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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim ilki oturum yapan Genel Kurulda : 
IHidayet Uğur, elemek fiyatlarının artırılması ve 

(hububat ihracatı kararlarıyla ilgili olarak toplumun 
iktisadî durumu; 

Zeki Özkaya, su ürünleri ve soranları; 
Mehmet Aydar, Yurda dönen işçilerimizin trafik 

kontrollerinde araçlarının iaranması, Ankara'da tra
fik kontrolleri ve trafiği tehlikeye düşüren yabancı 
TlR'ların durumu; 

Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 
(Danışma Meclisi içtüzüğünün 47 nci maddesi ge

reğince hazırlanan Anayasa Komisyonunun Aylık 
Çalışma Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sahili Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak Ka
nun Tasarısının tümü kabul edildi. 

(Başkanlık Divanının, Anayasanın Genel Kurulda 
görüşülmesiyle ilgili kararı, Genel Kurulun bilgisine 
ısunuldu. Kararın bir sonraki Birleşimde görüşüleceği 
bıildiriildii. 

166123 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 73159 sayılı Kanunla Değişik 6 nci Mad
desinin Değiştlirilmes'ine ilişkim Kanun Hükmünde 
Kararname ile ilgili Kanun tasarısının; 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un, 22.5.1930 
tarihli ve 1K33İ2 sayılı Askerî Ceza Kanununun 32 nci 
maddesi ile 3'5 inci maddesinin A/l fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin; 

(Eşref Özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yenine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının; 

Maddeleri ve tümü kabul edildi. 
il Temmuz 1982 Perşembe günü saat 14,ÛO'te top

lanmak üzere Birleşime saat '18.1 ö'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

©aşkaravekili 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye 'Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Necip ©IlJGE ve 

9 arkadaşının, Danışma Meclisi içtüzüğüne 'Bir Elk 
Madde ile 'Bir Geçici Madde Eklenmesi Haikkında 
teklifi. 1(12/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 301.6,1982) 
(Anayasa Komisyonuna : 3Û.!6J 19812). 

12. — Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
IDOST ve 14 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 'Emekli 
Sandığı Kanununun 3(2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi. (12/56) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3,0.6.1982) (Bütçe - (Plan Komisyonuna : 
1.7.19182) 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 114 üncü Birleşimini açı- yorum. Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Şu anda Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisinin 

Sayın Başkanı ve değerli milletvekilleri Meclisimize 
şeref vermişlerdir. (Sürekli alkışlar) 

Aramızda bulunmalarından duyduğumuz büyük 
memnuniyeti ve bahtiyarlığı arz etmek isterim ve 
kendilerini siz değerli üyeler adına ve şahsen, Başkan
lık Divanı adına saygıyla selamlarım. 

Türk Milletinin ve Danışma Meclisimizin en bü
yük temennisi ve en büyük arzusu, Kıbrıs'lı soydaş
larımızın bağımsızlığın, refah ve mutluluğun zirvesi
ne çıkmalarını istemektir. 

Sayın Meclis Başkanının şahsında ve değerli mil
letvekillerinin şahıslarında Kıbrıs Türk Federe Dev
leti Sayın Başkanına, Kıbrıs Türk Federe Devleti 
Sayın Başbakanına ve Sayın Hükümet Üyelerine, bu
rada bulunmayan yine Sayın Kıbrıs Milletvekillerine 
ve nihayet bizim gönlümüzde büyük yerleri olan 
Kıbrıs'lı bütün soydaşlarımıza, arz ettiğim gibi, Sa
yın Başkanın ve burada bulunan sayın milletvekille
rinin şahsında en derin saygılarımızı arz etmek iste
rim. 

/. — Kâzım Öztürk'ün, yetişkin personel kaybı 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Çalışmalarımıza başlıyoruz. Gündem dışı söz is
teyen Sayın Öztürk'e söz vereceğim. Yalnız dün de 
arz ettiğim gibi, gündem dışı konuşmaların beş da
kikayı aşmaması, gerekirse bir - iki dakikalık sizlerin 
de sabır ve tahammülünüz, bizim de müsamahamızla 
bir - iki dakikaya izin verebileceğiz. 

Sayın öztürk'ün gündem dışı konuşma isteğini 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1 Temmuz 1982 tarihli Birleşimde, yetişkin per

sonel kaybı konusunda gündem dışı söz verilmesini 
tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Yetişkin personel kaybı konusunda gündem dışı 
söz alarak huzurunuzu işgal ettiğim için bağışlanma
mı rica ediyorum. N 

Bir gazetenin geçen cumartesi sayısında, bir de
ğerli Bakanımızın yüksek bir hastanemizde tetkike 
tabi tutulduğu, ameliyata gerek görüldüğü, ekip ve 
yerin ayrıldığı, bilahara bu Bakanımızın bir dış ül
kede ameliyat olduğu haberini veriyor ve hastanenin 
üzüntülerini dile getiriyordu. Yine basın haberleri
mizden, bir hekimimize bir komşu ülkenin, aylığı 600 
bin liradan ücret verileceği ve kendi ülkesine davet 
edildiği yazılıyordu. Bir başka olay; doktoru bir ya
bancı ülkede, hastası Türkiye'den gider, dövizi Tür
kiye'den gider, ameliyatı yabancı ülkede yapılır ve 
ameliyat dış ülkede yapılmış olur. Bazen bir hasta 
için yaptığımız sarfyiat, bir hastanenin kurulmasına 
yetecek düzeye varır. Kamu sektörünün yetiştirdiği 
güzide elemanlar, devletin fedakârlığıyla yetişirler ve 
bir zaman sonra kamu sektöründe görev almaksızın 
kimi zaman özel sektöre, çoğu kez dış ülkelere ka
yarlar. Bu neviden kısa bir araştırma bu sözlerimi 
daha da gerçekliğiyle ortaya koyar. Petrol mühendis
lerimizin, MTA'nın okuttuğu elemanların, Etibank'ın 
okuttuğu elemanların, Sümerbank hesabına okuyan 
gençlerimizin kaçta kaçının şu anda kamu görevi 
aldığım dikkate almamız lazımdır. 
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Yetişkin elemanlarımızın, işçilerimizin ve bilim 
adamlarımızın Almanya'dan başlayarak dış ülke
lerin kalkınmasına ne türlü katkıda bulundukları he
pimizin malumudur. 

Ülkemizde insanlar nadide bir kır çiçeği gibi ye
tişirler ve kendileriyle gelişen bölüm kendilerinden 
sonra yok olur. Bu bize, tarihte Osmanlı devri ısla
hatının yapılış biçimini hatırlatmaktadır; kişilerin ha
yatıyla sınırlı, kişiler hayattan çekildiği zaman o ıslahat 
da son bulur. 

Bu sözümü daha belgelemek için bir Ersek, bir 
Beyazıt, bir Haberal şu anda aklıma gelen isimler
dir; tüm bu insanlar, dünya çapında değerli deneyim
ler, değerli veriler ortaya koyarlar; ama bakarsınız kıi, 
bunların klinikleri ekolleşmemiş, müesseseleşmemiş, 
kendilerinden daha öteye geçememektedir. 

Meclislimiz, kalıcı tedbirleri, kalıcı ilkelleri ortaya 
koymakla görevli olağanüstü bir Meclistir. Bu konuyu 
ortaya getirmişken bunun da çareleri bulunmalıdır. 
Kargaşayı düzene çevirmek için alelacele alınan ted
birler, zamanla düzenleyici ve kalıcı tedbirlere dö
nüştürülmelidir. Kargaşayı düzene sokan bu tedbir
lerin kısa sürede özendirici hale dönüştürülmesini dili
yoruz. 

Sanayi ve tarım ürünlerinde dünya standartlarına 
doğru giderken, yetişkin iınsan değerini de aynı stan
dartta tutmaya mecburuz. «Geri kalmış veya geliş
mekte olan ülkeler» deyimi içinde ve tüm ülkelerin 
derdi olan yetişkin insan erozyonu ülkemiz için de 
geçerlidir. Yüksek öğrenimin yeniden düzenlenmesine 
geçildiği ve kargaşayı düzenlemeye yönelik kanunla
rımız en kısa sürede özendiricilik vasfını kazanma
lıdır. «Beni Türk hekimlerine teslim edin» diyen 
Atatürk'ten kaynaklanan hekimlikte olduğu gibi, di
ğer dallarda da ihtisasa ve kuruluşlara yer verilmeli
dir. Geçmiş dönemlerde ve günümüzde de etkisini 
sürdürerek devam eden bu dışta tedavi usulüne son 
verilmelidir. Ülkemizde hamdolsun yeterince hekimi
miz, teknik personelimiz, yetişmiş insanımız vardır. 
Bir noksanımız vardır; bunları müesseseleşfciren mües
seseleri normal çalışır hale koymakta gecikmelerimiz 
vardır. Bu gecikmelerin bir an önce ikmalini dili
yorum. 

Hekimlik ve tedavi konusunda belirli ölçülerin dı
şına çıkılarak yüksek düzeyde yalnız yurt ihtiyacını 
değil, yurt dışından da Türkiye'ye tedaviye gelecek
leri tedavi edecek müesseselerin oluşturması husu
sunda ilgililerin gerekli tedbirleri almalarını talep 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

2. — Başkanlık Divanının, Anayasanın Genel Ku
rulda görüşülmesiyle ilgili kararı üzerinde yapılan 
müzakereler., 

BAŞKAN — DeğerM üyeler; 
Gündemlimizin Sunuşlar kısmında dün Yüce Heye

tinize okuduğumuz Anayasanın görüşülmesiyle ilgili 
esasları ihtiva eden Başkanlık Divanı kararının müza
keresini yapacağız. Dün okunan metni tekrar okut
muyorum. Yalnız madde madde okutacağım ve her 
madde üzerinde sayın üyelere söz vereceğim ve neti
cede alacağınız kararla bu esasları tespit etmiş ola
cağız. 

Başkanlık Divanının teklifindeki 1 inci maddeyi 
okutuyorum. 

«1. — Danışma Meclisi Genel Kurulunda Ana
yasa üzerindeki görüşmelere 2 Ağustos 1982 günü baş
lanmasına ve 21 Eylül 1982 gününe kadar görüşme
lerin tamamlanmasıma,» 

BAŞKAN — Evet sayın üyeler, bu madde üzerin
de?.. Sayın Yarkın, buyurun. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, ye
rimden arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTlN YARKIN — 21 Eylül salı günü

ne rastlıyor. Acaba 25 Eylüle kadar bitiş tarihini 
ayarlarsak daha iyi olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. 
21 Eylüliden 25 Eylül'e kadar olan zaman, eğer 

yetişjtiremezsek şüphesiz görüşmeye devam edilecektir. 
Yalnız, Kurban Bayramı geliyor. O münasebetle Kur
ban Bayramıyla 1 Eylül arasında b!ir zaman bıraka
lım; bu zaman zarfında eğer biz 21 Eylül'e kadar ye-
tiştire/bilirsek Tasarısın redaksiyonu yapılmış ve Bay
ramdan evvel de basılma işleri tamamlanmış olsun 
düşüncesıiyledir. 

Evet, bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... 

BEŞÎR HAMtTOĞULLARI — tzin verirseniz Sa
yın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hamitoğulları daha 
evvel işaret etseydiniz. 

Bu maddeyi kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... 
Bu madde kabul edilmiştir. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Usul hakkında 
Sayın Başikanım, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. Ora
dan rica edeyim, usul hakkında.... 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — izin verirseniz Sa
yın Başkanım, zabıtlara iyi geçmesi için, stenograflara 
eziyet olmaması için kürsüden arz edeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun eferidiim, buyurun. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz konu, son derece önemli 

bir konudur. Anayasanın Meclisimizden milletimizin 
umutlarını karşılayacak tarzda çıkabilmesinin birincil 
derecede önemli şartları vardır. O şartlar görüşülme
den, o şartlar yaratılmadan görüşmelerin olgunlaşması
na, ülkemizin, ulusumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir tarzda yoğrulmasına ve üretilmesine olanak vere
cek bir önemli şarta ihtiyaç vardır. Burada görüştüğü
müz.... («Usul, usul» sesleri) 

Evet. Burada görüştüğümüz bu maddeleri görüş
meden önce, oya sunmadan önce bunun görüşülmesi 
lazımdır. Bunun usulünü Sayın Başkanımızın yakla
şımı getirmediği için, usule uygun bulmadığım için 
bunu hatırlatmak gereğini duydum. Bunu takdirleri
nize sunuyor ve bu maddelerin görşülmesine geçme
den önce, genel çerçeveyi arz ettiğim özel şartları 
yaratmaya olanak verebilecek durumlara değinmek 
imkânının verilmesi lazım. Yoksa bunların hemen 
oylanması zannediyorum ki, onarılmaz sakıncalar ya
ratabilir. 

Bu bakımdan, şimdi uygulanmakta olan usulü çok 
isabeti göremiyorum; hatta tehlikeli olduğunu yüce 
dikkatlerinize sunmak ve buna uygun bir usulün izlen
mesi gerektiğini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Değerli üyeler; 
Esasen, dün okunan Başkanlık Divanınca tanzim 

edilmiş Programın diğer maddelerinde Anayasanın 
görüşülmesiyle ilgili bütün esaslar sıralanmıştır. 

Bu itibarla, o esasların daha evvel veya maddeler 
halinde bilahara görüşülmesinde hiçbir mahzur mü
talaa etmemekteyiz. 

Ayrıca, Başkanlık Divanının hazırladığı bu Prog
ram, gene sizlerin komisyonlar halinde çalıştığınız sı
rada sizlere başkanlık yapan çok değerli başkanların 
da görüşleri alınarak tanzim edilmiştir. Doğrudan doğ
ruya Başkanlık Divanı kendisi' bu esasları tespit et
miş değildir. 

Evet Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; 
1 inci madde 2 Ağustos tarihinden itibaren başlan

masına ve beli bir tarihte sona ermesine ilişkin. Ana
yasa elimizde olmadığına göre, biz nasıl oluyor da 
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bunlara karar verebiliyoruz?.. 1 Ağustos tarihine ka
dar Anayasayı Anayasa Komisyonu bize sunamazsa 
bizim durumumuz ne olur, aldığımız kararlar ne 
olur?.. Bunu arz etmek istemiştim. 

1 inci madde noksandır. 1 inci madde olarak Ana
yasanın bize 12 Temmuz'dan önce verilmiş olması 
maddeye konmalıdır. Konduğu takdirde bu iş yürür, 
aksi halde yürümez. Yoksa biz karar almışız, şöyle 
tertip, düzen koymuşuz hiçbir işe yaramayacak. 

1 inci madde olarak arz ediyorum, Anayasa ge
rek Başkanlığınız tarafından, gerek Anayasa Komis
yonu Başkanlığı tarafından adresimize olsun veya 
olmasın 12 Temmuz tarihinden önce üyelere ulaşmış 
olması veya en geç 15 Temmuz tarihinde. Eğer Ana
yasa Komisyonumuz sıkışıksa 20'Sine doğru (Bu onla
rın çalışmalarına bağlıdır) bunun tespiti gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ — Oylanmış bir konu Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim, arz edeyim. 

Değerli üyeler; 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı ve üyeleri bu

gün Genel Kuruldalar. Belki rakam söylersem az olur. 
Belki yüzlerce defa Temmuz ayının ilk haftasında 
Anayasayı Genel Kurula getireceklerini beyan ve ifade 
etmişlerdir. Bu hepimizce malum bir gerçektir; ama 
sayın üyeler eğer arzu ediyorlarsa Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanımızdan bir kere daha burada aynı 
beyanı tekrar etmelerini kendilerinden rica edebiliriz. 

Bunun dışında Sayın Kantarcıoğlu'nun, biz bunu 
kalbul ettiğimiz takdirde, gün belli olmadan ve bir 
madde olarak buraya Anayasanın hangi gün Genel 
Kurula getirileceği bildirilmeden, böyle bir madde 
konularak bunu kabul ettiğimiz takdirde, yani Ana
yasayı görüşemeyiz, şeklinde bir ifadede bulundular. 
Bizim kalbul ettiğimiz nihayet bir usul maddesidir, 
bir usule ait esastır. Meclisimiz usule ait koyduğu bu 
esasları ileride gerek gördüğü takdirde, gene kendi 
iradesiyle yapacağı müzakereler sonunda alacağı ye
ni kararlarla elbette düzenleyebilecektk. Biz bugün 
burada esasları tespit edeceğiz, kararlaştıracağız; fa
kat ileride ihtiyaç duyduğumuz takdirde bu esasların 
bazılarını günün ve görmekte olduğumuz hizmetin du
rumuna ve şartlara göre düzenlemek imkânına her 
zaman sahibiz. 

Bunu da bir görüş olarak, cevap olarak sizlere 
arz etmek isterim. 
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Sayın Aldıkaçtı, sayın üyeleri.,.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica edeyim Sayım Kamtarcıoğlu, 

tekrar veririm söz. Tekrar veririm, hay hay. 
Sayın Aldıkaçtı, lütfen tekrar beyan eder misiniz 

Anayasamızın Meclislimize, Genel Kurulumuza Tem-
muz'un kaçında gelebileceğini?.. Rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, sizin yapmış olduğu
nuz açıklamaları teyit etmeye çalışmak benıim için 
bir saygısızlık olur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
«2. — Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin 

araya herhangi bir kanun müzakeresi veya herhangi 
bir konu alınmaksızın kesintisiz yapılmasına,» 

BAŞKAN — Sayın Güven, buyurun. 
TURHAN GÜVEIN — Sayın Başkanını, Danış

ma Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Dün İçtüzük uygulaması esnasında mevcut olma

yan bir durumu ıttılaınıza 'arz etmek suretiyle, Baş
kanlık Divanının almış olduğu kararların görüşül
mesi bugüne bırakılmıştır; bunu saygı ile karşılıyo
rum. 

Ne variki, bu kararlar bugün burada görüşülür
ken çok dikkatle ve incelikle davranılması gerekti
ğine de parmak basmak istenim. 

BaşikamMc Divanının karar metni dün bütün üye
lerinize dağıtılmıştır. «Karar verilmiştir» şeklinde 
son bulan bu karar metninde, 2 nci madde çözül
mesi gereken bir sorumu da beraberinde getirmekte
dir. «Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin ara
ya herhangi bir kanun müzakeresi (Doğru) veya her
hangi bir konu alınmaksızın kesintisiz yapılmasına,» 
diye bir karardır bu. 

İçtüzüğümüzün 5 inci maddesi, yasama yılımın 
hangi tarihte başlayacağı hususunu açıkça belirtmiş
tir. 5 inci madde, «Danışma Meclisi Eylül ayımın 1 
inci günü çağrısız toplanır.» diyerek, yasama yılının 
da o gün başlayacağını belirtmektedir. 

Şimdi, yasama yılımın başlaması ile 'birlikte or
taya ne çıkıyor?.. Geçen sene yapıldığımda görüldü 
ki, komisyon seçimleri ve Başkanlık Divanı seçimle
ri ortaya çıkmaktadır. 

İkinci madde ıttılaınıza arz etmek istediğim komu 
odur iki; herhangi bir konu alınmaksızım gündeme... 
Demek ki, Başkanlık Divanı daha elinizden herhan
gi ıbıir karar almadan; ama bu 2 mci maddeyi oyla

dığınız takdirde, Başkanlık Divanı seçimleri ile 
birlikte komisyon seçimlerinin de askıya alındığını 
işaret etmektedir. Bunu, altım çizerek vurgulamak
tadır. Bu noktaya dikkatimizi çekmek isterim. 

ERTUĞRUL ZEKÂ! ÖKTE — İçtüzüğü ihlal 
etmektir. 

TURHAN GÜVEN — 'Bu konu bu şekilde orta
ya çıkarsa, bir İçtüzük değişikliği yapılmaksızın ı2 nci 
madde oylandığı takdirde, İçtüzük kendiliğinden ge
rekli görüşmeler yapılmaksızın değişikliğe uğramış 
olur. Buna imkân yoktur. İçtüzük değişikliğinin hangi 
usullerle, hangi biçimde, hangi komisyonda görüşüle
ceği yine aynı İçtüzük içinde açık seçik belirtilmiş
tir. 

!Bu nedenle, öncelikle ve özelikle bu konumun ay
dınlığa kavuşmasında yarar görürüm. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar.) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven, 

Değerli üyeler; 
ıBu konuda küçük bir açıklama yapmak istiyo

rum. 2 mci maddede, dikkat buyurursanız, Anayasa
mın tümü üzerimdeki görüşmeler işaret edilmiştir. 
Ağustos'un başımda başlıyoruz, daha Eylül'e bir ayı
mız var. Tümü üzerindeki görüşmeler (Gene bir tah
mindir) 4-5 güm sürecektir. Tümü üzerimdeki görüş
meler yapılırken başka bir tasarımım, başka bir ko
münüm görüşülmiemesi hususu kararlaştırılmıştır. 

Şüphesiz bu konuda kesin karar Yüoe Heyetindir. 
Tümü üzerimdeki (Dikkatimizi arz ederim) müzakere
lerden sonra maddelere geçeceğiz. Maddelere geçtik
ten sonra (Aşağıdaki fıkralarda göreceksiniz), yine 
her hafta bir tek günü diğer tasarıların görüşülme
sine ayırmış bulunuyoruz; ama buna rağmen «Tümü 
üzerimde yapılan görüşmelerde de biz diğer tasarıları 
ve diğer konuları görüşüp, müzakere etmek istiyo
ruz» derseniz ve böyle bir karar 'alırsanız, gayet tabiî 
sizin alacağınız karar uygulanacaktır. 

Arz edenim. 

'CAHİT TUTUM — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
iBAŞKAN — Sayın HamitoğuHarı söz istedi, Sa

yım Tutum... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayım Başkam, 

umuttunuz beni galiba. Söz hakkı bemirndi. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Unuttunuz be

ni galiba, 2 nci madde okundu efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bu konuda 

mıydı?.. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — 1 inci madde 
«ile ilgili olarak. 

•BAŞKAN — d inci maddeyi kabul 'ettiğimiz için.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz hakiki ve

recektiniz; benim sözlerimi başka şekilde anlamış ol
dunuz ve arkadaşlarım da bana sitem ettiler, arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Cevap hakkı kullanmak listüyor-
sunuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, 
rica edeyim. 

BAŞKAN — Peki, müsaade buyurun cevap hak
ikinizi' ben bu konuşmadan sonra vereceğim Sayın 
Kantarcıoğlu. îçtüğiimüzde cevap hakkının verilme 
sırası sayın başkanlara bıralkıkyor, lütfederseniz bu 
yetkimi kullanayım, bilahara vereceğim. 

'Buyurun Sayın Hamitoğuılları 
iBBŞtR HAMıTOĞUıLLARI — Teşekkür ederim 

Sayın 'Başkanım. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın tümü üzerindeki görüşmeler aslında 

Anayasanın anaçatısını, Anayasaya hâkim olacak ge
nel prensipleri görüşmek ve karara bağlamak demek
tir. Maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce, bu 
konuların isabetle tespit edilmesi için umutlarımıza, 
görevlerimize, yüklendiğimiz sorumlulukla bağdaşa
cak bir nitelikte oluşturulabilmeğinin özel koşullan 
vardır. 

Biraz önce konuşan değerli arkadaşım Sayın Gü
ven, İçtüzüğe atıfta bulundular. Her şeyden önce şu
nu arz etmekte zorunluluk görüyorum : Yüce Mecli
simizin bu önemli göreve hazır olması gerekir. Yüce 
Meclisimizin Büyük Milletimiz önünde en büyük sı
navını bu görüşmeler sırasında verecektir. Taşıdığı 
büyük sorumluluğu bu görüşmeler sırasında sergile
yecektir. Bunun altından kalkmanın bir tek şartı var
dır; Yüce Meclisimizin taşıdığı büyük potansiyeli, 
büyük dinamiği olumlu yönde kanalize edebilecek ve 
olumlu olgular üretecek bir hazırlık yapmadan bu 
konuların görüşülmesine Anayasa görüşülemez diyo
rum. 

Bu nedir?.. Çok özür dilerim, hepinizden özür di
lerim; çok istirham ediyorum hiç kimse alınmasın. 
Divanı oluşturan arkadaşların her birine ayrı bir 
sempatim, ayrı bir saygım vardır. Hepsini başımın 
üzerinde taşımaya hazırım, sırtımda eve kadar taşı
maya hazırım; ama çok rica ederim : Büyük Mille
timizin özlemle beklediği Anayasa çıkarken, daha 
birbirimizi tanımadan, Meclisimizin yeni çalışmaya 

— 393 

başladığı özel koşullarda Divanı oluşturan çok de
ğerli arkadaşlarımızın Anayasa görüşülmeden önce, 
zannediyorum ki, bu Millet görevi nedeniyle (özel 
olsaydı üzerinde hiç durmazdım) bir nöbet değişikli
ğine ve Yüce Meclisimizin taşıdığı değerli dinamizmi 
memlekete hizmete daha çok dönüştürebilecek nite
likte bir Divanın oluşturulmasına şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için özür dilerim, hoş olan şeyler söylersi

niz; ama bunlar gerçek değil. Gerçekleri söylediğiniz 
zaman hoşa da gitmezsiniz; şimdi o durumda oldu
ğumu biliyorum; ama ne yapalım bunu söylemek de 
bizim görevimizdir. Onun için tekrar özür dilerim 
değerli arkadaşlarımdan. Bir kişisel sorun değil, bü
yük bir prensip sorunu ile karşı karşıyayız ve bu pren
sip sorununu çözerken de buradaki objektifliğimizi 
somutlaştırmak mecburiyetindeyiz. Onun için Anaya
sanın tümü üzerindeki görüşmeler yapılmadan önce, 
buna uygun bir Divan oluşturmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin birleştiği büyük ilkeler vardır, Meclisi

mizde gruplar yoktur... 
KAMER GENÇ — Olmaz öyle şey, Sayın Baş

kan konuya gelsin arkadaşımız. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Biz sizi konuşur

ken dinledik Sayın Genç; bazen çok aykırı şeyler 
söylemenize rağmen, çok yanlış şeyler söylemenize 
rağmen. Siz de lütfen dinleme olgunluğunu gösteri
niz Sayın Genç... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bu görev bana 
aittir, lütfen rica ediyorum... 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Evet, haddim 
olmayarak efendim katılmadığım için, siz onu yap
madığınız için haddim olmayarak ben yaptım efen
dim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Değerli arka

daşlarım; 
Şimdi, bir grubun olmadığı yerde değerli arka

daşlarımın herbirinin çok katkı getirebilecek değerli 
fikirleri vardır; ama bir grup olmadığı için bunları 
bir diğerine eklemek, bir senteze kavuşturmak müm
kün değildir. Bunu kim yapacaktır?.. Bunu yapabile
cek nitelikte bir Divana bu nedenle ihtiyaç vardır. 

Bir başka önemli konu : O da, gözbebeğimiz olan 
ve bir bileşiği olduğumuz Kurucu Meclisin diğer ka
nadıdır. Şimdiye kadar maalesef Hükümetle olan iliş
kilerimizdeki kopukluğun çelişkilerini görüyoruz. Bu 
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gözbebeğimiz olan diğer değerli kanatla da sürekli 
diyalog halinde bulunmak zarureti vardır. Bu zarureti 
de yerine getirecek nitelikte bir Divana ihtiyaç vardır. 

Bir diğer önemli konu : 
Burada oluşturulacak değerli fikirlerin büyük Ulu

sumuza ulaştırılması lazımdır; ama gördüğünüz gibi 
bugüne kadar maalesef bu iş de başarı ile yerine ge
tirilememektedir. Bunu yapmak için de dinamik, et
kili, fonksiyonel bir Divana şiddetle ihtiyaç vardır. 
Böylesi bir Divan oluşturulmadan ne Anayasa tespit 
edilen tarihler arasında verimli görüşülebilir, ne de, 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın özlemlerini 
dile getirirken, (Ki, bunun tamamen gerçekçi olduğu
na inanmak istiyorum, gerçekleşmesini istiyorum) 
Türkiye'ye en uygun Anayasayı yapmanın mümkün 
olduğuna inanmak imkânsızdır. 

Onun için, bundan önce Divanın bu yönde oluş
turulması ve İçtüzüğün de o yönde değiştirilmesine 
şiddetle ihtiyaç vardır. Bunu yapmazsak yol almamız, 
verimli olmamız ve tarihî sorumluluklarımızı, özlem
lerimiz ölçüsünde yerine getirmemiz mümkün değil
dir. 

Durumu yüce bilgilerinize arz ediyor, o yönde ha
rekete geçeceğinize inanıyorum, hepinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-1 

lan. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben de bu ko

nuda söz almak istiyorum; Divan üyesi olduğum için. 
BAŞKAN — Sayın Genç lütfen oturun rica ede

yim; size de söz vereceğim. 

Değerli üyeler; 
Aşırı telaş ve heyecana lüzum yok. Sayın Hamit-

oğulları temenni ederim ki, bundan sonraki görüşme
lerde daha büyük bir sükûnetle bu Meclisin üyelerine 
yakışır bir hava içerisinde görüşmelerini sürdürürler. 
Çünkü, Divanın yapmak istediği, Başkanın yapmak 
istediği işi de bir konuşmacı, bir sayın üye üzerine 
alırsa, bu Meclisin düzeni bozulmuş olur. 

Sayın Kantarcıoğlu size cevap sırası geldi. 
Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Başkanlık Divanının almış olduğu kararı bugüne 

erteleyerek, genel bir görüşme açılmasına karar ve
rilmişti ve bugün de bunu görüşmek üzere söz al
mak istiyor idim. 

Başkanlık doğrudan doğruya birinci maddeye geç
ti. Gönül isterdi ki, tıpkı çalışma düzenimize uygun, 

İçtüzüğümüze uygun bir şekilde evvelâ bu karar met
ni üzerinde genel bir görüşme açılsın. Genel bir gö

rüşme açılması gerekirdi; fakat maddelere geçildi. 
Benim itirazım üzerine tekrar söz hakkı verilecekti. 
İfadelerim belki yanlış anlaşıldı, belki yanlış ifade 
edildi; fakat zabıtlarda mevcuttur. 

Efendim, komisyon başkanlarının toplantıda ve
ya vermiş oldukları bilgiler de olsun, mademki bir 
karar metni hazırlanmıştır, bu karar metninde ifade
lerinin yer alması gerekmektedir. Burada Anayasa 
Komisyonu Başkanı gayet güzel bir ifade ile bunu 
olduğu gibi Başkanlık Divanına yüklemiştir; haklı
dır, fakat maalesef kararlarında böyle bir ifade yok
tur, 

İkincisi; bir tertip içerisinde olması gerekirken, 
2 nci maddede tümü, 3 üncü maddede çalışmanın de
vam ettiği günler, 6 ncı maddede tümü ve madde
ler üzerindeki zamanlama çalışması, 7 nci maddede 
müracaat şekilleri düzensiz bir biçimde ifade edildiği 
için, evvelâ bunun üzerinde durmamız gerekiyordu. 

