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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Manisa Milletvekili Muammer Erten, C.H.P.
Grupu adına, memleketimizin Avrupa Ekono
mik Topluluğu bünyesinde hazırlık döneminden,
geçiş dönemine girmesinin ve bunun için ileri
sürülen şartların sakıncalarına ve,
Adana Milletvekili Fazıl Güleç de, Güney
bölgelerinde buğday alım fiyatlarına ve Ziraat
Bankasının plasman sıkıntısı çektiğine dair
gündem dışı demeçte bulundular.
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı

nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü.
11 . 5 . 1970 Pazartesi günü saat 10,00 te
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son
verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Tunceli
Nurettin Ok
Kenan Aral
Kâtip
Erzurum
Naci Gacıroğlu

SORULAR
Sözlü soru
1. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Kulübü»
yle yaptığı anlaşmaya dair sözlü soru önergesi,
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/142)
Yazılı sorular
1. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm,
İstanbul hudutları içerisinde 6086 sayılı Kanu
na dayanılarak satılan Hazine arazilerine dair
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/105)
2. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm,
istanbul'da gecekondu önleme bölgesi ve sosyal
meskenler için Bakanlıkça satmalman arsalara
dair yazıllı soru önergesi, İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/166)
3. — istanbul Milletvekili îlhami Sancar'm,
Topkapı Kızılçeşme'de bulunan deri ve kösele
işletmelerinin Anadolu yakasına nakline dair
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/167)
4. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm,
Sirkeci - Ataköy sahil yolu üzerinde bulunan
bâzı kuruluşların sağlığa zararlı olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/168)
'5. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm,
Sirkeci - Ataköy sahil yolunun güzergâh deği

şikliğine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/169)
6. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm,
Yeşilköy Hava Limanının tevsiine ve yapılan
istimlâklere dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/170)
7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı
Esatoğlu'nun, Başbakanlık ve bakanlıklarla on
lara (bağlı kuruluşlar aleyhine açılan iptal dâ
valarına ve ödenen tazminatlara dair yazılı soru
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/171)
8. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga'nm,
Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin
yapımına ne zaman başlanacağına dair yazılı
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/172)
9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, hu
bubat fiyatlarının ilânına ve tesbitine dair ya
zılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir.
(7/173)
10. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm,
Avrupa Yatırım Bankası tarafından Türkiye'de
bir şirkete açılmış olan krediye dair yazılı soru
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/174)
11. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nm, demir cevherinin rezerv miktarına ve
mevcut demir - çelik fabrikalarında kapasiteyi
artıracak tedbirlere dair yazılı soru önergesi,
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/175)

II - GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye

den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi :
8 . 5 . 1970) (Gündeme)
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2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve MiMî
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/157)
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1970)
((Gündeme)
3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) (Gündeme)
4. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki
ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Anaya
sa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970)
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Cumhuriyet Senatosundan gelen işler
5. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı (Mil
let Meclisi 1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1096)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 104; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 1411) (Plân Komisyonuna)
6. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz
ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesine dair kanun teklifi (Millet
Meclisi 2/110; Cumhuriyett Senatosu 2/287)
Millet Meclisi S. Sayısı : 79; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı ; 1407) (Plân Komisyonuna)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili

İsmail Arar

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Şevket Doğan (Kayseri)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Biri eşi mm açıyorum.
III — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmıa|k suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen «bura
da» diye cevap vermelerini rioa ederim.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz.

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Adana Milletvekili Melih Kemal Küçüktepeptnar'ın, C. H. P. Grupu adına, Kadirli'de cereyan eden olaylarla ilgili demeci ve İçiş
leri Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı.

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Me
lih Kemal Küçüktepepmar, C. H. P. Grupu
adına, Kadirli'de cereyan eden olaylarla ilgili
olarak gündem dışı söz istemiştir. Bu konuda
(kendisine söz veriyorum.
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Buyurun Sayın Küçüktepepınar.
G. H. P. GRUPU ADINA MELÎH KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR (Adana) — Sayın Baş.
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri;
Kadirli olayları, yurdumuzda bir müddetten
beri devam eden vaihîm olaylar zincirinin önem
li bir halkasını teşkil eder.
Olayların zuhuru üzerine, Bitlis Milletvekili
Sayın Kenan Mümtaz Akışık arkadaşımla bir
likte olayların vukubulduğu mahalle g-ittîk.
Orada yaptığımız araştırmaların özetini Yüce
Meclise arz etmek üzere Söz almış bulunuyorum.
Yalnız, sözlerimin başında bir hususu kati
yetle dfade etmek isterim ki, Kadirli olaylarının
hiçjbir siyasi nedeni yoktur. Yaptığımız araş
tırmalarda hiçbir grupun, hiçbir heyetin veya
partinin ilişkisini foesbit etmek imkânına sa
hip olamadık. Olaylar başlangıçta bir zabı
ta vakasından doğmuş gibi gözüküyor. Hakla
rında gıyabî tevkif kararı kesilmiş bulunan bir
baba ve oğuldan, babanın tevkif edilmiş, çocu
ğun kaçmış olmasından doğuyor. Kaçan çocuk,
18 yaşını henüz doldurmamış Ayhan Çiçekli ismıi'nde genç bir delikanlı.
Gıyabî tevkif kararına istinaden polis ve
jandarma kendisini aramaktadır. Hadise, ya
pılan bir ihbar üzerine, Kadirli Emniyet Teş
kilâtına mensup beş polis ve iki bekçinin, Ka
dirli'den Kabil1 isminde bir şoförün cipini âde
ta müsadere edercesine alıp, çocuğun bulun
duğu ihbar edilen köye varmasiyle başlar.
Çocuk, köye gelen jeepten inen yedi kişiyi
görünce (kaçmak ister, bir müddet silâhlı kova
lamadan sonra yakalanır. Ondan sonraki hâ
diseler, görgü şahitlerinin ifadelerine istinaden,
tarafımızdan arz edilmektedir. Esasen çocu
ğu yakalamak için silâhlarını çekmiş olan polis
ler, çocuğu yakalar yakalamaz, silâh dipçilkleriyle döverler ve bu şekilde jipe sokarlar. Orada
bulunan iki kişi müdahale etmek istiyorlarsa
da, aynı akıbete mâruz kalmak korkusuyla mü
dahale etmekten vazgeçiyorlar. Yalnız, cip ha
reket ederken, çocuğun dövülmeye başlandığı
feryatlarından anlaşılıyor. Çocuk, yol boyun
ca dövülmek suretiyle Kadirli'nin anacaddelerinden değil, arka sokaklarından geçirilmek su
retiyle karakolun önüne getiriliyor. Görgü şa
hitlerinin ifadelerine göre, karakolun önünde
cipten beyaz gömlekli bir genç sendeliyerek in
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dirilip bu defa yumrukla orada da dövülmeye
devam ediliyor. Polisler, emniyetin bitişiğinde
bulunan çayhanede çay ısmarlayıp oturuyorlar.
Yalnız, bir tanesi cipi yıkamak üzere çayha
nenin sahibinden hortum istiyor. Cipi yıkadık
tan sonra hortumu içeri alıyorlar. İçerideki po
lislere çaylarını götüren çaycının ifadesine gö
re, çocuk hareketsiz sırtüstü yatıyor, ağzından,
burnundan kan geliyor. Çocuğun kan gelen ağ
zına, burnuna bir taraftan tazyikli suyu tutu
yorlar diğer taraftan da polis, copla harimi is
metine, iffetine küfretmek suretiyle hâlâ döv
meye devam ediyor. Hâdiseyi çaycıdan öğre
nen kalabalık gittikçe artıyor, çocuğun koma
ya girdiği rivayeti dolaşıyor ve doktor geliyor.
Hükümet doktoru, ölüm tehlikesi vardır., ço
cuk komaya girmiştir, hastaneye süratle kaldı
rılması icabediyor şeklinde rapor veriyor. Ço
cuğu süratle hastaneye kaldırıyorlar. Çocuğun
komaya girdiği, hattâ öldüğü rivayet olarak öğ
renilince kalabalık gittikçe artıyor ve karakol
binası halkın kordonu altına giriyor. Halk bir
taraftan karakola hücum ederken, diğer taraf
tan polislerin kendilerine teslimini istiyor. O sı
rada taşlamalar başlıyor, halk kalabalığı gittik
çe büyüyor dört bin ilâ beş bin kişi arasında
Kadirli halkı, sözlerinin başında da arz etti
ğim gibi, hiçbir tefrik ve hiçbir grupun tesi
ri olmadan kendiliğinden karakola hücuma ge
çiyor. O sırada Kadirli'de, Kadirli Savcısı ve
Belediye Başkanı hariç, Devlet adına duruma
müdahale edecek hiç kimse mevcut değildir.
Adeta, Kadirli'de ibtizale uğramış Devlet ida
resi yüzünden, Devlet yok olmuştur. Bir taraf
tan taşlamalar devam ederken, galeyana gelen
halk, karakolu ateşe veriyor, içindeki bütün ev
rakı ve eşyaları sokağa dökmek suretiyle yakı
yor.
Kadirli Belediye Başkanının ve Kadirli Sav
cısının gerçekten takdire şayan çalışmaları,
didinmeleri sayesinde ve bilâhara kaymakamın
müracaat ettiği Kadirli'nin ileri gelen eşhasının
çabaları sayesinde hâdise, 1 de sükûnet bulu
yor.
İkinci gün, çocuğun öldüğü haberi geliyor.
İkinci gün, öldürülen diğer çocukla birlikte,
onun üzerinde durmıyacağım, hâdiselerin ar
tık bir teferruatı gibi gözüküyor, cenazeleri
gömülüyor ve ikindi üzeri selâ verilirken halk
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yeniden galeyana gelmek suretiyle hâdiselerin
ikinci safhası tekevvün ediyor.
Şimdi, Yüce Meclisin sayın üyeleri, acaba
bu Kadirli olayları neden meydana gelmiştir?
Kadirli olayları bir zabıta vakasının sonucu
mudur? Bunun böyle olmadığı, bizzat kalabalı
ğı teskine çalışan Belediye Başkanı, savcı ve
Kadirli'nin ileri gelenlerine halkın gösterdiği
tepki ve verdiği cevaplar teşkil ©der. Halk,
kendisini teskine ve dağılmaya davet edenlere;
«Şimdiye kadar nerdeydiniz, bu baskı, kanun
suzluklar ve haksızlıklar devam ederken siz ni
çin bize sahip çıkmadınız ve niçin idareyi ikaz
etmediniz» demiştir.
Hakikaten yaptığımız tahkikata göre Ka
dirli'de partizanlık, Kadirli'de rüşvet, Kadir
limde dayak, Kadirli'de haraç, normal Devlet
usulleri haline getirilmiştir. Bütün emniyet teş
kilâtını evleviyetle tenzih ederim, ama Kadir
limde vazife gören emniyet mensuplarının büyük
çoğunluğu haracı, rüşveti, dayağı ve baskıyı
pervasızca ve âdeta (bir Devlet usulü gibi uzun
zaman tatbik etmişlerdir. Son olay, uzun za
mandan beri devam eden bu haksızlıkların, bu
partizanca baskıların, rüşvetin ve dayağın bir
patlaması ve bir feveranı şeklinde cereyan et
miş ve meydana gelmiştir.
Kadirli'de, Kadirli'nin kendisine has nitelik
leri, vasıfları vardır. Kadirli'de polis, hatırlı
kişilere - suçları ne olursa olsun - dokunamamaktadır. Kadirli'de meydana gelmiş olan eko
nomik farklılaşma ve ondan doğan sosyal ada
let ve sosyal güvenlik yüzünden eşraf, zade
gan ve hatırlılarla, fakir, ezilen halk bir nevi
kast teşkilâtı gibi karşı karşıya durmaktadır.
Kadirli'de polisin baskı yapabildiği; şoför
ler, jeep şoförleri1, Arçelik mamulâtı olan ve
Kadirli'de sayılan 13 kadar olan triportör şo
förleri, esnaf, küçük esnaf, yani halk... Kadir
li'de ehliyetsiz çalıştırılan triportörler vardır.
Bunlar üç ayaklı motosMetlerdir ve Kadirli'
de dolmuş yapıp fakir halkı taşımak için kul
lanılır,
Şimdi, triportörlere ruhsat verilmiş, fakat
şoförlerine ehliyet almak bugüne kadar hiçbir
suretle mümkün olamamıştır. Devlet, triportör
leri ne faaliyetten menediyor ve ne de şoförle
rine ehliyet veriyor. Devamlı surette polis, ken^
dişine müsaade edilmiş olan, ehliyetsiz olarak
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kullanılmasına müsaade edilmiş olan bu tripor
tör fakir şoförlerinden her gün haraç almaya
teşeîbbüs ediyor. Beş altı kişilik ailesini günde
şoförlükten kazandığı onbeş, yirmi lira ile ge
çindirmek mecburiyetinde olan çocukların ak
şam üzeri, hasılatı olan 15 - 20 liranın ellerin
den tokatlanarak alındığı herkes tarafından
ifade ediliyor.
Şimdi, vatandaşın çalışma hakin bu suretle,
dolaylı olarak, Anayasaya aykırı olarak berta
raf edilmiş oluyor. Anayasanın 42 nci maddesi,
«Her Türk çalışma hakkına sahiptir» der. Ça
lışmada angarya da olmaz. Diğer haklardan
esasen mahrum olan fakir halk, bu suretle,
en tabiî hakkı olan insan olmanın tabiî netice
si olan çalışma hakkından Kadirli'de kötü ida
re yüzünden, dejenere olmuş idare yüzünden
mahkûm ve mahrum bırakılmış oluyor.
Bütün bu hâdiseler olurken, asıl şayanı
teessüf olan şey iktidarın başı olan Sayın Baş
bakanın, hâdiseleri küç/ümsiyerek, münferit
ve mahallî zabıta vakaları olarak göstermesidir.
Halbuki Devletin zabıta memuru, Devletin
emniyet memuru, Devletten maaş alarak Dev
letin silâhını taşıyan insanın, vatandaşın sağ
lığını, hayatım, canını, malını koruması ta
biî görevi olan zabıtanın, Kadirli gibi bir yer
de vatandaşı ölünceye kadar dövmesi açıkça
bir Anayasa ihlâlidir. Çünkü, Anayasanın 14
ncü maddesinde, «Vatandaşa eziyet ve işkence
yapılamaz.» der. Burada, eziyetin ve işkence
nin ötesinde vatandaşın hunharca dövüle dövüle hayatına son verilmiş.. Anayasa ve diğer
kanunlarda, hiçbir ülkede, dünyanın hiçbir
tarafında bu Devlet zabıtasına öldürme hakkı
tanınmamıştır. Böyle olduğu halde Anayasa
nın 14 ncü maddesi yer yer, zaman zaman,
mahal mahal açıkça ihlâl edildiği halde, Baş
bakanın bunu hafife alması ve «Bunlar mahallî
hâdiselerdir» demesi, bu hâdiselerin nedenleri
ni araştırmaması her halde önemle üzerinde
durulacak bir keyfiyettir.
»BAŞKAN —- Sayın' Küçüktepepınar, lütfen
»özlerini bağlamanızı rica ediyorum efendim.
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Bağlıyorum efendim.
Hindistan Başbakanı merhum Nehru'ya, ya
bancı ve yerli gazetecilerin bulunduğu bir ba
sın toplantısında; Hindistan'ın ne kadar prob-
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lemi vardır, diye sorulduğu zaman, Nehru :
«Hindistan'ın 450 milyon problemi vardır, çün
kü, bizde her vatandaş bir problemdir.» demişti.
Şimdi, güleryüzlü idare iddiası, başından
heri ileri sürülüyor. Başbakan ve iktidar yetİrilileri güleryüzlü idare tesis edeceğiz, diyor
lar. Vatandaşı yer yer tedirgin eden, vatanda
şın yer yer hayatına kasdeden bir idarenin gü
leryüzlü loljsıaama imkân var mıdır? iSayıaı Baş
bakan veya yetkililer Büyük Mecliste ne söy
lenirse söylensin, hangi hâdiseler hangi ölçü
de, hangi önemde ifade edilirse edilsin, otur
duğu yerden güldüğü zaıman zammediyor ki,
güleryüzlü idare böylece teşekkül ediyor.
Güleryüzlü idare, evvelâ Anayasanın parale
line giren idaredir. Son Hükümet programında;
sosyal Devlet ilkesine bağlıyız, sosyal adalet ve
sosyal güvenlik tedbirlerini alacağız, yani bu
Anayasaya sahip çıkacağız, vatandaşın, ferdin
ve toplumun haklarını yerine getireceğiz lâfı,
sözü, iddiası böylece bir efsane olmaktan ileri
gidemiyor.
Türkiyede ekonomik farklılaşma, bundan do
ğan sosyal adaletsizlik ve bunun tabiî sonucu
olan sosyal güvensizlik hükümferma oldukça,
hâdiseleri; iktidarlar ne şekilde değerlendirir
se değerlendirsinler, toplumsal hâdiseler muhak
kak hükümlerini icra ederler. Bu yalnız Türki
ye'ye has birşıey değildir. Dünyanın hıer tarafın
da, tarihin her devrinde, toplumsal hâdiseler
gereği gibi itina görmedikçe, toplumsal hâdise
ler, gereği gibi tedbirlerle düzeltilmedikçe hü
kümlerini mutlaka icra ederler.
Bütün (bu hâdıiıseiler, yalinız Kadirli'de değil,
yer yer tetkik edildiği zaman görülür ki, top
lum düzeninin bozuk olmasından doğuyor. Eko
nomik farklılaşmalardan doğuyor. Bozuk olan
bir toplum düzeni üzerine sıhhatli bir Devlet
düzeninin de kurulamıyacağı aşikârdır. Palyatif tedbirlerle yürüyen idare günün birinde if
lâs eder ve iflâsa mahkûm olur. Onun için Baş
bakanın süratle bu iyimserlikten ve bu umursa
mazlıktan kurtularak Anayasanın emrettiği ekor.omik ve sosyal tedbirleri alan bir iktidar ol
masını ve Hükümetin Anayasayı imtisal etme
sini temenni eder, Yüce Meclisi saygiyle selâm
larım. (C. H. ıP. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Haldun
Menteşeoğlu, buyurun efendim.

