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I. — GEÇEN TUTA 

Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun, 
Gediz depreminin meydana getirdiği zararlar, 
yabancıların yaptığı yardımlar ve alınması ge
rekli tedbirler hakkındaki demecine İmar ve is
kân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu cevap verdi. 

2510 sayılı iskân Kanununa ek ve 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kânununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve üç geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarıları ikinci defa açık 
oya, sunularak kabul olundu. 

1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezke
resi okundu ve adı geçen kanun tasarısının ge
ri verileceği bildirildi. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala oğlu'-
mm, 10/10 esas sayılı Meclis araştırması yapıl-

II. — GELEN 

Tasarı I 
1. — Su kaynaklarının kullanılması hakkın

daki kanun tasarısı (1/313) (içişleri, Tarım, 
Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklifler 

2. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'-
m, Eski Hatay Cumhuriyeti Millet Meclisinde, 
Hatay Devletinin Türkiye Cumhuriyetine ilti
hak kararına müspet oy veren milletvekilleri
ne birer istiklâl Madalyası verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/345) (Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 22 arkadaşının, 205 sayılı Ordu Yardımlaş
ma Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi (2/346) (İç
işleri, Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) { 

AK ÖZETİ 

masına dair önergesini geri aldığı hakkındaki 
önergesi kabul olundu. 

Trafik kazalarının artış sebepleriyle önleme 
çarelerini tesbit konusunda araştırma yapmak 
üzere kurulması kabul edilen Meclis araştır
ması Komisyonuna üye seçimi yapıldı ise de, 
çoğunluk sağlanamadığı, seçimin tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

8 . 5 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ol- Kenan Aral 

Kati 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

KÂĞITLAR 

Raporlar 
4. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 15 . 1 . 1943 gün ve 4397 sayılı Maaş 
Kanununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 
5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine 
bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) 
(S. Sayısı : 127) 

5. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

0 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 78 nci Birle- simini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Işıklar yandıktan sonra sayın mil
letvekillerinin beyaz düğmelere basmalannı 
rica ederim. 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erteni'n, 
C. H. P. Grupu adama, memleketimizin Av
rupa Ekonomik Topluluğu bünyesinde hazırlık 
döneminden geçiş dönemine girmesinin v>e bu
nun için ileri sürülen şartlan sakıncalarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilgili olarak 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Muammer Erten gündem dışı kısa beyanda bu
lunmak istiyor. Buyurunuz efendim. 

ıO. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayam Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Sayın Başkanın lütfettikleri çok kısa za
man içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile Türkiye ilişkilerini C. H. P. Grupu adına 
arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile Türkiye'nin münasebet
leri ve hazırlık döneminden geçiş dönemine 
girme konusu belki de Türkiye'nin bir numa
ralı meselesi haline gelmitşir. Atacağımız 
yanlış bir adım nesiller boyu Türkiye'nin altın
dan r kalkamıyacağı ağır yüklerle karşı - kar
şıya gelmesine sebebolabilir. Onun için Hü
kümeti bir kere daha uyarmayı bir görev sa
yıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 
1963 Eylül ayında yapılan Ankara Anlaş

masına göre Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki anlaşmanın amacı ikinci 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

madde ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
maddeye göre anlaşmanın amacı, Türkiye eko
nomisinin hızlandırlımış kalkınmasını ve Türk 
balkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama 
şartlarının yükseltilmesini sağlama görevini tü
mü ile göz önünde bulundurarak taraflar ara
sındaki idari ve ekonomik ilişkileri aralıksız 
ve dengeli olarak güçlendirmeye teşvik etmek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu anlaşmaya göre üç devre kabul edilmiş

tir : Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son 
dönem. Hazırlık dönemi beş sene olup 1 
Aralık 1969 tarhinde sonra ermiş bulunmak
tadır. Ama o zaman anlaşmayı yapanlar 
hazırlık döneminde gerekli çalışmalar yapıl
mazsa bunun altı sene daha uzatılması imkâ
nım bu anlaşmaya koymuşlardır. 

Niçin nazırlık döneminden geçiş dönemine 
giremeyiz; bunları kısa bâzı rakamlar arz ede
rek 'anlatmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye 

arasında ekonomik ve sosyal yapa bakımın
dan çok mühim farklar bulunmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun yıllık millî 
geliri 380 milyar dolar liken Türkiye'ninki on 
miryar dolar civarındadır. AET de fert başı
na gelir 2 048 dolar iken Türkiye'de 200 dolar 
civarında; Ama % 70 i tarımda çalışan insan
ların gelirleri yüz doların altında bulunmakta
dır. 

IV - BAŞKANLIK DÎVANININ 
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Avrupa Ekonomik Topluluğunun ihracatı
nın % 97 si sanayi ürünleri, Türkiye ihracatı
nın % 80 i tarım ürünleridir. Buna karşılık 
gerek sınai, gerek tarım maliyetleri arasında 
% 100 ile % 300 bir fark bulunmaktadır. 

Sanayide ve tarımda kullanılan kredilerin 
faizleri Türkiye'de Ortak Pazara nazaran 3 - 4 
misli fazla bulunmaktadır. Geçiş dönemine 
girerken paramızın değeri konusu önemdi bir 
problem olarak ortada bulunmaktadır. 

AET de bir sanayi kuruluşu 2 - 3 zaman 
birimi içinde yapılırken Türkiye'de 11-12 za
man birimi, içinde ancak yapılabilmektedir ki, 
bu çok büyük bir sonuç doğurmaktadır. Tür
kiye'de altyapı tesisleri kurulamamıştır. AET 
ye ihracatımız 1964 te % 37,9 dan 1968 de 
% 33 e düşmüştür, ithalâtımız ise % 28,7 den 
% 36,9 a yükselmiştir, ihracatın ithalâtı kar
şılama nisbeti % 89 dan % 76 ya düşmüştür. 
Sınai hammaddelerin fiyatları ise - zaman al
maması ilcin hepsini vermiyorum - sanayim en 
önemli hammaddesi olan demir - çelikte fiyat
lar Ortak Pazarda tonu bin lira civarında iken, 
Türkiye'de 2 670 liraya kadar yükselmiş bu
lunmaktadır. Türkiye'de sacdan mamul bir va
ril yüz liraya Türkiye fiyatları ile imal edile
bilirken, Ortak Pazardan ithal edilecek ham
maddelerle 49 liraya mal edilebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçiş dönemine girebilmek için beş sene 

zarfında hiçbir hazırlık yapılmamıştır. Gerekli 
altyapı reformları, toprak reformu., vergi re
formu gibi gerekler yerine getirilmemiştir. 
Bu sebeplerle biz (bu gerçekleri ortaya koyarak 
Ocak ayında yapılan Münih Toplantısında ve 
Nisan ayında yapılan Antalya Toplantısında 
O. H. P. li üyeiler olarak hazırlık döneminin 
uzamasını, Ankara Anlaşmasının verdiği im
kânlar içinde uzatılmasını ve gerekli hazırlık
ların süratle yapılmasını istedik ve bu taleple
rimiz kabul edilmediği için. alman karara mu
halif kaldık. 

Değerli arkadaşlarım; hazırlık döneminden 
geçiş dönemine geçmenin mahzurlarını belirt
tikten sonra, bir de Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun Aralık ayında bize yapmış olduğu ge
çiş dönemine giriş şartları hakkında birkaç 
cümle söyliyerek bunun ne kadar imkânsız ol
duğunu ve Türkiye için çok ağır bir durum 
yarattığını arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; sanayide Ortak Pa
zarın bize teklifleri Türkiye için önemsizdir : 
Bütün gümrükler kaldırılıyor, tahditler kal
kıyor, ama hiçbir ihracatımız yoktur. Yalnız 
ihraç ümidimiz olan tekstil maddeleri vardır, 
bunlarda ise tahdit konmaktadır. Yani bir tek 
ümidi olan maddede dahi Ortaik Pazar bize 
ihraç imkânı tanımamaktadır. 

Buna mukabil Türkiye'ye AET den yapılan 
ihracata karşılık ithalâtımızın yüzde 20 si 8 se
ne, yüzde 35 i 12 sene, yüzde 45 i de 22 sene
lik devreler içinde gümrükleri sıfıra inecek ve 
bütün tahditler, sınırlamalar kaldırılacaktır. 
Bunun yanında, uzmanlarımızın tesbit ettiğine 
göre, tutarı 2,5 ilâ 3 milyar lira civarında 
olan ve Türkiye'de imal edildiği için ithal ya
saklanmış olan bütün maddelerin tahditleri 22 
senelik devre içinde kalkmış olacak, liberas
yon miktarı da 1988 senesinde yüzde 80 e ulaş
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'ye tarımda hiçbir taviz tanınma
maktadır. Geçiş dönemine girildikten bir sene 
sonra ancak müzakere edebileceğimiz bildiril
mektedir. Bu, hiçbir şey ifade etmez. Halbuki 
bizim ihracatımızın yüzde 80 ini tarım ürünleri 
teşkil etmektedir. 

Malî protokolde 220 milyon dolarlık bir yar
dım düşünülmektedir. 

Çalışan işçilerimiz için sosyal haklardan fay
dalanma imkânı düşünülmekte, ancak AET nin 
kendi içindeki imkânlar tanınmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, teferruatına girmek 
imkânını bulamadığım bu kısa mâruzâtımla 
anlatmaya çalıştığım, çok az rakamlarla netice 
şudur ki, AET'nin Türkiye'ye teklif ettiği ve 9 
Aralıkta Hükümetle yapılan toplantılarda, Hü
kümetimizin ar;ağı - yukarı angaje durumunda 
olduğu şartlarla, Türkiye Ortak Pazara girerse 
Türk ekonomisi bir iflâsa götürülecek duruma 
getirilecektir. 

Bu şartlar altında anlaşmanın 2 nci madde
sine de aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Günkü, Türk ekonomisinin geliştirilmesi bahis 
konusu iken, tersine Türk ekonomisinin bütün 
güçleri âdeta ipotek altına alınma tehlikesiyle 
'kırsı karşıya bulunmaktadır. 

Bu ağır şartlar altında netice ne olacaktır? 
Verdiğim rakamlar kendi rakamlarım değil, bü-
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tün Devlet organlarının, Hükümet organlarının 
hazırladıkları resmî rakamlara dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç kısaca şöyle gö
rünmektedir : 

1. Kurulmuş olan Türk sanayii yaşıyamaz, 
yurt içi rekabete karşı dahi dayanamaz. 

2. Yeni kurulması düşünülen sanayi kolları 
kurulamaz, kurulanlar gelişemez veyahut da 
bunlar yabancılar tarafından ancak kurulabilir. 

3. Uzmanların yaptıkları hesaplara göre 
dış ticaretimiz şöyle tor sonuçla karşılaşacaktır, 
1983 tarihine kadar yapılan hesaplara göre so
nuç şöyle görünmektedir : 

1967 de ithalâtımız 240 milyon, ihracatımız 
168 milyon dolar, açık 71 milyon. 

1973 te tahmin ithalât 690 milyon dolar, 
ihracat 252 milyon, açık 438 milyon. 

1978 de ithalât 920 milyon, ihracat 335 mil
yon, açık 584 milyon dolar. 

1983 e vardığımız zaman, ithalât 1 milyar 
439 milyon dolar, ihracat 473 milyon dolar, acık 
966 milyon dolar. 

Bunun neticesi, genel ihracatımızın yüzde 
38 i Avrupa Ekonomik Topluluğunda olurken, 
ithalâtımızın yüzde 72 si AET den olmaktadır, 

Bu demektir ki, üçüncü devletlerle ihracat 
imkânlarımız artık (tamamen tıkanma durumu
na gelmektedir. 

Bu arz ettiğim nedenlerle yapılan hesaplara 
göre, geçiş dönemine girdiğimiz andan itibaren 
20 yıl zarfında Türkiye'nin AET'e karsı dış 
ticaret açığı 100 milyar Türk lirası olarak he
saplanmaktadır . 

Değerli arkadaşlarını, bu rakamlar Türkiye 
için korkunç bir gelecek ifade etmektedir. Bu 
sebeplerle biz Münih'ten beri savunduğumuz gi
bi, hazırlık döneminin uzatılmasını bir kere da
ha Hükümetten rica ediyoruz. Hele, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun teklif ettiği şartların 
hiç müzakeresiz reddedilmesinde Türkiye için 
sayısız menfaatler görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız bu kararın 
maddi ve mânevi sorumluluğuna ve gelecek ne
sillerin hayatını ipotek altına almaya hiçbir 
Hükümetin gücü yetmez. 

9 Aralıktan Ibu yana Cumhuriyet Halk Par
tisinin yapmış olduğu mücadele ve kamu oyun
da uyanmış olan bir hareket karşısında Hükü
metin de. Avrupalı üyelerin de bu konuda ce

saretinin kırıldığını yavaş yavaş müşahade et
mekteyiz. 

Ümidederiz ki, Hükümet, daha kendi daire
leri arasında, bakanlıklar arasında ihtilâf ko
nusu olan farklı maliyet unsurlarının Ortak 
Pazarla Türkiye arasında henüz tesbit edileme
miş olduğu bir ortamda, Ortak Pazarın geçiş 
dönemine girme teşebbüsü hakikaten üşüntü ile 
seyredilecek bir manzaradır. 

Hükümetin böyle bir durumdan kaçınması
nı tekrar rica ediyoruz. Türkiye'nin geleceği 
yanlış bir kararla büyük tehlikelerle karşı kar
şıya kalacaktır. Böyle bir karara Hükümet yö
neldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
çok büyük bir mücadele vereceğimizi ifade eder, 
beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür
lerimi arz eder, saygılar sunarım. (C.H.P. sıra
larından alkışlar.) 

2. — Adana Milletvekili Fazıl (Jiileç.'in, Gü
ney bölgelerinde buğday alım fiyatlarına ve, 
Ziraat Bankasının plasman sıkıntısı çektiğine 
dair gündem, dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fazıl Güleç, Adana böl
gesinde Ibuğday alım ve fiyat ilânı hususunda 
fevkalâde kısa bir konuşma yapacaksınız, bu
yurun. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli «arkadaşlarım; Güney bölgesinde, dola, 
yısiiyle Adana, tçeıl, Hatay illerimizde, buğday 
hasadına başlanmıştır. 

Bu bölgenin iklim şartları dolayısiyle diğer 
bölgelerden önce mahsul yetiştirmesi, bâza ted
birlerin alınmasını gerektirmektedir. Hüküme
tin en geç 15 Mayıstan önce buğday alımı için 
Toprak Mahsulleri Ofisini harekete geçirmesi 
birçok yönlerden zaruridir. 

Buğday bölgesinde çiftçilerimiz bu sene 
ekime müsait arazisinin yüzde 80 ine buğday 
ekmiştir. Çiftçinin tek ümidi ve yaşama kay
nağı olan buğdayını desteklemek ve ucuz fiyatla 
tefeci, aracı eline düşmeden değer fiyatına al
mak Ofisin kuruluş nedenlısrindendir. Bu ba
kımdan Toprak Mahsulleri Ofisinin tefeci ve 
aracılardan evvel harekete geçirilmesini rica 
ederim. 

Bilindiği gibi, köylümüzün üretimde kullan
dığı malzemenin maliyet fiyatları büyük ölçüde 
artmıştır. Traktör ve yedek parça, akaryakıt 
fiyatları durmadan yükselmektedir. Bu ne-
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denie buğday fiyatları 100 kuruştan aşağı düş
tüğü takdirde, köylümüz ürettiği maldan hiç 
faydalanamıyacaktır. 
Alım fiyatları tesbit edilirken Hükümetin bu 

hususu göz önünde tutmasını rica ederim. 
Ziraat Banjkası şubeleri finansman sıkıntısı 

içindedir. Ziraat Bankası hiçbir jkonuda tarım 
kredisi için yeni finansman göndermek şöyle 
dursun, 1 milyarlık depasmanmı kapatmak mak
sadı ile mevcut kredilerde de kısıntı yapma yo
luna gitmiştir. 

Hükümetin dile getirdiğim köylü sorunları 
üzerinde dikkatle eğilmesini rica eder saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu, zatıâlini-
ze suni gübrıe tatbikatı hakkında istemiş oldu-

±. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Ma
liye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/154) (8. Sayısı : 
İSİ) 

BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu ka
nun tasarısının 4 ncü maddesini daha evvel 
okutmuştum, ürerinde söz ailan arkadaşlarıma 
şimdi sırası ile söz vereceğim. 

Bayın Hasan Tosyalı, Güven Partisi Gru-
pu adına söz istemişsiniz bu madde üzerinde, 
buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı söz istiyorsunuz? 
Şimdi istediniz, peki efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Yüce Meclisimizin Sayın Baş
kanı, çok kıymetli arkadaşlarım. 

Türkiye Elektrik Kurumu hakkındaki ka
nunun tümü hakkında geçen oturumumuzda 
görüşlerimizi arz etmiştik. Şimdi kanunun 4 ncü 
maddesi hakkındaki görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin sathında bulunan elektrik ener

ji kaynaklarından, hidro elektrik, kömür, pet
rol, tabiî gaz, nükleer jeotermal gibi muhtelif 
kaynaklardan elde edilecek elektrik enerjisinin 

ğunuz söz için imkân sağlıyamıyorum, özür di
lerim. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Sayın Baş
kan, mümkün değil mi acaba gündem dışı söz 
istesem? 

BAŞKAN — Efendim, çok daha evvel mü
racaat edip de dileğini yerine getiremediğim 
arkadaşlarımdan özür diledim, zatiâliniz he
nüz daha bugün müracaat etmişsiniz. Sizden 
evvel grupunuza dikkat ederseniz çok arkada
şınız söz istemiştir, onları dahi imkân dâhili 
bulamıyorum. 

M. HULÛS! ÇAKIR (izmir) — Çiftçilerle 
ilgili mühim bir konu üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, her arkadaşımız 
Türjk Mileltindn muayyen menfaatsri ve hakla-
riyle İlgili konuşuyorlar burada. 

üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili etüt, plân, 
proje, inşa, tesis, işletme, bakım ve onarım ve 
finansman gibi birbirine bağlı ve çok çeşitli 
hizmetleri müzakere etmekte olduğumuz kanun 
ile 10 milyar kuruluş sermayeli büyük bir ka
mu iktisadi teşekkülü olan Türkiye Elektrik 
Kurumuna bağlamış olacağız. 

Bu kanunun, Yüce Meclisimizde müzakere 
etmekte olduğumuz en mühim kanunlardan ve 
memleketimize en hayırlı hizmetler yapacak 
kanunlardan biri olduğuna kaaniiz. Güven Par
tisi olarak bu kanunu tüm olarak destekliyo
ruz ve memlekete hayırlı olmasını diliyoruz. 

Ancak; kanunun 4 ncü maddesinde, köylere 
iletilecek enerjinin proje maliyetinin yüzde 25 i 
köylü tarafından peşin olarak ödendikten son
ra köye elektrik götürüleceği söyleniyor. Bu, 
memleketimizin Anayasa ilkelerine, Hükümetin 
programına, insan haklarına, iktisadi ve sosyal 
düzenimize tamamen aykırıdır. Çünkü; Türki
ye'nin nüfusunun çoğunluğu ve zirai istihsali
nin, sosyal yapısının temeli köydür. Köy, çok 
geri kalmıştır. Köyü kalkındırmakla Türkiye'
yi kalkındırabiliriz. Köye yol yapmak isteriz, 
köylünün iştirakini isteriz; köye mektep yap
tırmak isteriz, köylünün iştirakini isteriz. Köye 
elektrik götürmek isteriz, yüzde 25 ini peşin 
öde deriz. Bu nevi hizmetler şehirde ve kazada 
yapıldığı zaman şehirliden hiçbir şey istemeyiz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Asla şüphem yok ki, yüzde 80 i köylü olan 
milletimizin yüzde 80 temsilcileri köylünün 
derdini çok iyi bilmektedirler. Köylünün temsil
cisi olan Yüce Meclisimizin kıymetli arkadaş
ları köylümüzü memleketin tümünden ayrı bir 
varlık gibi görerek, zaten fakir olan, artık yük 
çekemez hale gelen köylümüze ikinci bir ilâve 
yükü de yüzde 25 olarak yüklemek doğru ol-
mıyaoaJktır, hepimiz bu kanaatteyiz. 

Bir önerge verdim. Bu önergeye iştirak ede
ceğinizi ümiıdediyorum. Köye gidecek elektriğin 
proje maliyetinin yüzde 25 ini değil, yalnız yüz
de 10 unu köylü peşin ödesin. Bunun üstünde 
bir takati yoktur köylünün. Zira, köylünün bu
gün istihsal ettiği pancarı, buğdayı ve diğer 
bütün zirai mahsulleri para etmemektedir. Or
man köyleri hassaten üzerinde durarak belirti
yorum, o bölgeye elektrik gitmeden, köye gide
cek elektriğin maliyetinin yüzde 25 ini ödeme
ye takati yoktur. Ancak o köye elektrik girme
li ki, o elektrikle el sanatları, küçük sanayi ve 
saire yapmalı ki, para kazansın ve Ödiyebilsin. 
Nasıl ki, şehirli vatandaşa kullandığı elektriğin 
proje maliyetinin, tesis maliyetinin parasını ki
lovat üzerine taksim ediyoruz, yıllar yılı bunu 
ödüyor, köylümüz de aynı esasa bağlanmalıdır. 

Köye elektriği kısa zamanda götürmek ve 
çok hayırlı olduğuna inandığımız TEK gibi bu 
nevi müessesenin köye yardımını sağlamak için 
yüzde 25 peşin ödeme olmasın, yüzde 10 olsun. 
Eğer köyü seviyorsak, eğer köyün kalkınması
nı istiyorsak yüklenemiyeceğmden daha fazla 
bir yükü köylünün üstüne yüklemiydim. 

Yüce Meclisten istirhamım; adalet ölçüleri 
içerisinde, sosyal ekonomik ölçüler içerisinde 
kalalım. Artık köylünün takati son haddine 
gelmiştir, köye her yapacağımız şeyin karşılığı
nı köyden beklemiyelim. 

Netice olarak, hürmetlerimle arz ediyorum; 
dördüncü maddedeki köye gidecek elektriğin 
proje maliyetinin yüzde 25 inin peşin alınması 
yerine yüzde 10 unun köylü tarafından 
peşin ödenmesini arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Baytürk, 

C. H. P. Grupu adına, 4 ncü madde üzerinde, 
buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 
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Türkiye'nin ihtiyacı olan TEK kanununun 
gelişi memlekete büyük faydalar sağlıyacaktır. 
Bunda mutabıkız, fakat bâzı maddelerine karşı 
görüşlerimizi arz edeceğim. 

Bu kanunun 4 ncü maddesinin (b) fıkrasın
da; projesi yapılan köylerin, yüzde 25 ini köylü 
peşinen öder, deyimi vardır. Şimdi biz bu mik
tarın çok olduğu kanısındayız. Şöyle ki: 

Türkiye'de hepimizin bildiği gibi, elektrik 
hizmetlerini şimdiye kadar belediyeler halkın 
'hizmetine getirirlerdi. 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununa göre belediyeler gene halikın hizme
tine getirmekte devam edeceklerdir. Şimdi, ay
nı şartlarda iki köy ele alalım; bir tanesi beledi
ye dâhilinde, bir tanesi de belediyenin dışında 
veya nüfusu ikibinin üzerimde olan iki kardeş 
köyden nüfusu ikilbinin üzerinde olduğu için 
belediye dâhili olmuş olan bir köyün elektrik 
hizmetleri nasıl yapılıyor ve halkın bu beledi
ye hizmetlerine katkısı nedir, bunu inceliyelim. 

Mevcut Belediyeler Kanununa göre belediye
lerin bir kendi gelirleri var, bir de Devletçe 
mevcut kanunlara göre belediyelere verilen bir 
para vardır. Bu Devletçe verilen para şunlar
dan meydana gelmektedir: Bu paranın yüzde 
5 i Gelir Vergisinden, yüzde 15 i Gümrük Res
minden, yüzde 5 i Tekelin safi kârından ve di
ğer müteferrik gelirlerden belediyelere para 
verilmektedir. Bu paraların yüzde 20 si imar 
ve İskân Bakanlığının emrine fon ismi altında 
verilmektedir. Bir belediye, belediye hizmetleri
ni yapmak istediği zaman kendi malî kudreti
nin üstünde olan bu masrafları karşılamak için 
îmar ve İskân Bakanlığına müracaat eder ve 
bundan yüzde 15 hisse alır. Bu para yetmediği 
zaman iller Bankasına müracaat eder ve bura
dan ikraz alır. İmar ve iskân Bakanlığından 
aldığı para faizsiz ve yirmi sene vadelidir. İller 
Bankasından aldığı para ise, yine vâdesi bele
diyelerle İller Bankası arasındaki anlaşmaya gö
re ve bir miktar faizlidir. Bu ikraz da yetme
diği takdirde belediyenin halka getireceği elek
trik hizmetlerinin açık kalan kısmını karşıla
mak için de Maliye Bakanlığından bir para alı
nır. Bu üçü birleşmek suretiyle bu üç yardım
dan belediye elektrik hizmetlerini belediye dâ
hilinde yaşıyan halka getirir. 

