı
takdirde büyük bir boşluğu dolduracaktır. Yal
da olsa, söylemıeye mecburuz; bugün illere, ilçe
nız, Türkiye'de öteden beri köy şehir ayrımı
lere, hele hele köylere giden hizmetlerin siya
yapılageldiği acı bir gerçektir. «Mihnette ve
sal süzgeçlerden geçtiği bir gerçektir. îmıam
minnette beraber» ilkesi daima köylerin aleyatanmasından yol yapımına kadar köye giden
hine işlemiştir.
her çeşit hizmet, evet köye giden her çjeşit hiz
Örneğin; şehir 0|kullarını Devlet yapar, köy
met. A. P. ye verilen oy sayısı ile doğru oran
okullarında ise köyünün katkısı, köylünün eme
tılıdır.
ği istenir. Köye giden yol ve su hizmetlerinde
de aynı fedakârlık şart koşulur. Nitekim Tür
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — C. H. P. li
kiye Elektrik Kurumu kanun tasarısında da
köy var mı ki, hiç? Hepsi A. P. li.
aynı görüş hâkim olmuş ve «köye elektrik köy
ÂDlL TURAN (Devamla) — Bu gerçektir.
lüler tarafından götürülür» prensibi vazedil
Çok oya çok, laz oya az hizmet, hattâ hiç hiz
miştir.
met esası mevcuttur, gerçektir, yaşama|ktadır.
4 ncü maddenin (b) fıkrasında; «köylerin
Onun içindir ki, 5 nci maddedeki kârlılık mülâ
elektrik tesislerine 'ait i]jk keşif bedeli (tutarının
hazası, yerini siyasi mülâhazaya terk eder en
en az % 25 oranında peşinen Ödeyecekleri para
dişesindeyim. Bu endişemi belirtmeye mecbu
lar;
rum. Bunun sonucu da, siyasi iktidarlardan
(c) fıkrasında ise; «elektrik tesis maliyetle
yana. olan köylerin elektriği TEK, diğerleri de
rinin bakıyeOieri için tarife yolu ile, jköylerden
kendileri tarafından yaptırılır. Bu da tehlikeli
30 senede faizsiz gelir alınacak meblâğlar,» de
bir ayırıma yol ıaçar. Buna objektif bir for
mek suretiyle, bu gerçeği ortaya koymuştur.
mül bulmak gerekir. O da ancak, sağlam öl
Yani, şehire Devlet, köye köylüler götürecek
çüleri. Jcapsıyan bir yönetmelikle mümkün olur
tir ışığı, enerjiyi.. Tıpkı okul kigi, tıpkı yol
kanısındayım.
gibi, tıpta, su gibi.. Buna geri kalmışlığın aziz- '
Hepinizi saygılarla selâmlarım. (C. H, P. sı
ligi diyeceğim şimdilijk.
ralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Saym Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurun.
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem, Başkan, değerli arkadaşlarım;
Yıllardan beri beklemekte olduğumuz çok
önemli bir kanun tasarısı şu anda huzurunuza
müzakerenize arz edilmiş bulunuyor. Bu kanun
tasarısı ile Türkiye'de mevcut bütün elektrikle
ilgili DeVelt müesseselerinin bir elde toplanma
sı, bir kuruluş haline getirilmesi imkân dâhiline
getirilmektedir. 'Gerek Parlâmento hayatımızda
ve gerekse daha önceki hayatımızda elektrik
mevzuunda, şehir ve köylerin her türlü elektrik
ihtiyaçları mevzuunda, her hangi bir işin takibi
için mütaddit dairelere başvurmak mecburiye
tinde kaldığımız, bir dairenin karannın başka
bir Idairece aksinin yapıldığı, işlerde bir denge
sizlik, ahenksizlik, koordinasyonsuzluk bulun
duğu apaşikâr belli idi ve bunun çok büyük sı
kıntısını çökmekte idik. Şimdi bu tasarı ile Hü
kümetimiz çok değerli bir eseri ortaya koymak
tadır. Bütün bu muhtelif Devlet dairelerinde
mevcut bulunan elektrik üretimi, iletimi, dağı
tımı, işletmeciliği ile ilgili bütün meseleler bir
elde toplanmaktadır. Böylece, bu kanun tasarısı
ile Türkiye Elektrik Kurumu meydana gelmek
tedir. Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı,
bilâhara kurulan Geçici Komisyonda çeşitli değiştirilere uğratılmak suretiyle kanaatime göre
çok mükemmel bir hale getirilmiş olan bir ka
nun tasarısıdır. Böylece kurum tüzel kişiliği
haiz, faaliyetlerinde özerk, 20 milyar lira serma
yeli ve özel kanun hükümlerine tabi bir mües
sese olacaktır.
Burada dikkatinizi çekmek istediğim en
önemli hususlardan birisi şudur : Türkiye'de iki
tane özerk müessese mevcuttur. Bunlardan bi
risi TRT, birisi de üniversitelerdir. Tatbikatta
hepimiz müşahede etmekteyiz ki, bu iki müesse
senin özerklik anlayışı sebebiyle, Devlet, Hükü
met ve bu müesseseler arasındaki ilişkiler hemen
hemen kopmuş gibidir. Devletin ihtiyacına uy
gun bir plân ve program dâhilinde bu müessese
lere yön vermek bir türlü kabil olamamaktadır.
Hattâ bu müesseseleri Devlet eliyle denetlemek,
hesaplarını teftişe tabi tutmak dahi mümkün
olamamaktadır. Bu kadar garip bir özerklik
müesessesi anlayışı yanında, bu kanunda ifade
sini ve tarifini bulan çok güzel bir özerklik mü-
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essesesi karşımıza gelmektedir. Böylece, Türki
ye Elektrik Kurumuna özerklik tanınmış ol
makla beraber, bu özerk müessese ilgili bakan
lıklarla, Devlet teşekkülleriyle çok sıkı bir koor
dinasyon halinde memleketin elektrik ihtiyacını,
üretimini ve işletmeciliğini mükemmel bir şekil
de ifa etmiş olacaktır. Aynı zamanda iktidar
hükümetlerinin meydana getirdikleri 5 yıllık
plânlara uygun olarak, hükümetlerin bâzı siya
si tercihlerinin bu müessesede ifadesini bulması
da, bu özerk müessese anlayışı içerisinde pekâ
lâ mümkün olmaktadır ve işin takdire değer
yönlerinden birisi budur.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz elekt
rik enerjisi üretimi ve kullanılması bakımından
Avrupa'nın en geri memleketidir. Gerekçede
mevcudolan listeye bir göz attığınız takdirde
müşahede edeceksiniz ki, bizden sonra ancak
Fas ve Tunus gelmektedir. 'Senede elektrik ener
jimizin miktarı henüz 7 milyar kilovat - saate
ulaşmamıştır ve nüfus başına düşen elektrik
miktarı da kilovat saat olarak, 1968 rakamla
rına göre, ancak 206 rakamını ifade etmektedir.
Bu, elektrik kullanmada, elektrik enerjisinden
sanayi alanda istifade etmede bizim çok geride
olduğumuzu maalesef ortaya koymaktadır. Bu
sebeple, Türkiye Elektrik Kurumu bilfiil faali
yete başladıktan sonra kuvvetle ümidederiz ki,
enterkonnekte sistem süratle gelişeeck ve mem
leketin dört bucağı bu sistem dâhilinde birbiri
ne bağlanmak suretiyle birbirini takviye imkâ
nına sâhibolacak ve aynı zamanda elektrik fi
yatlarında geniş çapta düşme kaydedilecektir.
Bu, şüphesiz Türk milletinin, Türk köylüsünün
yararına olacak sevindirici bir hâdisedir. îktidar Hükümetinin programında enterkonnekte
sistemin geliştirilmek suretiyle, Türkiye'deki
elektrik fiyatlarının her tarafta eşit hale ge
tirileceği prensibi esas olarak kabul edilmiştir.
işte bu kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde,
programda va'dedilmiş olan bu hususun ger
çekleştirileceğine inançla bakmak mümkün ola
caktır.
Tasarıda köy elektrifikasyonuna ayrı bir
yer verilmiş olmaJsı, işin değerini ve önemini
ayrıca ortaya koymaktadır. Elektrik Kurumu
bünyesi içerisinde bir fonla işletilecek olan Köy
Elektrifikasyonu Dairesinin kolay bir şekilde
ve ucuz bir tarzda köylerimize elektrik ulaştı-
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racağından ve yavaş yavaş sanayiimizin köyler
de de gelişeceğinden, (büyük şehirlerimizde elek
trik sıkıntısının tamamen ortadan kaldırılaca
ğından emin bulunuyoruz.
Benden evvel konuşan muhterem arkadaşım
bir hususa temas öttüler. «Şehire bedava okul,
köye paralı okul», bunun paraleli olarak, «Şe
hire bedava elektrik, köye paralı elektrik» de
diler. Bu, tamamen yanlış bir düşünceye da
yanmaktadır ve gerçekleri ifade etmemekte
dir. Çünkü şehirde oturan vatandaşlarımızın,
köyde oturan vatandaşlarımızın vergi ödeme nisbetleri mukayese edildiği zaman, âmme hiz
metlerinden faydalanma bakımından eşit du
rumlarının ortaya çıktığı kendiliğinden anla
şılır. Türkiye'de mevcudolan 40 bine yakın
köyümüzün süratle elektriklendirilmesinin en
kolay yollarından birisi, bu hizmete gönüllü
olarak iştira/k edecek olan köylerimizin, bir
nisbet dâhilinde masraflara kendi gönülleri ile
iştirak 'etmek suretiyle kolay elektriğe kavuş
muş olmalarıdır. Aksi takdirde, enterkonnekte sistemin geçtiği alanlara yakın olan köyle
rimizi süratle elektriğe kavuşturmanın başka
çaresi yoktur. Devlet, elbette yıllarca bekle
mek suretiyle, bütün' köylerimize de elektriği
ulaştırmaya muktedir olacaktır. Ancak, bunun
iiçin çok uzun yıllar beklemek gerekmektedir.
Tecrübeler göstermektedir ki, bugün köyleri
miz, üçte bir nisibetinde, elektrik masraflarına,
tesis masraflarına katılmak için âdeta yarış ha
lindedirler ve bu sayede Adalet Partisi İktida
rı zamanında birkaç bin köyümüz elektrik ener
jisinle ve ışığa kavuşmuş bulunmaktadır. Bun
dan evvelki devrede ise köye elektrik gitmesi
düşıünülmiyen bir husus idi. O halde arkadaşı
mızın mütalâası yanlıştır, gerçeğe uymamakta
dır.
Aynı şekilde, tasarının bünyesi içerisinde;
Türkiye Elektrik Kurumu kârlılık mülâhaza
ettiği köylerde elektrifikasyon işlerini bizzat
kendisi yapacaktır. Aynı şehirlerdeki gibi...
Bugün belediyesi olan her kasabada, her şe
hirde, nasıl vatandaş kendi ölçüsü nisbetinde
masraflara iştirak etmekte ise - evine elektrik
almada, tesisini kurmada - köylerimiz de aynı
ölçüler içerisinde bu masraflara elbette katıla
caktır.
Bunda eşitlik vardır, Ibunda hiçbir surette
farklılık mevcut değildir.
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Bu suretle Türkiye Elektrik Kurumu, kâr
lılık mülâhaza ettiği köylerin elektriğini bizzat
kendisi yapacağı gibi, bu köye, gerek aydın
lanma için, gerek sanayi için elektriği bizzat
getirip koyacak, bu elektriğin işletilmesi işini
de köy idaresine bırakacaktır. Bundan daha
güzel bir eser, ıbundan daha güzel bir düşün
ce tasavvur etmek mümkün olamaz.
Eğer, ifade buyurulduğu gibi yıllarca bekle
mek icabederse, nüfus başına 200 kilovatsaat
elekfeörik sarfiyatından ileri gidemeyiz. Bu
sarfiyat nisbetinde yıllarca beklemeye Türki
ye'nin tahammülü yoktur. Binaenaleyh, bu dü
şünceyi bu şekilde cevaplandırmakla bir vazife
yi yerine getirdiğim kanaatindeyim.
Batı memleketlerinin elektrifikasyon mev
zuunda geni§ tecrübeleri vardır. Gerekçeden
anlaşılıyor ki, bu kanun tasarısını hazırlıyan
yetkili uzmanlar Garp memleketlerindeki tec
rübelerden geniş çapta istifade etmişlerdir. O
halde biz, o milletlerin takibettiği, istifade
ettiği tecrübelerden şüphesiz istifade etmek
mecburiyetindeyiz ve bu kanunda takibedilen
yol da bu yol olmuştur kanaatindeyim. O intıibaa varılmaktadır.
(Binaenaleyh, gerek şehir elektriklenmesi, ge
rek köy elektriklenmesi halamından Türkiye
Elektrik Kurumunun dağınık elektrik müesse
selerini tek elde toplamış olması, bunların üre
timini, dağıtımını, işletilmesM, yani ticaretini
bir elden idare etmesi; bunun bilhassa tüzel
kişiliği haiz olması, Devletle, Hükümetle tam
bir iştikak halinde, koordinasyon halinde bir
tüzel kişiliği haiz olması övünülecek, takdir
edilecek bir husustur. Bunu aynıca ifade et
mekte fayda vardır.
Binaenaleyh, bu kanun tasarısının Yüksek
Heyetinizde büyük bir itibar ve iltifat görece
ğini ümidetmekteyim. Bu suretle, Türkiye'nin
en büyük sıkıntılarından biri olan elektrik
mevzuu bu sayede ve en kısa bir zamanda
gerçekleşmiş olacaktır.
Saygılarımı arz ©derini.
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz.
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız varsa lütfen oyunu kullansın.
G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakeresini yapmakta olduğu-
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toauz Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarı
mını Yüoe Meclisimize getiren bütün makamlan
G. P. adına şükranla, minnetle selâmlarım.
Çünkü Enerji bir milletin kalkınmasında en
büyük faktördür.
Türkiye diğer milletlerle karşılaştırıldığı za
man, nüfus başına düşen millî gelirde en geri
milletlerden birisi olduğumuz görüldüğü gibi,
enerji yönünden de karşılaştınldığımız zaman
yine en geri bir memleket hüviyetinde olduğu
muz görülür.
Bir memleketin ileri olması, mesut ve refah
içinde olabilmesi o memleketin millî gelirinin
artmasına, ürettiği, ilettiği dağıttığı, kullandı
ğı enerjinin miktanna bağlıdır.
Nasıl ki, «ulaşamadığımız yer bizim değil
dir» dersek, «elektrik enerjisi götüremediğimiz
yer de bizim değildir» diyecek duruma gelmişizdir.
Memleketimizdeki her nevi kalkınmanın ih
tiyacı enerjidir. Türkiye'mizin köyünde, kasa
basında, şehirinde, sanayi merkezlerinde kulla
nacağımız enerjiyi etütlendiren, projelendrien
üreten, ileten, dağıtan tek el halinde, tek orga
nize halinde birleştiren bu tasan, hakikaten şu
^Mecliste müzakere ettiğimiz veya edeceğimiz
tasarılann içerisinde en lüzumlu ve en faydalılanndan birisidir.
Gerekçeyi ve maddeleri etraflıca okudum;
memleketimizin hayrına olduğunu görüyoruz.
Tatbikatta da inşallah milletin mutluluğu için
büyük gelişme vesilesi olur.
Bu tasarıda, bilhassa köylerimizin kalkın
ması yönünden çok faydalı, çok teferruatlı hu
suslar ele alınmıştır. Milletimizin özünü, istih
sal unsurunu teşkil eden köylülerimizin enerji
yoluyla kalkmdınlmasma bu kadar büyük yer
veren bu tasan, her haliyle mucibi memnuni
yettir.
Köylerimizde gerek küçük sanayiin kurul
ması, gerek üretilen mahsullerimizin muhafaza
edilmesi, gerekse köylünün hakikaten gelirinin
artması, ışıklandınlması şu tasarıyla mümkün
olabilecek ve kurum mensuplannın da göstere
ceği iyi niyet ve çalışkanlıkla köylerimiz elek
trik ışığı ile olduğu kadar kalkınma yönünden
de aydınlanacak ve bunlar kurumun faaliyetle
ri olacaktır,
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Bu bakımdan G. P. olarak, şahsım olarak,
bu tasanyı memnuniyetle karşılıyoruz; müspet
oy vereceğiz ve bunun muvaffakiyetle tatbik
edilmesi için de elimizden gelen her türlü
maddi ve mânevi desteği yapacağız.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Rıf ki Danışman, buyuru
nuz.
A. P. ORUPU ADINA RIFKI DANIŞMAN
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem millet\ekilleri;
Memleketimizin çok önemli konulanndan bi
risi üzerinde hazırlanmış bulunan bir kanun ta
sarısı görüşülmektedir.
Benden evvel konuşan arkadaşlarım, Tür
kiye'miz için elektrik enerjisinin ne kadar ha
yati ehemmiyeti haiz olduğunu belirttiler. Ge
rekçede de göreceğiniz gibi, Türkiye'miz bu ka
dar hayatî bir meselede maalesef komşulanmızdan dahi geride bulunmaktadır.
Memleketimizde Cumhuriyet hükümetleri
bugüne kadar birçok gayretler sarf etmişler,
bilhassa son yıllarda hükümetler elektrik üreti
mi hususunda büyük gayretler sarf etmişler,
fakat bugün istenilen seviyeye maalesef gele
memiş durumdayız.
Memleketimizde bugün elektrik enerjisi çe
şitli kurumların faaliyetleri arasında bulun
maktadır. Hiç şüphesiz bu türlü bir çalışma,
mesainin dağılmasına ve birtakım israflara se
bebiyet vermektedir. Bu itibarla mevzuun bir
elde toplanması ve bir yetkili kurum vasıtasiyle idare edilmesi zaruret haline gelmiştir.
Bu zaruret, bu konuda yapılmış olan etütlerden
de meydana çıkmıştır. Gerek yerli ve gerekse
yabancı mütehassıslann yapmış olduklan ince
lemeler bu zarureti ortaya koymuştur.
Yine bilindiği üzere, memleketimizde kamu
idaresinin yeniden düzenlenmesi hususunda bir
çok heyetler ve ecnebi mütehassıslar çalışmış
lar ve birçok raporlar hazırlamışlardır. Bu ara
da Mehtap projesi, iktisadi Devlet Teşekkülle
rini Yeniden Düzenleme Komisyonu çalışmalan, memleketimizde bu türlü çeşitli kurumların
inhisannda ve yetkisi dâhilinde bulunan konu
ların muayyen kurumlar içerisinde temerküz
ettirilmesi ve bir elden idare edilmesi prensibi
ni kabul etmiş ve bunu yetkili makamlara gö-
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rev olarak tavsiye etmiş bulunmakta/dır.
Hükümetimizin programında idarenin yeni
den düzenlenmesi konusu, hepinizin malûmu ol
duğu üzere, yer almaktadır. Bu itibarla Elek
trik Kurumu kanun tasarısı bu çalışmanın ışı
ğı altında huzurlarınıza getirilmiş bulunmak
tadır.
Kurum, 440 sayılı Kanunun tesis ettiği man
zume içerisinde bir iktisadi Devlet Teşekkülü
hüviyetini alacaktır, iktisadi Devlet Teşekkül
leri 440 sayılı Kanunun murakabesinde ve 440
sayılı Kanunun verdiği yetkilerle mücehhez
özerk kurumlardır. Yapacağı icraat tamamiyle
kendi yetkili organlarının vereceği kararlara
istinadetmektedir.
Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu kuru
mun faaliyetleri sırasında köy elektrifikasyonu
mevzuunda politik mülâhazaların mevzuubahsolması hiçbir zaman düşünülemez. Zira bu ku
rum özerk bir müessese olarak, iktisadi bir te
şekkül olarak, basiretli bir kurum olarak, bu
vazifeyi memleketimizin imkânlarına ve şartla
rına uygun şekilde yerine getirmek mecburiye
tindedir.
Kurum, Türkiye'de elektrik istihsali, bu
elektriğin ulaştırılması ve tevzii konusunda
âdeta bir tekel idaresi şeklinde teşekkül ede
cektir. özel elektrik kurumlarının zamanla bu
idarenin bünyesi içerisine girmesi bahis konu
sudur. Bu itibarla, büyük bir sermaye ile ve
bugün muhtelif teşekküllerde toplanmış bulu
nan imkânların bir araya getirilmesiyle, bir el
den, böyle bir teşkilâtın kurulması ve memleke
timizin bugünkü yatırım hızına ayak uydura
rak köylerimizin, şehirlerimizin daha kısa bir
zamanda elektriğe kavuşturulması hususunda
büyük hizmetleri olacağı inancındayız.
A. P. Grupu olarak kanunu destekliyoruz;
kabulüyle büyük faydalar sağlıyacağı inancın
dayız.
Grup adına Yüce Meclisi hürmetle selâmlar,
kanunun memleketimiz için hayırlı olmasını te
menni ederim. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz istiyen olmadığına göre....
REŞİT ÜLKER (istanbul) — C. H. P. Gru
pu adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
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Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız varsa lütfen oyunu kullansın.
O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(istanbul) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye
Elektrik Kurumu kanunu tasarısı hakkında
C. H. P. nin görüşünü kısa olarak arz etmek
istiyorum.
Bu kanuna ihtiyaç, Birinci Beş Yıllık Plân
da öngörülmüşıbü. Bu beş yıllık plân ilkesine
dayanılmak suretiyle 14 . 5 . 1963 tarihinde
Başbakan inönü imzasiyle Meclise verilen bu
kanun tasarısı, maalesef 1963 ten 1970 e kadar
olan bu devre içerisinde, dönemler değişmiş ol
duğu halde bir türlü çıka,rılamamıştır. Gerçek
ten, memleketin önemli bir ihtiyacını, karşılıyan ve koordinasyon sağlamak suretiyle büyük
tasarruf da yapacağı kabul edilen bu kanunun
gecikmesi üzüntü vericidir; ama şu anda da ge
lip Yüce Meclisin huzurunda konuşulması da
memnuniyet verici bir konudur.
Değerli arkadaşlarım; bu arada şunu ifade
etmek isteriz ki, bu kanunun prensibolarak esa
sında birleşmekteyiz, fakat maddeler üzerinde
ayrıntılarında görüşlerimiz vardır, bu görüşle
rimizi sırası geldiğinde arkadaşlarımız ifade
edeceklerdir.
Kanunun memlekete hayırlı olmasını dile
rim.
BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz istiyen olmadığına göre maddelere geçilmesini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşme teklifi vardır, İvediliği
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
BÖLÜM - 1
Genel hükümler
Hukukî bünye
Madde 1. — Bu kanunla, Türkiye Elek
trik Kurumu adına, tüzel kişiliğe sahip, faali
yetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile
sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuş
tur. Teşekkül, bu kanunla 440 saılı Kanuna
ve sözü geçen kanunlar hükümleri saklı olmak
üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. Merkezi
Ankara'dadır, ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır,
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi metinde yazılı olduğu şe
kilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir.
Tarifler
Madde 2. — Bu kanunda geçen:
a) «Teşekkül» deyimi Türkiye Elektrik
Kurumu (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, iletim, 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
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 Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
g) «Enterkonnekte» deyimi memleketin ta
mamının veya bir kısmının yük merkezlerini
ve elektrik üretim santral veya santrallerini
bağlıyan yüksek gerilim sistemini,
h) «Otoprodüktör» deyimi kendi faaliyet
konusunun elektrik ihtiyaçlannı karşılamak
için üretim tesisleri kurup elektrik üreten ger
çek ve tüzel kişileri,
i) «Köy» deyimi, Köy Kanununun uygu
landığı yerleri,
k) «Tesis» deyimi;
1. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı maksadiyle 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 — ikinci madde üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi metinde yazılı olduğu şekil
de oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir.
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Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın
milletvekili var mı? Yok. Oy verme muamele
si bitmiştir, kupayı kaldırınız.
BÖLÜM - 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,
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 inşaası hariç) ge
reken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve te
sisleri yapmak, yaptırmak, istatistik bilgilerini
toplamak,
c) Tesisler işletmek ve bunların kurulma
sı ve 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 makinaların artık kapasitelerini değerlendirmek,
e) Köy elektriklendirilmesini 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 imâl etmek,
g) Kendi ihtiyacı için her türlü aynî hak
lar dâhil gayrimenkul mallara tasarruf etmek,
h) Yukardaki faaliyetlerle ilgili olmak
üzere iştiraklerde bulunmak,
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz
istiyen? Yok. Maddeyi metinde yazılı olduğu
şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir.
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Köy elektriklendirilmesi işleri
Madde 4. — Köy elektriktendirümesi aşa
ğıdaki kaynaklardan sağlanan ve ayrı bir he
sapta tutulan köy elektriklendirme fonu ile
karşılanır. Bu fon, köy veya köyler grupuna
elektrik verebilmek için kurulmuş veya kuru
lacak iletim şebekesi üzerindeki ayırım nokta
sından sonraki tesislerde kullanılır.
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 amaciyle te
min edilen krediler ve yapılan hibeler.
Bu fonundan yapılacak tahsisler, fonun yü
rütülmesi, muhasebesi ve kontrolü teşekkülün
ilgili olduğu Bakanlık, Maliye, İçişleri ve Köy
İşleri Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir
yönetmelikle tesbit edilir.
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz istiyen? Efendim, Sayın Doğan buyurunuz.
MUıSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan,
metinde «Fonundan» diye yazılmıştır. «Fon
dan» diye yazılması lâzımdır.
BAŞKAN — Biz, tashihli olarak okuyoruz.
«Bu fondan yapılacak tahsisler» olarak düzelti
lecektir.
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O. P.
Grupu adına söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, zatıâliniz 4 ncü
madde üzerinde G. P. Grupu adına söz isti
yorsunuz. Sayın llyas Kılıç'ı kaydettim. Sayın
Adil Turan söz istiyorsunuz, öyle mi efendim?..
ÂDİL TURAN (Uşak) — Evet, önergemi
açıklamak üzere.
BAŞKAN — önergeniz var. Sayın Talât Köseoğlu, Sayın Hüsamettin Başer 4 ncü madde
de söz sırasına kaydolunmuşlardır.
Muhterem arkadaşlarım; 2510 sayılı İskân
Kanununa ek kanun tasarısının yapılan açık oy
lamasına 199 milletvekili katılmış; 191 kabul,
6 ret, 2 çekimser oy çıkmıştır. Tasan gelecek
Birleşim Yüce Mecliste tekrar açık oya sunula
caktır.
22 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde
eklenmesine dair kanun tasarısının yapılan
açık oylamasına 66 milletvekili katılmış, 57 ka
bul, 8 ret, 1 çekimser oy çıkmıştır. Buna göre
tasarı gelecek Birleşim Yüce Mecliste tekrar
açık oya sunulacaktır.
Vakit çok gecikmiş bulunmaktadır. Bu se
beple 6 Mayıs 1970 Çarşamba günü saat 15,00
te yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısından sonra toplanmak üzere
Millet Meclisi Birleşimini kapatıyorum.
Kapanma saati : 18,42
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2610 sayıh tskân Kanununa ek kanun tasansına verilen oylann sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinse rler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