"11."6.1970

O: İ

İÇİŞLERİ BAKAM HALDUN MENTEŞE
OĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; arkadaşımızın işaret et
tiği gibi Kadirli olaylarında maalesef iki vatan
daşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Sözlerime
başlamadan evvel, kendilerini rahmetle anıyor,
yakınlarına ve ailelerine başsağlığı temenni edi
yor ve bu olayı elemle karşıladığımızı beyan
ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım; biz bu hâdiseyi küçümsemiş, önem vermemiş bir pozisyonun ve ic
raatın sahibi değiliz. Her hâdiseyi hukuk Dev
letinin ilkeleri içinde bir davranışla karşılıyoruz.
Halkımıza saygılı olmak, kanunlarımızı eşit ve
âdil uygulamak, Hükümetin başında bulunan
Sayın Başbakandan zabıta memuruna kadar be
nimsenen ve değişmez bir hizmet politikasının
prensibidir.
Cereyan eden bu hâdisenin geri kalan taraf
ları da var. Hâdise cereyan etmiş, ama idare
olarak biz ne yapmışız? İsterdim ki değerli ar
kadaşımız bu konulara da temas etsin. Kanunu
yanlış anlıyan, halk saygısını içinde benimsetememiş, benimsememiş dört beş memurun yan
lış ve kanunsuz hareketini bir Hükümetin poli
tikasının ve zihniyetinin tezahürü olarak ifade
etmek ve onu delil olarak göstermek yanlıştır.
Biz, hâdiseye vazıyed etmişiz, bu hareketi
yapanları idari tahkikatla işten menetmiş, adav.+,ıe tasüîm 'etmişizdir. Bu hâdisenin karsısında
idare ve Hükümet olarak, Hukuk Devleti ola
rak yapılacak iş, elbette budur. Halka saygısız
ve kanunları tatbikte itinasızlık gösterenlerin,
ihmal ve tekâsül gösterenlerin mâruz kalacağı
müeyyideler, büyük bir dikkat ve itina ile bu
hâdisede uygulanmıştır.
Arkadaşımız, bu olayın nedenlerine temas
ederken, Kadirli'nin - ki, Adana kendi seçim
bölgesidir - sosyal bünyesine temas etti ve bu
rada emniyet mensuplarına ve idarecilere karşı
ağır ithamda bulundu. Eğer, hakikaten rüşvet
alıp yürümüşse, hakikaten adaletsizlikler ve
kanunsuzluklar yıllardan beri devam ediyorsa,
bunun şikâyetleri kendisine de gelebilirdi ve
bize intikal ettirebilirdi. Ben bugüne kadar de
ğerli arkadaşımın bu konuda bize birşey intikal
ettirdiğini bilmiyorum. Bununla beraber...
MELİH KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR
(Adana) — Vatandaş korkusundan söyliyemiyor.
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — ©en sizi dinledim beye
fendi, siz de lütfen beni dinleyin.
Bununla beraber, hâdisenin bu yönü üze
rinde de durmak değil, eğer arkadaşımızın bil
diği bâzı konular varsa, şahıs, zaman ve mekân
göstermek suretiyle bize yardımcı olmasını
rica ediyorum. Biz hiçbir hâdiseyi örtbas etme
yiz ; hâdisenin gerçek yüzü ortaya çıksın isteriz.
Bu tahkikatta arkadaşımızın bize yardımcı ola
cağını, buradaki beyanlariyle tabiî ve normal
kabul ediyorum. Ama tetkik edilmeden, tahkik
edilmeden ve mesuliyet almış olanlar dinlenil
meden, tek taraflı bir ithama hemen tevessül
etmekte isabet bulunmadığını, zannederim ar
kadaşımız da kabul buyuracaklardır.
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Ada
na) — İsim vereyim; siz gidin onları dinleyin
beyefendi.
BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı gö
rüşmeyiniz.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Çünkü, ben beyan ediyo
rum, istiyorum. Siz bana yardım edecekseniz
veriniz.
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Ada
na) — Siz Kadirli'ye buyurun, gereken yardımı
yaparız.
OSMAN YELTEKİN (Kars) — 132 nci mad
deyi tatbik edin.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben ondan kaçmıyorum.
Sizi yardıma çağırıyorum.
VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Başbakan
hâdiseyi küçümsüyor.
BAŞKAN — Efendim lütfen sayın hatibe
müdahale etmeyiniz.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım;
Sayın Başbakanın beyanından, hâdiseyi kü
çümseme diye bir mâna çkarmak, yanlış bir
yorumdur. Biz, her hâdiseye önem veririz ve
hele halkımızla ilgili, hele vatandaşlarımızın
kaybına müncer olan hâdise üzerinde büyük iti
na ve titizlikle dururuz. Bu hâdiseyi, «münferit
hâdise» diye söylemek, yanhş ve gerçekler dışı
bir konuşma mıdır? Bu hâdise münferittir, Ka
dirli'de olmuştur. Bu beyandan, hâdiseyi kü
çümseme veya hâdiseye önem vermeme, hâdise
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ile ilgilenmeme mânasını çıkarmak mümkün de
ğildir.
Biz, vazifemizin ve mesuliyetimizin idraki
içinde her hâdisenin üzerinde dururuz ve her
meseleyi hukuk Devletinin haysiyeti içinde çöçüme bağlarız, müeyyideye bağlarız. Kadirli
hâdisesinde de tutumumuz böyle olmuştur ve
böyle olmaya devam edecektir.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
2. — Ankara Milletvekili Aydın Yalçın'ın,
Karma Parlâmento Komisyonu Başkanı olarak,
Türkiye - Ortak Pazar ilişkileri konusunda gün
dem dışı demeci..
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Aydm Yalçın, Türkiye - Ortak Pazar ilişkileri üze
rinde, Karma Komisyon Başkanı olarak gün
dem dışı bir açıklama yapmak üzere söz iste
miştir.
Sayın Yalçın, buyurunuz.
AYDIN YALÇIN (Ankara) — Sayın Baş
kan. değerli arkadaşlarım;
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonu, 1963 yılında Anka
ra'da imzalanmış olan Ortaklık Anlaşmasının
kurduğu organlardan bir tanesidir. 20 - 24 Ni
san tarihleri arasında Antalya'da 9 ncu top
lantısını yapmış olan Karma Parlâmento Komis
yonu, Komisyon Başkanı olarak beni ve eş
Başkan olarak Avrupa Parlâmentosundan Bel
çikalı Senatör Mösyö Dewinter'i, Parlâmentola
rımıza Antalya'da yapılan görüşmelerin ve son
derece önemli bir safhaya intikal etmiş olan
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında
ki münasebetler hakkında açıklamada bulun
maya ve durumu Parlâmentolarımıza intikal
ettirmeye bizleri görevlendirmiştir.
Şüphesiz, gündem dışı yapılacak bir konuş
ma ile son derece grift ve millî hayatımız ba
kımından son derece önemli olan bir konunun,
bütün yönlerini aydınlatmaya imkân yoktur.
Bu konu, son zamanlarda kamu oyunun gittik
çe artan dikkatini çekmekte ve maalesef ön
yargılarla peşin hükümlerle dolu ve vukuftan
uzak bir şekilde yanlış tahlillerle kamu oyuna
takdim edilmeye çalışılmaktadır.
Ben burada, mesellemin birkaç yönü üzerin
de sadece durarak, dikkatin bu noktaya çev
rilmesinde fayda umduğumu belirtmek isterim.
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Karma Parlâmento Komisyonumuz, 1969 so
nunda sona eren hazırlık dönemi başlamadan
önce, 1968 Eylül ayında İstanbul'da yapılan ve
1969 yılı Mayısında Paris'te yapılan 6 ncı ve
7 nci toplantılarındaki kararlar istikâmetinde
Ortaklık Bakanlık Kuruluna bâzı tavsiye ka
rarlarında bulunmuşlardır. Bu tavsiye karar
larında, o zamanlar Karma Parlâmento Ko
misyonumuzda üye olan Türkiye İşçi Partisi'nden bir üye müstesna, bütün parti temsilci
leri, hazırlık döneminin başarılı bir şekilde sona
ermekte olduğunu ve vakit geçirilmeden sü
ratle geçiş dönemine intikalin zamanı geldiğini,
Bakanlar Kuruluna tavsiye etmişti. En son, 1970
Ocak ayı sonunda Münih'te yapılan toplantıda
vıe nıihayıeit Nisan ayınım 20 - 24 tarihleri ara
sında Antalya'da yapılan toplantıda, maalesef
şimdiye kadar Türk Parlâmento Grupu olarak
başlattığımız ve yürüttüğümüz gelenek inkiJtaa
uğramıştır.
Cumhuriyet Halk Partisinden bâzı arkadaş
larımız bu toplantılarda, daha önce kendi parti
lerine ımıemsuıp üyelerin, «Hazırlık dönemi başa
rı ile sona ermektedir. Süratle geçiş dönemine
intikal zamanı gelmiştir.» diye tavsiye kararla
rına oybirliği ile katılmış oldukları halde, bura
da .bir geri dönüş yaparak, «Türkiye hazırlık
dönemini iyi kullanmamıştır. Türkiye Ekonomisi
intikal dönemine geçmek için müsait bir ortam
da değildir.» gerekçesiyle, evvelâ çekimser kal
mışlar ve son toplantıda da aleyhte, menfi oy
kullanmışlardır.
Geçen hafta bu kürsüde, Cumhuriyet Halk
Partisine mensup bir arkadaşımızın bizzat ken
di dilinden ifade ettiği gibi, «Türkiye'nin geçiş
dönemine intikali hususunda Cumhuriyet Halk
Partisinin bütün gücü ile karşı duracağını» be
yan edişi, ortada önemli bir meselenin bulun
duğunun Parlâmentoya intikal ettirilmesini ve
kamu oyuna açıklanmasını zaruri kılmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerin başında
da belirttiğim gibi, bu meselede maalesef bir
takım önyargıları, her önemli kararda verilme
si ve alınması muhtemel olan tereddütleri tah
rik edici istikamette bâ^ı telkinlerden kendimi
zi kurtarmak mecburiyetindeyiz.
Burada başlıca üç mesele üzerinde vuzuhla
kafalarımızı hazırlamak mecburiyetindeyiz.
Birinci mesele; «Ortak Pazara girelim mi,
girmiyelim mi» konusudur. İkinci mesele; «Or-
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tak Pazara girilecekse, hazırlık döneminden
sonra, geçiş dönemine intikal zamanı gelmiş mi
dir, gelmemiş midir» meselesidir. Üçüncü me
sele ise, «intikal döneminde hangi şartlarla geç
mek isabetlidir» meselesidir.
Bu üç meseleyi birbirinden ayırmadığımız
takdirde, Ortak Pazar konusunda yapılan bir
çok tahlillerin, ileri sürülen birçok mütalâala
rın zihinleri karıştırıcı bir mahiyet alması ön
lenemez.
Muhterem arkadaşlar, 1958 yılından beri
Türkiye'de gelmiş - geçmiş bütün hükümetler,
Ortak Pazar meselesini, bir millî hedef, bir
millî dâva yapagelmişlerdir. Bu konu ile Tür
kiye'nin ilgilenmesi, Roma Andlaşmasınm im
zalandığı 1958 yılından bu yana aynı hareket
ve aynı sıcaklıkla devam etmektedir. Demok
rat Parti hükümetleri, Millî Birlik hükümetleri
/e 1961 den sonra kurulan çeşitli Cumhuriyet
Talk Partisi Koalisyonları ve nihayet Adalet
"artisi iktidarları, bu meseleyi bir millî mesele
'v^Aı mütalâa etmekte devam etmişlerdir. Fa?jt son zamanlarda, açıkça görüldüğü gibi,
Türkiye'de aşırı sağ ve aşırı sol bu konuya,
r3,ni meselenin birinci safhasına, «Ortak Paza
rı girelim mi - girmiyeMm mi» meselesine, tei3İ prensibe tamamen aykırı ve karşı bir tuVım içine girmişlerdir.
Aşırı sağ, kamu oyuna, Atatürkçü ve lâyık
Tlirk Cumhuriyetinde bulunduğumuzu âdeta
unutarak, her meselede olduğu gibi, devri çok"an kapanmış ve meseleye tamamen Orta Çajm birtakım telkinleri açısından bakmaktadır.
3unlar, 50 yıl evvel Türkiye'nin acı tecrübeler
le geçirmiş olduğu birtakım tarihî tecrübeler
den ders alınmadığını görerek, Türkiye'nin bir
Mâm birliği içinde bulunması gerektiğini, Or
tak Pazarın Türkiye için mânevi ve sosyal bün
ye bakımından müsaidolmadığı görüşünü ileri
sürmektedirler. Bunlar, Avrupa Ekonomik Top
luluğunun, Ortak Pazarın, Türkiye'nin ihracatı
içerisinde yüzde 40 a, yani dış ticaret gelirle
rimizin yarısına yakın bir kısmını temin eden
çok önemli bir bölge olduğunu unutarak, Tür
kiye - iran - Pakistan arasında islâm Birliği
nin nüvesi olması teklifi yapılan üç memleket
arasındaki ihracatımızın, ancak Türkiye'nin
gelirlerinin yüzde 1 ini, 5 - 6 milyon doları aşmıyan bir seviyede bulunduğunu unutarak,
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dünyadan habersiz bir şekilde birtakım ham ha
yallerle, Türk halkının, Türk kamu oyunun
zihnini dağıtmaktadırlar.
Aşırı solun bu konudaki görüşü, gayet tabiî
ki tutarlı ve normaldir. Çünkü aşırı sol, ne Av
rupa birliğini ve ne de Türkiye'nin dünya eko
nomisinde en hızla ilerliyen en dinamik bölge
ile bir ilişki kurmasını arzu etmektedir. Türki
ye'nin fakir Şark memleketleri arasında yer
alarak, bir gün ilerde daha kolay hedef olma
sını, aşırı solun gayet tabiî ki arzu ettiği bir
hedeftir.
Bu bakımlardan, aşın sağ ile solun bu me
selede de bir görüş ve dil birliği halinde bulun
ması, şaşılacak bdr husus değildir. Fakat bu
nun dışında kalan, demokratik düzeni, Batılı
düzeni, lâyık ve Atatürkçü Cumhuriyet ilkele
rini kabul etmiş diğer millî partilerin bu ko
nuda en ufak bir tereddütleri bulunmadığını
bilmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar, Avrupa Ekonomik
Topluluğu ve Ortak Pazar, Türkiye için yal
nızca, demokratik, mânevi idealleri paylaştığı
mız entellektüel, sosyal, siyasi bakımdan sıka
bağlar kurduğumuz bir bölge ile kaderimizin
birleştirilmesinden ibaret değildir. Bu, aynı za
manda Türkiye'nin sanayileşmesinin, Türkiye'
nin ilerlemesinin ve Türkiye'nin biran evvel
modern dünya ekonomisine karışan büyük ve
güçlü bir ekonomik güç haline gelmesinin önem
li unsurlarından bir tanesidir.
Türkiye'de Ortak Pazara bakarken şu hâdi
seyi unutmamak mecburiyetindeyiz; dünyada
belli başlı 5 ticaret ve iktisadi birlik veyahut
da blok mevcuttur. Bunlar Türkiye'nin ekono
misi bakımından Ortak Pazar memleketleri ih
racat gelirlerimizin % 40 ını veren bir bölge olarajk başta gelmektedir. Bundan sonra EFTA
-M, Türkiye bakımından o kadar önemli de
ğildir - Türkiye'nin ihracatının ancak % 15 ini
vermektedir. Bundan sonra Kanada ve Ameri
ka'nın ve Lâtin Amerika'nın teşkil ettiği dolar
bölgesi gelme|ktedir ki, dış ticaretimizde ve ih
racat gelirlerimizde bu bölgenin aldığı pay %
11 dir ve nihayet Doğu bloku gelmektedir ki,
kliringle, ikili anlaşmalarla ve bir nevi trampa
usulü ile iktisadi münasebetleri yürüten bir
bloktur İki, Türkiye'nin ne siyasi, ne iktisadi
düzeni bakımından ve Türkiye'nin muhtacol-
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duğu geniş, pazarlar bakımından bu bölgenin de
uzun ve devamlı bir ilişki |kuruiacak bölge ola
rak mütalâa edilmesi mümkün değildir.
Nihayet son olarak Afrika ve Asya ülkeleri
nin teşkil ettiği bakiye bir 5 nci blok kal
maktadır ki, Türkiye'nin de bu blok içerisinde
mütalâa edilmesi ve bu blokla uzun vadeli bir
ilişki kurması bahis konusu olamaz. Çünkü bu
blok aslında omojen - mütecanis bir blok de
ğildir. İçinde petrol ülkeleri gibi dış iktisadi
ilişkilerini dolar esası üzerinden yürüten mem
leketler vardır. Buna mukabil gayet fakir ve
geri memleketler vardır. Bunlar ise münase
betlerini ancak kllringel yaptıklarından Doğu
blokunun daha şimdiden etkisi altına girmişler
dir.
Binaenaleyh Ortak Pazar Türkiye için uzun
tereddütler geçirilerek ve zor kararlar netice
sinde verilecdk bir siyasi hüküm ve bir alterna
tif mahiyetinde değildir. Ortak Pazar Türkiye
için bir emrivakidir. Bunun dışnıda Türkiye'
nin bir kaşka blokla beraber bulunması kabili
tasavvur değildir. Ortak Pazar ülkeleri, NATO
içerisinde Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı
içerisinde, Avrupa Konseyi içerisinde Türki
ye'nin yıllardır gayet verimli, gayet düzenli,
gayet ahenkli bir işbirilği yaptığı ülkelerden
müteşekkil, ıson derece önemli bir bölgedir..
BAŞKAN — Sayın Yalçın, sizden de rica
etsem efendim; gündeme geçmemize imjkân ver
mek üzere acaba sözlerinizi bağlamanız mümkün
mü?
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sayın Baş
kan, mümkün olan süratte bitirmeye çalışaca
ğım. Bir 10 dakikanızı daha rica edebilir miyim?
BAŞKAN — Efendim zamanı biraz daha
kısaltmanızı rica edeyim. Ne kadar çabuk {ko
nuşursanız 10 dakikada söyliyeceğinizi 5 daki
kada da söyliyebilirsiniz.
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Hay hay
efendim.
Muhterem arkadaşlar, bugün Avrupa Eko
nomik Topluluğu, yani Ortak Pazar dünya kon
jonktürü içerisinde âdeta bir cazibe mihrakı
haline gelmiştir. Asırlardan beri tecerrüt içeri
sinde yaşayan İsveç, İsviçre gibi memleketler,
İspanya, Yugoslavya gibi sosyal ve siyasi
sistem balkımmdan bu bölgeye yabancı mem
leketler, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve İsrail
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gibi Avrupa'dan çok uzak bulunan bölgeler bu
bölge ile sıkı ilişjkilier kurmak üzere harekete
geçmiştir.
İngiltere uzun müddet Ortak Pazara katılıp
katılmama hususunda tereddüt etmesinin ceza
sını 1958 den bu yana, 1963 te De Gfcaulle'ün
yaptığı veto neticesinde, hâlâ bugüne kadar bir
çözüm yoluna bağlayamamakla bu tereddütünün cezasını çekmiştir.
Binaenaleyh «Karşı değiliz, ertelensin» sö
zünü ileri süren arkadaşlarımız ve bu ar
kadaşlarımızın niçin ertelenmelidir diye ileri
sürdüğü muhakeme tarzı sureti katiyede
mantıkî bir muhakeme tarzını aksettirme
mekledir ve Türkiye'nin gayet önemli bir
meselede gecikmesine sebebolaca,k mahiyette
dir. Nitekim Türkiye ile Avrupa İktisadi Top
luluğunun gayrisâfi millî hâsılalarının fert ba
şına düşen gelir seviyelerinin, sanayileşme ala
nında kat'ettiği bünyevi hususiyetleri, ihracat
kompozisyonunun, faJiz seviyelerinin, vergi
«trüktürlerinin, enfrastrüktür yatırımların ve
prodüktivite kıyaslamalarının bu bakımdan il
gili muhakeme tarzı olduğunu söylemek müm
kün değildir. Çün|kü 3 yahut da 6 sene geçiş
dönemi ertelense dahi bu alanlarda Türkiye ile
Ortak Pazar arasındaki büyük farkların orta
dan kalkması mümkün değildir. Binaenaleyh
eğer kafamızda bu hükümlerden, bu mukaye
selerden doğan bir hüküm meydana gelmişse,
bunun aslında söylediği şey «daha 30 - 40 yıl
bekliyelim, hazırlanalım ondan sonra Ortak Pa
zara geçelim» demektir ki, bu laslmda «Ortak
Pazara girmiyelim» demektir. Bu muhakeme
tarzının sakatlığına işaret etmıejk bakımından
arkadaşlarımızın ileri sürdüğü muhakemeyi
paylaşmadığimı belirtmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, lisanın birtakım keli
me anlamları üzerine dikkatimizi katarajk mese
lenin aslını unutmamamız lâzımdır. Aslında
hazırlık dönemi geçiş dönemi içerisinde başarılacak bir husustur. Çünkü geçiş döneminde
Türk ekonomisine muayyen hedefler gösterile
cektir, çünjkü geçiş döneminde Türk 'ekono
misine bâzı imkânlar açılacaktır, çünkü bu dö
nemde Türk Milletine, Türk Devletine bu yak
laşmayı meydana getirmek için iktisadi ve malî
alanda, daha çeşitli alanlarda ne gibi şeyler
yapması gerektiği hususunda geniş mesuliyetler
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yüklenecektir. Nitekim bu model az gelişmiş
memleketlerin iktisadi kalkınması bakımından
son derece önemli olan bâzı hususların Cenev
re'de ve Yeni Delhi'de yapılan Birleşmiş Mil
letler Kalkınma ve Dış Ticaret konferansların
da tesbit edilen az gelişmiş memleketlerin zen
gin ülkelerden beklediği bütün yardımların bi
ze Ortalk Pazar tarafından tek taraflı olarak
verilmesi imkânını bahşetmektedir.
Bu mjühim bir tarihî fırsattır, bu tarihî
fırsatı Türk Milleti şuurla ve önünü gayet
açık görerek bu tarihî fırsatı kaçırmamak mec
buriyetindedir. Kaldı ki, Türkiye'ye 8, 12 ve
22 yıllık dönemler içerisinde geniş bir şekilde
elan endüstrisini himaye etme imkânlarının
tanınması bu geçiş döneminin Türk ekonomisi
bakımından sarsıntısız bir şekilde uygulanma
sına imkân verecektir.
Nihayet Türk ekonomisinin uzun süre bu
ağır gümrük himayesinden kurtulması yalnız
verilecek bir karşılıklı tâviz meselesi değil,
bizzat Türk ekonomisinin daha sıhhatli, daha
rekabet edebilir, daha dinamik bir bünyeye
yaklaşmasına imkân verecektir.
Münih ve Antalya'da tartışılan noktalar;
tekstil, narenciye, tütün ve malî protokol
gibi geçiş dönemine hangi şartlarla geçe
lim meselesinin teferruaatına inen bir çerçeve
içerisinde cereyan etmitşir. C. H. P. ye men
sup arkadaşlarımız bu konularda değerli fi
kirler ileri sürümşlerdir, fakat şunu bilhas
sa belirtmek mecburiyetindeyim ki, bu fikir
leri ileri sürmüş ulamalarına rağmen ve bu
ileri sürülen fikirler bizzat Avrupa Parlâmen
tosuna mensup arkadaşlarımız tarafından da
benimsenmiş olmasına rağmen C. H. P. li ar
kadaşlarınızın, «Siz bize ne tâvizi verirseniz
veriniz biz hazır değiliz, biz geçiş dönemini
istemiyoruz» tarzında bir karar vermeleri,
kanaatimce anlaşılacak mantıki bir tutum tarzı
değildir.
Muhterem arkadaşlar, Temmuzun başında
İngiltere ile, İsveç ile Avusturya ile, isviçre
ile ve daha birçok memleketlerle Ortak Pa
zar uzun ve devamlı müzakerelere geçmek mec
buriyetindedir. Ortak Pazar bugün Avru
pa'da teşekkül etmekte olan Amerika ve Rus
ya'nın dışındaki bloklaşmanın bir nüvesi ha
line gelmek üzeredir, iktisadi bakımdan, si
yasi ve sosyal balamdan bunun dışında kala-
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mayız. Geciktiğimiz takdirde herkesin bizi
bekliyeciğini tahayyül etmememiz lâzımdır.
Binaenaleyh Son Antalya Toplantısında
Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı Belçiklı
Bakan Mösyö Petre'in dediği gibi; «Türk Hü
kümetine Ortak Pazar üyeleri olarak kendi
zaviyelerinden dengeli ve tatminkâr bâzı tek
lifler yapılmıştır, fakat bu teklifler hibir zaman
dokunulmaz, hiçbir noktasında değişildik ya
pılamaz mahiyette kategorik teklifler değil
dir» denmiştir. Bu demektir ki, Türkiye
«Evet» veya «Hayır» diyecek bir durumda
değildir, Türk Hükümeti bir ültimatomun
karşısında değildir. Bu durum karşısında, 9
Aralıktan bu yana durmuş olan müzakerele
rin tekrar başlamasını ve Antalya'da vermiş
olduğumuz tavsiye kararları çerçevesi içerisin
de Hükümetimizin meseleye süratle bir çö
züm yolu bulmasını beklediğimiz, üzerinde
hassasiyetle durduğumuz noktaların halledil
mesi için derhal müzakerelere geçmesini talebetmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle Türk
kamu oyunu bulandıran, Türk kamu oyunu
tereddüde sevk eden bâzı gayriilmî, uydurma
ve hiçbir rasyonel temeli olmıyan ve maale
sef bir zamanlar çok itibarlı bir müessese
olan Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi bir Dev
let müessesesinin birtakım sızdırmalarla sağda
solda prejueleri, önyargıları ve birtakım kuş
kuları tahrik eden tutumunu bu münasebetle
yadırgadığımızı ve Hükümetin bu münase
betle dikaktini çektiğimizi belirtmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, ileri sürülen projek
siyonlar güya Devlet Plânlama uzmanları
nın yaptığı ithalât - ihracat tahminleri o de
rece bilimsel metoddan mahrumdur ki, bun
lar en ufak bir incelemeye tâbi tutulmadan
dahi meselenin saçmalığı ortaya çıkmaktadır.
1952 yılında italya Türkiye'nin bugünkü
iktisadi seviyesinin daha da altında bir mem
leketti. Adam başına düşen geliri 1952 yılında
342 dolardı. Bugün Türkiye'de adam başına
düşen gelir; 370 dolardır. 1958 ile 1968 yılları
arasında italya mamul madde ihracını 10 yı
lın içerisinde 9 mislinin üstünde bir artışla ger
çekleştirmiş bulunmaktadır. 1960 ların başın
da Ortak Pazarın geçiş dönemine girmiş olan
Yunanistan mamul madde ihracatının - ki, bu
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Yunanistan bizim bugünkü iktisadi durumu
muzdan daha ileride değildi, iktisadi bün
yesi itibariyle bizden çok farklı değildi - bu
kısa zaman içerisinde mamul madde ihracatını
7 misline çıkarmıştır.
Muhterem arkadaşlar, Birleşmiş Milletler
konferanslarında da az gelişmiş ülkelerin ta
hayyül etiklerinin çok ötesinde Ortak Pazar
bize birtakım imkânlar açmaktadır. Bu ta
rihî
fırsatı anlayışsızlık yüzünden, önyargı
yüzünden, devri geçmiş birtakım siyasi ter
cihlerin etkisi altında kalarak Türk Milletin
den mahrum etmek istiyenlerin yakasına gele
cek nesiller mutlaka yapışacaktır. Bu şuur
içerisinde muhterem Parlâmentomuzun saygı
değer üyelerini ikaz eder ve bana bu konuş
mayı yapma fırsatını verdiğiniz için Sayın
Başkan, sizlere şükranlarımı arz ederim. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Efendim, gerek yoklama, ge
rekse gündem dışı konuşmalar bir hayli zama
nımızı aldığı için, Siirt'te cereyan eden olay
larla ilgili olarak Sayın Âdil Yaşa ve çift
çilerimizin kredi meseleleriyle ilgili olarak da
Sayın Hulusi çakır arkadaşlarımızın gündem
dışı söz taleplerini bu birleşimde yerine geti
remiyorum.
Bilgilerine sunarım.
3. — Köy İsleri Bakanı Turhan Kapanh'nın,
Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş kanun tasarısıfıın havale olunduğu komisyonlardan 4 er üye
alınarak kurulacĞk bir Geçici Komisyonda göşülmesine dair önergesi (1/3.10, 4/64)
'BAŞKAN — Köy İşleri Bakanı Sayın Tur
han Kap'anlı'nın, bir geçici komisyon teşkili
hakkında önergesi vardır, önergeyi okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Yüce Meclise sevkolunan ve Köy işleri
ve Bütçe ve Plân komisyonlarında görüşülmesi
öngörülen (Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ka
nunu tasarısı) nm önem ve müstaceliyetine bi
naen ilgili Köy işleri ve ve Bütçe ve Plân
komisyonlarından alınacak dörder üyeden ku
rulu bir geçici komisyonda görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
Köy işleri Bakanı
Turhan Kapanlı
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BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edin
miştir.
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Adaylar bildirildiği zaman seçimi yapıla
caktır.
Gündeme geçiyoruz,

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri,
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numaralı
Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı :
121)
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyo
nun yerini almasını rica ederim.
Tasarının 15 nci maddeye kaJdar olan kısmı
üzerinde görüşülmüş ve 15 nci madde dahi ka
bul edilmiş idi. Şimdi 16 nci maddeyi okutu
yorum.
Yönetim Kurulunda sorumluluk
Madde 16. — Yönetim Kurulu başkan ve
üyeleri, teşekküle verilen sermayeyi ve sağla
nan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik
prensiplerine uygun olarak kullanma ve de
ğerlendirmede gereken gayret ve basireti
göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan
sorumludurlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Genel Müdür atama
Madde 17. — Genel Müdür, 440 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi uyarınca Enerji ve
TaJbiî Kaynaklar Bakanlığının inhası üzerine
Bakanlar Kurulu karariyle atanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum).
Millet Meclisi Saym Başkanlığına
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini öneririm.
Edirne Milletvekili
löevat Sayın
«Madde 17. -— Genel Müdür, 440 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Enerji ve
TaJbiî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine
Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.»
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye?