Şimdi, bir köy belediye hududunun içinde 
ise, oradaki halka belediye getirdiği hizmeti, 
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halktan bir kuruş almamak, belki sarf ettiği 
kilovatın üzerine çok cüzi bir para koymak su
retiyle getirmekte, halbuki belediyenin dışında
ki ve belediyeler sınırı içinde yaşıyan yurttaş
larımıza nazaran hiç de iktisadi durumları, sos
yal durumları ve zenginlik durumları üstün 
olmıyan köylülerimizden yüzde 25 gibi peşin 
bir para istemekteyiz. Kanımızca bu para çok
tur ve hattâ belediye hudutlarımda yaşıyan va
tandaşlarımıza göre büyük bir külfettir. Bu 
bakımdan biz bu yüzde 25 in tamamının kaldı
rılmasını teklif ederiz. Bu hususta önergem Baş
kanlığa sunulmuştur. 

ikinci olarak; bir para mevzuulbahsolduğu-
na göre düşünelim ki, TEK in büyük elektrik 
merkezlerine yakın olan köyler malî güçleri yö
nünden yüzde 25 leri ödiyemiyecekleri için ta
biî elektrik alamıyacaklar. Fakat bunların çok 
daha uzağında, fakat malî imkânları olan bir 
köy elektrik almak istesin; bu köy hattını, te
sisatını, parasını ödeme güçlüğü olan köylerin 
içerisinden geçirmek mecburiyetindedir veya 
bu köyler açıkgözlük yapmak suretiyle, «Nasıl 
olsa uzak köy elektriği alınca bize tesisat daha 
yakın olur ve daJha ucuz bir proje ile daha ucuz 
bir maliyet yüzünden daha az para öderiz.» 
diye uzak köyün elektrik almasını beklerler. 
Bu ise, uzak köyün de çok büyük bir para öde
mesi demek olacağına göre, bu sefer uzak köy 
elektriksiz kalacak, çünkü maliyet çok yüksek
tir, yakın köy de uzak köy alsın, ben çjok daha 
ucuza maledeceğim diye bekler. Bu ikinci mah
zurundan dolayı da, nasıl ki, belediye sınırları 
dâhilinde yaşıyan insanların hiçbir karşılık 
ödemeden hizmetler ayağına getiriliyorsa, be
lediye dışındaki köylülerin de ayağına elektrik 
hizmetleri parasız, yani yüzde 25 gibi bir pe
şin ödeme olmadan getirilmesi kanısındayız. 

Üçüncü olarak da; şimdiye kadar köylünün 
alıştığı ve serbest girip çıktığı Yeraltı Su İş
leri ve YSE var. Şimdi köylümüzün Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı YSE ye karşı bir sempatisi 
vardır. Bu bakımdan elektriğin teknik kontro
lü ve köye kadar olan bütün kısımların TEK 
tarafından yapılması ve bir de köyde hizmeti 
Köy işleri Bakanlığının getirmesi yine kanı
mızca şimdiye kadar kurulmuş olan bir düze
nin idamesi bakımından da faydalıdır. 

Sözlerimi burada bitiririm, hepinize saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde 
Sayın İlyas Kılıç, buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; TEK Kanununun 
4 ncü maddesi görüşülürken madde üzerinde 
sahsım adına fikirlerimi belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada üzerinde dur
mak istediğim husus, köye gelecek olan elek
triğin masraflarına köylünün iştirakinin ağır
lığı ve şekli üzerindedir. 

Esasa girmeden evvel bir hususu belirtmek 
isterim ki, bir köye elektrik gelmesinin fay
dasını burada hiçbirimiz diğerine anlatacak du
rumda değiliz, çünkü bunda ittifak var. Bir 
köye elektrik gelmesi, kelimenin en sade mâna-
sdyle ve en kısa ifadesiyle, faydalıdır, lâzım
dır ve yerindedir, ama bunun şekli üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tosyalı ar
kadaşım biraz değindi, ama ben biraz daha et
raflıca değinmek istiyorum. Gündemde bir ka
nun var, köylü borçlan nın ertelenmesi hak
kındaki kanun. O borçların nedenleri üzerine 
eğilirsek - ki eğilmemiz lâzım - miting meydan
larında hepimiz rahatlıkla köylü çocuğu olarak 
nutuklar çektik, söz söyledik, vaitlerde bulun
duk. O borçların nedenleri buraya dayanıyor. 
Nasıl? Şöyle: 

Köye okul yapılacak; yerine kumunu getir, 
çakılını getir, daha yapabilirsek birçok şeyine 
iştirak et... Para... Ziraat Bankasından köylü
ye verileceklerden yüzde 5 al. Köylü razı mı 
buna? Razı, rahatlıkla razı, istiyor kendisine 
bir şey gelsin. 

Köye yol yapılacak; efendim ben size vası
taları veririm, ama akaryakıtını veriniz, biraz 
da taşa ihtiyaç var, sizin köye gelirken köp
rü yapılacak, ona da ihtiyaç var, ona da yar
dım edin. Daha,... Daha birtakım şeylere yar
dım edin. Para?... Ziraat Bankası köylüye pa
ra veriyor ya, kes yüzde 5, yüzde 2... Evet bit
ti mi? Su gelecek köye... Bunun da kazmasın
dan işçiliğine kadar çeşmesinin yapımına ka
dar yine köylü iştirak ediyor. Para?... Para 
yine Ziraat Bankasından köylüye kredi verili
yor ya, kes oradan bir miktar daha. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, köylü mede
niyetin kendisine gelmesi için her türlü yardımı 
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seve seve yapan vatandaşlarımızla dolu olan 
toplumumuzdur, bir vatan parçasıdır. Ama aynı 
şeyi şehirde göremiyoruz. Bir köylü veya şehir
li ayrımı yapmak için söylemiyorum; fikrimi 
izah edebilmek için üzülerek söylemek mecburi
yetinde kalıyorum. Şehirde böyle bir fedakâr
lık yok, yapmıyor,. Elektrik apartmanının ka
pısına kadar geliyor, çok az bir masrafla evi
ne alıyor ve gidiyor EG-0 ya avansını yatırı
yor, evine elektrik enerjisini bağlatıyor. 

Köyde bu masraf köyün fedakârlığına yük
leniyor. Öyle bir yükleniyor ki. dörtte birini de 
mutlaka peşinen ödemek zorunda Nereden iti
baren? Köyün kapısından itibaren de değil. Ya, 
o yüksek tevettürlü cereyan köyün neresin dan 
geçiyorsa - tabiî bir köy toplumuna (yöre ola
cak bu, her noktadan da değil - oradan itiba
ren, köyün iki kilometre yakınından geçiyor, 
üç kilometre yakınından geçiyor, hemen içinden 
geçiyor; bu masrafları köylü karşıbyacak. Kar
şılama membağı da bugünkü şartlar altında 
bâzı köylerimiz müstesna tamamen köylü ile 
Ziraat Bankası arasındaki kredi müessesesinin 
işleyiş şekil ve tarzına bağlı veya satmış oldu
ğu fındıktan yüzde bir, sattığı tütünden yüzde 
bir veya iki... 

Arkadaşlar, bu iş köylüyü altından kalka-
mıyaoağı bir noktaya kadar getirmiştir. Bugün 
gündemde olan ve bir türlü kendisine görüşül
me fırsatı gelmiyen, «köylü borçlarını ertele
me kanunu» nu karşımıza getirdi oturttu. Bi
naenaleyh, bu fedakârlıkta köylüye bir elasti
kiyet tanımak mecburiyetindeyiz. 

Bu defaten ve hemen ödeme ve o fona ya
tırma şejklini önceden kaibnil edersek, yine köy
lü vatandaşlarımızı büyük külfetlerin altına 
atacağız. Köylü medeniyetin kendisine gelme
sini istiyor. Yirminci asırda en sade ihtiyaç 
olan suyu, yolu, okulu istiyor. Bundan daha 
sade ihtiyaç yok ki. Bir de elektriği istiyor. 
Elektriğin faydası belki, su, yol, okul kadar 
var. Çünkü, köyde kendisine göre birçok mü
esseseleri kuracak, onları da çalıştıracağı gibi 
rahatlıkla eleîktriğini yakacak, işini görecek. 
Bu ihtiyacı köylü duymuş ve istemiştir diye ona 
biz burada ağır bir külfet yüklersek, bunun 
altından çıkamaz. Çıkan birkaç köy bunu 
alır, öbürelri de buııa bakar veya yeni borçların 
altına girer. Bunun hafifletici, köylü için ko

laylık getirmeye müsait hale getirebilecek bir 
şekle 'sokulmasında fayda vardır. 

inançla, fakat üzülerek söylüyorum ki, köy
lümüzü çok ağır yük altına itiyoruz. Bir
çok Devlet masraflarından ve bugünkü israf
tan kısmak suretiyle köylünün yapabileceği bu 
yardımı karşılayabilecek para, bu bütçenin içeri
sinde vardır. Ben dokuz seneden beni bu 
Bütçe Komisyonuna devam ederek bunu görü
yor ve tetkik ediyorum. Çok masraf var, çdk 
israf var. Bu israf ve masraflar önlenmek su
retiyle, lüksten kaçmak suretiyle, fazla kiradan 
kaçmak suretiyle, fazla yayılmaktan kaçmak 
suretiyle ve tasarrufa gitmek suretiyle, ama 
bilinçli bir tasarrufa gitmek suretiyle köylüye 
gidecek elektriğe, suya ve yola daha fasda yar
dım yapmak imkânımız vardır. 

Bugün köylü eğer Iköye gidecek yolun yapı
labilmesi için kullanılacak araçların akaryakıtı
nın parasını vermezse, vasıtalar köylerde yatı
yor., Neden? Masraf o kadar çok ki, bugün 
bütçeden verilecek para ancak masrafı karşıla
yabilmektedir. Bu sebeple vasıtalar köye gide
miyor, gitse de bu gidiş köy için fayda sağla
maktan uzak oluyor. Çünkü tahsisat bitiveri-
yor, haydi köye devam. Zavallı köy bugünkü 
duruma giriyor ve buna [katlanıyor. Seve se
ve katlanıyor buna. Ama, arkadan borç büyü
yünce de, hepimiz gittiğimiz zaman bu borcun 
affedil «bilmesi veya bu borcun taksite bağlan
ması, faizinin önlenmesi gibi bâzı tedbir
lerle bizi karşılaştırıyor. 

Ben bu yüzden 25 in elâstikî bir şekilde 
köylüden alınmasına taraftarım. Kesin bir hü
kümle bu işin olması bizi bâzı imkânsızlık
larla karşılaştırabilir. 

Dün akşam televizyonda bâzı köylerimizin 
durumlarını açıklayan bir program vardı. 
Programdaki köylerin durumlarını üzülerek 
seyrettim. Bu kadar yardıma muhtaç... (A. P. 
sıralarından «yalan» sesleri) Onu bilmiyorum 
artık. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen dördüncü 
madde üzerinde. Buyurun efendim. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Şimdi sevgili 
arkadaşlarım, ben propaganda yapmıyorum. 
Umumi malûmat çerçevesini de aşmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, onu ben bertaraf 
ediyorum. Siz elektrik meselesine geliniz. Ar
kadaşlar rica ederim mHidahale etmeyiniz. 
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İLYAÇ KILIÇ (Devamla) — Binaenaleyh 
insan bundan üzüntü hissediyor ve kimin tem
silcisi olduğunu görünce, ıstırap çekiyor. Ben 
onları doğru kabul ediyorum. Çünkü bu prog-
mı resmî bir müessese yayınlıyor. Böyle olunca 
insan üzülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, rica ettim, her 
duyulan şeyin cevabı verilirse, o zaman müda
hale eden hak sahibi olmuş oluyor. 

Efendiler, lütfen müdahale etmeyiniz. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Ona cevap 
vermiyorum Sayaın Başkan. Ben bildiğimi an
latıyorum. 

Şimdi köye hizmet getirmekle sözlerimi 
bağlamak istiyorum. 

Köye hizmet getirirken, köylüye büyük kül
fetler yüklüyoruz. Bu külfetler köylüye pa
halıya mal oluyor ve köylüyü sıkıntı içerisine 
sokuyor. Türk köylüsünün problemleri üeri-
ne eğilirken, köylüden takatinin üstünde bir 
şey beklememeliyiz, istememeliyiz, Çünkü, biz 
köylümüzün yediği buğdayı dahi dışarı
dan getiriyoruz ve para ile alıyoruz. Milletçe 
böyle oluyoruz ve Devlet olarak da köylüye 
yiyecek buğday dahi dağıtıyoruz. 

(Binaenaleyh, köylüye fazla yüklenmiye-
lim, bir köylü - şehirli tefriki yapmıyacak 
şekilde ince bir anlayışla ve âdil bir gö
rüşle, adaletli bir dağıtım sistemi ile hizmet
lerimizi köylüye getirelim. 

Ben bu yüzde 25 in kesin bir şekilde alın
masının ve alınmadıkça da yardımın yapılma
masının karşısında bulunuyorum. Bu şekilde 
rey vereceğim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, buyurunuz 
efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Yüce Meclisin 
ıSayaın Başkan ve üyeleri; Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu hakkında ikincikez huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Geçen oturumda 
dördüncü maddenin değiştirilmesini istemiş ve 
bu konuda Sayın Başkanlığa bir önerge ver
miştim. Bugün şu anda dördüncü madde üze
rindeki görüşlerimizle birlikte, önergemizi açık
lamak üzere huzurlarınıza geldim. 

Sayın arkadaşlarım, tasarının dördüncü 
maddesinin (B) fıkrasında aynen şöyle denil
mektedir : «Köylerin elektrik tesislerine ait 

ilk keşif bedeli tutarının en az % 25 oranın
da peşin ödiyecekleri paralar.» 

Değerli arkadaşlarım, ben peşin ödenecek 
bu paranın yüzde 25 ten yüzde 10 a indiril
mesini öngören bir önergemi sunmuştum. Tek
lifteki gerekçem şu : Keşif bedelinin en az 
100 bin lira tutacağı bir gerçektir. Bu, ya
rım milyon liraya kadar uzayacak, kabaracak
tır. En az 100 bin lira kabul edersek, 25 
bin lira, yarım milyon lira kabul edersek 125 
bin lira ödenecek demektir. Dikkat edilecek 
olursa, bir köy tarafından ödenecek ortala
ma meblâğ 50 ilâ 100 bin lira arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, 50 bin lira ile 100 
bin lira arasındaki bu ödemenin altından kal
kabilecek, bu ödomeyi yapabilecek köylerin 
sayısı öyle sanırım ki, Türkie'de yüzde 10 
un üzerine çıkmaz. Ancak, kalabalık ve zen
gin köyler ışığın, enerjinin nimetlerinden fay
dalandırılmış olur. Bu kanun yürürlükte kal
dığı sürece de, tüm köylerin elektriklendi-
rilmeisi düşünce ve iddiası hayal olmaktan ile
riye geçemez. 

Eğer biz bunu yüzde 10 a indirirsek bu yüz
de 10, miktar 100 bin lira ise 10 bin lira tutar, 
200 bin lira ise 20 bin lira tutar, en kalaba
lığı 30 bin lira, 40 bin lira tutar diyelim. 
Bunu da bugünkü şartlar altında hemen he
men köylerimizin büyük çoğunluğu ödeyebilir, 
bu yükün altından kalkabilir. Bu durum kar
şısında hâtıra şöyle bir nokta geliyor : Peşin 
ödeme gücü yok ise, geriye kalan taksitleri 
de bu köyler ödeyecektir. Bunun altından na
sıl kalkarlar? 

Sayın milletvekilleri; köye elektrik götür
menin amacı yalnız ışık götürme değildir, öy
leyse köyler elektrik geldikten sonra bunu çe
şitli yönlerden değerlendirebilecektir. El tez
gâhı varsa bunu elektrikle işler hale çevirecek, 
çeşitli sulama tesisleri kuracak, motorlar çalış
tıracak ve böylece köyün üretme gücü, üreti
cilik gücü ve dolayısiyle kazanma gücü arta
caktır. Böylece yüzde 10 ile alacağı bu elek
trikten faydalanmak suretiyle geride kalan tak
sitleri ödeme koşullarına sahiboimuş olacaktır. 
Esasen en az yüzde 10 kaydı koyacağımıza gö
re, bunu mutlaka yüzde 10 olarak vereceksin 
demek değildir. Benim önergeımde en az yüz
de 10 kaydı vardır, öyleyse durumu elverişli 
olan köylerin daha fazlasını ödiyebileceklerini 
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teorik olarak kabul etmiş durumdayız mademki, 
o zaman verebilecek köylerde biz yüzde 10 u 
yüzde 20 ye de çıkarırız, yüzde 30 a da çıka
rabiliriz. Yani, sınırlamamış olmakla onlarım 
ödeme güçleri müsait ise, bu güçlerinin önü
ne taş koymuş olmuyoruz, önemli olan, ilk 
defa elektrik enerjisini köylerimize götürmek, 
onun nimetlerinden köylerimizi faydalandır
mak ve böylece gelir kaynaklarını artırma im
kânlarını sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlarım; önergemde ikinci bir 
teklifim vardı, ikinci teklifim esasında birinci 
teklifimi tamamlayıcı durumdadır. 

Dördüncü maddenin (c) fıkrası aynen şöy
ledir, okuyorum : «Elektrik tesis maliyetlerinin 
bakiyeleri için tarife yolu ile köylerden 30 se
nede faizsiz geri alınacak meblâğlar.» 

Değerli arkadaşlarım; ben bu otuz yılın da 
yirmi yıla indirilmesini teklif ediyorum. Bu
rada, bende hâkim olan iki görüş var : Bir 
kere, babadan oğula, oğuldan oğula, yani ba
badan toruna bir borç devri olacak demektir. 
Zaten, elektrik ilk defa köyle girdiği zaman 
onun nimetlerinden köylü faydalandığı zaman, 
bunu yirmi senede ödeme imkânlarına sahiJbo-
lacaktır. 

Bu duruma göre, yirmi seneye indirdiğimiz 
zaman pek para sıkıntısı da çekmiyecektir. 

«Mümkünse % 10 niçin % 5 e indirilmesin?» 
dikenler çıkabilir. Köyü % 10 la elektriğe ka
vuşturmuş olacağuz. Dolayısiyle onun nimetle
rinden faydalandırmış olacağız ve yine dola
yısiyle ödeme gücünü artırmış olacağız. Böy
lece, ödeme gücü artan köy, bunu, yirmi sene 
taksitlerle ödeme gücüne saihibfolmuş olacak
tır. % 10 olursa, çok köy elektriğe kavuşa
caktır. Dolayısiyle çok taksit ödenecek de
mektir. 

Bir örnek verelim : Ortalama keşif bedeli
nin 200 000 Mı a olduğunu kabul edelim. 200 000 
lira, % 25 peşin olursa, faraza 5 000 köy elek
trik alacaksa, % 10 a indirdiğimiz takdirde 
10 000 köy elektrik alma imkânına sahibola-
caktır. Bunun sonucu ne olacak değerli arka
daşlarım? Hesabını yapalım; % 25 i peşin 
olursa 50 000 lirasını peşin ödiyecek örnek ver-
diğim'iz ünite, aldığımız 200 000 liradan 50 000 
lira çıkarırsak 150 000 lira kalır. 150 000 lira 
otuz yılda ödendiği takdirde her yıl bir köy 

5 000 lira ödiyecek. 5 000 köy elektrik aldığı
na göre 25 milyon lira ödenecek demektir. 

Durumu bir de % 10 peşin alınan şekliyle 
görelim : 20 000 lira öder. 200 000 liradan çı
kardığımız takdirde 180 000 lira kalır. Ben 
hem % 10 peşin, hem de yirmi seneye indirmiş 
oluyorum. Bu şekilde 9 000 lira ödemiş ola
cak. 10 000 köy 9 000 liradan 90 000 000 lira 
ödiyecek. 

Şu halde saygı değer arkadaşlarım, dikkat 
edecek olursak % 10 a indirdiğimiz zaman 
25 000 000 lira, ki gerçeklere çok yakın oldu
ğunu sanıyorum. Sayın Bakanım gerçeğin için
dedir, çok daha doğrusunu bildiği muhakkak
tır; fakat sanıyorum ki, rakamlarım hayalî de
ğildir. Böylece her sene 90 000 000 lira ödeme 
almış olacak ve böylece devrettirmek suretiyle, 
döndürmek suretiyle, döner sermaye haline ge
tirmek suretiyle yeni yeni köylere elektrik git
me imkânlarına da doğrudan doğruya kendisi 
kavuşmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen oturumda, ka
nunun büyük bir boşluğu doldurduğunu, ka-
ıoınu hazırlıyanlara bu yönden teşekkür ve 
minnet borçlu olduğumuzu - kanun bugün ha
zırlanmıştır, Meclise getirilmiştir; aslında 1963 
te de hazırlanmış kanun, yani hükümetlerin bu 
konuya samimiyetle eğildikleri belirmiş ve şu 
anda huzurumuza gelen bu kanunu kabul etme
mek, onu getirenlere teşekkür etmemenin 
mümkün olmadığını belirtmiştik. 

Ancak, şunu da belirtmiştim; çok iyi niyet
lerle gelen bu kanunda köylü lehine bâzı de
ğişiklikler yapmak zorundayız. Zira, - doğru
dur, yine tekrar arz edeceğim - bir köy - şehir 
ayırımı maalesef öteden beri vardır. Kamu hiz
metleri köylere, köylülerin fedakârlığı sonucu 
götürülür. Köylülerden emek istenir, alın teri 
istenir ve bunun karşısında nakit istenir. Daha 
önceki çok sayın konuşmacılar gayet güzel bir 
şekilde üzerinde durdular; Okul yapılır, taşı, 
kumu, çakılı köylüler tarafından istenir, teme
li sen kazacaksın denir ve hattâ bina yapılır
ken de güç ve kuvvet istenir, işgücü istenir 
kendisinden. Şehirde bunu istemiyoruz. Yol ya
pılırken aynı şekildedir. Bugün sayın arkadaş
larım, yol yapılırken her köyün yaptığı yardı
mı hesabedecek olursak; hani bir zamanlar 
Yol Vergisi alınıyor diye bir hayli çalınmış bir 
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davul var idi, aynı şekilde bugün bir yol vergi- I 
si alınmaktadır, bir okul vergisi alınmaktadır, I 
bir su vergisi alınmaktadır. Dolayısiyle elek- I 
trikte de bu düşünce hâkim olmasın demiş I 
idim. Yine aynı düşüncemi samimî olarak belir- I 
tiyor ve tekrar ediyorum. Ama başka türlüsü I 
de mümkün olmadığına göre, şehire getirdiği- I 
miz şekilde köylere götürmemiz de mümkün ol- I 
madığına göre, memleketin gerçeklerini de gör- I 
mek durumunda olduğumuza göre, hiç değilse I 
bu % 25 peşini % 10 a indirmek suretiyle ha- I 
lifletelim ve köylerimizi ışığa ve enerjiye ka- I 
vuşturma imkânına sahibolalım. Hepinizi saygı- I 
larla selâmlanın.. I 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. Buyu- I 
runuz efendim. I 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem I 
arkadaşlarım, görüştüğümüz tasarının en ilginç 1 
maddesi 4 ncü madde üzerinde şu âna kadar I 
konuşan hatiplerimizin en çok şikâyet ettikle- I 
ri konu, köy iştirakinin ve bu iştirak payının I 
yüksekliği hususunda olmuştur. I 

Şunu arz edeyim ki, bu madde çok iyi bir I 
şekilde tanzim edilmiştir ve oldukça yenilik ge- I 
tirmiştir. Köylerin iştirakinden biçjbir suretle I 
çekinmemek lâzımdır. Son tatbikat, Köy İşleri I 
Bakanlığının YSE teşkilâtında köylerin iştira- I 
ki verimi çoğaltmış, köylüye ayrıca mânevi bir I 
iştiha vermiş, bulunduğu katkı köylüyü yol ya- I 
pımma ve yol yapımı arzusu da Hükümeti teş- I 
vike zorlamış ve bu sayede büyük mesafeler I 
katedilmiştir. I 

Birçok köylerimizin durumunu hepimiz bili- I 
yoruz. Burada köylerin durumundan acı acı ya- I 
kmmak, onların malî gücünün olmadığını ile- I 
ri. sürmek gayet kolaydır ve bu ucuz edebiyatı I 
yapmak her milletvekili için mümkündür. . 