Zabıtlara geçmiş olmasına rağmen, birinci mad
de olarak Anayasanın verilmesi Başkanlık Divanının 
vazifesi olarak evvelâ ifade edilmiş olması gerekir. 
Burada görüşmekte olduğumuz kanun tasarılarında 
çektiğimiz sıkıntıyı bizler biliriz. Başkanlık Diva
nı bazan 1 saat önce, bazan 2 saat önce, bazan 3 sa
at önce dolaplarımıza koydurmak, bazan da koy
durmamak suretiyle kanun tasarıları getirmişlerdir 
arkadaşlarım ve bunun sıkıntısını bizler çekmişjzdir. 
Şu anda da aynı şeyin olacağını arz ederim. 

Anayasa Komisyonu bunu ayın dördünde, ayın 
beşinde, ayın onunda bile verse, ayın yirmibeşinden 
evvel, Bayramdan evvel bu kimsenin eline geçmez. 
Bu da bizim yedi aydan beri gizli gizli veya evde 
geceleri yapmakta olduğumuz çalışmaları sıfıra indi
recektir, 

2 nci maddede tümü üzerinde görüşmeler yer 
alıyor. 4 üncü maddede çalışmaların günleri belirti
liyor. Yapılacak iş evvela; Anayasa sizlere şu şe
kilde teslim edilecektir. Anayasanın ilk gününde Ana
yasanın tümü görüşülecektir. Anayasanın tümü üze
rinde görüşmeler yapılırken falan saatten itibaren 
(Bütçe müzakeresinde çekmiş olduğumuz sıkıntıları 
hatırlayalım arkadaşlar) isim yazma işi başlayacak
tır, denmesi gerekir. Bu isim yazma sistemi de bo
zuktur. Bu yazma işini betahsis iki Divan kâtibi ar
kadaşın yapmış olmaları da dikkat çekicidir. Saat 
09.00'da gelmiş olmamıza rağmen yerinde bulunma
yan Divan Kâtiplerini gördük. Kendi arkadaşlarını 
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yazmak suretiyle dokuzuncu, onuncu plana atıldık. 
Ayrıca kâğıdın dipkoçanı burada yırtıldı, yeniden 
tanzim edildi; onu da gördük. 

Lütfen; birbirimizi bundan sonra asla ve asla al
datmaya hakkımız olmasın ve olmamalıdır. 

Başkanlık Divanından şunu istiyorum : Makbuz
lar numaralanır, Başkanlık Divanının mührü ile mü
hürlenir ve tek makbuz olur; kâtipten kâtibe geçer 
ve kopyalı olur, Yazdıktan ve ikinci kopyası ken
disine verildikten sonra, yeniden ikinci bir kişi, 
üçüncü bir kişi yazılmaz. Bunlarla ilgili olarak beş -
altı arkadaşımla birlikte müşahedelerim vardır. Bu 
da noksandır. 

Arkadaşlarımın makam odası vardır, Başkanlığın 
makamı vardır, her şey vardır; fakat bizim gidece
ğimiz yer arkadaşlarımızın makam odası değildir. O-
rası oturma yeri, orası kaydolma yeri, orası kuyruk 
yeri değildir. Bizim Başkanlık Divantmız burasıdır. 
Başkanlığın arkasında oda vardır, geliriz, bütçede 
olduğu gibi, kendimizi orada kaydettiririz. 

Maddeler geldiği zaman ayrıca kanaatlerimi arz 
edeceğim^ 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu, 

Değerli üyeler; Başkanlık Divanı ve komisyon
ların seçilmeleriyle ilgili bir tüzük değişikliği konu
su, 10 sayın üyenin teklifi ile gelmiştir, Anayasa Ko
misyonu incelemektedir. Genel Kurula getirecekler-
dirj 

Sayın Genç cevap mı vermek istiyorsunuz?. 
KAMER GENÇ — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
(KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında tamamen Anayasa müzakerelerinin bir 

programa 'bağlanması konusunda Başkanlık Divanı
nın, komisyon başkanlarının da görüşlerini almak su
retiyle hazırladığı bu metin vesile edilerek... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika. 
Sayın Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Baş

kanının ve Sayın Kıbrıs Türk Federe Meclisi sayın 
milletvekillerine Danışma Meclisi olarak teşekkür 
ediyoruz ve Kıbrıs'a dönünce, bizden bütün soydaş
larımıza ve bütün görevlilere sevgiler ve saygılar 
götürmelerini rica ediyoruz. (Alkışlar) 

Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — ... Vesile edilerek, Başkanlık 

Divanına; bence haklı tarafları çok olmakla bera
ber, bu haklı tenkitleri bir noktada çok etkisiz bıra-
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kan ve kişisel saldırganlık derecesine varan birta
kım tenkitler ve iftiralar atılırsa, ben şahsen bundan 
büyük bir üzüntü duyarım. 

Başkanlık Divanının hataları çoktur; biz de ken
di aramızda bu hatalarımızı dile getiriyoruz. Daha 
önce, sayın komisyon başkanları ile yapılan Başkan
lık Divanı toplantısında, Sayın Hamza Eroğlu Ho
camız da bilirler, ben şöyle bir teklif attım, dedim 
ki; «İsterseniz Meclisimiz tatile girmeden Başkan
lık Divanı dahil, bütün komisyon seçimlerini yeni
leyelim, ondan sonra tatile girelim.» Ben, hiçbir za
man makama aşık bir insan değilim. Herkes lâyık ol
duğu makama bu Yüce Meclis tarafından getirilme
lidir. Bu Meclis böyle lâyık insanlar kanalıyla ve her 
makamın gerektirdiği nitelikteki, kabiliyetteki insan
ların belirli bir yerlere gelmesi halinde bu Meclisin 
bir değer ifade edeceğine inanıyorum. Yani ben şah
sen, Başkanlık Divanının yeni yasama yılından önce 
yenilenmesini öteden beri isteyen bir arkadaşınızım. 
Kesinlikle bu benim gerçek fikrimdir ve bundan hiç
bir zaman vazgeçmem; hatta o sürede yenilenmezse 
kendim de istifa etmeyi düşünüyorum. 

Yalnız, burada bir arkadaşımız dediler ki, «Büt
çe görüşmeleri sırasında bazı Divan Kâtibi arkadaş
lar isim değiştirdiler...» 

Sayın arkadaşlar; 
Hayatta yaptığım görevi şerefim ve namusum ka

dar kutsal addederek hizmet yapmaya özen göste
ren bir insanım. Ben, bana inanmayan insanların, 
kendilerinin de inanca lâyık insanlar olmadığına ka
naat getirdiğim için, bu konuda daha fazla konuş
mak istemiyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
lütfen müsaade etmeyin bu tür konuşmalara... 

KAMER GENÇ — Başkanlık Divanı seçimleri
nin yenilenmesi meselesine gelince : 

Arkadaşlar; 
Elimizde bir Tüzük var. Şimdi, Başkanlık Diva

nı seçimi hatalı yapıldı da, komisyon seçimi, yani 
çok mu lâyık yapıldı?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; bu
rası şahsî yargılama yeri değil... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Genç; size sataşıldı veya size karşı bazı sert 

sözler söylendi, onların cevaplarını vermek üzere 
geldiniz... 

KAMER GENÇ — Ben de onu söylüyorum 
Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — O itibarla diğer konulara lütfen te 
mas etmeyin. Cevabı verdiniz zaten... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; müsaade 
ederseniz iki cümle söyleyeyim, ondan sonra bir şey 
diyeceğim. 

Tüzüğümüzde «l Eylül» yasama yılının başlangıcı 
olarak alınmıştır. Hepimiz, demokratik hukuk devle
ti ilkesine riayet edeceğimize dair yemin ettik. Tüzü
ğümüz nedir? Bizim bu Meclisimizin idaresine hâ
kim olan yasal bir kuraldır. Bu kurala saygılı olma
mız lâzım; ama onun dışında birtakım şeyler varsa, 
zaten Sayın Başkanımız ifade 'buyurdular; yakında 
Tüzük değişikliği Meclise geliyor, bu Tüzük değişik
liği vesilesiyle Yüce Meclisimizin, Tüzük değişikliği 
aşamasında Başkanlık Divanı seçimlerinin Anayasa 
müzakerelerinin önüne alınması prensibi rahatlıkla 
kabul edilebilir ve bu suretle de burada bu kadar 
sert tartışmalara meydan vermeden mesele kapanabi
lir, 

Yine tekrar ediyorum : Görevimi yaparken hiçbir 
zaman şahsîliğe, keyfîliğe, adaletsizliğe kaçmadığı
ma kesinlikle inanıyorum; ama bu inancın arkasın
da aykırı düşünen kişiler varsa ben, bu lafları kendi 
üzerime almıyorum, eğer varsa arkadaşların elinde 
müşahhas delil getirsinler, ben, onun sorumluluğuna 

katlanıyorum. 
Sayın arkadaşlarımızdan birisi, bizim aykırı fikir

lerimizi dinlediklerini belirttiler. Burada 160 kişi 
vardır; 160 kişinin kendisine göre gerçekleri görmesi, 
gerçekleri mütalaa etme tarzları, olayları yorumla
ma tarzları, olaylar karşısındaki tutumları değişik 
olduğuna göre; yani 100 kişinin bir tek düşünceye 
sahip olması düşünülmeyeceğine göre, herhalde bu 
değişik fikirler de aykırı fikir olamaz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Tutum,buyurun efendim. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan; elimizde «Ka

rar Metni» diye 'bir kâğıt var. Neyin kararı? İlk aklı
ma gelen; acaba Anayasamızın tartışma yöntemine 
ilişkin bir karar metni mi diyorum. Aslında bu tak
vim, büyük ölçüde tartışma yöntemiyle birlikte su
nulmasını gerektirirdi. Tartışma yöntemini ne za
man tartışacağız Sayın Başkanım; bu vesileyle tartı
şabilir miyiz kürsüden? 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Evet; bu, teksir edilirken unutulmuş, Başlık ol

mayan, neye ait olduğu ancak metin okunduğu za

man anlaşılan bir yazı. Başkanlık Divanı olarak özür 
dileriz; dikkatten kaçmış. 

Buyurun Sayın Yeğenağa. 
(Sayın Tutum, bir ide şu tanıya temas edeyim; 

Anayasa görüşülmesiyle ilgili prosedür bir İçtüzük 
tadilâtıyla gelecektir. O, Anayasa Komisyonundadır. 

Arz ederim. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Gönderdik bu sabah 

size efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 

Anayasa İle ilgili müzakerelerin başladığı sırada, 
gündeme başka maddenin girmemesi bence sakınca
lıdır. Çünlkü Meclisimizde, komisyonlarda ve Umumî 
Heyet gündeminde Türkiye'nin hayatiyetıiyle ilgilti 
Ikanuhlar mevcuttur. Bu kanunların 'ttir an önce 
çıkması, millî mehfaaüanrnızın icabıdır. 

Üç tane çok mühim; Türkiye'nin lilktisadiyatıyla 
ilgili, Türk Milletlinin hayati yetiyle ilgili ikanun mev
cut. Türikiye'nin elektriğini halledecek, Türkiye'deki 
petrol aramayı imikân altına alacak, Türkiye'nin ma
denlerini düzenleyecek üç tane mühim kanun var. 
Her geçen gün Türk Milletimin millî' gelirine dahi 
tesir edecek ıkadar mühim kanunlardır bunlar. 

Onun için benim teklifim; Anayasa perşembe gü
nüne Ikadar görüşülsün, cuma günleri ivediliği olan 
Ikanunlara tahsis edilsin; icap ederse cumartesine de 
sarkmak suretiyle, hu 'kanunların da süratle çıkma
sını sağlayalım. 

İBiz buraya tam mesaimizi vermeye geldik. Onun 
için mümkünse, gerekirse cuma ve cumartesi günü 
de çalışmak: suretiyle Anayasanın dışındatoi kanunla
rın da görüşülmesine imikân vermek lâzım. 

Maruzatım bundan ibarettir efendim. 'Bence ha
yatî bir konudur Türkiye için. 

Saygılarımla, 

'BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Yeğenağa. 

Değerli üyeler; 
Bizim ibugün müzakeresini yaptığımız Ikonu Ana

yasanın görüşülmesine ait esaslar değil, Anayasanın 
görüşülmesi sırasın'da Genel Kurul olarak hangi gün
ler çalışacağız, hangi saatler arasında çalışacağız; 
•bunlardır. Anayasanın görüş ölmesine ait esaslar, 
esasen bir büyük madde olarak 'İçtüzük'e yeniden 
Ikonulması suretiyle yapılacaktır. O da, şimdi Sayın 
Aldıkaçtı'nın da ifade ettikleri gibi, tanzim edilmiş 
ve Genel Kurula gönderilmiştir. 'Binaenaleyh, önü
müzdeki günlerde görüşülecektir. 
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iSayın Yeğenağa'mn temas ettikleri îkonuya ce
vap vereyim : Esasen Anayasanın görüşülmesi sıra
sında ıbir günü Divan olarak düşündük; fakat Ge
nel Kurul bunu iki gün de yapabilir, 'diğer 'kanun
ların görüşülmesini ayrıca sizlerin 'kararlarınızla. İle
ride okuyacağımız diğer maddelerde bu var. Ana
yasanın tümü üzerindeki görüşme ile maddeler üze
rindeki görüşmeyi 'biraz birbirine 'karıştırıyoruz ga
liba. Tümü üzerindeki görüşmeler birkaç gün süre-
ceiktir. O arada 'başka bir tasarıyı almayalım, diyo
ruz; fakat ondan sonraki günlerde, maddelere geçil
dikten sonra bir veya iki günü diğer kanunlara ayır
mak suretiyle; gayet tabiî Sayın Yeğenağa'mn da 
belirttiği gibi, çılkmaları gereken çok önemli tasarı
lar vardır; onları müzaikere edeceğiz ve çıkarmaya 
çalışacağız. 

FENNÎ ÎSEİMYELİ — Sayın Başkan, bu açık
lamalara munzam,, müsaade buyurur musunuz; ar
kadaşları biraz daha tenvir etmekte fayda mülahaza 
ediyorum, 

BEŞİR HAMllTÖĞULLARI — Duyamıyoruz 
Sayın Başikan. 

iBAŞKAN — Sayın İslıiımyeli, buyurun kürsüye. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli fikirle

rinden yarariaınmalk isteriz efendim. 
FENNİ İSLİMYELİ — Estağfurullah. 

İBAŞKAN — Buyurun efendim* 
FENNİ İSLİMYELİ — 'Muhterin arkadaşla

rım; 
IBiraz evvel görüşülmesine başlanan ve Anayasa

nın, nasıl bir prosedür içinde değil de, nasıl bir za
manlama içinde görüşüleceğime mütedair odan husus, 
maddeler halinde Heyeti Umumiyeye arz edilmiş bu
lunmaktadır, 

iBu noktada Divan olarak yapılan çalışmaları iki 
hususta toplamak mümkündür : 'Bunlardan bir ta
nesi, Anayasamızın 87'noi maddesinin yeni bir Ana
yasayı görüşmeye limkân vermemesi nedeniyle, yeni 
hazırlanan Anayasa Teklifinin nasıl hür usul içinde 
görüşülmesi lazım geldiği hususu, Anayasa Komisyo
numuza yapılan on imzalı bir tdklif ile 'belirtilmiştir. 

©kaz evvel Sayın Anayasa Komisyonu Başkanın
dan aldığım bilgiye göre, Anayasa Komisyonumuz 
bu çalışmaları hitama erdirmiş, basılmak ve Genel 
Kurula getirilmek üzere 'Başkanlığa sunulmuştur. Şu 
halde hu, bugün için matbaada basılacaktır ve hafta 
başından itibaren yeni Anayasanın nasıl bir prose
dür içinde görüşülmesi lazım geldiği; yani 87 nci 
maddeye ek yeni bir usulün nasıl getirilmesi lazım 
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geldiği hususu Heyeti Umumiyenin tasvibine sunula
caktır. 

İkinci hususu arz etmek istiyorum; bu da yasa
ma dönemiyle alakalı olan husustur : 

Bilindiği veçhile; İçtüzüğümüzün 2 nci maddesi, 
yasama döneminin 1 Eylülde başlayacağını amirdir. 
Halbuki, hep bildiğimiz veçhile, 1 Eylülde başlayan 
bir yasama dönemi, Anayasa çalışmalarımızın tam 
ortasına isabet etmektedir. Bu durumda, yasama dö
neminin Genel Kurul üyelerinden beşte birinin tekli
fiyle Genel Kurulun tensip edeceği bir tarihte yapıl
ması hususu, gene İçtüzüğün değiştirilmesi gereğini 
ortaya çıkarmıştır ve bu husustaki teklif de Anayasa 
Komisyonuna yapılmıştır. Gene biraz evvel ifade et
tiğim gibi, Anayasa Komisyonu bu konudaki görüşü
nü Divana bildirmiştir. Divan bunu bastırmak sure
tiyle yakın zamanda takdirlerinize sunacaktır. 

Şu halde, yeni İçtüzük tadili hususu iki noktayı 
kapsamaktadır : Bunlardan birisi; Yasama dönemi
nin tespiti hususunu Genel Kurulun takdirine bırak
maktadır. İkincisi de; yeni Anayasanın nasıl bir usul 
içinde görüşülmesi lazım geldiğini tespit edecektir. 

Bu konudaki görüşleriniz, Heyeti Umumiyede ya
pılan çalışmalar sonunda şüphesiz değerlendirilecek 
ve aynı zamanda bir İçtüzük hükmü haline gelecek
tir. 

Şimdi, burada tespit ettiğimiz hususlar bunlardan 
tamamen farklı ve biraz evvel ifade ettiğim zaman
lamaya taalluk eden hususlardır. 

Bazı bilgiler vermek istiyorum. O bilgiler şunlar : 
1961 Anayasası, o tarihteki Kurucu Meclisin ilgili 
kanadında 178 saat görüşülmüştür. Şimdi, biraz ev
vel kabul edilen 1 inci madde ile 2 Ağustos - 21 Ey
lül tarihleri arasında Anayasa, eğer bizim teklif etti
ğimiz şekilde, bu program ile görüşülmesi mümkün 
olursa, 240 saatlik bir zamanda görüşülmesi imkân 
dahiline girecektir. 240 saatlik bir sürede görüşül
mesi imkânı ve ihtimali görülmediği anda, yine aşa
ğıdaki maddelerde göreceksiniz, cumartesi ve pazar 
günleri çalışılması, gerekirse gece çalışılması suretiy
le bu süreyi genişletmemiz mümkündür. 

Buradan şu noktaya geliyorum : Lütfen, teklif 
ettiğimiz bütün maddeleri tamamıyla okuyalım, on
dan sonra (1 inci madde görüşülmüş olduğu için) 
2 nci maddeden itibaren tekrar görüşme konusu ya
palım. 

Bu maddeler arasında göreceksiniz ki, haftada bir 
gün diğer kanunların müzakeresine tahsis edilmiştir. 
Biz bunu çarşamba olarak tespit ettik ve Komisyon 
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Başkanlarımızla yaptığımız toplantıda da çarşamba 
olarak tespiti mahzurlu görülmedi; öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi lazım gelen kanunlar çarşamba gü
nü görüşülecektir, pazartesi, salı, perşembe ve cuma 
günleri müstemirren Anayasa görüşmelerine tahsis 
edilecektir. 

Muhterem üyeler; 
2 ne i madde ile bilhassa vurgulamak istediğimiz 

husus şu : Anayasanın tümü üzerindeki görüşmele
rin, araya herhangi bir kanun müzakeresi veya her
hangi bir konu alınmaksızın kesintisiz yapılması hük
müyle getirilmek istenen, gerçekten sürekli ve kesin
tisiz olarak devam ettirilmesi lazım gelen Anayasaya 
mütedair görüşlerin bir inkıtaa uğramaması maksadı
na matuftur. Bu süre içinde, evet, diyoruz ki, bir baş
ka kanun görüşülmeyecektir; bu süre içinde diyoruz 
ki, evet, bir başka konu, mesela bir gündem dışı ko
nuşma veya herhangi bir konu buraya getirilmeye
cektir. Bu, bizatihi anayasa yapmanın tabiatına uy
gun bir tekliftir. Bundan daha başka bir hal tarzı ol
madığı kanaatini şahsen taşımaktayım. 

Bir noktayı da bu suretle vurgulamak istiyorum : 
Hakikaten bu madde ile seçimlerin; hele hele bilhas
sa ifade etmek isterim ki, Divanın seçim tarihinin çok 
daha sonralara talik edilmesi gibi bir art niyet su
reti katiyede Divanda yoktur. Divan Heyeti Umumi-
yenin bu konudaki hasasiyetini tamamen müdriktir, 
ama müdrik olduğu bir diğer cihet vardır, o da, fev
kalade nazik şartlar içinde ve fevkalade nazik ortam 
içinde vazife gördüğümüzdür. O nazik şartlara ve 
nazik ortama uygun hareket tarzlarının da belli ve 
sınırlı olduğunu Muhterem Heyetinizin kabul etme
sini lütfen rica ediyorum. 

Bu konuda, şüphesiz Genel Kurulun tecelli edecek 
her türlü takdirine Divanın; müsaade ederseniz ben 
Başkana vekâlet ettiğim için hemen ifade edeyim, 
hürmet duyacağını ifade etmek isterim ve şunu da 
ilave etmek isterim ki, müsaade ediniz, genel görüş
meler sırasında, (Ki, bu nihayet 2 Ağustostan itiba
ren 10 gün sürecektir) bir başka kanun görüşülmesin, 
bu esnada bir başka konu görüşülmesin; ama Tüzük
te yapacağımız tadilat ile herhangi bir tarihte, Genel 
Kurulun beşte bir üyesinin arzu ettiği tarihte her 
türlü tasurrufa hürmet gösterelim. 

Benim maruzatım bunlardan ibaret. Takdirleriniz 
nasıl tecelli ederse; o istikamette sizlere saygı duy
duğumuzu tekrar ifade etmek suretiyle kürsüden ay
rılıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Sayın Bayer'in, bu 2 nci madde üzerinde yapılan 

görüşmelerin yeterliği hakkında bir önergesi var. 
önerge aleyhinde konuşmak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
O halde, 2 nci madde hakkında kâfi derecede gö

rüşüldü. Konu gayet açık. Bİr kere daha arz edeyim : 
Anayasanın tümü üzerindeki görüşmeler yapılırken; 
ki, bu 3, 5, 6 veya bir hafta sürecektir, bu müddet 
zarfında başka bir yasanın, başka bir konunun ele 
alınmaması hususuna aittir. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
«3. Anayasa çalışmalarının devam ettiği günler

de, ayrıca karar alınmadıkça, Anayasa Komfcyonu 
hariç, komisyon çalışmalarının yapılmamasına,» 

BAŞKAN — Bu konuda zannederim görüşmeyi 
gerektirecek bir mevzu yok. 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
«4, Anayasa görüşmeleri tamamlanıncaya kadar 

Genel Kurulun resmî tatil günleri dışında, haftanın 
pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 
toplanmasına; 

Ancak, görüşmelenin belirlenen tarihli aşması ih
timali karşısında Genel Kurul kararıyla tatil günle
rinde de toplantı yapılmasına,» 

BAŞKAN — Çak açık. O itibarla üzerinde, her
hangi ihir üyenin söz isteyeceğini zannetmiyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
j«5v Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin 

tamamlanmasından sonra, çarşamba günlerinin kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ayrılmasına,» 

BAŞKAN — İşte, sayın üyelerin üzerinde hassa
siyetle durdukları bir mevzu; ki konmuştur. Sayın 
Evliya ile Sayın Yeğenağa söz listedıiler, Sayın Kurt-
oğlu da istediler. 

(Sayın Evliya, buyurun. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, görüşümü kı

saca yerimden arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
HALİL EVLİYA, — Ben bu Anayasa görüşme

leri sırasında, tam böyle konsantre olmuşken araya 
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başka bir 'kanunun girmesinden ziyade, bunu 'hafta
nın beşinci gününe almayı, yani çarşamba yerine, 
cuma gününe alınıp, görüşülmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Evliya. 
iSayın Yeğenağa, buyurun efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, aynı 

teklife katılırım, Sayın Evliya'nın teklifine. 'Ben de 
aynı şeyi tavsiye edecektim. Çünkü hafta ortasında. 
görüşülecek olan bir kanun bazen tamamlanamıyor, 
diğer haftaya kaldığı zaman gecikmeler ve tedahüller 
olabilir. Onun için, însicamlı bir şekilde müzakere
nin devamı ve hatta gerekirse cumartesi günü dahi 
toplanması ve müzakerenin devamına imkân ver
mek için 'hafta sonuna almakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
NEÜİP BİLGE — Sayın Başkan, söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın 'Bilge, Sayın Kurtoğlu söz is

tediler, sizi de yazıyorum. 
Buyurun, Sayın Kurtoğlu. 

iSERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

ıMüzaikere etmekte okluğumuz karar metninin 
maddeleri arasında bir çelişki yaratacak ifade var. 
3 üncü rnadeyi okuyorum : ««Anayasa çalışmalarının 
devam ettiği günlerde komisyon çalışmalarının ya
pılmamasına,» 

5 inci maddeyi oku yorum : «Anayasanın tümü 
üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, 
çarşamba günlerinin kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine ayrılmasına,» 

Şimdi, Anayasanın tümü üzerinde görüşmeler bit
ti, maddelere geçildi, çarşamba veya sair bir günde 
normal bir kanunun müzakeresi yapılıyor, o müza
kereler sırasında Umumî Heyette tebellür eden ka
naat ve mütemayil üzerine tasarıyı Umumî Heyete 
indiren ihtisas komisyonu, esas komisyon, temayülü 
olgunluştırmak için ıtektif veya tasarıyı geri almak is
ter. Alamaz. Niçin alamaz?. 3 üncü madde der ki; 
«Anayasa çalışmalarının devam ettiği günlerde, ayrı
ca karar alınmadıkça, Anayasa Komisyonu hariç, ko
misyon çalışmalarının yapılmamasına,» 

Binaenaleyh, 3 üncü madde 5 inci madde 'ile ka
bili telif olacak şekilde kaleme alınmamış ve ayrıca 
bir zorlama çıkarmıştır. Nedir o zorlama? «Anaya
sa çalışmalarının devam ettiği günlerde, ayrıca karar 
alınmadıkça, Anayasa Komisyonu hariç, komasyon 

çalışmaları yapılmamasına, «Binaenaleyh, ihtisas ko
misyonunun analkomisyonun tasarıyı veya teklifi 
her halükarda geri alması lazım geldiği anda bir ka
rar alacak, o karar üzerine yukarıya çıkıp o teklifi 
oluşturmak, tasarıyı oluşturmak için müzakereye gi
rişecektir. Bunun dışında yapacağı müzakere, res
miyeti haiz değildir, o müzakerelerde aldığı karar
lar da hukukî kıymeti haiz değildir. 

'Binaenaleyh, şunu arz etmek isterim : «Anayasa 
çalışmalarının devam ettiği günlerde ayrıca karar 
alınmadıkça,» demeyelim; çünkü Umumî Heyet mü
zakereleri sürdürürken, komisyonun teklif veya tasa
rıyı geri almaya, maddeyi yeniden müzakere etmeye 
lüzum hissetti mi, bizzarur o çalışma müsaadesini 
vermiş addolunacaktır. Ayrıca karar alınmasına lü
zum yoktur, kanaatiyle geddÜm huzurunuza; özürler 
dilerim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 

Anayasa görüşülürken, şüphesiz Genel Kurul top
lantı halindeyken komisyonlarının çalışmasının müm
kün olmadığı tarzında bir karar aldık. Anayasanın 
'görüşülmesi, sabahın saat ü!8.0û"'inden gecenin 24.00'-
üne kadar devam edecek değildir. Birazdan 
saat konusunda, bizim tespit ettiğimiz saatler var, 
değerli üyelerin teklif ettikleri saatler var; 8 saat ça
lışacağız. Binaenaleyh, bu saatlerin dışında komis
yonlar zaruret halinde, Anayasanın Genel Kurulda 
görüşüldüğü saatler dışında, çalışmalar yapabilirler. 

Zannederim bu cevabım Sayın Kurtoğlu için ye
terli kabul edilebilir. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, izin verirse-
seniz yeterli görülmüyor kanaatimce. Çünkü, Anaya
sa müzakeratı devam ederken, bir gün dahi olsa, 
gündeme getirilecek adi kanunların, normal kanun
ların güncel önemi vardır kanaatiyle o kanun gün
deme alınmıştır, Anayasaya rağmen, Anayasa görüş
melerine rağmen bir kanunun gündeme alınması de
mek, güncel önemi vardır demektir. Bu derece önem
li bir kanunun müzakeresi sırasında bir pürüz çı
karsa; ola ki, normal komisyon vakit arasında mü
zakere yapıp meseleyi Umumî Heyete getirecek ol
gunluğa erişemeyecektir. O itibarla, 3 üncü madde
nin derpiş ettiği ifadenin yumuşatılmasını talep et 
mistim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ayrıca, bir tek gün diğer kanunların görüşülme

sine ayırdığımız için, o günlerde de toplantı 14.00'le 
19.00 arasında yapılacağına göre, sabahları komis
yonlar çalışabilirler. Bunu da bilgilerinize sunayım. 
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FENNİ tSLİMYELl — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Saym tslimyeli, buyurun. 
FENNÎ İSLIMIYELÎ — Sayın Başkan, bu getir

diğimiz teklifteki «Gün» kelimesini «Saat» olarak 
değiştirirsek, Sayın Kurtoğlu'nun ifade ettiği mah
zur ortadan kalkmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür «ederim. 
Efendim, zaten aslında kastedilen budur. Niha

yet, gelen bu teklif bir kanun tasarısı değildir. O iti
barla, kelimesi, virgülü üzerinde fazla durulmaması 
gerekir. Konu anlaşılmıştır, gün, saattir. 

SERJDA KURTOĞLU — Zabıtlara geçsin diye 
arz etmiştim Sayın Başkanı. 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akdemir'in, Sayın Çakmaklı'nın, Sayın 

Daçe'nin ve Sayın Aşkın'ın, diğer kanunların görüşül
mesinin Cuma gününe alınması konusunda, Sayın 
Evliya ile Sayın Yeğenağa'nın tekliflerine uygun bir 
önergeleri var. Konu aydınlandı. Bu itibarla Cuma 
günü; biz Çarşamba olarak teklif etmiştik... 

NECİP BİLGE — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NEOtP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; v 

5 inci maddede, Çarşamba gününde diğer kanun
ların görüşülmesi hususu önerilmiş bulunmaktadır. 
Diğer bazı arkadaşlar da bunun Çarşamba günü de
ğil de, mesela Cuma günü olması uygun olacağını 
(belirtiyorlar. 