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz,
BAŞKAN — Komiyon önergeye katılıyor.
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul buyurduğunuz önergeyi 17 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden- <
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Görev ve yetkileri
Madde 18. — Genel Müdürün başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır :
1. — Teşekkülü kanun ve tüzük hükümle
riyle yönetim kurulu kararlan dâhilinde yönet
mek,
2. — Teşekkül amaçlarının gerçekleştiril
mesi için uygulanacak esaslar ve yapılacak
işlemler hakkında doğrudan doğruya kendi
sine bağlı görevlilere direktif vermek ve bun
lar tarafından getirilecek sorunlar üzerinde
gerekli tedbirleri almak,
mevzuata göre be
lirli mercilerin onayına ihtiyaç gösteren ka
rarları bu mercilerin onayına sunmak,
3. — Kalkınma plânını ve teşekkülün ge
lişme imkânlarını göz önünde tutarak hazırlıyacağı projeleri ilgili mercilere sunmak,
4. — Teşekkül ve müesseselerinin uzun va
deli ve yıllık yatırım ve finansman program
larını kalkınma plânı ile programlarına uy
gun olarak hazırlatıp yetkili mercilerin ona
yını sağlamak,
5. — Teşekkül ve müesseselerine ait işlet
me bütçeleriyle kadroları, yıllık programdaki
hedeflere uygun olarak ve gerektiğinde da
ha uzun devreler için hazırlatıp yönetim kuru
luna sunmak,
6. — Yatırım ve finansman programları ile
işletme bütçelerinin uygulanma ve gerçekleş
tirilmelerini sağlamak ve faaliyet sonuçları
hakkında ilgili mercilere bilgi vermek,
7. — Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının amaca uygun olarak kullanılmasını
sağlamak,
8. — Teşekkül organizasyon plânının ve
personel politkasınm hazırlanmasını, yetkili
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mercilerin onayından sonra uygulanmasını ve
geliştirilmesini sağlamak,
9. — Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini
ve çalışma ahengini sağlamak,
10. — Genel Müdür bu yetkilerinden ge
rekli gördüklerini sorunluluğu kendisine aidolmak şartiyle alt kademelere devredebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sorumluluğu
Madde 19. — Genel Müdür, bu sıfatı ile
aldığı bütün karar ve icraatında gereken gay
ret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine
davranışlardan sorumludur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Genel Müdür yardımcıları atama
Madde 20. — TEK'de, Genel Müdüre işle
rinde yardım etmek üzere üç Genel Müdür
yardımcısı bulunur. Bunlar 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesi uyarınca, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu karariyle atanırlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) —Grup
adına söz istiyorum.
BAŞKAN — C, H. P. Grupu adına buyu
run efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; bir boşluğu doldurmak için çı
karılmakta olan TEK Kanunu Türkiye'de çok
geniş bir satha yapılacaktır. Kanımızca, burada
teklif edilen Genel Müdür yardımcıları sayısı
kifayetsizdir. Büyük bir müessese olması hase
biyle, bu Genel Müdür yardımcılarının bir ta
nesi malî işlere, diğer bir tanesi de idari işlere
bakacağına göre, çok daha geniş olan teknik
işlere bir teknik muavin kalmaktadır.
Teklifimiz şudur; çok geniş bir teknik alan
da faaliyet gösterecek olan TEK Umum Mü
dürlüğün bu iki idari ve malî yardımcıdan baş
ka, üçüncü bir etüt ve plânlama işleri için tek
nik muavin, inşa ve tesis işleri için dördüncü
bir muavin ve işletme işleri için de beşinci bir
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muavinin lüzumu olduğu kanısındayız. Bu Ge
nel Müdür yardımcılarının beşe çıkarılması hu
susundaki önergemizi Başkanlığa sunuyorum,
takdir Büyük Millet Meclisinindir, saygılar arz
ederim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Sayın Reşit Ülker.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, benden evvel sözcü olarak konuşan
değerli arkadaşım meselenin önemini tebarüz
ettirdiler, ortaya koydular. 20 milyarlık bir
servet TEK Teşkilâtının eline teslim edilecek.
Böyle bir teşkilâtın yani büyük bir organizas
yonun, muhakkak ki, zaman içinde yardımcılara
fazla ihtiyacı olabilir. Nitekim arkadaşım tek
nik olarak, isimlerini de tasrih etmek suretiyle,
bir önerge ile ifade ettiler.
Evvelce, 1963 te hazrılanan tasarının 9 ncu
maddesinde daha geniş ve elastikiyeti olan bir
ibare kullanılmıştı, bir fikir yer almıştı. Onu
teklif ediyorum; «gereği kadar Müdür Yar
dımcısı bulunur.», «Gereği kadar», dersek...
(«yeteri kadar» sesleri) Gereği kadar veya ye
teri kadar, evet... Zamanın ihtiyaçlarına göre
bunun ayarlanması mümkündür. Beş de olabi
lir, yedi de olabilir. 20 milyarlık Türkiye'nin
en büyük kuruluşlarından biri... Zaten söylenen
şeylerin arasında bir fark yok. Birisi biraz da
ha geniş anlamda. Hangisini kabul ederseniz
hepsi olur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun.
SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; TEK ka
nun tasarısı Geçici Komisyonda müzakere edi
lirken muhtevası ve şümulü itibariyle bâzı de
ğişikliklere uğramıştır. 10 milyarlık bu Ku
rumun sermayesi 20 milyara çıkarılmıştır, bâzı
teşekküller bünyesi içine alınmıştır, ayrıca köy
elektriklenmesi mevzuuna özel bir değer veril
miştir. Şimdi bu büyük Kurumun çalışabilmesi
için, asgari olarak, şu şekilde bölümler zaruri
görülmektedir. Her şeyden evvel Türkiye'nin
kalkınmasında esas rol oynayacak olan enerji
nin etüt, plân ve projelerini yapmak için büyük
bir bölüm meydana gelecektir. Milyarlık pro
jeler...
ikinci bir bölüm de; bu milyarlık projeleri
yapan tesis bölümü,
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Üçüncü olarak, bu yapılmış milyarlık tesis I sarısının 20 nci maddesinin görüşülmesine baş
leri işletecek bir bölüm.
lanmıştır.
Dördüncü olarak da, idari ve malî yönden
Burada Genel Müdür yardımcıları üç aded
Kurumu sevk ve idare edecek olan bir bölüm.
olarak dondurulmuştur. Bu, ilende yeniden iş
lerin
çokluğuna göre tadil teklifiyle karşımıza
Nihayet, 5 nci bir bölüm de, köy elektrifikas
gelecektir.
Bu bakımdan maddeyi dondurmak
yonu bölümü olacaktır. Kanunda köy elektri
iyi
bir
şey
değildir.
Bir kısım arkadaşlarımız
fikasyonunun özel bir teşkilât tarafından yürü
buradaki
«üç»
muavinin
«beş» e çıkarılmasını
tüleceği ifade edilmiştir. Köy elektrifikasyonun;
istediler. Bu da ileride mahzur doğurabilir. Çün
köylerin, dolayısiyle memleketimizin ekonomik,
kü
gelen kanun tasarısı 40 000 köye, 1 138 be
sosyal, kültürel kalkınması bakımından arz etti
lediyeye
elektrik verecek geniş bir teşkilâttır.
ği önem aşikârdır. Bu itibarla asgari olarak
işler
günden
güne artmaktadır. Buradaki sayı
TEK'in beş büyük bölümü vardır ve bunların
yı
dondurmaktansa,
«yeteri kadar Genel Müdür
her birini bir Genel Müdür Muavininin mesuli
Yardımcısı
tâyin
edilir»
demek lâzımdır. Bu ba
yeti altında yürütmenin zarureti mevcuttur. Bu
lamdan ben de bir önerge vermiş bulunuyorum.
bakımdan Sayın Başkanlığa, Genel Müdür mua
Teklifi uygun görürseniz bir elastikiyet vermiş
vinlerinin üçten beşe çıkarılması şeklinde bir
oluruz; Enerji Bakanlığı tekrar terkar kanun
önerge vermiş bulunuyorum.
teklifleriyle
gelmemiş olur.
Hepinize saygılarımı sunarım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Danışman, buyurun efen
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
dim.
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
rem Başkan, muhterem milletvekilleri,
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
TEK Müessesesinin, hizmet şümulünün çok
Başkan, muhterem arkadaşlar; Genel Müdür
geniş bulunması ve Türkiye'nin her köşesinde
yardımcılarının sayısını tâyin eden madde üze
vazife yapacak bir teşkilâta sahip bulunması
rinde söz alan bütün arkadaşlarımızın konuş
münasebetiyle, dolayısiyle Genel Müdür Muavi
malarından Yüce Meclisin temayülünün bu sayı
ni sayısının artırılmasında isabet olacağı kana
nın artırılması istikametinde olduğunu tesbit
atindeyim. Yalnız, bu Genel Müdür muavinleri
ediyoruz ve Hükümet olarak da bu önergenin
nin vazifelerini kanunda tesbit ve tâyin etmek
kabul ve ademi kabulünü Yüce Meclisin tak
te fayda olmadığı kanısındayım. Zira biz bu
dirlerine arz ediyoruz.
rada teşkilâtın genel esaslarını kanuna koymak
Yalnız şu kadarını arz edeyim M, hakikaten
tayız. Asıl teşkilâtın şemasını burada tesbit et
büyük bir teşekkül olacaktır; beş Genel Müdür
memekteyiz.
Yardımcısı olmasında bir mahzur yoktur. An
Genel Müdürlüğün teşkilât şeması, Genel
cak, «beş» olarak tâyin etmeye, zikretmeye 440
Müdürlüğün vazife mevzuları itibariyle daha
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre imkân
sonra Yönetim Kurulu ve Bakanlıkla elbirliği
yoktur. Yani aded olarak tâyin etmeye mecbu
suretiyle yapılacaktır. Genel Müdür muavinle
ruz, «yeteri kadar» diyemeyiz.
ri arasındaki vazife taksimini Yönetim Kurulu
440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi; «Teşek
yine Bakanlığın nezaretinde yapacaktır. Bina
küllerin Genel Müdürleri ve sayısı» başlığı al
enaleyh Genel Müdür muavinleri sayısının beşe
tında, «özel kanunlarda belli edilen Genel Mü
çıkarılmasında isabet vardır, ancak bu Genel
dür yardımcıları ilgili Bakanın...» der. «özel ka
Müdür muavinlerinin vazifelerinin neler olaca
nunlarında belli edilen...» Yani bir muayyeniğını burada tâyin etmek ve adını tesbit etmekte
yet vardır burada. Bu bakımdan «yeteri ka
fayda yoktur. Bu itibarla önergenin, bu arz et
dar» deyip ilâ nihaye boş bırakamayız. Genel
miş olduğum istikamette, kabulünü saygı ile
Müdür yardımcılarının direkt vazifeleri belli
arz ederim. Teşekkür ederim.
olmadığından vazife yerleri de zikredilemez. Bu,
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun.
vazife taksiminde ve Genel Müdürün kendileri
ne, kendi sorumluluğu altında vereceği direk
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri, TEK kanun ta- | tifle yürütülecek bir iştir. Üşün beşe çıkarılma— 678 —
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sına katılırız; isimlerinin zikredilmesi mümkün
değildir; gayrinıuayyen olması da 440 sayılı Ka
nuna uygun düşmez.
Arz ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyen var mı efendim? Yok.
Sayın Reşit Ülker ve Sayın Hüsamettin Başer; Sayın Bakanın bu açıklamaları üzerine
önergelerinizi geri alıyor musunuz efendim?
«Gereği kadar» demeye kanuni sakınca vardır
diyorlar...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan,
kanuni saknıca olmadığı kanısındayım.
BAŞKAN — Peki efendim.
Şimdi efendim, maddeyle ilgili beş tane ta
dil önergesi vardır. Bir tanesi maddenin matlabının değiştirilmesini teklif ediyor. Diğer ikisi
Genel Müdür yardımcılarının gereği kadar ol
masını; iki önerge de beşe çıkarılmasını öngö
rüyor. Bilgilerinize sunmak üzere önergeleri
okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
TEK tasarısının 20 nci madde başlığının :
«Genel Müdür yardımcılarının atanması»
şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim.
Kayseri Milletvekili
Şevket Doğan
BAŞKAN — Efendim, metinde, «Genel mü
dür yardımcıları atanma» denmiş; «Genel mü
dür yardımcılarının atanması» olarak matla
rın değiştirilmesi teklif ediliyor.
Komisyon katılıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi
oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeleri okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
TEK tasarısının 20 nci maddesindeki, «Üç
genel müdür yardımcısı bulunur.» ibaresinin;
«Gereği kadar genel müdür yardımcısı bulu
nur.» şeklinde değiştirilmesini öneririm.
istanbul Milletvekili
Kesil: Ülker
Başkanlığa
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini
arz ve teklif ederim.
Hüsamettin Başer
Nevşehir Milletvekili
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri
aldım.
BAŞKAN — Peki efendim.
önerge geriverihniştir.
Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı
nın 20 nci maddesindeki üç genel müdür yar
dımcısı adedinin beşe çıkarılması suretiyle aşa
ğıdaki değişikliğin yapılmasını saygı ile arz ve
talebelderim.
Rize Milletvekili
Salih Zeki Köseoğlu
Madde 20. — TEK de genel müdüre işlerin
de yardım etmek üzere beş genel müdür yar
dımcısı bulunur. Bunlar 440 sayılı Kanunun
10 ncu maddesi uyarınca, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanının inhası üzerine Bakanlar Ku
rulu karariyle atanırlar.
Gerekçe:
TEK kanun tasarısının Geçici Komisyonda
müzakeresi sırasında kuruluş sermayesi 10 mil
yardan 20 milyara yükseltilmiş, bâzı teşekkül
ler bünyesi içine alınmıştır.
Ayrıca, köy elektriklendiırilmesinin; köyleri
mizin, dolayısiyle yurdumuzun ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınması bakımlarından arz
ettiği büyük önem nazarı itibara alınarak özel
bir teşkilât kurularak yönetilmesi ilâve edil
miştir.
Bu itibarla TEK de, plân, etüt, proje; tesis,
işletme; idari; malî ve köy elektriklenmesi gibi
beş büyük bölüm asgari olarak mevcuttur. Her
bölüm ile bir genel müdür muavininin ilgilen
mesi gerekmektedir. Şu anida mevcut ihtiyaca
•binaen 3 genel müdür yardımcısı adedinin beşe
çıkarılması lüzumlu ve zaruridir.
BAŞKAN — Aynı mealdeki sayın Baytürk'ün önergesini de okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
TEK kanun tasarısının 20 nci maddesinde,
«Genel müidüre işlerinde yardım etmek üzere
üç genel müdür yardımcısı bulunur.» denmek
tedir. Böylesine büyük ve geniş bir teşekkülde
üç genel müdür yardımcısı azdır. Bu miktarın
beşe çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Zonguldak Milletvekili
Hüseyin Baytürk
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BAŞKAN — Şimdi en aykırı teklif sayın
Reşit Ülker'in teklifidir; genel müdür yardım
cıları için, «gereği kadar..» diyor.
Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmemiştir.
Diğer iki önerge, Sayın Baytürk'ün ve Köseoğlu'nun; beş genel müdür yardımcılığı tek
lif ediyor.
Komisyon bu önergelere katılıyor mu efen
dim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergelere katılı
yor.
Her iki önergeyi birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kaibul ettiğiniz iki tadil önergesiyle birlik
te, matlaba ait önergeyle de birlikte 20 nci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
21 nci maddeyi okutuyorum.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, 21 nci maddeye geçmeden evvel bir
mâruzâtım var.
BAŞKAN — Ne hakkında efendim?
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 17 nci
maddede «Genel müdür atama» diyor: 20 nci
maddede, «Genel müdür yardımcıları atama»
dendiğine ve «Genel müdür yardımcılarının
atanması» olarak düzeltildiğine göre, 17 nci
madde başlığının da kanun tekniği bakımından
düzeltilmesi gerekir.
BAŞKAN — Efendim, o, İçtüzük gereğince
mümkündür. Yani ibareler tashih edilebilir. Yal
nız bir önerge lütfederseniz, onu muameleye
koyar sırası gelince lüzumlu tashihi yaparız.
Görev ve yetkileri
Madde 21. — Genel müdür yardımcıları,
genel müdürlerden aldıkları direktif ve yapı
lan iş bölümü esasları çerçevesinde g*örev ya
parlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, bir
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maddi hata var zannediyorum; «Genel müdür
lerden» değil, «genel müdürden» olması lâzım.
BAŞKAN — «Madde 21. — Genel müdür
yardımcıları, genel müdürden...» olarak tashih
ediliyor. Evet, «Genel müdürlerden» değil, «Ge
nel müdürden aldıkları direktif ve yapılan iş
bölümü esasları çerçevesinde görev yaparlar.»
Madde üzerinde söz istiyen. Yok.
Şimdi Komisyon Başkanının yaptığı açıkla
ma dairesinde maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
BÖLÜM - V.
Koordinasyon
Koordinasyon sağlanması
Madde 22. — DSİ, 5 yıllık ve yıllık yatı
rım programlarını yaparken sudan elektrik üre
timi ile ilgili olarak programına almak iste
diği projelerde TEK in elektrik tesisleriyle ilo-ili taleplerini nazarı itibara almak zorunda
dır.
DSİ ve TEK sudan enerji üretimi tesisleri
nin, etüt, plânlama, kurulma, inşa ve işletme
işlerinde devamlı işbirliği yapacaklardır.
Her iki idare arasında gerekli koordinasyon
Bakanlıkça sağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Grup
adına slöz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı, G. P.
Grupu adına...
G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım :
TEK'in, Türkiye'nin elektrik üretimi sağla
mak, dağıtmak v. s. gibi işlerde koordinasyo
nu sağlamak için yalnız DSİ ile bir koordinas
yon yapacağı şu kanun tasarısının tamamında
yazılı. Buraya Köy işleri Bakanlığının ilgili
dairesi ile de koordinasyonu sağlayıcı bir hü
küm konulmasında fayda görüyorum. Zira bu
büyük teşekkülün kanunu çıktıktan sonra, Köy
İşleri Bakanlığının, YSE nin köy elektrifikas
yonu işleriyle meşgul olan dairesi kalkacak
mıdır? Şayet kalkmıyacak ise hangi köye, ne
zaman elektrik gideceği hakkında ihtiyaçların
tesbiti, müracaatların tetkiki ve saire yönün
den Köy işleri Bakanlığı ile de köy elektrik
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kasyonu işleri hakkında bir koordinasyona ya
pılmasında fayda mülâhaza ediyorum.
Bu hususta sayın bakanlık açıklama yap
tıktan sonra duruma göre gerekli önergeyi ve
receğim.
Hürmeıtlerinıle.
BAŞKAN — Sayın Danışman, buyurun.
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar;
TEK müessesesinin koordinasyon mevzuun
da bütün kuruluşlarla ilgisi vardır ve aslında
vazifesini yaparken elektrifikasyon mevzuuyla
ilgili bütün müesseselerle işbirliği yapmak ve
koordinasyon mevzuunda gayret göstermek
mecburiyetindedir. Bu hususu kanunun 7 nci
maddesinde de tesbit etmiş bulunuyor. Bilhas
sa köy elektrifikasyonu mevzuunda Köy işleri
Bakanlığiyle yapılacak koordinasyona ait sara
hat mevcuttur.
Arkadaşımızın ileri sürdüğü husus tamamen
bu maddede tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, endişeye mahal yoktur. Başkaca
bir hüküm konulmasında fayda mütalâa etmi
yorum.
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA.NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Da
nışman arkadaşımızın beyanlarına sadece bir
hususu ilâve edeceğim.
Esas itibariyle koordinasyon 7 nci maddede
tedvin edilmiştir. Koordinasyonun sadece Köy
İşleri Bakanlığı ile değil bütün diğer ilgili te
şekküllerle . nasıl yapılacağı hakkında bütün
elektrik işlerine ait bir tüzük yapılacak.
Burada üzerinde görüştüğümüz 22 nci mad
de Devlet Su İşlerinin sudan elektrik istihsali
ne ait projelerdeki koordinasyonuyla ilgilidir;
o bakımdan yalnız DSİ bahis konusu edilmiştir.
Bir baraj inşaatı programlaştınlıyor, proje
si yapılıyor; aynı zamanda elektrik istihsal
edecek ise, işte o zaman bununla ilgili koordi
nasyon DSİ ile TEK arasında sağlanacak. Yıl
lık programlar, Beş Yıllık Plânlar hazırlanır
ken mütalâası alınacak; «zorunludur» diyor ve
koordinasyonu da Bakanlık teinin edecek. Lu
koordinasyon sudan elektrik üretimine ait Dev
let Su işlerinin faaliyetlerinde elektrik enerji

11 . 5 . 1970

O :1

si üretecek santralle, barajın ilişkisini kurmak
içindir.
Arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, değerli arkadaşlarım;
Sayın arkadaşımın verdiği 7 nci madde, bu
kanun yürürlüğe girdikten sonra en geç bir yıl
içerisinde ilgili dairelerle istişare edilip, bunun
uygulanması için bir tüzük çıkarılması hakkın
dadır; koordinasyon hakkında değildir. Bu
bir... Sayın Rıfkı Danışman arkadaşımıza ceva
bım.
Sayın Enerji Bakanımızın verdiği izahat
doğrudur, tatminkârdır; fakat bir beşinci bö
lüm altında, bir «Koordinasyon» başlığı altın
daki 22 nci maddenin 1 nci paragrafı bir yıllık
ve beş yıllık işlerin koordinasyonu için, DSİ ile
koordinasyonu lüzumlu görüyor. Fakat 40 000
köyün işlerinden sorumlu olan Köy İşleri Ba
kanlığı ile bir koordinasyona ait şu koskoca ka
nunda bir tek kelime yok.
Evet, Sayın Bakanın söylediği doğrudur.
22 nci maddenin basında bir yıllık ve beş yıllık
yatırımlar için gerekli koordinasyonu söyler
ken, yalnız DSİ'yi nazarı dikkate alıyor. Köy
İşleri Bakanlığı ile de bir yıllık ve beş yıllık
köy elektrifikasyonunun hazırlanmasında, bir
koordinasyona ihtiyacolduğu kanaatindeyim.
O halde buraya, şimdi ikinci bir paragrafla
«Bir yıllık ve beş yıllık köy elektrifikasyonu
nun plân ve programlanmasında Köy işleri Ba
kanlığı ile de TEK idaresi koordinasyon yapar»
fıkrasının ilâve edilmesini arz ve teklif ediyo
rum. Bu, kanunda bir noksanlıktır; iki, üç
defa îbaşından aşağıya okudum. Köy işleri Ba
kanlığı ile bu kanunda bir koordinasyon yok.
Köye muhatap bakanlıkla bir koordinasyon
yok. Bunun, bu kanunda yer alması uygun
olur kanaatindeyim. Takdir Yüce Meclisindir.
BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Benden evvel konuşan arkadaşımın fikri
nin aksine, 7 nci maddede aslında Köy işleri
Bakanlığı ile bir koordinasyonun yapılacağına
dair sarahat vardır ve esas olan Köy İşleri Ba
kanlığında Köy Elektrifikasyonu Şubesi, Mü
dürlüğü, Umum Müdürlüğü, her ne ise, bu
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dal oradan kalktıktan sonra, Köy İşleri Ba
kanlığında bulunan esas koordinasyonun bi
rinci bağı değil, tamamı kesilmiş demektir.
Memlekette yeni kurulan TEK, doğrudan doğ
ruya Türkiye'de bulunan bütün elektrifikas
yonu her konusu ile bâzı dairelerle istişare
ederek, bâzı dairelerle de doğrudan doğruya
koordine bir hale gelmek suretiyle organize
edecektir. Köy işleri Bakanlığında eğer Köy
İşleri Elektrifikasyonu Dairesi kalmış olsaydı,
o zaman koordinasyona ihtiyacolacaktı; ama
aslında zannediyorum ki, burada Köy işleri
Bakanlığı Köy Elektrifikasyonu Dairesi doğru
dan doğruya bu kuruma bağlanmış bulunmak
tadır. Bağlandığına göre, 7 nci maddenin sa
rahatine ve 7 nci maddenin emrettiği şekle uy
gun bir tüzük hazırlanıp, bu tüzüğe göre de
koordinasyon şekli tamamlandıktan sonra, ye
niden buraya bunu tedvin etmek doğru değil,
haşiv olur. Ama Köy Elektrifikasyonu Dairesi
veyahut Umum Müdürlüğü, ne isim verilirse
verilsin, eğer Köy İşleri Bakanlığında kalmış
olsaydı, o zaman doğru olacaktı; ama şimdi
zaten yukarda bulunan maddelerin tarifine
göre, doğrudan doğruya bütün Türkiye'de
bulunan elektrik işlerini bu kanun ile kurul
makta olan Köy Elektrifikasyonu Umum Mü
dürlüğüne bağlandıktan sonra, bunun ayrıyeten burada zikredilmesine lüzum olmadığına
kaaniilm.
Yalnız, bir husus vardır. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlı bulunan DSİ ile, yeni
kurulmakta olan Elektrifikasyon Umum Mü
dürlüğünün arasında yeniden kanunda bir sa
rahat vaz'etmek suretiyle, iki umum müdürlü
ğün koordine edilmesinde kanune zaruret gö
rülmesini, ben haşiv görürüm. Çünkü, bir ba
kanın emrinde bulunacaktır; müstakil değil
dir ki... Enerji Bakanlığına bağlı bulunan ve
ayrı ayrı kanunlarla kurulmuş olan iki mü
essesedir. Diyeceksiniz ki; bir bakanın em
rinde bulunan iki umum müdürlüğü pek tabiî
dir ki, koordine etmek zarureti vardır. Ka
nunla düzenlense de olur; ama ileride iki umum
müdür birbirine, «Hayır ben sana sormadım,
kanun böyle diyor, bu şekilde yapacağım» de
mesinin önüne geçmek için, zannediyorum bu
madde konulmuştur. Aslında, bir bakanın za
ten umum müdürlerini koordine ederek çalışma
sı zarureti vardır; onun altında yeniden bir
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madde tedvin etmek suretiyle TEK Umum Mü
dürlüğüne, «Siz mecbursunuz DSİ ile..» Elbette
pek tabiî ki, Bakanın emri olduktan sonra ve
bakanlık lüzum gördükten sonra, Hükümet
lüzum gördükten sonra koordine etmek zaru
reti vardır.
Onun için Sayın Tosyalı arkadaşım beni
mazur görsünler, 7 nci madde tedvin edildik
ten sonra buraya bunun konulmasında ve köy
elektrifikasyonu
Köy İşleri Bakanlığından
kalktıktan sonra ve doğrudan doğruya bu ba
kanlığa ve bu umum müdürlüğe bağlandıktan
sonra, o zaman bunu burada tekraren zikret
mek mümkün değildir. Zaten yukarda koordi
ne etmesi zarureti vardır. Çünkü, 7 nci mad
dede bulunan tüzük tanzim edilirken, orada
bu isin sarahaten zikredilmesinde zaruret var
dır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç, buyurun.
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Kanunun 22 nci maddesi üzerindeki görüşme
ler cereyan ederken, G. P. Sözcüsü, Sayın Ba
kandan bir sual sordu. Bu sual şu idi : Köy
üilektrifikasyonu Dairesi diye bir daire halen
Köy İşleri Bakanlığında vardır. Bu kanun ile
bu kuruluş TEK Kanunu bünyesine intikâl ede
cek ini, etımiyecek mi .. Sayın Bakan buna cevap
verirken, benim anladığım ikadan ile buna hiç
değinmedi ve 7 nci maddeye atıfta bulundular.
7 ncd maddeyi okuduğumuz zaman görüyoruz
ki, 7 nci maddede Köy İşleri Bakanlığı bünye
sindeki bu dairenin kalkıp, TEK Kanunu bün
yesine girdiğine dair sarih Ht hüküm yok
tur. Aksine jkalacağı mânası vardır. Binaen
aleyh, kaldığına göre, demek ki Köy İşleri Ba
kanlığı da köy elektrifikasyonunda köylerin
öncelik derecesini, projelerini tetjkik, hazırla
mak, keşif bedellerini hesabetmek gibi verile
cek vazifeleri, başka bir ifade ile, bugünkü va
zifelerini yapmaya; elektrik bağlama işi hariç,
etüt ve projelerini yapmaya devam edecektir.
Böyle midir, değil midir?.. Evvelâ Komisyon
dan bunu öğrenmek istiyorum..
22 nci maddedeki koordinasyon meselesine
gelince: Bir bakanlığın bünyesi içerisindeki
umum müdürlükler arasında koordinasyon kali[ meşini çıkmakta olan bir kanunun bünyesine
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koymanın tatbikat bakımından da bir faydası
yoktur. Çünkü, birinci maddede TEK, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir mü
essese olarak doğuyor. Halen, DSİ de Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir mües
sesedir. Binaenaleyh, bir bakanlığın kendisine
bağlı iki umum müdürlük arasındaki çalışması
nın şeklini, zannediyorum M, DSİ nin kuruluş
kanununda; DSİ ile Karayolları o zaman aynı
bakanlık bünyesinde idi, bugün ayrıldı. Me
selâ. DSİ nin Etibank ile çalışma koordinasyo
nunu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ya
pacaktır diye bir hüküm yok. Vansa mesele
yok.
O halde buradaki birinci maddede TEK in
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı
bir umum müdürlük olarak doğması muvacehe
sinde, DSİ nin de kendisine bağlı olması mu
vacehesinde buradaki koordinasyon kelimesi
haşivdir. Kanunlarımızda pek kullanılmıyan
bir tabirdir. Bu tabir olsa olsa ki, doğrusu da
odur; eğer, DSİ nin ve TEK in Köy İşleri Ba
kanlığı ile bir koordinasyonu mevzuubahsolur»a, bir çalışma beraberliği ve birliği var ise
-ki, öyle görünüyor- işte o zaman bu koordi
nasyonu yapmak üzere bakanlıklar bunu ayar
lar diye, bir hüküm konabilir. Yoksa, aynı Ba
kanlığa bağlı iki Umum Müdürlük arasında ko
ordinasyonu Bakan yapar diye bir tâbiri kul
lanmak bence haşivdir, fazla bir tabirdir. Çün
kü, otomatikman zaten bu koordinasyonu yap
mak bünyesinden geliyor. Umum müdürlükler
birbirleri arasında yazışma yaparlar, veya Ba
kan üzerinden bu yazışma santral vazifesini Ba
kanlık makamı görmek suretiyle yapılır, yapıl
maktadır, yapılıyor ve yapılacaktır. Buradaki
tâbir, bence haşivdir. Bu tâbirin buradan kal
dırılması ve bu maddenin ya Komisyonca geri
alınması veya Komisyonun burada verilecek bir
önerge ile düzeltilmesi lâzımgelir.
Şu sualin cevabını ben tekrar rica ediyorum:
Köy İşleri Bakanlığında Elektrifikasyon Dai
resi vazifeye devam edecek midir, yoksa bu teş
kilât kanunu ile doğar doğmaz TEK bünyesine
iltihak edecek midir, etmiyecek midir?. 7 nci
maddeye göre devam edecektir. Sayın Bakanın
bunu açıklamasını isterim.
Tahmin ediyorum ki, devamında fayda var
dır. Bu örgüt ne kadar geniş olursa olsun, Köy
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İşleri Bakanlığı köylerin işleri ile meşgul ol
maya devam ettiği müddetçe bu örgütten daha
evvel köye gidecektir ve köyün durumunu tesbit edecektir. Kurulmuş bir örgüttür, bunların
ikisinin arasında koordine bir çalışmanın sağ
lanması ve böyle bir madde tedvin edilmesi, bu
kanun ileride yeni değişikliklerle Yüce Mecli
sin önüne gelmesini önlemesi bakımından fay
dalıdır, kanaatindeyiz. Çünkü, bunu çıkartmak
mümkün değildir.
Meselâ, istatistik Genel Müdürlüğü vardır;
fakat istatistik Genel Müdürlüğü olmasına rağ
men, her bakanlığın bünyesinde de istatistik ile
ilgili şubeler, kısımlar ve belki de daireler var
dır. Şubelerin ve kısımların olduğunu biliyo
rum. Çünkü, bunları kaldırmak müminin değil
dir ve bu küçük daireler, bu küçük şubeler, bu
küçük müdürlükler, bu küçük kısımlar istatis
tik Genel Müdürlüğüne kendi dairesinin bünye
si içerisindeki istatistiki malûmatı vermeye yü
kümlüdürler, verirler ve vermektedirler; ama
buna muvazi olarak da istatistik Genel Müdür
lüğü kendi bünyesinde yine yurt çapında bâzı
istatistiki bilgileri toplar. İşte, burada Köy iş
leri Bakanlığı bünyesinde köy elektrifikasyonu
ile ilgili kısımların kalması lâzımdır. Binaena
leyh, Sayın Bakan arkadaşımdan o sualin ceva
bını verdikten sonra, gerekirse yeni mütalâada
bulunmasını rica ederim.
Hepinize saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Danışman, buyurun.
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım;
Sayın arkadaşlarımızın mütalâaları şu nokta
dan eksik olmaktadır : Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına bağlı bulunacak olan TEK ida
resi ile, Devlet Su İsleri İdaresinin hukukî bün
yeleri biribirinden tamamen farklıdır.
Devlet Su işleri Gn. Müdürlüğü mülhak bütçe
ile idare edilen ve Bakanlığa bağlı olan, her tür
lü ef'ali Bakanlığın tasarruiunda bulunan bir
idaredir. TEK idaresi ise, 440 sayılı Kanuna ta
bi İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde özerk
bir idaredir. TEK idaresinin kararları, TEK
İdaresinin plân ve programları tamamiyle ida
re Meclisi tarafından hazırlanır. Genel Müdür
lük İdare Meclisi her türlü tasarrufu yapmaya
yetkilidir.
Bakanlığın Genel Müdürlükle olan münase
beti 440 sayılı Kanunda belirtilmiş olan bir gö-
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zetmeden ibarettir. Bu itibarla hukukî bünye
leri farklı bulunan idareler arasındaki koordi
nasyonun TEK Kanununa bir madde koymak
suretiyle tahkim edilmesinde fayda mütalâa
olunmalıdır. Zira, TEK Yönetim Kurulu, bu ko
ordinasyonu kanunundaki madde gereğince za
ruri olarak yapmak mecburiyetinde kalacaktır
ve Bakanlık da bu hususu temin edecek, kon
trol edecek, murakabe edecektir. Tamamiyle
Bakanlığın tasarrufunda olmıyan, Genel Müdür
lük olması dolayısiyle, böyle bir maddeye zaru
ret olduğu kanaatindeyiz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Karakaş
buyurunuz efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım;
Benden önce konuşan bâzı arkadaşları
mın ifadelerinden öğrenmiş bulunuyoruz ki,
geçmiş maddelerde vuzuha vardığımız halde
hâlâ tereddütler vardır.
Burada şunu ifade etmek isterim ki, TEK in
kuruluş gayesi Türkiye'nin elektriklendirilmesini süratlendirmek ve ayrıca dağınık halde bu
lunan elektrik işlerini daha düzenli hale sok
maktır. Nitekim, halen Köy İşleri Bakanlığı
ve Etibank tarafnıdan müştereken yürütülmek
te olan (köy elektrifikasyonu mevzuunda, ki ar
kadaşlarımızın en hassas oldukları mevzudur,
bu gayenin tahakkuku için köy elektrifikasyo
nu da maddeyi mahsusu ile TEK bünyesine
lalınmış bulunmaktadır. Yani, TEK çıktıktan
sonra köy elektrifikasyonu özel bir teşkilât ku
rulmak suretiyle, umumi plânlamanın dışında
kısmı plânlama, etüt, proje ve bâzı hallerde iş
letme dâhil TEK tarafından yürütülecektir.
Yalnız, umumi plânlama Bakanlıklar arasında
ki koordinasyonla temin edilecektir. Umumi
plânlama yine Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanu
nu çerçevesi dâhilinde yürütülecektir. Bunun
için getirilmiş bulunan 7 nci maddede sarahat
mevcuttur. 7 nci maddede zikredilen koordi
nasyon, Köy İşleri Bakanlığı ile Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı arasında zikredilen
koordinasyon, umumi plânlamaya ait koordinas
yondur. Bunun dışında müzakeresi yapılmakta
bulunan 22 nci maddedeki koordinasyon ayrı
bir özellik taşımaktadır.
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Nitekim, enerjinin asıl kaynaklarından bir
taıesi her tarfata olduğu gibi Türkiye'mizde
de hidrolik kaynaklardır. Hidrolik kaynak
lardan enerji üretim işi, hususiyle Devlet Su
İşlerine verilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla
kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü ile enerji işleri ile uğraşan TEK ida
resi araısında bir koordinasyon tabii ve zaruridir.
Büyük çapta enerji üreten hidrolik kaynakla
rın plânlamasını ve projesini, inşasını deruhte
etmiş bulunan Devlet Su İşlerinin, bu su kay
naklarının, çok yönlü olan bu kaynakların ener
ji noktasından hassas olması ve Türkiye'nin
ihtiyaçlarını temin etmesi, TEK in arzularını,
ki bunlar Türkiye'nin arzulan demektir, bun
ları yarime getirebilmesi için TEK ile Devlet Su
Taleri arasında kanuni bîr koordinasyon zaruri
dir, faydalıdır. O sebeple 22 nci madde bunun
için getirilmiştir.
Yalnız, öyle zannediyorum ki, birkaç keli
me ile bu maddeyi vuzuha kavuşturmak dizim
dir. Böylece arkadaşlarımızın tereddütleri de
izale edilecektir. Burada koordinasyon sağlan
ması denilmektedir. Haddizatında, DSİ ile
koordinasyon sağlanması dendiği takdirde, bu
tereddüt de ortadan kalkar.
Komisyon olarak biz bu teklifi yapıyoruz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Karakaş, Komisyon
Başkanı olarak sizden sual soracaklar.
Buyurunuz Sayın Kılıç.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Komis
yon Başkanı beyanlarında 7 rci maddeye de
ğindiler. Gerçi bu madde ile ilgili müzakere
ler geçmiştir, ama ilişkili olduğu için bir kelime
ile, evet veya hayır seklinde şimdi soracağım
sualle cevap verebilirler mi?
Köy Elektrifikasyon Teşkilâtı, Köy İşleri
Bakanlığından kaldırılıp TEK e intikal ettirile
cek midir?
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Devamla) — Bizim anladığımız,
köy elektrifikasyonunun kısmî plAT^ama^n, pro
jelendirilmesi ve inşası dâhil TEK bünyesine
inıtife"! edecektir, madde bu şekildedir.
Nitekim, 4 ncü maddede köy elektriklendir'lmesi işleri bunu gösterdiği gibi, ayrıca
TEK in faaliyet konuları için getirilmiş bulu
nan 3 ncü maddenin (E) fıkrası ve bunun ge-
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BÖLÜM — VI
rekçesi de açık olarak l>u hususu ifade etmek I
tedir.
Müessese, işletme ve iştirakler
BAŞKAN — Sayın Şener, siz de soru sormak
Genel hükümler
istemiştiniz. Buyurunuz.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim Bo
Madde 23. — TEK "e bağlı müesseselerle iş
rum da aynı idi efendim.
letmelerin kuruluşları, teşekkülle müesseseleri
BAŞKAN — Peki efendim.
nin birbiriyle olan münasebetleri, iştiraklerin
Efendim, madde üzerinde başka söz istiyen? yapılması ve yönetimleri hakkında 440 sa
Yok.
yılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak TEK
Sayın Tosyalı'nın bir önergesi vardır okutu elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri iş
yorum.
letmelerini müessese olarak teşkilâtlandırmaya
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
I mecbur değildir.
«Koordinasyon» başlığı altındaki 22 nci mad
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz
deye son fıkra olarak; «TEK, yıllık ve 5 yıl
Sayın Kılıç.
lık köy elektrifikasyonu için Köy işleri Ba
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bu maddenin
kanlığı ile koordinasyon yapar» ibaresinin
2
nci
fıkrasında «Ancak TEK elektrik üretim,
konmasını saygı ile arz ederim.
iletim
ve dağıtım tesisleri işletmelerini müesse
Kastamonu
se
olarak
teşkilâtlandırmaya mecbur değildir.»
Hasan Tosyalı
Ben burayı biraz muğlâk gördüm, ne denil
BAŞKAN — Komisyon Sayın Tosyalı'nın
mek istendiğini sayın komisyon biraz açıklıyaönergesine katılmıyor.
mazlar mı?
HSASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
Başkan, oturduğum yerden iki kelime ile izah
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan,
etmek istiyorum.
muhterem arkadaşlar, bu maddenin 2 nci fık
BAŞKAN — Efendim, komisyon önergenize
rası «Ancak TEK elektrik üretim, iletim ve da
katılmıyor. Siz de izah ettiniz, görüştünüz efen ğıtım tesisleri işletmelerini müessese olarak teş
dim, izahatınızın bir faydası olacak mı? Genel kilâtlandırmaya mecbur değildir» ibaresinden
Kurulun oylariyle halledilecek bir safhaya gel
anladığımız şudur ki, bölgelerde ayrı ayrı üni
miş bulunuyoruz artık.
te olarak iletim için, üretim için, dağıtım için
ayrı müesseseler teşkil etmeye mecbur değildir
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — öner
mânasını taşımaktadır. Yani, TEK bölgelerde
gemi izah sadedinde çok faydalı olacak Sayın
her bir konu için, iletim için, üretim için dağı
Başkanım.
tım için ayrı ayrı müesseseler kurmak mecbu
BAŞKAN — Peki efendim, önergenizi izah
riyetinde değildir, anlamını taşımaktadır.
sadedinde buyurunuz.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ma
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Mad
demki, köy elektrifikasyonunun genel plânla deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
ması yıllık, 5 yıllık, Köy işleri Bakanlığının bule tmiyenler... Kabul edilmiştir.
bünyesinde kalıyor... («Kalmıyor» sesleri)
24 ncü maddeyi okutuyorum.
BAŞKAN — Kalmıyor diyor efendim, hep
Müessese personelinin atanmaları
si TEK bünyesine geçiyor diyorlar. Onun için
müsaade buyurunuz da önergenizi oya koyayım
Madde 24. — a) Müessese müdürleri ve
efendim.
varsa müessese müdür yardımcılarının atanma
Efendim, komisyon Sayın Tosyalı'nın öner ları ile müessese idarecileri arasından yönetim
gesine katılmamaktadır, önergeyi oyunuza su komitesine katılacak üç üyenin seçimi genel
müdürün teklifi üzerine teşekkül yönetim ku
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
rulu karariyle yapılır.
Kabul edilmemiştir.
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
Yönetim komitesine katılacakların seçiminedenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' den müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz
23 ncü maddeyi okutuyorum.
önünde tutularak, çeşitli fonksiyonları temsil
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eden görevlilerin bir komitede toplanması ilke
sine uyulur.
b) Bakanlar Kurulunca belli edilecek müüesseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi
üyeler, 440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir.
c) Müessese müdür ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri atanma veya seçilme
usullerine göre değiştirilebilirler.
d) Müesseselerin diğer personelinin atan
maları teşekkül topluluğuna ait personel yönet
meliğine göre yapılır.
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yürütüleceği, tetkik, teftiş ve tahkike yetkili
organların görev ve yetkileri yönetim kurulun
ca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Müesseselerin, teşekkül ve yönetim kurulu
kararı ile yürütülen işlemleri Bakanlıkça da
teftiş ve icabında tahkike tabi tutulabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum,. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
26 ncı maddeyi okutuyorum.
BÖLÜM — VII
Çeşitli hükümler