Ama şunu arz edeyim ki, realite şu; gerek
çedeki durum meydandadır. Elektrikte Batı 
âleminden çok geri bir durumdayız. Büyük me
safeler katetmiş olan, uygar memleketlere ye
tişmemiz için uzun yıllara, uzun çalışmalara 
muhtacız ve büyük paralara muhtacız. I 

Bu vaziyet karşısında köyün veya toplu 
köylerin yanına kadar gelmiş bir şebekeden, bir I 
hattan köye kadar olan kısma ayrılacak bir I 
fon ile (ki, en büyük yeniliği budur bu madde
nin, daha evvel bu yoktu) ayrı bir fon ile, bu- | 
radan itibaren köylünün yapılacak masraflara 
iştirak etmesi gayet tabiîdir ve bunda köylü- I 
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nün bir sıkıntısı yok. Yeter ki, ona getiriniz. 
Yeter ki, o köylüye o hizmeti sağlıyabilme im
kânını veriniz. 

Şuna emin oluyorum ki, eğer köylülere, 
% 25 veya daha fazla - hattâ tatbikat % 33 
idi - meselâ % 33 pay yatırmak suretiyle elek
triğe kavuşacaksınız dense, yol yapılacak denil
se bugün Türkiye'deki 40 000 köyün 35 000 
belki de 38 000 köyü parasını yatırır. Yeter ki, 
o köylere götürelim, bunu o duruma getirelim, 
şebekelerimizi kuralım. Bunlar yok. Köy yolla
rının yapılmasında köylü, motorların benzin. 
veya akaryakıt masrafını vermekten şikâyetçi 
değil. Sıranın kendisine gelmemesinden şikâ
yetçidir. 

Ama gönül ister ki, her şey Devlet kesesin
den yapılsın, gönül ister ki, köylümüzün beş 
kuruş yardımı olmadan bu işler yürüsün. Nere
deyiz, hangi senedeyiz? Bugün bütün malî im
kânlarımızı koysak dahi elektrik dâvasının Tür
kiye'de elli senede halledilemiyeceği kanaatin
deyim. Anaşebekenin dahi yedi - sekiz senede 
kurulacağı hakkında ancak ümitlerimiz vardır. 

Diğer konularda ve bilhassa köylüye elek
trik götürme konusunda Türkiye'nin müşkülâ
tı hepimizce malûmdur. Bu bakımdan biraz in
saflı olalım. Köylümüzün dertlerini hepimiz bil
mekteyiz. Köylünün malî durumu bizce malûm
dur. Ama şu işi yürütmekten ve bu işin yürüme
sinde de köylüye iştirak payı külfetini yükle
mekten hiçbir şekilde çeMnmiyelim. 

Arz ediyorum, bu kanunun yenilikleri var
dır, fon mevzuu bilhassa yenilik getirmektedir. 
Şunu da söyliyeyim ki, bundan evvelki tatbi
katta % 33 idi zannediyorum, şimdi ise % 25 e 
düşmüştür ve köylü de bunu seve seve verebi
lecek durumdadır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Geçen birleşimde tümü üzerindeki müzake
relerini tamamlıyarak, maddeler üzerinde, 4 ncü 
maddeye kadar ilerlediğimiz Türkiye Elektrik 
Kurumu kanun tasarısının hemen en önemli 
maddelerinden birisi üzerinde haklı olarak çe
şitli siyasi parti gruplarına mensup arkadaşla-
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rımız, grupları adına ve şahıslan adına burada 
fikirlerini ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, 
Köy elektrifikasyonu Türkiyede hızlı gelişi

mine 1965 ten bu yana kavuşmuştur. 1964 yılı so
nunda 280 küsur köyde elektrik yanardı Türkiye
de. 1969 yılında, yıllk program itibariyle 1 500 e 
yakın köy üzerinde çalışılmaktadır. Meseleyi 
yalnız % 25 peşin ödemeden veyahutta hiç pe
şin ödemeden şehir - köy farkı üzerindeki mü
nakaşaları, mukayeseleri yapmak zaviyesinden 
isabetli bir sonuca götüremeyiz. 

Nedir şimdi üzerinde görüştüğümüz mad
de? Türkiye Elektrik Kurumu çeşitli enerji 
kaynaklarını ve bilhassa kuvvetli kaynakları, 
ucuz kaynakları harekete getirecek, etüdünü ya
pacak, inşasını yapacak, elektrik enerjisi ürete
cek. Bu enerjiyi sarf ve istihlâk merkezlerine 
iletim şebekeleriyle götürecek ve ora
da dağıtımını yakacak; ayıdmlatmada, 
sanayide ve hattâ tarımda elektrik ener
jisinin kullanılmasına doğru Batıda ve kalkın
masını daha ileri safhalara götürmüş memleket
lerde olduğu gibi bu ucuz, güvenilir, devamlı, 
istikrarlı olan enerji kaynağından köylerimiz 
de faydalanacaktır. 

Bir noktada bilhassa dikkatli olmamız lâzım
dır : 

«Elektrik enerjisini köye yalnız ışıklandır
ma için, aydınlatma için götürüyoruz» nokta
sından hareket edersek, son derece yanlış bir 
sonuca varırız. Bugün bu ilk bakışta öyle görü
nüyor; fakat yarın için, yani Türkiye'nin yarını 
için öyle olmıyacaktır. Eğer sadece aydınlatma 
için köye elektrik götürürsek, bu son derece 
pahalı bir tesis olur. Hele Sayın Âdil Turan 
arkadaşımız kendine göre ortalama, çok takri
bi, çok tahmini hesaplar verdiler. Bir köyün 
elektriği 300 000 liraya malolsa, bugünkü tat
bikatla 100 000 lirası peşin alınsa, 200 000 lira
sı senelik taksitlere bağlansa (ortalama 100 ha
nelik bir köyün senelik elektrik tüketimi İ0 000 
KW/Saattir) KW/Saati 2 liraya maloluyor de
mektir M bu, sadece taksitle ödenen kısımdır. 
Şimdi, bu derece pahalı bir tesis olarak köye 
götürülmesi düşünülmüyor. Köye götürülmesi 
düşünülen elektrik enerjisinden; sanayide, el 
sanatlarında, küçük sanayide ve hatt; tarım 
sektöründe ileride faydalanılacaktır. 

ikinci husus şudur: «Köye elektrik enerji
si götürelim» Doğru. «Peşini az alalım» insana 
cazip geliyor. «Taksitleri uzun vâdelere yapa
lım veya kısa vâdelere getirelim de, yıllık ge
riye ödenen miktar artsın, bu suretle daha çok 
iş yapalım.» 'bu, insana doğru gibi geliyor ama, 
bu hesabın bir yanlış tarafı vardır ki o da şu
dur: Bir defa Türkiye'de her koy bir anda elek
trik istese ve teknik bakımdan da her köye 
elektrik götürmek mümkün olsa, Devletin büt
çesi de buna müsait olsa, acaba vereceğiniz 
enerji var mıdır? Akşamdan sabaha veya altı 
ayda, enerji istihsal edecek bir santralı, 
merkezî barajı kurup, istihsale geçirmek müm
kün müdür? Bir defa, bu hidro - elektrik sant-
ralları son derece pahalı, zaman alıcı tesis
ler .lir. Termik santrallar da - kömürlü veya 
Fııel - Oil'lü olsun - hem pahalı, hem zaman alı
cı ve hem de büyük kısmı döviz ile ithali gere
ken makinalar ile kurulan tesislerdir. 

Binaenaleyh, bugün Türkiye maalesef yıl
da 7,5 milyar Kw saat civarında elektrik üre
tebilmektedir. Keban, Gökçekaya, Kartalkaya 
santralları ile halen inşa veya tevsi halinde 
olan diğer termik santralların da devreye gir
mesiyle 1972 de üretim 13 milyar Kw saate ula
şacaktır. 13 milyar Kw saati 65 000 yerleşim ye
rine - başka sanayiin ve şehirlerin bugünkü 
kifayetsiz enerji ihtiyacını da bir tarafa koyu
nuz - 65 000 yerleşim yerine bir anda elektrik 
götürürseniz, acaba kifayetli enerjiniz, üreti
len enerjiniz var mıdır 

Binaenaleyh, bütün bunları birlikte nazarı 
mütalâaya aldığımız zaman bir sonuca varır
sınız Türkiye'de köylere elektrik götürülmesi 
5 yıldan beri hızlanmıştır; ama bu hızlı tempo 
bir miktar daha hızlanarak devam etse dahi, 
buna paralel olarak ikinci ve Üçüncü Beş Yıl
lık Plânlar ile 17 milyar Kw saate doğru giden 
enerji üretimi çalışmalarınızın gerçekleşmesiy
le birlikte, köylere de elektrik götürülmesi 
enerji varl'ğı bakımından, Devletin kaynak
ları, yani bütçe imkânları bakımından ve tek
nik bakımdan muayyen bir zamana ihtiyaç 
vardır. 

Binaenaleyh, yüzde 25 mevzuunda indirim 
yapanın hiçbir pratik faydası olmaz, aksine 
zararı olur. Bilfarz bir yılda 100 milyon lira
lık köy elektrifikasyonunu programladığınızı 
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kabul ediniz. Bu 100 milyon liranın, Hüküme- I 
tin getirdiği ve Geçici Komisyonun kabul et- I 
tiği madde metninde olduğu gibi, yüzde 25 i I 
köylü tarafından peşin alınır ise, gerisi ne- 1 
reden temin edilecektir? Hazine imkânlarından I 
temin edilecektir. Kaç milyon lira olacaktır? I 
75 milyon lira olacaktır. Bu yüzde 25 i, yüzde I 
10 a indirdiğiniz zaman, 75 milyon liralık im- I 
kânınızı 90 milyon liraya çıkarmak zarureti I 
doğacaktır. 1 

Muhterem arkadaşlar, umumiyet itibariyle I 
bir husus dikkatten kaçmıyor: Hangi mesele I 
konuşulursa, sanki Türkiye'nin en önemli me- I 
selesi o imiş gibi bir durum meydana geliyor. I 
Yani, bugün taşkından korunma mevzuunu ko- I 
nuşsak, köy yollarını veya sağlık meselelerini | 
konuşmak, en önemli konular o olacaktır. Bina- I 
enaleyh, köye elektrik götürmenin önemsiz
liğini değil önemini ifade ediyorum, ama, bu- I 
nun y?unmda yapılacak başka hizmetler ol- I 
duğu için, Devletin imkânları, hele bir plânlı1 

ve programlı devrede sektörler arasında ve I 
bölgeler arasında, âdil ve programlı bir dağı- I 
lıma tabi tutulmak mecburiyeti olduğu için, I 
köy elektrifikasyonuna bütçenin kaynakların- I 
dan bilfarz 100 milyon liralık bir program I 
tatbik etsek, bunun yüzde 25 ini köylü peşin I 
verirse, karşılığında 75 milyon lira koyaca- I 
ğız. Köylü bunu yüzde 10 a veya sıfıra indi- I 
rirse, bunun karşılığında Hazineden, Devletin I 
kaynaklarından 90 milyona veya 100 milyona I 
çıkarmak gibi bir zaruret, bir riyazi netice or- I 
taya çıkacaktır. Bu imkân olmayınca başka 
bir sonuca dönmeye mecbur olacaksınız. Eğer 
yüzde 25 peşin almak suretiyle, senede 300 köy- I 
de elektrik işi yapabiliyorsanız yüzde 25 i aşa
ğıya düşürdüğünüz takdirde, bu nisbette 300 
köy adedinde de 250 ye, 230 a doğru düşmek 
neticesi doğacaktır. 

Bugün tatbik edilmekte olan yüzde 33, bu 
kanunla yüzde 25 e düşürülmektedir. 

Sonra, bu meseleyi bâzı arkadaşlarımız 
Anayasaya dahi aykırı görecek, iddialarda bu- I 
lundular. Anayasa angaryayı menetmiştir rı-
zaen iştiraki menetmiştir. Burada cebir yok
tur, burada rıza vardır, ihtiyar vardır. Kim
se kimseyi cebretmiyor. Türkiye'nin 65 000 
yerleşim yerinden henüz 3 000 küsurunda elek
trik var; üst tarafında elektrik yok. «Ka- ] 

nun, proje keşif bedelinin yüzde 25 ini peşin 
yatırın, yüzde 75 ini de faizsiz olarak 30 yıl
da iade edin» diyor. Esasen kanunun bu tara
fı bir mükellefiyet maddesi de değil, bu, 
fon unsurlarıdır, tarife üzerinden gayet tabii. 
Bu, fon unsurlarıdır, aslında, ama bu mâna çı
kıyor ve münakaşa da bu madde üzerinde 
açıldı. 

Arkadaşlar; şimdi, şehirlerde borçlanma gü
cü olan belediyeler taahhüt vermek suretiyle 
iller Bankasından elektriğini yaptırmakta, 
faizli olarak 10 ilâ 20 yılda bu borçlarını ge
riye vermektedir. Köy ile şehir farkını eğer 
burada iddia eder ve mukayesesine giderse
niz, burada zannediyorum köy lehine bir fark
lılık vardır. Çünkü faizsiz olarak 30 yılda öde
necektir. Neden 30 yılda ödenecektir? Beher 
Kw/saat başına düşecek para burada çok
tur. Şehirlerde sanayi, resmî daireler var ve 
aslında nüfus ke afeti olduğu için elektrik 
enerjisi istihlâki şehirlerde yüksek ve do-
layısiy'e tarife daha düşüktür. Köy sakinlerinin 
haleti ruhiyesini biliriz. Anadolu köylüsü ak
şam karanlığından sonra kaç saat oturur ve 
elektrik yakar. Binaenaleyh, köydeki elektrik 
enerjisi sarfiyatı son derece düşüktür. Eğer 
bunu 30 yıla uzatmaz, sayın arkadaşımızın 
söylediği gibi, 20 yıla veya daha aşağıya in-
dirirsek ve biraz da faiz koyacak olursak, be
her Kw/saat başına alınacak, iade edilecek 
miktar son derece yükselir. Binaenaleyh, bu
rada aslında şehire nazaran köy lehine bir 
hüküm getirilmiştir. «Yüzde 25 ini peşin öde
yiniz» diyoruz. Mevcut tatbikat yüzde 33 tür. 
Bu hususu biraz angarya gibi söylemek isti-
yenlere de arz edeyim, bu tatbikat nasıl baş
lamıştır . 

Bunu, eski Yol Vergisi Kanunu ile de ufak 
yollu irtibatlandıran Sayın Âdil Turan arka
daşım oldu; onunla hiç alâkası yoktur. Birin
ci Koalisyondan beri vazife gören ve Mecliste 
bulunan arkadaşlarımız bilirler, Birinci Koalis
yonda bir kararname ile köy yollan, köy 
okulları ve içme suları - ki o zaman köy elek
triği bahia mevzuu değildi - köylerin iştira
kine bağlanmıştı. Öncelik sırası, iştirak nisbe-
tinin yüksekliğine göre verilirdi. Bilâhara, 
Köy işleri Bakanlığının kurulması ve dola-
yısiyle «Toplum Kalkınması metodu» nun uy-
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gulanmasiyle de bu yola gidilmiş ve daha son
ra Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında ilke olarak konulmuş ve her yıl neşre
dilerek mer'iyete konan yıllık programlarda 
da köy elektrifikasyonunda köylünün ödiye-
ceği peşin ödeme nisbetleri, yıllık program
larla ilân edilmiştir, ki bu da evvelâ yüzde 
25 idi, sonra yüzde 33 e çıktı. Halen mer'i tat
bikat yüzde 33 tür. 

Bu kanunla biz, yüzde 33 ü yüzde 25 e indi
riyoruz. Ayrıca bu kanunla bir yenilik daha 
getiriyoruz. Eskiden bir köy elektrik istedi
ği zaman, «Millî, Enerji Şebekesi» diyeceğimiz, 
yüksek gerilimli elektrik nakil hatlarından 
ayınm noktalarından köye kadar iletim şe
bekesi masrafları da projeye dâhil ediliyor
du. Üzerinde görüştüğümüz 4 ncü maddenin 
ilk fıkrasının son kısmını okursak, «Bu fon, 
köy veya köyler grupuna elektrik verebil
mek için kurulmuş veya kurulacak iletim şe
bekesi üzerindeki ayınm noktasından sonraki 
tesislerde kullanılır.» demek suretiyle, orta ge
rilim iletmim şebekesinin masrafları da pro
je masraflarının dışında tutulmuştur. Bu şekil 
ile bir yenilik getiriyor. 

İlâve olarak 5 nci madde, ekonomik bakım
dan yapılmasında fayda görülen köylerin elek
trik işini, bu fonun dışında Tek üzerine alı
yor, Türkiye Elektrik Kurumu üzerine alıyor, 
5 nci maddede bir de böyle bir durum var. 
Şimdi köyler, 2 000 nüfustan ya yukarıdır, bele
diye kurarlar; o takdirde elektrik yakmakta 
belediyedeki usule tabi olurlar; veyahut 
2 000 nüfustan aşağı olan köylerdir, fakat 
orada her hangi bir sanayi, turistik tesis ve
ya başka bir küçük sanayi bakımından elektriğin 
getirilmesine öncelik verilmesi bakımından 
rantabl, ekonomik bir durum vardır. Şayet 
böyle bir hal olursa, 5 nci madde gereğince 
Türkiye Elektrik Kurumu doğrudan doğru
ya bu fondan para harcamaksızın, kendisi o 
köyün elektriğini yapıyor. Bu suretle o köy
ler aradan çıkınca, yüzde 25 de köylünün pe
şin iştiraki olunca; daha çok köye, daha kısa 
zamanda ve imkânların nisbetinde ölçüsünde 
elektrik enerjisi götürmek imkânı hâsıl olu
yor1. Eski mer'i tatbikat yüzde 33 ten yüzde 
25 e iniyor. Eski tatbikatta ayırım noktala
rından itibaren iletim şebekeleri de masrafa, 

proje ve maliyet hesaplarına dâhil edildiği 
halde burada ayrı tutuluyon yani böyle bir 
yenilik de getiriliyor. 

O bakımdan yüzde 25 nisbeti en uygun ve 
en isabetli bir nisbettir; 5 - 6 yıllık tatbikat
tan da bir netice çıkarılmak suretiyle hesap
lanmış bir nisbettir. Muhterem arkadaşları
mın hepsinin samimiyetine inanıyorum, eğer 
daha çok köye daha kısa zamanda elektrik 
enerjisinin ulaştırılmasında hepimiz samimî 
isek, yolun doğrusu budur; yüzde 25 i peşin ala
cağız, yüzde 75 ini de faizsiz olarak 30 yılda 
tarife yolu ile geriye alacağız. 

Madde metninin aynen kabulünü bilhassa 
istirham ediyorum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Bakan
dan cevaplandırılmasını istediğim bir sualim 
var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan bir sual 
sormak istiyor, buyurunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan cevaplandırılmasını istediğim 
sualler şunlardır: 

Köy elektrifikasyonu Devlet eliyle hangi 
yılda yapılmaya başlanmıştır? önce % 25, sonra 
% 33 peşin alınan tesis masraflarının dışım
da bakiye tesis masrafları bugüne kadar köy
lerden alınmakta mıydı, alınmamışsa sebeple
ri nedir? 

Bu sualim muvacehesinde; (c) fıkrası hü
kümleri köyün, aleyhine yeni hükümler getir
memekte inidir? Kaldı ki, yine burada Devlet 
bütçesinden köy elektrifikasyonu için tahsi
satlar ayrılmaktadır, evvelce de ayrılmakta 
idi. 

Bu hususların aydınlığa kavuşturulmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, 1965 te biz iktidara geldiğimiz zaman 
köy elektrifikasyonu için Devlet bütçesinden 
10 milyon lira tahsisat konulmuştu. Onu ta
kibe den ilk yıllarda 20 milyon ve onun üstü
ne çıktı ve ondan sonraki rakamları şimdi tam 
olarak hatırlıyamıyorum, Sayın Şükrü Akkan 
arzu ederse kendilerine yıl yıl yazılı olarak 
takdiri ederim. 

Köy elektrifikasyonunun kanuni bir mes
nedi olmadığı için, biraz evvel mâruzâtımda 
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ara ve kah ettiğim veçhile; birindi 7e ikinci 
Beg Yıllık Kalkınma plânlan ve onlara dayanı
larak çıkarılan yıllık program hükümlerine gö
re ; 1864 -1965 yıllarında % 25, 1966 dan itibaren 
hatırladığınla göre - belki rakam tam değil
dir - % 33 (1/3) olarak tahsil edilmiştir ve bu
nun geri kalan kısmının iadesine dair elimiz
de hiçbir mevduat mevcut değil. Bu mevzuat 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu ile tedvin 
edilmekte ve bu boşluk doldarulınaktadrr. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Şla halü göre; 
köylerin aleyhine yeni bir tatbikat var mıdır? 

BAŞKAN — Tamam efendim, başka suali
niz yoksa bitirin artık. 

EHERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAH AVCI (Devamla) - Köy
lere elektrik götürülmek istenmektedir. Al&yh-
te de düşünülür, lehte de. Elektriğin gittiği 
yerde, köylü, elektrik enerjisi kargılığında 
bir miktar para ödiyeeektir, gaz yağ'ina öde
diği paradan kurtulacaktır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde G. P. Grıı-
pu adına Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efen
dim, 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tos
yalı grup adına konuşmadı mı? Bu suiistimal 
ediliyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Grup adı
na bir de ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı size söylemi
yor. Muhatabı Başkandır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hitap ga
ribime gitti de Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin, 

BAŞKAN — Sayın Başer, .şimdi zatıâlinizıln 
buyurduğu nokta belki m antikan doğrudur. 
Grup adına konuşmacıların çoğalması şahısları 
adına konuşanların konuşmasına mâni olmakta
dır, ama İçtüzüğümüz bu şekilde hüküm vaz'-
etmiştir. Yeni bir İçtüzük değişikliği olmadık
tan sonra, grup adına konuşmalar bu şekilde 
takaddüm edecektir. 

Buyurun Sayın Kabadayı. 
G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

G, P. adma köy gezilerinde dinlediğimiz şu 
gerçeğin Heyeti Umumiyeniz huzurunda bir [ke
re daha tekrarında fayda görmekteyiz; çok ge« j 
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son elbette ki gerçeği, dertleri daha çok bilecek
tir. Gayemiz G. P. olarak bir köylü - şehirli 
ayrımı yapmak, bölücü olma|k değilldir. Birer 
milletvekiliyiz, partiler tüm olarak milletin ve
kilidir, şehrin veya köyün ayrımı yoktur. An
cak gerçeği belirtmek vazifeleridir. 

İdealimiz, mübarek ve muhteremdir. Ancak 
ve ancak idealizm gerçeğe dayanmazsa, gerçek
ten nur almazca, f eyz almazsa nazari olarak ka
lır. Tatbikatta sureti katiyede yeri olmıya-
caktır. Şimdi Anayasaya almışız; «Sosyal! dev
let, sosyal Anayasa..» G. P. olarak bunun lâfta 
kalmamasını istiyoruz. «Hepsi birden yapıla
caktır, dertler giderilecektir, mevcut iktidar 
isterse yapar, keramet gösterir...» Sümmehâşa.. 
«Elinde Musa'nın asası vardır, İsrafil'in düdü
ğü vardır, öttürecek, masayı sallıyacak dertleri 
birden dindirecek» demiyoruz. Böyle bir iddia
mız yok. Ancak hepiniz köy gezilerinde bulu
nuyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Köylü dertlidir. 
«Yolda benden hisse alırsın, mazot parası alır
sın, üstelik amelelik yaptırırsın, içme suyumu 
yaptırışta beni işçi olanak çalıştırırısın, taşta 
kumda çalıştırırsın, hendeği açtırırsın, boru pa
rasına iştirak ettirirsin, okul yapımında arsayı 
benden bedava istersin» diye dert yanmaktadır. 