450
199
191
6
2
250
1

[Kabul edenler]
ADANA
Ali Rıza GiiM
M. Salâhattin Kılıç
Ali Cavit Oral
Turgut Topaloğlu
Hüsamettin Uslu
Şey ket Yılmaz
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Ali Avni Turanlı
AFYON KARAHÎSAK
Haindi Hamamcıoğlu
Ali insan Ulubahşi
Kâzım Uysal
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Vehbi Meşhur
ANKARA
Hüseyin Balan
Musa Kâzım Coşkun
İbrahim Cüceoğlu
Orhan Eren
Mustafa Maden
Suna Tural
Ferhat Nuri Yıldırım
Şeraf ettin Yıldırım
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöv
ömer Buyrukçu
Ömer Eken
Hasan Ali Güleatn
ARTVÎN
Sabit Osman Avcı

AYDIN
Nahit Menteşe
BALIKESİR
İbrahim Aytaç
Öihat Bilgelhan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Kemal Erdem
Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kenan Mümtaz Akışık
BOLU
Nihat Bayramoğlu
Ahmet Çakmak
BURDUR
A. Mukadder Çil oğlu
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
BURSA
Ahmet Dallı
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
ÇANAKKALE
Kemal Bağcıoğlıı
Zekiye Gülsen
Mesuıt Hulki önür
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Kemjal Dem-irer
Abdurrahmıan Güler

İhsan Tambug
Ali Naki Ulusoy
DENİZLİ
İlhan Açıkalm
Sami Arşlara.
F u a t Avcı
Mehmet Emin Durul
Hasan Konkmazcan
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Veli Gülkan
Mustafa Harmaneıoğlu
Cevat Sayın
ELÂZTG
Mehmet Aytuğ
Hayrettim Hanagası
Ali Rıza Septioğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çetinkaya
ERZURUM
Sabahattin Araş
Turhan Bilgin
Rıfkı Danışman
Rasim CSnisli
Selçuk Erverdi
Gıyasettin Karaca
Fetullah Taşkesenliöğlu
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
M. Şemjsettin Sönmez
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
Muhittin Sayın
Mehmet Lütfi Söylemez
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GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Hidayet İpek
Abdullah îzmen
M. Emin Turgutalp
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Talât Köseoğlu
Ali Yılmaz
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Yusuf Uysal
İÇEL
Turhan özgüner
İSTANBUL
Hüseyin Dolun
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Bahir Ersoy
Mustafa Fevzi Güngör
Orhan Kabibay
Sezai Orkunt
M. Kâzım özeke
Osman özer
N'aime İkbal Tokgöz
Hasan Türkay
Mehmet Yardımcı
Lebit Yurdoğlu
İZMİR
Şevket Adalan
Şülkrü Akkan
Bur'hanettiin Asutiay
Ali Naıilıi Erdem
öoş'ku.n Karagözoğlu
Talât Orhon
Şinasıi Osma
Kemal önder
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Ali Naikü Üner
KARS
İsmail Hakkı Alaca
Musa Doğan
Kemal Güven
Veyis Koçulu
Kemal Okyay

Sezai Engun
Baha Müderrisoğlu
özer ölçmen
Tahsin Yılmaz öztuna
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
Mehmet Ersoy

KASTAMONU
Muzaffer Akdoğanlı
Orhan Deniz
Sabri Keskin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
M. Şevket Doğan
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
öevat Eroğlu
Mustafa Kemal Güneş
KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Saıbri Yahşi

Kemal Kaçar
MANİSA
Süleyman Çağlar
C. Selçuk Gümüşpala
Hilmi Okçu
Vehbi Sınmaz

KONYA
Bahri Dağdaş

MARAŞ
M. Nejat Çuhadar
Atillâ İmamoğlu
Veysi Kadıoğlu
İbrahim Öztürk
MARDİN
Şevki Altındağ
. MUĞLA
Muallâ Akarca
Ahmet Bulda nlı
İzzet Oktay
NEVŞEHİR
Hüsamettin Baş er
Esat Kırathoğlu
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NİĞDE
M. Nuri Kodaman oğlu
Mevlüt Ocakçıoğlu
ORDU
Ferda Güley
Hamdi Mağden
Kemal Şensoy
Ata Topaloğhı
RİZE
Salih Zeki Köseoğlu
Sami Kumbasar
SAKARYA
Yaşar Bir
M. Vedat önsal
SAMSUN
llyas Kılıç
Doğan Kitaplı
Nafiz Yavuz Kurt
Bahattin Uzunoğlu
SİİRT
Mehmet Nel)il Oktay
SİNOP
Hilmi Biçer
Hilmi İşgüzar
SİVAS
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal

TEKİRDAĞ
Mustafa Sabri Sözen.
TOKAT
Hüseyin Abbas
Mehmet Kazova
TRABZON
Necati Çakıroğlu
Ali Rıza Uzuncr
TUNCELİ
Kenan Aral
Hüseyin Yenipmar
URFA
Mehmet Ali Göldü
Vehbi Melik
UŞAK
Orhan Döngüız
Adil Turan
M. Fahri Uğrasızoğlu
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Fuat Ak
Fevzi Fırat
Oahit Karak'aş

[Reddedenler]
ADIYAMAN
Kâmil Kınkoğhı
Yusnf Ziyaı Yılmaz

ARTVİN
Abdullah Naci Budak
İSPARTA
Hüsamettin Akmumcu

İSTANBUL
Rıza Kuas
KONYA
Necmettin Erlbakan

[Çekinserler]
TRABZON
Ahmet Şener

İSTANBUL
Reışjiıt Üliker

[Açık üyelikler]
Malatya

1

Yekûn

1
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine ve üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

[Kabul
ADANA
Ahmet Topal oğlu
ADIYAMAN
M. Zeki Adıyaman
Yusuf Ziya Yılmaz
ANILARA
İbrahim Cüeeoğlu
Orhan Eren
II. Turgut Toker
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Ömer Buyrukçu
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
BALIKESİR
ibrahim Aytaç
M. Şükrü Çavdaroğlu
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BURDUR
A. Mukadder Çiloğlu
Mehmet özbey

BURSA
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
DENİZLİ
M;ehım-et Emjin Durul
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ERZİNCAN
Hasan Çctinkaya
ERZURUM
Rıfkı Danışman
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
HATAY
Talât Köscoğhı
İÇEL
Turhan özgüner
İSTANBUL
Sezai O Hamt
IZMlR
Bu rhanettiin A sut ay
Ali Nakd Üner
KARS
ismail Hakkı Alaca

: 450
:
66
:
5'î
:
8
:
]
: 383
:
]

edenler]
Musa Doğan
Kemal Kaya
Veyis Koçulu
KASTAMONU
Orhan Deniz
Sa-bpi Kerkin
Mustafa Topçular
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
M. Şevket Doğan
KOCAELİ
Cevat Ademoğlu
Sabri Yahşi
KONYA
Sezai Engun
Baha Müderrisoğlu
Tahsin YıLmaız öztuna
KÜTAHYA
Ahmet Fuat Azmioğlu
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MANİSA
Süleyman Çağlar

MARAŞ
Atillâ İmamoğlu
MUĞLA
Ahmet Buldanlı
NİĞDE
H. Avni Kavurmacıoğlu
Mevlüt Ocakçı oğlu
ORDU
Ferda Güley
SAMSUN
Doğan Kitaplı
TUNCELİ
Kenan Aral
Hüseyin Yemipmar
URFA
Vehbi Melik
UŞAK
M. Fahri Uğrasız/oğlu
YOZGAT
Turgut Nizam oğlu
ZONGULDAK
Fuat Ak
Cahit Karakas.

[Reddedenler]
ADANA
Ali Rıza Güllü
AMASYA
Vehbi Meşhur

ÇANKIRI
Nuri Çelik Yazıcıoğlu
ELÂZIĞ
Mehmet Aytuğ

İZMİR
Şeref Baikşık
KONYA
Orhan Okay

[Çekinser]
NEVŞEHİR
Hüsamettin Başeır
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Mustafa Üstündağ
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
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üyelikler]

(Malatya

l

Yekûn

• I
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
76 NCI

BİRLEŞİM

4 . 5 . 1970

Pazartesi

Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KUEULA SUNUŞLAM
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun
tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi :
11 . 4 . 1970)
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
-ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149)
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970)
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172)
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu,
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-

man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi :
3 . 2 . 1970)
2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı :
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970)
3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Neemettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumhı
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (ıS. Sayısı : 47)
(Dağıkna tarihi : 7 . 2 . 1970)
5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuua geçici maddeler
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S.
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970)
6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in.
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51)
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970)
7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-

2 —
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma
tarihi : 4 . 3 . 1970)
8. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının
taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili Mehmet özibey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalımın
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114,
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtıma tarihi :
2 . 4 . 1970)
9. — Tekel Genel Müdürlüğü (kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147)
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970)
10. — Harb okulları kanunu tasarısı ila
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî
Savunma, Maliye ve Plân
komisyonlarından
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970)
11. — Erzurum Milletvekili Cevat önder vö
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekononuisıi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı :
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970)
12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel

Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110)
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970)
X 13. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılım ası hakkındaki Sözleşmenin onaylanımasının uygun bulunduğuna dair ikamın tasarısı!
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları)
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi :
9 . 4 . 1970)
X 14. — Sosyal güvenliğin lasgari normları
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasıınan uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970)
15. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970)
16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve J2
arkadaşının, Bağcılığımızın
modernleştirilmesi
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu
(2/193) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi :
11 . 4 . 1970)
17. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair Kanunun 21 ncıi 'maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178)
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970)
18. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-.
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 ne i yılı münasebetiyle Cumhuri
yet 'Senatosu ve Millet Meclisi (memur ve hizmetlilcıri ile görevlilerine birteır maaş tutanında
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kamal Atarnan'm, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münaıselbetâyle
C. Senatosu ve M. Meclisi personelime ikramiye-

verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı :
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970)
X 19. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarlısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri,
Maliye, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar ve Plân Ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu lil numara
lı Geçici Komisyon raporu (11/154) (S. Sayısı :
3I210 (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970)
20. — Asayişe müessir ıbâzı fiillerin önlen
mesi ıhalkkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri (komisyonları raporları (1/80) (ıS. Sayısı :
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 19170)
'21. —• Toprak ve İskân İşleri Genel müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayıJlı
Kanuna ek kanun tas'arı'sı Köy İşleri ve Plân ko

misyonları raporları (11/274) ('S. Sayısı : 124)
(Dağıtma tarihi 21 . 4 . 1970)
X 22. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç g-eçici
madde efelenmesine dair kanun tasarısı ve Millî
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 <er
üyeden kurulu İS numaralı Oeçici Komisyon ra
poru (1/162) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1970)
23. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın,
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi,
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu
'7 numaralı Oeçici Komisyon raporu (2/14)
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 .4 .1970)
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Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar
ve İskân, İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numaralı Geçici Komisyon
raporu ( 1 / 1 5 4 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 215/10129

25 . 12 . 1969

MİLLET MECLİSİ [BAŞKANLIĞINA
İlgi : 10 . 12 . 1966 tarih ve 71 - 215/7124 sayılı yazımız.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı
Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirci
Başbakan

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU KANUN TASARISI
A)

OEBEKÇEİSİ

Genel gerekçe :

ir

Dünyada ilk defa elektrik enerjisinden istifade, 1882 yılında Amerika'da tesis edilen hidro
lik santral ile sağlanmıştır.
Türkiye'de ise ilk elektrik emerjisi tesisleri 1902 yılında İTarsus'daki, su kuvvetinden istifade
edilmek suretiyle kurulmuştur, istanbul'da 1913 yılında elektrik enerjisinden faydalamlmaya
başlanılmıştır.
ıBirçok memleketlerde, yarım asrı aşan bir zaman zarfında elektrik enerjisinin üretim, ile
tim ve dağıtımında akıllara durgunluk verecek gelişmeler kaydedilmiştir. Meselâ Birleşik Ameri
ka (Devletlerinde hidrolik, termik ve nükleer enerji kaynaklarından üretilen elektrik ener
jisi şimdiki halde milyarlar ile ifade edilemiyecek bir sonuca ulaşmıştır.
Türkiye'de 1968 yılımda toplam elektrik enerjisi üretimi 6,89 milyar kilovatsaat olup, nüfus
başına tüketim 204 kilovatsaate erişmiştir.
Bâzı memleketlerin 1967 yılında toplam elektrik enerjisi üretimleri ile o memleketlerde nüfus
başına düşen senelik tüketimleri 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Görülüyor ki, gelişmiş memleketleri bir tarafa bırakırsak, o kadar gelişmemiş Yunanistan,
Bulgaristan, Yugoslavya, İspanya, Romanya gibi memleketlerle bile Türkiye, elektrik enerjisinin
üretimi ve tüketiminde son yıllardaki gayretlerimi .e rağmen, mukayese edilemiyecek bir durum,
dadır,
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iCetvel (1)
1967 yılı net üretimi
İMilyar (Kwh

(Nüfus başına düşen
Kilovatsaat

A. B. D.
1 314,298
6 600
587,686 •<(x)
IS. S. >C. B.
2 487
İngiltere
196,187
3 565
Japonya
206,191
2 062
B. Almanya
172,250
2 998
Fransa
111,637
2 289
93,723
İtalya
1 827
İsveç
59,796
6 762
Norveç
52,812
13 556
Hindistan
40,513
80
40,770
İspanya
1 226
İsviçre
31,847 ' ( X X X )
5 190
25,027 (xxx)
Hollanda
1 963
(Belçika
22,589 i(xxx)
2 345
Bulgaristan
13,631
1 656
Yunanistan
6,656
776
17,828
Yugoslavya
900
27,828 i(xxx)
(Romanya
1 434
Macaristan
11,858 ı(xxx)
967
0,414
674
Kıbrıs
6,889
Türkiye (1968 yılı)
204
1,326 (XX)
103 (xx)
Fas
1,476
Cezayir
122
0,620
139
Tunus
Memleketimiz sanayileşme ve kalkınma çabaları içindedir. Enerjisiz sanayileşme ve kalkın
manın mümkün olamıyacağı kabul edilmiş bir gerçektir. Büyük küçük çeşitli sanayi ile tarım
ve ulaştırma sahalarındaki işler, şehir, kasaba, köylerimiz bol ve ucuz enerjiye muhtaçdırlar.
Enterkonnekte şebekeye bağlı belli başlı büyük şehirlerimizde enerji kifayetsizliği had dereceyi
bulmuştur. Şehirlerimiz zamanında kendi elektrik tevzi şebekelerini ıslah, tevsi ve takviye etme
diklerinden, tecvizi kaıbil olmıyam voltaj düşüklüklerine mâruz bulunmakta ve bu yüzden büyük
mahzur teşkil ödem sanayideki işletme güçlük ve sıkıntıları meydana gelmektedir.
•

(

*

)