Kanımca Çarşamba olması daha uygundur. Çün
kü, iki gün Anayasa üzerinde çalışılacaktır, belki ba
zı maddeler üzerinde Komisyonun yeniden çalışma
sı icap edecektir. Araya bir gün konup da o önerge
ler, ve saireler üzerinde Çarşamba günü bir topar
lanma günü olarak kendilerine verilmesi, Cuma gü
nü olacak şeyler için de, Cumaya kadar yapılan gö
rüşmelerden sonra da, yine o arada, o iki gün zar
fında Anayasa mevzuunda ortaya çıkacak olan şey
lerin Cumartesi, pazar günleri kendi aralarında gö
rüşülmesi imkânı doğacaktır. Halbuki, Cuma günü 
olacak olursa, dört gün arkası arkasına Anayasa gö
rüşülecek ve Anayasa Komisyonunun Genel Kurul
daki görüşmelerde ortaya çıkacak meseleleri hallet
mesi imkânı belki bulunamayacaktır. 

ıBu itibarla, diğer kanunların görüşülmesinin Çar
şamba günü olması ve bu suretle de Anayasa Komis
yonuna iki gün burada çalışma imkânı, bir gün or

taya çıkacak meseleleri toparlama hususu verilmiş 
olacak, diğer iki gün de, yine Anayasa görüşmeleri 
devam edecektir. 

Kanımca Başkanlık Divanının teklifi daha uy
gundur. 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Değerli üyeler, bu iki günü oylarınıza sunaca-

cağım.... 
TURGUT YEĞBNAĞA — Efendim, Cuma gü

nü görüşülmesi hususunda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 

TURGUT YEĞBNAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Efendim, Anayasa müzakeresi esnasında dört gün 
devamlı insicamlı Anayasa görüşmek ve Cuma gü
nü diğer kanunlar görüşülürken, Anayasa Komis
yonunun yapacağı tadilatı veyahut Komisyon ola
rak görüşlerini yeniden hazırlamalarına imkân doğ-; 

muş olacaktır. Bütün mesele, insicamlı bir tedai için
de gidecek olan görüşmelerin dört gün devamlı ol
ması ve kanunlar görüşülürken de Cuma günü eğer 
bitmeyen bir kanun olursa, Cumartesi günü de 
Umumî Heyet arzu ederse, sabahtan toplanmak su
retiyle yine o kanunun aynı insacamla görüşülme
sinin devamını sağlamak bakımından faydalı olur. 

Şimdi efendim, bazı arkadaşlarımız Riyaset Diva
nından şikâyette bulundular; fakat bizde de hata var, 
biz de her zaman az ve öz konuşmayı tercih etmiyo
ruz. Ben 1957 - 1960 Meclisi arasında 3 dakika için
de çok şey söylemeyi öğrenmiştim. Onun için, bazı 
arkadaşlarımız gündem dışı için dahi aldıkları sözde 
5 dakikaya riayet etmemektedirler. Onun için, ka
nunların müzakeresi zaman alıyor, aynı şeyleri muh
telif arkadaşlar birkaç defa söylüyorlar. O bakım
dan, evvela biz de kendi kendimizi bir düzene koy
mak zorundayız, Riyaset Divanına yardımcı olmak 
için. Onun için cuma günü bitmeyen bir kanunun, 
cumartesi günü öğleye kadar tamamlanması imkân 
dahiline girer ve insicam dağılmaz. 

Maruzatım bundan ibaret, insicamlı bir şekilde 
Anayasa görüşmeleri devam eder, insicamlı bir şe
kilde de kanun görüşmesi devam eder, hiç bir sakın
cası yoktur efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Değerli üyeler iki günü de oylarınıza sunacağım. 

Çarşamba gününü kabul edenler... 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, evvela aksi

ni oylayın. 
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BAŞKAN — Efendim, oyladım, müsaade bu
yurun. 

HALİL EVLİYA — Bilmiyoruz ki neyi oyladı
nız... 

BAŞKAN — Efendim «Çarşamba gününü kabul 
eden sayın üyeler» dedim, oylarınıza sundum. 

Tekrar oya sunuyorum efendim. Çarşamba günü
nü kabul edenler... Cuma gününü kabul eden sayın 
üyeler... Çarşamba günü kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
«6. a) Anayasanın tümü üzerindeki görüşme

lerin; 
Birinci oturum : 09.30 - 12.30 
İkinci oturum : 15.00 - 18.00 
Üçüncü oturum : 20.00 - 22.00 
b) Maddeler üzerindeki görüşmelerin : 
Birinci oturum : 09.30 - 12.30 
İkinci oturum : 15.00 - 20.00 saatleri arasında ya

pılmasına, 
c) Maddeler üzerindeki görüşmelerde, Genel Ku

rulun gerekli görmesi halinde gece oturumu yapılma
sına, 

d) Görüşmelerde üyeler tarafından önerilecek 
değişikliklerin mutlaka önerge ile istenmesine,» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu saatlerle ilgili üç 
teklif var, bu üç teklifi okutuyorum. 

HALİL EVLİYA — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Okutayım teklifleri, ondan sonra söz 

vereyim; Sayın Evliya, ilk söz sizin. 
Buyurun, okuyun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sunuşun 6 ncı maddesi hakkında Anayasanın ge

rek tümü ve gerekse maddeleri görüşülürken uyuİ-
ması icap eden mesai saatlerinin aşağıdaki şekilde 
olmasını arz ederim : 

09.30 - 12.30; 14.00 - 19.00 
Halil EVLİYA 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa görüşmeleri sırasında Genel Kurul gö

rüşmelerinin aşağıda gösterilen saatlerde yapılmasını 
öneririz. 

Saygılarımızla. 

Saat : 08.00 - 12.30 ve 17.00 - 20.30 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Ethem AYAN 

Nihat KUBİLAY 
Hamdi AÇAN 
Eşref AKINCI 

Halil İbrahim KARAL 
S. Sırrı KIRCALI 
Muzaffer ENDER 
Recai BATURALP 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Yılmaz ÖZMAN 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
M. Rahmi 

KARAHASANOĞLU 

Nuri ÖZGÖKER 
Turgut KUNTER 

Atalay PEKÖZ 

Cevdet KARSLI 
Vahap GÜVENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Karar metninin 6 ncı maddesinin Anayasa Tasa

rısının maddeleri üzerindeki görüşmelerin, gerekirse 
gece oturumu da yapılmasını karar verilebileceğine 
göre, üyelerin maddelerle ilgili yeterli hazırlığı yapa
bilmelerine imkân verebilmesi için, öğleden sonra sa
at 13.00 - 20.00 saatleri arasında yapılmasını arz ve 
teklif ediyoruz. 

İsa VARDAL Bahtiyar UZUNOĞLU 
Fahri ÖZTÜRK Şerafettin YARKIN 

Fevzi UYGUNER Osman YAVUZ 

BAŞKAN — Sayın Evliya, buyurun söz istediniz. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
Şimdi çalışma saatleri gördüğüm kadarıyla 8 saat 

üzerinden ayarlanmış. Şimdi bu 8 saati, bir gün ta 
saat 22.00'ye kadar, Anayasanın tümü görüşülürken, 
yaymaya benim kanaatimce gerek yok. 8 saat üze
rinden ayarlandığına göre, benim teklifimde 09.30 -
12.30 üç saat; zaten Başkanlık Dîvanının teklifi de 
böyle. İkindi oturum : 15.00 - 18.00. 

Şimdi 12.30'la 15.00 arasında 2,5 saat var. Bu 
2,5 saat zarfında burada ne yapılaack?.. Oturacak 
doğru dürüst bir yer, dinlenecek bir yer de yok za
ten; bir dışarıda kuliste oturduğumuz koltuklar var. 
Bunun yerine, 12.30'da mademki öğle yemeği paydo
suna geçildi, 14.00'ıte, bilemediniz 14.30'da tekrar top-
lanılalbiir. Bitlim saati, eğer Genel Kurulca uzatıl
mazsa; yani gece mesaisine geçilmezse, bunun 19.00 
olmasında hiç bir mahzur yoktur. 19.00'dan sonra 
arkadaşlar evlerine giderler veyahut da burada kaldık
ları yere giderler, daha rahat giyim şartları altında, 
daha rahat bir imkânla Anayasanın ertesi günü yapı
lacak müzakereler konusunda çalışma imkânını bu
lurlar. 

* Şimdi, üçüncü oturum saat 22.00'ye kadar alındığı 
zaman, saat 22.00'den sonra nasıl gidip de nerede 
dinlenip, ne gibi bir çalışma yapılabilecek? Bu bakım
dan ben, saatin böyle yayıimamasına, gerek madde
ler görüşülürken, gerek tümü üzerinde, bilhassa ben 
hep konsantrasyon üzerinde duruyorum, bir mev
zu üzerinde konsantre olmuş bir insanın diikkaıtleri-
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nin dağılmaması bakımından o mevzuu bırakmaması I 
gerekir, zaten bir evvelki maddede çarşamba günü ara- I 
ya başka kanun sokulmasını istemememin nedeni bu I 
idi; fakat o öyle geçti artık. Benim ona söyleyeceğim I 
bir şey yok. I 

Çalışma saatlerini tekrar şöyle özetliyorum : I 
09.30 - 12.30 üç saat, 14.00 - 19.00 beş saat; toplam 
seküz saat. Başkanlık Divanının teklifi de zaten 
sekiz saat. Bu sekiz saati 22.00'ye kadar uzatmakta ben 
bir yarar görmüyorum. I 

Teklifimde yemekten sonraki başlangıç saati I 
14.00'tür; ama 14.30'da olabilir. O zaman bitim saati 
19.30 olur. Bu şekilde öneriyorum. I 

Hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Evliya. I 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, önergemde I 

değişiklik yapmak istiyorum. I 
BAŞKAN — Tamam, gönderiyorum efendim. I 
Sayın Sarıoğlu buyurunuz. I 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değeri ar
kadaşlarım; I 

Bu listeyi, hepiniz gibi ben de inceledim. Zannedi- I 
yorum ki, arkadaşlarımız bu listeyi tanzim ederken, I 
bütün meclisin çalışma şartlarını dikkate almışlardır. I 
Zannımca zamanlama oldukça yerindedir, hatta benim I 
bir teklifim var, arkadaşımız şikâyet ettiler, «Saat I 
22.00'den sonra eve gidilmesi, istirahat edilmesi zor I 
olacaktır» diye. O itibarla, saat 12.30'dan saat 15.00'e I 
kadar süren arayı biraz daha geriye çekmek suretiyle 
(14.30'a) akşam 22.00 yerine 21.30'u koyabiliriz. 
Zannımca bu yerindedir ve bu şekilde bir değişiklikle, I 
sadece yarım saat öne almak suretiyle, bu tanzim 
edilen zamanlamayı çok yerinde görüyorum. I 

İkinci husus olarak; burada bir şey eksiktir, ka- I 
nunların görüşüleceği gündeki zamanlama burada I 
yoktur. Acaba Tüzükteki duruma mı bağlı kalacağız, I 
o zamanlama üzerinde mi yürüyeceğiz, yoksa onun I 
için de buraya ayrıca bir zamanlama getirilmesi ge- I 
rekir mi, onu düşünmemiz lazım. I 

Onun ötesinde, ondan evvelki maddede arz ede- I 
çektim bir usul konuşması şeklinde. Biliyorsunuz gün- I 
demimizde birçok kanunlar vardır. Benim ricam : I 
Bu araya sıkıştırılmak suretiyle o önemi: olanları, I 
Başkanlık Divanıyla komisyonların bir gündem tes- I 
pit ederek, bu gündemi Genel Kurulumuza sunmala- I 
rı ve daha önce de arkadaşlarımızın hangi kanun- I 
ların buraya geleceğini bilmelerinde ve ona göre ha- I 
zırlık yapmalarında çok fayda vardır. I 

Saygılar sunuyorum. | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Bu diğer kanunların görüşülmesi için ayırdığımız 

günde, Tüzüğümüzdeki normal çalışma saati 14.00 -
19.00 düşünülmüştür ki, sabahları komisyonların ça
lışmasına imkân hazırlayabilmek için. 

Sayın Yılmaz buyurunuz efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bu Anayasanın görüşülmesi hakkındaki za

manlamanın saat ayarını ben şöyle öneriyorum : An
kara'da sabahleyin saat 05.30'da güneş doğmakta ve 
09.30'a kadar dört saat içerisinde güneş, epey bir 
mesafe kat etmekte; bunu her gün günlük yaşantı
mızda fark etmemiz gerekir. Tam güneşin zirveye ge
leceği yerde sıcak başlamakta ve gün de kısaldığın
dan akşam erken olmakta. 

Malumuâliriiz biz zamanı gece saat 22.00'ye ka
dar olsun derken, güneşin de sabahleyin saat 05.30'da 
doğduğunu kabul edecek olursak, sabah çalışmanın 
daha erkene alınmasını, örneğin 09.30 yerine 08.00 
veya 08.30 olması ve akşamüzeri de erken dağılma
mız ve öğle tatilinin de çok kısa ollması lazımdır. He
kim olarak izah ediyorum efendim, bir insanın aktif 
bir saati vardır, bu aktif saatinde aktivitesini kullan
ması gerekir. Örneğin : Burada evimizde değiliz, ya
bancıyız (ki, evi burada olan da yabancı) Lokantada 
yenen yemeğin kalori, glikoz miktarını eğer göz 
önüne alacak olursak bir hipoglisemik hal olabilecek
tir; burada çalışma gücü azalacaktır değerli arkadaş
lar. 

Ben derim ki: Kurucu Meclisinin üzerindeki ağır
lığı daha fazla olan Millî Güvenlik Konseyi Üyele
rimiz, Değerli Komutanlarımız, hem Kurucu Mec
lis görevini yapmaktadırlar, hem de kendilerinin üzer
lerinde taşıdıkları görevleri yapmaktadırlar. Bizler ise 
ya emekliyiz yahut geldiğimiz görevden izinli sayıl
maktayız. Onlar, bunu bihakkın yapıyorlar, biz niçin 
sekiz saat çalışalım, hiç değilse fedâkârlık yapalım bir 
saat fazla olsun dokuz saat çalışalım. 

Haftada beş saat, 50 günde 50 saat edecek efendim, 
sekize bölersek altı gün kazancımız olacak. Anaya
sanın görüşülmesinde altı gün daha fazla bir zaman 
kazanmış olacağız. 

Teklifim şöyle : Sabah 08.30 veya - 08.00 -
12.00 veya 12.30, öğleden sonra 14.00 - 19.00 veya
hut 13.30 - 18.30 olursa bir saat fazla çalışırız. «Va
kit nakittir;» bizim için önemlidir. Biz, buraya kı
sa bir müddet için geldik, fedakârlığı esirgemeyelim. 
Bu şekilde olmasını öneriyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Yarkm buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin sabah, 

öğleden sonra ve akşam yapılmasında hiçbir sakın
ca yok. 

Maddeler üzerindeki görüşmelerde ise, sabah ve 
öğleden sonra ve gerekirse akşam yapılmasını sa
kıncalı görmekteyim. Üyelerin bu üç haftalık tatil 
süresinde Anayasayı hem tümüyle inceleyip, diğer 
anayasalarla mukayesesini yapıp (196İ Anayasasıy
la, diğer anayasalarla) zihinindeki fikirle tam mana
sıyla bütün maddeler üzerinde, gerektiği takdirde 
ayrı ayrı önergelerini de hazırlamak suretiyle, hazır
lığını bitirmiş olması maddeten imkân dahili değil, 
ancak tümü üzerinde gerekli hazırlığı bitirmiş ola
bilecektir. 

Dolayısıyla, maddelerle ilgili görüşmelere başlar
ken, üyelerin, maddelerle ilgili hazırlıklarını iyice ya
pabilmeleri ve önergelerini hazırlayabilmeleri için bir 
zaman verilmesi gerekir. Bunun da en uygun zama
nı sabah olabilmektedir. Dolayısıyla, öğleden sonraki 
oturumu 15.00 yerine 13.00'de yapmak suretiyle (ki, 
Sayın Isa Vardal 14.00 - 20.00 arasındaki teklifini 
13.00 - 20.00 olarak değiştirdi) öğleden sonra 15.00'de 
değil, 13.00'de başlamak 20.00'de bitirmek suretiyle 
yedi saat; sabahleyin 09.30 - 12.30 bu üç saatin iki saa
tini öğleden sonra 15.00 de değil, 13.00 de başlamak 
suretiyle oraya alıyoruz ve böylece sabahın tümünü; 
yani sabahtan 13.00'e kadar olan vakti, üyelere mad
delerle ilgili hazırlığı, gerek evde, gerek özellikle Mec
liste kütüphanede ve gerektiği takdirde üyelerle karşı
lıklı fikir alış verişinde bulunmak suretiyle bu hazırlı
ğı yapma 'imkânını bahşetmiş oluyoruz. 

Bu itibarla, saat bakımından da bir kayıp yok
tur. Başkanlık Divanının önerdiği teklif sekiz saat
tir, sabah ve öğleden sonra, bu önergede yedi saat 
olmaktadır; ama sabahtan öğleye kadar üyeler için 
maddelerle ilgili hazırlığı yapma imkânı verilecektir. 
Bu, Anayasayla ilgili bütün eleştirilerin ve tartışma
ların çok daha sağlıklı ve hazırlıklarının iyi olmasına 
imkân verecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Ersek buyurunuz efendim. 
SİYAMI ERSEK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bugün halihazırda iki arkadaşımız enfarktüsten 

hasta olarak Meclisimize devam etmemektedir. Bir 
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tanesi de bugün geldi; bir ay raporlu idi. Bu, normal 
koşullardaki çalışmada husule gelen bir bilanço so
nucudur. Bu bilançonun çok ağır çalışma koşulla
rında ne hale dönüşebileceğini ve bilhassa Anayasa 
gibi önemli bir konunun konuşulmasında bugünkün
den daha (Biz nispet biçiyoruz) heyecanlı safhalara 
gelebileceği 'aşikârdır. 

O itibarla, arkadaşlarımızın sağlığını da dikkate 
alarak ben, Sayın Evliya'nın önerisinin üzerinde 
önemle durulması gerektiği kanısındayım. Aksi tak
dirde (özür dilerim) sizin sağlığınızı garanti etmiyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 

Değerli üyeler; 
Saatleri oyunuza sunmadan önce Sayın Aydar'ın 

bir önergeleri var, onu arz etmek istiyorum. «Metin
de yalnız önerge yazılmıştır; bunun yazılı önerge 
olması için bir «yazılı» kelimesini ilave edelim» de
mektedirler ki, bu yerinde bir tekliftir, müsaade eder
seniz onu ilave edelim. 

Aslında önergeler daima yazılı oluyor, ama sa
rahat getirilmesinde fayda var; onu ilave ettim. Te
şekkür ederim Sayın Aydar. 

Bu ilave ile fıkra «Görüşmelerde üyeler tarafın
dan önerilecek değişikliklerin mutlaka yazılı önerge 
ile istenmesine,» şeklini almıştır. 

Saat konusundaki teklifleri aykırılık derecesine 
göre oylarınıza sunacağım. Zannederim en aykırı 
olanı 13.00 - 20.00 saatleri arasında olanıdır ki, Sa
yın Vardal, Sayın öztürkf Sayın Uzunoğlu, Sayın 
Yarkın, Sayın Uyguner ve Sayın Yavuz'un verdikleri 
önergedir. Saat 13.00 - 20.00 arasındaki (Sabah yok) 
bu yalnız maddeler üzerindeki görüşmeler içindir. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge, 08.00 - 12.30 ve 17.00 - 20.30.saat
leri arasını önermektedir. Bunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. t ' 

Sayın Evliya'nın önergesi, hem tümü hem de mad
delerin görüşülmesiyle ilgili günler için 09.30 - 12.30 
ve 14.00 - 19.00 saatlerini kapsamaktadır. Bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
(c) fıkramızda, «Maddeler üzerindeki görüşme

lerde Genel Kurulun gerekli görmesi halinde gece otu
rumu yapılmasına» diye bir kayıt vardır. Müsaade 
buyurursanız, «Tümü ve maddeler üzerindeki görüş-
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melerde Genel Kurulun gerekli görmesi halinde ge
ce oturumu yapılmasına» şeklinde bir ilave yapmak 
suretiyle görüşlerinizi ve oylarınızı almak istiyorum. 

Bu fıkraya eklenecek bir görüş var mı efendim?.. 
Yok. 

Fıkrayı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(d) fıkramızda, «Görüşmelerde üyeler tarafından 
önerilecek değişikliklerin mutlaka yazılı önerge ile 
istenmesine» kaydı vardır. Bu fıkra üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Fıkrayı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
«7. Anayasanın tümü üzerindeki görüşmeler için 

söz alma sırasının 1 Ağustos 1982 Pazar günü saat 
09.00'dan itibaren; önce şahsen müracaatların, sonra 
yazılı başvuruların alınış tarih ve saatine göre süre
si de belirtilmek suretiyle Sayın İmren Aykut ve Sa
yın Kamer Genç tarafından müştereken Kâtip Üyele
rin makam odalarında kaydedilmesine...» 

BAŞKAN — Bir cümle ilave ediyoruz : «... ve 
söz alan üyelere ^ıra sayılı bir belge verilmesine.» 

ORHAN CİVELEK — Yazılma süresi ne ola
cak, o eksik kalmış. 

BAŞKAN — Saat 09.00'dan itibaren.. 
ORHAN CİVELEK — Birinci gün mü, ikinci 

gün mü, üçüncü gün mü?... 
BAŞKAN — Hayır bu ilk, tümü üzerindeki gö

rüşmeler için. 
ORHAN CİVELEK — Ne kadar sürede müra

caat edilecektir?. 
BAŞKAN — Pazar günü söz sırası almayan di

ğer günlerde alabilir tabiî. Diğer günlerde yine Di
van Kâtiplerine müracaat etmek suretiyle alabilirler. 
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Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
«8. Gündem dışı söz talebi ile zorunlu haller dı

şında mazeret izni talebinde bulunulmamasının te
menni olunduğu hususunun sayın üyelere duyurul
masına.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tabiî bu, sizlerin yüksek takdirlerine bırakılan 

bir konu oluyor. Gündem dışı söz istemi Anayasa
nın görüşülmesi sırasında çok zaman kaybına sebe
biyet verecektir. Tensip ederseniz, kanunları, diğer ta
sarıları görüştüğümüz günlerde gündem dışı söz is
teme şeklinde bunu kararlaştıralım; fakat Anayasa
nın görüşülmesi sırasında gündem dışı söz isteğinde 
bulunmayalım ve bu konunun takdirini de Başkan
lığa bırakırsanız, Başkanlık diğer kanunların görü
şüldüğü günlerde sayın üyelere gündem dışı söz vere
bilir. 

Bilmiyorum bu konuda söz isteyen sayın üyemiz 
var mıdır?... 

Sayın Aydar buyurun. 
MEHMET AYDAR — Efendim, bu son madde 

temenni olduğu için eğer oylamaya gidersek Tüzüğe 
aykırı bir durum ortaya çıkacaktır. 

BAŞKAN — Temennidir tabiî, hayır oylamıyo
ruz, ben yalnız biraz açıklama yapmak maksadıyla 
ilave ettim. 

Mazeret izni konusu da; çok önemli sağlık konu
ları veya büyük mazeretlere inhisar ettirilirse, bu da 
şüphesiz çok yararlı olur. 

Değerli üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 

••<m ••»-
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik K1TAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
114 üncü Birleşimimizin ikinci oturumunu açıyorum, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları raporları. 
(II119) (S. Sayısı: 148) (1) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Sayın 
Bakanının bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemde beşinci sırada bulunan, 1312 sayılı 

Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının gündemde mevcut gö
rüşülecek diğer işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ve rica ederim. 

Fahir İLKEL 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısını görüşmeye 
başlıyoruz. 

Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyonun yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Tasarıyla ilgili raporun okutulması hususunu oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

«(1) 148 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.» 

(İktisadî İşler, «Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar» Komisyonu Raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz alimalk isteyen sayın 

üyeler lütfen işaret buyursunlar... Sayın Bayer, Sa
yın Sarıöğlu, Sayın Fırat, Sayın Ender, Sayın Tosya
lı, Sayın Tokgöz, Sayın Aydar, Sayın Gürel, Sayın 
Tutum, Sayın Haznedar, Sayın Gürbüz... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkanım, müsaade bu-
yuruiursa Tasan üzerinde küçük 'bir konuşma yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — İlk konuşmayı yapmalk istiyorsu
nuz; buyurun Sayın Özgöker. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisimin sayın üyeleri; 
Bugün Gündemimizde yer alan 1312 sayılı Türki

ye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kantin Tasarısı üzerinde 
müsaadenizle sizlere teknik bir açıklamada, bulunmak 
istiyorum. 

Bu Tasarı, ülkemiz için son derece önemli olan 
ve ülkemizin ve milletimizin büyük 'ihtiyaç duyduğu 
elektrik enerjisi yönetimi ile 'ilgilidir. Kanun Tasarısı 
hakkında gerek Raporumuzda ve gerekse Tasarının 
Hükümetçe hazırlanan gerekçesinde ayrıntılı bilgiler 
açıklanmıştır. Ancak, biz burada görüşmelerde ko
laylık ve çabukluk sağlamaik amacı ile Tasarının ana-
hatlarını ve asıl hedefini ve gerekliliğini daha açık 
bir şekilde belirtmekte yarar görüyoruz. 

Bilindiği gibi ekonomi ülkemizin hayatî sorunu
dur ve en başta gelen temel sorunudur. Enerji ise 
ekonominin anaeksenidir. Elektrik enerjisi de en 
önemli bir enerji türüdür. Elektrik enerjisi bu üllke-
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nin bütün insanlarını günün 24 saatinde ilgilendiren 
ve etkileyen bir güçtür. Devletin en başta gelen gö
revlerinden biri de halikımızın bireysel olarak olduğu 
gi'bi, toplumsal olarak da işyerlerinde, sanayide ve 
bütün ekonomik faaliyetlerde muhtaç olduğu elek
trik enerjisini sağlamaktır. 

Elektrik enerjisinin ülke ihtiyacını karşılaması ve 
kalkınmaya gereken katkısının sağlanması için ve
rimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi amacı ile 1970 
yılında, 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun yürürlüğe ko
nulduktan sonra TEK'in sorumluluk ve yönetiminde 
elde edilen ve ortaya çıkan elektrik üretim, iletim, 
tüketim ve dağıtım durumu şu manzarayı arz etmek
tedir : 

Bu.yıl TEK Yatırım Bütçesi 158 milyar Türk lirası
dır. Bugünkü durumda termik santralların yapım gö
revi TEK'e, hidrolik santralların yapım görevi de 
Devlet Su İşlerine verilmiştir, işletme sorumluluğu 
ise her 'ikisi için de TEK'e verilmiştir. Bugünkü ya
tırım planına göre 98 milyar Türk Lirası üretim te
sislerine, 34 milyar Türk Lirası iletim ve dağıtım te
sislerine, 13 milyar Türk Lirası da köy elektrifikas
yonuna tahsis edilmiştir. (Ki, 'bu ikibin köy içindir) 

1981'de yalnız TEK tarafından üretilen elektrik 
enerjisi 20 milyar 653 milyon kilovvat - saattir. 1981' 
de 20 milyar klilovvat - saaıt satış vardır. 1982 yılı için 
planlanan üretim 23 milyar 474 milyon k'ilovvat - saat
tir. Ayrıca 2 milyar kilovvat -. saat Bulgaristan ve 
Sovyetler Birliğinden alınacaktır. 

Tüketilen elektrik enerjisi 1981 yılı gerçek satış 
miktarı 23 milyar 558 milyon k'ilovvat - saat, bütün 
Türkiye ürettim 1981 gerçek 'rakamları 24 milyar 908 
milyon kilovvat -saat, dışalım 1 milyar 617 milyon 
kilovvat - saat, satış 22 milyar 547 milyar kilovvat -
saat. Aradaki fark zayiattır. 

1982 programı: Üretim 27 milyar kilovvat - saat, 
dışalım 2 milyar kilovvat - saat. (Bu üretimden ayrı, 
ekstradır), planlanan tüketim (satış) 25 milyar 298 
milyon kilovvat - saat. Aradaki fark zayiat olacak. 

Parasal değeri ve Türk ekonomisine katkısı : 
Üretilen beher kilovvat - saat elektriğin 1979 yılı 

hesaplarına göre ekonomimize katkısı 100 Türk lira
sı olarak hesaplanmış'tır. Bugün yaklaşık 24 milyar 
kilovvat - saat olan toplam tüketimin yarısına yakın 
•bir kısmı belediyeler tarafından dağıtılmaktadır; ya
ni yaklaşık 12 milyar kilovva't - saati. Ülkemizde hiz
mete sunulan elektrik enerjisinin yaklaşık % 3 ilâ 
4'ü köylerde, geri kalan bölümü ise diğer tüketiciler 
tarafından kullanılmaktadır. 

Bugün köylerin tesis yapımı sorumluluğu TEK' 
de, işletme sorumluluğu ise Iköy muhtarlarındadır. 
Belediye sınırları içerisinde tesis yapmak sorumlulu
ğu belediyeler adına iller Bankasında, işletme sorum
luluğu belediyelerdedir. 

1970 yılında TEK kurulmadan önce elektrikli köy 
sayısı iki bin civarındayken, ıbugün 20 biriin üstündedir. 
Bugün ülke çapında toplam üretim ve toplam tüke
tim arasındaki fark 1982 Programına göre yaklaşık 
3,3 milyar kilovvat saattir. Bu açığın bir kısmı Bulgar
istan ve Sovyetler Birliğinden ithali planlanan 2 mil
yar kilovvat saatlik bir enerji ile kapatılmaya çalışıl
maktadır. Geriye kalanı kesinti ve kısıntılardır ki, bu 
da 1,3 milyar kilovvat saat civarında olacaktır. 

ithal edilen gerçek değerler : 
1981 yılında Bulgaristan'dan 971 milyon kilovvat 

saat, Sovyetler Birliğinden 644 milyon kilovvat saat, 
döviz olarak 1 kilovvat saat 2,2 Amerikan senti, tak
riben 3,5 TL. Böylece toplam olarak 5,2 milyar Türk 
Lirası harcanmış oluyor. Bu da yaklaşık 35 milyon 
dolara tekabül ediyor. 

Ambarlı Santrali için fuel - oil alınıyor, senede 
1 milyon ton fuel - oil kullanım kapasitesi vardır. 
Tonu eski fiyatla 40 bin Türk Lirası olduğuna gö
re, 40 milyar Türk Lirasına tekabül eder. Ambarlı 
buhar türbini ile çalışıyor. Ayrıca motorin sarfeden 
gaz türbinli tesisler için 1981 yılında 9,8 milyar 
Türk Lirası harcanmıştır. Ambarlı için ise sadece 
21 milyar Türk Lirası harcanmıştır. 