Türkiye'de toplulukların oturuş adedi 40 
bin üniteye varıyor. 40 bin köy.. Yapma hızı 
ısüratli, hâlâ da bitmemiş. Köy mahallî olarak 
içme suyu 60 bin ünite. Elbette olmayanı var, 
olanı var. Olıanı da yetmez, bu dertleri yap
mak için. Hükümet elbette ki, köylüye kızdı
ğı için, kahrolduğu için almıyor; imkânsızlık
lardan dolayı alıyor iama biz buna bâzı imkân
ları katmaya mecburuz. 

Köylüye «efendimiz» demişiz. Bunu, yattı
ğı yer nur olsun, Fatih Sultan Mehmet de de
miş, ama ne yapalım ki, azametli imparatorluk 
için köylüden çok şey almış; Rumeli'ye gitmiş, 
Asya'ya, Cenuba yayılmış, köylüye az şey ver
miş. 

Yine yattığı yer nur olsun, Atatürk; «Köy
lü efendimizdir» demiş. Hakikaten köylünün 
şahsiyetine, köye okul da girmekte, ileri anla
yışta, muassır seviyeye gitmekte inkâr etnıiye-
ceğiniz büyük hizmetler ve hamleler, fikir duy
guları, fikir hadimleri götürmüş, ama, ne yapa
lım ki, harbten çıkan bir Türkiye olarajk heyeti 
umumiyesi ile pelimperişan bir memleket olarak 
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köye de yeteri kadar hizmet gitmediği bir 
vakıadır. 

Gerçek, şudur İd; Türkiye'de köylünün şah
siyetini buluşu, bütçeden yeteri kadar hisse
sini almaya başlayışı çok partili hayata gir
diğimiz. günden itibaren başlamıştır. 1960 yı
lından sonra da köye sosyal hizmetlerin git
mesi daha çok artmıştır. Bir köy çocuğu 
olarak bunu huzurlarınızda iftiharla söylüyo
rum. Gelmiş geçmiş hükümetlerin cümlesine, 
bu hizmeti yapanlara teşekkür ederken, yine 
de köylüye yapılagelmekte olan hizmetler ço
cuğa oyuncak misillû. Onu sevindirmekten 
ibaret kalıyor. Sosyal Devlet anlayışında, 
arzu ettiğimiz hamlede, okkada, hizmetini 
vermekte, çok: özür dilerim lâflarla birbirimizi 
teselli etmek, sevindirmek anlayışından öteye 
gitmiyoruz. Şunu Büyük Meclisiniz çok iyi 
takdir eder ki, Türkiye'de «Köy» deyince, 
köy olarak cümlesini aynı kateigoride, aynı 
ölçüde mütalâa edemezsiniz. Türkiye'nin he
yeti umumiyesi zaten içtimai, coğrafi ve iktisadi 
yapısı ile birebirine uymuyor. Bir tarafı kış 
yaşarken öbür tarafı yaz yaşıyor. Bir tarafı 
baharı yaşarken diğeri sonbaharı yaşıyor. Bir 
tarafta her türlü nan ve nimet varken di
ğer tarafı taşın içerisinde iptidai ölçüler -'ge
risinde acınacak hayat tarzlarında yaşıyor. 

Konya'yı misal alıyorum; yağmur olur, 
sulama imkânı verirse zengin memlekettir, 
ama dağ köyüne gitiğiniz zaman tablo yürek
ler acısı, ıstırap doludur. Dağ köylüsü sadece 
Konya'da değil bütün Toroslar yöresinde, 
Ege'nin dağ mmtakasında bahar geldimi ça
pası, kazması, yorgam omuzunda Söke Ova
sına, Manisa Ovasına veya Toraslardan Ada
na Ovasına çapaya gider. 

Türkiye'de millî gelir dağılımı güya 280 
veya 300 dolârmış. Size ilân ediyorum belki 
umumi dağılışta böyledir, ama dağ köylerin 
de oturan köylünün miktarı; bir rivayet 7 
milyon. Bir rivayet 9 milyon. Burada hane ba
şına 300 dolar düşmez, 3 bin lira düşmez, bin 
lira düşmez. Gerçek bu. 

Konya Ovasına yağmur olduğu zaman 
mahsul' boldur. % 25 değil 30 verir, itiraf 
ederim, ama dağ köyü veremez beyefendi. 
30 para veremez, bunun imkânı yoktur. Vere
mez.. Adamı zaten kader çarpmış, ovaya elek
trik yapmada köyün imkânı var vereceksiniz, 
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dağ köyüne de tutturacaksınız, «Siz % 25 
proje tutarını verin» diyeceksiniz. Veremi-
yecektir. Göz görmeyince gönül katlanır. Ova
daki köyde ışık yanacak, ama dağdaki köy 
parayı veremediği için yanmıyacak. Bu du
rum insanların hasedini tahrik etmek, su
retiyle, içtimai nizamda daha çok telâfisi müm
kün olmıyan yaralar açar. 

Bizim G. P. olarak ıstırabımız bunlardan 
doğmaktadır. Bunu belirtmeye mecburuz. 

Öyleyse; Türkiye'de Ege köyü yapsa aaş-
ka, Orta - Anadolu köyü yapsa başka, Doğu'-
nun, Karadenizin, Güney - Doğu'nun başkadır. 
Köy deyip de bu Kanunun 4 ncü maddesinde 
zikrettiğiniz, «Köy ilk projenin % 25 ini ve
rir» şeklini biz G. P. olarak tasvi'betmiyoruz. 
«Köy» deyince, köyün içtimai, iktisadi, coğrafî 
fonksiyonu ile bâzı kıstaslar koyarak tahsilini 
müspet ölçülere bağlamanın lüzum ve zarure
tine inanıyoruz. Bunu yapmaya mecbursunuz. 
Bir dağ köyü ile ova köye aynı; Karadenizin 
dağ köyü, Şark'm, dağ köyü ile bilmem Kon
ya'nın sulanır, her türlü mahsul verebilen top
rağı, Adana'nm pamuk veren cennet misüllû 
toprağının köylüsü aynı fonksiyonda, aynı ve
rimde, aynı kapasitede köylü değildir. Köylü
müzün ve köy imkânlarımızın ölçülerini etüt et
meye, bir değişiklik yapmaya, köyün iktisadi, 
coğrafî durumuna göre, içtimai yapısına göre 
bir ayırım yapmaya mecburuz gibi geliyor G. P. 
olarak bizim mütalâa ve kanımız budur. 

Evet... Dağ köyü her zaman söylüyorum; 
çıra, çarık, kerpiç. Bir iplik çekeceksin üzerin
den 40 yama düşer. Işık vasıtası çıradır, evi 
kerpiçtir, ayağı çarıktır. Ondan sonra sosyal 
Devlet anlayışında, siz, bu köyü de Konya'nın 
ova köyü, Gediz'in kenarındaki şahane, kan 
damlasa can bitecek kadar kuvvetli topraklı 
köyü ile aynı yapıda mütalâa ederek, <<% 25 
ver» diyeceksiniz. Bu idealist bir düşüncedir, 
ama gerçekte bu takat, imkân olmadığı için sök-
miyecektir, içtimai yaraları, dertleri artıracak
tır kanısındayız. 

Evet.. G. P. olarak biz köylerin iktisadi, 
içtimai, coğrafi durumuna göre bir ayırım yap
manın lüzumuna inanıyoruz. Hem % 15 e in
mesini, hem de bu % 15 in hiç olmazsa bir tak
sitte değil, iki taki&tte, iki harmanda verilir 
şeklinde kayıtlarla köylüye imkân verilmesinin 
yerinde olacağını ifade etmek isterim. 
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Daha evvel bu Kanun ahkâmında ve köy 

elektrifikasyonunda % 25 almıyordu. Sonra 
% 33 e çıktı, yani «1/3 ünü köylü verecek» 
dendi. Dırıltılar, hâdiseler arttı. Beyşehri'nin 
bir Ararım köyü vardır. Yer ve mekân veriyo
rum. Bu azab ve ıstırabı daha çok köyün içi
ne giren, dertliyi dinliyen bilir. Hakikaten in
sanoğlu vicdani bir makina ise, dertlinin der
dini alıp da içine atıyorsa, dertli insandan daha 
çok dertleniyor. Açın, açlığının ıstırabını yaşı-
yan bir insan, aç yanında iken tok uyuyamaz. 
Dertli insanın dertlerini, ıstıraplarını dinleyip 
dö, vicdani duygu içerisinde kendine mal edebi
liyorsa dert sahibinden daha çok dertli olduğu
na da inanıyorum. 

Bu köy benim komşu köyümdür. Mevzu köy 
elektrifikasyonundan çıktı. % 25 vereceklerdi, 
değişti; keşif 300 bin liraydı, 75 bin lira 100 
bin lira oldu. Aynı şekilde kahırlı kahırlı cüm
lesi etrafıma toplanmış, şu kahin bana yap
mışlardır; (% 25 i müdafaa eden Sayın Baka
nın ve diğer sözcülerin o köye gitmesini, hesap 
vermesini, gitmeyi arzu ederlerse naçizane mi-
safirimdirler, götürüp o köy kahvesinde kendi
lerinin o dertleri dinlemesini hasseten rica ede
ceğim) demişlerdir ki: «Kabadayı, güya sen bi
zim milletvekilimizsin. Bizim buralara gelir 
konuşursun. Kürsüde bizim haklarımızı müda
faa ettiğini hiç de görmüyoruz. Şehirli bizim 
düşmanımız değil. Onlara gıpta ile bakar, say-
giyle anarız, ama memlekette şehirli olmak 
cennetlik de, köylü olmak cehennemlik midir? 
Şehirli de aynı elektriği yakıyor, ama elektrik 
almış olduğu tesis için tek kuruş tesis parası 
vermiyor. Ama biz köylü olduk diye hem yak
tığımız elektriğin parasını vereceğiz, hem de 
bize kurulmakta olan tesisin ücretini ödiyece-
ğiz. Nerede bu sosyal adalet? Biz sosyal ada
letten vazgeçtik, insaf adaletinden hisse isteriz. 
Yakalım, yaktığımızı verelim, tesis masrafı 
alınmasın, çünkü şehirliden alınmıyor. Alma-
caksa, bunun hiç olmazsa % 10 a indirilmesi 
imkânı varsa, yaparsanız o zaman bu lâfları, bu 
kahrı, bu sitemi size yapmayız» demişlerdir. Ve 
bir tanesi çıktı dedi ki; «Bu o kadar haksız, 
adaletsiz ki, şehirlinin tesisatını Devlet yapar, 
belediye yapar, yaptığı elektrik parasını alır 
tesis parası almaz. Bizden alınıyor. O kadar 
içimiz yanıyor ki, kendi kendimize konuşuyo-

î ruz; acaba biz Anayasa Mahkemesine müra-
İ caat edersek bunu iptal ettirebilir miyiz?» 
i Yani, köylü kendi arasında konuşuyor, mu-
| hakeme ediyor, yorumluyor. Kendini bu dert-
! ten silecek melceler arıyor, öyleyse Türk Mil

letinin son melcei Büyük Meclistir ve çareyi, 
tedbiri burası alacaktır. Bundan ötesinde ben 
Türkiye'nin selâmetini, hayrını görmüyorum. 
Görmediğime göre, kendi kendine konuşup da 
bana kısmen açılıp bu dertlerini söyliyen köy-

| lünün, başka bir melceden bu dertlerini silecek, 
\ ıstıraplarını yok edecek, yarasına merhem ola-
f cak çare arayışını orada değil, burada halledici 

imkânlara kavuşturmamız gerekir. Sayın Yüce 
Meclis'ten ve Meclis adına niyabeten hizmet 

! eden Hükümetten bunu beklemekteyiz. 

Arkadaşlar, dağ köyü % 25 i kesin olarak 
I veremez. Bunu % 25 e çıkarabilirsiniz, fakat 
i % 25 e iştirak edemediği için ovada 100 köyün 
j elektrifikasyonu yapılıyorsa, dağ köyünde sa

mimiyetle söylüyorum; oran % 5 e düşecektir. 
Birinde % 95, ötekinde 5 köyün elektrifikasyo
nu maalesef yürüyemiyecek, yapılamıyacaktır. 
Köylerin iktisadi imkânlarına göre bunu ayır
maya mecbursunuz. Ayrıca da bunu taksitlen-
dirmek lâzımdır. Elektrifikasyon proje tutarı
nın âzami % 15 ini kabul ediyoruz, faz
lasını kabul etmiyoruz. Tesbit edilen mik
tarın da taksitle verilmesini kabul ediyo
ruz. Şehirle hiçbir düşmanlığımız yok, 
bunu bilesiniz, böyle bölücü değiliz. Ne 
nifakçıyız ne sınıf kavgasını tasvibederiz. Türk 
Milletinin selâmetini birlikte, dirlikte görüyo
ruz, halk anlamında hepsini mütalâa ediyoruz, 
nifakçı değiliz, ancak hakları müdafaa için 
Güven Partisi Grupu adına huzurlarınıza çık
tım. 

Şehirli fazla vergi verecektir, ağlasa da in-
lese de verecektir. Vermeye mecburdur. Türki
ye'de şehirli köylüye nazaran cenneti imkânlar 
içerisinde hayat sürmektedir. Çok kazanmakta
dır. Medeniyetin büyük nimetlerini şehirli gör
mektedir. Köylü toprağın içerisinde didim di-
dim didiniyor. Müstahsil kişidir. Şehirli, köylü
ye nazaran çocuğunu okutmakta da, istikbali, 
ikbali içinde, kazanç içinde, oturduğu, yediği 
yaşadığı imkânlar bakımından da köye nazaran 
yıldızlarüstü imkânlara sahibolduğuna göre, 
bu yetmiyormuş gibi, bir de şehir belediyelerini 
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iller Bankası beslemekte, her türlü eksiğini on
lar karşılamakta, maalesef köylü İller Bankası 
vasıtasiyle verilen gümrük hissesinden para 
da almadığına göre, şehirliden keseceksiniz, 
köy elektrifikasyonuna vereceksiniz. Bunu ver
meye mecburuz, başka çare yok. 

Bütün belediyelere söylüyorum, dikmişler 
Devlete gözlerini, bütün belediye reisleri Anka
ra'da. İnsafınıza soruyorum, kendi imkânlarını, 
kendi belediye gelirlerini geliştirip de belediye
sini kalkındırmak yok, Devlet kapısında, bakan
lıklarda, iller Bankasında para sağlasınlar, im
kân sağlasınlar, belediyeye hizmet etsinler.. Bu
nu kim olsa yapar. Hakiki beldeci yetişmiş kali
teli belediye reisi odur ki, beldesinin imkânları 
ile beldesini kalkmdırsın. öyle ise Türkiye'de 
beldeler imar ediliyorsa, kendi imkânı ile değil, 
iller Bankası imkânından, Devlet imkânından 
yoksun olduğunu, şehirlinin bu açık kapılarla 
geliştiğini, köylünün gelişmediğini bir köy ço
cuğu olarak Güven Partisi adına huzurlarınız
da arz eder, bunların bu yoldaki haklarının 
verilmesini, en az yüzde 15 e indirilmesini istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde üzerinde görüşmenin yeterli olduğuna 
dair bir önerge gelmiştir. Kayıt sırasına göre 
sırada Sayın Hüsamettin Başer, Hilmi işgüzar, 
Nuri Kodamanoğlu, Zeki Köseoğlu, Salih Ay-
gün, Yusuf Ziya Yağcı, Ahmet Buldanlı, Şükrü 
Akkan ve Cemal Külâhlı bulunmaktadır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Durum aydınlanmıştır, müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Esat Kıratlıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde ile ilgili olarak 11 değişiklik 
önergesi gelmiştir. Bu 11 değişiklik önergesini 
aykırılıkları itibariyle sırasiyle okutacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 
4 ncü Maddenin (b) fıkrasının, izah ve arz 

ettiğim sebepler dolayısiyle maddeden tamamen 
çıkarılmasını arz ve teklif ©derim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

ilyas Kılıç 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
TEK kanun tasarısının 4 ncü maddesinin 

(b) bendinin kaldırılarak, (c) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

«Madde 4. — Bend (c): Elektrik tesis ma
liyetlerinin tarife yolu ile köylerden 20 senede 
yüzde 2 faizle geri alınacak meblâğlar..» 

Saygılarımla. 
Adana 

Ali Rıza Güllü 

ıSaym Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı 

4 ncü maddesi (b) fıkrasının tadil edilerek; 
«Köy elektrik tesislerine ait ilk keşif bedeli tu
tarının en az 1/3 oranında peşin öderler» ve 
(c) fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tek kanun tasarısının 4 ncü maddesinin (c) 

fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü maddenin (c) fıkrasının maddenin 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
izmir Milletvekili 

Şükrü Akkan 

Sayın Başkanlığa 
Köy elektriklendirilmesi işleri madde 4, fık

ra (b) deki; köylüden peşin alınacak yüzde 
25 payın yüzde 10 a indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tek kanun tasarısının 4 ncü maddesinin (b) 

ve (c) paragraflarının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygiyle öneririm. 

Uşak 
Âdil Turan 

b) Köylerin elektrik tesislerine ait ilk ke
şif bedeli tutarının en az yüzde 10 oranında 
peşinen ödiyecekleri paralar... 

c) Elektrik tesis maliyetlerinin bakiyeleri 
için tarife yoliyle köylerden en çok 20 yılda fa
izsiz geri alınacak meblağlar.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının 

4 ncü maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve talebederim: 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

«Madde — 4 fıkra (c) - Elektrik tesis ma
liyetlerinin bakiyeleri için tarife yoliyle köyler
den 49 senede faizsiz geri alınacak meblâğlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü maddesi

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

«Ek fıkra — Bu fon ancak Köy İşleri Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanıp Yüksek Plânlama 
Kurulunun onayından geçirilmiş yıllık uygula
ma planındaki işlere harcanabilir.» 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı

nın 4 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini saygiyle arz ve talebederim. 

Rize 
Salih Zeki Köseoğlu 

«Üçüncü maddenin (e) fıkrasına göre kuru
lacak özel teşkilât köy elektriklendirilmesi 
etüt, plân, proje ve yapımı ile eletkrik enerji
sinin köylerin ekonomik, sosyal, kültürel bakım
lardan sürat ve intizam içinde kalkınmalarına 
uygulamak gibi çalışmaları bir genel müdür 
muavininin kontrol ve murakabesi altında toplu 
olarak tek elden yürütülür.» 

Gerekçe : 
1. Köy elektriklenmesi çalışmalarına önem 

vermek. 
2. Birlik sağlamak. 

3. Elektrik enerjisini köy kalkınmasına uy
gulama çalışmalarına önem ve açıklık vermek. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü maddesi

nin, 2 nci cümlesinin a, b, c, d fıkralarından 
sonra ve satır başı olarak yazılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
önergeleri aykırılıkları itibariyle muayyen bir 
sıra dâhilinde okutmuş bulunuyorum. 

Birinci önerge Sayın ilyas Kılıç tarafından 
verilmiş ve 4 ncü maddenin (b) fıkrasının tasa
rıdan çıkarılmasını öngörmektedir. Komisyon 
olarak buna katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT KA-
RAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç tarafından 
verilmiş bulunan ve tasarının 4 ncü maddesinin 
(b) fıkrasının çıkarılmasını öngören önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi okuyacağım önerge iki durumu kap
samaktadır. Birisi (b) bendinin çıkarılması, ki, 
Meclis tarafından reddedildi, artık bunun üze
rinde muamele intacı mümkün değil. Diğeri ise, 
(e) fıkrasında değişiklik istiyor Sayın Güllü. 
(c) fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını öngören 
başka önergeler olduğu cihetle bunları daha ay-
kın görmekteyim. Bu sebeple (c) fıkrasının ta
sarıdan çıkarılmasını öngören Sayın Hüsamet
tin Başer, Sayın Yusuf Ziya Yağcı ve Sayın 
Şükrü Akkan'm önergeleri var. Her üç öner
ge de aynı mahiyeti kapsmaaktadır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — önergemi izah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, evvelâ içtüzük gereğin
ce Komisyonun katılıp katılmadığını soracağım. 
Şayet Komisyon iştirak ederse önergeyi Komis
yona vereceğim, o zaman söz hakkınız doğmaz. 
Önergeye Komisyon katılmadığını beyan ederse, 
o zaman çok kısa olarak, içtüzük hükmüne 
göre önergenizi izah etmek imkânınız var. 

Komisyon, bu (c) fıkrasının tasarıdan çıka
rılmasını öngören önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz, izah 
etmek istiyorum. 

— 640 — 
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BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 

KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarını, 

TEK kanun tasarısının 4 ncü maddesi haddi
zatında Türkiye'de köy elektriklenmesini sü
ratle temin etme gayesine matuf olarak getiril
miştir'. Maddenin bütün fıkralarında olduğu 
gibi, üzerinde önerge verilmiş bulunan (c) fık
rası da Türkiye'deki köy elektriklenmesine sü
rat vermek ve köy elektriklenmesini sağlam 
şekilde gerçekleştirmek gayesine matuftur. Nite
kim, köy elektriklenmesini gerçekleştirmek üze
re kurulmuş bulunan fon ve bu fonun işlemesi, 
gerek Devletçe yapılan yardımlar, gerek top
lum kalkınması yolu ile köylünün kendi elektrik
lenmesine iştirak payları, gerekse şimdiye kadar 
tatbik edilmemiş bulunan ve Sayın Bakanımı
zın da izah ettiği gibi, anaşebekeler dışındaki 
köy hatlarının ancak keşif bedelleri olarak mü
talâa edilmesi, yani diğer bir ifade ile, köy grup
larına giden anaşebekelerin şimdiye kadar ya
pılanın aksine, Devletçe karşılanması - ki, keş
fin esasını teşkil etmektedir - ve bugüne ka
dar köy elektriklenmesi olarak köylerden tah
sil edilen faraza 100 bin lira gibi meblâğın bu 
maddeler sayesinde 50 bin liraya, hattâ 30 bin 
liraya düşmesi gerçekleşecektir. 

Ayrıca, yine bundan sonraki maddede ge
lecek olan, köy elektriklenmesi projelerinin yüz
de 7 nisbetindeki proje bedellerinin ayrı bir 
fon halinde Devletçe karşılanması, yine köy 
elektriklendirme fonunun kuvvetlenmesine yar
dım etmektedir. Bu meyanda üzerinde önerge 
verilmiş bulunan (c) fıkrası M, köylerde tesis 
maliyetlerinin, köyün iştirak bedeli dışında ka
lanlarının, tarife üzerinden 30 senede alınması 
ve böylece yalnız yapım olarak düşünülmemesi 
ieabeden, haddizatında yapımından çok ba
kımı ve işletilmesi de büyük bir önem 
taşıyan köy elektrifikasyonunun sağlam şe
kilde idamesini sağlama gayesine ma
tuftur. Bu madde köylüye hiçbir külfet 
getirmemekte, bilâkis bu maddenin konması ile 
kabaracak olan fon sayesinde köy elektriklen
mesi sağlam olacak ve köy elektriğinin bakımı 
Fağlam şekilde TEK tarafından gerçekleştirile
cektir. Bu sebeple biz bu önergeye katılmıyoruz, 
Komisyon olarak bunu ifade etmek istedim. 

(Saygılar sunarım. 

8 . 5 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Akkan, önrgenizi çok 
kısa olarak izah edeceksiniz. Yalnızca, neden (c) 
fıkrasının kaldırılmasını istiyorsunuz, bunu 
izah e döşeksiniz. Buyurun. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem mil
letvekilleri ; 

Bira.?. evvTel vâki sualim üzerine Sayın Ba
kan 1065 ten 1970 e kadar, bugüne kadarki tat
bikatta yüzde 67 bakiye tesis ücretinin geriye 
alınmadığını beyan etmiştir. 

Şimdi, bu 4 ncü maddenin (a) fıkrası, «Dev
letçe her yıl köy elektriklenmesi için ayrılıp 
TiiiK'e verilecek ödenekler» diye bir gelir kay
nağı koymuştur. 

Bir de 6 ncı madde, köy elektriklendirilme-
si islerine ait etüt, plân ve projeler hususunda 
yapılacak bütün masrafları karşılamak üzere, 
Devlet bütçesinden ayrılacak bir fonu da gös
termektedir. 