Nitekim, 1965 yılı kış aylarında büyük şehirlerde ve bilhassa İstanbul'da, enerji taleplerinin
en çok olduğu zirve saatlerinde, çeşitli sanayide tahdide gitmek zaruretiyle karşılaşılmıştır.
Bu yüzden fatamıbul ve civarındaki sanayiimiz gerek takat ve gerek enerji yetersizliği dolayısiyle çok sıkıntılı günler geçirmişlerdir. İstanbul Silâhtarağa Santrali, bu sıkıntılı günlere ta
kaddüm edem zaman zarfında, aylarca gerekli üretimi yapamamış, ve dolayısiyle hidrolik santral
lerde, mevsim icabı, esasıen alçıalmış bulunan göl seviyelerinin daha da düşmelerine müncer ol
muştur. Bu hâl enerji üretim tesislerinin ayrı ayrı idarelerde bulunmasının bir neticesidir.
Enterkonnekte şebekeye veya bölge santralleri sistemi dışındaki birçok şehir ve kasabalar
akaryakıtla işliyen, ikide bir bozulan dizel grupları ile beslenmektedirler. Buralardaki elektrik
enerjisi kilovatsaat
maliyeti ve tarifeler enterkommökte şebeke ve bölge santrallerine bağlanan
(x)
(xx)
(xxx)

Brüt üretim
1964 yılı değeri
1968 yılı değeri
M. Meclisi
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şehir kasaba ve köylere nazaran, sanayiin kurulup gelişmesine imkân vermiyecek derecede pa
halıdır.
Diğer taraftan birçok kasabalarımızda 'bile daha elektrik yoktur Türkiye'de 1968 de nüfu
sun % 37 si elektrikten yararlanmaktadır. 67 il (merkezinde 585 ilçe ve bııcalkta ve 35 304 köyden
980 inde elektrik bulunmaktadır.
3,7 milyon nüfuslu Norveç'in 1967 yılındaki elektrik «enerjisi üretimi 54 milyar kilovat saat
tir. Bu miktarın hemen hemen tamamı (% 99,6) su kuvvetlerinden üretilmektedir. Norveç'te üre
tilen bu enerjinin yarısı da hidro - elektro metalürji ve hidro - elektro kimya sanayilerinde kul
lanılmaktadır. Bu yüzden Norveç çok önemli miktarlarda döviz sağlamaktadır. Bizde de bir kısım
önemli hammadde cevherlerinin Norveç'te oldığu gibi su kuvvetlerinden elde edilecek ucuz elek
trik enerjisi ile izabe ve tasfiye edilerek kıymetlendirilmeleri suretiyle dış memleketlere ihracı
ileriki yıllarda, Türkiye'yi dış finansman yardımlarına muhtaç bırakmıyacak ve iktisadi gelişme
miz için gereken döviz sağlanabilecektir.
Sanayide olduğu kadar tarımda da elektrik enerjisi büyük bir önemi haizdir. Çok gelişmiş bir
memleket olan Birleşik Amerika Devletlerinde yapılan istatistikere göre elektrik enerjisinin tarım
sahasındaki tatbikatı 400 den fazladır. Nitekim köylerin elektriklendirilmesinde sadece köylerin
ışığa kavuşturulması yeterli görülmemekte, elektrik enerjisinin çeşitli tatbikatının köylere götü
rülmesi suretiyle tarımda yapılacak reformun sağlanması da esas olarak kabul e dilim ektedir. Bun
dan başka elektrik enerjisi, köylerde kurulacak küçük sanayi ve el sanatlarının gelişmesini sağlıyaeak en mühim bir âmil olacaktır.
Yukarda verilen bilgilerden 'anlaşılacağı veçhile bütün bir memleket sathında elektrik enerji
sinin üretim, illetim, dağıtım işlerini bir tek teşkilât içinde toplamak ve bütün memleketin her ye
rinde muhtacolduğumuz bol ve güvenilir elektrik enerjisini ziyadesiyle zengin olan kaynaklarımız
dan temin için, etüt, plân, proje, inşa, tesis, işletme, balkım, onarım ve finansman gibi çeşitli fakat
birebirlerine bağlı işleri halihazırdaki dağınıklık, yetersizlik ve verimsizlikten kurtarmak üzere Tür
kiye Elektrik Kurumu kanun tasan sı günün şartlarına uygun olarak yeniden hazırlanmıştır.
Türkiye Elektrik Kurumu kamu hizmeti görme karakterini de taşıyacak ve kısa zamanda Tür
kiye'nin en 'büyük İktisadi Devlet Teşekküllerinden biri olacaktır. Bu suretle ekonomik ve sosyal
kalkınmamızda, memleketin sanayiinde, tarımında, ulaştırmasında, şehir kasaba ve köylerinde
çok hayatî önemi bulunan elektrik enerjisinin büyük bölge santralleri ve enterkıonnakte şebeke ile
bol ve ucuz olarak 'sağlanmasını, kendisine emanet edilen bir memleket dâvası olarak yürütecektir.
Şimdiki halde, elektrik enerjisinin etüt, plân, proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım, finans
man gibi biribirl erine pek sıkı bağlı işleri II sayılı cetvelde görüldüğü üzere çok dağınık bir şekil
de muhtelif teşekküller tarafından yürütülmektedir. Bu teşekküllerden hiçbiri memleketin tamamı
nı kapsıyan bu işleri bir arada ele almamakta ve 'memleketin elektrik enerjisi dâvasına karşı tam
bir sorumluluk taşımamaktadır.
Halihazırda elektrik enerjisi ile ilgili yukarda sayılan ve birbirlerine bağlı olarak bir sorum
luluk altında yürütülmesi ieabcdıen çeşitli işler Elektrik işleri Etüt İdaresi, Devlet Su İşleri, Etibank, İller Bankası, bütün belediye elektrik işletmeleri, mahallî elektrik birlikleri, otoprodüktörlor, imtiyazlı şirketler ve Köy işleri Bakanlığına idareten verilmiş Köy Elektrıiklendirilmcsi Servi
si gibi teşekküllere dağıtılmış bulunmaktadır. Türkiye Elektrik: Kurumu bu dağınıklığı ortadan
kaldıracak bütün imkân ve gayretlerimizin lüzumsuz yere israf edilmeden bir araya getirilmesi
suretiyle memleket elektriklendıirilmesinde diğer memleketlerde olduğu gibi büyük gelişme ve fay
dalar Bağlıyacaktır.
Nitekim, İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'ye nazaran her bakımdan çok daha fazla im
kânlara sahip bulunan Batı. Avrupa memleketlerinden İngiltere, Fransa, İtalya gibi memleketler
dağınık olan elektrik işlerini en küçük köyden en büyük şehre kadar sanayi ulaştırma ve tarımda
muhtacolünan elektrik enerjisini tek bir teşekkül ile sağlamak üzere çeşitli devlet teşekküllerini,
belediyeleri ve bütün elektrik şirketlerini ortadan kaldıran kanunlar çıkartarak: tek bir devlet te
şekkülü kurmuşlardır. Komşum az Yunanistan'da bile Türkiye Elektrik Kurumuna benzer bir teş'M. Meclisi
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kilât 1950 yılında kanunla kurulmuş ve bu teşkilât Yunanistan'a oraya giden mütahassi'slarm ver
diği raporlara göre pek büyük faydalar sağlamıştır. Nitekim Yunanistan'da üretilen, enerji 1967
yılında 6 milyar 656 milyon kiJlovatsaat olup, nüfus başına düşen yıllık tüketim 776 kilovatsaat,
Türkiye'de ise aynı yılda üretim 6 milyar 166 milyon kiHovatsaat ve nüfus başına düşen tüketim de
.187 kilovatsaat idi. Bulgaristan'da 1967 yılında., 1.3 milyar 631 milyon kilovatsaat enerji üretil
miş ve aynı yılda nüfus başına düşen tüketim 1656 kilovatsaatc çıkmıştır. Bu rakamlar bize Tür
kiye Elektrılk Kurumu kanun tasarısının artık hiç gecikmeden kanunlaşmasının lüzumlu bulun
duğunu gösteren işaretlerdir.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde enerji işlerinin hidrolik, kömür, petrol, ta
biî gaz, ııüklleer, jeotermal gibi kaynakların ve bunlarla ilgili muhtelif bakanlıklardaki teşekkül
lerin bir araya getirilmesi, millî enerji ekonomimizin ihtiyaç ve icaplara gör<> yürütülmesine imkân
sağlamış bulunmaktadır.
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Enerji ev Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
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Bu itibarla bütün kaynaklardan üretilecek elektrik eneırjisi için, ıbu Bakanlığa bağlı Türkiye
Elektrik Kurumunun Kurulması, elektrik lenerjisinin hızla geliştirilmesine memleket çapında hiz
met edecekt/ir.
İktisadi İşbirliği ve Kalkıntaua Teşkilâtından Türkiye'nin enerji .meselelerini tetkik »etmek
üzere aktı ,ay müddetle memleketimize davet edilen ve Bakanlığın Enerji Dairesinde görevlen
dirilen İngiltere'nin tecrübeli enerji uzatılanlarından W. ö . F. Fartoha «Türlkiyıe'de enerji politi
kası» namı altınldaki 1 Haziran 1960 tarâlhli rapio randa Türkiye'de zaman 'kaybetmeden Türkiye
Elektrik Kurumunun (kurulmasını metaleketimiz in muhtelif bölgelerini gezip gördükten ve hali
hazırda elektrik enerjisi ile uğraşan çeşitli teşekkülleri tetkik ettikten sonna önemle tavsiye
etmiştir.
(1)
(2)
(3)
(4)

(DSÎ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
(E.Î.E. t dar esi) Elektrik İsleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü
(E.E.G.) Etibank Enerji Grupu
11 idareleri, köy muhtarlıkları, birlikler, imtiyazlı şirketler, İktisadi Devlet Teşekkülleri v.s.
M. Meclisi
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- 6 Diğer taraftan yine Milletlerarası İktisadi işbirliği ve Kalkıııtmıa Teşkilâtından 1961 yılında
memleketimize davet edilen ve üç ay süre ile Bakanlığın Enerji Dairesinde tetkikler yapan
L'Electricitte de France'm (Fransa Devlet Elektrik İdaresi) arananlarından J. C. Muratet de tan
zim ettiği raporlarında, Türkiye'de elektrik enerjisi işlerinin dağınıklıktan
kurtarılark bir tek
idarede toplanması ve yapılacak yatırımlar, enterkonmekte sistem, enerji nakil hatları ve tatbik
edilecek tarifeler üzerinde Fransa'nın bu sahalardaki tecrübelerine müstenit 'önemdi tavsiyeler
de bulunmuştur.
Ayrıca, Dünya Bankasından Ankara'ya g e k n tanmlmıış mütehassıslar da aynı şekilde teşkiiâtlanimaımızm memleketimiz için zaruri olduğunu beyan etmişlerdir. Elektrik Kuruımıunun ikurulmasının lüzıu'mu 1 ve 2 nci Beş Yıllık plânlarda da kayıtlı bulunımktadır.
B) Maddelere ait gerekçe :
Madde 1. — Madde ile teşekkül kurulmakta ve kurulan teJşeikkülün hukukî bünyesi sorumlu
luğunun sınırı, tabi olduğu hukukî rejim, merkezi ve ilgili (bulunduğu Bakanlık belirtilmelkbedir.
Hüküm bu bakımdan öngörülmüştür.
Madde 2. — Anlayışta açıklık ve kolaylık sağlamak amaciyle öngörülmüştür.
Mıaddc 3. — Teşekkülün faaliyet konuları gösterilmiştir. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve
dağıtımının tek elde toplanması zorunluğu genel gerekçede belirtillmiş ve diğer birçok Avrupa
ımemleketinin bu sistemi benimsemekle eriştikleri yüksek üretim seviyeleri de ayrıca açıklanmıştır.
Söz konusu faaliyetlerin tek elde toplanmasının bir gereği olarak ibu faaliyetlerin tclkel şeklinde
yapılmıası kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ancak maddeddki tekel mutlak bir tekel değildir.
Otoprodöktörlerin enerji tesisleri kurup işletmeleri serbest olduğu gibi belediye ve diğer kamu
tüızıel kişilerine tanıman haklar tasarının 26 ve 27 nci >maddclerinde belirtilmiştir.
TEK, memleketimizin: elektriiklendirilmesi amacına ulaşmak, için köy eılektriklendiriimesi
işleri dâhil olmak üzere, memleketin elektriklcndirilmesi içim 30 /. 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı
Kanun hükümleri saklı kalmak üzıere, gereken plân ve programları hazırlıyacak, enerjinin
çeşitli kaynaklardan üretimi, iletimi, dağıtımı, iıtkal ve ihracı için gereken her türlü etüt ve dncelomellerli yapacak, verimlilik hesaplarımı, ekonomik raporlarını, projelerini ve keşiflerini hazırlıyacalk, hidro - elektrik santraller hariç her türlü elektrik üretim tesisleri kuracak ve elektrik
enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, ithal ve ihracı için bütün teslisleri meydana getirecek
tir. TEK aynı zamanda enerji üretimi, sulama, feyezan kontrolü gibi çok amaca hizmet ede
cek hidrolik projelerle ilgili ollarak tasarın n 3 b ve 22 inci maddesinde belirtildiği veçhile
kendisime düşen görevleri de yerine getirmekle mükelleftir.
Elektrik santı alilerini, iletim1 hatlarını ve dağıtım şebekelerini
işletmek, onarımlarımı ve
bakımlarımı yapmak vo ürettiği veya satınaldığı elektrik enerjisini satmak da en önemli
görevlerinden birini teşkil etmektedir. Teşekkül, elektrik enerjisinin' üretimi, iletimi ve dağı
tımı için gerekli malzeme ve teçlhizatı yurt içlinden ve dışından tedarik edebilecektir.
Maddeye göre TEK, ancak elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili işti
raklerde bulunabilecek ve imalât sanayiine giremiyecektir. Çünkü imalât ayrı bir ihtisas kolu
olup bu alanda faaliyette bulunan diğer teşekküller tarafından yürütülecektir.
Madde 4. — Köy elektriklendirillmesi işleri TEK'im faaliyet konularının en ön emlileri ndıon
birlidir. Bir taraftan zirai üretimin artırılması ve ürünlerin korunması, diğer taraftan köy
lerimizde Iküçük sanayii ve el sanatlarınım geliştirilmesini sağlamak üzere her yıl bir prog
ram dâhilinde, köylerin peyderpey elektriklendirilmeleri TEK tarafından sağlanacaktır.
Bu amaçla, Devlet bütçesinden her sene verilecek ödenekler, köylerden bu maksatla alına
cak iştirak payları, sağlanacak kredi ve hibeler, TEK'in ayrı bir hesabında döner sermaye
olarak yer alacaktır.
Madde 5. — Madde TEK in kârlılık mülâhaza ettiği köylerde elektriklendirmeyi kendi malî
imkânlariyle yapılabileceğini belirtmektedir.
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Madde 6. — Tasarının 1 6 ncı maddesi, köylerimizin elektriklendirilımesiınıde sarf edilecek etüt,
pilâm proje masraflarının köylülere intikal ettirilmemesi ve köylere bir hizmetlte buıluaımaJk
amaciyle hazırlanmıştır.
Madde 7. — Madde, köy 'dektriklemdirilmesli işlerinin, çıkartılacak bir tüzükle düzenlenme
sini sağlamak için öngörülmüştür.
Madde 8. — Madde, sözı konusu döner fondan faydalanılarak lelektrilendirilem köylerin tesis
lerinin kendileri tarafından işletilmesini sağlanmak bakımından düzenlenmiştir.
Madde 91. — Tesbit edilen (10 milyar) lira tutarındaki sermaye miktarı, sağlam ve ras
yonel bin bünyenin gereklerine uygun olmak ve kalkınma plânımda öngörülen enerji üre
timini karşılıyabilmek içlin teşekkülün malî bünyesi, yaJtınm, satış ve kâr durumları ile eğilim
leri, döner değerleri, uzun vadeli aktif kıymetleri borçlar ve met varlık arasındaki nispî mü
nasebetler komullannda uzmanlar tarafından yapılan incelemelere müsteniden tesbit edilmiştir.
Tesbit edilen sermayenin1 kaynakları teşekküle, geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki kuruluşlardan
devroluman net sermaye, ile teşekkülüm sahibi olan Devletin, imkân ve icaplarıma göre büt
çeden yapaciağı ödemeler ve teşekkülün kendi kârları olarak öngörülmüştür.
Madde 10. — Kârın dağıtım esasları ve yedek akçelerin nisbetleri, iktisadi ve ticari esaslar,
ilmî kıstaslar ve memleketiimizlin gerçekleri gözetilerek tesbit olunmuştur.
Kârım dağıtımı ve yedek akçeler konusunda teşekküller ve müesseseler arasında, mesnet
ler aynı olduğu için fark yapılamamıştır.
Ayrımlardan sonra kalanı kârın müesseselerde teşekküle ve
teşekküllerde ise sermaye
min tümü ödendikten Sonra Hazineye verileceği öngörülmüştür. Böylece kârın, sermayenin
esas sahibi olan Devlete intikali sağlanımıştır.
Yıllık kârlar üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak denetim sonucu
Resmî Gazetede ilân edilmeden tasarrufta bulunulmaması ve ancak diğer kanunlarda öngö
rüleni hallilerde istisnai olarak buma imkân verilmesi hukuk prensiplerine ve işlim gereğine uy
gundur.
Madde 11. — Madde, 440 sayılı Kanunun 22 nöi maddesinin, üçüncü şahıslara ve ilgililere ko
laylık sağlamak ve kamunda boşluk bırakmamak amaciyle tekrarıdır.
Mdde 12. — İşletme bütçelerinin, faaliyet raporlarının, fiyat ve tarifelerim yatırım ve finans
man işleriyle bilâmço ve netice hesaplarımın 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayılı Kamum hükümleri
ne göre yürütüleceği hususları, kolaylık birlik ve teselsülü muhafaza etmek amaciyle tasarı
da yer almıştır. Yatırım finansman konularında 91 sayılı Kamun hükümlerinin de göz önün
de tutulması gerektiğinden maddenin (a) fıkrasında bu husus açıklanmıştır. Maddenin (b)
fıkrasında elektrik tarifelerinde maliyetin % 8 i kadar bir gellir gözetileceği, (c) fıkrasında
ise Tek'in istikrazlarına Maliye Bakanlığının kefalet edebileceği belirtilmiştir.
Madde 13. — Hülküm, iktisadi kuruluşların yönetim ve temsilinde genellikle kabul edilmiş ve
melmlekdtimizin tatbikatında da başarılı olmuş bulunan mevcut düzemin tesbitinde ve teselsül ve
birliği muhaflaıza amaciyle 440 sayılı Kamunun hükümlerinin tekrarından ibarettir.
Madde 14. — Bu madde ile, yönetim kurulu üye sayısının, üyelerde aranılan niteliMerin ve
tâyin işlemlerinin tesibitinde, 440 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin âmir hükümleri çerçevesi için
de kalınarak ve aşağıdaki görüş ve ilkeler ışığında hüküm sevk edilmiştir.
A) ÇeşMi ihtisaslara yer vermek amaciyle bünyede 3 görevlinin yönetim kuruluna katıliması
uygun ıgötrülımüştür.
B) 440 sayılı Kanuna göre, bünyeden Yönetim Kuruluna katılacalk üyelerin bu kamunda be
lirtilmeleri gerektiğimden bunlar Genel Müdür ve Genıel Müdür yardımcıları olarak tesıbit ediknişlıerdir.
Yönetim kuruluna bünyeden katılacalk üyenin Genıel Müdür ve yardımcıları olarak tesfoiti di
siplin anlayışına ve hiyerarşilk icaplarla da uygun düşmektedir.
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Madde 15. — 440 sayılı Kamınla Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinin bu kanunda ve tü
zükte belirtiknesi öngörülmüş bulunduğundan görev ve yetkiler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş
tir.
Görev ve yetkilerin bu şekilde telsbit edilimiş olmasının tahdidi tazammum, etmiyeceğini belirtmek
üzere «başlıca» deyimine maddede yer verilmiştir.
Maddede, Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden başlıcaları, kurulun, teşekkürün en yük
sek seviyede yönetim ve kanlar organı olması anlayışına göre tesbit edilmiştir.
Görcvilerin tesbitinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmuştur.
1. Üst mercilerin karariyle kesinleşecek teklif ve hararların Yönetim Kurulundan geçimesi,
bu tip teklif veya kararların önemleri, sebebiyle Yönetim Kurulumdan geçmesi uygun görülmüş
tür. Bu sebepten şu fıkralar sevtk edilmiştir.
1. 2, 4, 6, 7, 12, 13, 26, 27
2. Teşekkülü ilzam edecek tasarrufların Yönetim Kurulu kapariyle yapılması gereklidir. Bu
sebepten şu fıikrailaır sevik edilmiştir.
•9, 12, .18, 24
3. Teşekkül içi çalışıma ve münasebetlere taallûk eden hususların Yönetim Kurulu karariyle
telsbiti,
İşletmecilikte esas odıaın çalışma binlik ve ahenginin sağlanması bakımımdan bu gibi hususların
Yönetim Kurulu karariyle tesbitinde fayda görülmüştür. Bu sebeple şu fıkralar sevk edilmiştir.
5, 11, 15, 25, 26, 27
4. Teşekkül faaliyetlerinin tanzim ve izlenmesi ile ilgili görevli erin Yönetim Kurulu tarafın
dan yürütülmesi.
Teşekkül faaliyetlerinin, teşekkülün on yüksek derecede yönetim ve karar omganı olan Yö
netim Kurulu tarafından tanzim, ve izlenmesi işletmecilik prensiplerinin gereğidir. Bu sebepten
şu fıkralar sevk edilmiştir.
1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14
5. Mümkün olan haillerde, bu yetkilerin alt kademelere devredilebilmesi.
Yetkilerin alt kademeye devri modern işletme gereği olan adomimerkeziyet sisteminin sonucu
dur. Böylece, rutin hale gelen, serî halinde yapılan veya önemleri bakımımdan alt kademelere dev
rinde sakınca görülmiyen işfler ile Yönetim Kurulunun işgal edilmesi önlenecek ve kurul zamanını
teşekkülün anaproblemilerine hasredebilecektir. Bu sebepten şu fıkralar sevk edilmiştir.
9, 23, 24, 29
Teşekkül 440 sayılı Kamuma tabi özerk bir kuruluş olmakla beraber köy eMatriklendirilmesi
konusunda Yönetim Kurulu bu kanunun 5 ve 7 mci maddeleri hükümleri ile bağlıdır. Son cümle
bu sebepten maddeye eklenmiştir.
ıMadde 16. — Madde Yönetim Kurulunun venlom siermıayeyi kârlılık ve verimlilik prensiplerine
uygun olarak kuillamıma ve değerlendinmeden yükümlü ve aksine davranışlardan sarumllu olduğu
nu tesbit e matuftur. Bu kıstas ticari alanda uygulanan kıstasa uygundur.
Madde 17. — Genel Müdürün atanmıasiylc ilgili bu madde 440 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desine (mütenazırdır.
Madde 18. — Genel Müdürün görev ve yetkilerinden başlıcaları modern organizasyon prensip
lerine uygun olarak teslbit edilmiş, önem şuralarına göre 9 fıkrada toplanmıştır. Talhdidî bir tes
hilin mahzurlarını bertaraf etmek için maddeye «başlıca» kelimesi ilâve edilmiştir.
Madde 19. — Genel müdürün icrası olarak gereken gayret ve basireti gösterimesi 440 sayılı Ka
nun esprisine ve ticari ve idari gereklere uygundur.
Madde 20. — Maddede, Genel Müdür yardımcılarımın atanma seldi ve sayıları teslbit olunmuş
tur. Bu sayının tesbitinde işletmecilik esasi avı, teşekkül fonksiyonunun çeşitleri ve iş hacmi göz
öııünde bulundurulmuştur.
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Madde 21. — Genel Müdür yardımcılarının görev ve yetkilerinin Yönetim Kurulu, tarafından
düzenlenecek Yönetmelikte belirtilmesi, yardımcıların Genel Müdürden al'dılkları direktife ve iş
bölümüne göre hareket etmeleri işletmecilik esaslarına uygundur.
Madde 22. — Madde çok maksatlı hidro - elektrik projelerinin etüt, plânlama, kuruluna ve iş
letme işlerinde devamlı işbirliği yapılmasını ve koordinasyonun sağlanmasını
gerçekleştirmek
amaciyle konulmuştur.
Madde 23. — Bu madde ile işletme ve müesseselerin kuruluş ve çalışmaları, iştiraklerin yapıl
ması konusunda 440 sayılı Kanuna atıfta bulunulmuştur. Maddenin metne dâhil edilmesi kanun
da birlik, tecanüs ve teselsülü muhafaza etmek amaciyledir.
Madde 24. — Müessese personelinin atanması ve işten çıkarılmasında müessese müdürü, yar
dımcısı ve yönetim 'komitesinde bulunanlar ile diğer personel fonksiyonlarının önemindeki fark
lılık dolayısiyle ayrı usullere tabi tutulmuşlardır. 440 sayılı Kanunda ayrıntılı hüküm 'bulu
nan hususlarda ayrı hüküm sevk etmek zait göründüğünden sözü geçen kanuna atıfta yetinilmiştir.
Madde 25. — Madde teşekkülün müesseseleri üzerindeki tetkik, teftiş ve tahkik yetkisini nizamlamaktadır. 440 sayılı Kanuna göre müesseseler teşekküle bağlı bulunduklarından,
teşekkülün
böyle ibir yetkiye sahibolması tabiîdir. Maddede, hakanlığın müesseseler üzerinde doğrudan doğ
ruya ıbu çeşit bir yetkiye sahibolması özerklik prensibi ve hiyerarşik zaruretler sebebiyle öngörül
memiştir.
Ancak, müessesenin teşekkül yönetim kurulu karariyle yürütülmüş işlemlerinin doğrudan doğ
ruya hakanlıkça da tetkik, teftiş ve tahkike tabi tutulabilmesi özerklik prensibine aykırı olmadığı
gibi hiyerarşi baklanından bir tecavüzü de taızammun etmemekte ve tetkik, teftiş ve tahkik mües
seselerinin bir gereği bulunmaktadır.
Maddenin son fıkrası bu sebepten öngörülmüştür.
Madde 26. — (a) fıkrasında enterkonnekte sisteme bağlanan belediye, köy ve diğer hükmi
şahısların yeniden üretim tesisi kuramıyacakları; (b) fıkrasında tesisleri enterkonnekte sisteme
bağlı olmıyanlara bakanlıkça elektrik üretim ve iletim tesislerini kurmak ve işletmek üzere ruhsat
verileceği; (c) fıkrasında ise otoprodüktörlere elektrik üretim ve iletimi tesisleri kurmak ve iş
letmek üzere bakanlıkça ruhsat verileceği derpiş edilmektedir.
Madde 27. — Madde, istiyen belediyelerin ve diğer âmme hükmi şahıslarının dağıtım şebekele
rini TEK'e devretmelerini sağlamak üzere konulmuştur.
Madde 28. — Madde, üretim, iletim ve dağıtım tesislerini kendileri kuran ve işleten belediyeler
ve diğer âmme hüviyetindeki hükmi sahraların bu tesislerini kurarken ve işletirken riayet ede
cekleri şartları göstermek üzere düzenlenmiştir.
Madde 29. — Madde, ödenmiyen enerji bedellerinin tahsilinde, teşekküle kolaylık sağlamak için
öngörülmüştür. Benzer hükümler 3202, 4602 sayılı kanunlarda da mevcuttur.
Maldde 30. — Madde çıok maksatlı projelerde enerji maliyet hisselerinin tesbiti ile devir muame
lelerine ait esasları belirtir 'biir yönettoeMk hazırlanmak üzere düzenlenmiştir.
Mad'de 31. — Maldde, teşekkülün 'gördüğü hizmetin özelliği bakımından önlgöıiül'mıüştür.
Ma/dde 3!2. — Madde, teşekkülün gördüğü hizmetin özelliği sebebiyle öngörülmüştür. Benzer
hüküm 6186 sayılı Kanomda da mleivcuttur.
Maldde 33. — Madde, TEK tarafından elektrik işletmeleri devralınan şehir ve kalbasalarda halka
açık yerlerin ne şekilde aydınlatılacağını göstermek için düzenlenmiştir.
Madde 34. — Kadrolar bütçenin önemlii kısımlarından (biri 'olduğundan bütçenin hazırlanması
ve tasdikine mütenazır bir hazırlama ve taşıdık işlemi öngörülmüştür. Yönetim Kurulu 'karariy
le kesinleşecek kadroların, mevzuat hükümlerine göre üst merciilerin kararına bağlı olanlar dışınIdaki kadrolar olduğu madde metninde açıklanmıştır.
Madde 35. — İktisadi Devlet Teşekkülleri personeli 160 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak
olan Personel Kanununa tabi -olacağından mevcut hukukî düzeni devam ettiren ve kurulacak yeni
düzeni ve 'kapsıyabilecek genel bir hükümle yotinilmesi uygun! görülmüştür.
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MaJdlde 3'6. — Madde DSİ tarafından yapılarak TEK'e devredilen elektrik tesislerinde 6200 sayı
lı Kanuna göre sağlanan gümrük muafiyetlerinin aynen (devamını ısıağlamak lamaciyle düzenlenmiş
tir.
Maldlde 37. — Madde, kaldırılan ve TEK hakkında tuygulanmıyan hukümleıri göstermek toakıımınldan ömgörülmlüştür.
Geçici madde 1. — Madlde elektrik enerjisinin (üretim, iletim ve dağıtılın hizmetini tek elde
toplamak için Etibanktan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden TEK'e devredilecek değerleri
ve 'bunların devir şartlarımı belirtmek bakımından düzenlenmiştir.
Geçici Madde 2. — Madde aynı a'macı sağlamak için belediyeler ve iller Bankasından TEK e
devrolıunacak üretim, iletim ve dağıtım tesislerini bellirtmek ve bunların devir şartlarını gösterfmek
için öngörülmüştür.
Geçici Madde 3. — Maddede tesisleri TEK'e devrolunan 'belediyelere ve İller Banikasına bu te
sislerin bedellerinin ine şekilde öneldeceği belirtilmliiştir. Hüküm bu sebepten öngörülmüştür.
Geçici Madde 4. — Madde geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e devredilecek varlıklarını tesbiti ve devir bilançosunun 'düzenlenmesi için kurul teşkili ve yönetmeDik hazırlanmasiyle ilgili
olarak düzenlenmiştir.
'Geçici Madde 5. — Madde TEK'e geçecek personeli 'belirtmek bakımından öngörlülimiüştür. (a)
fıkrasında belirtilen personel, hükmün yürürlüğe girmesi ile otomatik olarak TEK'e geçecek, (b)
fıkrasındaki personel ise, mensuiboldukları kuruluş ile TEK arasında varılacak anlaşma üzerine lis
telerinin TEK Yönetim Kurulunca 'onanması anında TEK'e geçecektir. Şüphesiz ki, TEK'e geçjmefc
üzere tesibit olunan bu personel, mensuiboldukları kuruluşta elektrik enerjisi iile ilgili hizmetlerde
çalışan personel olacaktır.
'Geçici Madde 6. — Madde, ibu kanunun yayımlanmasından önce belediyelere ve diğer imtiyaz
rakiplerine intikal etmiş olan ilmtiilyaz, hak, vecibe ve tesislerin! hangi hallerde TEK'e geçeceğini be
lirtmek bakımından düzenlenmiştir.
Geelici Madde 7. — Madde elektrik imtiyazı mevcut bölgelerde imtiyaz ısahibi tarafımdan Ikarşılanmıyan elektrik ihtilacının -Devlet adına TEK tarafından karşılanmasını sağlamak üzere düzen
lenmiştir.
Geçici Madde 8. — Madde, teşekkülün müstesna tutulduğu vergi, reisim, hare ve malî mükelle
fiyetleri göstermek bakımından öngörülmüştür.
Geçici Madde 9. — Teşekkülün hesap döneminin takvim yılı olduğu 11 nci maddede belirtilmiş,
bulunduğunldjan, kanunun yılın ilk günü yürürlüğe girmemesi hali düşünülerek madde sevk olummuşitur.
Geçici Madlde 10. — Madde, bu kanunun 'geçici 1 ve 2 nci maddeleri gereğinıce TEK'e devrolunacak varlıkları ilgilendiren İdloislya ve evrakın hangi süreler içinde TEK'e devrolunacağmı göster
mek için sevk olunmuştur. Geçici 1 ncli maddedeki varlıklar kanunun yürürlüğe girmesi ile TEK'e
geçeceklerinden bunlara ilişkin doısya ve evrakın da derhal TEK'e verilmesi gerekir.