Yine 1981 yılında termik santraller için linyite 
10 milyar Türk Lirası, taşkömürüne 3,8 milyar Türk 
Lirası harcanmıştır. 1981 toplam üretim masrafı 62 
milyar Türk lirası, fuel - oil ve motorin için 30,8 
milyar Türk lirası. Üretilen toplam enerjinin sade
ce % 20'si fuel - oil ve motorin yakan santrallerden 
elde ediliyor. Buna karşılık tüm üretim masraflarının 
yarısı bu santrallere gidiyor. 

işte, TEK tarafından 1981 yılı için bu kadar mas
raf karşılığı üretilmiş bulunan takriben 21 milyar 
kilovvat saat tutarındaki enerji köylere verildikten 
sonra, şehirlere getirilip belediyelere ve TEK'in doğ
rudan doğruya sattığı sanayi kuruluşlarına ulaştırılı
yor. Şehir halkına ve belediye sınırları içerisindeki 

^işyerlerine dağıtılmak üzere, belediyelere teslim edi
len bu elektrik enerjisi, belediyelerin yıllarca evvel 
bugünkü şehir nüfuslarının yansı, hatta dörtte biri 
kadar nüfusa yetecek şekilde kurulmuş bulunan eski 
şebekeler üzerinden belediye müşterilerine dağıtılıyor. 
Bu iletkenlerden normalin çok üstünde geçen elekt-
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rik cereyanı büyük kayıplara uğruyor. Enerjinin 
önemli bir kısmı nakil ıhatflıannı ısıtıyor ve enerjinin 
bir kısmı da ısıya dönüşerek 'boşuna havaya gidi
yor. Böylece halkın ihtiyacını karşılamak amacı ile 
milyarlar harcanarak üretilen elektrik enerjisi ile 
havayı ısıtmış oluyoruz. 

Buradaki kayıpları; yani zayiatı sizlere birkaç ör
nekle anlatacağız : Ankara'da. Kızılay ve Bakanlık
lar semtine bir göz atalım; eskiden 4 - 5 katlı olan 
binalar şimdi en az 10 katlı olmuştur. Binalarda çok 
büyük bir artış oldu, şebeke aynı. Devamlı yeni is
tekler ortaya çıkıyor. En çok arıza ve kayıplar bu
ralarda oluyor. 

İstanbul'da durum çok daha vahimdir. Aynı yer
de hat kapasitesi artırılamıyor, ömrü dolan tesisler 
yenilenemiyor, sık sık arıza oluyor, voltaj gayri muh-
tazam cereyan ediyor. Vatandaşlar regülatör kullan
maya mecbur oluyor; hem masrafları artıyor, hem 
de elektriğe olan ihtiyaçları. 

Ayrıca, bütün elektronik cihazlarda, özellikle 
otomatik elektrik makine ve teçhizatta voltaj düşük
lüğü ve değişikliği yüzünden büyük arızalar meyda
na geliyor, devamlı tamire ihtiyaç gösteriyor. 

Simdi sadece büyük ve anormal kayıplar göste
ren birkaç şehir zikrediyoruz : (ti belediyeleri şebe
ke kayıp oranları (%) olarak.) 

1980 1981 1982 

Adana 
Ankara 
Antalya 
Bursa 
Edirne 
İstanbul 
Nevşehir 
Sinop 
Zonguldak 
Gümüşhane 

28,5 
20,3 
30,1 
24,7 
33,2 
20,4 
38,0 
27,3 
29,8 
56,9 

29,4 
21,8 
31,1 
25,5 
34,1 
21,3 
38,9 
28,2 
30,8 
57,7 

30,4 
23,3 
32,1 
26,5 
35,0 
22,1 
39,8 
29,0 
31,9 
58,5 

Elimizde bütün belediyelerin yıllar itibariyle 
kayıplarını gösteren listeler vardır. Bunlar bilgi - iş
lem sistemine göre kaydedilmiştir. Listeleri belediye
lerin yetkili ve sorumlu olan elektrik mühendisleri 
imzalamaktadır. 

Burada görülmektedir ki, kayıplar çok büyük bir 
toplam meydana getirmektedir. Bu ortalama Türkiye 
çapında % 25 ila <% 30 arasında. Dünyada en yük
sek kayıp bugün Endonezya'dadır bu da % 30 civa
rındadır. Biz kayıplar bakımından dünya sıralama
sında en yüksek dereceyi almak yolundayız. Geliş

miş ülkelerde bu kayıp % 10'nun altındadır. Alman
ya'da % 5,6'dır. 

Bugün bütün Türkiye üzerinde toplam tüketim 
24 milyar kilowat saat kadardır. Bunun yarısı bele
diyeler tarafından dağıtılmaktadır. Belediyelere da
ğıtılmakta olan 12 milyar kilowat saat enerjinin tak
riben ı% 25'i; yani 3 milyar kilowat saati zayi ol
maktadır. Parasal olarak 1 kilowat saat 3,5 Türk li
rası kabul edilirse, 3 milyar kilowaat saat 10,5 mil
yar Türk liralık bir kaybı yansıtır. 

İyi ve rasyonel bir yönetimle bu kayıplar yarıya 
bile düşürülse, böylece en azından 1,5 milyar kilowat 
saat kazanılmış olur. Bu miktar ise Sarıyar Barajı
nın yıllık elektrik üretiminin 3 katına eşittir. Bu da 
millî ekonomiye en azından 100 milyar liranın üzerin
de bir yarar sağlar. 

Belediyelerin aldığı elektrik bellidir, ölçülüdür. 
Sattığı elektrik de saatlerden bellidar. Aradaki fark 
kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bugün Dünya Bankası, lETT'ye proje «kredisi 
verilebilmesi için şebekenin ıslahı amacı ile bu şebe
kenin TEK'e devrini şart koştu. Belediyenin bugün
kü durumu ve şartları ile bunu yapması mümkün gö
rülmedi. Şimdiye kadar yapabildiği de meydanda. 

Dünya Bankası rasyonel bir dağıtım teşkilatı ön
görmektedir. Bu kayıplardan başka bir de kaçaklar 
vardır ki, bu da hırsızlıktan başka bir şey değildir. 
Bu enerji boşa gitmiyor, kullanılıyor. Enerji kaybı 
yoktur; ama para kaybı vardır. 

Ayrıca transformatörler ve regülatörler dolayısıy
la kayıplar vardır. Bunların hesabı yukarıda veri 
len rakamlara dahil değildir. 

Şimdi çok önemli diğer bir faktörü ele alıyoruz 
Bu da enerji üretimimizin, tüketimimizi karşılayama 
maşıdır. Yukarıda arz ettiğimiz üzere.enerji açığımı 
zın bir kısmını ithalât ile kapatmaya çalışıyoruz. Bu 
da 1981 yılında 1,6 milyar kilowat saat idi. 

ı 
Türkiye'de elektrik enerjisi üreten ve enterkon-

nekte sisteme bu enerjiyi teslim eden iki özel kuru
luş vardır. Bunlar Çukurova ve Kepezdir. Bu iki şir
ketin ürettiği enerji, Bulgaristan vê  Sovyetlerden al
dığımız enerji kadardır. Bu millî şirketlere döviz 
ödenmiyor, istenildiği zaman bunlar kontrol edili
yor. İthal ettiğimiz ülkelerin durumlarına, siyasî he
deflerine veya ekonomik ihtiyaçlarına bağlı kalmak
sızın bu millî kuruluşlardan faydalanabiliyoruz. 

Devletin imkanları elvermeyınce, yabancı ülke
lerden ve Dünya Bankasından kredi arayacağımız 
yerde, kendi millî özel sektörümüze üretim imkanı 
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vermek daha yararlı olur kanısındayız. Üretimin ar
tırılması bugün ekonomik politikamızın en ağırlıklı 
faktörüdür. 

Bu tasarıda diğer önemli bir nokta da, elektrik 
sarfiyat karşılığının belediyelerce TBK'e ödenmeme
si nedeniyle ortaya çıkan kritik durumdur. 

Şimdi üç büyük şehrimizde belediyelerin yıllar 
itibariyle TEK'e olan borçlarını açıklayacağım. En 
büyük şehirlerimizden birinin belediyesi TEK'ten 
aldığı elektriğe karşılık bütçesine sadece 1 Türk lira
sı gibi bir gider gösteriyor. 

En büyük şehrimizin belediyesi elektrik borcunu 
vermiyor; «Borcunuzu ödeyin» deyince de Sıkıyöne
time müracaat ederek «Benden elektrik parası tah
sile kalkarsanız vatandaşı otobüse 80 liraya -bindiri
rim.» tehdidini savuruyor. 

işte sizlere birkaç sayısal misalini burada veri
yorum, 

TEK'e belediyelerin toplam borçları (Yıllar iti
bariyle) : , 

1980 yılı 36 milyar 602 milyon, 
1981 yılı 44 milyar, 
1982 (4 aylık) 56 milyar; 1 Ocak 1981'den, 30 

Nisan 198'2'ye kadar 56 milyar. Bunun 17 milyarı 
tahkim edilmiş. Halihazır 'borç 38 milyar Türk lirası. 

Borçlu belediyeler için Maliye Bakanlığınca öde
nen meblağ 1977 - 1981 yılları için 71 milyar Türk 
lirasıdır. Belediyeler vatandaşlardan elektrik parası
nı alır; hem de ödeme sıkıntısı yaratarak neredeyse 
işkence ve tehditle. Zamanında ödemezse elektriği 
keser. Altı ayda hatta sekiz ayda ne olduğu belirsiz 
bir hesap çıkarır; on bin, on beş bin, hatta yirmi bin 
liralık bir faturanın dar gelirli bir vatandaştan der
hal ödenmesini ister. Vatandaştan aldığı parayı 
TEK'e vermez, başka maksatlarda kullanır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
İşte yukarıda arz edilen teknik ve ekonomik se

beplerden dolayı Hükümet bu Tasarıyı Yüce Mecli
se sunmuş bulunmaktadır. Özetleyecek olursak, bu 
Tasandan beklenen anahususlar şunlardır : 

L Üretimde artış sağlanması, 
2. Kayıpların azaltılması, (% 25'lerden hiç de

ğilse % 15'lere inilmesi ve milyonlarca liralık ta
sarruf sağlanması; yatırımların, ihtiyaçları ve açık
ları kapatmak amacıyla değerlendirilmesi.) 

3. Dağıtım sisteminin entegrasyonu, (Halen 21 
bin köy şebekesiyle 180 'bin kilometre uzunluğunda
ki dağıtım hatlarının teknik icaplara göre işletme ve 
bakımı yapılamamaktadır.) 
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4, Modern, rasyonel ve etkin bir enerji yönetim 
sisteminin gerçekleştirilmesi, 

5, Standardizasyon ve gerekli malzemenin yerli 
olarak imali dolayısıyla sanayiin gelişmesine yar
dım, 

6, Satılan elektrik gelirlerinin tasfiyesi. 
Kayıplar ve özellikle iletkenlerin aşırı yüklenme

si ve reaktif enerjinin kompenzasyonu hakkında Ko
misyonumuz Teknik Sözcüsü Sayın Sadi Erdem, ar
zu buyurursanız, sizlere spesifik olarak teknik bilgi
ler sunmaya hazırdır. 

Kanun Tasarısı ile reorganizasyonu ve yönetimi 
geliştirme; yani idarî reform operasyonunu gerçek
leştirmek amacını gütmektedir. Bu nedenle ekono
mik olmayan, ülkeyi zarara sokan, enflasyonu kö
rükleyen, bütün vatandaşlara haksız bir yük, mas
raf ve külfet yükleyen, sık sık kısıntı ve kesintilerin 
devamından başka voltaj düşüklüğü dolayısıyla bü
tün elektrik ve elektronik aletlerin zarar görmesi, kı
sa devre meydana gelmesi yüzünden zuhur edecek 
yangınlar, şebeke kayıpları dolayısıyla sebebiyet ve
recek maddî zararlar ve üretim açıklarını kapatmaya 
zorlayan ve dolayısıyla yatırımların boşa gitmesine, 
kısıtlı döviz imkânlarımızın israfına sebep olan, şe
hirlerdeki vatandaşları regülatör kullanmaya zorla
yan, dolayısıyla hem kişileri fazla elektrik parası 
ödemeye, hem de TEK'i daha fazla üretim ve dolayı
sıyla yatırım yapmaya zorlayan, dar gelirlileri on bin
lerce lira elektrik parası ödemeye zorlayan, sarfiyat 
karşılığı parayı zamanında tahsil edemeyen ve tahsil 
ettiği parayı da üreticiye vermeyen ve milleti de, 
devleti de ödeme sıkıntısına sokan bir yönetimin iyi 
olduğuna inanır ve bunun bugünkü şekilde devamını 
arzu edecek olursak, o zaman bunun inandırıcı ge
rekçesini millete sunmamız gerekir. Böyle bir ge
rekçenin tekniği, teknolojiyi ve ekonomiyi ve hepsi
nin üstünde bütün ülkenin ve milletin menfaatleri
ni yansıtması beklenir. Eğer bu iyileştirici idare ge-
tirilmeyecekse ve bugünkü durum idare ettirilmek is
teniyorsa, o zaman, saydığımız mahzurların sorumlu
luğunu kim yüklenecektir?.. 

Bu Tasarı siyasî bir amaca yönelik değildir. Bu ne
denle yüzde yüz teknik bir konuyu siyasî kıstaslarla 
değerlendirmek doğru olmaz kanısındayız. 

Hükümet ve Komisyonumuz, başta Sayın Bakan 
ve teknik kadrosu olmak üzere, konuyu bütün ay
rıntılarıyla ve çıplaklığıyla ve bütün olumlu ve olum
suz faktörleriyle ve yönleriyle teknik ve ekonomik 
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bakımdan değerlendirerek en iyi bir şekle soktuğu
muz inancı ve ümidiyle Yüce Meclisin yüksek tak
dir ve tensiplerine sunuyoruz. 

Maddeler görüşülürken lüzum görülürse daha 
ayrıntılı teknik bilgiler sunmaya hazırız. 

Tasarının, Yüksek Heyetinizin takdir, irşad ve 
itimatlarına ve tasviplerine mazhar olacağı ümidiyle 
açıklamamı sona erdirir, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye

lere sıra ile söz veriyorum. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de-

ğerl'i üyeler; 
Biraz evvel Sayın Komisyon Başkanı Özgpker, 

genel enerji politikası konusunda teknik ve Kanunun 
gerekçelerini yeniden teyit eden bilgileri sundular. 

Şimdi, bu Kanun Tasarısını 3 kıymetli komis
yonumuz incelemiş bulunmaktadır. Bu komisyonla
rımızdan iki tanesi, Tasarıyı ufak tadilatla kabul et
miştir; fakat Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu bu Tasarıyı oy çokluğuyla benimseme-
miştir. Bizlere dağıtılan 148 sıra sayılı Kanun Ta
sarısı ve gerekçesi başlığında Tasarıyı benimseyen 
iki komisyonun ismine yer verilmiştir; fakat Tasarıyı 
reddeden komisyonun ismine yer verilmemiştir. Bu
nun sebebinin açıklanması suretiyle sözüme başlıyo-
rum< 

Şimdi görüşlerimi arz ediyorum. 
Üzerinde görüştüğümüz Kanun Tasarısı, ülkenin 

enerji meselelerine büyük boyutlarla değinen bir Ka
nun Tasarısıdır. Hepimizin bildiği gibi enerjinin 3 
ana bölümü bulunmaktadır : 

1. Enerji üretimi, 
2. Enerji letimi, 
3. Enerji tüketimi. 
Kanun Tasarısı, üretim, iletim ve tüketim konu

sunda yeni siyasî tercihler getirmekte, tüm olarak 
yeni bir politikayı önermektedir. Şimdi sırasıyla bu 
konulan ele alıyorum. 

1. Üretim meselesi : 
Son yıllarda enerji tüketimi, üretimi karşılama

dığı gibi büyük sıkıntılara düştük. Enerji tüketimi ve 
üretiminin çeşitli olaylarını hepimiz yaşadık. 

Bu bakımdan, karma ekonominin bir gerçeği ala
rak özel sektörü enerji yatırımına çekmek ve teşvik 

etmek ilkesi yeni Tasarıda vardır ve yerindedir; an
cak bu kararı bir bakanın takdir hakkına bırakmak 
çok hatalıdır. Geçmiş politik devirlerde olduğu gibi, 
siyasal yatırım ve gösteriş gayesiyle bunu her zaman 
kötüye kullanabilirler. Bu bakımdan, Hükümet Tasa
rısındaki maddede olduğu gibi bir süzgeç; yani Ba
kanlar Kurulunun kararına bağlanması şarttır ve ge
reklidir, 

2. Enerji İletimi : 
Kırsal yörelerdeki köylerde vatandaşlarımızın 

elektrik enerji ihtiyacı hesaba katılmadan. iletim şe
bekesi çok genişletilmiştir. Her isteyen ve her ağır ba
san siyasal gayelerle yörelere enerji verilmiştir. Bizim 
ulusal elektrik şebekesi üretimi yeterince artırılma
dan elektrik götürme durumu neticesinde hat ve tra
fo kayıpları muazzam olmuştur ve olmaktadır. İhti
yaca yetmeyen enerji, ayrıca gereksiz ve plansız bir 
dağıtım şebekesi neticesinde, vatandaşın istifadesine 
sunulması, Sayın Komisyon Başkanının da belirttiği 
gibi, yılda 4 milyar liralık enerji kaybına sebep ol
maktadır. Bu husus, Kanun Tasarısı gerekçesinde 
daha açık rakamlarla belirtilmiştir. 

İşte bu bir politika noksanıdır. Bu tip enerji po
litikasında noksan ve düzensiz ve ülkeyi darboğaza 
getiren enerji politikasını yeniden düzenlemek lâ
zımdır. Bu Kanun Tasarısı bu darboğazı maalesef 
halletmemekte ve palyetif tedbirler getirmektedir. 

Diğer önemli bir konu ise, enerji tüketiminin sa
nayileşme ile ilgisidir. Tabiî olarak, ülke çapında bir 
enerji fiyat politikası ve iletim şebekesi düşünülme
diği cihetle, sanayi, ucuz enerji bulunan yerlere hü
cum etmiş ve enerji bunalımının en büyük sebebi or
taya çıkmıştır. Enerji hatlarının takati üstünde tüke
tim, bizleri darboğaza getirmiştir. Bu Kanunla bu 
iletim şebekesi, Ibazı prensip kararları ve siyasî ter
cihler nasıl getirilecektir? Hiç belli değildir. 

3. Enerji tüketimi: 
Kanun Tasarısı enerji tüketimini pazarlayan sis

temde büyük bir politik karar vermektedir. Bu ise 
tüketici ile halk arasında bir ilişki ve ilgisi olmayan 
mahallî idareler bakımından çok önemlidir. Bu ko
nuda Millî Savunma ve İçişleri Komisyonunun ra
porunda belirtilen bütün görüşlere aynen iştirak edir 
yorum; çok haklıdırlar. Büyük bir politika değişik
liği yapılırken Komisyon, istanbul gibi, ülkenin ener
ji üretim ve tüketiminde büyük bir kentin idarî gö
rüşünü alamamıştır; hatalıdır. Tüketilen enerjinin 
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parasını alamamak veya almamak başkadır, idareyi 
merkezî bir sisteme bağlamak tamamen başka bir 
şeydir. 

TEK'in belediyelerden alacağının 37 milyar lira 
olduğu ve tüketim için hammadde alacak parası bu
lunmadığı, büyük bir sıkıntıda olduğu söylenmekte
dir. TEK bir kamu idaresidir, belediyeler de bir ka
mu kuruluşudur. TEK'in belediyelerden alacağı 
elektrik parasının temini, sistemi TEK'e bağlamak 
suretiyle değil, Hazineden belediyelere ödenen vergi 
paylarını almak ve devretmek suretiyle de olabilir. 
Bu hususun tetkik edildiğine dair raporda hiçbir açık
lık yoktur ve Sayın Komisyon Başkanı da bu hu
susu açıklamamıştır. Lütfen Komisyon ve Hükümet 
bu konuda açıklama yapsınlar. 

Bir de, küçük belediyelerin özel durumu vardır. 
Küçük belediyelerde elektrik şebekesi _ idarenin eli 
ve ayağıdır. Bunu koparınca, hem idare, hem orga
nizasyon, hem de belediye hizmetleri çok aksaya
caktır. Yeni bir bürokrasi çarkı yeniden dönmeye 
başlayacaktır, tiler İdaresi Kanunu dışında, başmü-
müdür, müdür gibi yeni kuruluşlar meydana gele
cektir. 

Ayrıca, belediye memurları ile TEK Teşkilatının 
memurları arasında özlük hakları bakımından büyük 
farklılıklar vardır. 'Bir belediyede bu işe bakan adam 
en fazla 20 bin lira alır. TEK'te ise 40 bin lira alı
yormuş ve bu suretle özlük haklarında da {Köy ku
ruluşlarında, belediye kuruluşlarında) büyük ayrıca
lıklar ortaya çıkacaktır. Bu hususta Kanun Tasarı
sında, Hükümetin ve Komisyonun raporlarında hiç
bir açıklama yoktur. Kâğıt üzerinde devir yapılıyor; 
fakat idarî ve özlük haklar konusunda problemler or
tada kalıyor. 

)Bu konuda Hükümetin ve Komisyonun açıkla
masını istirham ederim. 

Teşekkürlerimle. (Alkışlar) 
IBAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanımız, değerli arkadaşlarım, Enerji Bakanlığı ve 
Türkiye Elektrik IKurumunun değerli mensupları; 

ıBu Kanun görüşülürken, "benim bu (Kanun kar
şısında özel bir durumum var. Söyleyeceklerimi müm
kün olduğu kadar objektif kriterlere ve kendi inanç
larıma göre düzenlemek zorunluğunu duydum ve 
bir yerde de söyleyeceklerimin sıkıntısını çekiyorum; 
fakat bütün söyleyeceklerimde şahıs veya kişi tutu
mu eleştirme konusu değildir, doğrudan doğruya hiz

metin daha iyi, daha mükemmel şekilde yürütülme
si esastır. Onun için, arkadaşlarımın beni daha baş
langıçta hoşgörüyle karşılamasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması ve Tür

kiye Elektrik Kurumu gibi bir organın, bir kamu ku
ruluşunun teşekkülü uzun yılları almıştır. O itibar
la, bu kuruluşun tarihçesini ve geçmişini özetlemek
te ve sizlere sunmakta yarar gördüm. Çünkü, bazı 
arkadaşlarım- benden rica ettiler; kurum nedir, mak
sadı nedir, amacı nedir, ne yapmak istiyor, bu /Ka
nun neyi getiriyor?.. O itibarla, başlangıçtan itiba
ren bu kuruluşun nasıl oluştuğunu dile getirmeye ça
lışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün bazı maddelerinin değiştirilmesi istenen 

Türkiye Elektrik 'Kurumu Kanununun çıkarılması 
ve bu kurumun, kurulacak bir iktisadî Devlet Teşek
külü halinde faaliyete geçirilmesi, uzun yıllar alan 
bir çalışmanın ve Türkiye'de bir kamu hizmeti özel
liğini taşıyan elektrik işlerinin değişik kamu kuru
luşları tarafından dağınık ve bir plana bağlanmadan 
yürütülmesindeki yetersizlik ve isabetsizliğin ortaya 
çıkardığı bir ihtiyaçtan doğmuştur. 

Bilindiği gibi, elektrik enerjisinden istifade ilk de
fa dünyada 1882 yılında Amerika'da başlamıştır. Yur
dumuzda ise ilk defa elektrik enerjisinden istifade 
1902 yılında Tarsus'ta bir değirmen mili üzerine 
monte edilen bir dinamodan alınan elektrikle başlatıl
mış, daha büyük çapta uygulamaya, 1914 yılında iş
letmeye açılan ve taşkömürü ile çalışan ıSilahtara-
ğa Termik Santrali ile geçilmiştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından 1937 yılına kadar, 
İstanbul yanında, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Ga
ziantep, Balıkesir, Tekirdağ gibi illerimizde tesis edi
len küçük dizel santralleri de, diğer bazı yerleşim 
merkezlerinde tesis edilenler gibi yabancı özel şirket
ler tarafından işletiliyordu. Türkiye, yeterli finans
man kaynağı ve teknik elemana sahip olmadığı için 
devam eden bu durum, imtiyazlı şirketlerin artan ih
tiyaca paralel olarak yeni santrallerin ve şebekelerin 
zamanında kurulmasına yanaşmamaları, bakım ve 
idare işlerine gereken önemi vermemeleri sebebiyle 
Hükümet, 1937 yılında bütün bu şirketleri satın ala
rak millileştirmiş ve ortada bu işlerin merkezî bir oto
rite tarafından yürütülmesini yüklenecek bir kuru
luş da olmadığı için, bu şirketlerin idaresini belediye
lere bırakmıştır. 
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Daha sonraları Karabük'te Demir Çelik, İzmit'te 
SEKA ve muhtelif yerlerde Sümerbank fabrikaları 
kurulmuş ve bu kuruluşlar kendi ihtiyaçları için. ener
ji üretim tesisleri inşa etmişlerdir. 

Ancak, elektriklendirme hizmetlerinde bir dağı
nıklık ve plansızlık görülerek, 1934 yılında 'İktisat 
Bakanlığına bağlı bir Elektrifikasyon Bürosu kurul
muş, 1935 yılında ise takip edilen enerji Ve maden 
politikasına paralel olarak, enerji kaynaklarının ince
lenmesi ve üretim tesislerinin büyüklüğünü sapta
mak üzere 2819 sayılı Yasa ile Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi, maden ve elektrik tesislerini kurup işletmek 
üzere de 2805 sayılı Yasa ile Etibank kurulmuştur. 
1945 yılında da birtakım belediye hizmetleri yanında, 
elektriği olmayan kasabalar için dizel santralleri kur
ma ve bu kasabaların dağıtım şebekelerini yapma gö
revi bu kuruluşa verilmiştir. 1953 yılında da 61200 sa
yılı Yasa ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ku
rularak hidrolik santrallerin yapımı ib de bu kuru
luş görevlendirilmiştir. 

Gittikçe artan bu kuruluşlar arasındaki işbirliğini 
sağlamak üzere 11957 yılında Sanayi Bakanlığı Enerji 
Dairesi örgütlendirilmiş ve 1963 yılında da elektrik 
enerjisi konusunda en yetkili üst kuruluş olarak Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanlığı kurularak, İller Ban
kası dışında elektrikle uğraşan tüm kuruluşlar, ya bu 
Bakanlığa bağlanmış veya bu Bakanlığın denetim ve 
gözetimi altına alınmıştır. Ancak, bütün bunlara rağ
men elektrikle uğraşan ve birbirleriyle tam bir uyum 
içinde bulunmayan bir sürü kuruluş faaliyetlerine de
vam etmiş ve çoğu kere de bir işin yapımında dubli-
kasyonlar meydana gelmiştir. 

O zaman mevcut olan ve elektrikle uğraşan bu ku
ruluşları şöyle sıralayabiliriz: 

— Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
— Etibank 
— Devlet Su İşleri 
— İller 'Bankası 
— IBelediye Elektrik İşletmeleri 
— Mahallî Elektrik Birlikleri 
— Oto prodüktörler 
— İmtiyazlı şirketler 
— Köy İşleri Bakanlığına geçici olarak verilmiş 

Köy Elektriklendirme Servisi. 
Yukarıda görüldüğü gibi, bu kadar dağınık ve 

çeşitli kuruluşlarla Türkiye'nin elektriklendirilme 
sinin bir plan, programa bağlanması ve kaynakların 
en ekonomik şekilde yürütülmesi mümkün değildi. 
Bu sebeple de bütün Türkiye çapında merkezî bir 

yönetimin kurulması ve elektriklendirme işlerinin tek 
bir elden ve planlı bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı 
gittikçe kendini hissettiriyordu. 

Nihayet bu ihtiyaç, 1953 yılında toplanan Birin
ci Istişarî 'Enerji Kongresinde gündeme getirilmiş ve 
böylece İkinci Cihan Savaşından sonra İngiltere, 
Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika ve Doğu Av
rupa ülkelerinin tümünde olduğu gibi, ülke efektrik-
lendirmesinin sosyal ve ekonomik yönleri de dikkate 
alınarak, büyük bölge santralleri ve enterkonnekte 
şebeke tesisi suretiyle yapılmasından sorumlu, güçlü 
ve finans kudreti yüksek, merkezî bir otorite tara-
fından yürütülmesi ve bütün hizmetlerin bu otorite 
elinde toplanması fikri karar altına alınmış; yani Tür
kiye Elektrik Kurumunun kurulması kabul edilmiş
tir. 

Bu maksatla 23.1.1959 tarihinde bir tasarı Türki
ye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş; ancak son 
maddeleri görüşülürken politik amaçlı birtakım bas
kılar dolayısıyla Hükümetçe geri çekilmiştir. 

Daha sonraları, İktisadî 'İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı tarafından Türkiye'nin enerji meselelerini 
tetkik etmek üzere memleketimize davet edilen İn
giltere'nin tecrübeli enerji uzmanlarından Faroha, 
«Türkiye Enerji Politikası» adı altında 1 Haziran 
1960 yılında verdiği raporda; ayrıca yine aynı Teş
kilat bünyesinden 1961 yılında davet edilen L'Elect* 
ricite de France (Fransa Devlet Elektrik İdaresi) uz
manlarından J. C. Muratet'in verdiği aynı mahiyet
teki raporda ve daha sonraları da Dünya IBankası 
uzmanlarının verdiği raporlarda, Türkiye Elektrik 
Kurumunun kurulması ısrarla savunulmuştur. 

Nihayet, Türkiye Elektrik Kuruma kurulmasıy
la ilgili kanun Tasarısı ikinci defa 25.12.1969 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş-
tir. 

Şimdi, Tasarının genel gerekçesinden önemli gör
düğüm üç paragrafı, önemi ve amacı dolayısıyla bil
gilerinize sunmak istiyorum1: 

1. Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı veç
hile, bütün bir memleket sathında elektrik enerjisi
nin üretim, iletim, dağıtım işlerini bir tek teşkilat için
de toplamak ve bütün memleketin her yerinde muh
taç olduğumuz bol ve güvenilir elektrik enerjisini zi
yadesiyle zengin olan kaynaklarımızdan temin için, 
etüd, plan, proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım 
ve finansman gibi çeşitli, fakat birbirlerine bağlı iş
leri halihazırdaki dağınıklık, yetersizlik ve verim-
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sizlikten kurtarmak üzere Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanun Tasarısı günün şartlarına uygun olarak yeni
den hazırlanmıştır. 

2. Türkiye Elektrik Kurumu kamu hizmeti gör
me karakterini de taşıyan ve kısa zamanda Türkiye' 
nin en büyük iktisadî teşekküllerinden biri olacaktır. 
Bu suretle ekonomik ve sosyal kalkınmamızda mem
leket sanayiinde, tarımda, ulaştırmada, şehir, kasaba 
ve köylerde çok hayati önemi bulunan elektrik ener
jisinin büyük bölge santralleri ve enterkonnekte şe
beke ile bol ve ucuz olarak sağlanmasını, kendisine 
emanet edilen bir memleket davası olarak yürüte
cektir. 