Şu hale göre, yüzde 25 ini (b) fıkrasına gö
re köyden alacağız, yüzde 75 ini (a) fıkrasına 
göre Devletten hibe olarak alacağız; proje mas
raflarımızı, etüt masraflarımızı da 6 ncı mad
deye göre Kurum yine Devletten alacak ve fa
kat yaptığı tesislerin bakiye bedelini de yine 
30 sene vâde ile tarife yoîiyle köylüden tahsil 
edecektir. Bu bir yeniliktir ve köylünün aleyhi
ne bir yeniliktir. 

Şimdi, belediyeler şehir ve kasaba elektrifi
kasyonunu tesis ederken İller Bankasından fay
dalanmaktadırlar. Ayrıca bir hibe fonu vardır. 
Hibe fonundan büyük miktarda yardım görmek
te ve bu suretle elektiriklendirilmektedirler. 
Köylüye bu hakkı tanımıyoruz. 

Sonra Kurum, (a) fıkrasına göre Devletten 
yüzde 75 fonu alıyor, projenin yüzde 75 ini alı
yor, ayrıca 6 ne* maddeye göre etüt ve proje 
masraflarını da alıyor... (Amasya Milletvekili 
Salih Aygim'ün anlaşılmıyan bir müdahalesi) 

Efendim, hibe denilen şey; bugüne kadar 
yapılan tatbikatta bütçe kanunlarında yüzde 
75 i, yüzde 67 sinin karşılığı tamamen konul
muştur. Devlet bütçesi, her projenin yüzde 75 
ini, yüzde G7 sinin karşılığını tamamen koymuş
tur ve Devlet Bütçe Kanununda bu bakiye te
sis masraflarının istirdatına dair bir hüküm de 
yoktu bugüne kadar. 

Binaenaleyh burada yeni bir hüküm getiril
mektedir. O sebeple benim ve muhterem arka
daşlarımın (c) fıkrasını maddeden tayyetmeyi 
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kapsıyan önergelerimizin kabulüne iltifat bu
yurmanızı rica ederim. 

Hürmetler. 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, siz değişik açıdan 

mı mütalâa edeceksiniz? Tekerrür mahiyetinde 
olmasın rica ederim. Buyurun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım; 4 ncü madde üzerinde bir yeter-
lik önergesi sebebiyle söz alma imkâırm bula
madık. Fakat (c) fıkrasının maddeden çıkarıl
ması konusunda verdiğimiz önergenin haîzlıîı-
ğı, (c) fıkrasını köylü aleyhine konulmuş ve 
köylü aleyhine işliyecek bir fıkra niteliğinde 
bulmamız sebebinden ileri gelmektedir. 

Şöyle ki; evvelâ Sayın Akkan'm sorduğu an
al üzerine Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının cevaplandırmakta biraz güçlük çektiği 
bir konuya temas etmek lâsımgeliyor. 

Türkiye'de köy elektrifikasyonu islerinin 
Devlet bütçesinden Devlet eliyle yapılmaya bağ
lanması 1969 senesine tekabül eder. 1964 sens-
sinde köylü, elektirifikanyon islerinin proje tu
tarının yüzde 25 ine iştirak eder ve bunu da pe
şin olarak yatırmazdı. Yani o zaman bu külfet 
köylüye yüklenmemiş idi. Yalnız köylüden yüz
de 25 i almırdı, fakat yüzde 75 i Devlet bütçe
sinden karşılanır ve Devlet bütçesinden karşıla
nan nisbet dâhilinde köylü hiçbir zaman borçlu 
addedilmez idi. 

Şimdi, «(c) fıkrası köylünün lehine midir, 
aleyhine midir?» meselesi büyük önem kazan
maktadır. Sayın Bakana göre bu maddenin şü
mulü içerisinde bulunan (c) fıkrası köylünün 
lehinedir, fakat bize göre bu madde ve özellik
le (c) fıkrası köylünün aleyhinedir. 

Şöyle ki: Sayın Bakan bu maddenin 1 nci 
bendindeki «Bu fon, köy veya köyler grupu-
na elektrik verilebilmek için kurulmuş veya 
kurulacak iletim şebekesi üzerindeki ayırım 
noktasından sonraki tesislerde kullanılır» cüm
lesine istinat eder ve der ki: «Köy içerisinde 
yapılacak olan tesislere köylü iştirak ede
cek...» 

Arkadaşlarım, bu maddeden anlaşılan mâ
na bu değildir. Bir kasabaya, bir kazaya yük
sek gerilim hattından elektrik gittiği zaman, o 
hat üzerindeki köylerin, yüksek gerilim hattın
dan itibaren kendi köylerine kadar olan mesa
fe deki borçlanmaya iştirakleri demektir bu... 

Yoksa, «Köye kadar Devlet götürecek, Devlet 
imkânlariyle, Devlet Bütçesiyle gidecek; köy 
içerisindeki masraflara köylü iştirak edecektir;) 
anlamı çıkmam bundan. 

Kaldı ki, bugün tatbikatta köy grupları te
şekkül eUirilenıemektsdir. Bir köy yüksek ge
rilim hattından kendisine kadar olan hattı, mas
rafa iştirak etmek suretiyle çektirmekte, on
dan sonraki köy de o köyden itibaren olan 
masrafı üzerine almak suretiyle yaptırabilmek
tedir. 

Bu durum karşısında, saten köylerimizde 
elektrifikasyon işleri pahalıya mal olmaktadır; 
bundan başka kilowat/saat ücretleri şehirlerde
ki gibi ucuz olmıyacaktır köylerde... Nitekim, 
bugüne kadar elektrik götürülmüş köylerimiz
de; şehirlere, belediyesi bulunan yerlere kıyas
lama kabul edilecek olursa, köylerdeki ki-
lowat/saatler daha da pahalıdır. 

Bu yetmiyormuş gibi, bugüne kadar, 
193.1 - 1965 yıllarında yüzde 25 iken yüzde 33 e, 
yani üçte bire çıkarılmış bir iştirakin yüzde 
25 e indirilmesi bir bakıma köylü lehine gibi 
görünüyor ama, (c) fıkrasiyle mütebaki yüzde 
75 i otuz sene vadeli, velev faizsiz de olsa, 
köylüden tahsili köylü aleyhine işliyen bir hü
küm mahiyetindedir. 

Bundan başka değerli arkadaşlarım, kurum 
bu yüzde 75 i Devletten alıyor. Sayın Akkan'in 
tebarüz ettirdiği gibi proje masraflarını da 
Devletten alıyor... öte yandan, bu yüzde 75 ile 
6 neı maddedeki yüzde 7 proje masraflarını bi-
lâlnra 30 sene vâdeyle köylüden alıyor. Yani, 
kurum hem Devletten alıyor, hem de Devletten 
aldığım karşılığını vâde ile, taksitlerle köyden 
alıyor. Bu vaziyette kurumun haksız bir men
faat elde ettiği neticesine varmak, hiç şüphesiz 
yerinde olur. 

Kurum aldığı bu yüzde otuz taksitleri Dev
let bütçesine tekrar iade edecek midir? Bir 
iade keyfiyeti bahis konusu olmadığına göre, 
hem Devletten alacak hem de köylüden alaca
ğı taksitleri kasasına indirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadarki ya
pılan tatbikatta üçte bir nisbetinde alınmakta 
iken ve mütebakisi de Devlet bütçesinden kar
şılanmakta, taksitle de olsa bir borç külfeti 
köylünün sırtına yükletilmemekte iken, bu 
fıkrayla köylünün sırtına yeni bir borç yük-
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letilmektedir. Üstelik, otuz sene vâdeyle oldu
ğuna göre, düyunu umumiye borcu gibi otuz se
ne, kırk ssıısye kadar, doğmamış çocuklar bile 
bu fıkrayla borç altına sokulmaktadır. 

Kanaatimce bu fıkra köylü aleyhine bir fık
radır. A. P. Grupu, Hükümeti; programında, 
seçim meydanlarında verdikleri nutuklarda 
köylü lehinde olduklarını köylüyle beraber ol
duklarını har zaman tekrar eden bir gruptur. 
Bunu söylemek, iki dudak arasından çıkan 
sözle ispat edilmez; bu maddeden bu fıkranın 
çıkarılması suretiyle ispat edilebilir. 

Biz C. H. P. liler olarak (c) fıkrasının mad
deden çıkarılmasına müspet oy vereceğiz. A. 
P. lilerin de bu yolda oy kullanmalarını rica 
eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurunuz. 

Tekerrürden mümkün olduğu kadar kaçı
nınız, aynı şeyleri tekrar etmeyiniz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu ta sar" sının 4 ncü ve 
5 nci maddeleri tasarının ağırlık noktalarını 
teşkil etmektGdir. 4 ncü maddenin (b) fıkracı 
«dörtte bir alınır» diyor, önergemde bunu «üç
te bir alınır» seklinde artırdım. Buna rağmen 
(c) fıkrasında, «bakiye kalan kısım otuz sene
de alınır» diyor, bunun da kaldırılmasını tek
lif ettim. 

Muhterem arkadaşlar, «köy - şehir farkını 
kaldıralım» demek, bilhassa köye elektriği gö
türmekle mümkündür. Keşif bedelinin üçte bi
ri alınır, öncelik tanınır; (c) fıkrası ve otuz 
ssne hükmü kalkar ve Türk köylüsünün sırtın
da bu otuz sene kalmaz. 

Bu bakımdan Yüce Meclisin bu nokta üzerin
de durmasını saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, Hükümet olarak katılıp katılmadı
ğınızı beyan edeceksiniz; buyurun. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasarının 
4 ncü maddesinin (c) fıkrası üzerinde son de
rece farklı anlayışlar sonucu münakaşa yapıl
maktadır. 

(c) fıkrası ile köye götürülen elektrik ener
jisi için yapılan masraflara orta gerilim hat 
masrafları dâhil değildir; bunu biras önceki 
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maruzatımda arz ve izaha çalıştım. Komisyon 
başkanı arkadaşım, ben unutmuştum ilâve et
tiler; proje masrafları da dâhil değildir. Yüzde 
25 peşin tahsil edilecek, kalan borç faizsiz ola
rak otuz yılda tarife yolu ile iade edilecektir. 

Kanunu tüm olarak nazarı itibara almaya 
mecburuz. Kabul ettiğimiz 1 nci madde ne di
yor? «özerk iktisadi Devlet Teşekkülü» diyor. 
iktisadi Devlet Teşekkülleri 440 sayılı Kanuna 
göre kârlılık ve verimlilik esasına göre çalı
şır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Devlet 
verecek Sayın Bakan... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bey
efendi, Devletin vereceği 440 sayılı Kanunda 
var, burada da var. Şayet, temel fiyatları Hü
kümetçe tesbit edilen mallarda maliyetinin al
tında bir düşük fiyatla satış yapılması zarure
ti olursa bundan doğan zararlar Hazinece öde
nir. Temel kanun 440 sayılı Kanun... 

Şimdi (e) fıkrasını maddeden çıkardığımızı 
kabul ediyorum, (c) fıkrasının çıkarılmasına 
dair olan önergeler oylandı, sayın arkadaşlarım 
zaten «biz böyle oy vereceğiz» diye beyanda 
bulundular, çıkarıldı... Tarifeler nereye tahsil 
edilecek? Köydeki elektrik muallâkta mı ka
lacak? 

Pekâlâ... Ankara'nın veya her hangi bir kü
çük belediyenin hudutlarının son noktasındaki 
bir sanayi tesisine götürülen elektrikten yapı
lan masraf geriye alınacak da, köydeki bir 
meyve suyu tesisi, bir atelye, bir imalâthane is
tihsal için enerji kullanacak, bunun parası 
nereye gidecek? Ayrı ayrı nasıl bir tarife tat
bik ederiz? 

Bilhassa arz ve izah etmeye çalıştık; biz 
köye elektriği caddeler aydınlansın, evler ışık
landırılsın diye götürmüyorus; tarımla kulla
nılsın, sanayide kullanılsın, sanayi gelişsin. Bu, 
Lir altyapı tesisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; en önemli bir alt
yapıdır. Arz ediyorum; vazife ile Batı Alman
ya'yı gezdim; % 100 elektrifikasyon gerçekleş
tirilmiş. Vazife ile Japonya'yı ve Formoza'yı 
gezdim. Japonya % 98,5 elektriklendirilmiş. 
Yalnız, çok küçük adalarla dağlar elektrik ve 
ulaşım imkânları sayesinde sanayiin çeşitli kol
ları, çeşitli parçaları işçinin bol ve ucuz oldu
ğu, günün her saatinde değil; ama muayyen 
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saatlerinde değerlendirmeye mecbur olduğu, boş 
vakitlerinin bulunduğu köye elektrik götürül
mek suretiyle bir Mercedes Otomobil Fabrika
sının ön dingil takımları falan köydeki atöl
yelerde yapılmakta, kanı takımları filân köy
deki atelyelerde yapılmaktadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O se
viyeye gelsek... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bey
efendi, o seviyeye gelmek için yolunu götürüyo
ruz, o seviyeye gelmek için elektriğini götürü
yoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Elektrik bir altyapı tesisidir. Ben alt
yapı tesisini, enerjiyi köye götüreceğim. Sabah
leyin mısır]nı çapa yapan vatandaş, öğlen sı
cağında çapa olmaz ise, sulama olmaz ise, otu
nu bağ yapmaz ise, evine geldiği zaman atölye
sinde tornasının başına geçecek, bu elektrik 
enerjisinden tornada her hangi bir imalâtını 
yapacak, orada kurulan kooperatiflere tealim 
edecek, parasını alacak. Hem bor» vakti değer
lendirecek. Toplum kalkınması bu, köy kalkın
ması bu. 

iktisadi Devlet Teşekkülü kuruyoruz, birin
ci madde ile, 4 ncü madde ile köye götürdüğü
müz elektriğin tarife yolu ile istirdadını kaldı
rırsanız, bu tarifeden elde edilecek elektrik pa
rası nerede kalacak? Köyde kalacak voya hiç 
tahsil edilmiyecek... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Teklif 
bu doğilki, Sayın Bakanım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI (Devamla) — Beyefendi, müsaade edin 
ben konuşuyorum. Siz konuşurken ben dinle
dim, bütün mütalâalarınızı dinledim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kaldı
rılması istenilen madde bu değil, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Bey
efendi, (O) fıkrasının kaldırılmasına dair öner
ge üzerinde konuşmuyorsak, ben hatalıyım; 
özür dilerim. (C) fıkrasının maddeden çıkarıl
masına dair önerge, en aykırı önerge okluğu 
için, Sayın Başkan evvelâ onu müzakereye koy
du. Onu konuşuyoruz. Ben de diyorum İd, eğer 
(C) fıkrası maddeden çıkarılıp, köyde sarf olu-
ıım elektrik enerjisinin tarife yolu ile tahsil 

olunacak parası ne olacak?... Ne olacak o pa
ra?... Biz diyoruz ki, getirdiğimiz kanun ile, 
köye elektrik götüreceğiz. Her yere götürdüğü
müz gibi, Türkiye çapında da bir tarife yapa
cağız. Her köy için tarife yapmıyacağız; yanlış 
anlaşılmasın. Türkiye çapında tek tarife uygu
lanacak. Köy, eğer kendisi bu elektrik enerji
sini işletirse, bunun üzerine pek mahdut kendi 
masraflarını koyacak, uygulıyacak. 

Biz diyoruz ki; işte o tarifeden tahsil edi
len paralar, fona gelsin, bu fonda biriksin. Bu 
fona, bütçeden yardım yapılacak, köyden alı
nan % 25 peşin paralar ilâve edilecek, 30 yıl 
her açılan elektriğin, sarf edilen enerjisinden 
tarife yolu ile tahsil edilecek paralar, çeşitli 
yollardan hibeler, teberrularda gelecek, hepsi 
fonu teşkil edecek. Bu fon ile biz koy elektrik
lendirmesi yapacağız. Bununla da kalmıyoruz. * 
Eğer, ekonomik gelişmesi bakımından kârlılık 
görülür ise, 5 nci madde ile de TEK tarafından 
doğrudan doğruya ayrıca elektriklendirme işi 
yapıyoruz; ama ondan da geri alacağız. 

Bir hususu da belirtmek isterim. Bütün 
dünyada ve memleketimizde bilhassa iktisadi 
konularla meşgul olan ve bu sebeple çerçeve 
kanun olan 410 sayılı iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve iştirakleriyle Bunların Kuruluşlarına 
dair Kanunun emri icabı kendi Kuruluş Kanu
nunun görüştüğümüz TEK, bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü olacak. İktisadi Devlet Teşekkülü 
olduğunu birinci madde ile kabul edeceğiz, 
onun istihsal ettiği, naklettiği ve müstehlike 
kadar götürüp, orada sattığı elektrikten para 
alrnıyacağıs. 

Muhterem arkadaşlar; dünyanın hiçbir ye
rinde; dünyanın her tarafını belki bilmiyorum, 
bu kadar geniş konuşmuş olmıyayım, ama 
Türkiye'de Devlet eli ile bir yere hizmet götü
rücün de, onun karşılığı geri alınmasın ve hele 
hele onun karşılığı faizsiz olarak 30 yılda bu 
kadar mülayim şekilde geriye alınsın; emsali 
haınen, hemen yok gibidir. Bunu köylünün aley
hine değil, lütfedin köylünün lehine kabul edin. 

Teşekkür ederim. Maddenin, bilhassa (C) 
fıkrasının kalmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 4 ncü 
maddenin (C) fıkrasının kaldırılması hususun
da verilmiş üç önerge, aynı mahiyeti kapsamış 
olduğu cihetle, Yüce Meclisin oyuna sunuyo-
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rıım. Komisyon ve Hükümet katılmıyor, öner
geyi kabul edenler... 

MHHMET ERGÜL (Bilecik) — Sayın Baş
kan, tesir ediyorlar. 

BAŞKAN — Sizin şu beyanınız tesir değil 
mi?... 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Biz, ses çı
kartmıyoruz, ama... 

BAŞKAN — Hiçbir milletvekilinin bu Mec
liste oyunu kullanırken, tesir altında kalacağı 
faraziyesinde değilim. 

NURİ ÇELİKYAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Elini tutuyorlar... 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmemiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kaça, kaç, 
efendim?... 

BAŞKAN — 43, 36 saydım efendim. Eğer 
itiraz varsa, ayağa kaldırarak tekrar sayarız. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Rakamlar buyurduğunuz gibi değil, efendim. 
İzin verirseniz, itiraz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki -efendim. 
Ayağa kalkmak suretiyle oylama muamele

sini tekrar edeceğim. Aslında itiraz beş kişi
dir. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... (C. H. P. sıralarından «Sayın Başkan, 
Hüsamettin Beyi zorla oturtuyorlar» sesleri) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hüsamettin 
Bey bakın oturuyor... Yapmayın yahu.. 

BAŞKAN — Ciddî Meclis müzakeresi yapı
yoruz; rica ederim. Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. (C. H. P. sıralarından 
«Kaça kaç» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; rica ederim. Her 
zaman söylüyorum, Meclis resmî müzakere ha
lindedir. 

TURHAN ÖĞGÜNER — Sayın Başkanım, 
rakamları bilmek istedik, onun için sorduk. 

BAŞKAN — Altıncı önergeyi tekrar okutu
yorum. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin (B) fıkrasın
da «Köylerin elektrik tesislerine ait ilk keşif 
bedeli tutarının en az % 25 oranında peşinen 
ödiyecekleri paralar» ifadesinde % 125 mikta
rının, Sayın Tosyalı önergesi ile % 10 a indiril-
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meşini talebediyor. Komisyon olarak kabul edi
yor musunuz?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. % 25 miktarının % 10 a inmesini 
ka^ml edenler... Lütfen oy kullanacak arkadaş
larım süratle kullansınlar, sayım da tam teşek
kül etsin... Kabul etmiyenler... önerce kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Âdil Turan'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, sizin oku

nan önergenizde iki mahiyet mündemiç. Biri
si, % 10 oranında (B) fıkrasının indirilmesini 
istiyorsunuz ki, biraz evvel tekerrür eden Mec
lis karan ile bu reddedilmiş vaziyette. Bu tara
fını oylıyacağım. 

Diğeri (C) fıkrasındaki «30 seneyi» 20 se
neye indiriyorsunuz, öyle mi efendim?... 

ÂDİL TURAN (Uşak) — O zaman vazge
çiyorum, Çünkü, birbirinin mütemmimi duru
munda. Eğer, % 10 a indirilmiş olsaydı, bu 
önergenin oylanmasını istiyecektim. 

BAŞKAN — Önergenin muameleye konma
sını istemiyorsunuz; geri alıyorsunuz. Peki 
efendim. 

Diğer bir önerge var, okutuyorum. 
(Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar'da (C) 

fıkrasında mevcut «30 sene faizsiz ^reri alına
cağı» hükmünü 49 seneye çıkarmaktadır. Ko
misyon olarak katılıyor musunuz?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komiyon olarak Sayın Koda

manoğlu'nun önergesine katılıyor musunuz, 
efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Lüzum yoktur, 
zira 7 nci maddede vardır, katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Lüzum yok, 7 "nci maddede « 
vardır, haşiv dersiniz; katılmıyorsunuz. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Efen
dim, çok kısa arz edeceğim, önergem, her yıl 
hangi köylere 'elektrik getirileceği hususunu 
teslbit ederken, Köy isleri Bakanlığının bu ça
lışmalarda söz sahibi olmasını temin için ve
rilmiştir. 

Şimdi arkadaşımız buyuruyor, «7 nci mad
dede var, 91 sayılı Kanun hükümleri mahfuz, 
Ibu haşivdir» diyor. Bir anlamda haşiv değil
dir. Çünkü, 7 nci madde «iki bakanlık arasın
daki koordinasyonun nasıl yapılacağına dair 
çıkarılacak tüzükte Köy İşleri Bakanlığının 
mütalâası alınır» diyor. Yoksa, her yıl elek
trik getirilecek köylerin teshiti amacı ile uy
gulanacak icra plânının tesbitinde Köy işleri 
'Bakanlığının münhasıran söz sahibi olacağına 
dair 7 nci maddede hüküm yok. 91 sayılı 
Kanun hükümlerinin mahfuz olması ise, yeter
siz. Çünkü o, genellikle Devlet plânlarının 
Plânlama Dairesinden geçmesini ve hazırlan
masını âmir bir hüküm, o da kâfi açıklıkta 
değil. 

O halde, bu hükme ihtiyaç var. önergemde 
iki unsur söylüyorum : Köy işleri Bakanlığı 
ile Enerji Bakanlığı ve bu Kurum hirlikte ha
zırlansın ve Yüksek Plânlama Kurulunun tas
vibinden geçsin. Dolayısiyle 91 sayılı Kanu
nun hükümleri bağlanmış ve böylece şu mah
zur da önlenmiş olur, aziz arkadaşlarım. Bunu 
'bir örnekle kısaca arz edeyim : Bugün me
selâ Âfetler Dairesi, âfet halinde bir köyü 
alıp başka bir yere iskân ederken, Köy işleri 
'Bakanlığının çalışma ve araştırmalarından ge
reği kadar yararlanmadığı için, meselâ 2 - 3 
km. aralıkla yeni köyler kurulabilmekledir. 

Devlet milyonlarca lira harcayıp bir köyü 
başka bir yere taşıyacak. Fakat, komşu bir 
köyün mahallesi olması mümkün iken veya 
alt yatırımlardan daha iyi istifade edebile
cek bir yerde iskân edilmeleri mümkün iken 
- ki, Niğde ilinden 3 - 4 tane misal verebili
rim - ikişer kilometre ara ile yeni köyler yapıl
mıştır. 

Günahtır arkadaşlarım, alt yatırımlar mas
raflı iştir. Köy yolu, köy okulu ve hele elek
trik gibi uzun seneler istifade edilmesi lâzım-
gelen yatırımlar yapılırken, asıl Türkiye'nin 

köy strüktürünü bilen ve Türkiye'de köy ya
pısını nasıl değiştirmek lâzımgeldiğini dü
şünmesi ica'beden Bakanlığın bu konularda J5z 
sahibi olmalarında fayda vardır. Bunun tashih 
edilmesinde zarar yoktur, hiç olmazsa memur
ları zorlamak yönünden ayrıca bir fayda var
dır. istirham ediyorum, itibar edin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu ta

rafından verilmiş 'bulunan önergeye komisyon 
katılmadığını beyan etti. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Salih Zeki Köseoğlu'nun önergesini 
okutuyorum. 

(Salih Zeki Köseoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, bu önergeni
zin Ibu madde ile irtibatını tam olarak bende
niz anlıyamadıan efendim. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Ge
rekçesi var efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Köseoğlu'nun 
önergesine katılmamaktadır. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Ben 
de önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu önergelerini 
geri aldılar. 