M. Meclisi
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Geçici Komisyonun raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/154
Karar No. : 2

15 . 4 . 1970
Millet Meclisi Başkanlığına

4 . 2 . 1970 tarihinde 1/154 esas numarası ile komisyonumuza havale edilmiş bulunan Türküye
Elektrik Kurumu (TEK) Kanun tasarısı Komisyonumuzun 4 . 3 . 1970 - 30 . 3 . 1970 - 1 . 4 . 1970
ve 7 . 4 . 1970 tarihlerindeki toplantılarında müzakerelere konu olmuştur.
İlgili bütün [kuruluşların temsilcilerinin de iştiralk ettikleri bu müzakereler neticesinde ka
nuna ait tasarı bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle komisyonumuzca ilişikte sunulan şekliy
le kabul edilmiştir.
Türkiye'nin enerji] problemine istikamet verecek ve dolayısiyle kalkınmalınızı süratlendircece'k büyük bir (kuruluş olarak yaratılmak istenen (TEK) in aksalksız kurulmasına ve işlemıesine hizmet eder gayesiyle; gerek tasan maddeleninde, yapılan değişiklik gerekçelerinin bâzı
ları ve gerekse bâzı mevcut maddelerin aynen muhafazası sırasında madde gerekçelerine ait sierd
edilen fikirler ve neticede komisyonda meydana gelen fikir ve anlayış birliğinin kısaca aşağıda
arz etmekte fayda mülâhaza >edikn|iıştir.
Maddelerin açıklanması :
Madde 2 nün (c) fıkrasında cümlenin noksanlığını gidermek için «teşekkül işletmesi» deyimi
Tünkiye, cümlesi eklenmiştir.
(h) fıkrasmdalki «otoprodüktör» değiminin biraz daha geniş anlaşılması icaibettiği, bölge yatılı
okulları, Devlet Üretme Çiftlikleri gibi kuruluşların otoprodüktör 'gibi mütalâa edilmeleri hu
susunda görlüş birliği doğmuştur.
Madde 3. — (e) fıkrasının genişletilerek değiştiırilmesi, Türkiye'de yeni yeni başlayan fakat
büyük bir gelişme kaydeden Köy Elektrifikasyonuna, (TEK) kuruluşu' içinde hususi bir ehem
maiyet kazandırabilnueık, köyün ve Köy Elektrifikasyonunun hususiyetleri icabı,, umumi planlanma
nın dışında kısmî plânlama etüt, proje ve yapım işlerini daha rasyonel ve çabuk yürütebil
mek için, halen kurulu teşkilât hüviyetinde ayrı bir ünite marifetiyle yönetilmesindle pek çok
faydalar bulunacağı görüş ve kanaatinden doğmuştur.
Bu maddenin (f) ve (h) fıkralarının tasarıdaki gerekçesi fıkralara aykırı düşmektedir. Bu se
beple fıkra gefrekçesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.
«TEK, ayraca tesislerin kurulması ve işletilmesi için lüzumlu elektrik makina, cihaz ve malze
meleri üzerinde etüt ve araştırmalar yapacak; ve özel kuruluşlarla Devlet teşekküllerinin imkân
larını göz önüne almak suretiyle lüzumu halinde bunları memleket içinde imal edebilecektir.»
Madde 9 da sermaye 20 milyona çıkartılmış bunda da, halen TEK'e 'devredilecek tesislerin be
delini 5 milyarın üstünde, inşa halindekllerin de '5 milyardan fazla olduğu gerçeği ifadesini bul
muş ayrıca her sene % 13 artma hızı göstermesi ica'beden elektrik enerjisinin 5 - 6 sıeııe sonra ser
mayenin İM misline çıkmasını gerektireceği esbabı muc'ibesi rol oynamıştır.
Bu maddeye eklenen (d) fıkrası ise, DSİ tarafından inşa edilip de bilâhara TEK'e devredilen
enerji barajlarının bedellerini kapsamaktadır İd, l>u kalbîl tesislerin TEK'in sermayesi meyamnda
düşünülmemesi bahis mevzuu olamaz.
Madde 12 nin (b) fıkrasında yapılan değişiklik TEK'in Türkiye elektrifikasyonunun fazla Ha
zine yardımına ihtiyaç kalmadan ve kalkınma plânlarında öngörülen yılda % 13 oranındaki bir
artışı «ağlıyaibilmek için uygun mütalâa edilmiştir.
Madde 27 nin müzakeresinde, belediyelerin kendi sınırları içine mücavir bölgelerinde girebile
ceği ayrıca metropoliten belediyeler kavramının doğması halinde bu sınır ifadesinin bütün metro
politene giren belediyeleri kapsıyacağı kanaatinde birleşildi.
M. Meclisi
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Madde 28 de yapılan değişiklik, Türkiye'de sanayileşmeyi yaymak sanayinıin istemiş olduğu
enerjinin sağlanması konusunda formalite güçlüklerini ve anlayış farklarını giderme gayesine ma
tuf bulunmakta ve bilhassa belediyelerce şu veya bu vsıebeple sanayiciye enerji vermekte müşkü
lât gösteri'lmıesini önleyici müeyyideyi ifade etmektedir.
Geçici madde 7 deki değişiklik imtiyaz sahiplerinin en'kârlı yatırımları yapıp daha az kârlı yer
leri ihmale sevk edecek bir tutumdan alıkoymak gayesiyle yerini bulmuştur.
Tasarı yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmıesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Zonguldak
Cahit Karakaş
Amasya
Salih Ay gün

Sözcü
Kastamonu
Orhan Deniz

Kâtip
Tokat
Ke§it Önder

Aydın
Söz hakkım mahfuzdur
Mehmet Çelik

Bunda
Söız hakkım, mahfuzdur
Ahmet Türkel

İçel
Turhan Özgüner

İstanbul
Söz hakkını bakidir
Lebit Yurdoğlu

Muğla
Söz hakkım mahfuz
Muallâ Akarca

Nevşehir
Esat Kırathoğlu

Rize
Erol, Y'ilmaz Akçal

Sinop
Hilmi Biçer

Zon'guldak
Ahmet Nihat Akın

M. Meclisi

Konya
Sezai Ergun
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Afyon Karahisar
Kâzım Uysal
Denizli
M. Emin Burul

Manas
Nejat Çuhadar

'Sakarya
Söz hakkım mahfuzdur
Turgut Boztepe
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HÜKÜMETİN TEKJLİFİ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DE&İŞTİRİŞİ

Türkiye Elektrik Kurumu Kanun tasarısı

Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu

BÖLÜM - I

BÖLÜM - I

Genel hükümler

Genel hükümler

Hukukî

bünye

Hukukî

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

bünye

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Tarifler

Tarifler

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen :
a) «Teşekkül deyimi Türkiye Elektrik Ku
rumu (Kısaltılmış adı TEK)
b) >«Müessese» deyimi Türkiye Elektrik
Kurumuna bağlı ve tüzel kişiliğe sahip işletme
veya işletmeler grupunu,
c) «Teşekkül işletmesi» deyimi Türkiye
Elektrik Kurumu tüzel kişiliğine izafeten ça
lışan elektrik üretim, iletim, dağıtım ve satış
ünitelerini,
d) «Müessese işletmesi» deyimi müessese
ler tüzel kişiliklerine izafeten çalışan elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve satış ünitelerini,
e) ı«tştirak» deyimi sermayesinin yarısın
dan fazlası genel ve katma bütçeli idarelerle
İktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ortak
lara ait ve özel hukuk hükümlerine göre ku
rulan ortaklıklardaki TEK'in payını,
f) '«Bakanlık» deyimi 1 <nci madde uyarım
ca Türkiye Elektrik Kurumunun ilgili olduğu
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
g) («Enterkonnekte»
deyimi memleketin
tamamının veya bir kısmının yük merkezlerini
ve elektrik üretim santral veya santrallerini
bağlıyan yüksek gerilim sistemini,
h) ı«Otoprodüktör» deyimi kendi faaliyet
konusunun elektrik
ihtiyaçlarını karşılamak
için üretim tesisleri kurup elektrik üreten
gerçek ve tüzel kişileri,
M. Meclisi

MADDE 2. — Bu kanunda geçen :
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, iletim, 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 yarı
sından 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 Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
g) «(Enterkonnekte» deyimi memleketin ta
mamının veya bir kısmının yük merkezlerini
ve 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,
(S. Sayısı : 121)
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(Greçiici Komisyonun değiştirişi)

i) «Köy» deyimi, Köy Kanununun uygu
landığı yerleri,
k) «Tesis» deyimi;
1. (Elektrik üretim, iletim ve dağıtım maksadiyle kurulan taşınır ve taşınmaz malların
tümünü veya bir kısmını,
2. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı ile
ilgili her türlü makina, cihaz ve malzeme ya
pan fabrika veya atelyeleri,
ifade eder.

i) «Köy» deyimi, Köy Kanununun uygulan
dığı yerleri,
k) «Tesis» deyimi;
1. Elektrik üretim, iletim ve dağtıımı maksıadiyle 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 atölyeleri,
İfade eder.