3. Şimdiki halde, elektrik enerjisinin etüt, plan, 
proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım, finansman 
gibi birbirlerine pek sıkı bağlı işleri 11 sayılı cetvelde 
görüldüğü gibi (O, tasarıya eklidir, gerekçeye ekli
dir) çok dağınık bir şekilde muhtelif teşekküller ta
rafından yürütülmektedir. !Bu teşekküllerden hiç bi
ri memleketin tamamını kapsayan bu işleri ibir arada 
ele almamakta ve memleketin elektrik enerjisi dava
sına karşı tam bir sorumluluk taşımamaktadır. 

Nitekim, fkinci Dünya Savaşından sonra Türki
ye'ye nazaran her bakımdan çok daha fazla imkân
lara sahip bulunan ©atı Avrupa memleketlerinden in
giltere, Fransa, İtalya gibi memleketler, dağınık olan 
elektrik işlerini en küçük köyden en büyük şehre ka
dar sanayi, ulaştırma ve tarımda muhtaç olunan elek
trik enerjisini tek bir teşekkül ile sağlamak üzere çe
şitli devlet teşekküllerini, belediyeleri ve bütün elekt
rik şirketlerini ortadan kaldıran kanunlar çıkartarak, 
tek bir devlet teşekkülü kurmuşlardır. Komşumuz 
Yunanistan'da bile Türkiye Elektrik Kurumuna ben
zer bir teşkilat 1950 yılında kanunla kurulmuş ve bu 
teşkilat Yunanistan'a, oraya giden mütehassısların 
verdiği raporlara göre, büyük faydalar sağlamıştır. 

Sayın ©aşkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüldüğü gibi, Türkiye Elektrik Kurumunun 

kurulması için çetin bir mücadele verilmiş ve Türki
ye Büyük (Millet Meclisine sevkedilen tasarı, o za-

^manki bütün partilerin ortak ve aynı yöndeki kararı 
ile 15.10.1970 tarihinde 1312 sayı ile yürürlüğe gire
rek kanunlaşmıştır. 

13112 sayılı TEİK Kanununun amaçlarını kısaca 
şöyle sıralayabiliriz: 

1. Türkiye'nin genel elektriklendi ilmesi plan 
ve programlarını yapmak, 

2. Elektriğin üretim, iletim, dağıtım için gerek
li her türlü etüd ve projeler ile inşaat ve tesisleri 
yapmak, yaptırmak ve istatistikî bilgileri toplamak, 

3. iKurduğu tesisleri işletmek, 
4. Köy Elektrifikasyonu hizmetlerini yürütmek, 
5. Yatırımlarında kullandığı elektrik malzeme 

ve teçhizatı üzerinde etüt ve araştırma yapmak, lü
zumu halinde bunları memleket içinde imal etmek. 

Diğer taraftan, tamamı devlete ait 20 milyar ser
maye ile kurulan ve bugün sermayesi 50 milyar olan 
Kuruluşun işletme bütçeleri, faaliyet raporları, fiyat 
ve tarifeler, yatırım ve finansman işleri, bilanço ve 
netice hesapları, 12.3.1964 tarih ve 440 ve 441 sayılı 
İktisadî Devlet Teşekkülleriyle, Müesseseleri ve 'İşti
rakleri Hakkındaki Kanun ve bununla ilgili Tüzük 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Ayrıca, «Elektrik fiyat ve tarifeleri, bütün işlet
me idarî giderleri ile her türlü vergileri karşıladık
tan sonra, net sabit kıymetler üzerinden % 8'den az 
olmamak üzere bir gelire göre düzenlenir,» hükmü 
getirilmiştir. 

Buraya kadar amaç ve yapısı hakkında bilgi sun
duğum TEK'in, halen elinde fiilen şantiye açılıp yü
rütülen 12 adet termik santral projesi bulunmakta, 
bunlar dışında da bazıları üzerindeki etüd proje ve 
ihale çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerin 
toplam yatırım tutarı yaklaşık, 550 milyar Türk li
rası üretim olmak üzere, 700 milyar Türk lirası ci
varındadır. 

1980 yılı sonu itibariyle Kurumda 2 029 teknik 
ve 4 258 idarî olmak üzere, toplam 6 287 memur sta
tüsünde personel çalışmaktadır. 

İşçi statüsündeki personelle 'birlikte Kurumda ça
lışanların toplam sayısı 24 bin civarındadır. Faaliyete 
geçişinden sonra Türkiye ölçüsünde göstereceği hiz
met ve faaliyetine uygun olarak çok büyük bir so
rumluluk altında bulunan bu büyük ve önemli Ku
ruluşumuz, maalesef fonksiyonlarını bugünkü çağdaş, 
teknik ve ekonomik faaliyetlere ve yukarıda 5 mad
de halinde sıraladığım kuruluş ilkelerine göre yürüt
mek durumuna henüz gelememiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kadar büyük ümitlerle ve mücadele ile kurulan 

bu çok önemli Kuruluşumuz, özellikle 1975'ten son
ra dozunu gittikçe artıran politik müdahalelere uğ
ramış, her 'hükümet değişiminde genel yönetim kade
mesinde daima değişiklikler yapılmıştır. Ancak, ya
pılan 'bu politik müdahaleler hep sınırlı bir düzeyde 
kalmış iken, son yapılan bir kıyıma dönüşmüş, Ku-
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rum dışından birtakım kişiler işle, ihtisasla ilgileri ol
madığı halde kilit noktalarına yerleştirilmişlerdir. 
Bunların yaptığı zorbalık ve haksızlıklar ayyuka çık
mıştır. Bunun sonucunda da, ta Etibank zamanından 
beri devam etmekte olan ve yerleşerek gelişen ve bir 
ananeye dönüşen bütün değerler yıkılmış, insan iliş
kileri zedelenmiş, çalışma ahenk ve ortamı kaybol
muş, güven duygusu ortadan kalkmış, 20-25 yıl be
raberce çalışan insanlar karşı karşıya getirilmiş, bel
li bir hiyerarşik kademeden geçerek ihtisas sahibi ol
muş kişiler görevlerinden alınmış, haksız tayinler ya
pılmış, velhasıl her şey tersine çevrilmiştir. Yara
tılan kırgınlık ve küskünlükler, hizmetlerin görülme
sinde 'büyük aksaklıklar doğurmuştur. 

Bu ortam içinde 12 Eylül'e gelinmiştir. 12 Eylül' 
den sonra haksızlığa uğrayanlar, bu haksızlıkları ya
ratanların hesabının görüleceği ve bu suretle çalışma 
disiplini ile güven ortamının yeniden yaratılacağı ümi
dini haklı olarak sürdürmüşlerdir. 

iAncak, haksızlıkların tamiri, yetenekli, güven ve
rici ve dinamik bir idarenin yeniden kurulması ve .Ku
ruma yeni bir moral güç verilmesi, yatırımların hız
landırılması olamamıştır. 

12 Eylül'den bir müddet sonra Genel Müdürlük 
görevine getirilen sayın arkadaşımız, bugüne kadar 
bu gereği yerine getirmemiştir. Ancak, getirmesi için 
de bir engel olduğunu zannetmiyorum. 

Bütün 'bunların sonucu olarak da, birtakım eksik
lik ve aksaklıklar sürüp gitmiştir. Mesela bugün 1976' 
dan itibaren büyük sanayi kuruluşlarında birikmiş 
2 milyar Türk lirası alacak tahsil edilememiş. 

Hemen hemen yok denecek ölçüds olan ve alt
yapıyı oluşturan proje çalışmalarına önem verileme
miş, 

Santral inşaat projelerinde 2 yıla yakın gecikme
ler devam etmiş ve bu hususta gerekli organizasyon 
yapılamamış, 

Merkez teşkilatı ile şantiyeler arasında yeteri öl
çüde işbirliği ve koordinasyon sağlanamamış, 

Denetim, kontrol ve organizasyon eksikliğinden 
müteahhitlere fazla ödemelere devam edilmiş, (Bu
nun en yakın misalleri de var elimde, rakam olarak 
milyonlara varan, 100 milyonlara varan rakamları 
vardır elimde). 

Zaman ve maliyet unsurları kontrol altında tu
tulamadığından, inşa halindeki santral projeleri fiyat 
yönünden alabildiğine yükselmiş ve yıllara varan 
gecikmeler olmuş, bazı santral projeleri 1985-1986 
yıllarına kaymaya başlamış, 

İç ve dış müteahhitler, içinden çıkılmaz zam 
iddialarıyla Kurumun karşısına çıkmış, 

Çok şiddetle ihtiyaç duyulmasına rağmen, hâlâ 
isimden ileri gitmeyen bir santral proje dairesi kuru
lup faaliyete geçirilememiş. 

Enerji projelerinin ana girdisi olan elektrik maki
ne ve cihazlarının finansmanındaki zorluklar ortada 
dururken, bunun, TEK'in öncülüğünde yurt içinde 
yapılması için hazırlanan proje uzun zamandan beri 
rafta beklemekte ve 'bu hususta bir şey yapılama
mışken ve personel hareketlerindeki ve tayinlerinde
ki isabetsizlik ortadan kaldırılamamışken, Kurum ga
zetelere ilan verip, teknik eleman ararken, yıllarını 
bu Kuruma ve enerji projelerine vermiş değerli yöne
tici ve mühendislerimizin ortada boş olarak gezme
lerine bir çare bulunamamış ve. eskisi gibi hizmet et
melerine bir imkân yaratılamamışken ve de Kurumun 
hepsi de aslî fonksiyonları olan bu işleri yoluna sok
ması mutlaka şart iken, prensipte doğru, ancak ken
dini henüz topariayamadığı ve en hayati fonksiyon
larını yerine getirmede güçlük çektiği için, bugün er
ken olan belediyelerce yürütülen hizmetleri üzerine 
almasını ve bunun için yeni müesseseler kurmaya 
kalkmasını, altından kalkrlması çok zor, büyük bir 
yük olarak görüyor ve ciddî bir endişe ile karşılıyo
rum. 

Bu yükün, TEK'in hem ana fonksiyonlarını büyük 
ölçüde aksatacağı, hem de dikkat ve enerjisini 'bele
diyelerce yürütülmekte olan çok geniş boyutlu işle
re vereceği yönünden fazla görüyorum; ama TEK'in 
belediyelerden alacağının da mutlaka bir çaresinin 
bulunması ve bir formülle ödemelerin zamanında 
yapılmasının gerektiği de tartışılmazdır. 

Bu durum karşısında haklı olarak her aklı selim 
sahibinin aklına, «Kurum önce kendi aslî görevini, 
yani, etüt, proje, yatırım, üretim, iletim fonksiyonları
nı tam olarak yerine getirmezken, acaba bir de 'bu işe 
neden giriyor?» sorusu gelebilir. 

Şimdi gelelim 1312 sayılı Kanunda yapılmak is
tenilen değişiklik tasarısına. 

Bu Tasarı ilk bakışta iki hususu içermektedir: 
1. Kanun kapsamı dışında tutulan ve belediye

lerin elinde bulunan dağıtım hizmetleriyle, İller Ban
kası tarafından belediyeler adına yapılan dağıtım şe
bekelerinin TEK'e devri. 

2. 1312 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 
TEK'in üretimdeki tekelinin kaldırılması. 

tAncak, bunlar genel gerekçede ifade edilen ve 
1312 sayılı /Kanunun özünde ve esprisinde yatan, 
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üretimden, tüketime kadar bir kamu hizmetinin tek I 
elden yürütülmesi felsefesine ters düşen iki husus
tur. 

Bir taraftan bu hizmetlerin, ta Kanunun çık
tığı tarihten beri tek elden yürütülmesi felsefesiyle 
hareket edilirken ve bu sebeple de İller Bankası ve I 
diğer kuruluşlar tarafından inşa edilen küçük su 
santrallarının, yapılmasına son verilirken, şimdi bu
nun tersine, bu fikirden vazgeçiliyor ve üretim faa
liyetleri serbest bırakılırken, bu sefer de belediye 
dağıtım şebekeleriyle İller İBankası tarafından yürü
tülen şehir ve kasabaların dağıtım şebekeleri Kanun 
kapsamına alınmak isteniyor. 

IBunlar birbirleriyle ters düşen hususlardır. 
Değerli arkadaşlarım; 
(Bu IKanun çıkarıldığında şu üç husus saklı tutul

muştur: 
1. ;Su kaynaklarından elektrik üretimi konusunda 

etüt, planlama ve inşaat projelerinin hazırlanması 
ve bu projelerin inşası Devlet Su İşleri Genel (Mü
dürlüğüne, 

2. Tesisleri enterkonnekte sisteme bağlı olma- I 
yan belediyeler, köyler ve diğer amme hüviyetinde-
ki hükmî şahısların kendi sınırları içerisinde kalmak 
üzere, kendilerinin kurup, işletecekleri üretim ve ile
tim tesisleri bu kuruluşlara, (ıBu da TEK'in mütalaa
sı alınmak ve Bakanlıkça izin verilmek şartıyla) 

Aynı şekilde otoprodüktörlere üretim ve iletim 
tesisleri kurmak ve işletme hakkı da yine bu kuru
luşlara verilmek üzere yahut saklı kalmak üzere, Ka
nunda birtakım hususları öngörmüştür, 

3. 13112 sayılı Kanunun çıkmasından önce dev
letçe imtiyaz verilmiş, imtiyaz sahibi şirketlere imti
yaz hak ve. vecibeleri, imtiyaz sürelerince saklı kal
mak üzere verilen haklar da bu şirketlere bırakılmış- I 
tır. 

Şimdi soruyorum: 
Acaba, bu Kanun gerekçesindeki şartlar mı or

tadan kalktı? 
Acaba, böyle bir kuruluşun mutlaka kurulması 

için dünyaca ünlü mütehassısların verdikleri rapor
lar mı yanlıştı? 

Acaba, enerji işinin çok önemli bir kamu görevi 
olduğu mu unutuldu da, vaktiyle alınanlar şimdi tek
rar geri verilmek isteniyor? 

Değerli arkadaşlarım; 
Enerji de, diğer PTT gibi, ulaştırma gibi kamu 

yönü, sosyal yönü ağır basan hizmetlerden birisi
dir. Bu hususta Türkiye'nin ilk önde gelen özel te

şebbüs öncülerinden Sayın Kâzım Taşkent'in bir ki
tabı vardır, «Atatürk Aydınlığında Yaşamak» diye, 
kısa bir paragrafı buradan okumak istiyorum: 

«Maddî varlık bakşmından büyük bir yokluk için
de bulunan memlekette devlet, ekonomik alanda ön
cülük edecektir. Ulusun toplu hizmetlerini görebil
mek, devletin başta gelen göreviydi. Demiryolları, te
lefon, posta-telgraf ve benzeri pek çok alanda hiz
meti devletin görmesi, devletçilik değil, devlet sorum
luluğu idi.» 

Şimdi burada bahsedilen husus, Sayın Taşkent'in 
değindiği gibi, kamu hizmetidir, binaenaleyh elek
trik hizmetlerinde ticaret, bir amaç, bir sosyal yönü 
ağır basan bir taraf değildir. 

Genel gerekçede TEK ve Devlet Su İşleri tara
fından değerlendirilemeyen küçük su ve küçük kö
mür kaynaklarının değerlendirilmesinden bahsedile-
lirken, bununla iligli maddede, bunun ne bir tarifi 
ve ne de bir limiti konmamıştır. 

Bilindiği gibi, büyük termik santrallar TEK, bü
yük hidrolik santrallar da 'Devlet Su İşleri tarafından 
yapılmaktadır. (Bunlar dışındaki küçük suların değer
lendirilmesini ben de yürekten destekliyorum. An
cak, bunun bir başıboşluğa döndürülmemesi için, 
bu santralların standart tipte projelerini yapacak, de
netleyecek ve inşaasından sonra bakım işlerini yürü
tecek sorumlu bir kamu kuruluşunun olması şarttır. 
Yoksa, şimdi 176 adet olan ve büyük bir kısmı ça
lışmayan küçük su santrallarının akibeti ne ise, yeni 
kurulacaklarınki de bunlara benzeyecektir. Kanun 
Taslağı bu yönden ve ayrıca madde konuşulurken ifa
de edeceğim birçok yönlerden boşluklarla doludur. 

İkinci husus; hiçbir gerekçesi yokken, halen faa
liyette bulunan imtiyazlı şirketlerin ek.bir madde ile 
tekrar Kanun kapsamına sokulmasıdır. Çünkü Ta
sarının ikinci maddesi, zaten üretimi serbest bırakı
yor. Artık bu konunun özel bir madde ile yeniden 
Taslağa sokulmasını doğru bulmuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
TEK, 1312 sayılı bir Kanunla, bir amaç, büyük 

bir görev için kurulmuştur, 131,2 sayılı Kanun Tasa
rısının genel gerekçesinde bu açıkça ifade edilmiştir. 
Şimdi aradan 10 yıl geçmeden bütün bu gerekçeleri 
bir tarafa bırakarak, güzel Kanunun şurasını, bura
sını tartaklamanın bir anlamı yoktur. IBu getirilen Ta
sarı, kendi tekelindeki hizmetleri kapsam dışına çı
karmakla, kendi felsefesine ters düşmektedir. (Bunu 
Kanunun amacıyla telif edemiyorum. O zaman ne
den diğer kuruluşlardan bu üretim hizmeti alındı? 
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'Küçük suların özel ve tüzelkişiler tamımdan değer
lendirilmesini bir disiplin altında ben de istiyorum. 
Ancak, diğer hususlara katılamadığım için, Tasarıya 
olumlu oy vermek durumunda kalamadım üzülerek. 

Bütün bunları özetlersem: 
1. Kanun. Tasarısının belediyelerce yürütülen 

dağıtım şebekeleriyle, tiler Bankası tarafından bele
diyeler adına yapılan şehir dağıtım şebekelerinin 
1312 sayılı IKanun Kapsamına alınması prensipte ve 
özde doğrudur. Ancak, TEK'in bugünkü büyük 
yükü dolayısıyla, zamanlaması yerinde değildir. TEK' 
in belediyelerden alacağının tahsilinin de kaçınılmaz 
olduğu ve bir formül bulunması da bir gerçektir. 

2. Küçük suların özel ve tüzelkişilerce kurula
cak şirketler vasıtasıyla sorumlu bir kamu kurulu
şunun proje ve tesisatta standardizasyon sağlaması
nı ve kayanakların rasyonel bir şekilde ve planlı ola
rak değerlendirilmesini içtenlikle destekliyorum. 

3. Büyük hidrolik santrallarırt, mesela Atatürk 
Barajı için, özel statü içinde Devlet Su İşleri, TEK 
ve halkın iştirakiyle bir şirket kurulmasında ve böy
lece dış finansman teminindeki güçlüklerin gideril
mesini de yerinde görüyor ve destekliyorum. 

4. İmtiyazlı elektrik şirketlerinin, imtiyaz hak
ları ve vecibeleri esasen 'Kanunla teminat altına alın
dığına göre, bu Kanun Tasarısında yeniden zikredil
mesi yerinde değildir ve de lüzumsuzdur. 

5. Bu Kanunun Yüce Meclisimizden çıkması, 
elektrik satışlarından ve bu satışlardan elde edilen hâ
sılatın doğrudan doğruya TFJK'in eline geçmesi yö
nünden yararlı. Buna mukabil, çok sıkışık durumda 
olduğu, yatırımları aksatması, enerji ve gücünü asıl 
görevinden çekerek, şehir şebekelerinin ıslahı ve ye
nilenmesine yöneltmesi yönünden çok zor durumlar 
yaratacağı görüşündeyim. 

TEK Tasarısının olduğu gibi kanunlaşması halin
de şehir şebekelerinde yapacağı ıslah ve yenilemeler
le kayıpları azaltmayı amaçladığını ve 1,5 milyon ki
lovat saate varan bir tasarruf yapacağını ifade etmek
tedir, ancak TEK'in gittikçe artan enerji ihtiyacını sa
dece şebekelerin ıslahıyle temin etmesi mümkün de
ğildir. Bunun yegâne çaresi: Yatırımlarını hızlandır
ması ve bununla ilgili tüm denetim, organizasyon 
ve personel sorunlarını yeni bir açıdan, yeni bir yak
laşımla ve çok kararlı bir uygulamaya girmesi ge
rekmektedir ve bu da şarttır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın IFırat buyurunuz efendim. 

İKTİSADÎ İŞLEJR KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGOKBR — Sayın Başkanım müsaade bu
yururlarsa bir hususu öğrenmek istiyorum. Acaba, 
sayın üyeler görüşlerini bildirdikten sonra toptan mı 
cevap vermemizi uygun buluyorsunuz? 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
(Bütün üyeler görüşlerini belirtsinler, ondan sonra 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet gayet tabiî cevap 
lütfedeceklerdir. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz İSayın (Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri; 
Biraz önce görüşmeye başladığımız 1312 sayılı 

TEK Yasasının Değiştirilmesiyle ilgili Tasarı önü
müzde. 

Sayın Komisyon Başkanının sunuşlarını burada 
dinlediğim zaman, bu Değişiklik Tasarısı çıktıktan 
kısa bir müddet sonra, Türkiye'nin büyük problem
lerinin hallolacağı intibaı bende hâsıl oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, önce şuna değinmek is
tiyorum : Bu yasa, bu tasarı, fert başına 30 kilovat -
saatin veya 40 kilovat - saatin (yılda) kavgasıdır, yok
sa bu yasa, büyük bir problemi halletmez. Türkiye' 
de bahsedilen Sarıyer Santralı, dört tane 40 megavat
lık türbinin oturduğu santraldir, bugün hiçbir mana 
ifade etmiyor. Bugün, kurulacak olan bir Afşin - El
bistan'ın tek grubu 340 megavat, bir Keban'ın tek 
grubu 170 megavatla çalışıyor. Rakamlar çok büyü
dü. 

Muhterem arkadaşlarım, konuya biraz daha yak
laşabilmek için, biraz Önce de bahsedildiği gibi, Ül
kemizde üretilen 25 milyar kilovat - saat/yıl enerji
nin fert başına yılda, 560 kilovat - saat olduğunu söy
lemek isterim. Bu rakam, Norveç'te 24 000 kilovat -
saat fert başına, İsveç'te 12 000, Almanya'da 6 000, 
komşumuz Yunanistan'da 2 500, Yugoslavya'da 
3 000, Bulgaristan'da 4 000 kilovat - saattir. 

Türkiye'nin enerji potansiyeli nedir? Onu da bil
mek lazım. Türkiye'nin enerji potansiyeli hidrolik 
santrallarda (takriben) 75 milyar kilovat - saat/yıl
dır. Linyit santrallarında; yani termik santralların 
linyite dayalı olanlarında 50 veya 60 milyar kilovat-
saat/yıldır. İkisinin toplamı 125 - 130 milyar kilovat -
saat/yıldır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan yapıldığında, 1995 yılı 
için Türkiye'nin tüm kapasitesini kullanacağı hesap 
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edilmiştir. O yıllarda Türkiye'nin nüfusu 70 milyon 
olacaktır ve 1995'de Türkiye'nin tüm termik ve hid
rolik enerji kapasitesini kullandığımızı bir an için 
kabul edelim, fert başına 1 600 - 1 700 kilovat - sa
at enerji düşecektir. 1979 yılında Yunanistan'ınki 
1 400, Yugoslavya 3 000, 'Bulgaristan 4 000'dir. İş
te arkadaşlar problemin boyutu buradadır. 

Sayın Komisyon, fuel - oil santralları için dışarıya 
verdiğimiz dövizden ve maliyetten bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ülke tümüyle hidro
lik santrallara dayanarak beslenmez. Bir ülke tümüy
le linyit santrallarına dayanarak elektrik enerjisini 
temin edemez. Bunun yanında, bunun bir oranı var
dır, bunun bir dengesi kurulmuştur. Bugün Türkiye' 
de üretilen 25 milyar kilovat - saatin yarısı hidrolik 
santrallardan, kalan yarısının ikide biri linyit sant-
rallarından, ikide biri de fuel - oil santrallarından el
de edilir. Fuel - oil santrallarını atacak mıyız? 

Muhterem arkadaşlarım, mevsimlere göre akşam
ları puant saatleri vardır; yani şebekenin yükseldiği 
saatler vardır; yani 100 wattlık ampulümüzün 60 
watt gibi yandığı saatler vardır. İşte o saatlerde Tür
kiye ortamında şebeke yüklenmiştir. Bunu karşıla
mak için en iyi yollardan birisi, eğer kâfi miktarda 
hidrolik santral veya nükleer santrallarla karşılaya-
mıyorsak bir miktar fuel - oil santrallarıyla derhal 
devreye girip puantı karşılayacak ve saat 21.30 -
10.00'a doğru puant düştükten sonra normal temel 
santrallara devredecektir, devreden çıkacaktır; işlet
menin kaidesi budur. 

Nitekim, Ankara'da, saat 21.30'da birdenbire his
sedersiniz ışıklarda bir kararma olur. İşte bu, o sıra
da puant santralın devreden çıkması anıdır. 

Bir ülke, enerjisini tek hidrolik, tek linyit santral
larına dayayamaz. 

Biraz sonra arz edeceğim, bugün dünyada enerji 
üretiminde yüzde üç civarında nükleer enerji payı 
varsa, yapılan istatistiklere göre 2020 yılında nükleer 
enerjinin payı yüzde otuziki olacaktır. Bizim şimdi
den bu yola gitmemiz lazımdır. Aksi halde, küçük 
santrallarla, kurulacak bu su santrallarıyla zannet
meyin ki problem hallolacak. Hayır, ama mevziî ola
rak belki bir köy, belki bir fabrika, belki üç - beş ev, 
bunları kabul ediyorum; ama yanıltıcı olmasın, bu
nu bilhassa üzerinde durarak söylüyorum : Katkı 
katkıdır, bütün çarelere başvuracağız; ama bilin ki, 
problemin hallinin temeli bu değildir. 

Muhterem arkadaşlarını; 
1,3112 sayılı Yasada değişikliık getiren Yasa, üre-

tim-iletim file bazı dağıtımları TEK'e verrniştir. An
cak bazı iletim ve dağıtım şebekelerinin yapılmasında 
İller 'Bankası ve YSE de [kendilerine düşen vörev-
leri yapmaktadırlar. Bu arada belediye teşkilatı olan 
birçoik yerde de dağıtım belediyece yapılmaktadır. 
'Bazı şirketlerin de enerji ürettikleri ve 'ilettikleri ma
lumdur. Değişiklik Tasarısında buna temas edilmiş -
tir. 

'1|31'2 sayılı Yasanın 'değişikliğiyle ilgili Hükümet 
Tasarısındaki gerekçe nedir?.. Gereikçeyi şöyle arz 
edebilirim : «Artan enerji ihtiyacına cevap verebil
menin büyük yatırım ve zamana ihtiyaç gösterdiği...» 
Ancaik ben burada yine belirtiyorum : Bir Afşin-El-
istan, ıbir Karakaya ihmal edildiği takdirde bu me
selenin çözümü yöiktur. 

!«Özel sektörün ıküçük su ve kömür santralları 
tesisi ile güçbirliğinin büyük yarar sağlayacağı...» 
Demin de arz ettim; fayda faydadır, ülke düzeyinde 
ne kadar enerji üretirselk Ikârdır. Ancak, benim kü
çüklüğümden hatırladığım Malatya'da üç tane dihro-
liık santral vardı bir de termik santral vardı; sizlerin 
de hatırlayacağınız gibi bugün dördü de yatıyor. Ku-
rulacaik bu Iküçük santrallar ileride muattal hale ge
lirse bu, ülke imkânlarının boşa harcanması anla
mına gelir. 

Muhterem arikadaşlarım; 
i«2l5 milyar kilovatsaatliık üretimin yarısı olan 12 

milyar ıki'lovatsaatli'k enerjinin belediyelerce dağıtıl
dığı; bunun yüzde 25'i oılan 3 milyar ikil ova tsaatlik 
enerjinin Ikötü işletmecilik ve realkti'f güçten mütevel
lit (kaybolduğu; ancak alınacak tedbirlerle 'bunun en 
az yüzde 50'sinin geri kazanılabileceği; bunun da 
ekonomik değerinin T50 milyar lira olduğu» söylen
miştir. Bu bir noktada doğrudur; ancaik belediyeler
ce dağıtılan toplam enerjinin yarısının yüzde 25'i olan 
3 milyar ıkilovafcsaatliik Ikayıpla ilgili rakam doğru ise, 
bunun sadece şebeke imkânsızlığından, şebeke kötü
lüğünden mütevellit kayıp olduğu zannedilmesin. 
Türkiye'de, bilhassa büyük şehirlerde geniş bir sir
kat vardır; elektrik hırsızlığı vardır. Belediyeler bun
ları yakalama gücüne sahip değillerdir. Bunu belki 
sizler de birçok yerde müşalhede etmişsinizdir. Kayıp 
olaraik gözüken kısmın İçindeki (büyük rakam sir-
fkattir. Acaba TBK'e geçtikten sonra ülke düzeyinde 
bu sirkati önleyebilecekler midir? Bu teşkilata ne za
man sahip olacaMardır? 
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İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ 
NURİ ÖZGÖKER — Çalmaya devam etsinler. 

AYHAN FIRAT — Sayın Komisyon Başkanının 
oturduğu taraftan (kulağıma geldiğine göre, Sayın Ko
misyon Başkanı «Çalmaya devam etsinler...» dediler. 

Muhterem arkadaşlar;1 

Bu bir yaradır. Ben çalmaya devam etsinler de-
m'iyorum; 'imkân da birilikte getirilsin; ne yapacak
lardır, hangi teşkilatlarıyla bunun üzerine gidecek
lerdir diyorum, bunu öğrenmek işitiyorum. Kızdırdığı
nız için söylüyorum, bugün Kalecik civarında 58 kö
yün elektrüğ bir aydır yanmıyor Sayın Özgöker. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan müdahale et

tiler de... Ben hırsızlığa devam etsinler demiyorum; 
ben problemleri arz ediyorum. Üzerine gidilsin, karşı 
değilim; ama problemleri dile getirmekte fayda var. 
Aksi Ihalde elimdekileri toplar, dışarıda oturup çay 
içerim, sigara içerim. 

Yine Tasarıda Hükümetin belirttiği doğrudur; bu 
gidişle köylerde belediyeler teşekkül ettikçe dağıtım 
belediyelere geçecektir; Kurum üretim-iletim göreviy
le karşı karşıya kalabilecektir. Bu söylediklerinde 
büyük hakikat payı vardır. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
/Demlin söylemek istediğim şu idi : Bugün farklı 

belediyelerin yaptığı alımlarla, ithalatla bir standar-
dizasyona gitmek; dolayısıyla üretime de bir yön 
vermek mümkün değildir; ama yarın kurulacak sant-
rallar için yapılacak ithalatta model güç seçilme
den, yol gösterilmeden hareket edildiğinde, gelecek 
grup elektrojenlerin veya türbinlerin h'izmetsiz kal
masından korkarım. Türkiye'de bugün bunların ade
di az değildir. 