Son olarak Sayın Kodamanoğlu'nun ikinci 
önergesini yeniden okutuyorum. 

(Nuri Kodamanoğlu'nun önergesi yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Kodamanoğ
lu'nun önergesine katılmaktadır. (A. P. sırala-
rmidan «Neye katılıyorlar Başkan?» sorusu.) 
Tabiî muhterem arkadaşlarım, önerge okunur
ken dinlemezsek «neye katılıyor» diye sorarsı
nız. (0. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo 
Başkan» sesleri) 

Şimdi Sayın Kodamanoğlu, önergenizde a, 
b, c, d fıkralarından sonra 4 ncü maddenin 
2 nci cümlesinden murat «Bu fon» diye başlı-
yan cümle midir efendim? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, ben vuzuh 
vermek için maddeyi bir kere okuyayım. 

«Madde 4. — Köy elektriklendirilmesi aşağı
daki kaynaklardan sağlanan ve ayrı bir hesap-
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ta tutulan köy elektriklendirme fonu ile karşı
lanır.» 

Zatıâliniz (bundan sonra a, b, c, d fıkrala
rının yazılmasını ve onu takiben 2 nci cümle 
olarak matbu tasarıda mevcut bulunan, «Bu 
fon köy veya köyler grupuna elektrik verebil
mek için kurulmuş veya kurulacak iletim şe
bekesi üzerindeki ayrım noktasından sonraki 
tesislerde kullanılır» denmesini istiyorsunuz. 
Ondan sonra da (D) fıkrasından sonra gelen 
hükmün bu maddenin sonuç cümlesi olarak ka
bulünü işitiyorsunuz. Yani, takdim tehir istiyor
sunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aynı 
zamanda gerek maddeyi okumak suretiyle, ge
rek önerge kapsamını anlatmak suretiyle izah 
ettiğimi zannediyorum. 

(Komisyon bu önergeye katılmaktadır. 
öneügeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

O halde, 4 ncü maddenin «Bu fon» ile baş-
lryan ikinci cümlesi maddede mevcut (D) fık
rasının sonuna satırbaşı olarak ilâve edilecek 
ve ondan sonra gelen cümle ise «Bu fondan 
yapılacak tahsisler fonun yürütülmesi, muha
sebesi ve kontrolü teşieikkülün ilgili olduğu ba
kanlık, Maliye, içişleri ve Köy işleri bakanlık
larınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle 
tesbüt edilir» cümlesiyle madde sona erecek. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
TEK'in imkânları ile yapılan köy elektrik 

işleri : 

Madde 5. — TEK ekonomik gelişmesi bakı
mından kârlılık mülâhaza ettiği köylerde elek
triklendirmeyi bizzat kendi malî imkânlariyle 
yapar. Bu gibi köylerde köy elektriklendiril-
mesine ait fondan hiçbir ayırım yapılmaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz alan 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sayın Ko-
damanoğlu, Sayın Ülker, Sayın Güllü, Sayın 
Başer ve Sayın Yazıcıoğlu. 

Buyurunuz Sayın Kodamanıoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz bu maddenin tasanda yersiz oldu
ğu kanaatindeyim. 

Çünkü, bu hüküm burada kalırsa bir kısım 
köylerin elektrik işleri doğrudan doğruya ku
rum tarafından yapılacak ve onlardan % 25 
peşin para i'stenmiyecek ve böylece tesisler o. 
köyün hizmetine girecek. 

Bunun sebebi nedir? Sebebi maddede şöyle 
anlatılıyor : Kârlılık varıdır bu işıte, onun için 
bunu kurum doğrudan doğruya yapmalıdır, 
deniliyor. 

Aziz arkadaşlarım, elektrik işleri bir alt ya
tırım işidir ve bunun kârlılığı çok uzun vâde
de teemmül edilebilir. Kısa vâdede kâr mevzuu-
bahis değildir. 

Çok uzun vâdelerde kârlılık düşünülürse, 
aslında her köye yapılan yatırımın kârlı oldu
ğu bir ölçüde söylenebilir. Bu itibarla, bu hük
mün mevcudiyeti hem Hükümeti sıkıntıya so
kar, hem de köyler arasında ikilik yaratır. 

Diyelim ki, bâzı köyler için bu kârlılık çok 
kısa sürelerde tahakkuk edebilir. Bu demek
tir ki, o köyün iktisadi yapısı güçlüdür, ikti
sadi yapısı güçlü olan köyden kısa gelecekte 
3 - 5 kuruş kâr edeceğim diye öteıki fakir köy
lerden % 25 aldığımız halde zenginden % 25 
alamıyacağız, onun elektriğini Hükümet yapa
cak. 

Buna karşılık deniliyor ki; kurum köy fo
nundan harcamaz, bu işi kendi kaynağından 
yapar. Kurumun kendi kaynağını zaten Dev
let teşkil ediyor arkadaşlar. O da Devlet para
sı, fonda toplanan da bir ölçüde köylünün ve 
Devletin parası. Binaenaleyh, başka birisinin, 
hani bir özel teşebbüsün parası olsa, «ne ya
palım bir adam çıkmış oraya para yatırmış, 
buna engel mi olalım?» densin. 

O halde, kurumun kendi kayn&klariyle yap
ması demek, yine Devletin kaynaklarından ya
rarlanarak yapması demektir. Kârlılık mevzuu-
bâhsolacağına göre, ekonomik yapı güçlüdür, 
güçlü olduğu halde buradan % 25 i istemiye-
ceğiz, öteki köylerden % 25 i istiyeceğiz. Bu, 
yersiz bir ikilik yaratır, adaletsizlik yaratır. 

Bir diğer mahzuru ise : Birtakım köyler bâ
zı siyasi baskılar dolayısiyle kârlılık mülâha
zasından ötürü % 25 ten muaf tutulur. Bu
nun da kavgası Meclislerin çalışmasını zehirler. 
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Vatandaşlar arasında Hükümete olan güven 
duygusunu zedeler, «Partizan idare» zan ve 
kanaatini perçinler. Onun için her bakımdan 
mahzurludur. 

Bu itibarla, ya bu madde tüm çıkarılmalı
dır, ya da % 25 i kurum derhal öder ise, bu 
köy kısa gelecek içinde % 25 i ödentiye zor
lanmalıdır. 

Teşekkür ederini. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, 5 nci madde, «TEK ekonomik geliş
mesi (bakımından kârlılık mülâhaza ettiği köy
lerde elektriklendirmeyi bizzat kendi malî kay
nakları ile yapar. Bu gibi köylerde köy elek-
triklenidiriîmesine ait fondan hiçbir ayırım ya
pılmaz.» demektedir. 

Şimdi böyle bir hüküm, tatbikatta büyük 
zorluklar yaratır. Çünkü, sağa ve sola çekil
meye müsaittir. Vatandaş birtakım tazyiklere 
girişir, tabiî kanunun devamlı olarak kalaca
ğını mülâhaza ederek konuşuyorum, netice iti
bariyle kârlılık mefhumu gayet değişik, araş
tırması zor bir husus olduğu için, sonuç ola
rak keyfîliğe ve partizanlığa imkân verir. 

(Arkadaşlar, partizanlık öyle bir şeydir ki, 
yalnız partizanlıktan (bir siyasi kanaate mensu-
bolanlar değil, aynı siyasi kanaate mensubolan-
lar da zarar görebilir. Şu köyün hakkı iken o 
köyden alııp başka bir köye verdiğiniz zaman, 
ortada bir adaletsizlik vardır. Yani, «partizan
lık olur da bir taraf kâr eder» görüşü olamaz, 
partizanlığın daha soyut ifadesi adaletsizliktir. 
Adaletsizlik olduğu zaman da, vatandaşları iş
başında bulunanlardan soğutur, Devletten so
ğutur. 

7 nci maddede, «Köy Elektriklendirilmesi 
işleri» diye bir tüzük derpiş edilmiş. Yerinde 
bir şey bu. Orayı dikkatle okuduğumuz zaman, 
bu konuyu içine almıyabilir. Bu kısmı ilgilen
diren hüküm «Köy elektriklendirilmesi işlerin
de bakanlıklararası ilişkiler ve koordinasyon; 
mevcut tesislerin genişletilmesi, köylerde abo
nelere uygulanacak tarife esasları ve köy elek-
triklendirilmesmi ilgilendiren diğer hususlar» 
olup bunlar, çok umumi bir şekilde ifade edil
mektedir. Bu konulmıyabilir. Onun için ben 
bir teklifte bulunuyorum, 5 nci madde muha
faza edildiği takdirde. Çünkü, bunun kaldırıl
masını istryen arkadaşlarımız da var. Bu mad

de muhafaza edildiği takdirde «ekonomik ge
lişme bakımından kârlılığın objektif esasları 
tüzükte gösterilir» demek suretiyle bunun ob
jektif esaslarının tüzükte gösterilmesi sağlan
malı ve böylece keyfî hareketler de önlenmeli
dir. 

önergeyi sunuyorum, yardım ederseniz de, 
etmezseniz de teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güllü. 
ALÎ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Değerli ar

kadaşlarını. 
Benden onca madde üzerinde konuşan arka

daşlarımızın da belirtmiş oldukları gibi, madde
de «TSK ekcnomi|k gelişmesi bakımından 
kârlılık mülâhaza ettiği köylerde» diye bir 
tâbir kullanılmış tır. Malûmuâliniz, uzun vâde-
dö tu tür yatırımların kârlılığı sabit olacağı
na göre, maddede yer alan bu kıstas ileride, bu 
kanunu getiren Hükümeti müşkül duruma dü
şürecektir. 

Bira s evvel •Sıpym Bakan buradan arz ettiler, 
bütün köylerimiz iştiyakla, köylerine elektrik 
gelmesini arzu etmejkteler. Bir tarafta da köy
lerimizin malî imkânsızlıkları var. O halde bu 
maddeden istifade ederek birtakım köyler Hü
kümeti rahatsız edecekler, bu maddeye daya
narak, köylerine bedava elektrijk getirmek isti-
yeceklerdir. Onun için, kanunlar yapılırken, 
bu tarz maddeler tedvin edilirken meseleyi et
raflı olarak görmek gerekir. Bu, büyük mik
tarda köyler arasında da huzursuzluk yarata
caktır. Bâzı köyler bedavadan köyüne elektrik 
getirtecek, diğer köyler elektrik getirt emiyecek 
ve dedikoduya, vatandaşlar arasında, köylüler 
arasında huzursuzluğa sebebolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bu 5 nci maddenin tamamiyle kaldırılma:;! 

lâzımdır. Esaslı olan bir nokta., biraz önce arz 
eltiğim gibi, köylerimiz iştiyakla elektrik bek
lemekteler. Biraz önce 4 ncü maddenin «köy
lerin elektrik tesislerine ait ilk keşif bedeli tu
tarının en az % 25 oranında peşinen ödiyeoek-
leri paralar» diye bir bend var ki bu, Meclisi
mizce şu anda kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Yalnız bu % 25 peşin parayı yatıracak olan 
köylerin elektrik yapımı hususu ne şekilde temi
nat altına alınacaktır? Kanunda buna dair her 
hangi bir madde yoktur. 

Bugün Türkiye'de, hepiniz seçim bölgeleriniz
de şahidolmuşsunuzdur, seneler önce % 25 pe-
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sinini yatırıp da hâlâ sırada bekleyen köyler 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Güllü, bu madde ile bu 
beyanınınzm ve bu eleştirinizin hiçbir irtibatı 
yok. Şimdi siz 5 nci maddede mevcut hükmü 
eleştireceksiniz. 

ALI RIZA GÜLLÜ (Devamla) — Sayın Baş
kan, istirham edeceğim, arkasından söyliyece-
ğim husus tamamiyle bu madde ile ilgilidir. 

Hal böyle olduğuna göre, bir an evvel % 
25 peşin parayı yatıran köylü vatandaşların 
dertlerine deva bulahilmejk için bu maddenin 
yerine, «elektrik tesislerine ait ilk keşif bedeli 
tutarının % 25 ni peşinen ödeyecek köylere öde
me tarihinden itibaren bir sene zarfında elek
trik dağıtımı yapılır» denmelidir. Maddeyi 
'bu ısuretlle kabul ettiğimiz talkdirde bugün köy
lerde yaygın halde bulunan dedikoduları ve te
dirginliği bertaraf etmiş olursunuz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu tasarısının ağırlık 
noktasını 4 ve 5 nci maddenin teşkil ettiğini az 
evvel söylemiştim. 4 ncü madde aynen tasanda 
olduğu gibi kabul edildiğine göre, 5 nci mad
denin tasarıdan çıkarılması için teklifte bu
lundum. 

Şunu arz etmek isterim ki, 5 nci madde 
ile «ekonomik durumu liyi olan köyden» anlaşı
lan mâna «sulama veya sanayi kurulacaktır.» 
diye bir rapor alındığı zaman bu köyler 4 ncü 
maddeden kaçar, 5 nci maddeye sığınır ve ora
dan diğer köylerimizin hakkına tecavüz eder. 
Madem ki köyün hali vakti iyidir, % 25 ni öde- ! 
sin, geriye kalan % 75 nii de otuz senede, diğer- I 
leri gibi ödesin, hiç olmazsa diğer fakir köyle- | 
rimize bunlar katkıda bulunsun. 

Eu tasarı, hakikaten Türkiye'de elektriği i 
köylere kadar götüren bir tasarıdır, memnu- i 
nuz. Bir tarafta Köy işleri Bakanlığı, tiler Ban- | 
kası, Etibank, dağınıktır, bunları topluyor, j 
40 bin köyümüz var, her köyde yüz hane kabul \ 
etsek, 4 milyon hane, her hanede birer litre ] 
gazyağı yajkılmış olsa, 4 milyon litre eder. Bi- j 
rer liradan 4 milyon lira. iki milyon litre kabul j 
edelim, günde 2 milyon liralık gazyağı yakıyo- i 
ruz. Bu bakımdan tasarının önemi cok. Bunun İ 
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için 5 nci maddenin tasarıda kalması dedikodu
lara ve suistimale meydan verir. Hali vakti iyi 
olan 'köylerimiz bundan kaçarlar. Biz ise onla
rın, bilâkis, diğer köylere yardım 'etmesini ar
sa ederiz. Dolayısiyle 5 nci maddenin tasarı
dan çıkarılması teklifimizi saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, buyurunuz; 
C. H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

TEK kanunu tasarısının 5 nci maddesinde, 
«TEK ekonomik gelişmesi bakımından kârlılık 
mülâhaza ettiği.» deyimi vardır. Bu «kârlıhk 
mülahaza ettiği» deyimi kanımca çok geniş ve 
istenildiği tarafa çekilebilen ve içerisine isteni
len mâna sokulabilen bir deyimdir. 

Bu «kârlılığın» kıstası nedir, neye göredir? 
Bu «kârlılık» bir köy için hesaplandığı zaman 
acaba, bunun gibi diğer köylerle mukayese 
edilecek mi ve mukayese edildikten sonra kârlı
lık sırasmı kim tesbit edecek; TEK mi, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı mı, yoksa Hükümet mi? Bu 
da kanunun içinde mevcut değildir. 

Şimdi bu «kâr!?lık» mülâhazamın daha esas
lı, değişmeli güç, şahsa ve âmirlere göre değiş
tirilmesi mümkün olmıyacak bir esasa bağlan
ması. zarureti kanisindayım. Bu bakımdan bir 
önerge hazsrlachm, Başkanlığa sunacağım. 

önergemde belirttiğim nokta pudur : «Kârlı
lığı projesinde sabi'; olan» yani, bir mühendise 
«Arkadaş, şu köyo git, şu kârlılık esasına göre 
elektrik tesisi, uygun mudur, değil midir?» ar
k a n d a n da kendisine «Siz, uygandur, deyin 
ki, biz yapabilelim» denmesini ortadan kaldır
mak için, «kârlıhğ:!. projesinde sabit olan köy
lere ve bir sıraya göre» yani, ya Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca veya Hükümetçe kârlılıkları en 
üstünden aşağıya doğru başlamak üıere bir sıra 
dâhilinde yapılması taraftarıyım. 

kaygılar arz ederim. 

BASK AH —• B?,y:n Ka:.-an Tos vali, zatıâüniz 
C-üvon Partisi Grupu arlına söa istiyorsunuz. 
Hepiiîise ayrı ayrı büyük itimadım vardır. Yal
nız- bundan böyle, kanunlar görüşüldüğü sırada 
grı.p cösjoüıü olarak grup yetkiliniz bir yazı 
ile bildirir veya beyanda bulunulursa memnun 
olurum. 
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HASAN TOSYALI (Kantamonu) — Efen- j 
dini, ben grup idare heyetmdeyim, Burada par
timizden benden başka da kimse yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Uz uculcıı grup 
idare hoyeti üyelerini yetkili addetmiyor cıc 
Grup Başkanvekillerini, grup söscüsû elarak ve
ya grup adma yetkili olarak kabul ediyor.:?,. 
Zatıâliniz, bundan sonra bu lâdmeye riayet j 
ederseniz isimizi kolaylacârrnvjımz. 

Buyurun. 
G. P. GSIUPU ADINA HAfJAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Balkanım, muhterem ar
kadaşlarım ; 

TEK Kanununun çıkarılmadım hepimin cenü 
gönülden istiyoruz. Yalnız 5 nci maddedeki | 
«kârlılık derecesinin tâyini» birçok dedikoduyu 
ve köylüler arasnıda ayrılığı, im:.-ucuzluğa ya
ratacaktır. Hepimiz buna dikkaviröci tekeli7 

edelim. Her yerde ayırım oluyor. Burada da bir 
ayırım olacaktır, «şu köy karlıdır, ca köy kâr
sızdır» denecek ve bu duyulacak; «vay efen
dim şöyledir, vay efendim böyledir» d e a r ^ k 
ve büyük bir kusursuzluğa, acaccİyo soöc':'.ola
caktır. Bütün koylerir/ıkıe elektro- giderce, k a 
lorimizde küçük sanayii, ziraat, el canana,a geli
şecektir. Hepsi kârlıdır. Hangi köye elekteik 
giderse, memleketin kalkınması yönünden o 
köy de bir katkıda muhakkak bulunacakör, 
kârlı olacaktır. Binaenaleyh, ayırım yapmıya- I 
lım. 5 nci maddenin kanundan ç:-karılmasmı 
önerge ile talebettim. İltîıaâ buyurman'''-.:! ar,c 
elerim. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

. NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (öankm) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Benden önce konuşan sayın arkadaşlarım 
görüşlerimin bir kışınım belirttiler. Bendeniz 
çok önemli gördüğüm birkaç konuya, dikkatle
rinizi. çekmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu- j 
yorum. 

Bu konu, elektrik konusu, önceden hesaplan- j 
ması çok zor bir konudur, fecilikle köy git/ j 
bir yerde kurulacak sanayi telisleri, daha önce 
planlanmadığı için, kâr mı süreceğini , r^-r/e | 
mı getireceğini bilmek çok giicâür. Küylü elek- i 
triğini bedava yaptırmak için bu yoldan, çseit- | 
li yerlerden öğrendiği fikirlerle, «köyüme şu | 
su sanayi tesislerini kuracağım,» diyerek be- j 
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dava yapılması yoluna gidecektir. Bu işte poli
tik?:, partizanlık büyük rol oynayacak, Hükü-
meââı, daha sonra gelecek hükümetlerin başla-
cı büyük derilere girecektir. 

Ayrı bir konu; kamu hizmetinde kârlılık gö
zetilmen. Bu, demokrasinin temel felsefesidir. 
Filân köydeki elektrik kâr getirecek, bunu be
dava yapalım, falan köydeki elelrtrik kâr getir-
miye^ek, Lima köylü katkıda bulunsun, der ve 
bu, Yüce Meclisicaizden geçerse hakikaten üzü
cü bir konu chır. Köyler hismet götürmede; 
kâr getirecek, zarar getirecek, ayıcımı yapmak 
doğru değildir. 

Belirttiğim görümlerle 5 nci maddenin tasa
rıdan çıkorıîmacmı Y öce Heyetinizden dile
rim, 

Saygılarımla. 
BAŞEAIT — Sayın Salih Aygün, buyurun 

e''endim. 
CALîîi AYGÜIT (Amasya) — Sayın Baş-

kan, muhterem arkadaşlar, Bir hususa dikka
tinizi çekmek isterim : Kabul ettiğimiz birinci 
madde «Bu kanunla Türkiye Elektrik Kurumu 
adına, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde 
özerk...» diyor. Faaliyetlerinde özerk tâbiri 
sarih olarak: birinci maddede tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Şu hale göre, bu müesseseyi 
şu veya bu istikâmete itip, çekmeye - bizim 
görüşümüze göre - imtkân ve ihtimal yok. 

Politikadan sıyrılalım, Bizim mevcut mües
seselerimizi sevk ve idare edecek şahsiyet sa
hibi idarecilere ihtiyacımız var. Ben, idare
cilerimizi tenzih ederim. Eğer, her hangi 
bir köye yapılacak elektrifikasyon işi kârlı 
değilse, eğer o arkadaşımız şahsiyet sahibi, 
izan sahibi, vatanını ve milletini seviyor ise, 
katı surette ne Bakanın itmesiyle, ne politik 
tesirlerle eğilmez. Zaten bugünkü çıkmazın 
sebebi de bundan ibarettir. Bunu için ben, ar
kadaşlarıma bilhasa şunu söylemeye çıktım : 
Hem ilme inanırız, «ilmin ışığı altında mües
seselerimizi tanzim edelim» deriz, bu müesse
senin de etüd plân ve proje dairesi var, mali
yet hesaplarını yapan bir dairesi var, ondan 
sonra da «Efendim, bu hesaplar nasıl yapıla
cak, kârlılık, zararlılık önceden hesabedilebi-
lir mi?» deriz. Eğer, bugün her hangi bir 
müessese kurulurken, önceden kârlılık ve za-
ralılık durumu hesabedilmiyecekse, zaten ben, 
o ilme de, o müesseseye de itimat etmem. 
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Bunun için TEK müessesesini sevk ve 
idare edecek arkadaşlar, köydeki maliyeti 
hesaJbedecek arkadaşlar bunun kârlılığını ve 
zararlılığını önceden hesabedecek kapasitede
dir ve bu mümkündür. Yeterki, o inançta ol
sun, politikaya eğilmesin. Polikitayı bu mües
seselerin içerisinden - hangi siyasi teşekkül 
olursa olsun - çıkaralım, atalım. O zaman Tür
kiye, istediğimiz Türkiye olacaktır. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. 
Arkadaşlar, 5 nci madde ile TE'K Müesse

sesi köye elektrik götürecek. Yaptığı masraf
ları almıyacak mı? Yaptığı masrafları hesabe
decek, muayyen senelere bölecek. Bizim gö
rüşümüz o. Her halde tahmin ediyorum ki, 
maddede saraht yok, ama bu parayı tahsil 
edecek, bir kısmını da belki yakılan elektri
ğin üzerine ekliyecektir. Yoksa, köye bağış
lıyor mu, TEK Müessesesi bu parayı köye da
ğıtıyor mu? 

Ben, arkadaşlarımın bilhassa anlayışlı ol
malarını, şu 5 nci madde ile Adalet Partisi 
iktidarı olarak, bütün köylere elektrik götür
me çabası içerisinde bulunduğunu ve TEK 
Müessesesini de bu yüzden teşkil ettiğini, se
nelerce sürüncemede kalan bir derde inanarak, 
güvenerek ve Türkiye'de köylünün dertlerine 
bütün gücüyle eğilmeyi bilen bir i ktidar 
olarak kendini vermiş bulunmaktadır. 5 nci 
madde, köye daha çok elektrik götürecek, 
bu suretle yıllarca ihmal edilmiş olan Türk 
köylüsüne el uzatılmış olacaktır. 

Biz, maddeyi enine boyuna çekmeyi, po
litik bakımdan uygun bulmuyor, maddenin 
aynen geçmesini uygun görüyoruz. 

Bütün arkadaşlanmı saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, buyurunuz, efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

4 ncü madde vesilesiyle maruzatta bulu
nurken arz etmiştim. Köyde elektriklendirme 
işi, aslında pahalı iştir, ilk hamlede yalnız 
ışıklandırma için düşünürseniz, pahalı iştir. 
Keşke, bütün köylerdeki elektriklendirme işi 
5 nci madde şümulüne girseydi, girme imkânı 
olsaydı da 4 ncü 'maddenin münakaşasını yap-
masaydık. Ama, bütün köylerde elektriklen
dirme işi ve elektrik enerjisinin satışının 

kârlı olması, Türkiyenin bugünkü yapısında 
henüz mümkün değildir. Ama, «mümkün değil
dir» diye Türkiye'de köy yok mudur ki, Tek 
kurumu oraya elektrik götürür ve elektrik 
enerjisi satarsa kârlılık olmasın? O da var
dır. 