BÖLÜM - II

BÖLÜM - II

Faaliyet konuları ve amaç

Faaliyet konuları ve amaç

Faaliyet

konuları

Faaliyet

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,
a) 30 . 9 . 1969 tarih ve 91 sayılı Kanun
hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye'nin ge
nel elektriklendirme plân ve programlarını ha
zırlamak,
b) Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve
ticareti için (su kaynaklarından elektrik üre
timi konusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi
hazırlama ve bu projelerin inşası hariç) gere
ken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve te
sisleri yapmak, yaptırmak, istatistik bilgilerini
toplamak,
c) Tesisler işletmek ve bunların kurul
ması ve işletilmesiyle ilgili her türlü maddeleri
tedarik etmek,
d) ıSadece kendi yapım, bakım ve onarım
ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları bu
lundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve
makinalarm artık kapasitelerini değerlendir
mek,
e) Köy elektriklendirilmesin! yapmak ve
köy elektriklendirme 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
bunları memleket içinde imal etmek,
M. Meclisi

konulan

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,
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 (iSu kaynaklarından elektrik üreti
mi konusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi
hazırlama ve bu projelerin inşaası hariç) ge
reken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve te
sisleri yapmak, yaptırmak, istatistik bilgilerini
toplamak,
c) Tesisler işletmek ve bunların kurulma
sı ve 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 makina
larm artık kapasitelerini değerlendirmek,
e) Köy elektriklendirilmesini 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,
(S. Sayısı : 121)
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g) (Kendi ihtiyaeı için her türlü aynî hak
lar dâhil gayrimenkul mallara tasarruf etmek,
h) Yukardaki faaliyetlerle ilgili olmak üze
re iştiraklerde bulunmak,

g) Kendi ihtiyacı için her türlü aynî hak
lar dâhil gayrimenkul mallara tasarruf etmek,
h) Yukardaki faaliyetlerle ilgili olmak
üzere iştiraklerde bulunmak,
Köy elektriklendirilmesi

Köy elektriklen dirilmesi i§leri
MADDE 4. — Köy elektriklendirilmesi aşa
ğıdaki kaynaklardan sağlanan ve ayrı bir he
sapta tutulan köy elektriklendirme fonu ile
karşılanır. Bu fon, köy veya köyler grupuna
elektrik verebilmek için kurulmuş veya kuru
lacak iletim şebekesi üzerindeki ayırım nokta
sından sonraki tesislerde kullanılır.
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 ı% 25 oranında peşi
nen ödiyecekleri paralar,
c) Elektrik tesis maliyetlerinin bakiye
leri için tarife yolu ile köylerden 30 senede
faizsiz geri alınacak meblâğlar,
d) Köy elektriklendirilmesi amacı ile te
min edilen krediler ve yapılan hibeler.
iBu fonundan yapılacak tahsisler, fonun yü
rütülmesi, muhasebesi ve kontrolü teşekkülün
ilgili olduğu Bakanlık, Maliye, İçişleri ve Köy
İşleri Bakanlıklarınca ıbirTikte hazırlanacak bir
yönetmelikle tesbit edilir.
TEK'in
İşleri

imkânları ile yapılan köy

elektrik

MADDE 5. — TEK 'ekonomik gelişmesi ba
kımımdan kârlılık
mülâhaza ettiği köylerde
•elektriklendirmeyi bizzat kendi malî imkânlariyle yapar. Bu gibi köylerde köy elektriklendirilmesine ait fondan hiçbir ayırım yapılmaz.
Köy elektriklendirilmesi
karşılanması

proje

masraflarının

MADDE 6. — Köy elektriklendirilmesi iş
lerine ait etüt, plân ve projeler
hususunda
yapılacak bütün masrafları karşılamak üzere,
Dov4eft Bütçösıiımdon 'ayrıllan 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.
M. Meclisi

işleri

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Tek'in imkânları ile yapılan köy elektrik işl&ri
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Köy elektriklendirilmesi proje
karşılanması

masraflarının

MADDE 6. — Tasarının G ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Köy dektriklendirilmesi

işleri

(Geçici Komisyonun değiştirişi)
tüzüğü

Köy

elektriklendirilmesi

işleri

Tüzüğü

MADDE 7. — Köy elelrtriklendirdlmesi işle
rinde, Bakanlıklararası ilişkiler ve koordinas
yon; mevcut tesislerin genişletilmesi, köyler
de abonelere uygulanacak tarife esasları ve
koy elektriklendirilin esini 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
hazırlana
rak yürürlüğe konulacak bir tüzük ile düzen
lenir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. •— Köy elektrik tesislerinin pro
je ve inşaatı, genel şartnamelerine uygun olaı ak TEK tarafından yapılacaktır.
Madde 4 uyarınca finanse edilen köy elekt
rik tesisleri, köy idaresi tarafından işletilecek
ve TEK'in teknik kontrolüne tabi olacaktır.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

BÖLÜM - III

BÖLÜM - III

Malî Hükümler

Malî hükümler

Sermaye

Sermaye

MADDE 9. — TEK'in kuruluş sermayesi
V) milyar liradır. Sermayenin tamamı Devlete
aittir.
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklar
dan sağlanır:
a) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddele
ri gereğince teşekküle devredilen net serma
ye
b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben
yapılacak ödemeler,
c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 ve 10
ucu maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca ayı
rımlar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler.

MADDE 9. — TEK'in kuruluş sermayesi
20 milyar liradır. Sermayenin tamamı Devlete
aittir.
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan
sağlanır :
a) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri
gereğince teşekküle devredilen net sermaye,
b) Genel bütçeden sermayeye mahsuben ya
pılacak ödemeler,
c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 nci ve
10 ncu maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca
ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler,
d) 30 ncu madde gereğince devredilecek
tesislerin maliyet bedelleri.

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler,
MADDE 10. — Yıllık kârdan ödenmiş ser
mayenin •% 20 ine ulaşıncaya kadar % 5 ge
nel ve yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu
maddesi gereğince ikramiye payı (ayrıldıktan
sonra kalanın % 10 u nominal sermayenin
c
/o 10 na varıncaya kadar olağanüstü yedek
akçe olarak ayrılır. Müesseseler
kârlarından
M. Meclisi

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler
MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 121)
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da yukarıdaki şekilde ayırımlar yapılır. Yuka
rıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kâr
müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise serma
yenin tümü ödendikten sonra Hazineye veriJir.
Yıllık kârlar üzerinde 468 sayılı Kanun ge
reğince T. B. »M. Meclisince yapılacak denettim
sonucu Resmî Gazetede yaymlanıncaya kadar
her hangi bir tasarrufta bulunulamaz. Ancak
yıllık programlar uyarınca TEK sisteminin ge
lişmesini sağlamak üzere TEK'in sermayesi ta
mamen ödendikten ve gerekli yedek akçeler ta
mamen ayrıldıktan sonra, TEK ve. müessesele
rinin kalan kârları, Hazinece TEK'e borç ola
rak ıbınakılır. ıBu suretle TEK'e verilen borç
mümkün olan en kısa zamanda kanuni yollar
la artırılan sermayeye mıahsub edilir. Bundan
sonra artan kârlar Hazineye devrolunur. Özel
kanunlarında ödeme zamanı ıbelli edilen haller
de bu ödemeler, henüz tasvibedilmemiş, bilan
çolara göre geçici olarak yapılır ve tasvibedilen bilançoların Resmî 'Gazetede yayınlanma
lından iSOınra gereken düzeltme yapılır. Bu dü
zeltmeden dolayı her hangi bir zam, ceza uyauLanınaz.
Hesap dönemi

Hesap dönemi

MADDE 11. — TEK'in hesap dönemi takv;m yılıdır.

MADDE 11. — 'Tasarının 11 nci mıaddesi aynen kabul edilmiştir,

Diğer malî konular

Diğer malî komdar

MADDE 12. :a) İşletme bütçeleri, faaliyet
iMporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finans
man işleri, bilanço ve netice hesapları, 12.3.1964
tarihli 440 ve 441 sayılı kanunlara göre yürü
tülür. Yaitırıım ve finansman
programlarında
30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanun uygu
lanır.
b) Elektrik fiyalt ve tarifeleri
elektrik
maliyetinin % 8 nden az almamak üzere bir ge
lir gözetmek suretiyle hazırlanır.
c) TEK'in yapacağı her türlü
istikraza
Maliye Bakanlığı kefalette yetkilidir.

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.
b) Elektrik fiyat ve' tarif eleri 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 Ma
liye Bakanlığı kefalete yetkilidir.

M. Meclisi
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BÖLÜM - IV

BÖLÜM - IV

Yönetim

Yönetim

Yönetme ve temsil

Yönetim ve temsil

MADDE 13. — TEK, bu kanun ile diğer
mevzuat hükümleri ve Yönetim (Kurulu karar
ları uyarınca 'Genel Müdür tarafından yöneltilir.
Teşekkülü, idare ve ikazla 'mercilerinde ve
üçüncü şahıslara karşı genel müdür temsil eder.
Genel Müdür, temsil yetkisini gen<?l hüküm
lere göre devredebilir.

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Yöıietim Kurulu

Yönetim Kurulu
Kuruluş

Kuruluş

MADDE 14. — Tasarının
MADDE 14. — TEKün Yönetim Kurulu :
aynen kabul edilmiştir.
a)' Genel müdürle teşekkülün genci 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 başka
nı 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 in
ha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet konulariyle ilgili çeşıitli ihtisas kollarının gerektirdiği
bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir kuralda
toplanması esas ve ilkesine göre inhası, Maliye
Bakanlığınca inha olunacak üyenin ise, teşek
küle tahsis olunan sermayenin en verimli şekil
de işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi bilgi ve
tecrübelere sahip bulunması şarttır.
Genel müdürle teşekkül bünyesinden Yöne
tim Kuruluna katılacak üye tayinlerindeki usule
göre değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan
üyelerin hizmet süreleri 3 yıl olup sürelerini
dolduranlar tekrar atanabilirler. Niteliklerini
yitirenler atanma!armdaki usule göre bu süre
dolmadan da değiştirilirler. Bunların yerlerine
getirilenler değiştirilen üyenin süresini tamam
larlar.
M. Meclisi
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Yönetim Kurulunun

görev ve

yetkileri

MADDE 15. — TEK'in en yüksek seviyede
MADDE 15. — TEK'in en yüksek seviyede
yönetme ve karar alma organı olan Yönetim Ku I yönetme ve karar alma organı olan Yönetim
Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlar
rulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
dır :
1. Kalkınana Plânına ve yıllık programları
1. Kalkınma Plânına ve yıllık programla
na uygun olarak genel müdürlükçe hazırlana
rına uygun olarak genel müdürlükçe hazırlana
cak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman
cak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman
programlarını karara bağlamak,
programlarını
karara bağlamak,
2. Bakanlığın onaylamasına sunulacak ta
2. Bakanlığın onaylanmasına sunulacak ta
mamlama yatırımları hakkında 'teklifte bulun
mamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak,
mak,
3. İdame ve yenileme yatırımları hakkında
3. İdame ve yenileme yatırımları hakkında
karar vermek,
karar
vermek,
4. Yatırım ve finansman programlarında
4. Yatırım ve finansman programlarında
yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek,
yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, ge
gerekli kararları alarak ilgili mercilere teklifte
rekli kararları alarak ilgili mercilere teklifte
bulunmak,
bulunmak,
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme bütçe
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme,
ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onayla
bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek
mak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişik
onaylamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli
likleri yapmak,
değişiklikleri yapmak,
6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla
6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolar
netice hesaplarını tasvibederek ilgili mercilerin
la
netice
hesaplarını tasvibederek ilgili merci
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma
lerin
onayına
sunmak, yıllık ve uzun vadeli ça
programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını
lışma programlarıma uygun olarak faaliyet ra
düzenlemek,
porlarını düzenlemek,
7. Bu kamun ve .genel hükümlere göre ay
7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ay
rılması gerekli ihtiyat ve karşılık (provizyon)
rılması
gerekli ihtiyat ve karşılık (Provizyon)
miktarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmiktarları
ile kârın tahsis yerlerini tesbit et
•ımek ve teklifte bulunmak,
mek ve teklifte bulunmak,
8. Genel Müdürlük tarafından sunulacak
3 aylık faaliyet raporlarını ve burada 'teşek
8. Genel Müdürlük tarafın/dan «sunulacak
3 aylık faaliyet raporlarını ve burada teşekkül
kül ve müesseselerinin o devreye ait malî va
ve mtüiseseıselerim'jn o devreye ait malî vaziyetini
ziyetini gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili
gösteren mizan, cetvel', teşekkülle ilgili olarak
olarak düzenlenen diğer rapor, (belge ve ista
düzenlemen diğer rapor, belge ve istatistik gibi
tistik gibi verileri inceliyıeT>dk icabında Gemel
verileni inceliyerek icabımda Genel Müdürlüğe
Müdürlüğe gerekli direktifleri vermiek,
gerekli direktifleri vermek,
9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak
teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve •li
9. Teşekkülün borçlanması içlin vâki olacak
mitini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki ver
teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve
mek,
lilmlitini teslbit edip Genel Müdürlüğe yetki ver
10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulma
mek,
sı hususumda karar vermek, statülerini tesbit
10. Teşekküle bağlı ımüefsiseıseleırin kurullnmetmek ve gerekli hallerde .değiştirmek,
sı hususunda karar vermek, statülerini teslbit
11. A)f Müesseselerin yönetim komiteleri
etmek ve gerekli hallerde değiştirmek,
ne alman kararlardan 440 sayılı Kamunla özel
1. A) Müesseselerin yönetim komitelerin kanunlar ve tiiziülk hükümlerime göre Yönetim I ce alman kararlardan 440 sayılı Kanunla özel
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Kurulu kararım gerektiren konularla ilgili 'olan
ları inceliyerek karar vermek,
'B) 440 sayılı Klanım ve tüzüğü uyarınca,
Yömetiım Kurulu onayı alınması gerekımiyen ko
nularla ilgili olarak müesseseler yönetim koımitteleriınce almlmış kararlardan mevzuat ve Yö
netim Kurulu prensip kararlarına uygun olımıyanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak
teklifler dolayısiyle, inceletme yaparak, gerekir
se kararı iptal etmek,
12. İştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi hususunda Bakanlık yolu ile Ba
kamlar Kuruluna teklilite fbulummak.
Jo. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nularına giren yeni tdbebb üsler üzerimde ince
lemelerde bulunmak, kuruluş balinrdeki işletımelerin idare tarzlarını ve çalışma esaslarım
tesbit etmek, 'bütçe ve 'kadrolarını oniaylaımak,
'bunlarla ilgili yatınım faaliyetlerimi izlemek;
)bu 440 sayılı Kanıunlda belirtilen amaca ulaşa
cak şekilde çalışıma imkânını kaybeden ve ça-<
lışımaları teşekkül veya müessesemin anafaaliyet
konuları bakımından zorunlu ©Imıyan işletmelerin kapatılmasına karar vermek, elden çıkarılması gereken işletmeler balkında Bakanlık yo
lu ile Ba'kanlar Kuruluna teklifte buluntmak,
14. Yurt içimde şuibe açıma ve .kapamaya
karar vermelk ve bunların faaliyet sınırları ile
yetki ve çalışıma esaslarını tesbit etımek,
15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ge
reğince 'Genel Müdürlükçe hazırlanacak perso
nel yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tas
vibine sunmak, teşekküle müessese ve işlet
meler personelinin görev, sorumıkıluk ve yetki
sınırlarını belirten çalışma esasları yömetlmıelliği
ile diğer yönetmelikleri inceleyip onaylamak,
16. 'Teşekkül ve müesseselerin işleri icalbı
gayriımenkuller üzerinlde aynî haklar 'tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi ımahiyeitlimdeki ta
sarruflar hakkımda karar vermek,
17. 440 sayılı Kamınun 24 ncü maddesinin
2 nci fıkrası saklı kalmak üzere teşekkülün
ve müesseselerin imal ve hizmet fiyatlarını tes'bit etmek,
18. — Teşekkülün ihtilaflı işlerini teşek
kül ve müesseseler için menfaat mülâhaza edil
diği 'takdirde sulh ve tahkim yoliyle halletM. Meclisi
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kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim
kurulu kararını gerektiren konularla illglili olan
ları incelıiyerek karar vermek,
B)' 440 sayılı Kanun ve Tüzüğü uyarınca,
Yönetim Kurulu onayı alınması
gerefcmiyeıı
konularla ilgili olarak ımüeısısıeıseıler Yönetim Ko,'mitclerince almlmış /kararlardan ımevzuat ve Yö
netim Kurulu prensip kararlarına Uygun oilımayanlar üzerinlde Genel Müdürlükçe yapılacak
teklifler (dolayısiyle, inceleme yaparak, gerekir
se kararı, (iptal etmek,
12. İştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi hususumda Bakanlık yoliyle Bakanlar
Kuruluna teklifte bulunmak,
- 13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konu
larına giren yeni teışıdbihüsler üzerinde inceleme
lerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmelerin
idare tarzliarını ve çalışma elsaislarım teisbit et
mek, ıbütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla
ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; 440 sayılı
Kanunda belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalış
ma imkânını kaybeden çe çalışmaları teşekkül
veya müessesenin anafaliyet konuları bakımın
dan zorunlu olmayan işletmelerin kapatılmasına
karar veılmeık, elden çıkarılması gereken işlet
meler hakkımda Bakanlık yoliyle Bakanlar Kuru
luna teklifte bulunmak,
1.4. Yurt içinde şube açmak vo kapamaya
karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile
yetki ve çalışma esaslarını tetslbit etlmek,
15. 440 sayılı Kanunun '25 njci maddesi gere
ğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak Personel
Yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tavsibine
sunmak, teşekküle müessese ve işletmeler persone
limin görev, sorumluluk ve yetki sınırlarını be
lirten çalışma esasları yönetmeliği ile diğer yönetmelkleri inceleyip onaylamak,
1.6. Teşekkül ve müesseselerin işleri icabı
gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kaldı
rılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasar
ruf hakkında karar vermek,
17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin
2 nci fıkrası salklı 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 yoliyle halletmek, dâva-
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inek, dâvadan vazgeçmek, dâvayı takip veya
(temyiz •etmemek hususumda karar vermek,
19. — Tahsili mümkün ölmıyan alacakla
rın silinmıesline karar vermek,
20. — Teşekkül ve müesseselerin alını, sa
tım ve ihale1 işlerinin tabi olacağı genel pren
sipleri ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek
yetki limitlerini tesbit etmek,
21. — Teşekkül genel giderlerinden teşek
küle ve müesseselerim her birine düşen hissei'erin dağıtım esaslarını tesbit etmek,
22. — Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri
mail ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak etme konularında karar vermek,
23. — a) Teşekkül personelini atamak, ge
rektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kaidem ele re
devretmek,
b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını
atamak ve müessese idarecileri arasından yö
netim komitesine katılacakları seçmek,
24. — Teşekkül ve müessese'lerim tüzel ki
şilikleri adına imza atmaya yetkili olanları
genel müdürlüğün teklifi üzerine, tesbit vo
yetkinin derecesini tâyin etmek,
25. — 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesiinde, sözü geçen yasak ek görevler dışında ka
lan profesörlük, öğretmenlik görevlerinde ça
lışacaklarla! ek ıgörev olarak teşekkül işti rak
etlerinden yalnız birinin idare meclisinde,
murakıplığında veya tasfiye nıemurluğunda
bulunacaklar hakkında muvafakat veya karar
vermek,
26. — 440 sayılı Kanunun 3 ncü madde
si uyarınca teşekkül ve müesseseler personelime verilecek yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak,
27. — Bakanlar Kurulu karariyle atananla1rın görevler inden doğan hususlardan dolayı
haklarında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği haillerde durumu Bakanlığa intikal ettirmek,
28. — Bu kamumla diğer kanun ve tüzükler
tarafından verilmiş görevleri yapmak,
29. — Bu maddede yazılı olanlar dışında
Yönetim Kurulu kararına bağlanması kurulda
uygun görülen konularla, yönetmeliklerde Yönetim Kurulu kararı alınması belirtilen husuplar hakkiında karar almak,
M. Meclisi
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dan vazgeçmek, dâvayı takip veya-temyiz etme
mek hususunda karar vermek,
19. Tahsili mümkün ölmıyan alacakların si
linmesine karar vermek,
20. Teşekkül ve müesseselerim alım, satım ve
ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri ve
çeşitli kaldemeleree kullaınılalbilecefc yetki limit
lerini testaiU etmelk,
21. Teşekkül ıgenel 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 et
mek konularımda karar vermek,
23. a) Teşekkül persomelini atamak, gerek
tiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere devret
mek,
b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını
atamak ve müessese idarecileri arasımdan 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 memurluğunda bulunacaklar hakkında
muvafakat veya karar vermek,
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 husuJslandan dolayı Itlakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği
hallerde dunumu 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
lim Kurulu kararı alınması belirtilen husus
lar hakkında karar almak,
Yönetim (Kurulu, bu maddenin 3, 4, 5, 16,
17, 18, 19, 22 ve 25 nci bendlerindc yazılı hu-
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Yönetim Kurulu, bu maddenin 3, 4, 5, 16,
17, 18, 19, 22 ve 25 nci bendlerindc yazılı
hususlarda sorumluluğu kurula aidolmıak şar-tiyle Gıenel Müdüre yetki vermeyi kararlaştırabilir. Genel Müdür de devralacağı bu yet
kilerden gerekli gördüklerini sorumluluğu ken
disine aidollmalk şartiy/le müesısose müdürleriyle
lalt kademeye devredebilir.

•suslarda sorumluluğu kurula aidol'mak şartıyle genel müdüre yetki vermeyi kararlaştırabilir. Genel müdür de devralacağı bu yetkiler
den gerekli gördüklerini sorumluluğu kendi
sine laidolmak şartiylc 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 uygum olarak kullanma ve değer
lendirmede gereken gayret ve basireti göster
mekte yükümlü ve aksine davrıaıniışlardan so
rumludurlar.
Gemel Müdür atama

Yönetim Kurulunda

sorumluluk

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı
aynen kabul edilmiştir.

Genel Müdür Atama

MADDE 17. — Genel Müdür, 440 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Enerji ve1
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının inhası üzerine
Bakanlar Kurulu karariyle atanır.

MADDE 17. — 'Tasarının 17 nci
aynen kabul edilmiştir.