Sa'yın Hükümet önerilerinde, arızaların en alt 
düzeye indirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hakikaten 
bu bir yaradır. Arızalar çoktur. TEK'e geçtikten 
sonra acaba arızalar daha kısa sürede düzeltilebi
lecek midir? îşte burada inandırıcı olabilmek için 
programı da birlikte getirmek lazımdır, ne yapılimak 
gerektiğini belirtmek lazımdır. Bugün belediyesi olan 
herhangi bir köyle elektrikle ilgili bir tane memur 
vardır, bir teknisyen vardır. Acaba aynı süratle ora
ya yetişebilecek midir bu teknisyen? O köyler, o 
kasabalar günlerce enerjisiz kalırsa bu, bugünkü du
rumu aratır. Ona göre tedbirleri almak lazımdır. 

Yasa gerekçe olarak «Fiyat istikrarını ve eşitliği 
sağlamak» d'iyor. 'Bu çok doğrudur. Ben bir misal 
vermek isterim : Bugün belediye sınırları içerisinde 

satılan enerjinin kilovatsaat fiyatı ile belediye sınır
ları dışındaki ıtesislere TEK'in sattığı enerjinin kilo
vatsaat 'fiyatı arasında fark vardır. Üretime girdi 
olarak tesir eden enerji, tabiî ki, belediye sınırları 
dışındaki sanayiciye rekabette aleyhe işleyen bir un
surdur. Bu doğrudur, hakikaten fırsat eşitliği veya 
üretimde, satışta rekabet için enerjinin tüm üreticilere 
aynı fiyatla verilmesi en doğru haldir. Yasa bunu ge
tirecektir, onu aynen kabul ediyorum. 

Bütün bunlar prensipte doğru ve faydalıdır; an
cak yasa içerisinde bütünlük, standardizasyon ve 
hizmetin tüketiciye tek elden gitmesi prensibine ay
kırı olarak, mevcut şirketlerin iletim ve dağıtım fonk
siyonlarına dokunulmamaktadır. Bu husus, Kanu
nun değiştirilmesi için öngörülen tek elden prensibi
ne de bence aykırıdır. Ek madde 2'de böyle bir tabir 
vardır, «dağıtım» tabiri, bu dağıtım acaba belediye 
hududuna kadar dağıtım mıdır, yoksa evlere kadar 
dağıtım mıdır açıklık olmadığı için bunu arz ediyo
rum. 

Sakıncalar şunlardır : 
Belediyelerin elinde bulunan halihazır şebekele

rin tespit edilerek bedelleri hangi kaynaktan, nasıl ve 
ne kadar süre içerisinde ödenecektir? Bugün bütün 
kamu kuruluşlarımız bir para sıkıntısı içindedir. Hal
buki, Yasa bu tesisleri satın almayı öngörüyor. Bu 
ödemeler nasıl yapılacaktır? Bu milyarlarca lira ne
reden, hangi kaynaktan temin edilip verilecektir? 

Yine belediyelerden TEK'e geçecek personelle 
TEK'in mevcudu belki 50 000'e çıkacaktır; ancak 
kalifiye eleman bakımından bütün ihtiyaçlara cevap 
verebilecek midir? Yasanın öngördüğü, iddia ettikleri 
ülke düzeyinde şartları yerine getirebilecekler midir? 
Bu da kuşkularım arasındadır. 

Ayrıca, şunu da belirtmek istiyorum : TEK enter-
konnekte şebekeye enerjiyi üretir ve verir. TEK'in 
enterkonnekte şebekeye verdiği enerji ölçülür. TEK' 
in sattığı enerji de ölçülür, belediye sınırlarında veya 
köylerde. Bu ikisi arasındaki fark 1979 yılı Başbakan
lık kayıtlarında % 6 bir kayıp gösteriyor. Yani şunu 
arz etmek istiyorum : TEK'in enterkonnekte şebeke
sini veya dağıtım sistemini de gözden geçirmesi la
zım. Buradaki kayıp da büyüktür. Bu kayıp belediye
lere intikal etetiği zaman bu daha fazlalaşır; çünkü 
bu bir elektrik formülüdür, buna göre TEK'in önce 
kendi şebekesini de gözden geçirmesi gerekir. 

Acaba TEK bugün yapmakta olduğu büyük yatı
rımlara para bulamazken, bunları satın almaya para 
bulabilecek midir? Kuşkum budur. 
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Ayrıca, bugün Türkiye'nin problemini çözecek 
olan Karakaya, Afşin - Elbistan, Çayırhan gibi daha 
birçok termik, hidrolik santrallarda yapacağı çalış
maları aksatarak veya ufak çapta dahi olsa aksatması 
pahasına bu hizmeti yapacaksa, bu çok sakıncalı, ile
risi için çok büyük sorunlar yaratır. 

Ayrıca, bölgeler itibariyle müesseseler kurulacak
tır deniyor. Bu müesseseler satışları yapacaktır, bu 
müesseseler birkaç şehire hizmet edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi ben bir misal vermek istiyorum, bu mües

seselerin bir benzeri bugün başmüdürlüklerdir. Hü
kümet diyor ki iddiasında, eğer bu yasa değişikliği
ni kabul ederseniz, ben hizmeti Türkiye'nin her vila
yetine Kars'ına da, Ağrı'sına da, Malatya'sına da, İs
tanbul'una da, Edirne'sine de eşit oranda götürece
ğim. Bugün TEK'in başmüdürlükleri var; bir misal 
veriyorum, Elazığ Başmüdürlüğüne bağlı üç tane vi
layet var, Elazığ, Malatya, Tunceli. Malatya'nın 550 
köyünden 110'unda elektrik var. Elazığ'ın 530 kö
yünden 250'sinde elektrik var. Tunceli'nin 444 köyün
den 40'mda elektrik var. Bölge merkezi Elazığ'da, 
eğer buna benzeyecekse, müessesenin kurulu olduğu 
yere hizmet gidecekse, öbür taraflar ihmal edilecekse 
ben buna karşıyım, her vilayette müessese kurulma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Özel sektör veya özel tüzelkişilerle ortaklaşa kü

çük santral kurmak Yasada geçmektedir. Ben bunun 
faydasını anlayamıyorum. Gerek özel sektörün, gerek 
özel tüzelkişilerle TEK'in ortaklaşa küçük santral 
kurmasını anlayamıyorum. Bir insanın elinde bir bi
rikim var, TEK gibi bir kuruluşun dev yatırımları 
var trilyonluk, bundan bir miktar ayıracak küçük 
santrallara yatırım yapacak, bu meseleyi halletmez. 

Ben özel sektörün, şahısların veya özel tüzelkişi
lerin santral kurmasına karşı değilim, ama TEK'in 
onlara ortak olmasına karşıyım; çünkü gerek malî 
gücünü, gerek kifayetsiz olan personel gücünü bu iş
lere ayıramaz, kendisine verilmiş dev gibi yatırımlar 
vardır, hedef vardır, bu hedefin üzerine bütün gü
cüyle gitmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son olarak yasanın tanziminde birkaç gördüğüm 

hatalı hususu belirtmek istiyorum : 
Ayrıca,/ belediyelerin paralarını zamanında verme

diği doğrudur arkadaşlar, ancak bu sene yapılan tat
bikatta iller Bankasi bu görevi üstüne almıştır, be
lediyenin, borçlarını iller Bankası belediyelere vere-
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ceği paradan keserek TEK'e yatırmaktadır ve bunu da 
yapması gerekir; çünkü TEK'in hakikaten ülke için 
çok büyük hedefleri vardır, bunu başarması gerekir. 

Yasanın tanziminde madde 1, madde 2, madde 
5'te çelişkili ifadeler vardır. Şöyle ki, «Madde 1. — 
1312 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde
yi (i) bendi eklenmiştir.» deniyor. Maddeye (i) bendi 
değil, maddenin 2 nci fıkrasına (i) bendi eklenebilir. 

Ayrıca madde 2'de yine burada numara ile gös
terildiği halde fıkralar, orada harflerle gösterilmiş, 
bu sefer bentler numara ile gösterilmiş. 5 inci mad
dede de aynı şeyler var. 

Yasanın isminde de fıkra ve bendin yerinin de
ğişmesi gerekir. Bunlar ufak şeyler, burada genel 
olarak bir gözden geçirilmesinde fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım, benim önerilerim de şun
lardır : 

1. Üretimin artırılması için malî kaynakların bü
yük projelere mümkün olduğunca aktarılması. 

2. Küçük su rezervi ve rezervi küçük linyit sant-
rallarının özel şahıs ve özel kamu tüzelkişilerince ku
rulmasında bir sakınca olmadığı. TEK'in iştirak et
meyeceği. 

3. Özel tüzelkişilerle ortaklık oluşturmanın TEK 
için bir fayda temin etmeyeceği, bunun mevcut im
kânları gereksiz yere dağıtma anlamına geleceği. 

4. Gerek nakil, gerekse dağıtım şebekelerindeki 
kayıpların reaktif güç ve sirkatlerin önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin aldırılması veya alınması. 

5. Büyük yatırımların aksatılmadan yapılması 
için gerekli önlemlerin geciktirilmeden alınması. 

6. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgili ve 
ileriye dönük model ve plan çalışmalarının yapılması. 

7. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünye
sinde enerjiyle ilgili her türlü bilgi ve verileri topla
yan, değerlendiren, analiz eden bir birimin oluşturul
ması ve çalışmaların düzenli şekilde raporlarla yayın
lanması ve ulusal enerji politikasıyla üretim model 
ve stratejisinin tespiti, 

8. Üretim maliyetlerinin her tip santral için ayrı 
ayrı yapılması ve ortalama bedelinin hassasiyetle tes
piti, 

9. Halen mevcut Çukurova ve Kepez Santralla-
nyla ilgili ek 2 nci maddedeki ifadelerin tasarıdan 
çıkartılması. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Özel şahıs ve özel tüzelkişilerin enerji santralı 

kurmalarına karşı olmadığımı tekrar belirtmek iste- ' 
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rim. Şunu da hemen söyleyebilirim ki, TEK, kendisi I 
için de çok güç olan bir göreve, enerjinin tek elden 
nakil ve dağıtımına taliptir. Bu görevin TEK'e ve
rilmesi halinde muvaffak olma mecburiyeti, vardır. 
Aksi halde ülkede büyük bir çalkantıya sebep olur
lar ve geri dönüş de zannedildiği kadar kolay değil, 
hatta imkânsız denecek kadar da zordur. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. I 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Ender. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, müsaade buyu-
rulursa bir noktayı gayet kısa olarak tavzih etmek 
istiyorum bir yanlış anlaşma olmasın diye. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Fırat derin bilgisi, vu
kufu ve kültürüyle konuya çok esaslı şekilde temas 
buyurdular. Biz konuşmasından son derece memnu
nuz. Yalnız bir yanlış anlaşma oldu burada. Biz ken
di Komisyonumuzda kayıplar üzerinde çok durduk, 
kaçaklar üzerinde daha fazla durduk. Biz, «Hırsızlık» 
dedik, kendileri «Sirkat» dediler, büyük bir fark ol
masa gerek. Biz bunu kendi aramızda konuştuk; buna 
ne yapabiliriz, nasıl çare bulabiliriz diye. O konuşma
nın devamıydı; fakat burada mikrofonda yalnız o 
kısmı alınınca kendisine söz atıldığını zannettiler. Öy
le bir şey bizim aklımızdan geçmez. Bunun tavzihini ı 
rica ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın özgöker. 
Tatmin oldunuz değil mi Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT — Evet efendim, teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ender, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Türkiye'de Avrupai bir büyük kuruluşun doğuşu

nu görmekten ve Avrupa haritasında yerini almasını 
görmekten bir Türk olarak büyük bir gurur duy
maktayım. 

Her büyük kuruluş, her yeni kuruluş doğarken, 
büyürken mutlaka birtakım güçlüklerle karşılaşacak
tır, birtakım menfaat gruplarıyla karşılıklı olarak 
çatışmaya düşecektir ve TEK dediğimiz bu büyük 
kuruluş da, bugün belediyelerle karşı karşıya gelmiş
tir. Belediyelerin bazı menfaatleri zedelendiğinden do- | 
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layı bu kuruluş için bazı değişik fikirler ileri sürmek
tedirler. Kendilerinden alınması gereken haklar için 
bazı arkadaşlarımıza, hatta yanlış bilgiler bile vermiş 
bulunmaktadırlar. Ben altı yıl belediye başkanlığı yap
mış bir arkadaşınız olarak, elektrik işletmelerinden 
neler çektiğimi dile getirirsem, herhalde bu kuruluşun 
doğmasının esbabı mucibelerinden birini de izah et
miş olurum. 

Bir kere, ses büyük belediyelerden gelmiştir, kü
çük belediyelerden bir itiraz yoktur. Neden büyük be
lediyelerden gelir?.. Çünkü büyük belediyelerin im
kânları vardır, genel müdürleri vardır, makamları 
vardır, lojmanları vardır, makam arabaları vardır, 
bazı çıkarlar vardır, menfaatlar vardır, bunların ze
delenmesi istenmez; ama küçük belediyelere gelince 
iş değişmektedir. Bugün Türkiye'de 50 bin nüfusun 
altındaki herhangi bir belediyede elektrik mühendi
sinin bulunduğunu söylemek güçtür. Ben, belediye 
başkanlığım zamanında Ankara'ya özel olarak bu iş 
için geldim, tırım tırım bir hemşerimizi aradım. Sa
kat bir arkadaşımızdı. Onu evlendirmek bahanesiyle 
aldım, zorla Kırklareli'ne getirdim, elektrik mühen
disi yaptım. Bir sene kadar dayanabildi, bir sene son
ra evlendi ve evlendikten sonra da YSE'ye kapağı at
tı, kaldık açıkta. Ne olur sonradan?.. İlkokulu bitir
memiş, ancak imzasını atmayı başarabilen insanlara 
milyonluk yatırımlar için imza attırdık, mesuliyet ver
dik, hatta gerekti, biz kendimiz dahi mesuliyeti üze
rimize alarak imzamızı bastık, hadi yapın dedik işi
nizi; ama bunun sonucunda birtakım kusurlar olabi
lir, hatalar doğabilir, kazalar doğabilir; bunların taz
minatları vardır, şu vardır, bu vardır. Gençlik hare
keti içerisinde bunları hoş gördük, hepsini sineye çek
tik, bereket versin olmadı, başımız derde girmedi; 
ama çok büyük tehlikelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Belediyelerde teknisyen kadrosu yoktur, bunu iyi 

bilin; 50 binin altındaki belediyelerde iyi bir elektrik 
teknisyen kadrosu bulmak mümkün değildir ve çok 
nadir belediyede, 50 binin altındaki çok nadir bele
diyede elektrik mühendisi bulabilirsiniz. 

«Siyasî istismar konusu» dedi bir arkadaşımız, «Bu 
Kanunla bir siyasî istismar konusu bahis konusu ola
bilir» dedi. Ben, tam tersi düşüncedeyim. Elektirfc 
işleri belediyelerde kaldığı müddet içerisinde istismar 
konusu olmuştur ve olacaktır. Nasıl olur? Çok basit 
şeyler. Seçime girerken muhtar der ki, sizin sokağınıza 
şu lambayı koyacağım, şu elektriği bağlayacağım, ora
ya bunu koyacağım, buraya bunu yapacağım diye vaat 



Danışma Meclisi B : 114 1 . 7 . 1982 O : 2 

eder. Bu belediyenin kesesinden gidecektir, şu olacak
tır, bu olacaktır düşünmez veyahut filan partili adam 
belediye başkanı olur, filan sokaktaki adam aksi par-
tiden'dıir, oy vermemiştir, elektriğini keser, lambasını 
kaldırır. Belediye başkanı filan partidendir, başkan-
vekili falan partidendir. Belediye başkanı üç gün İzin 
alır, bir iş için Edirne'den İstanbul'a gider, bir gün 
içinde dönecektir, belediye başkanı hareket etmeden 
o sokağın başındaki herhangi bir vatandaşın bir par
tili vatandaşın istediği lambayı söker, onun sokağına 
koyar. Bunlar bir saatin içinde olur ve hatta seyahati
mi iptal ettiğim de olmuştur bu yüzden, giderken 
otobüsten inip geri döndüğüm olmuştur. 

Para toplama, yine partililere göre değişmektedir. 
Farzedel'im filan fabrika sahibi filân partilidir, bele
diye reisi de aynı partidendir; bakarsınız parayı bir 
sene bekletir, iki sene bekletir toplamaz. Orada para 
birikir; ama öbür taraftan, kendi partisinin dışındaki 
adama günü gününe hesabı çıkarır, gönderir, alır. 

Seçim zamanlarında müthiş bir propaganda vasıta
sıdır. Partiler herşeyi bırakırlar bir tarafa, partiler 
demeyeyim; aslında küçük belediyelerin bir siyasî 
propaganda vasıtasıdır ve mahallî seçimlerin propagan
da vasıtasıdır; muhtarlar, belediye reisleri daima elek
trikten yola çıkarlar. Sokağa bir elektrik koymak ve
yahut sönük bir lambayı yakmak, bir işmiş gibi be
lediye reisliğinde. Aslında üç - beş kuruşluk bir iştir; 
bir lamba koyacaksınız. Bunu, siyasî bir yatırım 
vesilesi yapar; çünkü adamın gücü o kadardır, bdedi
ye reisliği anlayışı bu kadardır. 

Aslında bu tutum, siyasî zihniyetimizi de değiştir
meye yardımcı olacaktır. Bize, belediyelerin büyük iş
ler yapmasını, belediye başkanlarının daha büyük iş
lere girişmesi gerektiğini de hatırlatacaktır. Yoksa 
devletin temin ettiği bir elektriğe bir lamba takmak 
bir siyasî istismar konusu olmamalıdır, politika, siya
set bu kadar basit temele dayanmamalıdır. 

Sonra, bu elektrik düzenlemeleri şehirlerde bir 
tekniğe dayanmamakta, bir ilim anlayışına, bir hesa
ba, kitaba dayanmamakta. Biraz evvel söylediğim gi
bi, doğrudan doğruya siyasî istismarlarla meclislerin 
kararına göre, encümenin kararına göre istenilen par
tinin istikametinde yürüttürülmektediir. Bu sebeple 
illimden, hesaptan, teknikten ayrılmakta, ayrıca bu, 
şehirler için de büyük israflara sebebiyet vermektedir. 

Arızaların giderilmesi hususunda arkadaşlarımız 
endişe ediyorlar. Belediyelerin arızalarla uğraşması, 
hemen hemen hiç mümkün değildir. Biraz evvel söy
lediğim gibi, teknisyen kadrosu yoktur muhterem ar

kadaşlarım. Teknisyen kadroları çok zayıftır bele
diyelerin. Pratikten yetişme, kulak doigusuyla elektrik
çi olmuş bazı kimseleri kadromuza alıp, bunlarla işi 
mizi yürütmeye bakıyoruz ki, ne derece muvaffak 
oluruz, artık orası şüphe götürür. 

ödenekleriniz istediğiniz gibi konmaz. Eğer mec
lisle belediye başkam anlaşamazlarsa, işletmeye iste
diğiniz ödeneği koyamazsınız, tamiratınızı yapamaz
sınız; elektrik direkleri yıkılır, yerde kalır kaldıramaz
sınız. 

1973 kışında Kırklareli Belediyesinin bugünkü 33 
üncü Tümene giden elektrik direkleri şiddetli bir fır
tınada karton gibi, ip gibi büküldüler. îp gibi böyle 
büküldüler ve yere doğru indiler; ancak ordonat su
bayı olan bir arkadşımın yardımıyla birazcık onları 
düzeltebildim. Hâlâ o direklerin yerine yenisi takıl-
mamıştır 1973'ten bu yana; 9 sene geçti. Yenisi kona
mamıştır. Belediyelerin durumu budur. 

Elektriğin TEK'e geçmesi şehirlerde belediyelere 
büyük bir yardım sağlayacaktır. Şu bakımdan: Kaçak 
inşaatlar otomatikman kontrol altına girecektir ar
kadaşlar. Belediyelerin en büyük derdi olan kaçak in
şaatlar kendiliğinden, TEK'in elektriği devralmasıy-
la kontrole girecektir; çünkü Türkiye'de kayıpların 
önemli bir kısmı da bu kaçak inşaatlardan doğmakta
dır. Belediyeler bu işi de kendiliğinden halletmiş ola
caklardır. 

Büyük belediyelerden temsilci olarak gelen ar
kadaşlarımızın itiraz ettikleri nokta şu: Belediyeden 
elektrik hizmetleri alınırsa belediyeler ne yapacak?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Belediyelerde o kadar çok hizmet var <ki, yüzler

ce madde sıralasanız belediyelerin hizmetleri bitmez. 
Belediyeler Kanununda, bir hükümetten bile fazla 
hizmet verilmiştir belediyelere. Yeter ki, TEK gibi bir 
kuruluş böyle büyük bir külfeti belediyelerin üzerin
den alsın, belediyeler geriye kalan hizmetlerini ko
laylıkla yürütebilmek imkânım bulsunlar. Ben aslın
da belediye başkam arkadaşlarımın bu konuda TEK'e 
müteşekkir olmalarım arzu ederdim, isterdim; ama 
söylediğim gibi, bu ses ve itiraz küçük belediyelerden 
değil büyük belediyelerden gelmiştir. Büyük belediye
lerde bazı kimselerin çıkarları, menfaatleri bahis ko
nusudur. Bunlar zedelenecektir; ama önemli olan 
nokta, bir menfaat doğarken bu menfaatin küçük 
menfaatleri yok edip ide en büyük menfate, yani millî 
menfaate, memleket ve millet menfaatine doğru yö
nelmesi, bu 'noktada iyi bir netice alabilmesidir. Yok
sa «Benim belediyem zarar görecek» diye TEK gibi, 
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Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak, bir kuruluşun 
bazı şeylerini engellemeye kalkmak bence büyük bir 
hatadır. Burada histerimizden ayrılmamız, mantığımızı 
ve memleketseverMk duygularımızı kullanmamız ge
rekmektedir. 

Ben, kendim şahsen bu kadar büyük bir organizas
yonu, bu memlekette küçücük bir spor organizasyonu
nu bile büyük bir başarı olarak gösterirken, bu ka
dar büyük bir organizasyonu, bu kadar büyük bir işi 
üzerine alan Bakanlığa ve değerli mensubu arkadaş
larıma bu cesaretlerinden dolayı tebriklerimi sunmak 
isterim. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Türkiye Elektrik Kurumu modern anlamda bir 

yönetime gitmek istemektedir, işin ideali bu: Üre
tim, iletim, dağıtım ve paraların toplamı; ama bugün
kü şartlarda bunun henüz erken olduğu görüşündeyim. 
Bütçe müsait olsa bu, yöne gitmekte fayda vardır; 
fakat şu yıllarda buna gitmek maliyeti artıracaktır. 
Belediyelerde bu hizmetleri gören elemanlar aynı za
manda başka hizmetlerde de çalıştırılmaktadır. Tesis
lerin tamamen TEK'e devri halinde belediye, o hiz
metleri görmek için aynı elemanları tutacak, TBK'de 
bu hizmetleri görmek için ayrıca eleman bulundura
caktır. 

Bu bakımdan, bütün belediyelerin bir defada 
TEK'e devredilmesi görüşüne karşıyım. Sırf maliyet 
açısından. 

Bu ideale yaklaşmak için önce pilot bölgeler se
çilip bir uygulamaya geçilmesi, alınacak neticeye ma
liyet mukayesesi yapılmak suretiyle işin dokümanımın 
yapılmasına ve ondan sonra bunun Türkiye çapında 
teşmil edilmesi görüşündeyim. 

Ancak, köy birlikleri, köy elektrikleri şimdi sa
hipsizdir. Bunların belirli bir program, bir plan dahi
linde TEK'e devredilmesi yararlı olacaktır. 

Tasarıyla getirilmek istenen özel teşebbüsün elek
trik üretim tesisleri kurması da yerindedir. Bu ba
kımdan, belediyelerdeki elektrik tesislerinin tamamen 
TEK'e bir defada devredilmesi görüşü bence doğru 
değildir. Bu konunun yeniden incelenmek üzere, 
maddenin Komisyona iadesi yolunda bir önergemiz 
ve fıkranın çıkarılması yolunda bir önergemiz vardır. 

Teşekkür ediyorum, arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Tokgöz, buyurun efendim. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Bugün görüşülmekte olan 1312 sayılı Türkiye Elek

trik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, 
Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısı geniş halk hizmetlerini Türkiye gene
linde bütün belediyeleri ve bazı kamu kuruluşlarım 
ilgilendirmesi nedeniyle bence üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken bir Kanun Tasarısıdır. 

Yaşantımızla ve üretimimizle direkt bağlantısı 
olan bu konu için karar vermeden önce etraflıca 
düşünmek, yapılması istenen yeniliklerin bünyemize 
uyup uymayacağını, uymaması halinde ne gibi ileride 
telafisi mümkün olmayacak durumların meydana ge
lebileceğini şimdiden düşünmek ve ona göre karar 
vermek gerektiği inancındayım. 

Tasarı, iki önemli hususu kapsamaktadır. Birinci 
husus, tüzelkişiliğe haiz kamu kuruluşlarıyla ticarî 
şirketlere müstakien veya TEK ile beraber elektrik 
üretimi için müsaade verilmesidir. Bu müsaadenin 
verilmesi genelde 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu
nun kuruluşuna ait Kanunun amacına ters düşmekle 
beraber biraz geç kalınmasına rağmen, memleketimizin 
bugünkü şartlarına göre yerinde ve 'isabetli bir karar 
olacağı kanısındayım. 

1312 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince 
bazı istisnalar haricinde üretim tesisleri Türkiye 
Elektrik Kurumu tarafından kurulup işletilmektedir. 
Türkiye Elektrik Kurumu, kurulduğundan bu yana 
geçen 12 sene zarfında görülmüştür ki, günbegün ar
tan elektrik ihtiyacı karşısında Türkiye Elektrik Ku
rumunca yapılabilen bütün çalışmalar yetersiz kal
mış ve bugün dahi ihtiyaca cevap verilebilecek bir 
üretim yapılamamaktadır. Bu hususta müsebbibi ara
mak veya herhangi bir kuruluşu itham etmek en azın
dan insafsızlık olur. Bu mevzuda çok önemli ve fizi-
bil olan yatırımlara girişilmiş ve bunların büyük bir 
kısmı da gerçekleştirilmiştir. Daha fazla üretileme
mesi nedenleri hepinizce malum olduğundan meselenin 
münakaşasına girmeden, gün geçtikçe daha fazla sı
kıntısı çekilen elektriğin üretiminin artırılması için 
Devletin çalışmaları yanında, özel sektörün de imkân
larından faydalanılmasını düşünmek tek kelimeyle 
isabetli olacaktır. 

Bu cümleden olarak, küçük yatırımlarla akarsu 
santrallarını ve küçük kömür yatakları civarındaki 
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termik sanltralların kurulmasında özel kesimin de ha
rekete geçmesine fırsat verilmesini çok olumlu bul
duğumu ifade etmek isterim. Yalnız, bu noktada 
bu meselenin daha detaylı düşünülerek, geniş kap
samlı olarak ele alınması gerektiğini de vurgulamadan 
geçemeyeceğim. Kanımca bu Tasarıyla bu meseleye 
fazlası ile açıklık getirilemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Tasarımn ikinci önemli konusu ise, üretim ve% 

iletimi TEK Kurumu tarafından karşılanan elektriğin, 
dağıtımının da TEK tarafından yapılmasını sağla
maktır. Bence, Tasarının en önemli tarafı da bu
radadır. Bu Tasarı ile senelerdir belediyelerce yapıl
makta olan elektriğin dağıtımının ise, TEK Kurumuna 
devri istenmektedir. Senelerdir iyi ıkötü bu sistem 
işlemekteydi. Bu sistemin değiştirilmesini gerektiren 
sebepler nelerdir?.. 

Türkiye Elektrik Kurumu bu hizmetin görülmesine 
neden talip olmaktadır?.. Türkiye Elektrik Kurumu 
bu yeni uygulama ile ne gibi yenilikler getirecektir?.. 
Bu sorulara ister istemez takılmak istiyorum. 

Tasarımn gerekçesinden ve Türkiye Elektrik Ku
rumu yetkililerinin ifadelerinden anladığıma göre, da
ğıtımın belediyelerden alınmasını gerektiren sebepler 
şunlardır: Türkiye Elektrik Kurumu belediyelerden 
elektrik paralarım tahsil edememektedir. Bu mesele 
genelde doğrudur. Son zamanlarda bu sorun fazlası 
ille kendisini hissettirmektedir. 10 sene evvelinde bor
cunu ödemeyen belediyeler % 5 iken, seneler ilerle
dikçe bu nispet artmaya başlamıştır ve rakam da bir 
haydi büyümüştür. ' 

Diğer taraftan, acaba belediyeler bu paraları niye 
veremiyorlar diye düşünmek gerekir. Belediyede has
tane, okul gibi kamu kuruluşlarımdan acaba alacakla
rını zamanında tahsil edebiliyor mu?.. Türkiye Elek
trik Kurumunun elektriğe yaptığı zammı, belediyeler 
günü gününe müşterilerine yansıtabiliyorlar mı?.. Yi
ne belediyeler zam kararlarını aldıkları zaman, bu 
zam kararlarından dolayı Bakanlığın kararından uğra
dığı kayıpları acaba TEK Kurumu dikkate alıyor 
mu.. 

Paranın tahsil «dilmesi için bazı çıkış yolları da 
vardır kanısındayım. 1982 yılı Bütçesine konan bir 
madde ile bu iş halledilebileceği giıbi, yine 2380 sayılı 
Kanuna konacak bir madde ile devlet gelirlerinden 
belediyelere verilen % 5'lerle muntazaman bu pa
ralar tahsil edilebilir kanısındayım. 

Bu kadar basit çözümlerile mesele halledilirken, 
sistemi değiştirmeyi düşünmek fazla işgüzarlık ola

cağı gibi, bazı kurumlara da kötü misal olabilir ka
nısındayım. Bilindiği gibi, TRT'nin televizyon ve rad
yo ücretlerini PTT toplamaktadır. PTT bu paraları 
TRT Kurumuna vermiyor diye, yeni bir sistem mi 
geliştirmek gerekir. «Belediyeler iyi işletemediği için 
elektrik zayiatı büyüktür» deniliyor. Zayiat neden bi
liniyor, hepsi gerçek olan şeyler ve zayiatın esas ne
deni de hırsızlık, arızalar, şebekenin teknik kayıpları 
ve şebekenin iyi işlememesinden doğmaktadır. 

Kaçak elektrik kullanıldığı herkesin bildiği bir 
gerçektir. Bu durumun sebebinin TBK'e geçmesi ile 
önleneceğini beklemek de bence fazla iyimserlik olur. 

Belediyenin bu işleri kontrol edebilecek zabıta kad
rosu varken, başa çıkamamaktadır. Acaba TEK, böyle 
bir kadro kurup da mı bu kaçakçılığı önleyecektir?.. 
Ben şahsen hiç zannetmiyorum. Bu mesele, herşeyden 
evvel arz ve talep meselesidir. 