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maaddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiş
tir.
25 nci maddeyi okutuyorum.
Müessese ve işletmelerin gözetimi
Madde 25. — TEK kendine bağlı olan mü
esseselerle, teşekkül ve müessese işletmeleri ça
lışmalarını kanun, tüzük ve yönetim kurulu
kararlarına uygun olarak yürütülmesini gözet
mekle görevlidir.
Bu maksatla, gerekli hallerde, müessese ve
işletmelerin hesaplarını, işlemlerini tetkik, tef
tiş ve tahkik ettirebileceği gibi iktisadi malî
durum tesbitleri de yaptırabilir.
Tahkikatın selâmeti bakımından işten el çek
tirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl

TEK'in dışında elektrik tesisleri kurulup
işletilmesi, elektrik üretimi ve iletimi
Madde 26. — a) Enterkonnekte sisteme
bağlanan belediye, köy ve diğer âmme hüviye
tindeki hükmi şahıslar yeniden üretim ve ile
tim tesisi kuramazlar.
b) Tesisleri enterkonnekte sisteme bağlı
bulunmıyan belediyelere, köy ve diğer âmme
hüviyetindeki hükmi şahıslara TEK'in mü
talâası alınmak şartiyle Bakanlık tarafından
elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmak VÖ
işletmek ruhsatı verilir.
c) Otoprodüktörlere
TEK'in mütalâası
alınmak suretiyle Bakanlık, elektrik üretim ve
iletimi tesisleri kurma ve isletme ruhsatı ve
rebilir.

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLA İli (Devam)
4. — Memleketimizi ziyaret eden İngiliz Par
lâmentosu İngiliz - Türk Dostluk Grupu üyele
rinin Başkanlıkça selâmlanması.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Hükü
metimizin daveti üzerine memleketimizi ziyaV - GÖRÜŞÜL!
' 1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri,
Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı:
121)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker,
26 ncı madde üzerinde.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım:

ret etmekte olan İngiliz Parlâmentosu üyelerin
den ve ingiliz - Türk Dostluk Grupu üyeleri
şu anda Yüce Heyetinizi ziyaret etmiş bulun
maktadırlar. Kendilerini heyetinize tanıtır ve
sizin adınıza saygıyla selâmlarım. (Alkışlar.)
İŞLER (Devam)
Bu 26 ncı maddenin (a) bendi, «Enterkon
nekte sisteme bağlanan belediye, köy ve diğer
âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar yeniden
üretim ve iletim tesisi kuramazlar.» şeddinde
gayet sert bir hüküm getirmiş bulunmaktadır.
Bu sert hüküm, tatbikatta birtakım aksaklık
lar tevlidedebilir bir hükümdür, öyle yerler ola
bilir ki, o yerlerde zaruret açıkça ortada olur,
Enerji Bakanlığı bu zarureti kabul edebilir,
«Buradaki durum doğrudur, haklıdır,» diyebi-
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lir. TEK ile müşterek tesis kurmak imkânı ola- j
Binaenaleyh, enterkonnekte sisteme bağlı
bilir. Orada halktan para toplanmıştır, başka
bir belediye, şehir ve kasaba veya köyde de
yollardan para gelmiştir, birtakım imkânlar I yeniden bir üretim merkezinin tesisine ihtiyaçyaratılmıştır. Bu mümkün olabilir. Ama, bu
olmaz. Ancak, böyle bir tesisin biran için orada
maddeyi bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde bu
yapılması ihtiyacı gibi, veya bir enerji üretimi
türlü bir teşebbüs yapmak imkânı ortadan kalk
ihtiyacı, tüketim ihtiyacı değil, hâsıl olsa bile
mış olacaktır ve bundan dolayı da bir sıkıntı
TEK bunu yapar ve enterkonnekte sisteme yi
çıkacaktır.
ne bağlar.
Şimdi ben diyorum ki, bu (a) bendinin so
Binaenaleyh, hiçbir hali ile böyle bir fıkra
nuna, «Ancak lüzum ve zaruret olduğu takdir
nın eklenmesine hem lüzum yoktur, hem fayda
de Enerji Bakanlığının müsaadesi ile ve TEK
yoktur.
ile müşterek bu tesisleri kurabilirler ve işlete
Arz eder, saygılar sunarım.
bilirler.» diye bir kısım ilâve edilsin.
|
BAŞKAN — Sayın Salih Ayğün, buyurun.
Bu teklifimle kanunun esası, ruhu muhafaza
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
edilmektedir. Hiçbir zaman bağımsız bir tesis
kan,
muhterem arkadaşlarım
kurulması mümkün değildir. Olsa olsa, Bakan
Sayın Reşit Ülker'e Sayın Bakanım gerekli
lığın izni alınacaktır. Ancak ondan sonra TEK
cevabı
verdi. Ben bir noktaya temas etmek isti
ile müştereken kurulabilecektir. Bu, TEK Ka
yorum.
nununa güc getirir, götürmez. Dağınıklık getir
TEK Kanunu, Türkiyedeki elektrik sistemi
mez, TEK Kanununa güç getirir.
ni bir bütün haline getirmeye çalışmış; bilâkis
Teklifim budur, yardım ederseniz teşekkür
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın beyan ettiği
lerimi sunarım.
hususları da mutlak surette (b) böndi ile orta
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
dan kaldırmak istemiştir. Eğer bir köy, bir be
kanı Sayın Avcı, buyurun.
lediye enterkonnekte sisteme bağlı olmıyan bir
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
elektrik sistemi yapmak isterse, mutlak suret
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
te TEK in mütalâasını alacak. Eğer TEK müs
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
pet cevap verirse, sistem kurulacak. Müspet ce
vap vermezse kurulamıyacaktır. Bu bakımdan
Sayın Reşit Ülker'in madde hakkındaki fa
r,ayın
arkadaşımızın (a) bendine ilişkin iddia
raziyesi var olmaz. Var olsa, böyle bir faraziye
ları
vâridolamaz.
Bu bakımdan maddenin ay
kabul edilse bir dereceye kadar sonuna böyle
nen geçmesini bilhassa istirham edeceğim.
bir fıkra eklenmesinde, hiç olmazsa, mahzur
Saygılar sunarım.
yoktur diyebilirdik.
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun.
Enterkonnekte sistem, yurdun muhtelif böl
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
gelerinde elektrik enerjisi üreten üretim mer
daşlarım, teklifimi iyi anlatamadığımı zannedi
kezlerini tüketim merkezlerine, yani yük mer
yorum. «Enterkonnekte sisteme bağlanan bele
kezlerine yüksek gerilim hatlariyle baglıyan
diye, köy ve diğer âmme hüviyetindeki hükmi
tesistir. Bunlar birbirlerine bağlıdır. Enterkon
şahıslar
yeniden üretim ve iletim tesisi kura
nekte sisteme bağlanmış bir belediye, köy veya
her hangi bir yerde ayrıca bir enerji ihtiyacı mazlar.»
Şimdi, enterkonnekte dediğimiz, yani anahatnın doğacağı düşünülemez. Çünkü bütün sis
tan gelen akım yetmiyor, hesabedildi, meselâ İs
tem birbirine bağlıdır. Enterkonnekte sisteme
tanbul'u misal alalım, büyük bir yer olduğu için,
bağlandıktan sonra bu maddenin (a) fıkrası ile
oraya takati yetmiyor; hesap sonunda bu kana
belediye, köy ve diğer âmme hüviyetindeki
hükmî şahıslar yeniden üretim ve iletim tesisi at hâsıl oldu. Enterkonnekte olması, istenildi
kuramazlar. Zaten kanunun maksadı da bu. ği kadar akım verilmesini gerektirmez, takdir
Üretimi bilhassa bir elde toplamak ve tüketim edersiniz. Dolayısiyle, bu sistem istenildiği ka
dar akım verilmesine müsait olmayınca, para
merkezlerine ulaştırmak,
doğrudan işletmek
var, oradaki belediye «ben yaparım» diyor. Ba
veya gelecek maddelerde göreceksiniz, işletici
sine vermek.
| kanlığın müsaadesini alacak, TEK ile ortak ya— 687
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pacak. Bütün bu şartlar içerisinde, böyle bir ih
timal yoktur, diyebiliyorlar mı? Teknik bakım
dan bunu garanti ediyorlarsa ben önergemi geri
alırım. Ama varsa bu ihtimal, o zaman bu öner
ge teknik olarak yerinde bir önergedir.
Takdir edersiniz ki, elektrikten fazla anla
mak için mühendis olmak da şart değildir. Bir
kaynak var ve bu kaynağın muayyen bir takati
vardır. O takatin çekemiyeceği kadar üzerine
yük yüklendiği zaman istenilen neticeye ulaşı
lamaz. En yakın misali Ankara'dır. Fazla yük
lü olduğu için zaman zaman aksaklıklar olur.
Demek ki, çekemediği bir nokta olabilir ve
bu noktada para hazır, TEK'ten ora belediyesi
ortaklık istiyor. Vatandaş da buna katılmayı
istemiş. Böyle bir hali neden önliyelim? Eğer
başka bir maddede bunu önliyen bir kısım var
sa o zaman da size katılırım. Ama aksi halde
katılmak imkânı olmaz arkadaşlar.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Cahit
Karakaş, buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın arkadaşla
rım, hep tekrarlamak lüzumunu hissediyoruz,
TEK Kanununun gayesi, Türkiye'nin elektrik
lenmesini biran önce ve sağlam şekilde yap
maktır. Elektriklenmenin de sağlam olabilmesi
için enterkonnekte şebeke ağının bütün Türki
ye'ye yayılması gerekmektedir.
Haddizatında «enterkonnnekte sisteme bağlı
olan belediyelerde, köylerde ve diğer âmme hüviyetindeki yerlerde elektrik üretim ve iletim
tesisi kurulamaz.» derken, enterkonnektenin dı
şında yaratılmak istenen ve maalesef Türkiyemizde pek çok yerde âtıl halde bulunan dizel
vesaire gibi elektrik üretim tesislerinin kasdedildiği anlaşılmaktadır. Haddizatında Devlet,
enterkonnekte sistemi getirdiği yerde takat yaratamamışsa, talep fazla olup arz vücuda getirememişse TEK bunu yapmakla zorunludur ve
kuracağı tesisleri bu enterkonnekte sisteme
bağlamak mecburiyetindedir.
Bu sebeple maddenin (a) fıkrası sarihtir,
açıktır ve bunda zaruret vardır. Aksi takdirde
Türkiye'nin enterkonnekte şebeke ile bir ağ şek
linde beslenmesi ve donatılması imkânsız hale
gelir. Bugünkü keşmekeş durum ve bâzı yerler
deki âtıl kapasitelerin doğması önlenemez, arz
ederim.

11 . 5 . 1970

O :1

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yal
nız, aşağıda ilgili arkadaşlarla konuştuğum za
man derler ki, bir durum var, enterkonnekteye
bağlı olan bir belediyeye gerekli akım verile
miyorsa o zaman durum (b) fıkrasına girer. Bu
(b) fıkrası ise şudur : «Tesisleri enterkonnekte
sisteme bağlı bulunmıyan belediyelere, köy ve
diğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslara
TEK'in mütalâası alınmak şartiyle Bakanlık ta
rafından elektrik üretimi ve iletimi tesisleri
kurmak ve işletmek ruhsatı verilir.»
Şimdi bunun benim teklifimi kapsadığı inan
cını taşımıyorum. Burada bu ibare vardır, fa
kat sarih olarak, tesisleri enterkonnekte sisteme
bağlı bulunmıyan, deniyor. Tüm olarak bağlı
bulunmıyacak ki, böyle bir şey yapılmış olsun.
Halbuki bizim bahsetmek istediğimiz şey, esas
itibariyle enterkonnekte sisteme bağlı, fakat
bunun üzerine takatinden çok tüketim yüklen
diği zaman yeni kaynaklar ilâve edilecek, yeni
santraller, atom santralleri falan ki, yeteri ka
dar üretim yapılabilsin.
Kanaatimce bu (b) fıkrası bunu kapsama
maktadır. Bu ihtimal açıkta kalmaktadır. Yani
öyle bir yer vardır ki, enterkonnekte sisteme
bağlıdır. Meselâ İstanbul, enterkonnekte sisteme
bağlanacaktır. Buraya daha fazla alam verilme
si mümkün olmadığı anda, (b) fıkrasına da gir
mesi mümkün değildir, enterkonnelcte sisteme
bağlı olduğu cihetle. Para vardır, belediye ha
zırdır, Bakanlığın müsaadesiyle bunu yapmak
istemektedir. Bu anda fikrimi değiştirecek ka
dar aydınlığa kavuşturulamadım bu mevzuda.
Yetkililerin verdiği izahat beni tatmin etmiş de
ğildir.
BAŞKAN — Sayın Cemal Külâhlı, buyurun.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Reşit Ülker arkadaşımızın takririnin bu
maddede yeri yoktur. Çünkü, enterkonnekte sis
tem dendiği zaman, kendileri misal olarak İs
tanbul'u aldılar. Bugün İstanbul, yalnız istan
bul'daki santraller tarafından değil, sisteme
bağlı birçok santrallar tarafından, Çatalağzı,
Sarıyar, önümüzdeki sene hizmete girecek olan
Keban da bu sisteme girecektir, mütaaddit sant
rallar tarafından beslenecektir. Dolayısiyle en-