Görev ve yetkileri

Görev ve

MADDE 18. — G-eneT Müdürün başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır :
1. — Teşekkülü kanun ve tüzük hükümle
riyle yönetim kurulu kararları dâhilinde yönet
mek,
2. — Teşekkül amaçlarının gerçekleştirillmesi 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 mercilerini onayına ihtiyaç gösteren ka
rarları bu mercilerin onayına sunmak,
3. — Kalkınma plânını ve teşekkülün ge
lişme 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 »ağlamak,
M. Meclisi

maddesi

maddesi

yetkileri

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : '121)
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(Hükümetin teklifi)
5. — Teşekkül ve müesseselerine ait işletme1
ve bütçeleriyle kadroları, yıllık programdaki
hedeflere uygun olarak ve gerektiğinde daha
uzun devreler için hazırlatıp yönetim kurulu
na sunmak,
6. — Yatırım ve finansmanı programları ile
işletme bütçelerinin uygulama ve gerçekleş1tiriLmelerini sağlamak ve faaliyet sonuçları
hakkında ilgili mercilere bilgi vermek,
7. — Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının amaca uygun olarak kullanılması
nı isağlamalk,
8. — Teşekkül organizasyon plânının ve
personel politikasının hazırlanmasını, yetkili
mercilerin onayından sonra uygulanmasını ve
gelişıtirilmesini sağlamak,
9. — Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini
ve çalışma ahengini sağlamak,
10. — Genel Müdür bu yetkilerinden ge
rekli gördüklerini sorumluluğu 'kendisine aidolmak şartiyle alt kademelere devredebilir.
Sorumluluğu

Sorumluluğu

'MADDE 19. — Genel Müdür, bu sıfatı ile
aldığı bütün karar ve icraatında gereken gay
ret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine
davranış] arından sorumludur.
Genel Müdür yardımcıları

atama

MADDE 20. — TEKde, Genel Müdüre işle
rinde yardım etmek üzere üç 'Genel Müdür
yardımcısı bulunur. Bunlar 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesi uyarınca, Enerji ve1 Ta
biî Kaynaklar Bakamının inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu karariyle atanırlar.
Görev ve

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi
•\ynen kabul edilmiştir.

Genel Müdür Yardımcıları
MADDE 20. — Tasarının
f.ynen kabul edilmiştir.

yetkileri

Görev ve

atama
20 nci maddesi

yetkileri

MADDE 21. — Genel Müdür yardımcıları,
genel müdürlerden aldıkları dinelktif ve yapı
lara iş ^bölümü esasları çerçevesinde giörev ya
parlar.

. ıMADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi
ay nen kabul edilmiştir.

BÖLÜM — V

BÖLÜM - V

Kolordiniasyon

Koordinasyon

Koordinasyon

sağlanması

MADDE 22. — DSİ, 5 yıllık ve yıllık yatı
rım. programlarını yaparken sudan elektrik
M. Meclisi

Koordinasyon

sağlanması

ıMADDE 22. — Tasarının 22 nci
aynen kabul edilmiştir.
(S. Sayısı : 121)
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üretimi ile ilgili olarak programına almak iste
diği projelerde TEK'in elektrik tesisleriyle ilgili
taleplerini nazarı itibara almıak zorundadır.
DSİ ve TEK sudan enerji üretimi tesis'leri>n|iın, etüt, plâınllaımıa,, kurüllraa, İnşa ve 'işletme
işlerinde devamlı işlbiırliği yapacaklardır.
Her ilki idare arasında gerelkli koordinasyon
Bakanlıkça sağilaınır.
BÖLÜM — VI

BÖLÜM - VI

Müessese, işletme ve iştirakler

.Müessese işletme ve iştirakler

Genel

hükümler

Genel hükümler

MADDE 23. — TEK'e bağlı müesseselerle
işletmelerin kuruluşları, teşekkülle müessesele
rinin birbirleriyle olan münaselbıetleri, iştirak
lerin yapıllması ve yönetimleri hakkında 440 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. Anıcak TEK
elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri işletmjelerini müessese olarak teşkilâtlandırmaya
mecbur değildir.
Müessese personelinin

atanmaları

MADDE 24. — a) Müessese müdürleri ve
varsa müessese müdür yardımcılarının atanma
ları ile müessese idarecileri arasımdan yönetim
komitesine İcatıllacalk üç üyenin seçimi genel
müdürün teklifi üzerine teşekkül Yönetim Ku
rulu karariyle yapılır.
Yönetim komitesinle katılacakların seçimin
de müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz
önünde tutularak, çeşitli fonksiyonları temsil
•eden görevlilerin bir komitede toplanması ülke
sine uyulur.
b) 'Balkanlar Kurulunca belli edilecek mü
esseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi
üyeler, 440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir.
c) Müessese müdür ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri atanma veya seçilme usul
lerine göre değiştirilebilirler.
d) Müesseselerin diğer personelinin atan
maları teşekkül topluluğuna ait personel yönet
meliğine göre yapılır.
Müessese ve işletmelerin

gözetimi

MADDE 25. — TEK kendisine bağlı olan
/müesseselerle, teşekkül ve müessese işletmeleri
M. Meclisi

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Müessese personelinin

atanmaları

MADDE 24. — Tasarının 24 noü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
m

Müessese ve isletmelerin

gözetimi

MADDDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
;S. Sayısı : T21)
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çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetim kurulu
kararlarıma uygum olarak yürütülmesini gözetımelkle1 görevlidir.
Bu maksatla, gerekli haillerde, müessese ve
işletmelerin hesaplarını, işlemilerini tetikik, tef
tiş ve tahkik ettirelbilecıeği gibi iktisadi malî
durum teslbütlerd de yaptırabilir.
Tahkikatın selâmeti bakımımdan işten el çektinmeyi gerektiren hususılarida bu işlemin nasıl
yürütüleceği, tetkilk, etftiş ve taıhkike ye'tkili
organların görev ve yetkileri yöneıtiım kurulun
ca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Müessıeseleriin, teşekkül Yönetim
Kurulu
kararı ile yürütülen işlemleri Bakanlıkça da
teftiş ve icalbında taıhkike tabi tutulabilir.
BÖLÜM — VII

BÖLÜM - VII

Çeşitli hükümler

Çeşitli 'hükümler

TEK'in dışında elektrik tesisleri kurulup
işletilmesi elektrik üretimi ve iletimi

TEK'in dışında elektrik tesisleri kurulup
işletilmesi, elektrik üretimi ve üeti?ni

MADDE 26. — a) Enterkoıunekte sisteme
'bağlanan belediye, köy ve diğer âmme hüviyetindıeki hükmi şahıslar yeniden üretim ve ile
tim tesisi kuramazlar.
b) Tesisleri emterlkonnekte sisteme bağlı
ıbulunlmıyiam balediyeilere, köy ve diğer âmme
hüviyetindeki hükmi şahıslara TEK'in mütalâa
sı alınmak şartiyle Bakanlık tarafından elek
trik üretimi ve iletdımü tesisleri kurimalk ve işlet
mek ruhsatı verilir.
c) Otoprodüktörlere TEK'in mütalâası alın
mak suretiyle Bakanlık, elektrik üretim ve ile
timi tesisleri kurma ve işletme ruhsatı verebi
lir.

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

Dağıtım

Dağıtım

MADDE 27. — Belediyeler, köyler ve diğer
âmme hüviyetindıelki hükmi şahıslar dağıtım şe'belkelerinıi kendi sınırları içerisinde kalmak üze
re kendileri kuralbilir 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 auneltle gerlilverlillimıez, ve dev
redenler yeniden dağıtım tesisi kunamıazlar.

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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Riayeti mecburi şartlar

Riayeti mecburi şartlar

. MADDE 28. — Dağıtım tesislerini kendileri
kuran ve imleten belediyeler, köyler ve diğer
âımınıo hiüviıyeıtjinıidıakli hiilkmi şallm'slliaır bu teslisle
rimi kurarken ve işıl eti rken aşağıdaki şartlara
riayete mecburdurlar :
ia) Elektrik dağıtım tesislerini ihtiyaçlara
göre ıslah, taikviye ve tevsi etmeye devam 'et
mek,
b) TEK'ten satınaldığı elektrik enerjisi
bedellerini TEK'le yapacağı sözleşmeye göre zaımanımda
ödemek ve sözleşme şartlarıma uy
mak.
(>a ^bendindeki şartları yerine getirmek aımiaeiyle bclediycılcr, köyler ve âmme hüviyetindeki
hükjmi §iaıhısiliair, dle.kt.rik sajtnşdindıaın elde edecek'lleni tıalhiimiinî gdllimin % 5 iınıdıoln aız oilımıyam
bir mdblâğı İrer yıl bütçelerinle bir fon olarak
koymaya meclburdurlaır. Adı geçen fon bütçede
ayrı bir fasılda gösterilir Ve bu meblâğ başka
yere harcamimaz.

MADDE 28. — Dağıtım tesislerini kendi!eri kuran ve işleten (belediyeler, köyler ve di
ğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar bu te
sislerini kurarken ve işletirken aşağıdaki şart
lara riayete mecburdurlar :
a) Hakanlık TEK ve ilgililerle birlikte tesbilt ve Hakanlıkça tasdik edilecek programlara
uygun olarak, elektrik dağıtım tesislerimi ihti
yaçlara göre ıslah, takviye ve tevsi etmeye de
vam etmek,
b) TEK'ten satınaldığı elektrik enerjisi
ıbedellerini 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.
ıa) Bendindeki şartları yerine getirmek
amaciyle belediyeler, köyler ve âmme hüviye
tindeki hükmi şahıslar, elektrik satışından el
de edecekleri tahmini gelirin % 5 inden az ol'in.iya.ii bir meblâğı her yıl bütçelerine bir fon
olarak koymaya mecburdurlar. Adı geçen fon
bütçede ayrı bir fasılda gösterilir ve bu meblâğ
başka yere h a re amma z.

Belediyelerce

Belediyelerce

ödenmiyen enerjiye ait belgelerin
resmî belge sayılacağı

MADDE 29. — Satılan oldktrik enerjisi be
dellerinin ödenmesine dair TEK tarafından alı
cıya yapılacak bildiri üzenine, bu bedellerin
ödenmemesi halinde, TEK'ce düzenlenen ve alı
cının tükettiği eınerji miktarlarını ve bedellerim
gösteren belgeler, lora ve İflâs Kamununum 68
nei maddesinde yazılı belgelerden, sayılır.
Hidra - elektrik tesislerin

devri

MADDE 30. — DSİ tarafından inşa edilen
hidro - elektrik tesisler maliyet bedeli üzerinden
TEK'e devredilir^.
Çok malksatlı projelerin 'enerji maksatlarına
düşen maliyet hisselerinin tosbiti ile devir mulamefelieıllinc asit eısıaıslıar bu kamumun yürütflüğc gir
mesinden, itibaren G ay içerisi tide Enerji ve TaM. Meclisi

ödenmiyen enerjiye ait belgelerin
resmî belge sayılacağı

MADDE 29. — Tasarının 29 ucu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Hidro - elektrik tesislerin

devri

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi
dvnen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 121)
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biî Kaynaklar Bakanlığınca
yö'netıınelikle tesibit olunur.
Ilaczolunmıyan

I

hazırlanacak bir
Ilaczolunmıyan

tesisler

MADDE 31. — TEK'in tesisleri haczolunaımaz.
TEK tesislerinin

(Geçici Komisyonun değişti rişi)

korunması

tesisler

MADDE 31. — Tasarının 31. .nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
TEK tesislerinin

korunması

•MADDE 32. — TEK tesislerini korumakla
görevli oila.nl ar bu görevi enini yerine getirmede,
genel zalbıtaya tanınmış olan hak ve yetkileri
kullanırlar. Ancak, bu halk ve yetkileri genel
zabıta memurları işe el koyuncaya kadar sürer.
Bu görevliler ve bunların yetkileri Enerji ve
Tabiî Kaynaklan Bakanlığı ile İçişleri Bakan
lığı tarafından hinlikte hazırlanılacak bir yönet
melikte belirtilir.

MADDE 32. — Tasarının 32 nci
'aynen kabul edilmiştir.

Sokak, park, meydan gibi yerlerin

Sokak, park, meydan gibi yerlerin

aydınlatılması

maddesi

aydınlatılması

MADDE 33. — Elektrik İşletmeleri TEK ta
rafımdan yürütülen şehir ve kasabalarda sokak,
park, meydanı gibi umumi yerlerin ayklmlatılması, bunlara ait proje ve tesisler, TEK'lc be
lediyeler arasımda düzenlenecek bir anlaşmaya
göre, TEK tarafından yapılır.

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Kadro

Kadro

MADDE 34. — Kadrolar, işletme bütçeleri
nin ekini teşkil eder. Teşekkül ve teşekküle
'.bağlı işletmelerim, kadroları G-enel Müdürlükçe;
müessese ve müesseselere bağlı işletmelerin kad
roları müesseselerde hazırlanır. Mevzuat hüküm
lerine göre üslt mercilerin kararına bağlı olan
lar dışındaki kadrolar işletme bütçeleriyle bir
likte yönetim kurulu kararı ile kesinıleşir.

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Personel

Personel

rejimi

Rejimi

MADDE 3f>. — TEK ve müesseseleri ile iş
letmeleri personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri
personelli nejliım'iınıe tıalbliidir. Bu konuda yürürlük
teki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu karar
ları uygulanır.

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi
uy nen kabul edilmiştir.

MADDE 36. — DSİ tarafından yapılarak
TEK'e devredilen elektrik tesislerinin gümrük
ve benzeri resim ve hare muafiyetleri aynen de
vam eder. Barajlar bina vergisimden muaftır.

MADDE 36. — DSİ tarafından yapılarak
TEK'e devredilen elektrik tesislerinin gümrük
ve benzeri resim ve hare muafiyetleri aynen
devam eder. Barajlar ve enerji nakil hattı direkleri bina vergisinden muaftır.

ıM. Meclisi
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I
hükümler

Kaldırılan ve istisna edilen hükümler

MADDE 37. — a) Aşağıdaki hükümler yü
MADDE 37. — a) Aşağıdaki
hükümler
rürlükten kaldırılmıştır.
yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 2805 sayılı Kanunun 4 neü maddesi (D)
1. 2805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D)
fılkraısı ile 6 mcı maddesi,
r k r a s ı ile 6 ncı maddesi,
2. .2819 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı
2. 2819 sayılı Kanun,
lolanı (hükümlm,
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nci
maddesi
3. 6200 sayılı Kanunum 28 nci maddesi (E)
\VJ) fıkrası,
fıkrası,
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna mu
'b) Aşağıdaki hükümlerin bu kamuna muha
halif 'Olanları yürürlükten kaldırılmıştır.
li if olanları yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu madde
1. 2805 sayılı Kamunun 7 ve 9 ncu madde
leri ile 8 nci maddesinin (C) fıkrası,
leri ile 8 nci maddeisinin (O) fıkrası,
2. 6200 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi
2. ı6200 sayılı Kanunun 33 ncü maddesimiim
nin enerji satışına dair hükmü,
enerji satışıma dair hükmü,
3. 4483 sayılı Kanun,
3. 4483 sayılı Karanın,
4. 1580 sayılı Kanunun 19 ncu
maddesi
4. 1580 sayılı Kamunun 19 ncu maddesi
(4/A) bendi ile aynı maddenin 5 nci fıkrası,
(4/A) beirudi ile aynı maddenin 5 nci fıkrası,
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin
(F) fııkrası,
(P) ftkrası,
6. 6973 sayılı Kanun ile bu Kanuma bâzı
6. 6973 sayılı Kanun ile bu kamuna bâzı
maddeler ekliyen 7347 sayılı Kamum,
maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanınım,
7. 3645, 3481 ve 4762 sayılı kanunlar,
7. 3645 sayılı Kamun,
8. 4325 sayılı Kanun ile bu Kamumu değiş
8. 4325 sayılı Kamun ile bu kanunu değiş
tiren 7004 sayılı Kanun,
tiren 7004 sayılı Kamum.
e) Aşağıdaki hükümler «TEK» e uygulan
c) Aşağıdaki hükümler «TEK» e uygulanmaz :
ımaz :
6973 sayılı Kamumun 7347 sayılı Kamunla de
G973 sayılı Kamunun 7347 sayılı Kamumla de
ğişik 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının (2/a),
ğişik 3 mcü maddesinin (O) fıikrasımıo 2/a, 2/b I (2/b) ve 3 ncü bendi.
ve 3 moü bendi.
BÖLÜM — VIII
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Geçici hükümler

Ge cici Hükümle r

I

TEK'e devredilecek tesisler

TEK'e devredilecek tesisler

GEÇİCİ MADDE 1. — a) Etibanikm enerji
grupu her türlü halk ve vecibeleri ve mukayyet
'değerleri üzerinden bütün aktif ve pasifleri,
(b); Oıtapırodükjtıör teslMlerii hiaricalimaık üzene
Etilbainkia ıaült bütün eîlielktıriik ürıetim, illetim -vıe
dağıtım tesisleri, butnilaırla ilgili taşınır ve taHinımiaz mallar ve iştİıraiklordekiı hisseleıri muıkayyet değerleri üzerıimıdeıı her türlü hak ve. vecibeleri,
c) Otoprodüktör teslisleri haricoılmaık üze
re, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bü
tün; üretim, ileti/m ve dağıtım, tesisleri ile bun,-

GEÇİCİ MADDE i. — a) Etibamk Enerji
Grupu ile Elektrik İşlemi Etüt İdaresi (Bakanlı
ğım tâyini ile DSİ ye devredilecek üniteler ha
riç) her türlü hak ve vecibeleri ve mukayyet de
ğerleri üzerinden bütün aktif ve pasiflerıi,
b) Otoprodüktör tesisleri haıricölmak üzere1
Etiban'ka ait bütün elektrik üretim, iletim ve
dağıtımı teslisleri, bunlarla ilgili taşınır ve ta
şınmaz mallar ve TEK'in faaliyet konularıma gi
ren iştiraMerdeki hisseleri mukayyet değerferi
üzerinden taahhütleri de dâhil olmak üzere her
türlü hak ve vecibeleri,
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laıia ilgili ta§mır ve taşınmaz inalları, 30 ncu I
c) Otoprodüktör tesisleri haricormak üzere,
madde esasları dâhilinde tesbit edilecek mali
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bütün
yetlerde Bakanlar Kurulunca kabul edülımiş,
•elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile
amıortisıman miilktarlaTU düşülerek elde edile
bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz 'malları, 30
cek 'bedeller üzerinden her türlü hak ve veci
ncu madde esasları dâhilinde tesbit edilecek ma
beleri ile birlikte TEK'e devredilir.
liyetlerden Balkanlar Kurulunca kabul edilmiş
d) Etibank ve D S İ . den TEK> mukayyet
amortisman miktarları düşülerek elde edilecek
değerleri ille dev|roluııan varlıklar, 440 sayılı Ka I bedeller üzerinden her türlü hak ve vecibeleri
nun. gereğince, mâkul değerleri yansıtacak I ile birlikte TEK'e devredilir.
şekilde yenliden değeriendiriMr.
d) Etibank ve DSİ den TEK'e mukayyet
değcrleıi ile devrolünan varlıklar, 440 sayılı Ka
nun gereğince, mâkul değerleri yansıtacak şekil
de yeniden değerlendirilir.
e) Elektrik İşleri Etüt İdaresinin hidroloji
ve. rasat servisi gibi DSİ görevletriyle ilgili ünite
leri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca,
I tesbit edilerdk her türlü hak ve vecibeleriyle
mukayyet değerleri üzerinden DSİ Genel Mü
dürlüğüne devredilir.
Belediyeler ve İller Bankasından TEK'e
lecek tesisler

devredi I Belediyeler

ve İller Bankasından
dilecek tesisler

TEK'e

devre

GEÇİCİ MADDE 2. — a) Belediyelere ve
GEÇİCİ MADDE 2. — a) Belediyelere ve
belediyelercıe (kurulan kurum, birlik ve ortak
belediyelerce kurulan 'kurum, birlik ve ortaklık
lıklar ille özel.bir kanunlla kurularak işletillar ile özel bir kanunla kurularak işletilmesi be
ımosi belediyelere bırakılan veya beılcdiiyelere
lediyelere bırakılan veya belediyelere bağlanan
bağlanan elclktrik idarelerime ait üretim ve ile-ı
elektrik idarelerine ait üretim ve iletim tesisleri,
tim teslisleri,
(zaruri hallerde TEK'in mütalâası alınmak su
b) İller Bankasına aıit üretim1 ve iletim
retiyle Bakanlıkça verilecek özel izinli iletim ve
tesisleri devir sırasındaki! kıymetler üzerimden
üretim tesisleri hariç.)
bütün haik ve vecibeleri ile birlikte TEK'e dev- I
b) İller Bankasına ait üretim ve iletim.
rolunur. Bu devirler Bakanlıkça onaylanacak
tesisleri,
program gereğinde bu kanunun yürürlüğe gir
Devir sırasındaki kıymetler üzerinden bü
mesinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanır. Antün hak ve vecibeleri ile birlikte TEK'e devrocaık,, henüz inşası bıitirillmeımiş tesisler, bu süre
lunıur. Bu devirler Bakanlıkça onaylanacak
ye bakıilmalksızm (tamamlanmalarından sonra
proıgram gereğince bu kanunun yürürlüğe gir
devrolunur.
mesinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanır. Ancaik, henüz inşaası bitirilmemiş tesisler, bu sü
reye bakılmaksızın kesin kabulü yapılarak ta
mamlanmalarından sorara devroluraur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Belediyeler ve İller
bankasından TEK'e devrolünan tesislerin be
dellerinin ödeımıe şekli aşağıda belirtilmiştir:
a,)l Teısiiıslıeıri TEK'e devrolünan belediyele
rin aJlacakları, bu belediyelerin İller Bankasına
olan ve 691 sayılı Kanunla konsolilde edilmiş
bulunan borçları sebebiyle Hazineye karşı do- I
M. Meclisi