P^uhterem arkadaşlanm, elektrik bir mâ
nada maldır. Bir mezkerde veya birkaç mer
kezde üretiliyor. Kendine has teknoloji ile is
tihlâk merkezlerine naklediliyor, orada değer
lendiriliyor ve satılıyor, kullanılıyor. Enerji
dir, ama maldır. Türkiye Elektrik Kurumu İkti
sadi Devlet Teşekkülüdür, «Kârlılık ve verim
lilik» esasına göre çalışacak özerk bir mües
sesedir. idare meclisleri var, • yönetim kurul
ları var. Gelecek maddede mesuliyetlerini ve 
yetkilerini tetkik edeceğiz. 

Konya'nın Beyşehir ilçesinin Huyulu. köyü 
var. Dağ köyüdür, hiçbir mahsulü yoktur, ge
çimi hemen hemen topraktan mümkün olmı-
yan köy grupuna girer. Bendeniz Köy işleri 
Bakanlığı mesuliyetini deruhte ettiğim za
manlarda bu ilçeye bağlı köyleri ziyaret et
miştim. Bu köylerde av tüfeği sanayii geliş
miştir, kooperatif kurulmuştur. 1968 senesinde 
bu köy 91 bin lira Devlete vergi ödemiş, 232 bin 
lira net kâr elde etmiştir. Orada 1 100 küsur 
av tüfeği yapılmıştır. Bu köyde elektrojen grup
la! iyle, dizel motorlariyle elektrik istihsal edil
mektedir. Türkiye Elektrik Kurumu da Tür
kiye'de elektriği üreten, ileten, sarf eden bir 
kurum, iktisadi bir kurum. Eğer, Huyulu kö
yünde ve onun civarında - şimdi isimlerini 
hatırlıyamadığım - birkaç köyde, mevcut sa
nayi dolayısiyle sarf edilen ve sarf edilmesi 
mümkün olan elektrik enerjisinin hesabını ya
par da kârlılık görürse, fizibilite raporlarını, 
rantabilite raporlarını, projelerini hazırlayıp, 
plânlamadan geçirip, yönetim kurulundan ge-
çiripde «Burada kârlılık var» derse, kendi öz 
sermayesinden, fona başvurmadan buraya ni
ye elektrik götürmesin? Götürecek ve sata
cak. Tarife yolu ile parasını alacak. Birisi 
yüzde 25 peşin verecek, birisi vermiyecek. Ama 
Tek, burada malını satacak. Kârlı olmasa, ne 
yönetim kurulundan yatırımını geçirebilir, ne 
de Plânlama Teşkilâtından geçirebilir, 

Hatayın Dörtyol ilçesinin Erzin bucağı var. 
Benim bildiğim, 105 tane yeraltı su kuyusu 
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açılmıştır. Her kuyu ayrı bir dizel motoru ile 
çalışır, yeraltı suyunu yerüstüne çıkarır, çok 
güzel bir teşekküldür. Devlet Su işleri, Top
rak - Su, Ziraat Bankası ve Köy kooperatifi 
birleşmiş, 55 bin dekar arazinin sulanması 
için güzel bir iş yapmıştır. E, dizel motorları 
ile beher metreküb suyu, farzımuhal 75 kuru
şa mal ediyor ise - ki, bir rakam olarak arz 
ediyorum - oradan geçen yüksek gerilim hat
tından veya orta gerilim hattından bir şebe
ke ile Tek buraya elektriği götürür de bu 
sulamayı 25 kuruşa indirirse ve üstelikte kâr 
ederse niye götürmesin? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çukurova-
da yapıldı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Çu
kurova'ya, elektrik sanayii götürüldü. 

Hatay'ın Küçükhöyük köyü var. Orada da 
bunun biraz daha küçük misali, Toprak - Su 
Kooperatifi kurulmuş, kuyular açılmıştır. 
Elektrikliksizden geçen sene çalışmaz halde idi. 
Dizel ister. 

Urfa'nın Midyat'ının sulama ve içme suları 
var, Bazalt mmtakasıdır. 150 - 180 veya 200 
metre derinlikten su çıkıyor. Dizel motorla
rı çalışıyor, hem suyunu çekiyor, hem köyünü 
ışıklandırıyor,, ama kâfi gelmiyor. E, bunla
rın hesabını yapın. 

Palan yerde zeytin yağı çıkarma makma-
ları var, daha çok Aydın'da, Manisa'da, Tek 
müessesesi baktı, tetkik etti; «bu köy yüsde 
25 ini yaptınpta gelmiyor, ama buraya ben 
elektrik götürürsem hem sanayim, hem de kö
yün ihtiyacı olan elektriği veririm ve bu iş 
kârlıdır» dedi. Neye göre kârlıdır? 

Efendim, o zamanın Enerji Bakanı «Kâr
lıdır dedi» diye bir siyasi tercih yapar, mad
deye bu açıdan bakar, bu açıdan anlamaya | 
çalışırsınız, arkadaşların mütalâalarına hak 
vermemek mümkün değil. Ama, bunu, siyasi 
şahıs olan Enerji Bakanı demiyecek, Türki
ye Elektrik Kurumunun Yönetim Kurulu söyli-
yecek. Mühendisi raporunu yapacak, projesi
ni yapacak, Plânlamanın önünde, yönetim ku
rulunun önünde savunacak, «Kârlıdır» diye
cek. 

E, peki bunu koymasak, ne olur? Olur, o 
zaman yalnız fona başvurulur, köy elektrifi-
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kalyonunda. Bunu koyarsak ne olur? Bunu ko
yarsak bir ilâve imkân, ilâve kaynak yaratıl
mış olur. 

Bir taraftan fon ile, ilk yıllar için kârlılık 
bahis mevzuu olmadan - çünkü madde gelecek
tir, gerekçeyi okuyalım, kanunu tümü ile mü
talâa edelim, çok muhterem arkadaşlarım -
Türkiye Elektrik Kurumu bir iktisadi Dev
let Teşekkülüdür ve belki de Türkiye'nin en 
büyük iktisadi Devlet Teşekkülü olacaktır. 
Sermayesi 20 milyar lira olacaktır. 

Ama, bir yönü ile de kamu hizmeti gören 
bir teşekkül niteliğindedir. Fonu o cekilde 
çalıştıracak, kârlı gördüğü yerlere, meselâ Mer
sin'in Çavak köyündeki sulama işine, Rize'
nin filân yerdeki çay paketleme işine elektri. 
ği götürecektir. Elektriği götürdüğün zaman, 
«ben burada malımı iyi satarım, iyi değerlen
diririm ve bunda kârlıyım» derse, götürsün. 
Efendim, götürmesin diye maddeyi niçin tasa
rıdan çıkarıyoruz? 

Hakikaten makûl izahını bulmakta, demin
den beri dinlediğim arkadaşlara dikkat et
meme rağmen, güçlük çektim. Maddenin fay
dası vardır. Arz ederim, saygılar sunarım. 
(A. F. sıralarından alkışlar) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Saym Başkan, Sayın Bakandan bir soru sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Bakanı geri çevirdiğim için özür dile
rim. 

Efendim, elektrik götürülmesi bu kadar 
karlı bir iş ise elektrik götürülecek köy yüz
de 25 vermekten niçin kaçınsın?. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — O, fonla 
ilgili, fona girer. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Müsaade buyurun efendim, sorumu tamamlıya-
yım. 

Başka bir şekil, bu kadar ekonomik güce 
sahip bir köyden Hükümet niçin yüzde 25 alı
yor? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Efen
dim, umumi izahlarımda biraz evvel arz etmiş
tim. Biz demiyoruz ki, «yüzde 25 yatıracaksın, 
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senin köyüne elektrik yapacağız». O zaman iş
te Anayasaya aykırılık bahis konusu olur. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Cebir var. 
ENiiRJi VB TABİÎ KASNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Cebir 
yok, cebretme yok. 

Biz diyoruz ki; falan köylü gelip < Bana elek
trik yap» derse, «yatır yüzde 25» Evet, bunu 
diyorus. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Yatırmazsa ver-
miyeceksiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Hayır, 
ihtiyarilik vardır. Beyefendi, yatırsa dahi sıra
ya koyacağız. Hepsini arz ettim; bir muayyen 
müddet elektrik enerjisi üretimi kâfi ola
cak, yüzde 25 yatırsa bile, fonun kargılığında 
yüzde 75 Hazine ve bütçe imkânlariyle karşı
lanacak. Teknik imkânları olacak. Bunların 
içinde bir kısım malzeme ithal edilecek, bu
gün için Türkiye'de ithal için dövis imkanla
rı olacak, Hepsi olacak, sonra elektriği yapa
caksınız. Ama zorlama yok. 

Şimdi, öyle bir köy ki, içindeki tesisleri 
dolayısiyîe elektriğin oraya gelmesinde kâr
lılık var. Köy bunu idrak etmemiş, müracaat 
etmiyor ve yüzde 25 te vermiyor. Tek. gider 
orayı arar, bulur, etüt eder, kârlı görürse ya
par. Biri yüzde 25 peşin vermiş, öteki verme
miş de ne olmuş? Biri vermiş, 30 senede geriye 
iacte edecek faizsiz yüzde 75 ini biri verme
miş, ilânihaye para ile TEK Kurumundan elek
trik satmalacak. Köylü de bunu gördüğü za
man anlıyacak. Hiç şüpheniz olmasın ki, köy
lünün sağduyusu çok kuvvetlidir, hesabı çok 
iyidir, Böyle yapmaktan, bu şekilde yapmak 
daha kârlıdır diye, o zaman yüzde 25 toplayıp 
kendisi müracaat edecek. Ederse, eder. Öyle 
yaparız. Öyle de yapma imkânını, böyle de 
yapma imkânım özerk bir kuruluşa vermek 
mümkün iken, kanundan bu. maddeyi çıkart
makla hangi faydayı sağlarız? Kalmakla ne 
gibi zarar sağlarız? Mesele bundan ibaret
tir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Rıfkı Danışman, buyu
run. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Lüzum 
kalmadı. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
run efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, üzerinde konuş
ma yapılan 5 nci madde hakkında muhterem 
Bakan da gayet samimî izahatta bulundular, 
fakat !\f n şahsıma, içimde hüküm sürmekte 
olan endişelerimi izah etmekten uzak kalami-
yacağım. 

Bu madde,, tablonun dışına bakarsak gayet 
güzel tedvin edilmiş. Zarfı ile tetkik edersek, 
göze gayet iyi gelmektedir, ama tablonun 
arkasını tetkik edersek, zarfı yırtıp mektubu 
olursak, geçmişteki tatbikatlarla bunu ana
liz edersek, içime hiç de huzur, hiç de emni
yet vermiyor. Çünkü, kârlılık mülâhaza etti
ği yerlerde Tek kendi malî imkânları ile elek
trik tesislerini kurar, o fondan para almaz, 
diyor, ama burada müspet, açık kıstaslar va-
dcdilmediği için, kârlılık derecesinin hükmü 
muğlâk, kapalı kaldığı için, geçmişteki - şu ve
ya bu parti demiyorum - tatbikattan aldığım 
ibrete, edindiğim tecrübeye göre, maddenin 
kasdettiği anlayışta rantabilitesi olan, kâr
lılık yeri bulunan köylerde bunun tatbik edile. 
ceğine ait büyük şüphelerim vardır. 

Denseydi ki, kârlılık görülen yerlerde en 
as kendisini 4 - 5 senede amorti eden tesissat 
para alınmadan Tek tarafından kurulur, 
âmenna... Ama sadece bir tâbirle, kârlılık 
gördüğü yerde dediniz mi, özür dilerim, 10 yılı 
geçen politika hayatı olan bir insan olarak, 
Konyalı körkadmın bulduğu hile-i şer'iye gibi, 
bugüne kadar tanıya geldiğimiz, bir çok eks-
pozelerde şahidolduğumuz gibi, bir kısım poli
tikacılar, üzerlerinize almayınız, evirecektir, 
çevirecektir, bunu huzursuzluk vasıtası kıla
caktır. Rey tavizleri için han kapısı kalacak, 
içinden dert katarlarını yürütecektir. Bu bir 
vakıadır. Kârı olmıyan yeri de, köyü de kâr
lılık hükmüne sokacak, hiç de kâr getirmiyen 
köyleri bu madde ahkâmına göre TEK na 
yaptıracak kâr da sağlamıyacak. Öbür tarafta 
yüzde 25 ini veren köyler de sırada, konvoyda 
bağrını, dertlerini oğa oğa bekliyecektir. Bu 
maddenin, kemküm etmeden, şu veya bu yolda 
tefsirine, ekspozeye fırsat vermeden, bağlanma
sını istiyorum, 
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Yüzde 25 ini yatıran köyler bitmedikçe kâr 
getiren müesseselere TSK kendi parası il3 elek
trik tesisatı kurar, ama kursa da en az 4 - 5 
senede kendisini amorti edecek kâr imkanları 
olan köylere kurar gibi, onu ilgililer, yüksek 
mühendisler, teknik elemanlar daha iyi bulur, bu 
şekilde kapayıcı, müspet ölçülerin vaz'edilme-
sini ben lüzumlu görüyorum. Aksi halde koy
maz, böyle çıkarırsanız, haber veriyorum; 
11 senede biz nice âmme hizmetlerinin kapalı, 
açık fiskosla, nice parti militanları tarafın
dan rey karşılığında satıldığını görmüşüz
dür. Bu madde böyle kalırsa, inşallah l i r daha 
seçim görürsek, gelecek en kısa seçimde bu
nun da rey karşılığı satılacağını, üzünütüyle, 
görmek istemiyorum, ama göreceğim endişemi 
beyan etmeye mecburum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, «Olmaz 
öyle şey» sesleri) Gördük, gördük. Uzak değil, 
on sene sonra neticeyi ben size söylerim.. 

BAŞKAN" — Sayın Kabadayı, kürsüde ko
nuşmanıza mâni hal yoktu, devam edebilirsi
niz. 

5 nci madde üzerindeki konuşmanın yeter
li olduğuna dair önerge vardır, okutuyorum:. 

Başkanlık Yüksek Katma 
5 nci madde, müzakereleri ile vuzuha ka

vuşmuştur. Müzakerelerin kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Amasya 
Salih Aygtrı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Meçimin 
oyuna sunuyorum; kabul edenler.. Efcmiyerler.. 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyle ilgili olarak verilmiş bu
lunan önergeler var. Değişiklik önergelerini, 
aykırılıkları itibariyle sırası ile okutuyor? a: 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Elektrik Kurumu tasarısmın 5 nci 

maddesinin kaldırılmasını arz ve tekiü' ede
rim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
TSK madde 5 in tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim, 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Millet Meeliai Sayın Başkanlığına 
Ti3K kamın tasarısının 5 nci maddesinin 

kaldırılarak aşağıdaki şekilde tedvin edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Madde 5. — Elektrik tesislerine ait ilk ke
şif bedeli tutarının % 25 ini peşinen tdiyeıı köy
lere ödeme tarihinden itibaren bir sene zarfın
da elektrik iletim ve dağıtımı yapılır. 

Adana 
Ali Rıza Güllü 

Sayın Meclis Başkanlığına 
TEK kanun tasarısının 5 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

Madde 5. — TEK ekonomik gelişmesi ba
kımımdan kârlılığı projesinde sabit olan köy
lerde clektriklendirilmeyi bizzat kendi malî 
ünkv-.rıkırı ile yapar. Bu gibi köylerde köy elek-
trikleııdiriimesine ait fondan hiçbir ayırım 
yapılmaz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
TEK tasarısının 5 nci maddesine aşağıdaki 

ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Ek ibare: Ekonomik gelişme bakımından 

kârlılığın objektif esasları tüzükte gösterilir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkanım, bâzı önergeler iyi okunamadığı için 
anlıyamadık. istirham ediyorum, Reşit Beyin 
önergesi bir kere daha okunsun. 

BAŞKAN — Oya sunmadan evvel tekrar 
okunacak. O zaman dikkatli okuturuz. 

Millet Bleclisi Yüce Başkanlığına 
TEK. kanun tasarısının, görüşülmekte olan 

5 nci maddenin 3 ncü satırında «bizzat kendi» 
tâbiri lüzumsuz bir tekerrürdür. 

Bu sebeple «Bizzat» kelimesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, en 
aykırı önerge, Sayın Hasan Tosyalı ile Sayın 
Hüsamettin Başer'in vermiş bulundukları aynı 
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mahiyeti kapsıyan önergedir; tasarıdan 5 nci 
maddenin çıkarılmasını öngörmektedir. 

Tasarıdan 5 nci maddenin çıkarılması öner
gesine Komisyon olarak katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Tasarıdan 5 nci maddenin çıkarılması hu

susunda verilmiş bulunan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kanım, zile basar mısınız? 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler.. Önerge ka
bul edilmemiştir. 

(C. H. P. sıralarından «Yanlış sayıldı» sesle
ri) 

Nedir Sayın Önder, bir şey mi var?.. 
Beyler evvelâ bâzı hususu halletmeye, bir

birimize itimat etmeye mecburuz. Ben Mec
lisin Başkanıyım. İtirazın ela yeri, yurdu var. 
Çok rica ederim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Ben de Başkan
lık Divanının tutumu hakkında mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir maruzatınızın mahiyeti?. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Başkanlık, tu

tumu ile evvelâ Anayasayı çiğnemektedir. Bir 
üyenin oy atması baskı altında tutulduğu hal
de, Başkanlık Divanı, üyenin oy verme hakkını 
korumak vazifesiyken, görmemezlikten gelmiş
tir. 

BAŞKAN — Tabanca mı çekeceğiz beye
fendi, nasıl koruyacağız? 

Şimdi neyse bırakın.. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ben, bir mil

letvekilinin oyunu açıktan ve rahatça verme
si hakkını kullanmasını savunuyorum; orada 
veya burada. (A. P. sıralarından, «Herkes ken
di hakkını savunur» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Önder bana hitabedi-
niz. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Bu, Başkanlık 
Divanının daha ciddî bir surette görev yap
masını isteme arzumuzu ifade eder, bir. 

ikincisi, bundan evvel... 
BAŞKAN — Bu tabirinizden bir şey anla

madım, devam ediniz. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Tekrar edeyim 

efendim, müsaade ederseniz kürsüden ifade ede
yim. 
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BAŞKAN — Edemezsiniz efendim. Yeriniz
den mırıldanıyorsunuz, nedir, anlamak istedim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Biraz evvel bir 
milletvekili arkadaş bir başka arkadaşı yerine 
oturtmak suretiyle, kolundan tutup çekerek 
yerine oturtmak suretiyle oy verme hakkına te
cavüz ettiği halde vazifesinizi yapmadınız, bu 
bir. 

BAŞKAN — Beyefendi, oy veren milletveki
li... 

Peki Sayın Önder, oturun efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi Başkanlığa 

karşı yapılan hareketleri evvelâ insaf, onun ya
nı başında vicdan kalıplarına sığdırmak mec
buriyetindeyiz. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Ben söz istedim. 

BAŞKAN — Söz hakkınız yok efendim. Ye
rinizden bir şey ifade etmek istediniz, ben size, 
nedir diye sordum. Kâfi, o kadar.. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Başkanhğm 
tutumu hakkında... 

BAŞKAN — Yok efendim, Başkanlığın tu
tumu hakkında içtüzüğe göre, bir ifadede bu
lunmak mümkün değil. 

KEMAI ÖNDER (izmir) — Zil çalmanız 
hakkında da ifadede bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Başkanlık Di

vanı, dışardan milletvekillerini salona çağır
mak hakkını da keyfi kullanmaktadır. Biraz 
evvel şuradaki arkadaşımız size işaret Ptti, siz 
de zili çaldınız. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — işaret et
medim, beyanda bulundum. 

BAŞKAN — İşaret etmedi, beyanda bulun
du. 

KEMAL ÖNDER (amir) — Ne saman A. 
P. kanadından bir işaret gelse. 

BAŞKAN — Sayın Önder, bu konuştukları
nızı bir gün tekrar okuduğunuz zaman, çok lü
zumsuz ve gereksiz konuşmuş olduğunuzu id
rak edeceksiniz. O idrak içerisinde, zannedi
yorum, kendi kendinizi suçluyacaksınız. 

(Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. 

Komisyon oîaark katılıyor musunuz? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KAR AK AŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Önerge sahi
bi olarak beyanda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Mücmelen 
beyanda bulunacaksınız. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, biraz önce de ara 
etmiş bulunduğumu gibi, 5 nci madde mahiye
ti itibariyle köyler arasında ikilik yaratacak
tır, bundan da en önce sıkıntı duyacak olan 
Hükümetin kendisi olacaktır. Burada üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken bir nokta; 4 
ncü maddede, köye elektrik götürülmesi için 
bir fon tâyin edilirken,, devlet tarafından tah
sis edilecek olan gelirlerden de bahsedildi. 
Eğer, bu 5 nci maddeyi aynen kabul edecek 
olursanız, 5 nci maddeye devlet tarafından 
ve bütçesinden ayrılacak gelirler gün geçtik
çe artacak ve köyler fonuna bütçeden fazla bir 
tahsisat aynlmıyacaktır. Onun için, Türkiye'
mizde gelişmekte olan demokrasimizin soy
suzlaşmasına bu 5 nci maddeyle yardım edil
mek istenmektedir. 

İktidarlar geçicidir, devamlı değillerdir. 
Yüce Meclisten bu kanun çıkarken Türkiye'nin 
asırlarca yaşıyacağmı düşünerek bu büyük 
müesseseyi daha kurulmadan soysuzlaştırmama-
mız gerekkir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Söylediğin 
lâflar ne güzel lâflar.. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — Lütfen 
dinlemesini öğrenelim, Konuşma yeri burası. 

BAŞKAN — Herkes dinlemesini öğrense bü
tün mesele halledilecek. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — Cesareti
niz varsa söylemek istediğinizi çıkıp burada 
söylersiniz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) Gayet güzel din
liyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün rica ederim efen
dim, istirham ederim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) —• Dinleme
sini öğrenin evvelâ. 

Köseoğlu, bunları köylerde söyleyin, bu 
Meclisin çatısı altında değil. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İnsaf edin 
arkadaşım, ben sana bir şey söylemedim. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — Köseoğlu.. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, muhterem ar
kadaşlarım, rica ediyorum efendiler, istirham 
ediyorum. Burada ter döküyoruz. Yüce Mec
lis namına vazife görmek için istirham ediyo
rum. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Devamla) — 3ı: mad
denin kaldırılarak bugün köylerin esaslı bir der
di olan ve köyler arasında partizanlığı yaygın 
hale getiren yüzde 25 meselesi. Bugün köyler
den, «köyünüze elektrik getireceğiz» diye para 
toplanıyor, bâzı köylere elektrik götürülüyor. 
bâzı köyler hâlâ sıra beklemekte. İşte bu 5 nci 
madde kaldırılarak yüzde 25 aldığınız köyü te
minat altına almak için, iktidarınıza emniyet
le bağlanabilmesi için, o parayı verirken karşı
lığını kısa zamanda göreceğini bilebilmeği için 
bu maddenin yerine yüzde 25 yatıran köyün bir 
sona içerisinde elektriğinin getirilmesini teminat 
altma bağlamanız iktiza etmektedir. 

Hürmetlerimle. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılma
maktadır. 

Sayın Ali Rıza Güllü tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Te
reddüt hâsıl olmuştur, Sayın Başkan, tekrar oy-
layınız. 

BAŞKAN — Tamam, beyler hakkmm kul
lanınız, hakkınızdan fazla kelime alamazsın; s. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) - - Sa
yın Başkan, tereddüt hâsıl olmuştur, beş kişi 
ayağa kalkarak oylamanın yeniden yapılmasını 
istiyoruz, 

BAŞKAN — Tamam efendim, oylamayı aya
ğa kalkmak suretiyle yeniden yapacağım. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'-

ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeıılcı... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, tekrar okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAMİT 

KAR AK AŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Ahmet Durakoğlu'nun önergesi Yüce 
Meclisin oyuna iktiran etmesi gereken bir öner
ge midir? Çünkü o kadar haklıdır ki, «bizzat 
kendi» denmiş, «bizzat kendi» aslında bir ibare 
tarzı olmaması lâzım. Bunun bir haşiv olarak 
telâkkisi ve metinden çıkarılması lazım. 