— 688 —

Millet Meclisi

B : 79

terkonnekte sistemin ihtiyacı bahis konusudur.
Bu da gayet tabiî ki, TEK tarafından planlana
caktır. Bir belediyenin, ihtiyacını takviye ede
cek birtakım tekliflerle ortaya çıkması bahis
konusu değildir.
İkinci bir mesele; bu münasebetle bir nok
taya da temas etmek istiyorum. Bu TEK Ka
nunu meselesi, aşağı - yukarı 15 - 20 seneden be
ri münakaşa konusu olan bir husustur. Meclisi
miz hakikaten yerinde bir çalışma yaparak bu
kanunu çıkarmak için gerek iktidar grupu, ge
rekse muhalefet grupu olarak iyi bir anlayış ha
vasına girmiş bulunmaktayız.
Bilhassa elektrifikasyon bakımından mem
leketimiz bu kanunun bulunmayışı dolayısiyle
büyük zararlara uğramıştır. Meselâ, 27 Mayıs
İhtilâlinin ertesi günü, o zamanki idare Soma'daki elektrik santralını, lüzumsuzluğuna bina
en servis dışı ilân etti. Halbuki o tarihe tekaddüm eden günlerde, bu tesisi yapmakta olan ida
reden habersiz olarak İzmir Belediyesi kendi
santrallarını tevsi etmiş idi, ilâve güçler kazan
dırmış idi. Soma Santralını, meselâ Bursa isti
kametine bağlıyacak olan enerji nakil hattı ya
pılamamış idi. Dolayısiyle bir tarafta enerji
fazlası, diğer tarafta sanayiin ihtiyacı karşıla
namaz gibi durumlar meydana gelmiştir.
İşte bütün bunların mücadelesi, netice itiba
riyle şu kanunda gayet iyi bir şekilde vaz'edil
miş bulunmaktadır. Madde, gayet güzel bir şe
kilde tedvin edilmiştir. Esasen, hangi belediye
olursa olsun, İstanbul Belediyesi de olsa bu
büyük sistemi takviye edecek bir malî gücü or
taya koyması mümkün değildir. Bu itibarla, öy
le zannediyorum ki, Sayın Reşit Ülker arkada
şımızın takririnin bu maddede yeri yoktur.
Onun için maddenin aynen kabulü hususunu
saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyen?. Yok.
Madde üzerinde verilmiş olan Sayın Reşit
Ülker arkadaşımızın önergesini okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
TEK kanun tasarısının 26 ncı maddesinin
1 nci fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini
arz ve teklif ederim.
«Bunlar, ancak lüzum ve zaruret olduğu
takdirde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı-
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nın müsaadesiyle TEK ile müştereken bu tesis
leri kurabilirler ve işletebilirler.»
İstanbul
Reşit Ülker
BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Kasılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
26 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
27 nci maddeyi okutuyorum.
Dağıtım
Madde 27. — Belediyeler, köyler ve diğer
âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar dağıtım şe
bekelerini kendi sınırları içerisinde kalmak üze
re kendileri kurabilir ve işletebilirler. An
cak kendi yetkili organlarının kararı ve TEK'in
idare Meclisinin kabulü şartiyle işletmelerini
tesisleriyle beraber devir zamanındaki kıymet
leri üzerinden TEK'e devredebilirler. Bu tesis
ler her hangi bir suretle geriverilemez ve dev
redenler yeniden dağıtım tesisi kuramazlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ülker,
buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tadil önerge
si verdim, konusmryacağım efendim.
BAŞKAN — Tadil önergesi verdiniz, konuş
muyorsunuz. Peki efendim.
Saym Aydar, buyurun efendim.
M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; benim buradaki
mâruzâtım, bir soru mahiyetinde olacaktır.
Maddede, «Belediyeler, köyler ve diğer
âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar» tâbiri
kullanıinıaktadır. Elektrik, Havagazı ve Otobüs
işletmesi 1942 senesinde kabul edilen 4325 sa
yılı Kanunla Ankara Belediyesine bağlanmış
idi. Şimdi, bu konu içerisinde mütalâa edilir
mi, edilmez mi? Bu hususu öğrenmek isterim.
Acaba bunu sayın komisyon açıklar mı? Ken
dilerinden bu hususu rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 27 nci mad
denin konuluş sebepleri, belediyelerin ve diğer
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âmme hüviyeıtindeki hükmi şahısların elindeki
dağıtım şebekelerinin TEK'e devredilmesini ifa
de etmektedir. Fakat burada, bu maddenin iş
lemesi sordur. 10 sene evvel yapılmış olan bir
tesis 500 bin liraya mal olursa, bu madde hük
müne göre 10 katı alınırsa, TEK bu tesisleri
alamıyacaktır. Mademki biz, bu dağınık olan te
sisleri toplamak ve bir araya getirmek istiyo
ruz ; o halde burada «devir zamanındaki kıyme
ti üzerinden» yerine, «yapıldığı zamandaki kıy
meti üzerinden» dersek kurum hiç değilse köy
lere götürecek hizmetleri eksiksiz götürmüş
olur.
Çünkü burada «devir zamanında» denilirse,
sermayesini oraya bağlıyacak, böylece köylere
ve kasabalara gidecek hizmetler, bu sermaye
noksanlığından dolayı eksik kalacaktır. Bu yüz
den bu madde işlemez hale gelecektir.
Ben bilhassa bunun üzerinde durmak istiyo
rum ve bu hususta da bir önerge veriyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, değerli arkadaşlarım;
Türkiye Elektrik Kurumu, görüşmekte ol
duğumuz kanun kabul edildiği zaman, faaliyete
geçecektir. Elbetteki, şu kasabanın, bu vilâyetin
belediyesdne bağlı elektrik tesislerini devralacak
tır. Bu tesisler, çok uzun yıllar önce kurulmuş
tur. Eğer bu tesisleri, TEK idaresi 25 veya 50
yıl evvelki değeri üzerinden devir alırsa, bu be
lediyeler iflâs eder. Bu kanunda yazılı olduğu
gibi «devir esnasındaki değeri üzerinden» dev
ralması daha iyi olur kanaatindeyim. Maddenin
olduğu ıgilbi geçmesi daha uygun olacaktır,
'adaletli olacaktır. Aksi takdirde belediyeleri
yıkarız. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Komisyon adına, Sayın Karakaş buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan sa
yın milletvekilleri; Sayın Sıddık Aydar beyin
vâki sualine cevap vermek isterim.
37 nci madde «4325 sayılı Kanun ile bu kanu
nu değiştiren 7004 sayılı Kanun.» ibaresi mev
cuttur. Ama (b) fıkrasiyle «Aşağıdaki hüküm
lerin bu kanuna muhalif olanları yürürlükten
kaldırılmıştır.» Denilmektedir.
Haddizatında konuşulmakta olan 27 nci
maddede ise belediyeler istedikleri takdirde,
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kendi sınırlan içerisinde kalmak üzere kendileri
dağıtım şebekesi kurabilirler ve işletebilirler.
Bu maddeye göre Ankara Belediyesi, gayet ta
biî ki, kendi dağıtım şebekesini istediği tak
dirde kurabilecek ve işletebilecektir.
Ayrıca yine bu maddede zikredilen «... devir
zamanındaki kıymetleri üzerinden TEK'e dev
redebilirler.» Keyfiyetine gelince; bunun, bu
şekilde kalmasında zaruret vardır. Haddi za
tında bu, bir arzu meselesinden doğmaktadır.
isterse devreder, istemezse devretmez. Bu se
beple burada bir mantıksızlık yoktur. Arz ede
rim.
BAŞKAN — Bıaşka söz istiyen... Yok.
Tadil önergeleri vardır, onları okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
TEK tasarının 27 nci maddesine aşağıdaki
İbarenin eklenmesini öneririm.
İstanbul
Reşit Ülker
«Bir dağıtım şebekesi sahasına bir işletme
den başka işletmeler cereyan veremezler.»
Sayın Başkanlığa
TEK kanun tasarısının 27 nci maddesindeki
1 nci fıkrada «Ancak kendi yetkili organlarının
karan ve TEK'in idare meclisinin kabulü sure
tiyle işletmelerini tesisleriyle beraber yapıldığı
zamandaki kıymetleri üzerinden TEK'e devre
debilirler.» şeklinde tadilini teklif ederim.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Reşit Ülker'in
önergesi bir fıkra eklenmesini öneriyor.
Komisyon, bu önergeye katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Hüsamettin B&şer'in teklifi, «yapıl
dığı zamandaki kıymetleriyle devralır» diyor.
Komisyon, bu önergeye katılıyor mu
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir.
27 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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28 nci maddeyi okutuyorum.
Riayeti mecburi şartlar
Madde 28. — Dağıtım tesislerini kendi
leri kuran ve işleten belediyeler, köyler ve di
ğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar bu te
sislerini kurarken ve işletirken aşağıdaki şart
lara riayete mecburdurlar :
a) Bakanlık TEK ve ilgililerle birlikte tesbit ve Bakanlıkça tasdik edilecek programlara
uygun olarak, elektrik dağıtım tesislerini ihti
yaçlara göre ıslah, takviye ve tevsi etmeye de
vam etmek,
b) TEK'ten satmaldığı elektrik enerjisi
bedellerini TEK ile yapacağı sözleşmeye göre
zamanında ödemek ve sözleşme şartlarına uy
mak.
Bu şartlara uymıyan kuruluşların satış hak
ları bakanlığın karan ile kaldırılır ve tesisleri
raiç değeri üzerinden TEK'e devredilir.
a bendindeki şartlan yerine getirmek <amaciyle belediyeler, köyler ve âmme hüviyetin
deki hükmi şahıslar, elektrik satışından elde
edecekleri tahmini gelirin % 5 inden az olmıyan bir meblâğı her yıl bütçelerine bir fon ola
rak koymaya mecburdurlar. Adı geçen fon büt
çede ayn bir fasılda gösterilir ve bu meblâğ
başka yere harcanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Reşit
Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arkadaşlanm, bu maddede riayeti mecbur olan şart
lar anlatılmaktadır: «Dağıtım tesislerini kendi
leri kuran ve işleten belediyeler, köyler ve di
ğer âmme hüviyetindeki hükmî şahıslar bu te
sislerini kurarken ve işletirken aşağıdaki şart
lara riayete mecburdur.»
Şimdi, burada şartlar anlatılmıştır. Düşünü
nüz, bu maddede bahis mevzuu olan bir bele
diye veya köy, fiyatlann artması dolayısiyle
muhtelif sebeplerle tarifesinde değişiklik yap
mak istemektedir, fakat bu tarife değişikliği
Bakanlıktan, belli bir usule göre ve belli bir
zaman içerisinde geçecektir. Bu tarifenin karşı
lığını alamadığı takdirde o, bu maddede ileri
sürülen şartlar yerine getirmemesi ihtimaliyle
karşı karşıyadır.
TEK'e bağlı olan tesislerde, 12 nci madde
de, «Diğer malî konular» başlığı altında; «Elek
trik fiyat ve tarifeleri, elektrik maliyetinin % 8
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inden az olmamak üzere bir gelir gözetmek su
retiyle hazırlanır» hükmünü koymuştur. Bu, ge
nel bir prensiptir. Bu genel prensibin burada da,
yani dağıtım tesislerini kendisi kuranlara da tat
bik edilmesi lâzımdır. Aksi halde birçok aksak
lıklar doğabilir.
Bundan dolayı da şöyle bir öneride bulunuyo
rum : «Dağıtım şebekesi işletmesi uhdelerinde bı
rakılan işletmelerin elektrik tarifeleri, elektrik
maliyetlerinin % 8 inden az olmamak üzere net
bir gelir gözetilmek suretiyle hazırlanır». 12 nci
maddeye, genel kurula atıf. «Yukardaki (a) ve
(b) bendi hükümleri bu tarife imkânlannm sağ
lanmasına rağmen yerine getirilemediği takdirde
tatbik olunur.»
Yani, bu şartlar içerisinde tarife yapılmamış,
tarife yapılmadığı için de, kanunun emrettiği
işleri o belediye ve köy yerine getirememişse.
«Sen bunu yapamıyorsun» diye o belediyenin
elinden bu ihaık alınacak... Bu, başlannda bir
«Demoklesin Kılıcı» gibi asılı durur, eğer bu
tarifeye ait hükümleri getirmezsek.
Kısaca bunları arz ediyorum, takdir sizlerin
dir arkadaşlarım.
BAŞKAN — Sayın Baytürk, buyurun.
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri,
28 nci maddenin (a) fıkrasında;
«Bakan
lık TEK ve ilgililerle birlikte tesbit ve Bakan
lık tasdik edilecek programlara uygun olarak,
elektrik dağıtım tesislerini ihtiyaçlara göre ıs
lah, takviye ve tevsi etmeye devam etmek» di
yor. Bu riayeti mecburi şartlan yerine getirmek
için ide 28 nci maddenin son fıkrasında (a) b3ndindeki şartları yerine getirmek amaciyle bele
diyeler, köyler ve âmme hüviyetindeki hükmi
çabıslar elektrik satışından elde edecekleri tah
minî gellirim % 5 inden az olmıyan bir meblâğı
her yıl bütçelerine bir fon olarak koymaya mec
burdurlar. Adı geçen fon bütçede ayrı bir fasıl
da gösterilir ve bu meblâğ başka yere harcan
maz.» hükmü konmuştur.
Sayın milletvekili arkadaşlanm, ben öyle
zannemdiyorum ki, bu % 5 rakamı bir rakam
olsun diye konmuştur. Yoksa, yukanda sayılan
ihtiyaçlan karşılıyacak bir rakam değil. Şöy
le ki; Meselâ 10 bin liralık bir tesis farzedelim ki, 10 lira kâr kazanıyor. Bunun % 5 i de,
yani 10 liranın % 5 i çok küçük bir rakamdır
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veyahut 100 lira kazanıyorsa bunun % 5 i 5 li
radır. Halbuki, yukarıdaki hükümden anlaşılan
mâna, işletme masraflarının dışında tesisatın
idame masraflarıdır. Bir tesisin idame masrafı
da, bunun seneler itibariyle, seneye düşen amor
tismanlarıdır, kaybıdır, yıpranmasıdır. Halbu
ki burada idame masrafının üzerinde bir de ıs
lah var, takviye var, tevsi isleri var ki, beledi
yenin, sattığı elektriğin % 5 i ile bu masrafları,
bu idame masraflarını; ıslah, takviye ve tevsi
işini karşılaması mümkün değildir. Bu % 5
çok azdır ve hiçbir zaman yetecek bir para de
ğildir.
Sayın Komisyon bunu ne maksatla ve han
gi hesaba göre % 5 olarak kabul etmişlerdir?
Bu, belirli olmıyan bir % 5... Neyin % 5 i? Kâr
100 lira ise bunun % 5 i 5 liradır, 1 000 lira ise
bir başkadır, 10 bin lira ise bir başkadır. Hal
buki tesisatın ıslah, takviye ve tevsi işi için
muayyen bir para lâzım ve bir de yıpranmadan
dolayı idame masrafları için de para muayyen
dir. Halbuki burada % 5 hem küçük, hem belir
siz bir rakamdır. Sayın Komisyon bunu ne
maksatla ve hangi kıstaslara, hangi ölçülere
göre buraya koyduğunu lütfen izah etsinler.
Saygılar arz ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyen? Yok.
Komisyon, buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
K ARAK AŞ (Zonguldak) — öayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Arkadaşlarımız, bu % 5 tahmininin nereden
geldiğini sordular. Haddizatında bütün tesisler
de işletme bakım masrafları yüzde olarak ifa
de edilebilir. Bunun dokumanı her zaman bu
lunur, literatürde vardır, araştırma neticelerin
de vardır. Bu % 5 rakamı, elektrik tesislerinde
bakım ve işletme olarak takriben % 5 civarın
da düşünülmüştür.
©âzı belediyelerde belki tevsi için de bu % 5
ten istifade kâfi gelmiyeceği mülâhaza edilebi
lir. Bu meyanda İstanbul'da belki böyle şey dü
şünülebilir, ama bütün konu, elektrik tesisleri
nin bakımı, bilhassa bakımı ve tevsii için lü
zumlu olan meblâğın yine elektrikten elde edi
len gelirle sağlanmasını temindir. Aksi tak
dirde elektrik şebekelerinin ne ıslahı, ne de tev
sii mümkündür. Nitekim pek çok örnekleri bu
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gün Türkiye'mizde mevcuttur, bilhassa büyük
şehirlerimizde elektrikten elde edilen gelirin,
elektriğe sarf edilmemesi sebebiyle, elektrik şe
bekelerinin bakımı yapılamadığı gibi, tevsii de
mümkün olamamaktadır.
Maddenin fıkraları sureti mahsusada bu sı
kıntıyı gidermeye matuftur ve belki küçük ge
len bu % 5 meblâğın dahi icabında yerine
sarf edilip edilmediğinin kontrolü ve bunun
neticesinde elektrik satışından elde edilecek
gelire göre yeni bir ayarlamanın yapılabilece
ği gayet tabiîdir.
Bunu arz etmek için söz aldım, saygılar su
narım.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Komisyon
Başkanından bir soru sorabilir miyim Sayın
Başkanım?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Biraz evvel
konuşurken, dağıtım tesislerini kendileri yap
mak durumunda olanlara birtakım müeyyide
ler tatbik edilecek, dedim. Meselâ (a) fıkra
sında: «Bakanlık TEK ve ilgililerle birlikte
tesbit ve Bakanlıkça tasdik edilecek program
lara uygun olarak, elektrik dağıtım tesislerini
ihtiyaçlara göre ıslah, takviye ve tevsi etme
ye devam etmek» diyor. Yani, ıslah, takviye
ve tevsi yapmazsa, bu durumdan çıkacak, el
konulmuş olacak..
Şimdi burada önemli olan nokta, tarife de
miştim. Bu tarifenin tasdiki ve bu tarifede ka
bul edilecek esaslar hakkında bir teklif ver
miştim. Bunun üzerinde Sayın Komisyon ne dü
şünüyor, bunu öğrenmek istiyorum. Önergem
teknik mahiyette olduğu için isterseniz yeni
den okuyayım.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KAR AK AŞ (Devamla) — Önerge ıttılâğımıza
arz edilmediği için okunmasında fayda var.
BAŞKAN — Ben arz edeyim efendim. Şöyle:
«TEK tasarının 28 nci maddesine aşağıdaki
(e) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederim.
c) Dağıtım şebekesi işletmesi uhdelerinde
bırakılan işletmelerin elektrik tarifeleri elek
trik maliyetlerinin % 8 inden az olmamak üze
re net bir gelir gözetmek suretiyle hazırlanır.
Yukarıdaki (a) ve (b) bendleri hükümleri
bu tarife imkânlarının sağlanmasına rağmen
yerine getirilmediği takdirde uygulanır.».
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KAR AK AŞ (Devamla) — Hattıza tında böyle
bir ilâveye lüzum yoktur ve 28 nci maddenin
bütün bendleri, Sayın Reşit Ülker Beyin, ifade
etmek istediği hususu gerçekleştirecek nitelik
tedir.
Tarife m vzuu Bakanlıkla işletmeler arasın
da kararlaştırılacak bir husustur. Kaldı ki, tevsie imkân verecek şekilde bir tarife gayet ta
biî ki, tevsiin icabettirdiği meblâğı karşılamak
üzere yine Bakanlıkla mutabakat halinde yapı
lacaktır. O sebeple buraya koymakta zaruret
yoktur kanaatındayız.
Komisyon olarak arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Hüseyin Baytürk.
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, benim az ev
vel arz ettiğim, kârın % 5 i değişik bir rakam.
Bu, idame masraflarını karşılamanın çok al
tında.
Üstelik, 28 nci madde bu para ile, ıslahı tak
viye ve tevsi işini de bu % 5 in üzerine yük
lemektedir. Kanımca buraya ilâve edilecek
olan husus % 5 yerine, evvelâ tesisi ayakta tut
mak için, «Gereken meblâğ elektriğin kârın
dan ayrılır» denmek suretiyle belirtmek la- |
zımdır. Çünkü kâr ne olursa olsun; belediye fi
yatı yükseltir veya alçaltır, kâr değişebilir.
Kârın % 5 i 10 liradır, 50 liradır, ama amortis
man belirli bir paradır. 10 milyonluk bir yatı
rımın eğer 10 senede kendini amorti edecekse,
bunun senelik kaybı 1 milyon liradır.
İdame masrafı... Bu tesisatın yıpranmadan
dolayı idame masrafı belki 500 bin liradır, ama
kân belki 300 liradır, belki 5 bin liradır, bel
ki bu miktarın üzerindedir, fakat bunlar deği
şen rakamdır. Değişmiyen rakam olarak ida
me masraflarını karşılamak üzere belediye
veya TEK, veya hükmî şahıslar sattığı elek
trikten bu idame masraflarını karşılıyacak bir
meblâğ ayırır. Eğer bunun üzerine bir ıslah,
bir tevsi işi de yapacaksa, bunları da bu ida- ı
me masraflarının üzerine ilâve etmek suretiy
le kârdan ayırır. Kanımca doğrusu, değişmeye
ni budur.
% 5 hiçbir mâna ifade etmez ve değişen bir
rakamdır. Bunun altından, yeni, son zaman
larda icadedilen, Aya giden hesap makinaları.
kompütörler dahi çıkamaz. Çok değişik bir
rakamdır. Bunu sabitleştirmek lâzım.
I
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Saygılar arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Cemal Külâhlı.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Muhterem
arkadaşlar, şimdiye kadarki tatbikat şunu
göstermiştir ki, Türkiye'mizde belediyeler elek
trikten almışlar; başka ihtiyaçlarına, meselâ
suya, meselâ diğer belediye hizmetlerine yatı
rım yapmışlar, fakat elektrik şebekelerinin tev
siine, ıslahına, teknik bakımdan onların nor
mal bir şekilde çalışmasına imkân verecek yol
lara tevessül etmemişlerdir.
Bunun neticesi olarak, büyük şehir .erde
oturanlar şahidolurlar, voltaj düşük olur, buz
dolapları normal çalışmaz, radyolar çalışmaz,
kurulan küçük sanayide motorlar yanar.. Bu
maddenin bu şekilde bir kanun maddesi ola
rak tedvin edilmiş olması isabetli olmuşlar.
Bolayısiyle idare, yani TEK burada istediği
kontrolü yapmak durumundadır. Memleket eko
nomisi bundan fayda görecektir. Dolayısiyle
elektrik en fennî ve teknik icaplara göre ge
rek sanayi abonelerine, gerekse evlere ulaşmış
olacaktır. Madde isabetlidir.
ikinci bir mesele, Reşit Ülker
zın temas ettikleri husustur.

arkadaşımı

12 nci maddede tarifede yüzde 8 kâr esa
sı konduğuna göre eğer bu gerçekleştirilemediyse, esasen TEK'in 28 nci maddenin bu hük
müne göre her hangi bir müdahalede buluna
maması icabeder kanaatindeyim. O itibarla,
fuzuli yere bir fıkra ilâve edilmiş oluyor ka
naatindeyim. Bu madde isabetli olarak konul
muştur.
Diğer arkadaşımız bu yüzde 5 meselesi üze
rinde durdular. Yüzde 5 asgari haddir. Eğer
yüzde 5 kifayet etmezse, imkânlarına göre,
kâr durumuna göre belediyesi daha yüksek
meblâğlar da ilâve edebilir. Maddenin bu'
şekilde aynen kabulü faydalıdır; arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın arka
daşlar, Sayın Külâhlı arkadaşıma katılıyo
rum. Zaten kanunun üzerindeki konuşmamız
da bu kanunu benimsediğimizi ve yedi sene de
geç kaldığını ifade etmiştik. Gerçekten, Sayın
Külâhlı arkadaşımın dediklerini bu madde
geniş mikyasta kapsamaktadır. Yalnız burada
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biz daha eksiksiz bir madde çıkarmak gayre I telif sebepleri vardır) böyle bir gecikmenin ne
ticesinde o belediyenin elektrik işletmesine eltindeyiz, yani; maddenin aleyhinde değil mad
koyacaksınız. Bundan dolayı bir haksızlığa
denin takviyesi yolunda düşüncelerimizi söyle
meydan vermemek için, fazla mal göz çıkarmaz,
mekteyiz.
adalet getiren hükümleri tekrar etmekte ben
Şimdi özetlemek icabederse, burada söyle
ce zarar yoktur. Ben tekrar olduğu kanaatin
mek istediğimiz şey şu
de de değilim. Bu hususta değerli arkadaşıma
Ne diyor bu maddede? «Dağıtım tesisleri
katılmıyorum,
buraya şu ibarenin konmasını
ni kendileri kuran ve işleten belediyeler, köy
teklif ediyorum- «Dağıtım şebekesi işletmesi
ler ve diğer kamu teşekkülleri...»
uhdelerinde bıkakılan işletmelerin elektrik ta
Ne olacak eğer tesislerini ıslah, takviye ve
rifeleri, elektrik maliyetlerinin yüzde 8 inden
tevsi etmeye devam etmezlerse? «TEK ile ya
az olmamak üzere net bir gelir gözetmek su
pacağı sözleşmeye göre zamanında ödemek ve
retiyle hazırlanır.»
sözleşme şartlarına uymak».. Yani TEK'e pa
Mâkul, kanunun kabul ettiği sistem.
ralarını ödemezlerse ve sözleşme şartlarına uy
«Yukarıdaki (a) ve (b) bendi hükümleri,
mazlarsa ne olacak? Bu şartlara uymıyan ku
(Kısaca söylemek icabederse tevsi ve parayı
ruluşların satış hakları Bakanlığın karariyle
ödememek hükümleri) bu tarife imkânlarının
kaldırılacak. Yani, belediyenin, köyün veya
sağlanmasına rağmen..» yani, tarifeyi zamanın
kamu kuruluşlarının satış hakkı kalkacak, ora
da çıkardınız, bu esaslara göre yaptığınız hal
da elektrikle ilgisi kesilecek ve tesisler rayiç
de sağlanmıyorsa rayiç bedeli üzerinden elkoy.
değeri üzerinden TEK' e devredilecek, TEK
Ama sen tarifeyi bu esasa göre yapmamışsın, za
bunu alacak.
manında tatbik etmemişsin, sen parayı ödemedin»
Prensibi doğru. Bu hususta Külâhlı arka
diye belediyenin elinden bu tesisleri al(, ha
daşımızla tamamen mutabıkız. Diyoruz ki, biz,
yır.
parayı ödemezse, tevsi ve takviye etmezse elÖzür dilerim efendim.
koyacaksınız rayiç bedeli üzerinden alacaksı
BAŞKAN — Buyurun Sayın Avşargil.
nız, ama bu rayiç bedel üzerinden alabilmeniz
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) —
için haklı olmanız lâzım. Nasıl haklı olmanız
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
lâzım? Tarifesini belli bir esasa göre yapmış
olması lâzım. Bunu TEK için koymuşuz. 12 nci
Elimizdeki kanun tasarısı mutlaka mem
maddede demişiz ki, «elektrik fiyat v& tarife
lekete büyük hizmetler sağlıyacak ve ışıksız
leri elektrik maliyetinin yüzde 8 inden az ol
kalan köy ve belediyelerimize Devletin imkân
mamak üzere bir gelir gözetmek suretiyle ha
ları ölçüsünde ışık getirecek bir kanun tasa
zırlanır.» Burada TEK için bir esas koymuşuz.
rısıdır.
Diyoruz ki, bu TEK için konulan esası bun
Yalnız 28 nci maddenin bir son cümlesi var,
lar için de koyunuz. Tamamen arkadaşımın gö
ben buna takılıyorum. Son cümlede «harcan
rüşü istikâmetinde. Yani, bir garanti haline geti
maz» kelimesi var. Yani, satışından elde ede
riniz.
ceği tahminî gelirin yüzde 5 inden az olmıyan
bir meblâğı her yıl bütçelerine bir fon olarak
Sonra; tarifeleri de o esasa göre yaptıktan'
koymaya mecburdurlar ve bu harcanamaz..
sonra eğer sözlerini yerine getirmezlerse, tevsiŞimdi öyle belediyeler var ki, muayyen im
leri yapmazlarsa, yani bu tarifeleri zamanında
kânlar içerisinde, bu elektrik işletmesinde ça
bu usullere göre haklı rayiç bedellerle, ellerine
lıştırdığı personelin maaşını veremiyecek du
para geçecek şekilde yapmazlarsa ne olur? Pa
rumda. Büyük belediyeler için düşünmüyorum,
ra toplıyamaz. Para toplıyamadığı takdirde ne
küçük belediyeler var, bunların ücretini öde
tevsi yapabilir, ne TEK'e parasını ödiyebilir.
mekten dahi mahrumdur. Bir taraftan yüzde
Tarifesini geciktirdiğiniz takdirde yine bun
5 fondan birikmiş parası varken, çalıştırdığı
ları yapamaz. Biz burada öyle bir yetki veri
bir tahsildarın, işletmede çalışan personelinin
yoruz ki, eğer Bakanlık isterse (ki tatbikatta
ücretini veremiyen bir belediye elbette ki güç
çok olmuştur, gecikmeler olmuştur, politik mü
lük çekecektir. Bu açıdan bu «harcanmaz» kelâhazalar olabilir, olması da doğru olabilir, muh— 694 —

Millet Meclisi

B : 79

limesinin «harcanabilir» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ediyorum. Bu, maddenin ru
huna tamamen, taban tabana, (gelirinin yüzde
5 ini biriktirme açısından) zıt da olsa, bir yan
da parası bulunan bir işletmenin ücretini ödiyemediği personeli olduğu takdirde harcanma
sı yerinde olur. Aksi halde bu işletmenin nor
mal çalışması mümkün olmıyacaktır. Bu hı
kımdan durumu arz ediyorum.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka ioz istiyen... Yok. Sayın Reşit Ülker'in ve Saym Av
şargil'in değişiklik önergeleri var. Bu iki öner
geyi okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığın?,,
TEK tasarısının 28 nci maddesine aşağıda
ki (C) bendinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim.
istanbul
Reşit Ülker
C) Dağıtım şebekesi işletmesi uhdelerinde
bırakılan işletmelerin elektrik tarifeleri elek
trik maliyetlerinin yüzde 8 inden az olmamak
üzere net bir gelir gözetmek suretiyle hazır
lanır.
Yukarıdaki (a) ve (b) bendleri hükümleri
bu tarife imkânlarının sağlanmasına rağmen
yerine getirilmediği takdirde uygulanır.
Sayın Başkanlığa
28 nci maddenin son cümlesinde bulunan
«harcanmaz» kelimesinin «harcanabilir» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Kayseri
Tufan Doğan Avşargil
BAŞKAN — Komisyon Sayın Ülker'in öner
gesine katılıyor mu efendim..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KAR AK AŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Avşargil'in «harcanmaz» kelimesinin.
«harcanabilir» şeklinde değiştirilmesini istiyen
önergesine Komisyon katılıyor mu...
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
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28 nci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Belediyelerce ödenmiyen enerjiye ait belgelerin
resmî belge sayılacağı
Madde 29. — Satılan elektrik enerjisi be
dellerinin ödenmesine dair TEK tarafından alı
cıya yapılacak bildiri üzerine, bu bedellerin
ödenmemesi halinde, TEK'ce düzenlenen ve alı
cının tükettiği enerji miktarlarını ve bedellerini
gösteren belgeler, icra ve iflâs Kanununun 68
nci maddesinde yazılı belgelerden sayılır.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen...
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, yerimden bir soru sorabilir miyim
sayın Komisyondan?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) —
Ödenmemesi takdirinde İcra ve İflâs Kanunu
nun 68 nci maddesinde bu ödenmemenin bir
müddeti bahis konusu değil midir? Acaba ka
nunda bulunmazsa yapılacak bir yönetmelik
bu müddeti tâyin etmeye yetkili kılınabilir mi?
Bir kanun hatası, bir teknik hata olmuyor mu?
Rica ederim bunu aydınlatsınlar.
BAŞKAN — Sayın Karakaş, Komisyon adı
na "bu hususta yapabileceğiniz bir açıklama var
mı efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Bu hususta tarife
vardır, Mr aydır, müddet olarak tarifede be
lirtilmiştir, burada ayrıca zikretmeye lüzum
yoktur.
BAŞKAN - Madde ile ilgili Sayın Reşit Ül
ker'in bir önergesi vardır, okutuyorum.
Mili at Meclisi Yüksek Başkanlığına
TEK tasarısının 29 ucu maddesine aşağıda
ki ibarenin eklenmesini öneririm.
istanbul
Reşit Ülker
Ek ibare: «Diğer elektrik işletmeleri de bu
hükümden yararlanırlar.»
BAŞKAN — Kornişon katılıyor mu efen
dim?.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
29 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Hidro - elektrik tesislerin devri
Madde 30. — DSİ tarafından inşa edilen
hidro - elektrik tesisler maliyet bedeli üzerin
den TEK'e devredilir.
Çok maksatlı projelerin enerji maksatlarına
düşen maliyet hisselerinin tesbiti ile devir mu
amelelerine ait esaslar bu kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanacak
bir yönetmelikle tesbit olunur.
BAŞKAN — Sayın tlyas Kılıç, buyurun.
İLYAS KILIÇ (Samsun)
-^Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Söz almamın maksadı 27 nci madde ile
30 ncu madde arasında bariz bir çelişmenin
olmasından ileri gelmektedir.
27 nci maddede diyor ki; bu gelir muame
leleri bedelleri üzerinden, yani objektif değer
üzerinden yapılır. Başka bir ifade ile, bu
günkü fiyatları üzerinden yapılır. 30 ncu mad
deye göre ise maliyet fiyatları üzerinden ya
pılır; yani işin yapıldığı zamanki maliyet fi
yatı üzerinden yapılır.
Bu iki madde arasındaki bariz şekildeki
çelişmenin esbabı mucibesi acaba ne olabilir?
Yani, denebilir mi ki, «Belediyeler fakirdir,
binaenaleyh onların bugünkü değer üzerinden
'satması, belediyelerin İller Bankasına olan
borçlarının biran evvel tasfiyesi bakımından
faydalı olur. Devlet Su işleri ise Devlet ku
rumudur, daha zengin bir kuruluştur, o da
maliyet fiyatı üzerinden verirse Kuruma bunlar
daha ucuza mal olur.
Böyle bir esbabı mucibe doğru çıkabilir mi?
Bunun Yüksek Komisyon tarafından açık
lanması gerekir. Kanunda beraberliği temin
etmek ve kanun tekniği bakımından da uygun
bir duruma kanunu sokabilmek için, başka
bir ifade ile dalha derli - toplu, daha tatmin
edici bir kanun tedvin edebilmek için 30 ncu
maddenin de maliye't değil de bugünkü objek
tif değeri üzerinde devredilmesi şeklinde bir
tadile Komisyon iştirak ederler mi?
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Bir arkadaşımla birlikte, bu istikamette
hazırladığımız bir teklifimiz vardır, iltifat
görürse memnun oluruz. Şimdi Yüksek Ko
misyondan bu çelişmenin sebebini öğrendikten
sonra, gerekirse yine söz almak ihtiyacını du
yabiliriz. Sağılarımla.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakaş.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Efendim, 27 nci
maddede zikredilen müesseseler hükmi şahsi
yeti haiz kuruluşlardır, mahallî kuruluşlar
dır. Bunların hesabında bir para bahis mev
zuudur. Buna mukabil 30 ncu maddede Zikredi
len her iki kuruluş da Devlet kuruluşudur; bu
rada bir hesalaşma, bir para işi yoktur, bir
yerden bir yere devir işi vardır. Bu sebeple
esasında espri bakımından 30 ncu maddede
zikredilen iki müessese ile, 27 nci maddedeki
kuruluşlar tamamiyle farklıdır. Bu sebeple
önergeye katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
27 ve 30 ncu maddeler birbiriyle çelişik du
rumdadır. 27 nci maddede «devir zamanındaki
kıymetleri yerinden» 30 ncu maddede ise «Mali
yet bedeli üzerinden» denilmektedir. Şimdi öğre
niyoruz ki, Sayın Komisyon Başkanı; biz bunu
para almak için değil de, bu şekilde koyduk der
ler. O halde doğrudan doğruya «devredilir»
diyelim, para olmasın. Çünkü bu ayrı bir
kurumdur, DSİ ayrı bir kurumdur, bu husus
ilerde büyük bir ihtilâfa meydan verebilir.
Bunun için biz bir önerge verdik, fakat para
almıyor diyorlarsa, «maliyet bedeli üzerinden»
deneceğine, «aynen devredilir» şeklinde dü
zeltirler, bu işi hallederiz. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen.. Buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkanım,
sözlerimi tavzih etmek için tekrar söz almak
lüzumunu hissettim. «Biz para almıyoruz» diye
bir ifade kullanmadım. Haddizatında 30 ncu
maddede zikredilen iki kuruluş Devlet kurulu
şudur. Bu sebeple 27 nci madde zikredilen ku
ruluşlardan tamamiyle farklı
hüviyettedir.
Bunu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim, madde ile
önerge vardır, okutuyorum.

ilgili
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Sayın Başkanlığa
27 nci maddede; «Dağıtım şebekeleri devir
zamanındaki kıymetleri üzerinden TEK'e dev
redilir.» denilmektedir.
30 ncu maddede birinci fıkrada : «Maliyet
bedeli üzerinden TEK'e devredilir.» der.
30 ncu maddesinin de 27 nci maddeye uy
durulması için fıkranın;
«DSİ tarafından inşa edilen hidro - elek
trik tesisleri devir zamanındaki kıymetleri üze
rinden TEK'e devredilir.» şeklinde teklif ede
riz.
Samsun
Nevşehir
ilyas Kılıç
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor bu öner
geye ; beyan ettiniz dana evvel.
Komisyon katılmıyor, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul ednler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmemiştir.
30 ncu ma'deyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler.. Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
Haczolunmıyan tesisler
Madde 31. — TEK'in tesileri haczolunamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen..
Yok. Maddei oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
TEK tesislerinin korunması
Madde 32. — TEK tesislerini korumakla
görevli olanlar bu görevlerini yerine getirme
de, genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetki
leri kullanırlar. Ancak, bu lıak ve yetkileri
genel zaTtnta memurları işe el koyuncaya ka
dar sürer. Bu görevliler ve bunların yetkileri
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile içiş
leri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanacak
bir yönetmelikte belirtilir.
BAŞKAN — Madde
Ülker, buyurunuz.