GEÇİCİ MADDE 3. — Belediyeler ve İller
Bankasından TEK'e devrolünan tesislerin be
dellerinin ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir.
a) Tesisleri TEK'e devrolünan belediyele
rin İller Bankasına olan ve 691 sayılı Kanunla
konsolide edilmiş bulunan
borçları sebebiyle
Hazineye karşı doğan taahhütlerine maihsube-
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ğan taahhütlerine mahsubedilımeik suretiyle ödejıir,. Bakiye borç hakkında da (b) fıkrası hük
mü .uygulanır. Bu ödeme sekli, 691 sayılı Kanu
na göre konsolide edilmiş boırejlar lilıe bu kaı.nunun yürürlüğe girmcsiine kadar doğacak
borçlar için uygulanır.
Ib) Hazineye borçlu olmiyan bcleddycletütiı TEK'c devredülecdk telislerinin bedelleri
bu belediyelere Hazine tarafından nakden ve
bütçe ile belllıiı cıdlile'cek yıllık taksitler halin
de ödenir. Ancak, Hazinenin alacaklı bulun
duğu genel vje katınla bütçeli idareler, İ'ktdsatcli Devlet Teşekkülleri ve diğer ikannı teşeb
büslerine bu belediyelerin borçlu olmaları ha(Linde bu ödemeler Haziııeee mahsuba! yapılır.
c) Belediyelerin İller Bankasına olan fon
..borcu da Hazine tarafından yılda en çok 12 mlilyon llJra tutarında taksitler halinde bütçcyq
konulacak ödeneklerle İllet' Bankasına nak
den ödenir.
d) İkizdere Santralının TEK'ıe devri sebe
biyle İller Bankasıına olan borç hor yıl bütçe
ye konulacak ödeneklerle nakden ödenir. Anıcalk bu tesis için bütçeden yapılmış olan öde
tmeler bu boırçtan indirilir.

dilmek suretiyle ödenir. Bakiye borç hakkında
da (ıb) fıkrası hükmü uygulanır. Bu ödenme
şekli, G91 sayılı Kanuna göre konsolide edilmiş1
borçlar ile bu kanuınıun yürürlüğe girmesine ka
dar doğacak borçlar için uygulanır.
b) Hazineye borçlu olmıyan belediyelerin
TEK'e devredilecek tesislerinin bedelleri bu be
lediyelere Hazine taraflından na'kdem ve bütçe
ile belli edilecek yıllılk taksitler halinde ödenir.
Ancak, Hazinenin alacklı bulunduğu genel ve
katma bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve diğer kamu teşebbüslerine bu beledi
yelerin borçlu olmaları halinde bu ödemeler Ha
zinece mahsuba! yapılır.
c) (Belediyelerin İller Bankasına olan fon
borcu da Hazine tarafımdan yılda em çok 12 mil
yon lira tutarımda taksitler halimde bütçeye koınulacalk ödeneklerle İller Bankasına nakden
ödenir.
d) İkizdere Santralinin TİSK'e devri sebe
biyle İller Bankasıına olam borç her yıl bütçeye
konulacak ödeneklerle nakden ödenir. Amıcak
bu tesis için Bütçeden yapılmış olam ödemeler
ıbu borçtan indirilir.
e) Devredilecek, tesislerini inşası ile ilgili
olanak Devletçe yapılmış olan hibeler, tesbit edi
lecek kıylmetlerden düşülür.

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 1 ve 2 mci mad
delere göne TEK'e devredilecek varlıkların tesbiti ve devir bilançosunun düzenlentmcsiine ait'
İşler her defasında Bakanlık, Maliye Bakan
lığı, ilgili kurum ve belediye, TEK tarafımdan1
seçilecek birer üyeden (kurulu bir kurul tara
fından yapılır.
Bu heyet, kanunun yürürlüğe gifrdiği ta
rihten (itibaren en 'geç 6 ay içerfeinde, yapıla
cak devir yönetmeıliğünle göre çalışır.
Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaikla-r„
Maliye, İçişleri, İmiar ve İskân bakanlıkları ta
rafı ndan hazırlanır.

GEÇİCİ MADDE 4. — Etibanlk ııezdinde
mevcut enerji grupu borçlu cari heisalbının de
vir tarihindeki bakiyesi Etibarikca Hazine borç
lu hesabımla, buma karşılık kurulmaca bu meblâğ
da Hazinemin ödenmiş sermaye hesabına akta
rılır.
-Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK'e DSİ
ye devredilecek varlıkların tesbiti ve devir bilan
çosunun düzenlennuesime ait işler her defasında
Bakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili kuruım ve be
lediye ile TEK tarafımdan seçilecek birer üyedemı kurulu bir kurul tarafımdan yapılır.
Bu kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteın itiibatfen, on geç 6 ay içerisinde yapılacak
devir yönetmeliğine göre çalışır.
Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar,
Maliye, İçişleri ve İmar ve İstkân Bakanlıkları
tarafımldan hazırlanır.
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TEK'e geçea-k personel
GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Etübaııkm enerji gru
bu personelli ile Etibanikm elektrikle ilgili ik
ilerde çalışan bütün personeli yeni bir tâyin iş
lemine lüzum kalmadan ücret, emleıklilük gibi
özlük hakları salklı kalmak üzere TEK'e gö
çer.
b) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddele
ri gereğince belediyeler, Devlet Su İşleri Umumi
Müdürlüğü ve İller Bankasından TEK'e devrolunacak personel, TEK ile bu kuruluşların her
binli tarafından müştereken tlesbit olunur. Tes-'
bit olunan bu personel, listeleri TEK'in Yöne
tim Kurulunca onanmakla ayrıca bir tâyin iş
leminle lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi
özlük halkları saklı kalmak üzere TEK'e ge j
çer.

İmtiyaz

(Geçici Komisyonun değiştirişi)
TEK'e

Geçecek personel

GEÇİCİ MADDE 5. — a) Bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte Etibanikıın Enerji Grupu
personeli ve Etibankm elektrikle ilgili işlerde
çalışan bütün personeli ve işçileri ile EİE den
TEK'e ve DSİ ye geçmesi Bakanlıkça tesbit
edilen diğer personel ve işçiler ve İller Banka
sının TEK'e devredilecek tesislerdeki personeli
ve işçisi yeni bir tâyin işlemine lüzum kalma
dan, ücret, emeklilik gibi özlük hakları »aklı
kalmak üzere TEK'e veya DSİ ye geçer.
b) 'Bu kanunun geçici 1 nci ve 2 nci madde
leri gereğince
belediyeler, Devlet Su İşleri
Umum Müdürlüğü ve İller Bamlkaısından TEK'e;
devnolunıacak personel, TEK ile bu kuruluşla
rın her biri tarafından müştereken tesbit olu
nur. Tesbit olunan bu personel, listeleri TEK'in:
Yönetim. Kurulunca onanmakla ayrıca bir tâ
yin işlemine lüzum kalmadan ücret, emeklilik:
gibi özlük haklan saklı kalmak üzere TEK'e 1
geçer.

hakları

İmtiyaz

haklan

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayın
lanmasından önce belediye elcktıilk işletimcvörine intıiıkal etmiş bulunan imtiyaz hakları,
Vecibeleri ve tesisleri bu işletmelerin devri ile,
Devletçe verilmiş imtiyaz sahibi şirketlere ait
imtiyaz hukuk ve vecibeleri ve tesisleri;, imti
yaz Sözleşmesinin heır hangi bir sunetle sona
emmesi halinde TEK'e geçer.

GEÇİCİ MAT)1)K 6. — Tasarının geçici 6 nci
maddesi aynen kabul ediİmişjtir-

GEÇİCİ MADDE 7. — Elektrik imtiyaz]!
tnıevcut bölgelerde, imtiyaz hukuku ımahfuz Ikalimıak k^aydiyle,, üimtiyaz sahibi tarafından kar
şılanmayan elektrik ihtiyacı, Devlet adlına
TEK tarafından doğrudan doğruya -karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 7. — Elektrik imtiyazı!
mevcut bölgelerde, imtiyaz hukuku maJhfuz kal-malk kaydiyle, imtiyaz sahibi tarafından karşılanmıyan elektrik ihtiyacı, yapılan masraflar
imtiyazlı şirketten tahsil edilmek kayıt ve şartı
ile Devlet adıma TEK tarafımdan doğrudan doğ
ruya karşılanır.

Vergi, resim ve harç

muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun uygu
lanması sebebiyle yapılacalk, devir, tescil ve di
ğer işlemler her türlü vergi, resini, harç ve
imali mükellefiyetten
müstesnadır.

M. Meclisi

Vergi, resim ve hare

muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının geçici 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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ilk hesap dönemi

TEK'in

ilk hesap dönemi

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten aynı yıllın sonuna ikadan
-olan süre, TEK'in dik hesap ıdönemidk".

GEÇİCİ MADDE 9. — Tasarının geçici 9 mcu
(maddesi aynen kabul edilmiştir.

Devralınacak dosya, evrak ve demirbaşlar

Devralınacak dosya, evrak ve demirbaşlar

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür.
lüğıe girdiği tarihte geiçici 1 nci 2 ncii maddele
rin uygulanması dolayısiyle TEK'e devrolunacak idare, kuruluş,, kurum ve işletilmelerin, bu
Ikanunun 3 ncü maddesinde belirtilen işlerlej
ilgili her türlü dosya ve evrakı geçici 1 ve 2 nci
maddelerdeki süreler dçinde TEK'e
devroluınur.

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte geçici 1 nci, 2 nci madde
lerin uygulanması dolayısiyle TEK'e ve DSİ ye
devrtoluınacak idare, 'kuruluş, kurum ve işlet
melerin, bu kanunun 3 noü maddesinde belirti
len işlerle ilgi]i her türlü doısya ve evnalkı geçici
1 ve 2 nci maddelerdeki süreler içinde TEK'e
ve DSİ ye devrolunur.

Kanunun yürürlüğe

Kanunun

girmesi

MADDE 38. — Bu Kanunun TEK'ıhı Yöne
tim Kurulu üyelerinin Genel' Müdür ve yardıımicıılannm atanmalarına ait hükümleri yayımı taırihiinlde, ıdliğer hükümleri yayımı tarihinden
3 ay sonra yürürlüğe girer.
Kanunun
MADDE 39.
lu yürütür.

yürürlüğe

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi
aynen /kabul1 edilmiştir.

Kanunun

yürütülmesi

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

girmesi

yürütülmesi

MADDE 39. —• Tasarının 39 ncu
aynen kabul edilmiştir.

maddesi

2 9 . 11 . 1969
Başbakan
8. Demirel

Devlet Bakanı
B. Sezgin

Devlet Bakanı
H. Atabeyli

Devlet Bakanı
T. Bilgin

Devlet Bakanı
G. Titrek

Adalet Bakanı
F. Z. Önder

Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
1. 8. Çağlayangil
Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz

İçişleri Bakanı
H. Menteşeoğlu
Maliye Bakanı
M. Erez
Bayındırlık Bakanı
T. Gülez

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ticaret Balkanı
V. Â. Özkan
A. Dallı
Tarım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
/. Ertem
A. 1. Birincioğlu
Çalışma
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
8. öztürk
N. Menteşe
En. ve Ta. Kay. Bakanı
Sanayi Bakanı
8. Kılıç
S. O. Avcı
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu
İV. Cevheri
Orman Bakanı
Köy İşyeri Bakanı
H. Özalp
T. Kapanlı
Gençlik ve Spor Bakanı

î. Sezgin

ı^a^ı
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MİLLET

MECLİSİ
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 13 numaralı Geçici
Komisyon raporu ( 1 / 1 6 2 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararla?'
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-951/209

8 . 1 . 1970

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
MilHî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde eklenmesine
dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik alarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
926 sayılı Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu yeni bir terfi 'sistemi ile bu sistemle irti
batlı ve paralel olarak bir imalı sistem getirmektedir. Her iki sistemin birlikte uygulanması zo
runlu bulunmaktadır.
'Ş'öyleki; 45 : 9'3 ncü maddelere göre subaylar ve astsubayların belirli şartlar ve esaslar 'dâhi
linde 'her yıl 'kademe terfileri ve keza, rütbe terfi 'edemiyenlerden şartları 'haiz olanların üst dere
ce ımaaşa sirayet edecek şekilde kademe terfileri (ufki terfileri) yapılması gerekmektedir. Malî
hükümler içinde olan rütbe ve kademeleri muhtevi gösterge talblolanna göre aylıklar tabalkikuk
etmedikçe bu mümkün iolmıy a çaktır. Ayrıca, astsubayların torfilerine ait bükümler Kanunun
70 nci maddesinde zikredilen yeni rütbe ve bekleme süreleri esaslarına göre düzenlenmiştir. Ge
çici 16 ncı maddede ise; astsubayların rütbe intibaklarının bu kanunun malî 'hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihte yapılacağı belirtilmiştir. Bu hale göre malî hükümler yürürlüğe girmeden
astsubaylar (hakkımda terfie ait hükümlerin uygulanılması mümkün 'olmamaktadır.
Keza, diğer sioısya.1 bak 've yardımlar için, terfi veya terfih suretiyle erişilen 'kademeler esas
alınJmâktadır. "Bu suretle terfie ait hükümler ile imalî bükümler birbiri ile yakın ilişkili bulunmak
tadır.
E'saisen Kanun yapıcı bu nedenle 926 sayılı Kanunu 10 Ağustos 1967 tarihlinde yürürlüğe koy
duğu halde terfie ait 'hükümlerin yürürlüğünü 30 Ağustos 1970 tarihine erteletmiş ve bu tarihe ka
dar malî bükümlerin yürürlüğe gireceği düşünülmüştür.

_ 2—
Ancak, 25 Şubat 1969 tarihinde kabul edilen 1127 sayılı Kanunla; 6'57 «ayılı Devlet Memurları
Personel Kanununun ımalî hükümleri Ocak 1971 tarihinde T. B. 'M. Meclisline sevk edilecek şe
kilde ertelenmiştir. Silâhlı Kuvvetler Pe.nsion.cil Kanununun malî hükümleri isıe; Kanunun 209/b
maddesi ile Devlet Memurları Pcrsıonel Kanunu malî hükümleri ile 'birlikte yürürlüğe girmesi
öngörülmekte, dolayısiyle ertelenmiş 'olmaktadır. Hal 'bayie olunca ımalî 'hükümlerle iligili terfie ait
bâzı hüküm;] ei'inlde buna paralel olarak ertelenmesinde 'Zorunluluk 'hâsıl olmuştur. Ancak, general
ve amirallerle, general ve amiralliğe terfi edecek albayların t erf ilerinde; (Bu rütJbellcrlde tavan ka
deme de 'bulunidulklarınldan) kademe terfileri gibi mâlî hükümlerle 'bağlantılı olmıaduğından 49 ncu
maddenin crtelenımeısi söz konusu değildir. Kadro kontenjan ve nislbictlorle ilgili mezkûr maddenin
yürürlüğü; esasen 1105 sayılı Kanunla kabul edilen 'geçici 2 nci ımadldeye ek fikıra ile intilkal dö
neminde de sağlanmış, 'bulunmaktadır.
Bu nedenlerle, astsubaylarla Astğm. : Yn. rütbelerindeki subayların mütaakıp maddelerde zik
redilen terfii erin e ait bâzı hükümlerle sicillerin tanzimine dair bâzı hükümlerin ertelenmesi za
ruri bulunmaktadır.
Bu tasarı ile: Türk Silâhlı Kuvvetleri için iki önemli konuya da hal çaresi düşünülmekte
dir. Konulardan birincisi; 926 sayılı Kanunun 49 ncu madde (f) fıkrasiyle yaş haddinden önce
sırf kadrosuzluk sebebiyle idarenin emekliye ayırmakta olduğu general ve amirallerle albaylara
verilmekte olan tazminat, bugünkü gayrikabili tatbik halinden kurtarılmış ve mâkul bir duruma
getirilmesi öngörülmüştür.
İkinci konu ise, yıllardan beri T. S. K. lerinin üst makamlarını meşgul, ast rütbelerini ise hu
zursuzluğa sevk eden, üst rütbelerdeki kadro sıkışıklığıdır. Malûmları olduğu gibi T. S. K. leri
nin bu problemi, sadece albay rütbesinde olup diğer rütbelerde ise kadro noksanı mevcuttur. Ko
nunun mâkul seviyedeki bir tazminat ile halli hem personelin mağduriyetini önliyeceği, hem de
idareyi önemli bir problemden kurtaracağı düşünülmüştür.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 209 ncu madde (b) bendinin değiştirilmesiyle 926 sayılı Kanunun terfie ait hüküm
lerini ilgiliyen ve burada tadadedilen maddelerin yürürlüğünün, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerine paralel olarak ertelenmesi sağlanacaktır. Keza, bu maddede malî hü
kümlerin yürürlük tarihini «takibeden 31 Ağustos şeklinde» hüküm zikredilmekle, 926 sayılı Ka
nunun terfie ait hükümlerine göre terfilerin yapılabilmesi için yeterli sicil süresi sağlanmış ola
caktır.
Madde 2. — Geçici 2 nci maddede yapılan değişiklikle; ertelenme süresi içinde uygulanması
na devam edilmesi gereken 4273 sayılı Kanunun maddeleri tadadedilmek suretiyle, kanunlar ara
sında muhtemel gelişmeler önlenmiş olacaktır.
Geçici 4 ncü maddede yapılan değişikle; bu maddenin esasına sadık kalınmak üzere, erteleme
süresinde yarbaylık bekleme süresi 3 yıl ve albaylık bekleme süresinin 6 yıl olarak uygulanma
sı sağlanmıştır.
Geçici 9 ncu madde; geçici 2 nci maddede zikredilen subaylar hakkındaki uygulamaya paralel
olarak, bu maddenin değişikliği ile astsubaylar hakkında da erteleme süresince uygulanacak 5802
sayılı Kanunun maddeleri tadadedilmiştir.
Madde 3. — 'Geçici 12 nci madde ile Silâhlı Kuvvetlerde halen bulunan askerî memurlar hak
kında uygulanmakta olan 1455 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu suretle
askerî memurlar emsali subayların yaş hadlerine tabiî tutulmakla, 25 fiilî hizmet yıllarını doldu
rup örnekliğe hak kazanmadan bâzılarının yaş hadleri dolmuş olduğundan emekliye şevkleri ge
rekmektedir.
Bunların belirli mağduriyetlerinin öenlenebilmesi için bu maddeye bir fıkra eklenmiş ve yapı
lan değişiklikle askerî memurların yaş hadleri sebebi ile emekliye hak kazanmadan ayrılmamaları
temin edilmiştir.
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Madde 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendi ile si
cil ve yetenekleri bakımından Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmete devamına fayda olduğu belge
lerle ispat edildiği halde, sadece kadro zorunluğu gibi idari bir sebeple genç yaşta emekliye sevk
edilen general ve amirallere, bir tazminat verilmesi öngörülmektedir. Ancak, bu tazminat esas g&rekçesindeki maddi ve mânevi tazminat niteliğinden çok uzak bulunmaktadır.
Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir Devlet memuru hem adı geçen kanun
hem de Anayasa muvacehesinde, 65 yaşma kadar hizmete devam eder ve bulunduğu barem üzerin
den aylık alırken, bir askerî şahıs yeterli olduğu halde, 65 yaşından çok evvel bir tarihte yaş had
dinden de önce emekli durumuna geçirilmektedir.
Askerliğin özel bir hizmet olması ve bu hizmetin de özel bir yaş haddi içerisinde yürütülme
sinin askerlik meslekinin bir gereği olduğu kabul edilmekte ise, bu özel yaş haddinden de önce ye
terli oldukları halde asker kişilerin emekli edilmelerinin ancak kanuni bir gereği bulunabilir.
Buna ilâveten 1101 sayılı Kanun ile de hem genç hem de randıman verilen bir yaşta emekliye
ayrılan subayların sivil sektörün her hangi bir bölümünde çalışması da büyük ölçüde önlenmiş
bulunulmaktadır.
'Bütün bu hususlar dikkate alınarak, hazırlanan tazminat tasarısında, özel yaş haddinden ön
ce, emekliye sevk edilen general - amiral ve albayların yaş haddine kadar Devletten alacakları
emekli maaşı ile tazminatların birlikte ödenmesi öngörülmüştür. Şu kadar ki; emekli maaşı ve
tazminatlar toplamının görevde olanların eline geçenden fazla olması da aynı madde ile önlenmiş
ve bu suretle hak ve adalet kaidesine riayet edilmiştir. Ancak, muvazzaf subayların maaşlarından
Ordu Yardımlaşma Kurumuna yatırılan kesintilerin, ilgililer bakımından tasarruf niteliği taşın
ması itibariyle eşitlik hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.
Madde 5. — Bu anadde ile Kanuna geçici maddeler ilâvesi öngörülmüştür.
Geçici Madde 26. — Halen Silâhlı Kuvvetlerde kadro sıkışıklığından en çok şikâyet edilmek
te olan albay rütbesinde bir seyrekleştirme düşünülmüş ve bunun için de personeli mağdur etnıiyecek en âdil ve objektif bâzı esasların teshiline çalışılmıştır.
Maddede getirilen esaslara göre, albay rütbesi bekleme süresinin sonunda, 2 yıl daha denendik
ten ısonra terfi şansını kaybedenlerden en eski Karbokulu çıkışlı subayların, her sınıfın kadro
ve mevcutları göz önünde bulundurularak kadro fazlası kadarının emekliye şevkleri öngörülmek
tedir. iBu maddeye göre, en eski Harbokulu çıt işli subaylardan aynı nasıplıların tamamı kadIO fazlası ise bu sınıfın tamamı bu sınıf, kadro failası miktarını doldurmadığı takdirde diğer
eski Harbokulu çıkışlı ısmıftan
yeteri kadarı, ;si-dl yönetmeliğinde gösterilen kıstaslara göre
Yüksek Askerî Şûraca yapılacak yeterlik derecesinin en sonunda başlanmak üzere emekli edile
ceklerdir.
Bu suretle idare, mevcut personele iş bulma gayesiyle suni kadrolar
hazırlamaktan kurtul
muş, personel de, mâkul bir tazminat ile mağdur edilmeden görevden ayrılmış olacaktır.
Geçici Madde 27. — (Bu kanun ile getirilmiş olan 49 ncu madde (f) bendi
hükümlerinden,
926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi uyarınca emekliye sevk edilmiş bulunan general ve amiral
leri de yararlandırmak amaciyle, bu geçici madde hükmü sevk edilmiş bulunmaktadır.
Aynı kanun hükümlerine göre ve bir iki yıl ara ile emekliye sevk edilmiş bulunan general
v> amirallerden, bir kısmının daha az, diğerlerinin daha fazla bir tazminata müstahak görülme
sinin yaratacağı adaletsiz durumun giderilmesi amaciyle daha önce emekliye sevk edilmiş bulu
nan 'general ve amiraller, 49 ncu madde (f) bendi gereğince almış oldukları tazminatın mahsuh'7
şartına bağlı olarak bu kanun ile getirilmekte olan tazminat hükmünden emekli oldukları ta
rihten itibaren yararlandırılmaları mümkün hale getirilmiş 'olmaktadır.
Geçici Madde 28. — '926 sayılı T. iS. K. Personel Kanununun geçici 2 ve 9 ncu maddeleri gere
ğince subay ve astsubayların terfileri hakkında, 3ü Ağustos 1969 tarihine kadar, 4273 ve 5802
sayılı kanunlar ve bu kanunlara göre çıkarılmış sicil yönetmelikleri uygulanmış; 31 Ağustos
1969 tarihinden itibaren ise, 926 sayılı Kanunun, kademe terfileri hariç, terfie ait hükümleri yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır.
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Şimdi ise, bu kanun ile getirilen değişik geçici 2 ve 9 ncu maddeler, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesine kadar, 4273 ve 5802 sayılı kanunlann
ve sicil yönetmeliklerinin bu kanun ile yürürlüğe sukulan terfie ait hükümlerinin uygulanma
sını öngörmektedir.
iSonradan doğması muhtemel yanlış anlama ve uygulamaları önlemek amaoiylc; 31 Ağustos
1969 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar geçecek süreyi de kapsıyacak şekilde,
1 JEylül 1969 tarihinde başlıyan 1970 sicil yılı için, bu kanun ile getirilen terfie ait hükümle
rinin uygulanmasını sağlamak üzere bir geçici maddenin getirilmesi lüzumlu görülmüştür.