Şebekelerde belediyenin hatlarının sebep olduğu 
arızadan bahsedilmektedir veya belediye standart ol
mayan malzeme kullandığından dolayı arızalar ve 
dolayısıyla kayıp olduğu iddia edilmektedir. Beledi
yelerin birkaçı hariç, bütün elektrik dağıitım şebekele
rinin bakımını belirli periyotlarla İller Bankası yap
makta ve hatta bazı belediyelerin şebekelerini birkaç 
defa elden geçirdiği de vaki olmaktadır. 

Dolayısıyla, memleketimizde elektrik alanında bü
yük hizmetler yapmış olan bu kamu kuruluşumuzun, 
elektrik şebekelerinde standart dışı malzeme kullandı
ğım iddia etmek mümkün değildir. Diğer taraftan İl
ler Bankası, belediyelerin boyutlariını aşan arızalarda 
da devreye girmektedir. 

TBK'in işlettiği hatlarda da arıza olmamakta mı
dır?.. TEK arızaları malzeme ve şebekenin kötülüğün
den mi olmaktadır?.. Ama burada bir gerçek varsa, 
o da, TEK hattında olan arızalar daha geç gideril
mektedir. Köy hatlarında olduğu gibi, bu gecikme 
TEK'in bünyesinden kaynaklanmaktadır. 

Belediyelerle halk arasında iyi bir diyalog vardır. 
Belediye, yapısı itibariyle arızalara daha çabuk 
ulaşmakta ve daha hızla giderilebilmektedir. Belediye 
hattında olan arızadan dolayı elektriğin uzun zaman 
kesildiği pek duyulmamasına rağmen, TEK'in şebe
kesinde olan arızadan dolayı uzun zaman elektriklerin 
kesildiği hepimizin hafızalarında taze birer hatıra 
olarak bulunmaktadır. 

Şebeke zayiatı olduğu da söyleniyor. Akla şu soru 
geliyor; TEK'in şebekelerinde zayiat yok mudur?., 
Kesenkes diyorum vardır; fakat dereceleri münakaşa 
edilebilir tabiî. Şebeke zayiatları her şeyden evvel 
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Türkiye'nin bugünkü teknolojik durumundan kay-
naklanmaktadır. Bu nedenledir ki, reaktif gücü dü
şürmek için kompansatör koyma meselesi TEK bün
yesinde dahi tam olarak halledilmiş değildir. 

Hal böyle iken, belediyelere ait şebekenin TEK'e 
geçmesi ile reaktif kayıplar hemen önlenemez. Çün
kü bu güç ve zaman işidir eğer önleniyorsa niye be
lediyelere yardım ederek bugüne kadar TEK bu ka
yıpları önlememiştir, yoksa şebekeler TEK'e geçsin, 
ben kayıpları o zaman önlerim diye mi beklemiştir 
veya beklemektedir?.. 

Hal böyleyse, bu zihniyeti elektriği ithal ettiğimiz 
bir dönemde anlamak mümkün olmayacağı gibi, hoş
görü ile karşılamak da mümkün değildir. Bu ka
yıpları azaltmak için her şeyden önce yasal önlemi 
almak gerekir. TEK yöneticileri acaba bugüne ka
dar «Reaktif güç yasası'»nı çıkarmayı niye düşün
memişlerdir?.. Zamanlı zamansız elektrik kesilmeleri, 
süresini aşan elektrik kesintileri ve voltajın düşük 
gelmesi hiç mi zayiatı etkilememektedir?. Bu faktör
lerin de zayiatı etkilediğini TEK yetkilileri benden 
daha iyi bilirler; t>u da mı belediyelerin suçudur?.. 

Şebekenin iyi işletilmemesi meselesine gelince: 
Onun altında yaıtan teknik eleman sorunudur. Bu 
sorun, Türkiye genelinde belediyelerin, TEK'in, İller 
Bankasının, hatta bütün teknik personel istihdam eden 
kamu kuruluşlarının ortak birer sorunudur.-

Belediyelerin TEK'den pahalı elektrik sattığı me
selesi ortadadır ve gündemdedir. Belediyeler TEK'in 
indirici merkezinden sonra, her üniteye elektrik ge
tirmek için tesisleri vardır. Bunların amortismanını 
düşünmek gerekir. Elindeki personeli de düşünülürse, 
haliyle TEK'den pahalı satmak zorundadır. Kaldı ki, 
belediyenin tarifelerini Bakanlık tasdik etmektedir, 
pahalı işe azaltabilir veya tarifeyi tasdik etmez. 

Belediye şebekelerinin TEK'e devredilmesi sebep
lerini kısaca özetledikten sonra, bu sebeplerin devre
dilmesinden sonra doğabilecek sorunlara da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Belediyeler, elektrik hizmetini görmek için bir kad
ro oluşturmuştur. Bu kadro ile havagazı, kanalizas
yon, otobüs vesaire gibi konuları birlikte yürütmek
tedir. Elektrik hizmetleri belediyeden alınınca diğer 
hizmetler beeldiyeler bünyesinde kalacağından, kadro- / 
nun kalkması, tamamen veya kısmen TEK'e devre
dilmesi söz konusu olamaz; ama elektrik hizmetini 
üstlenen kuruluş, bu hizmetleri görmek için ayrıca 
bir kadro kurmak lüzumunu hissedecektir, yani su 
ve elektrik sayacını okuyan bir kişi yerine, iki kişi j 

istihdam edilecektir. Bunun iki bine yakın belediye 
hizmetlerinde doğuracağı fazla kadroyu takdirlerinize 
arz etmek istiyorum. 

Belediyelerin ayrıca kendilerine has elektrik iş
leri, su pompaj haltları gibi, gene bünyesinde teknik 
eleman istihdam etmek zorunda kalacağı düşünülürse, 
bu fazla insan gücünü ne şekilde masedecek onu da 
düşünmek gerekir. 

Diğer önemli husus imar yönündendir. Kaçak bi
naların ve gecekondu sahalarının önlenmesinde en 
önemli husus elektriktir. Bu hizmet belediyeden alı
nınca kaçak binalar kolay kolay önlenemeyecektir ve 
hatta yapıp - kullanma belgesi alınmış binalarda bile 
elektriğin kesilmesi ihtimali olmayacağından, kaçak 
tadilatlar ve büyümelere nasıl manî olunacaktır. 

1981 tahminlerine ve rayicime göre bugün bele
diyelerin kurmuş olduğu bu tesisleri maliyeti 150 - 200 
milyar lira civarındadır. Acaba, TEK bu parayı 
nereden temin edip, bu tesisleri satın alacaktır?.. 
Bunun da cevabının verilmesi gerekmektedir. 

Bu kadar mahzurlar ortada iken, belediye şebeke
lerinin TEK'e devri faydadan ziyade zarar doğurur 
kanısındayım. Telefon hizmetlerinin tek elden görül
düğü doğrudur, elektrik hizmetlerinin de aynı şe
kilde görülmesi istenebilinir; ama unutmamak lazım
dır ki, Kızılay'da bir binaya düşük voltajlı da olsa 
2 - 3 günde elektrik bağlanabilmekte; fakat 3 - 5 se
nede telefon bağlanamamakta veya 300 bin liraya 
bağlanmaktadır. Sayın yetkililer beni bağışlasınlar; Ta
sarımın bu kısmı bana biraz TEK'e müşteri aramak 
gibi gelmektedir. Buna gerek olmadığı kanısındayım. 
Dolayısıyla Tasarının bu kısmına müspet oy verme
yeceğimi bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Buyurun Saym Aydar, 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışıma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Gündemimizin başka bir maddesinde yer alır

ken, öncelik istemiyle görüşülmeye başlanan 1312 sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması, Bazı Madde, Benıt ve Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısını ben, benden önce konu
şan arkadaşlarımın 'bakış açıları içerisinde değerlen
dirmek istiyorum. 

Malumları olduğu üzere Türkiye, merkezî idare 
ve mahallî idare olmak üzere iki anabölümde müta
laa edilmiştir. Merkezî idarenin taşra kuruluşları ile 
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mahallî idarenin varlığı, yönetim biçimimizin esası
nı teşkil etmektedir. İdare biçimimiz özellikle Fran
sız İdare Hukuku esas alınmak suretiyle düzenlen-
m'iştir. 

Türkiye Elektrik Kurumuna 1970 yılında 1312 
saydı Kanunla Türkiye'nin ©Metrik sorununun çö
zümlenmesi görevi verildiği zaman, Türkiye'de bu 
görevi yapmakta olan 'binlerce ünite vardı. 1948 yı
lında, temsilcisi bulunduğum Bingöl'de bir jenaıratör-
le şehre elektrik verildiği zaman biz, geçmiş kuşağın 
isli idare lambaları arasında kendimizi yetiştirmeye 
çalışan insanlardık ve bugün elektriğin bir nimet ol
duğunu takdir eden ve bu nimetin en ücra köye ka
dar götürüteesini Devletin temel politikası olarak 
benimseyen bir düşüncenin içerisindeyiz. 

Sadece bu da değildir konu. Bir başka konudaki 
'konuşmamda da belirttiğim gibi, Türkiye'yi biz, ta
rıma dayalı olarak mı, yoksa sanayileşerek mi kal
kındıracağız?.. Hem tarıma dayalı olarak, hem sana
yiye dayak olarak düşünsek:, her iki sektörde de te
mel girdi olarak enerjiyi ön safta tutmak mecburiye
tindeyiz. 

Demek ki, Türkiye'nin ihtiyacı olan »bugün 25 
milyar k<ilowat - saat enerji, filhakika 100 milyar ki-
lowat - saate çıktığı zaman Türkiye, tarımada, sa-
nayiyede dayalı olsa, endüstrileşmiş bir ülke niteliği
ne ancak o zaman kavuşabilecektir. 

Bir Kanun Tasarısının gerekçesine, bir de Türki
ye'nin haline bakıyorum, arada o kadar 'büyük fark
lılıklar var ki, beni bağışlasınlar; bu değişikliği yap
sak dahi, Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye'nin ih
tiyacı olan enerjiyi sağlayacak temel yatırımlardan 
ta pazarlamasına kadar olan süreç içerisindeki işlem
leri başaramaz. Bende ıhâsıl olan kanaat budur bu 
Kanunun getirdikleri üe; ama 'bu o demök değildir 
ki, Türkiye Elektrik Kurumu kendi anaamacına ya
kın bir teşkilatlanma içine, bir güç içine getirilme
sin... Ben buna da karşıyım; getirilsin. 

Bir finansman zorluğu içerisinde olan kamu ikti
sadî teşebbüsleri gerçekten, Devletin koltuk deynek-
lerini atmak mecburiyetindedir. Bu yapılmadığı tak
dirde hizmetin başarılı olmasını ummak mümkün de
ğildir. 

Türkiye Elektrik Kurumunu da 'bu anlayış içeri
sinde dikkate alacak ulursak, finansman güçlüğü içe
risinde bulunan bu müessesenin ülke çapında rantabl 
'bir hizmete ulaştırılabilmesi de kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır; ama bu o demek değildir ki, bugün 'iri
li ufaklı binin üzerindeki belediyenin, yıllar yılıdır 
yürütmekte olan bu hizmeti elinden alıp, «Ben bunu 
yapacağım.»ı demesi... 

I 
Eğer iyi bir organizasyon, eğer kaliteli (Umumi

yetle kaliteli olmayan elemanlar kullanıldığından şi
kâyetçi olan 'kuruluşlarımız vardır; TEK'de bunların 
içerisindedir.) eleman bulup, Türkiye'nin her yöresi
ne dağıtabilirse, gerek şebeke yapımlarında, gerekse 
dağıtımda ve ,onun ötesinde de tahsilatta başarıya 
gerçekten ulaşabilir. 

Sayın Genel Müdür de 'bilirler ki, 1981 yılı kışın
da, enterkonnekite sisteme dahil olduğu halde Bin
göl'ün 'iki tane ilçesi karanlıkta kalmıştır. Sayın En-
der'in, deneyimli 'bir belediye 'başkanı olarak bazı 
sorunları ortaya koymuş olmasının ve kendi ilinin 
içerisinde elektrik direklerinin bir iplik gibi döndü
ğünü ifade etmesinin yanında, Kiyo Dağlarında ku
rulmuş; ama temeli tutmayan isale hatlarının kont
rolünü yapmak ve yıkılmış o direğin yeniden dikerek 
2 ay karanlıkta kalmış vatandaşlarımıza tekrar ay
dınlık ve ışık getirebilmek için kara kışa tahammül 
edebilecek bir ekibin oluşturulmasının özellikle Do
ğu Anadoluda şart olduğu gerçeğini de dikkate alır
sak, Türkiye Elektrik Kurumunun bu hizmete talip 
olması karşısında, gerçekten cesur bir yaklaşım için
de olduğunu teslim etmek lazım. 

Kanunlar iyi metinlerdir, iyi hazırlanır, yapılır; 
ama uygulanması, eğer yeterli imkânlar sağlanmış 
ise veya sağlanamıyor ise, o kanunlar kendi içinde 
iyiliklerini taşırlar, dışarıya bu iyiliği yansıtamaz
lar. 

Bu Kanunun getirmiş olduğu ıbir başka konu var; 
tekelleşme konusu. Türkiye'de kamu sektörü ile özel 
sektörün yan yana olacağı bir gerçek olarak kabul 
edilmiştir ve bu kendi anaplanlarımızda ve yıllık 
programlarımızda yansımaktadır. Kamu sektörünün 
tekelleşmeye yönelirken bazı özel sektör kuruluşla
rına fevkalâde 'büyük imtiyazlar tanımış olmasını da 
yadırgıyorum. Hele bu Kanunun getirdiği, daha ileri 
adımlarda imtiyaz sağlamayı gösteriyor. Eğer oku
duğum metinden yanlış anlıyorsam 'beni 'bağışlasın
lar. 

Birçok konu tespit etmiştim; 'ama 'benden önce 
konuşan sayın arkadaşlarım bu konulara vukufla mü
dahale ettiler, ibelirttiler. Yalnız bir noktaya işaret 
etmeden geçemeyeceğim. 
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Enerji tüketiminde köylerimize lisaibeıt eden pay 
% 3'tür. Hizmetin aksak yönlerini bir yana bırak
mak suretiyle Türkiye Elektrik Kurumunun son yıl
larda köy elektrifikasyonu konusunda göstermiş, ol
duğu ibaşanh ve gerçekten büyük atılımı şükranla 
karşılıyorum ve görevlilerini de ıkuıtluyorum. Bu ger
çekten sevindiricidir, İnşirah vericidir. 10 yıllık bir 
geçmişe sahip olan bir kuruluşumuzun kurulduğu 
yılda 2 500 olan elektrikli ıköy sayısını bugün 20 CDO' 
in üzerine çıkarmış olmasını başarının bir kriteri ola
rak görmek vicdanî iştir. 

Umarım' ki, bu gidişle tüm köyleriımıiz 'bu mede
niyetin nuruna kavuşabilecektir; fakat gene de arka
sından ilave ediyorum, şu Kanun Tasarısı ile TEK'in 
bu anaamacına ulaşması mümkün değildir. Bu ka
naatimi de üzüntüyle belirtmiş oluyorum. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Önce, >bu Kanun Tasarısının komisyonlarda mü

zakeresi sırasında inanmış olarak, candan, samimî 
"savunmasını yapan yetkililere teşekkür etmek istiyo
rum. Onların bu samimî davranışları karşısında Ta
sarıyı tekrar tekrar kendim değerlendirmeye çalış
tım; fakat bir noktada kendilerine katılamadığımı 
huzurunuzda ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımızın da dile 
getirdiği gibi, bu Tasarının üç anatemel noktaya 
oturduğunu görüyoruz: Birisi; Türkiye Elektrik Ku
rumunun alacakları. İkincisi; belediye hizmetleri ve 
dolayısıyla belediyenin borçları. Üçüncüsü; üretim. 

Gene benden önce konuşan arkadaşlarımızın ba-
zan insafsızca konuşmalarına da 'hedef olduğunu 
söylemeden geçeırıeyeceğim belediye çalışmalarıdır. 
Belediyeler, içinde- yaşadığımız organizasyonlardır 
arkadaşlarım. Belediyeleri kedimizden ayırmak 
mümıkün değildir. Kapımızdan çıktığımız zaman kar
şımıza ilk çıkan belediye hizmetleridir. Karasineğin
den yoldaki çamuruna varıncaya kadar, yoldaki tra
fik düzenine varıncaya kadar, gece karanlıkta evimi
zin kapısına başımızı çarpıncaya kadar, hatta evi
mizde gece kalktığımız zaman gene karşımıza çıkan, 
her türlü yerli yersiz gürültü belediye hizmetleriyle 
ilgilidir. 

Belediyeleri TEK'in karşısına muhatap olarak al
mak, çok insafsızca olur. Aksaklıklar belediyelerden 
değil, Türkiye'nin genel şartlarından geliyor. Binae
naleyh, bunu bir belediye - TEK çatışması halinde 
dile getirmemek gerekir. 

«Belediyeler ibu paraları ödeyemiyor...»| Esas üze
rinde durulacak konu ödememesi değil, ödeyemeyiş 
sebeplerini bulmaktır. Türkiye'nin şu kadar kamu 
kuruluşu göz önüne alınırsa, bütçelerine bakılırsa gö
rülecektir ki, hepsi birbirine borçludur. Belediyeler 
de yüzlerce kuruluşun arasında bir tanesidir. O hal
de onun borçlarını ödeyemeyişini onun zaafına yor
mak biraz insafsızca olur. 

Gene burada belediyelerle ilgili dile getirilen za
yiatlar konusudur. Komisyon müzakereleri sırasında 
defaatle sorduğumuz ve elimizdeki metinde de belir
tildiği gilbi, bu zayiatların azamî ve asgarî hadleri 
vardır. Zannediyorum % 25 - 30 gibi biraz yüksek 
rakam zayiat olarak gösterilmiştir. Diğer ülkelerdeki 
% 5 gilbi taban fiyatı alınmış; ama Türkiye'de de % 
25-30 olarak tavan fiyatları gösterilmiştir. Gerçek 
odur ki, % 10 ila 20 arasında dolaşıyor; ama Tür
kiye şartlarını da dikkate alırsak, bizim enerji za
yiatımız genelde % 25 - 20 arasında gözüküyor. Mü
zakereler sırasında sorduğumuz ve öğrendiğimiz hu
sus, bunun ancak % 10 civarında azaltılabileceğidir. 
% 20'den % lO'u çıkarırsanız veya % 25'ten !% 
10'u çıkarırsanız, sizin belediyelerin elinden almakla 
tasarruf edeceğiniz zayiat % 10 olacaktır. O da pek 
büyük bir rakam değildir. Alınacak diğer önlemler
le bu zayiat, TEK'e geçmeden de önlenebilir. 

Diğer bir konu, Türkiye Elektrik Kurumu bu 
Kanun Tasarısını gündeme getirdiği günden bugüne 
kadar belediyelerde olan (Tabir caizse) bir paniktir. 
Belediyede kalmak isteyen teknik ve idarî personel 
(Elektrik 'bölümünde çalışan) belediye başkanına mü
racaat etmiş ve onlar bugün başka kadrolara aktarıl
mıştır. Türkiye Elektrik Kurumunun belediyelerden 
alacağı 'kalifiye eleman artık: bundan sonra söz konu
su değildir. Çünkü, gene konuşmalar sırasında dile 
getirildi, belediyenin elektrik teknisyenine veya elek
trik mühendisine olan ihtiyacı, TEK'e bu şebekenin 
geçmiş olmasıyla son bulmuyor. O halde onun mü
hendise 'ihtiyacı varsa mühendis (kadrosu kalacak, 
teknisyene ihtiyacı varsa teknisyen kadrosu gene ka
lacaktır. Belediyelerden ayrılmaik istemeyen, bugün 
'kadrosunu zaten değiştirmiştir. Belediye idaresinin 
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kendisinden ayrılmasında fayda mülahaza ettiği ar
kadaşlar o kadroda çalışmasına şu anda devam edi
yorlar; ama TEK idaresi der ki, «Kalifiye olmasalar 
da kadro olarak ben kendilerini yetiştiririm...»; Müm
kündür. O zaman yetiştirme mümkünse Türkiye'de 
personel sıkıntısından söz edilmemesi lazım gelir. 

Malzeme standardizasyonu da gene belediyelerin 
çalışmalarıyla ilgili olarak dile getirildi ve gerekçede 
de ele alınmış. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsünün dam

gasını taşıyan malzemeler satılıyor. Piyasadan aldığı
mız bu malzemeler 'standartlara uygundur, 'bir. 

ikincisi; belediyelerin elektrik şebekelerinin yeni
lenmesi, tevsii projelerini! çok yetkili ve uzun sene 
tecrübe sahibi olmuş tiler Bankası, Elektrik Etüt iş
leri gibi kuvvetli organizasyonlar yapmaktadır. O 
halde, orada çalışan arkadaşlarımızın yetkisizliğinden 
bahsetmek mümkün değildir. 

Geriye bir problem kalır, o da; teknik bulamayan 
küçük belediyelerimizin anî ihtiyaçları için 'belki stan
dardın da altında bir malzeme kullanılmasıdır. Bu
nun da Türkiye çapında, Türkiye Elektrik Kurumu
nun belediye hizmetlerine el koyacak kadar mühim 
olduğunu zannetmiyorum. 

Belediye hizmetlerinin bütünlüğünü gözden kaçır
mamak lazım. Su, elektrik, kanalizasyon, yol vesaire 
ve bundan sonra doğabilen her türlü belediye hiz
metleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Nasıl elek
trik işleri bir bütünse, belediye hizmetleri de bir bü
tündür. Birini birinden ayırmak mümkün değildir, 
büyük zorluklar yaratır. 

Gene konuşan arkadaşlarımızın; «Siyasî istismar
lara vesile olur belediyede kalmasıyla»! sözünü Tür
kiye genelinde mütalaa etmek lazım ve ben aksini dü
şünüyorum; Türkiye Elektrik Kurumunu çok kuv
vetlendirmek gerektiğine inanıyorum. Türkiye Elek
trik Kurumunun kuvvetlendirilmesi, siyasî baskılar
dan uzak, tekniğin gerektirdiği şekilde çalışmasıyla 
mümkündür. 

Bir mahallenin bir sokağındaki bir lambanın yan-
mayışından TEK Genel Müdürünün devamlı surette 
meşgul olması, TEK'in anahedeflerine varmasında 
ibüyük zorluklar doğurur ve ben öyle zannediyorum 
ki, eğer bu Kanun Tasarısı kanunlaşırsa; benim so
kağın yanmayan lambalarının yanması için sayın il
gililere ilk müracaat edecek olan benim, işte başla
dık bugünden... 

Yine bir geneleme yapıldı; «Buna karşı duran 
belediyeler büyük belediyelerdir. Altlarında makam 
arabası, lojmanı ve diğer menfaatleri vardır, men
faati haleldar olacaklardır...»! 

Arkadaşlarım; 
Biz bugün belediyeleri müdafaa eder gözüküyo

ruz. Bizim de mi makam arabamız var? Ankara, İs
tanbul, izmir, Adana vesaire belediye başkanının sa
yılı menfaatlerinin haleldar olmasının bize faydası 
nedir ki, bugün müdafaasını yapıyoruz? Bu bir dü
şünce tarzıdır. Mülkiyeti devlete ait olan şeyin, mü
saade edin, 'işletmesi diğer devlet kurumlarına ait ol
sun. Başından sonuna kadar hem yatay, hem dikey 
entegrasyon bir siyasî görüş meselesidir. 

Ben istiyorum ki, Türkiye Elektrik Kurumu; bi
raz evvel Sayın Fırat'ın verdiği rakamlar ve gerek
çede de belirtildiği gibi, 20O0| yıllarına doğru korkunç 
boyutlara ulaşan yatırımlar ve gerçekleşmesi gerekli 
projeler vardır, bu projelerle uğraşmalıdır. Adını da
hi bilmediğimiz köyün, mahallenin, sokağın elektrik 
hizmetleriyle uğraşmamalıdır. Bu büyük projelerin 
gelişmesi bir noktada Teşkilatın konsantre olmasıyla 
mümkündür ve bunlar genelde siyasî istismardan bi
raz daha uzaktır. Anakonular olduğu için baş ağrısı 
daha azdır. Tercihler yönünde belki iktidarlar değiş
tikçe söz konusu olabilir; ama hangi iktidar gelirse 
gelsin, küçük işlerin arasında TEK'i boğmamak la
zım. Bu kadar inançlı, hizmet aşkıyla dolu bir teşki
latın boğulmasına gönlümüz razı olmaz. 

ikinci mühim nokta Kanun Tasarısında, üretim 
meselesi. 

Daha öncö İller Bankasının ve belediyelerin daha 
küçük kaynaklarını seferber etmek suretiyle enerji 
üretimine katkıda bulundukları malumdur. Bugün 
çalışmayanların sebeplerini araştırmak lazım. Şimdi 
bu Kanun Tasarısı kanunlaşırsa, elektrik üretiminde 
büyük bir potansiyel oluşacak ve yerli üretim de, 
malzeme üretimi de teşvik edilmiş olacaktır. 

O halde bu Tasarının aksayan 'noktası, belediye
lerin bugün 'işletmekte oldukları şebekelerin TEK'e 
geçmek suretiyle TEK'in işlerin içinde boğulmasıdır. 
Boğulnıaması bakımmdan belediyelerin aksaklıklarını 
düzeltmek, düzeltmesine yardımcı olmak ve onun dı
şında Türkiye Elektrik Kurumunun malî yönden, 
personel yönünden vesair yönlerden; araç - gereç yö
nünden kuvvetli hale getirilmesi için ilave maddeler 
getirilmesidir. 
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Bu yönde 'katkılarınız olacağına inanarak hepini- | 
ze saygılar sunuyorum. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 

Değerli üyeler; I 
Dalha 7 arkadaşımız var söz almış bulunan. Gün- I 

lük çalışma saatimiz dolmak üzeredir. Herhangi bir 

»« • * • ! 
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arkadaşa söz verirsem konuşmasını tamamlayamayan 
çaktır, biliyorum. 

Bu dtibarla 5 Temmuz 1982 Pazartesi günü saat 
14.00'te toplanmak ve görüşmelere devam etmek üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

• * • 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödeme
lere Dair Kanun»un Adı ile Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1982) 

2. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Malî işler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonları Raporları. (1/135) (S. Sayısı : 146) 
(Dağıtma tarihi: 23.6.1982) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı 
Kesinhesaıbına Ait Uygunluk Bildirimimin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 24.6.1982) 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Ma
luliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanunlarına 
Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.1961 
Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 
1214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malı İşler 
Komisyonu Raporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma 
tarihi: 25.6.1982) 

5. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Malî işler ve İktisadî İşler komisyonları raporları. 
(1/119) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28.6.1982) 

6. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 
2 nci Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 
Sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu. (1/412) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi: 28.6.1982) 

7. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar 
ve 10 arkadaşının, 22.4.1962 Tarihli 44 sayılı «Ana
yasa . Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun»un 56 ncı Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/47) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1982) 
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1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, 
Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Malî İşler ve İktisadî İşler Komisyonları Raporları. (1 /119) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 21 Eylül 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-605 j05935 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca (hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.9.1981 
tarihinde kararlaştırılan «1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
iki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, Baza Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
ve gerekçesi ekü olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

131112 SAYILI TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİL
MESİ, İKİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI, BAZI MADDE, BENT VE FIKRA EK

LENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

İEldkltrik enerjisi başlangıçta saldece küçük bir sahanın elektMktend'inilmesi amacıyla üretilirken, daha son
ra çdk çeşitli 'hizmetlerde kutlanılma imkânları ortaya çı!kmıs, hem üretilen enerjinin miktarı artmış ve hem 
de daha uzak mesafelere taşınmasına başlanmıştır. Bu suretle elektrik hizmetleri mahallî hizmet niteliğinden 
çıkarak 'bütün yurt düzeyimde tek elden yürütülecek bîr hizmet durumuna dö'nüşmüşitür. (Tdekornihikasyon 
hizmetlerinde olduğu gibi). Esasen yurdun bir ucunda üretilip diğer ucunda tülkeltMeib'Men elektriğin mahallî 
bir hizmet olduğunu kalbul etmek mümkün değildir. 

Türkiye'de elektrik enerjisi ile ilgili faaliyetler, biraz gecÜkmıeyle de olsa, gelişmiş ülkelere paralel bir seyir 
takip etmiştir. 

'Başlangıçta elektrik üretim ve satış hizmetleri yabancı şirketler tarafından yürütülürken, bu hizmetler kamu
laştırılmak suretiyle Belediyelere devrödülımiiş, daha sonra 2805 sayılı Etibank Kanunu 4/d m^ddesihün 1970 
tarihimde yürürlüğe giren 13112 sayılı TEK Kanununun 37/11 maiddesii ile ortadan kalkmasına kadar elektrik 
enerjisi hizmeti Etibanik'ta tesis edilen fok ünite tarafından yürütülmüştür. 

insanlık yararına her türlü sosyal ve ekonomik gelişme çağdaş ilrnm ve uygarlığın vazgeçilmez amacı 
olarak düşünüüdüğünden, tekamülün bu dlinamizm içinde gerçekleşmesi mümkün olabileceğinden 20 nci asırda 
elektrik enerjisi büyük bir önem kazanimış ıgerek tarım ve gerekse sanayi yönünden uygarlığım vazgeçilmez 
unsuru halline gelmiştir. 
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Talbiî kaynaklar baikıimından zengin olan yurdumuzda kalkınmanın öncelikle elektrik enerjisinin disiplin 
altına alınmasıyla başlayacağına inanan Hükümetlerimiz ilik kez 23.1.1959 tarihinde ı«Türtoiye Elektrik Kurumu 
Kanunu Tasarısı» ile konuyu Büyük Millet Meclisine 'getirmiş, vaki müzakere ve tartışmalar semeresiz kal
mış, ikinci kez 25.12.11969 tarihinde, 10 yıl1 sonra, tekrar müzakere ve tartışması yapılan «Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanunu» 15.10.19701 tarih ve 13H2 sayı ile yürürlüğe konmuştur, 

Şu anda, yurdumuzun uygun yörelerinde kurulu elektrik santrallarınidan üretilen enerji yüzlerce kilometre 
uzaklıklardan ihtiyaç olan yerlere taşınmakta ve burada daha düşük gerilimlere indirilmek suretiyle dağıtıl
maktadır. Bunun için bütün yurt düzeyinde, üretim noktasından itibaren son aboneye kadar fizikî olarak Ibirbi-
rine bağlı olarak büyük 'bir şebeke vücuda getirilmiş bulunmaktaldır. 