üzerinde Sayın Reşit

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım maruzatımı pek kısa olarak arz
edeceğim.
Bir defa bu 32 nci maddede TEK tesisleri
nin korunması için hüküm getirilmiştir, yerin
dedir. Sabotaj yapılabilir, şu yapılabilir, bu ya
pılabilir.
Yalnız burada diğerleri konulmamıştır. Ya
ni TEK in tesisleri var, bir de dağıtım tesisle
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rini kendileri kuran ve işleten belediyeler, köy
ler vesaireler var. Şimdi bunlar arasında bir
ayırım yapılmıştır. Koruma; sabotajlar ve saire
bakımından önemli bir konudur. Bundan dolayı
bu maddenin altına: «Bu hıüküm diğer elektrik
işletmeleri hakkında da uygulanır.» ibaresinin
konulması gerekir.
Şimdi madde, bunları koruyacak kimselerin
seçilmesini, bunların korunması hususunu yö
netmeliğe bırakıyor, fakat burada bir hususun
da kanunda gösterilmesi yerinde olur: «Bu
personelin korunma hizmetlerine tâyin ve ay
rılmalarından önce valilerin muvafakatinin alın
mış olması lâzımdır.» diye eski metinde yerin
de bir husus var. Bumun da buraya konulma
sında fayda vardır. Yani, o ilin valisinin izni
alınması lâzımdır. Çünkü bir emniyet mekaniz
ması kurulacak, polis tahkikatı yapılacaktır,
falan.. Kendisi de yapabilir, konulan adam da
yapabilir... Bunları teklif ediyorum. Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Efendim, bizim çıkar
makta olduğumuz kanun TEK kanunudur, Tür
kiye Enerji Kurumu Kanunudur ve tedvin et
tiğimiz maddeler Türkiye Enerji Kurumunu
alâkadar eden maddelerdir. Bu sebeple yalnız
TEK i alâkadar eden konulardaki korunma
işinden bahsedilmiştir. Bundan dolayı Sayın
Reşit Ülker Beyin mütalâalarına iştirak etmiyo
ruz. Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergelerini
okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
TEK tasarısının 32 nci maddesine aşağıda
ki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim.
İstanbul
Reşit Ülker
Ek cümle: Bu hüküm diğer elektrik işletme
leri hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
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'Sayın Ülker'in diğer önergesini okutuyo
rum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
TEK tasarısının 32 nci maddesinde: «An
cak, bu hak ve yetkileri genel zabıta memurları
işe el koyuncaya kadar sürer.» cümlesinden son
ra: «Bu personelin korunma hizmetlerine tâ
yin ve ayrılmalarından önce valilerin muvafa
katinin alınmış olması lâzımıdır.»
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul
etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
32 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Sokak, park, meydan gibi yerlerin
aydınlatılması
Madde 33. — Elektrik İşletmeleri TEK ta
rafından yürütülen şehir ve kasabalarda sokak,
park, meydan gibi umumi yerlerin aydınlatıl
ması, bunlara ait proje ve tesisler, TEK le be
lediyeler arasında düzenlenecek bir anlaşmaya
göre, TEK tarafından yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Baytürk,
buyurunuz.
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri;
Madde: «Elektrik işletmeleri TEK tarafın
dan yürütülen şehir ve kasabalarda, sokak,
park, meydan gibi umumi yerlerin aydınlatıl
ması, bunlara ait proje ve tesisler TEK le bele
diyeler arasında düzenlenecek bir anlaşmaya
göre TEK tarafından yapılır.» denilmektedir.
Fakat belediye ile TEK anlaşamaz ise, parklar,
sokaklar, umumi yerler ve belediyenin hizmet
götürmesi lâzımgelen yerler karanlıkta mı ka
lacak, hizmetsiz mi kalacaktır?
Bu hizmetlerin - park, meydan ve umumi
yerlerin aydınlatılması parası nereden çıkacak?
Kim verecek bunu? Lütfen Komisyon bu hu
susları aydınlatsın. Saygılar sunarım .
BAŞKAN — Saym Hüsamettin Başer, buyu
runuz.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
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Burada, «Sokak, park, meydan gibi yerlerin
aydınlatılması» başlığı vardır, objektif bir hü
kümdür, fakat maddenin içini okuduğumuz za
man, «Şöhir ve kasabalarda sokak, park ve mey
dan gibi...» diyor. Halbuki, 27 nci maddeye gö
re; «Belediyeler, köyler ve diğer âmme kuru
luşlarına aidolan elektrik tesisleri TEK e dev
redildiği zaman acaba sokakların meydanları,
yollan nasıl aydınlatılacaktır? Her ne kadar
8 nci maddede: «Bu tesisler köy idaresi tara
fından işletilir.» deniyorsa da, 27 nci maddeye
göre devredildiği zaman, burada yalnız şehir
ve kasaba alınmıştır, köy tâbiri kullanılmamış
tır. Bu hususun Komisyon tarafından açıklan
masını istirham ediyorum. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sa
yın Karakaş, Komisyon adına bir açıklama ya
pacak mısınız?
OEÇ1C1 KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Madde heyeti umumiyesiyle bütün sorulara cevap verecek durum
dadır. Onun için fazla izaha lüzum gormüyo
rum. Arz ederim.
BAŞKAN — Başka Söz istiyen yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kadro
Madde 34. — Kadrolar, işletme bütçeleri
nin ekini teşkil eder. Teşekkül ve teşekküle
bağlı işletmelerin kadroları Genel Müdürlükçe;
müessese ve müesseselere bağlı işletmelerin kad
roları müesseselerce hazırlanır. Mevzaıat hü
kümlerine göre üst mercilerin kararına bağlı
olanlar dışındaki kadrolar işletme bütçeleriyle
birlikte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Personel rejimi
Madde 35. — TEK ve müesseseleri ile işlet
meleri personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri
personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürürlük
teki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu karar
ları uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 36. — DSİ tarafından yapılarak
TEK e devredilen elektrik tesislerinin gümrük
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ve benzeni resim ve hare muafiyetleri ayner
devam eder. Barajlar ve enerji nakil hattı di
rekleri Binıa Vergisinden muaftır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
Sayın Şevket Doğan, buyurunuz.
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan ve değerli 'arkadaşlarım;
TEK tasarısının bir an evvel kanunlaşması,
memleketimizin elektrik politikası bakımından
milletimize ve memleketimize büyük kazançlar
sağlayacaktır. Ancak bu 36 ncı maddede beni
düşündüren iki nokta vardır, bunu Yüksek
Meclise arz etmejkbe fayda görüyorum.
Biliyorsunuz ki, DSİ nin kuruluşunda ve bilâhara Karayollarının da, 1965 yılında yapıla*1
bir kanun değişikliği ile, ithal ettiği malzemeler
gümrük muafiyetine tabi tutulmuştur, öyle
zannediyoruz ki, TEK de zaman zaman mem
lekette imal edemediği birtakım malzemelerin
ithali cihetine gidecektir. O takdirde, bir za
manlar bu işin içinde bulunan bir kimse ola
rak arz edeyim ki, birtakım problemlerin doğ
ması kuvvetle muhtemeldir. Binaenaleyh, bura
da; «DSÎ tarafından yapılacak TEK e devredi
len elektrik tesislerinin gümrük ve benzeri re
sim ve hare muafiyetleri aynen devam eder»
diyor. Ben şöyle bir teklifi Sayın Komisyona
arz ediyorum: İthal edeceği bâzı malzemelerin
de muafiyeti acaba mütalâa edilemez mi? Bi
rincisi bu.
ikinci husus: İkinci paragrafta, «Barajlar
ve enerji nakil hattı direkleri Bina Vergisinden
muaftır» deniliyor. Bu ikinci hususla ilgili ola
rak Saynı Başkanlığa bir takrir ta|kdim edilmiş
tir. Orada, «Barajlar, santral ve trafo binaları
ve tesisleri ve enerji nakil hattı direkleri Bin?
ve Arazi Vergisinden muaftır» şeklinde bir ka
yıt vardır. Aksi halde tesislerin veya binala
rın bir kısmı muaf olacaktır, bir jkısmı olmıyacaktır. Bu ise, vergi tahsilatı bakımından birta
kım tedahüllere, aynı zamanda muhasebe bü
tünlüğü bakımından da birtakım kırıklıklara
sebebiyet verecektir. Saygılarımla.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Karakaş buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Şevket Doğan'ın ifade ettiği hususlara katılmıyoruz.
Şöyle ki:
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TEK, 440 sayılı Kanuna göre kurulan bir
İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetindedir. Bu
sebeple Devlet Su İsleri ve Diğer âmme kuruluş
larından farjklı karakterdedir. TEK in ithal
edeceği malzemelerde gümrük muafiyetinin ta
nınmasına katılmıyoruz.
İkinci konu ise, barajlar ve enerji nakil hat
ları konusudur. Burada muafiyeti getirirken
düşünülen gaye, daha ziyade Devlete vergi öde
mekten çok, vergi ödeme formalitelerinin güç
lüğünden jkurtulmaktır. Barajlar dendiği za
man, gayet tabiî ki, hidro - elektrik santralleri
ni de içine almaktadır. Bu sebeple getirilmiş
olan madde istenilen gayeye matuftur, önerge
ye katılmıyoruz, arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun.
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Yüksek hu
zurunuzu ikinci defa işgal ettiğim için özür di
lerim.
Sayın Komisyon Başkanı Karajkaş arkadaşı
mız, «Bizim maksadımız vergi cibayeti değil
dir» dediler. Esasen ben de bundan maksadın
vergi cibayeti olmadığını, fakat bir kısmının
vergiye tabi tutulup, diğerlerinin tutulmamasının ileride birtakım zorluklar yaratacağını ifa
de ettim. Ben de kendilerinin fikirlerine işfcirajk ediyorum ama, eğer dikkat buyururlar
sa ufak bir tenakuz içindeler. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
TEK tasarısının 36 ncı maddesinin 2 nci fık
rasının, vergi tahsilatı tedahüllerini önlemek
ve muhasebe bütünlüğünü sağlamak bakımın
dan aşağıdaki ş/elkilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Kayseri Milletvekili
Şevket Doğan
«Madde 36. — Barajlar, santral ve trafo bi
naları ve tesisleri ve enerji nakil hattı direkleri
Bina ve Arazi vergilerinden muaftır.»
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor
musunuz?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
KARAKAŞ (Zonguldak) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
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36 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kaldırılan ve istisna edilen hükümler
Madde 37. — a) Aşağıdaki hükümler yü
rürlükten kaldırılmıştır.
1. 2805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D)
fıkrası ile 6 ncı maddesi,
2. 2819 sayılı Kanun,
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nci maddesi (E)
fıkrası,
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna mu
halif olanları yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu madde
leri ile 8 nci maddesinin (0) fıkrası,
2. 6200 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi
nin enerji satışına dair hükmü,
3. 4483 sayılı Kanun,
4. 1580 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
(4/A) bendi ile aynı maddenin 5 nci fıkrası,
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin
(P) fıkrası,
6. 6973 sayılı Kanun ile bu kanuna bâzı
maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanun,
7. 3645, 3481 ve 4762 sayılı kanunlar,
8. 4325 sayılı Kanun ile bu kanunu değiş
tiren 7004 sayılı Kanun,
c) Aşağıdaki hükümler «TEK» e uygulan
maz:
6973 sayılı Kanunun 7347 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının (2/a),
(2/b) ve 3 ncü bendi.
BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, buyurun.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri,
37 nci maddenin 2 nci fıkrası üzerinde fikir
lerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum.
2 nci fıkrada yürürlükten kaldırılan kanun
2819 sayılı Kanundur, Elektrik İdaresi Etüt İş
leri Dairesi.
Şimdi arkadaşlar, Elektrik İdaresi Etüt İş
leri Dairesi halen çalışan bir daire. Bu daireyi
bir kalemde kaldırmak demek lâğvetmek de
mektir. 1935 senesinde kurulmuş bu daire.
Oturmuş, yerleşmiş, çalışmasiyle, hizmetiyle
memlekete faydalı olmuş bir müesseseyi, yani
bir kanun tedvin edilirken bir kalemde kaldır
manın birçok mahzurları vardır. Bu daireye
ait her şey sağa sola dağıtılacaktır. Yarın bu
na mümasil bir daire kurulması icabedecektir
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ki, kurulacak ve mutlaka etüt işleri tekrar ele
alınacak, belki de daha geniş çapta ele alına
caktır. O zaman yeniden bu daireyi kurabilmek
için bir sürü masraflarla karşıkarşıya gelecek
tir bu kurulan TEK Kurumu.
Şunu belirtmek istiyorum ki, Hükümet ta
sarısı da gelirken bu 2819 sayılı Kanuna mu
halif hükümleri ortadan kaldırılmış olarak gel
miştir. Hükümet bu tasarıyı sevk ederken her
halde bu dairelerin fikirlerini enine ve boyu
na almış, etüdetmiş, ondan sonra getirmiştir.
[Mr;C'l;bD myatoeiten vazife gören komisyonu
muz bunu değiştirmek ihtiyacını hissetmiştir.
Bilmiyorum hangi esbabı mucibe ile hareket
ederek bunu değiştirmiştir, ama tasarıdaki ha
liyle bu teşekkülün kalmasının faydası vardır.
1935 senesinde tedvin edilmiş olan bu kanu
nun 1970 senesinin arzu, istek ve ihtiyaçlarına
cevap verecek istikamette tadilâta tabi tutul
ması ve bu istikamette bir gayret sarf edilme
si doğrudur, olabilir, genişletilir, yenileştirilir,
ama emlâkiyle, malzemesiyle, şahıslariyle ayak
ta durur ve vazifesine devam eder.
Şimdi bu 2819 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinde şöyle bir hüküm var, bu kurum bunları
yaptıracak.
«Elektrik işleri Etüt İdaresi, ikinci madde
de yazılı olan işleri iktisat Vekâletinden başka
diğer Hükümet daireleriyle, Hükümete bağlı
bulunan müesseseler ve diğer hakiki ve hükmi
şahıslar hesabına ancak münasip bir ücret mu
kabilinde yapabilir. Bu işlerin Ankara haricin
de yapılanların vekâletin müsaadesini almak
lâzımdır.»
TEK Kurumu kurulacak, TEK Kurumu bu
şekilde işleri dışarıya yaptıracak ve yaptırmak
durumunda kalacaktır. Hattâ gönül ister ki,
bir Devlet Mühendislik Kurumu kurulsun da
Bayındırlık Bakanlığında Devlet Su İşlerinde
ve Devletin diğer bütün müesseselerinde özel
firmalara verilen projeler ve buna mümasil va
zifeler bu kurum tarafından görülsün ve böy
lece hem bu kurulan müessese, dışarıya verilen
hizmetleri ve dışarıda çalışan müesseseleri
kontrol durumuna geçer, hem de daha ucuza
ve daha verimli şekilde yeni projelerin yapıl
masını sağlar.
Bu izahatımdan şu neticeye varmak istiyo
rum ki, bu müessese Hükümet tasarısında geti-
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rilmiş olan şekli ile muhafaza edilmeli, Elektrik ] intikal etmiş 'bulunan imtiyaz hakları, vecibe
İşleri Etüt İdaresi lâğvedilmemeli ve bu mües
leri ve tesisleri bu işileimelerin devri ile, Dev
seseden ıslah edilmek suretiyle istifade edilme lete 2 verilmiş Ümitiyaz sahibi şirketlere ait imti
lidir.
yaz hukuku ve vecibeleri ve tesisleri, imtiyaz
Bu fikrimi bir önerge ile yüksek Başkanlığa Tezleşmesinin her hangi bir suretle sona ermesi
sunmuş bulunuyorum, bu müessesenin lâğvedil halinde TEK'e geçer.»
dikten sonra ileride tekrar kurulması için
Değerli arkadaşlarım, bu hükümlerle İs
yapılacak masrafları şimdiden önlemek ve ku tanbul'daki elektrik idaresine esas itibariyle
rulmuş olan müesseseyi bugünün icapları isti
son,verilmiş olmaktadır.
kametinde tadil etmek, (tadil şeklini getirmek
Halbuki, hııgün 'bu kanunun geçmiş mad
'suretiyle yaşatmamız için Komisyonun da bu
delerine göre, ianıcak 'belediyeler ve köyler ve
önergeye katılması temennimizdir. Oturmuş
diğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar dağı
ibir müessesedir, faydalı bir müessesedir, fay
tım şebekelerini kendi sınırları içerisinde kal
dalı işler görmüş hır anüesesedir, bunu hemen mak üzere Ikendilleri kurabilir ve işletebilirler,
lâğvedecek, ortadan kaıldıracak bir hükmü bu
ancak ısınırları içerisinde kalmak üzere kenkanuna koymamalıyız, Hükümet tasarısı isti
•rî']b:-*i kurup, işletebilirler. istanbul'un bir özel
kametinde loy vermeliyiz, Bu istikamette bir
durumu vardır. Bu özel durumu da 3645 sayılı
'bniergemiz vardır, iltifatınızı rica eder saygı
Kanunda gözükmektedir; şirketten alman im
lar sunarım.
tiyaz, hak ve vecibeleri ile idarenin görevlen
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurun.
dirildiği Isaraihatem kanununda ifade edilmek
Birçok arkadaşlar söz istediği için söz sı
tedir, imtiyazla isınuiandınlmıştır.
lasını da arz edeyim efendim: Sayın Ülker'den
istanbul Belediyesinin imtiyazı içerisinde,
sonra Hüseyin Baytürlk, ismail Hakkı Alaca,
1930
Isenesinde yapılan genişletme ile birlikte
Salih Aygün, Nuri Bayar ve Musa Doğan,
I
Pendik, Kartal, Adalar dâhil olmak üzere,
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
Pendik'ten Küçükçekmece'ye kadar uzanan bir
kadaşlarım, bu 37 inci madde kaldırılan ve is
saha vardır. İstanbul Belediyesinin sınırları
tisna edilen hükümleri kapsamaktadır. Bunun 'belidir. Meselâ Anadolu tarafında Bostancı'da
(b) kısmında (7) isıra «numarası yanında «3645,
biter. Orada bir köprü, yardır, Dördüncü Murat
3481 ve 4762 sayıilı kanunlar ibaresi vardır. Ne tarafından yapılan meşhur Bostancıbaşı köp
yapılacak? «Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna
rüsünden itibaren ötesi istanbul Belediyesinin
muhalif lolanlan yürürlükten kaldırılmıştır»
sınırları dışındadır. Orada beş tane belediye
diye ifade edilmektedir. Şimdi 'bu kanunların
vardır; Küçükyalı Belediyesi vardır, Maltepe
başlıklarını sunuyorum:
Belediyesi vardır, Kartal Belediyesi vardır,
3645 sayılı Kanun İstanbul Elektrik, I Soğanlı Belediyesi vardır, Yakacık Belediyesi
vardır.
Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve tesisa
tın istanbul Belediyesine devrine dair Kanun,
£imdi, istanbul tarafından da, Rumeli tara
3481 numarasını taşıyan Kanun: İstanbul
fında Kâğıthane, Küçükköy, Alibeyköy, SağElektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Teşkilât
ıiialçılar ve diğer köy belediyeleri vardır.
ve işletmelerine dair kanun,
Bu kanuna göre, istanbul Belediyesini bu
4762 sayıüıı Kanun: istanbul Havagazı ve
kanuna uydurduğumuz takdirde İstanbul Be
Elektrik ve Teşetobüsatı (Sınaiye Türk Anonim
lediyesinden dışarıya doğru, sağa, sola, adala
Şirketinin satmalınma sözleşmesinin onaylan- ra kadar uzanmış, çıkmış bütün kollar kesile
ınasına ve istanbul Elektrik, Tramvay ve Tü
cektir. Elektrik kolları bu kanunun hü
ne] fişletmeleri idaresine devrine dair kanundur. kümlerine göre kesilecektir. Yani, ken
Değerli arkadaşlarım, bu kanunların hü di
sınırlarının
içerisine
sokulmak
du
kümleri lortadan kaldırlmaktadır. 'Bununla bir rumunda
bırakılacaktır.
Böyle
olduğu
likte (geçici 6 ncı maddeyi de igöz önünde bu zaman öbür belediyeler bu işin içinden çıkabilundurmak lâzımdır: «Bu ıkaniunuıı yayınlan lerler rai? Yani, her belediye, imtiyazın içinde
masından önce belediye elektrik işletmelerine | olan, imtiyaz dolayısiyle başka belediyelerin
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sınırlarına girmiş istanbul Belediyesinde ayırım
yapıldığı takdirde, diğer belediyeler kendi
elektriklerini kendileri temin edebilirler mi
ve bunun teşkilâtı ne olur? Tamamen karışık
bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu teşkilât ku
rulmuştur, bir ucu öbür tarafa girmiştir. Şim
di biz bunu söküp, almak istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, denecek ki, böyle bir
durum karşısında özel hükümler düşünmeye
ihtiyaç var mıdır, ne farkı var? İstanbul üç
milyon nüfuslu ve Türkiye'nin bütün illerini
temsil eden bir ildir. Bütün illerden vatandaş
larımız koşa koşa istanbul'a gelirler, orada
toplanırlar. Nüfusu bundan dolayı 3 milyona
yakın olmuştur ve bunların hepsine de biz «is
tanbullu» deriz; Giresunludur, Malatyalıdır, bü
tün illerimizin vatandaşları istanbul'dadır.
Şimdi, ayrıca şöyle bir durum da vardır:
Adalara - ki istanbul Belediye sınırları içinde
dir - elektrik Maltepe - Kartal üzerinden geçer.
Yani, bu kanun tatbik edildiği zaman Maltepe
ve Kartal'dan ayrı belediyeler mevcudolduğu
için oralardan geçmemesi lâzım, yani Adalara
elektriğin gitmesi için oralardan geçmemesi lâ
zım. Çünkü oradaki haklar İstanbul Beledi
yesine ait değildir.
Bunun yanında, bugün istanbul İEET
idaresi - ki bu kanunlarla ilgilidir - yal
nız istanbul Belediyesinin sınırları içerisinde
hizmet etmez, belediye sınırlarının dışına taş
mıştır, bütün vasıta ve otobüslerini istanbul
Belediyesiyle ilgili olmıyan mıntakalara gönde
rir; Pendik'e gider, Maltepe'ye gider, Kâğıtha
ne'ye gider; bunlara benzer ne kadar semt var
sa - ki bunlar İstanbul Belediyesi sınırları dı
şındadır - o mıntakalara da İETT İdaresi oto
büslerini gönderir. Bunun yanında şehrin mü
nakalesi de doğrudan doğruya bu sistemle ilgi
lidir.
«Havagazı işletmesi», diye bir kanun oku
dum, biraz evvel, uzun bir ismi vardı. Bu ha
vagazı işletmesi de zarar halindedir. Bu zara
rı elektrikten kapatır. Otobüs de öyledir, onun
zararı da elektrikten kapatılır. Binaenaleyh,
bugün bu durumda, meselâ imtiyaz sözleşmesi
nin sınırlan zorlanarak dışarıya çıkılmıştır. Bu
nun sınırları dışına çıkılmasının sebebi de umu
miyetle Bakanlar Kurulunun, «Bu noktada böy
le yapmamız lâzım, halkın ihtiyacı görülsün»
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diye hareket etmiş olmasıdır. Yani, Bakanlar
Kurulu yanlış hareket etmiştir, diye söylemiyo
rum; doğru hareket etmiştir, istanbul'a hizmet
etmek için imtiyazın sınırları da zorlamak su
retiyle, istanbul Belediyesi diye bir sınır var,
bu sınırın dışına çıkmış, büyük bir sahayı içine
almıştır. Şimdi bu ayırım yapıldığı takdirde
İstanbul'un hayatı, elektrik durumu, otobüs
durumu, havagazı durumu, hepsi birbirinin içi
ne girmiş bir şekilde bulunması hasebiyle kar
makarışık bir duruma girecektir.
Onun için ben özet olarak fikrimi söylüyo
rum, diyorum ki, 7 nci benddeki «3645, 3481
ve 4762 sayılı kanunlar» ibaresi çıkarılmalıdır
ve imtiyazlarla ilgili 6 ncı maddeye «3645 sa
yılı Kanunla imtiyazlı bir müessese halinde
kurulmuş bulunan İETT Umum Müdürlüğünün
bugünkü imtiyaz ve hizmet sahasındaki iletim
ve dağıtım mevzuundaki imtiyaz, hak ve veci
beleri aynen devam eder. Lüzum ve zaruret ol
duğu takdirde TEK'in mütalâası alınarak bu
hizmet sahası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı emri ile genişle tilebilir.» Yani, muhafa
za edilir, fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığının emri ile - ki şehir genişlemekte
dir - genişletilebilir, hükmünü koymak lâzım
dır. Aksi halde istanbul'un elektrik durumu
nu, münakale durumunu, havagazı durumunu
karmakarışıklığın içine atmış olacağız.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mad
de üzerinde söz alan arkadaşlarımı arz etmiş
tim. Bu arada iki arkadaşımız; Rize Milletve
kili Sayın Salih Zeki Köseoğlu ve Amasya Mil
letvekili Sayın Salih Aygün, «Türkiye Elek
trik Kurumu Kanunu bitinceye kadar müzake
relerin devamını arz ve teklif ederiz, diyor
lar. Bendeniz, bitinceye kadar çalışmanın asga
ri saat 10 u bulacağına kaaniim. Bu maddeyi
bile saat 8 den evvel bitiremiyeceğiz. Onun için,
tensibederseniz görüşmekte olduğumuz 37 nci
maddeyi bitirelim ve ondan sonra talik edelim.
Kaldı ki, tasarı açık oya sunulacaktır, bitme
sinin imkânı yoktur.
Sayın Hüseyin Baytürk, buyurun.
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarının
madde 37 a - 2 paragrafı Geçici Komisyonca de
ğiştirilerek, 2819 sayılı Kanunla kurulmuş olan
Elektrik işleri Etüt İdaresinin geçici 1 ve ge-
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cici 5 nci maddelerle TEK ve DSİ arasında
taksim edilmesi aleyhinde konuşmak için söz
almış bulunuyorum,
Sayın milletvekilleri, Hükümet bir teklif
getiriyor, tesadüf bu ya biz de bu teklife işti
rak ediyoruz, beğeniyoruz, tekniık yönden fay
dalı görüyoruz, ama komisyon bu teklifi değiş
tiriyor. Haliyle komisyonun teklifi değiştirmek
hakkıdır. Eğer böyle bir hakkı olmasa komis
yonların hikmeti vücudu olmazdı. Ama, bir
teklifi değiştirirken veya kaldırıken, kanıma
göre, komisyonun düşünmesi ve üzerinde bir
hayli etüdetmesi lâzıımgelir. Hele kuruluşun
dan beri Türkiye'de büyük hizmetler yapmış,
Türkiye'nin elektriğine 1935 ten beri büyük
katkıda bulunmuş, senelerin ve çalışmaların
verdiği tecrübelerle memlekete büyük hizmet
ler etaıiş böjyle bir müessesenin uzun uzun etüdedilmeden kaldırılması, kanımca hiç de doğ
ru bir değişiklik veya madde kaldırılması de
ğildir.
Arkadaşlar, komisyonun bu değişikliğini,
ben şahsan, ya üzerimde hiç düşünülmeden ve
rilmiş bir karar veya tıpkı bugün MTA'da ol
duğu gibi, eleman kıtthğı veya imkânsızlık
larla «Türkiye'deki yeraltı servetlerini lâyıMyle
kıymetlendirmiyoruz, etüt ve tetkikatımızı
yapamıyoruz» mülâhazasiyle kurulmuş ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından bu esbabı
mucibe ile verilmiş olan teşekküller gibi TEK'in
de «Türkiye sathında bütün elektrik projele
rini yapabilecek kudrete ve malî imkâna sahip
değiliz, diyerek yarın MTA'da olduğu gibi;
TEK de, ya Devlet Plânlama yoluyla veya ken
di kuruluşu yoluyla MTA'dan alman madenler
üzerine kurulmuş teşekküller gibi, elektrik
üzerine kurulmuş teşekküllere verecek ve bu
şekilde yeni kurulacak ve birçok tufeylilerin
besliyeceği elektrik proje müesseseleri meyda
na gelmiş olacak.
Tahmin ediyorum, komisyon değiştirirken
bu tip bir düşünce altında bu kararını vermiş
tir. Bu şekilde özel teşebbüs kurma, Devlet
kesesinden bu tip müesseseleri zengin etmek
ten başka hiçbir şeye yaramaz ve Hükümet
bakımından da faydalı olacağı kanısında de
ğilim.
MTAtöan misal verdim, daha iyi anlaşıl
ması için iaah edeyim :
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Türkiye'de çok büyük müesseselerden birisi
olan MTA dünya üzerinde de birinci, ikinci
değilse de bu «inciler» arasına girecek çok bü
yük bir müessesedir. İkibine yakın teknik ele
manı, büyük araştırma lâboratuvarları olan bir
müessesedir. Bu kadar büyük bir müessese
madenlerini etüdedemez, araştıramaz, fakat
bu müesseseden ayrılan 3 - 5 kişi bir şirket
kurar, Devlet Plânlamadan madenlerin araş
tırma ve etüdünü alır. MTA'dan ayrılan bu
elemanların kurduğu birkaç kişilik müessese
koca dünyada sayılı müesseseler arasına giren
ve çok üstün teknik elemanları, servisleri, lâ
boratuvarları olan bu müessesenin yapamıyacağı mülâhazas'iyle, bundan ayrılan küçük mü
esseselere verildiği gibi, yarın TEK'de çalışan
'mühendislerin birkaç tanesi, tıpkı Maden Tet
kik ve Aramada olduğu gibi, bir araya gelerek
bir müessese kuracaklar ve TEK'e veya Hü
kümete müracaat edecekler. TEK, 440 sayılı
Kanuna göre çalıştığı için, kârlılık mülâhaza
edecek ve «ben bu projelerin hepsini yapamam»
diyecek. Bu sefer Hükümet, aynı MTAfaa ol
duğu gibi, Devlet Plânlama Teşkilâtı yardımiyle veya TEK'in bizatihi çalışması yoluyla
kurulmuş olan bu tip müesseselere elektrik
projelerini yaptıracak ve bunu da yaptırma
ya mecbur kalacaktır. Çünkü, Hükümet baskı
yapacak, diyecek ki; birçok köyler var, elek
trik isterler. TEK diyecek ki; «Elektrik ister
ler ama ben projelerini yapamıyorum. Çün
kü, elemanlarım, bugünkü imkânlarım kifa
yetli değildir.» Peki, öyleyse ne yapalım? Ay
nı, az evvel izah ettiğim Maden Tetkik Arama
nın misali gibi, içerisinden bir kışını mühen
dis, bir kilsim da dışardan bir şirket, elektrik
projesi yapan bilmem ne şirketi TEK'e veya
Devlet Plânlamaya müracaatla projelerin bir
kısmını alacak ve dolayısiyle - bugün MTA'dan
yüz lira yevmiyeli olarak çalışan bir jeolog
bu tip müesseselerde dörtyüz lira alıyor - aynı
şey burada da olacak. O bakımdan, memleke
te büyük hizmetler yapmış, 1935 senesinden
beri Hirflanlı, Keban gibi birçok barajları yap
mış bu müesseseyi bir çırpıda kaldırmak, ka
nımca TEK'in kurulmasındaki fayda ne ise,
bunu kaldırmaktaki mahzur da o kadar çoktur.
Sayın arkadaşlarım, bir mühendis olarak,
Yüksek Fen Kurulunda uzun müddet çalışan,
Elektrik Etüt İdaresini çok yakından tanıyan,
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memleket çapındaki projelerini çok yakından ta I mühendislerin de aynı şeyi düşüneceği tabiîdir.
(Elindeki kitabı göstererek) işte size Başbaka
nıyan, bilen bir insan olarak, bunun kaldırılma
nın Yüksek Plânlamada okuduğu...
sının mahzurlu olduğunu belirtmek isterini.
SALİH AYGÜN (Amasya) - - Olabilir, ola
Size bir misal vereyim : Son seçimlerde, o
bilir.
zamanın Enerji Bakanına bâzı köylerin temsil
HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Karar
cileri gelir «Biz köyümüze elektrik isteriz.» der
vermek sizindir arkadaşım, ben karar verecek
ler. «Peki, biz projelerini yaptıralım» denir.
değilim. Bunu okuyayım.
Elektrik Etüt idaresine emredilir ve bu proje
Elekterik işleri Etüt idaresinin kaldırılması
ler yapılır. Bunların bir kısmı yerine getirilir,
kendisine teklif edildiği zaman, hakikaten za
bir kısmı getirilmez. Gerçi bu, bir seçim proje
manın Enerji Bakanına bunun kalmasını şu şe
si, ama netice itibariyle bu köylerin projen de
kilde izah ediyor : «Projeden çok sıkıntı çeki
yapılmış oldu. Seçim olsun, geçim olsun, ne
yoruz, bu bakımdan Elektrik işleri Etüt idare
olursa olsun, projeleri yapılmış oldu. Şimdi bu
si gibi etüt ve proje kuruluşlarına ihtiyacımız
nu Hükümet, 440 sayılı Kanuna göre kurulacak
vardır. İcracı müesseseler ayrıca etüt ve proje
olan TEK'e yaptırtamaz, yaptırtırsa o zaman
hizmetleriyle de meşgul olup zaman kaybetme
kanunu çiğner. İkisi bir araya sığmaz. Şu hal
sinler, bu gibi hizmetleri Elektrik işleri Etüt
de, bugünkü Elektrik Etüt İdaresini, Devlet
idaresinden istesinler.»
mühendislik hizmetlerinde asrımıza uygun ola
Bunu söyliyen Başbakan Süleyman Demirel.
rak tekniğin icabettirdiği şekle göre düzenlemek
Dediğim gibi, politik bakımdan fikirlerimiz ay
ve değil yurt sathına, yurt dışına projeler yap
rı, fakat mühendislik bakımından birleşiyor.
sa nasıl ki, ecnebiler, bizim memlekete gelip mü
Kabul etmek, reddetmek hususunda karar sizle
hendisliklerini satıyorlar, hepiniz işitiyorsunuz
rindir. Bu hususta Başkanlığa bir önerge veri
bilmem ne müşavirlik firması - bizim de Devlet
yorum.
Mühendislik Hizmeti Bürosu gitse İran'da pro
Saygılarımı sunarım.
je yapsa, Irak'ta proje yapsa hem bu şekilde
mühendisliğimizi yurt dışına taşırmış oluruz,
BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Tos
hem de bir nevi döviz sağlamış oluruz. Bunun
yalı, buyurunuz.
dövizinden çok şerefi mühimdir. Türk mühen
G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
disliği Irak'ta, Türk mühendisliği Afganistan'
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arka
da, Türk mühendisliği iran'da. Bu kadar sene
daşlarım, ben de 2819 sayılı Elektrik işleri Etüt
lerin verdiği tecrübelerle bir araya gelmiş ve
İdaresi Kanununun kaldırılmamasmı, Hükümet
faydalı hizmetler yapmış bir müesseseyi - İd,
teklifinin olduğu gibi kalmasını müdafaa ediyo
yarın belki bir kanunla böyle bir müessesenin
rum.
kurulması şu Mecliste, şu kürsüden söylenecek Elektrik işleri Etüt İdaresi, bütün Türkiye'
şimdi elimizde varken kaldırmanın ben şahsan
deki
elektrik etütlerini 35 yıldan beri yaptığı
bir mühendis olarak, hiçbir his ve parti tesirin
gibi
yapmaya
devam etsin, TEK müessesesi de
de kalmadan aleyhindeyim.
onun etüdüne istinaden elektriğini üretsin, ilet
sin, dağıtsın. Daha TEK Müessesi kurulmadan,
Sayın arkadaşlarım, bana inanmıyabilirsinİK.
kurulmuş olan bir müessesenin dağıtılması; o
Ben «politikadan dışarıdayım» dedimse, ben hiç
müessese içerisinde yıllardan beri hizmet gör
bir zaman A. P. nin, Barbakanın müdafaasını
müş kıymetli elemanların küstürülmesi, manevi
yapacak değilim. Ben mühendisliğin ve şimdiye
yatlarının bozulması, darmadağınık olması sonu
kadar çok iş yapmış ve şimdiden sonra da çok
cu hem o müessesenin elimidzen çıkarılması, hem
işler yapacak olan bir müessesenin müdafaasını
de onların rencide edilmesi anlamını taşır.
yapıyorum. Burada «Hükümetle aynı paralel
deyim» şeklinde bir düşünce içerisinde olmayın,
Komisyonun, 2819 sayılı Kanunun lâğvedil
hattâ burada Süleyman Demire!'le de aynı pa
mesine dair olan değiştirmesine bu sebeplerle iş
raleldeyiz. Çünkü, o da mühendis, ben de mü
tirak etmiyoruz. G. P. Grupu adına arz ediyo
hendisim. Nisbeten, politik hesaplardan uzak,
rum İd, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, şimdi ol
nasıl ki, hukukçular aynı şeyi düşünürlerse,
duğu gibi kalsın, çıkarmakta olduğumuz kanu-