Geçici Komisyonun raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/162
Karar No. : 4

17 . 4; . 1970

Yüksek Başkanlığa
(Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet (Meclisine arzı Bakanlar
Kurulunca 8 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı, iGenel Kurulun 14 . 1 . 1970 tarihli 25 nci ^Birleşiminde kurulması ka
bul edilmiş bulunan Geçici Komisyonumuzda ilgili Bakan ve Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere olundu.
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, birlikte uygulanacak, yeni bir terfi sis
temi ile buna paralel ımalî bir sistem getirmektedir.
'Tasarının şevkinde başlıca iki husus âmil olmuştur.
1. .Subay ve astsubaylar hakkındaki terfie ait hükümler .Devlet Memurları Personel Kanu
nunun malî hükümleri yürürlüğe girmediğinden uygulanamamaktadır. Bu itibarla 926 sayılı Ka
nunun malî hükümlerle irtibatlı hükümlerinin ertel.enmcısindeki zaruret,
2. 926 sayılı Kanunun 49 ncu madde (f) bendi gereğince terfie yeterli olduğu halde kadro
olmadığı için terfi edemiyen ve aynı sebeple emekliye sevk edilen personelin mağduriyetini gider
mek (Devlet Memurları arasında yetersizlik hariç kadrosuzluk sebebiyle emekliye
sevkedilen
personel yoktur.)
ıG-aycsiylc mezkûr tasarı Yüce Meclise sevk edilmiştir.
Tasarının gerekçesinde de tafsilâtı ile arz ve izah olunan hususlar ve gerekse ıSaym Millî
Savunma Bakanı ile Bakanlık temsilcilerinin velilikleri tamamlayıcı bilgiler,
Komisyonumuzca
da uygun mütalâa olunarak prensiholarak kabul edildikten sonra
maddelerin tetkikine geçil
miştir.
Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenen Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 209 TICU maddesinin (ıb) bendi prensip bakımından aynen kabul edilmiş, ancak malî hü
kümlerin kısa ıbir zamanda yürürlüğe (girmesi halinde 926 sayılı Kanunun uygulanması yönünden
hazırlıkların yapılabilmesi ve sicillerin
tamamlanmasına zaman bırakılabilmesi gibi hususların
dikkate alınarak idareye 1 yıllık bir .süre daha tanınmasının zorunlu ve gerekli olduğu kabul
edilerek madde bunu temin edecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 4 ncü maddesiyle terfie hak kazanjp da bekleme süreleri isonunda kadrosuzluk ne
deni ile terfi ettirilemiyen kıdemli albay ile general ve amirallerin emekliye sevk edileceğini,
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926 sayılı Kanunun 49 neu maddesinin (f) bendi gereğince verilen 2 - 8 maaş tutarı tazminatın
yeterli olmadığı gerekçesiyle, ve bu personele alacakları emekli maaşları ile birlikte tazminatların
birlikte ödenmesi öngörülmüştür. Madde prensip olarak kabul edilmiş fakat çeşitli ve yıpratıcı
tefsirlere yolaçacağmdan birçok tazminatın yerine 3 senelik kıdemli Albayın maaşı kıstas alı
narak bunun :
Kıdemli albaylara
% 25 i
Tuğgeneral - Tuğamirallere
% 35 i
Tümgeneral - Tümamirallere
% 40 ı
Korgeneral - Koramirallere
% 60 ı
Orgeneral - Oramirallere
% 70 i
tak bir tazminat halinde verilmesi kabul edilmiştir.
Sadece kadro zorunluluğu gibi idari bir sebeple genç. yasta ve özel yaş haddinden önce emekliye
sevk edilen albay, general ve amiraller kadro yaş haddine kadar bu tazminatları alacaklar ve bu
tazminatlarla birlikte aldıkları emekli maaşı tutarı resmî görevde liken eline geçen militan geç.emiyecek, bıilâhara normal emekli 'maaşlarını almaya devam edecekler, vârislerine intikal ctnıiyccek
ve Gelir Vergisinden de muaf tutulacaktır.
Böylece albay ve daha yukarı rütbelerdeki kadro sıkışıklığı önlenin iş dolayısiyle mahrut bo
zulmamış olacak ve genç subaylar için de çalışma azimleri büyük ölçüde artacak ve eni ekliye sevk
edilen mezkûr zevatın 'da maddeten ve mânen tatmini sağlanmış olacaktır.
Albay rütbesinde fazla be'kliyenlcr matlabı altındaki tasarının 5 nci maddesi ile 926 sayılı Ka
nuna eklenen geçici 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonundaki (gösterilir) 'kelimesi «gösterile
cektir» şeklinde, ikinci fıkrasının (2) nci bendi kelimesinden sonra (son fıkrası hükmü) yerine
«hükümleri» kelimesi ikame edilmiş ve bu redaktelerle geçici 26 ncı madde kabul edilmiştir.
Emekli olan General ve Amiraller matlabı altında geçici 27 nci maddenin 2 ned satırındaki (gö
re) kelimesinden evvel «Kadrosuzluk sebebiyle» ibaresi eklenmiş ve bu değişiklikle madde kabul
edilmiştir.
31 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 926 sayılı Kanun, kademe terfileri hariç, terfie ait hüküm
leri yürürlüğe girmiş olmasına rağmen sonradan doğması muhtemel yanlış anlama ve uygulama
ları önlemek amacı ile sevk edilen geçici 28 nci maddede terfi edecek subay ve astsubaylara han
gi görevlerde olurlarsa olsunlar (geçici 2 ve geçici 9 ncu madde esasları dâhilinde) çift hükümlü
sicil tanzim edilerek 1970 ylı terfilerinin buna göre yapılacağı şeklinde değişiklik yapılmış ve bu
haliyle geçici madde 28 kabul 'edilmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 6 ncı ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine 'arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur.
Geçici Komisyon B'aşkanı
Sözcü
Kâtip
Denizli
Muğla
Kastamonu
Hatay
M. Emin Burul
Ahmet Buldanh
Hasan Tosyalı
Hüsnü Özkan
İmzada bulunamadı
Konya
Baha Müderrisoğlu
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DıEĞİŞTlRtŞİ

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve 3 ıg>eçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve üç geçici madde ek
lenmesine dair Kanun tasarısı

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 209 ncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
«b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mah
rumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burs
lar, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı öde
neği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri,
emeklilik ikramiyesi (49 ncu madde uyarınca
verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımı
na ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun malî hükümleri ile birlikte; bu ka
nunun, 28, 37 - 46, 50 - 57, 59 - 63, 76 - 78,
80, 84 - 99, 101 - 105 ve 111 nei maddeleri ile
47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 nci maddesi
nin (f) ve (g) bendleri 14 . 7 . 1965 tarih ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî
hükümlerinin uygulanmasını izliyen 31 Ağustos
tarihinde,»

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926
sayılı Türk ISilâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 209 ncu maddesinin (b) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
«b) Kademe terfii, aylıklar,
harçlıklar,
mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve
burslar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı
ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri,
emeklilik ikramiyesi (49 ncu madde uyarınca
verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yar
dımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun malî hükümleri ile birlikte; bu
Kanunun, 28, 37 - 46, 50 - 57, 59 - 63, 76 - 78,
80, 84 - 99, 101 - 105 ve 111 nci maddeleri ile
47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 nci maddesi
nin (f) ve (g) bendleri 14 . 7 . 1965 tarih ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî
hükümlerinin uygulandığı yılı takibeden yılın
31 Ağustos tarihinde,»

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun (geçici 2, 4 ve 9 ncu maddeleri aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 209
ncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belir
tilen süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve 18
nci maddeleri ile bu maddelerin ek ve değişik
likleri (bu maddeler dışındaki diğer maddeler
ile bunların ek ve değişiklikleri ve geçici mad
deleri hariç) ve o kanuna göre çıkarılmış Subay
Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emek
lilik ve ayırma ile ilgili hükümleri uygulanır.
Ancak, her sınıf ve rütbedeki general ve amiral
lerin terfi ve emeklilik işlemleri ile albayların
terfi işlemlerinde Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınmak suretiyle, 49 ncu maddenin (de
ğerlendirmeye ait hükümleri hariç) a, b, c, d, e
ve f bendlerinde belirtilen kadro, kontenjan,
nispet ve miktarlarla diğer hükümleri uygula
nır.»
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 209 ncu
maddesinin (!b) bendi son fıkrasında belirtilen
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(Hükümetin teklifi)

(Geçici Komisyonun değiştirişi)

süre içinde yarbay olanlar için yarbaylık bekle
me süresi üç yıl, albaylık bekleme süresi altı
yıl ve albay olanlar için albaylık beldeme süresi
altı yıldır.
5802 sayılı Kanunun

uygulanması

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun 209 ncu
maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen
süre içinde, astsubay ve astsubaylıktan subay
olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Ka
nununun 8, 10 ncu maddenin ilk fıkrasının
1 nci ve 2 nci cümleleri, 13,. 26, 27, 28 nci mad
deleri ve kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay
Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emek
lilik, ayırma ve astsubaylıktan subay olma ile
ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir :
Ek fıkra : Şu kadar ki 25 fiilî hizmet yılı
nı dolduruncaya kadar yaş haddi sebebiyle emek
liye sevk edilmezler.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 49 ncu madde (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
«f) Bekleme süreleri sonunda terfi edemiyen general ve amiraller emekliye sevk edilir.
Bunlardan;
I - Bekleme süresi sonunda emekliye sevk
edilen orgeneral ve oramirallere,
I I - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk se
bebiyle terfi ettirilemiyerek emekliye sevk edi
len general ve amirallere,
I I I - (c) fıkrası gereğince kontenjanı artırılan
grupun normal kontenjanlarına indirilmesi için
emekliye sevk edilen general ve amirallere,
Emekliye sevk edildikleri rütbede almış ol
dukları tayın bedeli, hizmeteri tazminatı, gene
ral - amiral tazminatı ve kıta tazminatı (kıta
tazminatı almıyanlar kendi özel kanunlarınca
almış oldukları tazminatı) nın brüt tutarı emek
li oldukları tarihten başlıyarak rütbesinin yaş
haddine kadar olan sürece her ay tazminat
olarak Emekli Sandığınca ve emekli maaşı ile
birlikte ödenir. Bu personel, emekliye sevk edil-

MADDE 4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 ncu madde (f) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
«f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemiyen general ve amiraller emekliye sevk edi
lir.
Bunlardan;
(I) - Bekleme süresi sonunda emekliye sevk
edilen orgeneral ve oramirallere,
(II) - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk
•sıebeibıiyle terfi cttirilmıiyerelk 'eırnekliye sevk
edilen gcnıcrall ve amirallere,
(III) -ı (c) fıkrası gereğince kontenjanı artı
rılan grupun normal kont enj ani arınla indirilımesi için emekliye sevk edilen general ve amiırallcre,
Emekliye sevk edildikleri tarihi takibedeııl
ay başından itibaren,, 3 yılını bitirmiş albayın
maaşının tuğgeneral - tuğamirale % 35, tüm
general - tümamirale % 40, korgeneral - kora
mirale % 60, ve orgeneral - oriaımirale % 70 ora
nı udu kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin yaş
haddine kadar olan sürece lemekli aylığı ile
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dikten sonra yukarda sayılan maaş ve sair un
surlarda değişiklik olduğu takdirde bundan
yararlandırılırlar.
Emekli 'Sandığı üç aylık devreler halinde bu
meblâğı faturası karşılığında Hazineden tahsil
eder.
Bu fark tazminatlar, vergiye tabi değildir
ve yaş haddinden önce ölenlerin vârislerine inti
kal etmez.
Ancak bu fark tazminat ile emekli maaşı top
lamı muvazzaf emsalinin eline geçenden fazla
olamaz,
Kadrosuzluk sebebiyle yaş haddinden önce
emekliye sevk edilen albaylara da general - ami
ral tazminatı hariç yuıkardaki fıkra hükmü uy
gulanır.
7 . 2 . 1069 tarih ve 1.101 sayılı Kanunun
Ek - 5 nci maddesi şümulüne girenler bu tazmi
nattan fay dal anam azl ar.»

birlikte Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu
'suretle verilecek elmeıklıiı aylığı ve 'kadrosuzluk
tazminatının toplamı Sil'âhlı Kuvvetlerde gö
revli aynı rütbedeki bütün, e mis a İleninden en
az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline ge
çenden f azil a olamaz.
Emekli Sandığı üç aylık devreler halinde
bıı meblâğı faturası karşılığında Hazineden
tahsili eder.
Kadrosuzluk sebebiyle yas haddinden önco
emekliye sevk edilen albaylara da yukarıda
tarif edilen albay maaşının % 25 i kadrosuz
luk tazminatı olarak verilir ve ödenmesıindü
yııkarıki fıkralarda belirtilen esas ve usuller
uygulanır.
Bu taz.iuina.tlav vergiye tabi değildir ve yaş'
haddinden önce ölenlerin vârislerine intikal
etmıez.
7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 saydı Kanunun
ek H ııeıi ,nuaddesi şümulüne girenler bu tazmi
nattan faydalanamazlar

MADDE 5. — 27 . 7 . .1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Fersomel Kanununa
aşağıdaki geçici maddeler 'eklenmiştir.

MADDE 5. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türlk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :

Albay rütbesinde fazla bekliy enler

Albay rütbesinde fazla beMiy enler

GEÇİCİ MADDE 26. — Bıı Kanunun 209
ncoı maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen
süre içinde; anormal bekleme süresi sronunda iki
yıl ve daha fazla terfi etmiyerek 'beklemiş «lan
albaylardan, subaylığa naşı plan eıı eski ıol an
lardan ve aynı nasıplılar arasında Yüksek Aske
rî Şûra tarafından yapılan ehliyet sıralaması
nın en sonundan başlamak üzere ısını Harındaki
kadro ve ihtiyaç da göz önünde 'bulunduııuilarak
yeteni 'kadarı emekliye sevk edilebilir.
Yapılan ehliyet sıvalatmasında uygulanacak
kıstaslav Subay Sicil Yönetmıeliğindc gösterilir.
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ııeuı
madde (f) bendi son fıkrası hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunun 209 ncu
•maddesi (b) bendi son .fıkrasında belirtilen
süre içıinde; normal beklıeıme süresi sonunda
iki yd vo daha fazla terfi letmiyereık beklemiş
olan albaylardan, subaylığa, nasıpları en eski
olanlardlan ve1 aynı nasıplıları arasında Yüksek
Askerî Şûra tarafından yapılan ehliyet sırala
masının en sonundan başlamak üzere sınıf] arındaki kadro ve ihtiyaç da göz önünde bulundiiıırularaık yeteri lkadla:ra emekliye sevk edilebi
lir.
Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak
kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde göstcrilıecektir.
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 ncu
imad.de (f) bendi hükümlleııi uygulanır.

Emekli olan general ve amiraller

Emekli olan generdl ve amiraller

GEÇİCİ MADDE 27. — 10 Ağustos 1967 ta
rihinden sonra 49 ucu madde hükümlerine göre
emekli edilmiş olan general vo amirallere de bu

GEÇİCİ MADDE 27. — 10 Ağustos 1967 ta
rihimden önce 49 ncu madde hükümlerinle göre;
kadrosuz]ıılç sebebiyle emtlkli ediHmiş olan geno-
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karnınla değiştirilen 49 nen madde (f) bendi hü
kümleri uygulanır. Şıu -kadar ki; bu hüküm
lerden. yararlanmak isteğinde bulunan general
ve amirallerin daha önce bu bend hükümlerine
göre almış oldukları tazminat, bu 'kanuna göre
ödenecek miktardan düşülür.

rai ve amirallere de bu kanunla değiştirilen
49 ncıı madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
Şu ikadar ki; bu hükümlerden yararlanmak iste
ğimde bulunan general ve amirallerin daha önce
bu bend hükümlerine göre altmış oldulkları taz
minat, bu kanuna göre ödenecek miktardan dü
şülür.
Subay ve Astsubay

Subay ve Astsubay Sicil yönetmeliklerinin
uygulanması

Sicil yönetmeliklerinin
gulanması

uy

GEÇÎCÎ MADDE 28. — 1 Eylül 1969 tari
hinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802
sayılı kanunlara göre çıkarılmış ve bu kanun ge
reğince uygulanan Subay vıe Astsubay Sicil yö
netmelikleri hükümleri uyarınca toplanacak si
ciller uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 28. — 1 Eylül 1969 tari
hinde blaşlıyan 1970 sicil yılında, 4273 ve 5802
sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış Subay ve
Astsubay Sicil yönetmellükleri hükümleri (geçici
2 ve geçici 9 ncu maddeler esasları dâhilinde)
uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubayla
ra hangıi görevlerde olurlarsa olsunlar çift hülikümlü ısiedl tanzim ledilerek 1970 yıllı terfileri
buna göıre yapılır.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Tiasarmın 6 ncı maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu Kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yü
rütür.
8 . 1 . 1970
Başbakan
Devlet Bakanı
S. Demirel
R. Sezgin
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Atabeyli
T. Bilgin
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
G. Titrek
Y. Z. Önder
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
H. Menteseoğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
/. S. Çağlayangil
M. Erez
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
O. Oğuz
T. Gülez
Ticaret Bakanı V.
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
G. Titrek
V. Â. Özkan

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu
Ulaştırma Bakanı
İV. Menteşe

Çalışma Bakanı
S. Öztürk

Sanayi Bakanı
8. Kılıç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
S. O. Avcı

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Cevheri

İmar ve î^kân Balkanı
H. Nakiboğlu

Köy İşleri Bakanı
T. Kapanlı

Orman Bakanı
H. Özalp

Gençlik ve Spor Bakanı
t. Sezgin

>>«-^
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