Sayın Durakoğlu'nun önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Sivas Milletvekili Ahmet Durokoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Durakoğlu, «Bizzat» kelimesi mi çıka
cak, yoksa «kendi» kelimesi mi?.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — «Bizzat» 
kelimesi çıkacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Bizzat» kelimesi çıkarılarak 
«kendi» kelimesiyle cümle tamamlanacaktır. 

5 nci maddeyi değişik şekliyle okuyorum : 
«TEK ekonomik gelişmesi bakımından kârlı

lık mülâhaza ettiği köylerde elektriklendirmeyi 
kendi malî imkânlariyle yapar. Bu gibi köyler
de köy elektiriklendirilmesine ait fondan hiç
bir ayırım yapılmaz.» 

5 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Köy elektriklendirilin ssi proje masraflarının 
karşılanması : 

Madde G. — Köy elektriklendi rilmeDİ inleri
ne ait etüt, plân ve projele"-' hulusunda yapıla
cak bütün masrafları k^.rrdanıak ibere, Devlet 
Bütçesinden ayrılan madde 4. - (a) daki ödene
ğin % 7 si nisbetinde bir ödenek TEK tarafın
dan münhasıran etüt ve proje işlerine sarf edi
lir. Ve bu masraflar l:J-y elektrik telisi? ̂ inin 
maliyetine intikal ettirilmez. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde tez isti-
yen? Yok, 

6 nci maddeyi metinde yazılı olduğa şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul ederler... Kabul et
miyenler... 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Köy elektriklendirilmedi isleri Tüzüğü : 
Madde 7. — Köy elektriklendirilmesi işlerin

de, Bakanhklararası İJhkiler ve koordinasyon; 
mevcut tesislerin genişletilmesi, köylerde abo
nelere uygulanacak tarife esasları ve köy elek
triklendirilmedim ilgilendiren diğsr Irususlar ve 
öncelikler bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en çok 1 yıl içinde içişleri, Maliye, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar vs Köy işleri bakanlıkla
rınca müştereken hazrılanarak yürürlüğe konu
lacak bir tüzük ile düzenlenir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen?. Yok. 

7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Köy elektrik tesislerinin proje 
ve inşaatı, genel şartnamelerine uygun olarak 
TSK tarafından yapılacaktır. 

Madde 4 uyarınca finanse edilen köy elek
trik tesisleri, köy idaresi tarafından isletilecek 
ve TEK'in teknik kontroluna tabi olacaktır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Reşit Ülker. 

EEŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, maddenin yazılış şekli zannediyo
rum ki, düzgün değil. «Köy elektrik telislerinin 
proje ve inşaatı, genel şartnamelere uygun ola
rak TEK tarafından yapılacaktır.» 

«Yapılacaktır» ibaresinin «yapılır» şeklinde 
olması lâzımgelir. 

Sonra, «Madde 4 uyarınca finanse edilen koy 
elektrik tesisleri, köy idaresi tarafından işletile
cek ve TEK'in teknik kontroluna tabi olacak
tır.» 
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Burada da «madde 4» diye söylenmemek lâ
zım. «4 ncü madde» demek lâzımgelir. 4 ncü 
madde uyarınca yapılan köy elektrik tesisleri 
köy tarafından işletilir, teknik denetimi TEK 
tarafından yapılır. Maddenin bu şekilde yazıl
ması için önerge sunuyorum, her halde düzgün 
yapılması iyi olacak. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre Sayın Reşit Ülker tarafından verilmiş bu
lunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
TEK tasarısının 8 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 
Madde 8. — Köy eletkrik tesislerinin proje 

ve inşaatı, genel şartnamelere uygun olarak 
TEK tarafından yapılır. 

4 ncü madde uyarınca yapılan köy elektrik 
tesisleri köy tarafından işletilir, teknik deneti
mi TEK tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon olarak değişiklik 
önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesine 
katılıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi na
zarı dikkate alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

Maddeyi, nazarı dikkate alma muhtevası dâ
hilinde buna göre düzeltip gönderin, önergeyi 
veriyorum. Meclis, dikkat nazara almak kaydiy
le kabul etmiştir, maddeyi buna göre redakte 
ediniz, lütfen gönderiniz. 

BÖLÜM - III 

Malî hükümler 
Sermaye 

Madde 9. — TEK'in kuruluş sermayesi 20 
milyar liradır. Sermayenin tamamı Devlete ait
tir. 

Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan 
sağlanır : 

a) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddele
ri gereğince teşekküle devredilen net sermaye, 

b) Genel bütçeden sermayeye mahsuben ya
pılacak ödemeler, 

c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 ve 10 ncu 
maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca ayırım
lar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler, 

d) 30 ncu madde gereğince devredilecek te
sislerin maliyet bedelleri. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurunuz? Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanun tasarı
sının 9 ncu maddesinde kuruluşun sermayesin
den bahsedilmektedir. Bu tasarının komisyona 
geliş şekline göre sermayesi 10 milyar liradır, 
bilâhara komisyon bunu 20 milyar liraya çıkar
mış. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Takdir 
olunacağı gibi 20 milyar lira sermaye küçük 

. bir sermaye değildir. Bu sermayenin aşağıda 
gösterilen kaynaklardan sağlanacağı da bildi
riliyor. Nitekim bu kaynaklardan birisi de (b) 
bendinde gösterilen genel bütçeden sermayeye 
mahsuben yapılacak ödemeler, deniliyor ve bir 
de teşekküle verilecek net sermayeyi (a) bendi 
gösteriyor. 

Şimdi, net sermaye (a) bendine göre teşek
küle devredilecek sermaye miktarı nedir? Bu
nun bilinmesinde şu fayda var; genel bütçeden 
sermayeye mahsuben her sene yapılacak olan 
ödemelerle sağlanacağına göre bu 20 milyar li
ra sermayenin ödenmesi için derpiş olunan bir 
müddetin bulunması lâzım. Çünkü bu, kanun 
mahiyeti itibariyle büyük hizmeti içine alan ve 
finanse durumu da birinci plânda mütalâa edil
mesi gereken bir kurumdur. Böyle olunca ser
mayesinin biran önce teşkili ve miktarının ziya
de olmasını, 20 milyar lira gibi bir miktar ol
masını, sürenin de belli olmasını gerektirir ka
naatindeyim. Haddizatında bu arz ettiğim ko
nularda bir bilgi almadan hüküm vermeye de 
imkân yoktur. Bu sebeple bu hususların açık
lığa kavuşmasını Sayın Bakandan istirham edi
yorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 

9 ncu maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Bu arada 8 nci madde Komisyon tarafından 
redakte edilmiş ve getirilmiştir, maddeyi deği
şik şekliyle okutuyorum. 
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Madde 8. — Köy elektrik tesislerinin proje 
VG inşaatı, genel şartnamelerine uygun olarak 
(TEK) tarafından yapılır. 

4 ncü madde uyarınca finanse edilen köy 
elektrik tesisleri köy idaresi tarafından işleti
lir ve teknik denetimi (TEK) tarafından yapı
lır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Maddeyi değişik bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde değişik bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler : 

Madde 10. — Yıllık kârdan ödenmiş serma
yenin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 genel ve 
yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi gereğince ikramiye payı ayrıldıktan son
ra kalanın % 10 u nominal sermayenin % 10 
na varıncaya kadar olağanüstü yedek akçe ola
rak ayrılır. Müesseseler kârlarından da yukar-
daki şekilde ayırımlar yapılır. Yukardaki ayı
rımlar yapıldıktan sonra kalan kâr müesseseler
de teşekküle, teşekkülde ise sermayenin tümü 
ödendikten sonra Hazineye verilir. 

Yıllık kârlar üzerinde 468 sayılı Kanun ge
reğince T. B. M. Meclisince yapılacak denetim 
sonucu Resmî Gazetede yayınlanmcaya 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 bırakılır. Bu suretle TEK'e evrilen borç 
mümkün olan en kısa zamanda kanuni yollar
la artırılan sermayeye mahsubedilir. Bundan 
sonra artan kârlar Hazineye devrolunur. özel 
kanunlarında ödeme zamanı belli edilen haller
de bu ödemeler, henüz tasvibedilmemiş, bilan
çolara göre geçici olarak yapılır ve tasvibedi-
len bilançoların Resmî Gazetede yayınlanma
sından sonra gereken düzeltme yapılır. Bu dü
zeltmeden dolayı her hangi bir zam, ceza uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
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(Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesi var, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TEK kanun tasarısının 10 ncu maddesinin 

aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ederiz. 

Bursa Niğde 
Cemal Külâhlı Haydar Özalp 

Madde 10. — Yıllık kârdan ödenmiş sermaye
nin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 genel ve 
yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi gereğince ikramiye payı ayrıldıktan son
ra kalanın % 10 u nominal sermayenin % 10 
na varıncaya kadar olağanüstü yedek akçe 
olarak ayrılır. Müesseseler kârlarından da 
yukarıdaki şekilde ayırımlar yapılır. Yukarı
daki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kâr 
müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise gelir, 
ödenek ve gider kaydı suretiyle ödenmemiş 
sermayesine mahsup veya yıllık yatırım ve 
finansman programı gerektirdiği takdirde 
teşekküle ikraz edilebiilr. 

IBu işlemler, her türlü vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

(Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar he
saplarının yönetim kurulunca onaylanmış ol
ması yeterlidir. 

Bu işlemler ve diğer ödentelerle ilgili ola
rak, bilançoların T. B. M. M. ce tasvibedilip 
Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra ge
rektiği takdirde düzeltme yapılabilir. 

OEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kanım, «yapılır» olacak. 

BAŞKAN — Yapılabilir yazmışsınız. «Yapı
lır» diye düzeltelim mi efendim1? Düzeltiyoruz 
ve o şekilde bağlıyoruz. 

Değişiklik önergesine komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT 
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Komiyon katılıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeci buna göre redakte ediniz lütfen. 
önerge, Meclisçe nazarı dikkate alma mütalâa-
siyle kabul edilmiştir. Maddeyi redakte edip 
göndereceksiniz, o şeMlde maddeyi oylıyaca-
ğım. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
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Hesap dönemi 
Madde 11. — TEK'in hesap dönemi takvim 

yılıdır. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. KaJbul eden

ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Diğer malî konular 
Madde 12. — a) İşletme bütçeleri, faali

yet raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve fi
nansman işleri, bilanço ve netice hesapları, 
12 . 3 . 1964 tarihli 440 ve 441 sayılı kanun
lara göre yürütülür. Yatırım finansman prog
ramlarında 30 . 0 . 1980 tarih ve 91 sayılı Ka
nun uygulanır. 

!b) Elektrik fiyat ve tarifeleri bütün işlet
me ve idare gidarleri ile her türlü vergileri 
karşıladıktan sonra net saJbit kıymetler üzerin
den % 8 den az olmamak üzere bir gelir gözet-
mek suretiyle hazırlanır. 

c) TEK'in yapacağı her türlü istikraza 
Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir. 

BAŞKAN —12 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz istiyen sayın 
milletvekili?,, 

Buyurun Sayın Baytürk. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

TEK Kanununun 12 nci maddesinin (ib) 
fıkrasında : «Elektrik fiyat ve tarifeleri bü
tün işletme ve idare giderleri ile her cürlü 
vergileri karşılandıktan sonra net sabit kıy
metler üzerinden % 8 den az olmamak üzere 
bir gelir gözetmek suretiyle hazırlanır.» denil
mektedir. 

Şimdi, «sabit kıymetler» denince, büyük 
tesisler akla gelir. Bunlar, her sene düşülen 
amortismandan sonra kalan sabit kıymettir. 
Benim anladığıma göre bunun mânası; net 
sabit kıymetler her sene azalacağına göre, 
her sene 'bir fiyat ayarlaması mevzuubahist'ir. 
Çünkü birinci sene 10 milyon liralık bir ya
tırım, her sene % 10 ununu amortise edeceğine 
göre, net sabit kıymet ikinci sene 9 milyon, 
üçüncü sene 8 milyon, 7 milyon derken, bir 
gün net sabit kıymet sıfır olunca bunun 
% 8 i der sıfır demektir. Bundan ne kaste
diliyor, sayın komisyonun açıklamasını rica 
edeceğim. 

8 . 5 . 1970 O : 1 

Bir de, neden döner sermayeyi yalnız net 
sabit kıymetler üzerinden alıyoruz da, - döner 
sermaye dâhil - tüm yatırımlar üzerinden kâr 
almıyoruz? Bunun da yine Komisyon Başka
nından ve sayın Hükümetten izahını rica edi
yorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. 

Maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunuza 
sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Soru 
sorduk, cevap verilmedi. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
ların görevlerini çok iyi bilmek lâzım. Biz bu
rada hiçbir kimseyi, hiçbir noktayı imale ede
meyiz. Rey veren arkadaşımızın birisi elini 
tutarsa, öteki, elimi niye tutuyorsun diye 
'bağırması lâzım. Başkan elini çektiremez ki, 
onun.. Zil çalmak hususunda arkadaşlarımız 
talöbederse zil burada, Başkanın emrinde, ner 
zaman çalınır. Bu zil saat 15,00 ten saat 19;00 a 
kadar daimî çalmabilir. Bu benim yetkin.' 
dahilindedir, kimse müdahale edemez. Sırf 
kulisteki arkadaşlarımı rahatsız etmemek için 
çaldırmıyorum. 

Üçüncüsü; Komisyon cevap verir veya ver
mez, bunlar bizi ilgilendirmez. Siz talebe-
dersiniz, veren verir. Kürsü açık, buyursun 
versin cevabını. 

Komisyondan gelen 10 ncu maddeyi okutu
yorum. 

Madde 10. — Yıllık kârdan ödenmiş serma
yenin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 genel 
ve yedek akça ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince ikramiye payı ayrıldıktan 
sonra kalanın % 10 u nominal sermayenin 
% 10 una varıncaya kadar olağanüstü yedek 
akça olarak ayrılır. Müesseseler kârlarından 
da yukarıdaki şekilde ayrımlar yapılır. Yuka
rıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan kâr 
müesseselerde teşekküle, tegekülde ise gelir, 
ödenek ve gider kaydı suretiyle ödenmemiş 
sermayesine mahsup veya yıllık yatırım ve fi
nansman programı gerektirdiği takdirde teşek
küle ikraz edilebilir. 

Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır. 
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iBu işlemler için bilânçc, kâr ve zarar he
saplarının yönetim kurulunca onaylanmış ol
ması yeterlidir. 

Bu işlemler ve diğer ödemelerle ilgili ola
rak, bilançoların T. B. M. M. ce tasvibedilip 
Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra ge
rektiği takdirde düzetlme yapılır. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi değişik bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 10 ncu madde değişik bu 
şekliyle kabul edilmiıtir. 

BÖLÜM - IV 

Yönetim 

Yönetme ve temsil 

Madde 13. — TEK, bu kanun ile diğer 
ırievzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu karar
ları uyannca Genel Müdür tarafından yöneti
lir. Teşekkülü, idare ve kaza mercilerinde 
ve üçüncü şahıslara karşı genel müdür temsil 
eder. Genel Müdür, temsil yetkisini genel 
hükümlere göre devredebilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Aynen kabul edilmişir. 

Yönetim Kurulu 
Kuruluş 

Madde 14. — TEK'in Yönetim Kurulu: 
a) Genel müdürle teşekkülün genel müdür 

yardımcılarından ilgili Bakanca belirtilecek 
birisi, 

b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakan
lar Kurulu tarafından atanan bir üye, 

c) Bakanlığın inhasiyle Bakanlar Kurulu 
tarafından atanan bir üye, olmak üzere dört 
kişiden müteşekkildir. Yönetim!, Kurulunun 
başkanı genel müdürdür. 

Kurul başkan ve üyelerinin nitelikleri hak
kında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri 
uygulanır. 

Genel müdür dâhil, teşekkül bünyesinden 
Yönetim Kuruluna katılacaklarla, bakanlıkça 
inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet ko-
nulanyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerek
tirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselern 
bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre 

inhası, Maliye Bakanlığınca inha olunacak 
üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermaye
nin en verimli şekilde işletilmesini sağlıyacak 
malî, iktisadi ve tecrübelere sahip bulunması 
şarttır. 

Genel müdürle teşekkül bünyesinden Yö
netim Kuruluna katılacak üye tayinlerindeki 
usule göre değiştirilebilirler. Bunların dışında 
kalan üyelerin hizmet süreleri 3 yıl olup sü
relerini dolduranlar tekrar atanabilirler. Nite
liklerini yitirenler atanmalarındaki usule göre 
bu süre dolmadan da değiştirilirler. Bunların 
yerlerine getirilenler değiştirilen üyenin süre
sini tamamlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan bir deği
şiklik önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tek kuruluş kanun tasarısının 14 ncü mad

desinin a, b ve c bentlerinde yazılı dört kişi
den kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden başka 
440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirtilen esas
lara göre bir de işçi üyenin bulunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, 440 sayılı Ka
nun, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ana kanu
nu; hangi teşekküllerde yönetim kurullarında 
işçi üyenin bulanacağını Bakanlar Kurulu ka
rarına bağlamış, tesbit etmiştir. O sebeple 440 
sayılı temel kanunda vardır, onun kıstasları 
içerisine girerse burada da bir işçi üye olur. 
Kaldı M, bu Türkiye Elektrik Kurumunun çe
şitli müesseseleri olacaktır, müesseselerde yö
netim komiteleri olacaktır. Bilâhara gelecek 
maddelerde - şimdi hemen numarasını hatırla
yamadığım için arz edemiyorum - müessese yö
netim komitelerinde işçi üyelerinin olacağı be
lirtilmiştir. Onun için buraya hüküm koymaya 
lüzum yoktur. Haşiv olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baytürk. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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440 sayılı Kanunun önergemle ilgili madde
sini aynen okuyorum: «Sanayi, tarım, ulaştırma 
alanlarında çalışan teşekküllerden geniş ölçü
de işçi çalıştıranların yönetim kurulunda bir 
işçi üye bulunur. Yönetim Kurulunda işçi üye 
bulunacak teşekkül, teşekkülün özel kanununda 
belirtilir.» Sayın Bakanın dediği gibi değildir. 
Teşekkülün kuruluş özel kanununda belirtilir. 
Burada belirtilmediğine göre, Yönetim Kurulu
na işçi üye giremez. 440 sayılı Kanun okudu
ğum gibidir. Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bu
yurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT KA-
RAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Mevzuubahsolan kanun, ne bir sanayi ka
nunu niteliğinde, ne bir tarım, ne de ulaştırma 
kanunu niteliğindedir. Mevzuubahsolan kanun, 
doğrudan doğruya enerji kanunudur ve alt ya
pı hizmeti mahiyetindedir. Bu sebeple büyük 
bir işçi kütlesini de bünyesinde taşımamakta
dır. Bu bakımdan işçi üyeyi yönetim kurulun
da öngörmemiş bulunuyoruz. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — önergeye bu haliyle sayın Ko
misyon katılmamaktadır. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

14 ncü maddeyi metinde yazılı sekiyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

Madde 15. — TEK'in en yüksek seviyede yö
netme ve karar alma organı olan Yönetim Kuru
lunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Kalkınma Plânına ve yıllık programla
rına uygun olarak genel müdürlükçe hazırlana
cak uzun vâdelli ve yılibjk yatırım ve finansman 
programlarım karara bağlamak, 

2. Bakanlığın onaylamasına sunulacak ta
mamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak, 

3. idame ve yenileme yatırımları hakkında 
karar vermek, 

4. Yatırım ve finansman programlarında 
yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, ge

rekli karaları alarak ilgili mercilere teklifte 
bulunmak, 

5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme, 
bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek 
onaylamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli 
değişiklikleri yapmak, 

6. Teşekkül ve müeseselere ait bilançolar
la netice hesaplarını tasvibederek ilgili merci
lerin onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli ça
lışma programlarına uygun olarak faaliyet ra
porlarını düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ay
rılması gerekli ihtiyat ve karşılık (Provizyon) 
miktarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit et
mek ve teklifte bulunmak, 

8. Genel Müdürlük tarafından sunulacak 
3 aylık faaliyet raporlarım ve burada teşekkül 
ve müesseselerinin o devreye ait malî vaziyetini 
gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak 
düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik -gibi 
verileni inceliyerek icabında Genel Müdürlüğe 
gerekli direktifleri vermek, 

9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak 
teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve 
limitini 'tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki ver
mek, 

10. Teşekküle Ibağlı müesseselerin kurulma
sı hususunda karar vermek, statülerini tesbit 
etmek ve gerekli hallerde değiştirmek, 

11. A) Müesseselerim yönetim komiteDerin-
ce alman kararlardan 440 sayılı Kanunla özel 
kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim 
kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olan-
lan inceliyerek karar vermek, 

B) 440 sayılı Kanun ve Tüzüğü uyarınca, 
Yönetim Kurulu onayı alınması gerdaniyen 
konularla ilgili olarak müesseseler Yönetim Ko-
mitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve Yö
netim Kurulu prensip kararlarına uygun olma
yanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak 
teklifler dolayısiyle, inceleme yaparak, gerekir 
se kararı, iptal etmek, 

12. İştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi hususunda Bakanlık yoliyle Bakanlar 
Kuruluna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konu • 
larına giren yeni teşebbüsler üzerinde inceleme
lerde, builunmJak, kuruluş halindeki işletmelerin 
idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit et-
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mek, bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla j 
ilgili yatırım faaliyetlerini imlemek; 440 sayılı 
Kanunda belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalış
ma imkânını kaybeden ve çalışmaları teşekkül 
veya müessesenin anafaaliyet konuları bakımın
dan zorunlu olmıyan işletmelerin kapatılması-
eına karar vermek, elden çıkarılması gereken 
işletmeler hakkında Bakanlık yoliyle Bakanlar 
Kuruluna teklifte bulunmak, 

14. Yurt içinde şube açmak ve kapamaya 
karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile 
yetki ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 

15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi 
gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak Per
sonel Yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın 
tasvibine sunmak, teşekküle müessese ve iş

letmeler personelinin görev, sorumluluk ve yetki 
sınırlarını belirten çalışma esasları yönetme
liği ile diğer yönetmelikleri inceleyip onayla
mak, 

16. Teşekkül ve müesseselerin işleri icabı 
gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, 
kaldırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki 
tasarruf hakkında karar vermek, 

17. — 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası saklı kalmak üzere teşekkü
lün ve müesseselerin mal ve hizmet fiyatlarını 
tesbit etmek, 

18. Teşekkülün ihtilaflı işlerini teşekkül 
ve meüsseseler için menfaat mülâhaza edildiği 
takdirde sulh ve tahkim yoliyle halletmek, dâva
dan vazgeçmek, dâvayı takip veya temyiz etme
mek huşunda karar vermek, 

19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların si
linmesine karar, vermek, 

20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım ve 
ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri ve 
çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limit
lerini tesbit etmek, 

21. Teşekkül genel giderlerinden teşekküle 
ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da
ğıtım esaslarını tesbit etmek, 

22. Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri 
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak 
etmek konularında karar vermek, 

23. a) Teşekkül personelini atamak, gerek
tiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere devret
mek, I 

• • »>-• a^ı >m< 
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b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını 
atamak ve müssese idarecileri arasından yöne
tim komitesinde 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 husulardan dolayı hakla
rında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği 
hallerde durumu Bakanlığa intikal ettirmek, 

28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler 
tarafından verilmiş görevleri yapmak, 

29. Bu maddede yazılı olanlar dışında Yö
netim Kurulu kararına bağlanması kurulca uy
gun görülen konularla yönetmeliklerde Yöne
tim Kurulu kararı alınması belirtilen husus 
lar hakkında karar almak, 

Yönetim Kurulu, bu maddenin 3, 4,5,16, 
17,18, 19,22 ve 25 nci bendlerinde yazılı hu
suslarda sorumluluğu kurula aidolmak şar-
tıyle genel müdüre yetki vermeyi kararlaştıra-
bilir. Genel müdür de devralacağı bu yetkiler
den gerekli gördüklerini sorumluluğu kendi 
sine aidolmak şartiyle müessese müdürleriyle 
alt kademeye devredebilir. 

BAŞKAN r— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye...? Yok. 

Maddeyi yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecikmiş
tir. Bu sebeple Birleşimi 11 Mayıs 1970 Pazar
tesi günü saat 15. de toplanılmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19,10 
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