Millet Meclisi

B : 79

na aykırı hükümler Komisyon teklifinden çıka
rılabilir.
Hükümet teklifinin olduğu gibi kalmasını
arz ve teklif ederim.
Hürmetlerimle efendim.
BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz.
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Türkiye
Elektrik Kurumu kanunu (tasarısının görüşül
mesi devam ©derken, 37 nei maddeye müteallik
(bir (hükmün değiştirilmeısi 'mevzuunda 'benden
'evvel konuşan Sayın Kılıç, G. P. sözcüsü ve
C. H. P. sözcüsü .arkadaşlarımın görüşlerinle
ben de iştirak lettliğimi Ibelirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum.
Filhakika, :bu Ikanun ile telsisi istenen yirmi
milyar lira sermayeli TEK adlı kurum, mem
leket içim 'hakikaten büyük başarılar getirecek
bir tasavvurdur. Heniüz (bir taşandır ve doğimak üzeredir. Yeni doğacağı içim de «kemâl
devrini yaşamıştır, yaşamamıştır» iddiasında
bulunamayız. Yalnız, bir (hakikat var ki, man
tık kaideleri de bunu kabul '©der; bir müessese
kurulurken mevcut müesseseleri de böylle tetkiksiiz, süratli bir rota ile tâhribetnıenin bir
mâna taşıyamayacağını teemmül etmek ;icab2der.
Sadede geçmeden tevvel bir hatıramı arz
'edeyim: İstanbul 1da 'Tramvay iŞirlketi Fatihten
Edirnıekapıya 'bıir hat çekebilmek için, aşağı yukarı, yedi ısene teitkikat yapmış, acaba, bu
run (fayda ve mahzurları ftüe 'olacak diya her
sokak başına, her köşe (başına diktiği adamla
rından «acaba kaç yolcu geliyor, gidiyor» diye
rapor istemiştir. 'Bunun (tetkikini yaptıktan son
ra IhaJttı oraya uzatmıştır.
Şimdi, bizim yeni kurmakta ibuluMuğonıua
TEK isiımSi iktisadi Devlet Teşekkülünün, âde
ta isemeresini görmüş, meyvesini toplamak üze
re bulunuyoruz (hissini işrabederek 35 senelik
mazisi bulunan ve çok şerefli hizmetler ifa et
miş olan (bir teşekkülü, Hükümet teklifine ay
kın olarak Komisyonun birden bire ilga et
mek cihetine gitmesinin doğru bir şey olamaya
cağının izahına çalışacağım.
Filhakika, 37 nci ımaddenin a) 2 fıkrasın
da Hükümetçe yapılan teklif: «2819 sayılı Ka
munun bu kanuna aykın olan hükümleri», ya
ni, bu kanuna aykın olan hükümlerinin ilga
sını derpiş etmiştir.
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Halbuki (komisyon «2819 sayılı Kanunun»
seklinde değiştirmiştir ki, 37 nci maddenin (A)
bendi «Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldı
rılmıştır» der. Binaenaleyh, 2819 »ayılı Ka
nunun thüküırJeri bu suretle tamamen ortadan
kaldırmakta ve nihayet bu kanunun şümulü
içerisine girmiş bulunan 35 senelik teşekkül
doğrudan doğruya muallâkta kalmakta, bilâhara gelen geçici maddelerle otomatikman bu te
şekkülün içerisine girmiş bulunmaktadır.
Türkiye Elektrik isleri Etüt idaresi 2819
sayılı Kanunla görevlerine 1935 ısıenıeısinde baş
lamış, bugün idrak ettiğimiz tarihe nazaran da
35 ısenelik (bir maziye sahiptir. Bu müddet için
de Seyhan, Hirfanlı, Kemer, Demirköprü, Almus, Kesikköprü, Goköekaya, 'Çatalağzı, Am
barlı gibi Ibarajûann, ıson olarak da Keban Ba
rajının etütlerini ynpanış, ayrıca birçok irili ufaklı eletrik etütleri yapmış ve memlekete
büyük hizmetler ifa etmiştir. Bundan başka,
aynı teşkilât Hükümet ve Devlete ait işleri
ifa ederken, diğer taraftan da hususi müesse
selere, özel sektöre de projeler yapmış, nite
kim bu sene - 1969 senesinde - harice karşı ifa
ettiği bu hizmetlerden mütevellit 10 milyon lira
kadar gelir temin etmiştir. Aşağı - yukarı bu
para da bu müessesenin masraflarının % 20 si
ne tekabül eden bir gelirdir ki azımsanacak
bir meblâğ değildir.
Diğer taraftan, yıllardan beri bu müessese
içerisinde çalışmış, gelişmiş, ihtisas sahibi ol
muş 1 800 den fazla personel mevcuttur. Şim
di, biz «mevhum bir saray inşa edeceğiz» diye
hiçbir baraka dahi yapmadığımız halde, muaz
zam, muhteşem bir sarayı yıkmaya da hiçbir
zaman hakkımız yoktur.
Bu itibarla, «TEK» diye tavsif ettiğimiz
müesseseyi bu kanımla ihdas ederken biraz sa
bır ve temenni ile hareket edip, biraz basiret
gösterdiğimiz takdirde elbette iyi neticelerle
karşılaşmış olacağız.
Büyük Millet Meclisi, günün ihtiyaçlarını
karşılıyabilecek her türlü kanun ve nizamları
zamanında ve yerinde ikmâl etmeye, tedvine
muktedirdir. Bu kanunla TEK müessesesini teş
kil ettikten sonra, ilerideki tekâmül ve ihtiyaç
lara göre, Eelektrik işleri Etüt idaresinin bu
müessese ile irtibatını temin edecek, sağlıyacak kanun ve nizamları getirmek, icabeden
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tadilleri temin etmek müşkül bir şey değildir.
Bu itibarla, bizi doğrudan doğruya sele götü
ren yoktur, üzerimize bir felâket yağmuru da
yağmıyor, alelacele bu kanunla bu müesseseyi
ilga cihetine gidersek büyük bir haksızlık yap
mış ve belki de isabetsiz bir adım atmış oluruz.
Bu bakımdan, bu müessesenin, yine, haliyle ip
kasının lüzumuna inanıyoruz. Bu istikamette
ifade ve beyanda bulunan ve görüşlerini izah
eden arkadaşların görüşlerinde isabet mevcut
tur. Aksi mülâhazalar, nihayet biraz hissî ve
bir acelenin mahsulü, teenniden mahrum birer
adımdan ibarettir. Nitekim, Hükümet görüşü
de, görüşümüz istikametindedir. Komisyonda
da basit bir ekseriyet bu mevzu üzerinde dur
muştur.
Bu itibarla, bu kanunun 37 nci maddesinin
(a) 2 fıkrası ile derpiş edilen 2819 sayılı Ka
nunun ilgası ve dolayısiyle Türkiye Elektrik
İşleri Etüt İdaresinin şahsiyeti hükmiyesinin
kaldırılması yersezdir. Bu istikamette bende
niz bir takrir vermiş bulunmaktayım. Takriri
min desteklenmesini istirham ederim. Maruza
tım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan
bir - iki arkadaşa cevap vermeden geçemiyeceğim.
Karma Komisyonda ben de üye idim. Bu ka
rarın, düşünülmeden alındığını söyliyen arka
daşımızın tamamen isabetsiz bir hükme vardığı
nı açıklamada fayda mülâhaza ediyorum. Ko
misyon, tamamen bu kararı ittifakla almış ve
maddeyi bu şekilde tedvin etmiş bulunmakta
dır.
Ancak, arkadaşım hissiyatını ifade ettiler,
«ben bir mühendis gibi konuşuyorum» dediler.
Biz, bir mühendis gibi konuşmuyoruz, ama
tedvin edilecek bir kanunun, kurulacak bir mü
essesenin ilmî esaslara göre kurulmasını düşü
nüp, taşınıp, hösabedip; aklımızın ermediği hu
susları da ilgililere sorarak tesbit ettikten son
ra bu hükme varmış olduğumuzu burada bil
hassa açıklamak istiyorum.
«TEK» bir bütündür. Bir müessesesinin içe
risinde bir baş olur. Eğer, Elektrik işleri Etüt
İdaresi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın bünyesinde kalacak, TEK kendi bünyesin— 706
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de ayrıca bir elektrik etüt işletmeleri dairesi
kuracaksa - ki, bu böyle olacaktır - her iki
dairenin, ne ekonomik, ne de iyi bir hüviyeti
icabetirdiği şekilde çalışacak, iki başlı bir
müessese olacaktır. Bir tarafta aynı işi gören
bir müessese, diğer tarafta da aynı işi gören bir
müessese. Siz, TEK'i bir bütün olarak kabul et
tiğinize göre, ayrı ayrı müesseselerin çalışması
nı ister misiniz? Ama, siz orada üç veya dört
tane mühendisi kırmamak, darıltmamak ve
ya onların Türkiye dışına gitmesini ve
ya başka sebeplerle, başka hâdiselerle bu
nun hallini düşünüyorsanız, biz tahmin ediyoruz
ki bu doğru bir yol olmıyacaktır.
İHSAN KILIÇ (Samsun) — Hükümet de bi
zim fikrimizde.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hükümet de
böyle istiyor mu?
SALİH AYGÜN (Devamla) — Hükümet istiyebilir. Sayın Bakanımız da bunu istediler.
Hükümet teklifi olarak ısrar ettiler. Fakat Ko
misyon, bu fikre iltifat etmedi, reddetti bir fik
ri. Her zaman Hükümetin kabul ettiği şeyin
doğru olduğu söylenemez.
2819 sayılı Kanunun mutlak surette ilgası
gerekir, müessese dağılmıyacaktır. Arkadaşla
rımız bilhassa bunun üzerinde duruyorlar; bu
müessese bütün var ligiyle TEK'in bünyesine
geçecek, TEK bünyesinde yeni bir müdürlük
olarak veya müdür muavinliği olarak çalışma
ya devam edecektir. Biz bunu böyle anlıyoruz.
Zaten başka türlü anlamaya da imkân yok ka
nısındayım.
Muhterem arkadaşlarım, biz burada doğru
yu ve inandığımızı savunmak zorundayız. Mü
hendis olabiliriz, hukukçu olabiliriz, her
şey olabiliriz ama inandığımız dâvanın da
mutlak surtte peşini bırakmamamız gerekir.
Biz, maddenin mutlak surette komisyonun tek
lifi şeklinde geçmesini arzu ediyoruz.
Hepinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Nuri Bayar.
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatinde,
belki de arkadaşlarımın söylediklerinin hemen
hemen aynını aynı mahiyette telâkki edilebile
cek şeyleri söylemek üzere huzurunuza geldim.
Değerli arkadaşlarım, TEK gibi bir mües
sese kurulurken aynı hizmetleri görecek diğer
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bir dairenin muhafaza edilmesi telâkkisini, şah
san anlamakta müşkülât çekiyorum. Bu kanun
görüşülürken iktisadi karakteri bize benziyen
memleketlerde cari olan ve hattâ iktisat kitap
larına da geçen bir halin mevcudiyetini müşa
hede ettiğim için birkaç söz söylemek ihtiya
cını bu vesile ile duymuş bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, az gelişmiş memle
ketlerde devlet idaresine hâkim olan çok ente
resan, çok ilginç bir kaide vardır; bu nevi
memleketlerde meselenin içinden çıkılamaz gibi
gözüktüğü, meselelere çözüm yolu bulunması
müşkülleştiği nisbette, bu meseleleri halletmek
için yeni teşkilât kurma hastalığı vardır; yeni
teşkilât, yeni kademeler, yeni daireler... Hattâ
bunları, biraz da lükse inhimak ederek kurma
meyli ve hastalığı vardır. Bu madde münasebe
tiyle benim hatırladığım bu karakter oldu.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kalkınma
yı pahalı hale getiren, kalkınmanın maliyetini
yükselten başlıca hâdiselerden biri aynı hiz
meti mütaaddit daireler, mütaaddit seksiyon
lara gördürme hastalığıdır.
Değerli arkadaşlarım, aynı mahiyetteki bir
hizmeti müteaddit ünitelere gördürme fonksi
yonu, kalkınmayı pahalı hale getiren, hattâ kal
kınmayı gayrimümkün hale getiren sebeplerden
biridir. Türkiye'de kalkınma pahalı oluyorsa,
israf var ise - ki, bu israf hem para israfı ola
rak, hem de kadro israfı olarak telâkki edilebi
lir - sebeplerden biri budur.
Değerli arkadaşlarım, kanunen TEK'e hiz
met veriyorsunuz, aynı mahiyette hizmet gören
müesseseyi, «hayır dursun» diyorsunuz.
Bu, mümkün değil, eski müessesedir, büyük
hizmet yapmıştır. Doğru. Bunu saygı ile yâdetmek mümkün, ama devleti de müzeden idare
etmek imkânı yok. Devlet, yeni fikirlerini, hâ
diselerin terekkübettirdiği, terkibettiği, birtaikım yeni hâdiselerin icabı olarak yeni tedbir
ler bulmakla mükellef bir mekanizmadır, bir
organdır. Bu karakteri icabı çok eski, hizmeti
son derece büyük müesseseleri bazen lâğvet
mek, onun yerine yenilerini ikame etmek za
ruretini duyabilir. O itibarla değerli arkadaşla
rım, Elektrik işleri Etüt idaresinin, TEK'e ve
rilen hizmetler için muhafazası düşünülüyorsa
yanlış.. Fevkalâde hatalı karar olur.
Muhterem arkadaşlarım, eğer bir proje da
iresi gibi, bir mühendislik hizmetleri iairesi gi
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bi muhafaza etme gayreti varsa, onun yolu da
başka olmak lâzım. Yeni bir kanun getirilir,
Elektrik işleri Etüt idaresine yeni hizmetler
veren yeni bir kanun getirilir, yeni bir fonksi
yon verilir, muhafaza edilir mi edilmez mi bil
mem, ama TEK kurulurken TEK'e verdiğimiz
kanuni görevlerin dağıtılmasına, yaygın hale
getirilmesine müncer olacak bir müessesenin
muhafaza edilmesini haklı ve doğru görmüyo
rum.
Muhterem arkadaşlarım, eğer mesele muğ
lak telâkki ediliyorsa, ben Sayın Komisyon Baş
kanı arkadaşım Karakaş'tan istirham edeyim,
nreseleyi bir kere daha kendi aralarında tetkik
buyursunlar, cereyan eden müzakerelerde orta
ya çıkan yeni argümanlar olabilir, meseleyi bir
kere daha etüdetmede fayda mütalâa ediyo
rum. Eğer sayın arkadaşım bu maddeyi Komis
yona geri almak lûtfunda bulunursa, zannede
rim, bir sureti hal bulunabilir.
Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için
teşekkürlerimi arz ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın Musa Doğan.
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekili arkadaşlarım, gaye,
memleketimizde senelerin ihmaline uğrıyan kö
ye ve kente hizmet götürmektir. Bunda mütte
fikiz. TEK Teşkilâtı kanunu hemen hemen neti
celenmek üzeredir. Şimdi, burada, Elektrik iş
leri Etüt İdaresinin de müstakil olarak kalma
sı teklifi ile karşıkarşıyayız..
Muhterem arkadaşlarım, bir zamanlar, hepi
niz hatırlarsınız, Türkiye'de köy dâvasının
% 99 nu halleden Bayındırlık Bakanlığı yani
şimdiki Bayındırlık Bakanlığı vardı. Bayındır
lık Bakanlığının bünyesi, vilâyetlerde nafıa
müdürlükleri ile gösteriliyordu. Bilâhare YSE
Teşkilâtı, DSİ teşkilâtı, Karayolları, Toprak - Su
teşkilâtı olarak parçalandı. Hepiniz köyden,
kentten geliyorsunuz. Bugün halkımız vilâyete
gittiğimiz zaman şaşırıyor, muhtarlar bile şaşı
rıyor. Bir gölet işine gidiyor, su işlerine gönde
riyorlar, su işlerine gidiyor Toprak - Su'ya gön
deriyorlar. Dairelerde bir lüks, bir saltanat al
mış yürümüştür. Toprak - iskân idaresine gidi
yorsunuz, elli tane lüks araba yatıyor, «efen
dim, ben köy göletine gidip bakacağım ama
araba yok.»
Şimdi arkadaşlar, bir hizmet yapıldığı za
man, Sayın Nuri Bayar Beyefendi arkadaşımı-
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zm da işaret ettikleri gibi, 100 kuruş harcadı
ğımız veya harcıyacağımız zaman, hiç olmazsa
60 - 70 kuruşun yatırım olarak köylüye gitme
si, köyde yapılması lâzımdır.
Şimdi arkadaşlar, eğer bu şekilde iki teşki
lât karşıkarşıya kalırsa mesuliyet dağılacaktır.
Yani, Hükümet dahi köylünün hizmetinde, köy
lü kardeşlerimizin hizmetinde müşkülâtla karşı
karşıya kalacaktır. Bu iki kurum eğer şey edi
yorsa, eleman alınır. Nitekim TEK daha yeni
kuruluyor. TEK'in elemanları, müdürleri,
umum müdürü, müsteşarı, şunları bunları şey
edilmemiş, aynı elemanlar bu teşkilâtın bünyesi
ne de geçer, burada yer alır. öteden beri «Ada
ma iş» diye bir metodumuz vardır. Herkes her
yerde rastgele adama bir iş, rastgele adama bir
iş... Bugün Türkiye'de memur kadrosunun ka
barıklığı korkunç bir derecededir. Aşağı - yu
karı 20 - 25 nüfusa bir memur düşüyor. Biz
bu şeyin içinden çıkamıyacağız.
Sözlerimi özetliyorum:
Köy İşleri Bakanlığına kendi vilâyetime ta
allûk eden bâzı mevzular için gittim. Köy sula
rı için, YSE'nin suları için bana liste verdiler.
Bu listede - biraz evvel komuşam (sayın arka
daşım İsmail Hakkı Alaca'nın 'bulunduğu - Digor Nahiyesinde yapılacak işleri tgiöriimce hay
ret ettim. Yani, bir insan kendi memleketini
bu şekilde görüp telâkki efcmıeimellıidiır. Fransa'
dan, ingiltere iden adam (getirseniz ve bir defa
Bilgor'a gidip gelse, böyle korkunç bir tabloyu
(karşınıza getirmez.
Bakınız, Çatak Köyüne BU getirtilecek;
Celâl Köyünle su getirtilecek, öz köyüne su ge
tirtilecek Hasam €am Köyüne su getirtilecek,
KaralkaıTe'ye su getirtilecek, Kozluca'ya su ge
tirtilecek bu seme 1970 de programdadır; Uzunkaya ve saireyıe. 'Bu (köylerin yüzde 90 nın suyu
vardır. Zaten 'bir ımemlbadam bu köylere 50 mil
yon liraya dahi su geıtiirîrneye imkân -yoktur.
Yeraltı sularını da çıkarmaya maddeten imkân
yoktur.
Şimdi, bu ışıeikilde melsulliıyetim dağıldığı müe?seiseli3rlile Ibiz, Iköyie Ihiiameit 'götüre'mjeyiz. Be
nim âcizane görüşüm; sisler gibi köyden kent
ten gelen 'bir arkadaşınız olarak, müesseseleri
fazlalaştırnıakla fazla leilıemam (bulundurmakla
umduğumuz hizmetlin yüzde 30 unu götüreme
yiz.
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Bönce, Komisyonum raporuna iltifat etmek,
biraz lOİısun ihizcmet beköiyem halikımızı, kardeşlerkmizd de sevindirecektir. Bu teşkilde oy kullanimanızı istirhamı <&ĞQT, 'hepinizi hürmetle se
lâmlarım.
BAŞKAN — Efendim, bir yeterlik önergesi
vardır. 8 arkadaş da jgörüşmüş bulunuyor.
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Yeterlik
önergesinin aleyhinde 'söz istiyorum, efendim.
BAŞKAN — Sayın Külahlı, yeterliğin aley
himde ısöz istiyorsunuz, p'eıkı efendim.
Sayın Bakam, (buyurumuz (efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sa
yın (Başkan, çok rmuhtıerem arkadaşlarım;
Türkiye Elektrik Kurumunum kanun tasa
rlını, geçici maddelerime kadar 3 birleşimdir
Yüce Meclis müzakere leitmeıkte, geliştirmekte
ve en iyi isteklini vermektedir. Şu anda, kanu
nun çıknıasiyle yürürlükten (kaldırılacak diğer
kanunlar ve MkümlerOıe ilgili bir maddesini
görüştükten sonra geçici Imaddellerime geçeceğiz
ve ondan Isonra da yürürlük maddeleriyle ka
nunu tamamlıyacağız.
Bu vesile ile, ibu kamunun Geçidi Komisyon
da ıslah edilmesi, mükemmellefştirilmesi için
cidden özel ve ömemOi eimieği gedmiş olan Geçi
ci Komisyonumun, bütün üyelerine ve şu âme
kadar kabul iedilem maddelerinde temeği geçen
Millet Meclisinim bütün Isaıym üyelerine cidden
şükran borçluyum.
Ancak, bu şükran duygularımı ifade (ettik
ten ıs'omra, bütün imaddeHbrimdie /muhterem geçi
ci komisyon ile tam bir mutabakat halinde ol
mamıza rağmen, Hükümet tasarısı ile geçici ko
misyon değişikliğinde bu maddemin, yalnız
ikinci fıkraJsında, Elektrik işleri Etüt ida
resi ille ilgili kısımda yapılan değişiklikten. doOıayı mutabık olamamaktan dolayı müteessir ol
duğumu da huzurunuzda beyan etmek isterim.
Bu teessürümün sebebi, komıiisyona değil,
Hükümet üyesi olarak bu kanunu (huzurumuz
da ve komisyon huzurumda müdafaa ederken anlıyorum ki - maksadımızı bir türlü iyi izah
edip, arkadaşlarımıza anlatamamış lolmamız•dır. iMies&le bundan ibarettir.
Arkadaşlar, buradaki bütün tedahüller, bü
tün (kamplikasyonlar, «Elektrik» isminden ileri
ıgefliyor. Birisi, '«Türkiye Elektrik Kurumu»
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diğeri de «Elektrik işleri Etüıt idaresi» dir. I muhtacız. Hükümet olarajk «buna ihtiyaç du
yuyoruz» diyoruz. Bunun elektrikle, köy elek
SanM bir isim, ikisinin (başında ofaca, işlertrifikasyonu ile şehir elektrikleri ile, belediye
dıe bir dublikasyon var, zannediliyor. Arka
elektrikleri ile, yüksek gerilim hatları ile, ener
daşlar, 'durum 'böyle değildir.
ji
santralleri ile, dağıtım ile, tarife ile uzaktan
2819 sayılı Kanunla 1935 yılında kurulmuş
yakından
alâkası kalmıyor.
olan özsrk, ticari usullerle çalışan, malî idari
muhtariyeti olan, etüt, proje ve saire çalışmala
Arkadaşlarım, tekrar ediyorum, mazur gö
rını yapan Elektrik îşi'eri Eltüt İdaresinin, Tür rünüz, meseleyi biraz daha arz ve izah etmeye
kiye Elektrik Kurumu Kanununa mugayir bü
mecburum.
tün maddeler ve hükümleri Hüjkümet tasarısın
Sanki, eskiden olduğu gibi, Elektrik Vergi
da, ilga ediliyor. Türkiye Elektrik Kurumu ile
leri ile elektrik tarifeleri ile elektrik işleri etüt
köye, kas?.!, «ya, şehırs elektrik getirmek, dağıt
leri ile bu idare meşgul olacakmış gibi bir ka
mak, 2113Tj i üretmek ve saire şu ana kadar 36 naat vardır, değil arkadaşlar. Devletin elinde
maddesini huzurunuzda münakaşa edip kabul
kalacaktır. Bir nehir santralı yapılacaksa, icaettiğimiz maddelerle hangi hükümleri getiriyor
bederse bunun etüdünü, projesini yaptıracak
sak, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 2819 sayılı
tır. Ticari usullerle çalışan özerk bir müessese
Kuruluş Kanununun bu Kanuna aykırı bütün
dir, güzel bir müessesedir, teamüllere ve tecrü
hükümleri lâğvediliyor. Lâğvedilince ne olu belere sahübolmuştur. 35 yıllık tecrübesi ve te
yor? TEK Kurumu ile Elektrik İşleri Etüt İda
amülleriyle yerleşmiş, oturmuş bir müessese
resi birbirinden sıyrılıp atılıyor. Biz Hükümet
dir. özel teşebbüs bir büyük tesis, bir büyüTi
olarak ba.ş|ka şey söylüyoruz. Arkadaşlarımız,
fabrika yapacaktır. Bu fabrikanın temel son
devamlı dublikasy ondan, aynı hizmetleri göre
dajlarının etüdünü yaptırabilir. Nitekim, bu
cek iki ayrı idareden, çok umum müdürlükten,
müessese ezel teşebbüse iş yapmaktadır.
çok personelden, çok masraftan bahsediyorlar.
Efendim, bu müessese Devlet Su işlerine de,
Hayır arkadaşlar. Elektrik Etüt İdaresinin adı
Toprak
Su işlerine de etüt ve proje yapabilir.
nı değiştirelim, «Etüt Proje İdaresi» diyelim..
Bu müessese, elektrik enerjisi üretmekle hiçbir
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) —
suretle ilişkisi olmıyan, taşkından konrama,
«Etüt Mühendislik İdaresi» diyelim.
havza etüdü de yapabilir, bir sulama barajının
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA münhasıran tek yönünü, hizmet görecek bir su
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Beye- | lama barajının temel sondaj etütlerini yapabi
lir, raporlarını hazırlıyabilir.
fendi, eskiden elıektrilk işleri bu idareye tevdi
edildiği için «Elektrik İşleri Etüt İdaresi» adı
Biz, Hükümet olarak buna ihtiyaç duyduk,
ile (kurulmuştur. TEK Kanunu çıktıktan ve
bu kanun üzerinde görüştük. Komisyonda bu
TEK Kanununun bütün hükümlerine aykırı hü
şekli ile değiştirildikten sonra Hükümetimizin
kümler lâğvedildikten sonra geride kalan «İda başı ile, yani iSaym Barbakanla görüştük. TEK
renin adı» bir veya birkaç maddelik bir |kanun
Kanunu çıkıyor, tamam. Elektriğe ait her
tasarısı ile huzurunuza gelir, değiştirilir. Ama,
türlü işi, yetkiyi, mesuliyeti TEK'e devrediyo
biz Hükümet olarak bir şeye muhtacız ve o
ruz. Elektrik İşleri Etüt idaresinin buna ait üni
ihtiyacımızdan dolayı Yüoe Meclisten bir şey
teleri de devredilecek; Kanunun buna mugayir
istirham ediyoruz. Diyoruz ki, «Biz Devletin,
hükümleri de kalkacak, Elektrik İşleri Etüt
Hükümetin elinde «Etüt Prode Dairesi» olarak
İdaresinin elektrikle ilgisi kalmıyacak, sıynlabu idareyi muhafaza etmek istiyoruz. Bu Etüt
oaktır. Ama, biz Hükümet olarak, bir «Etüt pro
Proje îdanssi, hususi mühendislik firmalariyle
je mühendislik dairesi» olarak, bu etütleri bu
yürütülecek cinste:1., kısa vadeli, ekonomik olan
güne kadar, 35 yıldır yapmış bir dairenin tec
işler değildir. Bir nehir santralinin veya bir
rübelerinden, oturmuş teamüllerinden - daha
özal teşebbüsün Taksim'de yapacağı Sharton
ne kadar müddet bilemiyorum - memleketimizde
Otelinin temel e onda j etütlerini, parası mukabi- de işleri tam karşılıyacak müesseseler Ve fir
lind-3, yapacak Devletin bir «Etüt Proje Daire- j malar teşekkül edinceye kadar - bunu söyler
si» bulunsun, diyoruz. Bugünkü halde fauna j ken, hani bir muayyen müddet koyuyorum mâ— 709
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nasına Yüce Meclis almasın, her kanunun aslın- I tur. Yüce Meclise maksadımızı arz ve izah ede
bildiğimi ümidediyorum.
da muayyen ömrü vardır, ömrü tabiîsini dol
Teşekkür ederim, saygılarımla.
durur, değiştirilir o başka - buma ihtiyaç var
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Karadır. Elektrik adından başka, Türkiye Elektrik
kaş, buyurunuz efendim.
Kurumu ile en ufak bir ilişkisi yoktur. O ad da
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAHİT
değişir. Daha ziyade bir «enstitü» mahiyetinde
KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
de çalışabilir. Fakat, «Elektrik işleri Etüt İda
yın milletvekilleri;
resi» adının, «Türkiye Elektrik Kurumu» adı
Gecenin bu geç saatinde bu mevzu hakkın
ile alışkanlıktan öteye, en ufak bir irtibatı yok
da
biraz fazlaca izahat verirsem, zannederim ki,
tur, irtibatı kalmıyacaktır; hukukî irtibatı da
beni
mazur görürsünüz.
kalmıyacaktır. Zira, aykırı olan hükümleri lâğ
Siklere niyaJbeten vazife gören komisyonun
vediliyor. Teknik irtibatı az kalacaktır. Türki
başkanı
olarak hu hususta geniş izahatları
ye Elektrik Kurumu, eğer bunun varlığından
vermeye
kendimi
zorunlu görüyorum.
istifade etmek isterse etüdünü yaptırır, özel
teşebbüs de yaptırır. Eti'bahk da yaptırır. Nite
Muhterem arkadaşlarım, 'bu konu komisyo
kim, benim bilebildiğim kadariyle, Zamantı'danumuzca da enine (boyuna müzakere ve münakaşa
ki çinko - kurşun madeninin sondajlarında
edilmiş ve netice itibariyle komisyonumuzda
Elektrik işleri Etüt idaresinin sondaj makina- 'bulunan üylerimizin heyeti umumiyesinin ver
ları çalışmıştı. Büyük bir maden sahasının etü
diği kararla bu şekle gelmiştir. Haddiza
dünde de çalışır.
tında problem gayet basittir . Hükümetimiz
«TEK» adı altında bir tasarıyı Meclise sevketişte arkadaşlarım çok sayın üyeler; Hükü
miştir. Bu tasarının esas gerekçesinde 1959 semetin ihtiyacı, böylesine bir «Mühendislik Etüt mesinden beri Meclislerimize gelen bütün tasa
Proje dairesinin» muhafazasından ibarettir.
rıların gerekçesinde olduğu gibi, bu gerek
Türkiye Elektrik Kurumu ile, Türkiye Elektiçede de Türkiye'de elektrik mevzuunda, hassa
rik Kurumunun Kanunu ile ona verdiğimiz
ten elektrik mevzuunda mevcudolan dağınıklığı
yetkilerle hiçbir ihtilât noktası kalmıyor; bü gidermek, elektrik mevzuunda mevcudolan
tün ihtilâtları ve irtibatları kesiliyor. Çünkü,
duplikasyonları önlemek, insan israfını önle
tasarıyı dikkatle tetkik ederseniz Hükümet
mek, emek israfını önlemek gaye görülmüştür.
«2319 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı hüküm
1935 senesinde kurulmuş bulunan Elektrik
leri» diyor. Komisyon ne diyor? «2819 sayılı işleri Etüt İdaresinin vazifei asliyesi; Türki
Kanun» diyor. Eğer biz, 2819 sayılı Kanunu
ye'de elektrik etüdü ve projesi yapmaktır.
(b) fıkrasının altına alsaydık, bizim isteğimin
Bunun dışarı-la no maden etüdü, ne bakır araşkendiliğinden olurdu. Çünkü, (b) fıkrası, «Bu
tırma?ı, ne şu, ne bu yapmak vazife'si ile yü
kanuna aykırı hükümleri lağvedilmiştir» diyor.
kümlü değildir. Şimdi, gelen bu tasarıda TEK
Binaenaleyh, hukukan irtibatı kesiliyor. HükuKurumuna vazife veriyoruz ve diyoruz ki;
«Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti
kan irtibatı kesilince elektrik mevzularında
için (su kaynaklarından elektrik üretimi ko
yetkisiz kalıyor. Ama bunun dışında, Mühennusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi ha
hislik Dairesi olarak, Etüt Proje Dairesi ola
zırlama ve bu projelerin inşası hariç)) gereken
rak çok çeşitli yatırımlarımızın, projelerimizin
her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve te
ve sairelerin yapılmasında icabında ekonomik
sisleri
yapmak, yaptırmak, istatistik! 'bilgileri
olamıyacak ve icabında uzun vadeli olabilecek
toplamak..» Bu kuruluşu kuruyoruz.
bir etüdü, projeyi hazırlatma bakımından Dev
Ayrıca bunun dışında DSİ adı altında, he
letin elinde, her zaman başvuracak bir mehaz,
pinizin bildiği gibi, Türkiye'de hidrolik kay
bir yer olarak muhafaza edilmesinde ihtiyaç his
naklardan enerji etüdünü yapan, enerji araş
settik. Tasarıyı öyle getirdik.
tırmasını yapan, projelendiren ve inşaatını
Tekrar ediyorum, zannediyorum Komisyon
yapan bir kurulurumuz da mevcut. Eğer biz
Elektrik işleri Etüd İdaresini muhafaza ederda lâyıkı veçhile müdafaa edememek, anlatama
inak, bendenizin bir kusuru ve noksanı olmuş- I 'sek TEK kuruluncaya kadar elektrik etüdü
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işleriyle uğraşan iki müessese varken böylece
ikiyi üç müessese yapıyoruz. Demek ki, ka
nunun gerekçesi ortadan kalkıyor.
Kaldı M, aziz arkadaşlarım, enerji etüd
konusu, hususiyet arz eden Ibir kondur. Türki
ye'mizde maalesef bütün sıkıntılar, geri kal
mış memleketlerin ekserisinde olduğu gibi,
hep proje ve etüd yapma fazlalığından doğ
maktadır. Köy yolundan, köy suyundan tutu
nuz da, pek çok daire tarafından etüdü yapılmıyan mevzuumuz yoktur. Bunların müşah
has misallerini mevzuların içinde senelerce
çalışmış arkadaşlarımız gayet güzel bilirler.
Ben size bir tek misal vermekle yetineceğim.
Su kaynaklarınızdan enerji etüdü, bu
güne kadar DSİ ve Elektrik İşleri Etüd İda
resi tarafından yapıldığı için, bâzı konularda
pek çok aksaklıklar çıkmıştır. DSİ Keban'ın
etüdünü yapmıştır, Elektrik Etüd işleri İda
resi Keban'ın etüdün yapmıştır, ikisi de farklı
neticeler bulmuştur ve çok defa çatışmalar
olmuştur. Haddizatında
su
kaynaklarının
etüdü tek bir elde yapılmak zaruretindedir.
Bir kaynağın etüdünü muhtelif
müesseseler
ayrı ayrı yaparlarsa zararlı olmaktadır ve hunun, dediğim gibi, bizim Türkiye'miz için de pek
çok kötü örnekleri vardır. Kaldı ki, biz bu
kanunu kaldırmakla Elektrik İşleri Etüt İda
resini kaldırmıyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, esas fark burada
dır. Hem diyoruz ki, Türkiye'mizde teknik
elemanımız yok, Türkiye'mizde kurulmuş olan
müesseselere kâfi miktarda yetişmiş, bilgili
eleman bulamıyoruz, diğer taraftan yeni mües
seseler doğuruyoruz. Ben şimdi soruyorum;
bu kuracağımız müessesenin etüt kısmına,
proje ktömma hangi yetişmiş elemanımızı geti
receğiz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar.)
Biz Elektrik İşleri Etüt İdaresini orta
dan kaldırmıyoruz. Kurmuş olduğumuz TEK'in
bünyesine koyuyoruz. Nitekim, bu maddeden
sonra gelen maddelerde; Elektrik Etüt İşleri
İdaresinin personeli, araçları, vasıtaları, nasıl
TEK'e devredilecek? O vardır. Bu personel
Türkiye'nin dışına gitmiyecek bilâkis yeni ku
rulan böyle bir müessesenin, 20 milyarlık de
vâsâ bir müessesenin bu kabîl yetişmiş eleman
lara hassaten ihtiyaç vardır.
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Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bu hususta
deniyor ki : Biz bunu Devlet proje bürosu
haline getireceğiz. Bu, ayrı bir kuruluş ka
nunu işidir. Bunun enine boyuna araştırması
yapılır.
(Sözlerimin başında ifade ettim, Elektrik
İşleri Etüt İdaresi elektrik etüdü için kurul
muş bir dairedir ve buradaki elemanlar ne ma
den etüdü yapacaktır, ne de bir hinanm temel
etütlerini yapacak spesiyalistlerdir. Öyle olun
ca, Elektrik İşleri Etüt İdaresine «Devlet
proje bürosu» hüviyetini kazandırmak, bugünkü
hali ile, asla mümkün değildir. Bu, ayrı bir
konu ayrı bir kanun işidir. Bu takdirde, belki
böyle bir proje kuruluşu içinde meden sektö
rüne de, enerji sektörüne de, plân sektörüne de
yer vermek mümkündür, ama bu felsefe itiba
riyle, biz buna komisyon olarak asla katılmı
yoruz. Devletin, artık mütaahhidin yapabile
ceği hususi mühendislik işlerine kadar inme
sinin mahzurlarını her halde hepiniz biliyor
sunuz. Çünkü Devlet hakikaten yetişmiş ele
man sıkıntısı çekmektedir.
Bu seheple ve esas kanunun gerekçesine de
ayları olduğu için, Elektrik Etüt İşleri İda
resinin lağvı değil, Kanununun kaldırılması su
retiyle, gelen maddeler içinde görüleceği gibi,
fou müessesenin bütün kabiliyetleriyle, imkânlariyle, eldeki bilgileriyle ve tecrübeleriyle
TEK gibi büyük bir kuruluşa önderlik etme
sini istiyoruz.
Ayrıca, bundan evvel de kabul ettiğiniz gifbi,
TEK o kadar devasa (bir kuruluş oluyor ki,
öngörülen üç tane genel müdür muavinliğini,
sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımın ve diğer ar
kadaşlarımın teklifi ile beşe çıkarmış bulunu
yoruz. Saym C. H. P. sözcüsü arkadaşım ifade
buyurdular; «TEK'in bünyesi içind« etüt ve
plânlama özellik arz eder» dediler. Demek ki,
TEK öyle bir kuruluş olacak ki, etüt kısmı
na büyük bir ağırlık verilecektir ve böylece,
belki bir umum müdür muavinliği bu işle vazifelenecektir. Bu, hiçlbir zaman Elektrik işleri
Etüt İdaresinin lağvı değil, bilâkis Elektrik
İşleri Etüt idaresinin TEK içinde en iyi değerlendirilmiesi demek olacaktır.
Bu hususları Umumi Heyetinize arz etmeyi,
komisyon olarak faydalı mülâhaza ettim, say
gılar suriarim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Baklan, buyurun efendim.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan,
saat 8 i geçti, ekseriyet de yok...
'BAŞKAN — 8 diye bir şey kararlaştırılımadı, Sayın. Ülker. 37 noi madde bitene kadar
dedim ve lâakal 8 olacak dedim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
ıSaym komisyon başkanı «Elektrik işleri
Etüt idaresi lâğvedilmiyor, 1 ve 5 nci geçici
madde ile TEK içerisine geçiyor, önderlik edi
yor filân...» dediler.
Muhterem arkadaşlarım, ben bir hususu
arz edeceğim, lâğvedilip edilmediğini Yüce
Meclisin takdirine arz edeceğim. Kuruluş Ka
nunu kaldırılıyor, kuruluş kanunu olinıyan
bir teşekkül kalır mı? Kuruluş kanunu kaldı
rıldıktan sonra hükmi şahsiyeti kalmıyor. Ne
si kalıyor geriye? Personeli oraya tâyin edile
cekmiş...
Arz ederim, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Efendim, son söz Sayın Cemal
Külâhlı'nm, buyurun.
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ekseriyet yok
Sayın Başka,n.
BAŞKAN — Efendim, onu söylemenin za
manı var. Bir parça sabredip söyleyin, yokla
ma yapayım kapatayım.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yorum da ya
pabilirsiniz, gözüküyor.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, siz yeterlik
önergesi aleyhinde de söz istemiştiniz, fakat
sırada zaten sizin isminiz var. Yani son söz
olarak size veriyorum.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Komisyon Başkanı arkadaşım mevzu ile ilgi
li olarak detaylı bir konuşma yaptılar. Ben de
müsaadenizle bir iki noktaya temas etmek isti
yorum.
Muhalefete mensup arkadaşlarımız, bizim bu
konuda Hükümet tasarısı ile karsı karşıya oldu
ğumuzu belirttiler. Ben de bu arada şunu ifade
etmek istiyorum; bu kanun tasarısı, daha önce
sevk edilmiş ve geçen dönem kadük olmuş ka
nunlardan birisidir. Bu kanun tasarısında Elek
trik İşleri Etüt İdaresi TEE bünyesinde müta
lâa edilmekte idi. Ben arzu ederdim ki, bu ko

11 . 5 . 1970

O:1

nuda bilhassa Sayın Bakanımız «Eskiden niçin
böyle düşünülmüştü, şimdi neden bu şekilde dü
şünüyoruz» münakaşasını Meclis huzurunda
yapsınlar.
Sevgili arkadaşlarım, 20 milyar liralık bir
İktisadi Devlet Teşekkülünün kurulması için
karar vermiş bulunuyoruz ve bu arada 5 Genel
Müdür muavinliğini, yine arkadaşların teklifi
ile 3 ten 5 e çıkarmak suretiyle, kabul ettik.
Bu Genel Müdür muavinlerinden birisinin
görevi; etüt ve proje işleri olacaktır. 20 milyar
liralık bir iktisadi Devlet Teşekkülü elbette ki,
kendi mevzuu ile ilgili etüt ve proje işlerini
kendisi yapacaktır. Bunu başka türlü düşün
mek mümkün değildir. O halde ne olacaktır?
Elektrik İdaresinin bugünkü bünyesinde kurul
muş elan proje hizmetleri için, mühendislik
hizmetleri için organize edilmiş olan teşkilât
TEK'in bünyesinde de kurulmak mecburiyetinde
ve zaruretinde olacaktır. Bunu başka türlü dü
şünmek mümkün değildir. Şimdiye kadarki
tatbikat, maalesef memleketimizin aleyhine ol
muştur.
Sevgili arkadaşlarım, Elektrik İşleri Etüt
idaresinin hizmetlerinden bahsettiler. Ben de
bizzat yaşadığım ve başımdan geçen bir, iki hâ
diseyi müsaadenizle, bu münasebetle bu kadar
münakaşaya girildikten sonra, dile getirmek is
tiyorum.
Hasıl ki, bir insan, büyük yatırım yapmak
istiyen büyük sermayedar yapacağı işin etüdü
nü, projesini yakinen bilmek ve takibetmek is
terse, bir teşekkülün de aynı şekilde etüdünü,
projesini kendisinin yapmasında büyük fayda
vardır.
Sevgili arkadaşlarım, Bursa'da vazifede
iken elektrik İşleri Etüt İdaresinin yap
mış olduğu projelerin tatbikatında çalışı
yordum. Mevzu, Balıkesir, Göbel, Göbel - Ban
dırma, Göbel, Gönen - Biga, Göbel - Mustafa
kemalpaşa - Karacabey ilçelerinin etüdü, bir
kısım, trafo merkezlerinin yapılması ve bu
şehirlerimize, enterkonnekte sisteme bağlamak
suretiyle, enerji vermekti. Bir kısım trafo mer
kezleri ve bir kısım enerji nakil hatları yapıla
caktı. Burada sadece bir trafo merkezinin yeri
ni değiştirmek, birkaç milyonluk bir tasarruf
sağlıyor. Bağlı bulunduğum Etibank Genel
Müdürüne mevzuu götürdüm. Konu Elektrik İş-
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leri Etüt İdaresi i e ilgili idi, oraya gittik. i kil hakkında bize kâfi derecede izahatta bulu
«Malzeme siparişe bağlandı, hiçbir değişiklik
namadılar. Memleketin, eğer elektrik projesi
yapılamaz.» dediler. Çünkü inşaatı yapan, te
bakımından, elektrik etüdü bakımından ihtiyaç
sisi yapan kendileri değillerdi.
ları varsa zaten biz bu değişiklikle, Komisyo
İkinci bir konu; Paşalar - Bilecik - Karaköy - nun bu teklifiyle onu halletmiş bulunuyoruz.
Bozüyük enerji nakil hattı ve Bilecik - Kara
Memleketin hakikaten kimya sanayiinde, di
köy - Bozüyük kasabalarına enerji verilmesi ko ğer sanayi kollarında ve diğer konularda etüt
nusu idi. Karaköy'e kadar gelen enerji 66 bin
ve proje bürosuna ihtiyacı vardır. Bunu kabul
Wolttan 34 bin Wolta düşürülüyor ve buradan
ediyoruz. Ama, bu teşekkülden bunu beklemek
Bozüyük kasabasına 34 bin Wolt ile enerji veri
mümkün değil. Çünkü, bunun nüve olması müm
liyor. Halbuki basit bir hesap, akıl, mantık ve
kün değil. Tamamen yeni bir teşkilât düşün
iz'an onu gösteriyordu ki, bu enerji nakil hattı mek lâzım, yeni bir organizasyona gitmek lâ
Bozüyük'e kadar 66 bin Wolt olarak devam et zım. Sadece binasından istifade edilir.
meli.
Sevgili arkadaşlarım, bu tasarı sevk edildik
Bu şekilde bir yanlışlık yapılmıştı, bir hata ten sonra eski Enerji Bakanımız Sayın ibrahim
yapılmıştı, projeyi Elektrik İşleri Etüt idaresi Deriner ile Anadolu Ajansının yıldönümü mü
yapmıştı, kanuna göre Etibank bunu aynen uy
nasebetiyle verilen kokteylde karşılaştık, ayak
gulamak mecburiyetindeydi. Karaköy'e, bundan
üstü konuştuk. Kendisi, senelerce bu idarenin
dolayı 1000 Kw. lık bir transformatör yerine
başında bulunmuş, Umum Müdürlük yapmışlar
4000 Kw. lık bir transformatör koymak mecbu
dır. Bahsettim, dedim ki, Hükümet tasarısı bu
şekilde, siz ne düşünüyorsunuz?
riyetinde idiler. Çünkü, Bozüyük'ün ihtiyacı
olan 3000 Kw. lık transformatörün hattı da onun
Diğer mühendis arkadaşların da noktai na
içinden geçecekti.
zarı aynı istikamettedir. Yani, teknik bakım
Buna ait birçok mİ3aller vermek mümkün.
dan, konuyu yakinen bilenleri tatmin etmek ba
Şimdiye kadarki tatbikat maalesef iyi olmamış- ı kımından ve her şeyden evvel yeni kurulmakta
tır. Birçok isabetsizlikler söylenebilir.
olan Türkiye Elektrik Kurumunu proje ve etüt
bakımından
takviye etmek bakımından bundan
Bu arada duplikasyonlar olmuştur; fuzuli
yere etütler olmuştur. Meselâ, Etibank gitmiş- ı başka çıkar yol yoktur. Komisyonun teklifi
tir, Akyazı - Hendek hatttını etüdetmiştir. Baş isabetlidir. Bu istikamette rey vermenizi bilhas
sa rica eder, saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
ka bir teşkilât gitmiştir, ikinci bir defa orayı
larından alkışlar.)
etüdetmiştir.
DSİ, Elektrik işleri Etüt İdaresinin yapmış
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gerek
olduğu ölçmelere itibar etmez kendi ölçmelerini yeterlik önergesinin oya sunulup kabulünün ve
kendisi yapar. Bunlar, mevzu ile yakın ilgisi gerekse yeterlik önergesi kabul edildiği takdir
olan arkadaşların bildiği konulardır.
de, arkadan oylanması gereken tadil önergeleri
Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada Elektrik
nin kabulünün daha fazla çoğunluğu kapsıyan
İşleri Etüt idaresi bütün personeli ile, bütün
bir birleşimde yapılmasını, bendeniz Başkan
teknik gücü ve kuvvetiyle TEK'in bünyesinde
olarak, daha isabetli görüyorum.
vazife alacaktır, almalıdır. Bizim noktai nazarı
Esasen, oya sunsam da öyle zannediyorum
mız bu.
ki, arkadaşlarımız itiraz edecekler. Vakit gecik
İkinci bir mesele; meselâ, Elektrik işleri
miştir. Görüşmeler bitmiştir. Yeterlik önergesini
Etüt idaresinin getirdiği bir elektronik beyin
gelecek birleşimde oylamak suretiyle müzakere
vardır. Buna göre teşkilât organize olmuştur. lere devam edeceğiz.
Bu da buraya intikal edecektir.
13 Mayıs 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te
Sevgili arkadaşlarım, Sayın Bakanımız de toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
diler ki, «Yeni bir şekil vereceğiz.» Ama orta
da, elimizde bir kanun yok. Verilecek yeni şe- |
Kapanma saati : 20,20
••
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Pazartesi

Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B * İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
'SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, içişleri,
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden 'kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı :
121) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970)
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149)
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970)
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172)
(C, Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu,
Ayşe'den doğma 2Q,10.194Ş boğumlu Kâmil Ak-

man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi :
3 . 2 . 1970)
2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı •
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970)
3. — Van'ını Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47)
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970)
5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S.
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3 970)
6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in.
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51)
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970)
7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90
cilt 22 sayfa 146 ola nüfusa kayıtlı, AU Osman-
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oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma
tarihi : 4 . 3 .1970)
8. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının
taksitlendiriknesi hakkında kanun tasarısı ile
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114,
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi :
2 . 4 . 1970)
9. — Tekel Genel Müdürlüğü 'kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147)
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970)
10. — Harb okulları kanunu tasarısı ile
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî
Savunma, Maliye ve Plân
komisyonlarından
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970)
11. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (i)
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomiiisıi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı :
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970)
12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel

Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110)
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970)
X 13. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanımasınm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi :
9 . 4 . 1970)
X 14. — Sosyal güvenliğin asgari normları
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970)
15. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970)
16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12
arkadaşının, Bağcılığımızın
modernleştirilmesi
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu
(2/193) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi :
11 . 4 . 1970)
17. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair Kanunun 21 ncıi maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178)
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970)
18. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı -münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer ımaa^ tutanında
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet

Meclisinin açılışının 50 nei yıl münasebetiyle
O. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı :
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970)
19. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi ıhaJkkında kanun tasarısı ve Adalet vç İçiş
leri (komisyonları raporlan (1/80) (S. Sayısı :
12(3) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070)
20. — Toprak ve İskân İşleri Genel müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı Köy İşleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 124)
(Dağıtma tarittıi 21 . 4 . 1970)
21. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm,
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi,
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14)
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22.4 .1970)

22. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın,
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, İçel Milletvekili Celâl
Kargılı'mn, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970)
23. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970)