Üİke ihtiyaçlarını karşılayan bu üretim kaynakları enterlkonmekte sistemdeki enerji tevzi merkezleri tara
fından programlanmak ve denetlenmek suretiyle çalıştırılmakıtadıır. Böyleoe imkânları en iyi şekilde değer
lendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bir bölgede bulunan 'bir elektrik santralının arızalanması halinde, o böl
genin ihtiyaçları başka yörelerde Ibuluinan tesislerin daha fazla çalıştırılmasııyla karşılanabilmektedir. Halen 
ülkemizde bulunan üretim ve iletim tesislerinin tamamı (otoprodüktlör üretim tesisleri hariç) hu esasa göre ça
lıştırılmaktadır. Burada esas amacın, mevcut imkanlarla optümal hizm'etin sağlanması oHduğu açıktır. 

Türkiye'de hizmete sunulan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 3'ü köylerde, geri kalan bölümü ise diğer 
tüketiciler tarafından kullanıtoalk'tadır. 

Yurt sathında hizmete sunulan ©lelktrik enerjisi üretiminin tekel olarak saldece TBK tarafından yapılmadığı; 
TEK'in iştirak ve kontrolü altında cüzî de olsa bazı imtiyazlı şirketlerce (Çukurova, Kepez A.Ş. gibi) de 
yapıldığı bilinmektedir. 

Edinilen tecrübeler göstermiştir ki Yurdun gün be güm artan elektrik [ihtiyacına cevap verilmesi büyük ya
tırım ve zamana muhtaç bulunmaktadır. 

'Nitekim; son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ve bunlara Ibağlı olaraik siöz konusu faaliyet alanlarında beli
ren yetersizlikler, ülkenin elektrik enerjisi İhtiyacının karşılanması konuisunlda yeni tedbirlerin alınmasını ve 
en azımdan istisna sınırlarını genişletıilmeslni Zorunlu kılmıştır. 

Ddvlet ıbu konudaki büyük yatırımları fiilen yüklenmiş ve programlamıştır. (Afşin-ElÜbilstan Santralı, Kara-
fcaya barajı, Keban vJb.) 

Bunun yanın'da, dağınıklık arz edein ve toparlandığı takdirde büiyüik bir güç kaynağı teşkil edeceğinden şüp-
de ddilmeyen (Iküçük akarsular, küçük kömür yatakları vJb.) kaynaklardan yararlanılması konusunda faaliyet 
gösterebilecek özel sektörün güç birliği yapması faydalı görülmektedir. 

Halen Türkiye çapında 24 milyar ıkilovatsaat civarınlda olan toplam 'tüketimin yaklaşık yarısı belediyeler 
tarafımdan dağıtılmaktadır. Belddiyelerce dağıtılmakta olan 12 milyar kilovaltsaatHk enerjinin takriben % 25'i 
yani 3 milyar killoıvatsaati zayiat olarak, kaybolmaktadır. iyi bir işlletmeciiikl'e ve kondansatörler kullanarak 'bu 
zayiat 1,5 milyar kilovaitsaate düşürülebilir. Böylece geriye kalan diğer 1,5 milyar kiloivatsaat kazanılmış olur. 
Kazanılacak bu miktar ise, Sarıyer Barajının yıllık elektrik üretiminin ,3 katına eşittir. Parasal değer olarak millî 
ekonomiye sağlayacağı yararı kiloivaitsaat başına 100 TL. dan yılda 150 milyar lira tutmaktadır. 

Köy dışı müşterilerin 'tükettiği enerjinin yaklaşık yarısı TEIK ve diğer yarısı da belediyeler tarafından tüke
ticiye doğrudan satılmaktadır. Ancak, 113/12 sayılı Türkiye E'lelktrılk Kurumu Kanıunu'nun 27 nci maddesinin 
uygulanması ile ilgili olaraik Danıştay'ca verilen kararlar sonucu, belediye sınırları içinde tüm elektrik h!iz-
meltlarinin 'belediyelerce yapılması ve TBK'e ait müşterilerin belediyelere devri gilbi 13112 sayılı Kanun'un çı
karılış amacına ve gerekçesine aykırı 'bir durum meydana gelmiştir. Bu kararı gözönünde bulunduran birçok 
belediye Danıştay'a başivurmak suretiyle TEK'in halen sanayi sektörüne yapmakta olduğu hizmetleri kendi 
üzerine çevirmektedir. Bunun 'böyle devam etmesi ve mevcult köylerin zaman içinde belediyelere dönüşmesi 
gerçeği düşünülecek olursa bir süre sonra TEK'in doğrudan hizmet edeceği herhangi bir nihaî tüketicinin kal
mayacağı açıktır. Diğer taraftan belediye statüsüne dönüşen köylerde, TEK'in mülkiyetinde bulunan dağıtım 
tesislerinin durumu da teknik ve hukuk açısından büyük bir siarun olmaktadır. 

Köy tesislerinin projelendirme ve yapım işleri, bugüne kaldar TEK ve YSE tarafından yerine getirilmiş
tir. TEK'in yaptığı tesislerin müKkiyetıi TEK'e YSE'nin yaptığı tesislerin mülkiyetinin ıbir kısmı köylerin bağlı 
bulunduğu Valiliklere diğer bölümü ise birlik ya da köy tüzelkişilerine ait bulunmaktadır. Bütün köy tesis-
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lerinde işletme görevi köy tüzelkişilerince veya köy biri'Merince yüMenilımiiştk. Faaliyetlerin bu şekilde yü
rütülmesi görev girişimlerine, hizmetin yerine getirilmesinde dağınıklıklara ve sonuç olarak imkânlarımızın en iyi 
şekilde değerleıMirilmemesine .neden olmaktadır. Bu mahsurların giderilmesi için 2032 «Köylere Götürülen Hiz-
rndttetrld'en Hiçbir Adla Kaltılıım Paiyı Alınmaması Hakkında Kanuni» çıkartılmıştır. Bu kanun yardımıyla hiz
met israfı büyük ölçüde önlenmiş bulunmaktadır. 

Ancak, işletme faaliyetlerindin birîeştimlememesinin doğutlduğu alksakiıklar devam dönektedir. Bu dtefa bu 
kanun «tasarısında köye götürülen hizmetlerin işletme görevimin de TEİK'e devredilmesi- öngörüldüğünden, ta
sarının kabul edilmesi halinde, bugün köylerde sürmekte olan ydterisıiz işldtm'ecilik İslah edilecek, aynı 'hat üze
nine bağlı olan köy ve ıdiğer müşteriıleriden intikal eden arızaların birbirlerine ve sanayi kuruluşlarına olan za
rarlı etkileri giderilecek ve meydana gelen arızaların kolaylıkla tespiti ve önlenmesi mümkün olacaktır. 

Köy dışında kalan gruplar ise son aboneye kadar dağıtım hizmetleri TEK ve «belediiydierce' yenine getiril-
mekltdd'ir. Belediyelerin elinde bulunan araç, gereç, malzeme ve personel imkânlarının farklı olması, belediye 
sınırları içindeki hizmet staridartlarınm farklı olması sonucunu doğurmaktaldır. Bu farklılık projelendirmeden 
başlamak üzere, kullanılan malzeme ve işletme hizmetlerine ka'dar bütün aşamalarda kenfdini göstermektedir. 
Bu da leleklfcrıik sektöründe kullanılan ve büyük bir 'kısmı Mhale dayalı ekipman ve malzemelerde israfa, ye
tersiz olan elektrik enerjisinde de kayıplara neden oimaktaldır. Her 10 yılda en az 2 katına çıkması «gereken 
elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması açısından konuya bakıldığında bu sektördeki dağınık çalışmanın mil
lî ekonomiye yükleyeceği külfetin çok büyük hacimlere ulaşacağı kolaylıkla anlaşılafblir. 

Bu kanuin .tasarısının kaıbul edilmesıi halinlde; şdhir şebekesinin ihtiyacına uygun olarak yapılacak tesisîdr; 
— Yol aydınlatma ve tralfik ışıklandırmalarırida, 
— Hastanane ihtiyaçlarında, 
— Genel hizmetlerile, 
—• Güvenlik tesisleriniin ihtiyaçlarının, 

karşılanmalsında ayrı elektrik devreleri tesis ederek enerjinin kılt olduğu zamanlaılda öncelikle bu kabil devre
leri besleyerek umumî yaşamın aksamadan devam etmesi sağlanacaktır. 

Bu tasarının millî çıkarlarımıza sağlayacağı yararlar aşağıda özet olarak açıklanmıştır. 

— Tesis, genişletme, ıbakım, onarım, işletme biızmetleriride ve elekltrilk sektöründe kullanılan her türlü ekip
man ve malzemede standartlaşmaya gidilerdk, bunların yapıımın!da, temin ve küllanılmasiinda optimizasyonu 
sağlamaik «suretiyle verimıi artırma, 

— «Kuruluşların hizmet sınırları içimdeki dektri'ldendirmie «faaliyetlerinin sadece o kuruluşun imkânlarıyla 
sınırlı kalmasının getireceği aksaklıkları önlemek, 

— Bazı durumlarda TlBK'e ait bir «hattın bulunduğu güzengâhta belddıiye ilave Ibir kat daha çekerek müşteri
lerine enierji taşımak yoluna gitmekte, bazen TEK'de mevcut uygulamaların alksa!klı!kıları nedeniyle aynı şe
kilde mükerrer tesis yapabilmektedir. Tasarının bir amacı da ibu sekideki lüzumsuz harcamalara son vermdk, 

Elektrik hizmetlerinin getireceği gelirin ısaküece elektrik «sektörünkle kullanılmasını sağlamak suretliyle; bu 
sahada fazla yatırım yapmak, hizmetlerin hupikasyonunu Önlemek, şdhrin muhtelif kısımlarında değişik 
yoğunlukta olan enerji ihtiyacına uygun kapasitede transformatör istasyonları kurmak suretiyle, ihtiyacı den
geli bir sekide sağlamak, sokak aydınlatmalarının «her şahinde farklı sevüyede yapılmasını önlemek, hizmet-
lenin birleştirilmesiyle TEK ve beledliye kuruluşlarınlda tasarrulfu «sağlamak ve bu sürdü© bu hizmetlerıi sağlıklı 
bir. sekilide geliştirmek, 

— 'Bilindiği üzere elektrik şebekeleri tüketiciden üretim kaynağına kadar fizikî olarak bir arada çalışan bir 
bütünlük arz dtmdkltedir. Bu bakımdan «bir noktada meydana gelen bir arıza sistemin tümünü etkilıeyelbilmek-
tedir. Arızaların kötü etkisini en alt düzeyde tutabilmek için proje, tesis ve işletme aşamalarında tedbir alınma
sı görekm'ekteldir. Bu takdirde proje aşamasında seiektüf korumayı sağlayan düzenleri öngörmek, tesis esnasında 
uygun malzeme ve iyi işçilik kullanima ve «işletmede ise bilgili ve düzenli bakım ve onarım yapmakla sağla
nabilir. Gerek şdbeke ive gerekse tüketici tesMerlinlde zaman zaman hasar ve zarara yol' açan bu arızalan en 
alt düzeye todlrmek, ^ 
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— Yurdun her taralfında aynı tıip albonelere :aynn tarife ile elektrik enerjisi temin etmek suretiyle, fiyat 
eşMk ve adaletini sağlamak ve ayrıca sanayii sektöründe önemli bir girdi olan eldkitrik enerjisimi eşit fiyatla 
sia'tma sonucu aynı iş kolunda eş değer maliyet oluşmalarını sağlaimalk, 

— Bu .kuruluşların ısınırları içinde 'bulunan her tüıfii müşteriye yeterli bilgi düzeyindelM uzman personel ile 
hizmet götürmek, 

— Orta ve aJlçalk gerilim şdbekeleri konusundaki1 sön teknik gelişmielerin taklibi ve uygulamalara için ülke 
içi 've dışınlda bil'gii alışverişini sağlaimalk ve bu sektörde çallışan personeli yeterli bi'llgli 'düzeyine getirilmesi için 
eğitim faaliyetlerinde bulunmak, olarak »belrtileMlir. 

Bu kanun Türkiye'nin ddkltriMiendirilmesind© en verilmllli sonucun alınacağı düşüncesiyle hazM-lanmışitıır. 

MADDELERE AtT GEREKÇE 

(Madde 1. — Madde, elektrik enerjisi üretimini TEK'in tekelinden çıkararalk diğer tüzelkişilere üretim 
tesisi kuralbiimek ve çalısltıralbiimdk hakkının sağlanması ve halen özerk kamu elektrik idareleri, (tstadbul 
Elektrik, Tramvay, Tünel, Ankara Elektrik, Gaz, Otobüs, Adana Elektrik İdareleri) belediye köy ve köy birlik
lerinin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmelerinin TEK tarafından devralınması ve işletilmesi gaye
siyle hazırlanmıştır. 

\Bu suretle dağınık bir şekilde bulunan küçük ve orta çaptaki su ve kömür kaynaklarının tüzelkişilerce 
değerlendiriJlmösi suretiyle elektrik enerjisi üretiminin ar'tması sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca maddede belirtilen idare ve kuruluşların elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmelerinin TEK'e 
devredilmesi suretiyle hizmetin daha düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. 

Madde 2. — Madde, tüzelkişilere Bakanlıkça müsaa'de edilmek şartıyla elektrik enerjisi üretimi yapmak 
üzere tesis kura'bilme ve muafiyetlerden faydalanma İmkânı sağlamak amacı güdülmüştür. 

Bu nevi tüzelkişilerin kuracağı tesislerin Bakanlığın kendfi standartlarına ve ülke çıkarlarına uygunluğunu 
sağlayalbilmek için, hazırlanan ön projelerin uygulamaya geçmeden önce Bakanlık tarafından tasdik şartı 
getirilmiştir. 

Madde 3. — 1312 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin başlığı sadece belediyeleri kapsamaktadır. Dağıttım 
hizmetler] TEK tarafından yürütüleceğinden «belediyelerce» keDimesi kandırılmıştır. 

Ayrıca eski madde metni değişik yorumlara sdbep olduğundan, açıklık getirmek amacıyla düzenlenmiştir. 

'Madde 4. — 1312 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi değiş'tirilerek sokak aydınlatması ve benzeri hizmetlerin 
yatırım programlarına uygun olarak TEK tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. 

Mahallî yönetimlerin fuar, bayram donanması giifoi özel is/teklerinin masrafları kendilerince ödendiği tak
dirde yerine getirilmesi uygun görülmüştür. 

ıMadde 5. — Madde 1312 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (a) (fıkrasının 2 bendi eklenmiş, (b) fık
rasının 4 ncü bendi değiştirilmiştir. 

4. 1312 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (e)' fıkrası ile 27, 28 nci maddeleri yürürlükten kallkmaktadır. 
27 nci madde ise dağıtım hizmetlerinin belediyeler, köyler ve diğer amme hüviyetindeki hükmî şahıslar 

tarafından yapılabileceğini öngörmektedir. Kanunun 1 nci maddesine eklenen (i) fıkrası ile yukarıda belirtilen 
tüzelkişilerden bu görev alınarak TEK'e devredildiğinden, 27 nci maddenin kaldırılması gerekmektedir. 

28 nci madde ise dağıtım tesislerini kendileri kuran ve işlöten belediyeler, köyler ve diğer amme hüvi
yetindeki hükmî şahısların bu tesisleri kurarken ve işletirken riayete mecbur olduğu şartları belirtmekte idi. 
Halbuki kanunun 1 nci maddesine eklenen (i) fıkrası ile bu görev kendilerinden alınarak TEK'e devredil
diğinden 28 nci maddenin kaldırılması gerekmektedir. 

5. 2032 sayüı Kanunun 4 ncü maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. 
2032 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi köye gelen elektrik hatları ve transformatörlerinin bakım ve onarı

mının TEK tarafından; işletmenin ise köy tüzelkişiliğince yapılmasını öngörmekteydi. 
Halbuki bu Kanunun 1 nci maddesine eklenen (i) fıkrası ile işletme görevi de TEK'e verilmiş olduğun

dan, 2032 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin kaldırılması gerekmektedir. 
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Ob) fıkrasının 4 ncü bendi 1580 sayılı Yasanın bazı maddelerinin bent ve fıkralarını yürürlükten kaldır

maktadır. 
Madde 6. — 
Ek Madde 1. — TEK'in tesislerini kurarken kamu İdarelerine ait araziler üzerindeki irtifak ve intifa 

hakkına bedelsiz olarak sahip olacağını belirtmektedir. Esasen TEK'de kuruluşu itibariyle kamu hizmeti gö
ren bir teşklilat olup, bu görevini en iyi şekilde yürütmek zorundadır. Bu maddenin getirdiği imkân dolayı
sıyla TEK'e zaman ve finansman hususunda kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Ayrıca elektrik maliyeti daha 
düşük bir seviyede teşekkül edecektir. 

Ek Madde 2. — Ülkemizde yaşanmakta olan elektrik enerjisi yetersizliği, yeni üretim tesislerini hızla 
devreye girmelerini zorunlu kılmaktadır. Bir yandan, iç finansman yetersizlikleri ve bir yandan da dış fi
nansman güçlükleri nedeniyle, Devlet bütçesinden bualanda kullanılmak üzere ayrılan ödeneklerin, büyük 
yatırım ihtiyacı karşısında her zaman yeterli olmayacağı açıktır. Açığın bir an önce kapatılabilmesi için 
tıüm ulusal kaynakların değerlendirilmes'ine gerek vardır. 

Hiç değilse, önlümüzdeki dönemlerde bunu hızlandı ra'bilecek ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz görünmek
tedir. Bu itibarla, bu Kanunun özüne aykırı olmamak koşuluyla, imtiyaz sahiplerinin sözleşme, kapsamları
nın genişletilmesi ve sözleşmelerin uzatılması konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması, elektrik 
darboğazının aşılmasında esneklik ve çabukluk sağlayacaktır. 

Madde 7. — 
Ek Geçici Madde 1. — Özerk kamu elektrik idareleri, belediye, köy ve köy birliklerinin elektrik hizmet

lerine ilişkin tesis ve işletmelerinin hizmetin daha iyi görülmesi düşüncesiyle zaman içinde kademeli olarak 
TEK'e devrini öngörmektedir. 

öncelikle il merkezlerinde bulunan Kanunda belirtilen tüzelkişilerin görev ve tesisleri devralınmakta ve 
2 yıl içinde enterkonnekte sisteme bağlı il merkezleri dışındaki Kanunda belirtilen diğer tüzelk'işilerin görev 
ve tesisleri devir alınmakta ayrıca enterkonnekte sisteme bağlı olamayan bu Kanunda belirtilen tüzelkişi
lerin tesis ve işletmeleri de eriterksonnekte sisteme bağlanmalarından sonraki 2 yıl içinde devir alınmaktadır. 

Ek Geçici Madde 2. — Madde; TEK'in devir alacağı varlıkların değerlerinin tespitinde görevlendirile
cek devir kurullarının teşekkül tarzım göstermektedir. 

Ek Geçici Madde 3. — Madde; madde varlıkları devir alınacak kuruluşların TEK'den aldıkları elektrik 
enerjisinden doğan borçlarının mahsup ve tasfiye esaslarını belirlemektedir. 

Ek Geçidi Madde 4. — Madde; TEK'e devredilecek varlıkların bedellerMn sermayesine eklenmesini 
öngörmektedir. 

Ek Geçici Madde 5. — Madde; TEK'e devredilecek tesislerde çalışan persionelin ve işçilerin bulunduğu 
bazı yerlerde yığılmalar bazı yerlerde ise eleman yetersizliği olduğu bilinmektedir. Bu maddenin getirdiği 
nakletae imkânlarından yararlanılarak hizmetin daha iyi görülmesi sağlanmış olacaktır. 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 24 Mart 1982 

Malî İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/119 
Karar No. : 25 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

T3İ12 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değişltirilm'esi, İki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun tasarısı, havalesi uyarınca 
Komisyonumuzun 22 Şubat ve 1, 8, 17 ve 24 Mart 1982 tarihli Birleşimlerinde illgili hükümet temsilcileri ve 
MGK Gen. Sek. temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasarı, elektrik enerjisi kaybını asgarî düzeye indirelbilmek amacıyla elektrik satımında Türkiye 
Elektrik Kurumu ydlikili ve sorumlu tek kuruluş olmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de açıklandığı üzere üretilen elektriğin1 dağıtımındaki kayıp miktarı fevkalade bü
yük boyutlara ulaşmış ve üzerinde hassasiyetle durulması ve gerekli tedbirlerin alınması zorunlu 'bir konu 
haline gelmiştir. 

Komi siy onumuz fevkalade pahalı olan elektrik enerjisinin dağıitım devresindeki kayıp miktarını asgarî dü
zeye düşürebilmek amacıyla hazırlanmış olan tasarıyı Ibu gerekçe ile benimsemiştir. 

İL.- Maddeler ile ilgili açıklamalar : 
Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve uygulamaya 

açıklık getirebilmek için yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi esas itibarîyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ve uygulamaya 

açıklık getirebilmek üzere yeniden düzenlenmiştir. 

İMadde 5. — Tasarının 5 nci maddesi dsas itibarîyle Komisyonumuzca da benimsenmiş, uygulamaya 
açıklık getirebilmek ve kanun tekniğine uygun bir metnin kaleme alınabilmesi amacıyla yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 6. — Tasarının 5 nci maddesi yeniden düzenlenirken kanun tekniği bakımından son kısmın müs
takil bir madde halinde kaleme alınması gerekli görülmüş ve bu amaçla 6 nci madde düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 6 nci maddesi esas ve meltin itibariyle Komisyonumuzca 7 nci madde olarak 
beriimsenmiş ancak madde metninde yer alan Ek Madde 2'nin kanun tekniği bakımından 8 nci madde olmak 
üzere yeni bir madde hüviyetiyle kaleme alınan madde içinde ifade edilmiş bulunulması sebebiyle ifade şekli 
tek'il hale getirilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının 6 nci maddesi metninde yer alan Ek 2 nci Maddenin kanun tekniği bakımından 
müstakil bir madde halinde düzenlenmesi gereği sonucu metne 8 nci madde olmak üzere yeni bir madde ek
lenmiş ve Ek 2 nci madde de bu madde kapsamına alınmıştır. 

Madde 9. — Tasarının 7 nci maddesi daha önce yapılmış olan madde eklentileriyle 9 ncu madde olarak 
görüşmelere konu edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 1. — Tasarı metni fıkralar halinde görüşmelere konu edilmiş ve (a), (b) işaretli hüküm
ler uygulamaya açıklık getirebilmek amacıyla yeniden düzenlenm'iş ve (c) işaretli hüküm de mevcut haliyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 2. — Tasarı metni uygulamaya açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 
Ek Geçici Madde 3. — Tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 4. — Tasarı metni aynen kabul edilmiştir, 
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Elk Geçici Madde 5. — Tasarı metni esas itibariyle benimsenmiş ve uygulamaya açıklık getirebilmek 
amacıyla metne «toplu sözleşmeler» tabiri eklenmiştir. 

Madde 10, 11. — Tasarının 8 ve 9 ncu maddeleri 10 ve 11 nci madde olarak Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

İşlbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Ek 2 nci maddeye muhalifim 
şerhim eklidir 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

1 nci maddeye muhalifim 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Geçici 5 nci maddede yapılan 
değişiklik gereksizdir 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Ahengin sağlanmayacağı düşüncesi 
ile geçici 5 nci maddede yapılan 

değişiklik gereksizidir 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Tasarıya muhalifim 
şerhim eklidir 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Geçici 5 nci maddede yapılan 
değişiklik gereksizdir 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Tasarıya muhalifim 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Geçici 5 nci maddede yapılan 
değişiklik gereksizdir 

Recai BÂTUHALP 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Ek 2 nci maddeye muhalifim 

Mehmet KANAT 
Üye 

2 nci maddeye muhalifim 

M. Velid KORAN 
Üye 

Geç'ci 5 nci maddede yapılan 
değişiklik gereksizdir 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Ek 2 nci maddeye muhalifim 
(22 Şubat 1982 Vd 1, 8 ve 

17 Mart 1982 tarihli Birleşimlere 
katıldı, 24 Mart 1982 günü raporlu) 

Ragıp TARTAN 
Üye 

2 nci maddeye muhalifim, 
4 ncü maddedeki ifade şeklin'de 

söz hakkım saklıdır 
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KJA!R(Ş!I OY YAZISI 

Eldktrük günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 
13IH2 saıyılı Kanuna bazı ilave ve değişiklikler getiren bu tasarı geniş halk kitlelerimi, Türkiye genelinde 

istisnasız Belddiydlerö, mahalli idarelerdi ve bir çok tüzelkişiliği olan kamu kuruluşlarını ilgilendirdiğinden 
fevikalaıde nazik ve o nilsfbatle de önemli bir tonu/dur. 

lltosan yaşamının en önemli unısuru olan gıda maddesi gibi topluma hitap elden ve herşeye etkin olan elek
trik enerjisinin yapısını değ'işltireedk bu kanun çok iyi ve enine boyuna tartışılmalı, aceleye getirtmeden 
kazanacağı olumlu veya olumsuz ağırlığa göre işleme 'tabi tutulmalı, idi. 

Bu kamun tasansına kuvvetli gerekçe olarak gösterilen ve yaratılan imaj Türkiye Elektrik Kurumu, Bele-
diydlerden, Belddiye işletmeleriıılden köy ve köy birimlerinden eldkltrik borçları (alacağını) alamadığından 
yapacağı yatırımlara para bulamıyor. Bu nedenle enerji yatırımları duruyor. Artan enerji ihtiyacı karşılfana-
mıyor şdklindddir., 

Aslında TEK., 112 Eylül İ9S0 harekatından önce 131112 sayılı Yaşa gereği parasının Ödemliyen kuruluşların 
elektriğini kesmesi gerekirken politik nedenlerle bu yetkisini kullanmlamuşsa kabahati kanunlarda değil zama
nın sorumlu yöneticilerinlde aramak gerdkmiektddir. 

Gerçdkten sorunun çözümü, TBK'nun yapacağı yatırımlara kaynalk temin etmek kadar basit değildir. Bir 
yerlde Belddiye, Belddiye işletmeleri, köy ve köy birimlerinin ndden TBK'nıa elektrik enerjisi borcunu Ödeye
mediği sorusuna cevap aramaya ve bulmaya meclburuz. Çözümlenmlesi gerdken esas sorunda budur. Tdk yan
lı çözümler, gercdkçi bir yaklaşım olamayacaktır., 

Bu tasarı mevcut durumu ile yasalaştığı takdirde sağlayacağı yarar ve sakıncaları şöyle özetleyebiliriz. 

YARARLARI : 

1. TEK bugün zahmetsizce nam ve hesabına her ay bankalara yatırılan paralandaını bir miktar daha fazla 
para alabileceği düşünülıdbillir, 

2. Yasa tasarısındaki ek madlde 2 uyarınca ticarî şirketlerin imtiyazları genişletileceğinlden, bunun pa-
raiMinde gelirleri de artabilir, 

3. Ilyi teşkilatlanaımayan bir kısım küçük belediyelerle köy ve köy birimlerine yeterli olmayacak seviye
de malzeme yardımı, tdknıoloji ve personel ddsltdği'nkle bulunabilir., 

4. Belediyeler elektrik tesislerinde % 30 zayiat iddiası doğru olabilir. Bu zayiatı biraz azaltmak TEK 
içlin mümkün olalbifc 

Ancak, kaçak olarak kullanılan enerji TlEfK gözetiminde daha az olaımıyacalk ve eldktrik vatandaşa daha 
ucuza satılamıyacaktır-

MAHZURLARI VE GETİRECEĞİ SORUNLAR : 

(Y* iHer tüıiü tdknıolojik donatıma, teknik ve uzman personele (Mühenfdfe, teknisyen ve uzmanlaşmış usta
lara) sahip olarak teşkilatlanmış, elektrik şebeke, işletme Ve tahsilatı görevlerini üstlenmiş belediyelerim EGO 
işletmeleri çok yönlü ve yaygın' hizmetin uhldösidden gehndklte zorluk çdkmektddir. Bu işin Türkiye çapında 
merkezi bir yöndtimıle 1 6818 bdlddİye 18 900 köy ve köy birimlerinde (ki bunların yetersiz teşkilatını da 
gözden uzak tutaamalk gerdkir). Şdbeke tesisi işletime ve tahsilat durumlarını sağlıklı olarak yürütmek asla 
inarJdırıcı ve güvenli olaımıyacağı gibi, belddiye, belddiye işletmeleri, köy ve köy birimleri belli bir rrikttar ge
lirden yoklsun kalacaklardır. 

'2. EIGİO işldtaelerinlde havagazı fabrikası, önemli (Merkezleri besleyen elektrik üretim jeneratörleri ile 'ç-
içe bulunmaktadır. Şayet bu dlektırtik tesisleri TElK'e devred'ilirise, iki yönetim (Belediye ve TEK) arasında 
zamanında etkili bir fcoorfdine kurulamaz ise havagazı üretiminin durmasına neden olabilecek olaylar her an 
bdkliendbilecdktir., 

Danışma Meclisi |(S. Sayısı :> 148) 
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3, 775 ve bununla ilgili 1990 sayılı yasalar gecekonduların önlenfmes'ini öngörmektedir. Belediyeler 
1580 sayılı Yasaya dayanarak bunlara belddiye hizmetlerin'denı olan elektrik, su vermemekte, otobüs tahsisi 
yapmaımaktadır. TEİK Bdlddiydden ayrı bir kuruluş ofduğuridan bunların talepleri halinde eldkttuilk verdiği 
takldlalde gecdkonldu yapımı âdeta teşttik gördcdk ve çığ ğilb'i artacaktır. Bugün çözüm bekleyen çarpık kentleş
meye yeni sorunlar katılacaktır.. 

4, IProjeli hmalarida, 6785 - 1605 sayılı Yasaya aykırı değişMükıler yapıldığınlda bunların düzeitiillmesi için 
eldkltrik ve suyu kes'iHmektedir,, Elektrik TE|K'e devriolduğu zaman belediyeler bu güçdenı yaradanamayacak 
Devlet koritnolü zaafa düşdbiîecdklJir-

5, lîmaflı arsalda yapılan bfinalara yapı kullanma iznini belediyeler verecdk, elektriğini TEK. bağlıyacak
tır. Bu durum işin uzamasına, bazı uygunsuz durumlarda belediye kullanıma izni vermddiği halde, TEK. tara
fımdan eldktriği bağlanmak suretiyle sürtüşmelere neden olacaktır., 

)6J İBelddiydlerde eldkltrik, havagazı ve su abonelerinim sayaç kontrolları (okunması) faturaların dağıtılma
sı genelde aynı sayaç okuma memurları ve tahsildarlar tarafından yapılmaktadır.. 

Eldkltriği TEK üstlendiğinde sırf bu nddenle ayrı tJiır kadro oluşjturıma medburiyetinlde kalacak Ve böyle
ce artan maliyet medburen halka yansıyacaktır, 

İt Talsarı da TEK^in devralacağı işçi ve memurlar ihtiyaca göre Memleketin en ücra köşelerine kadar 
daığıltılhp tev2İi editaesti ömgörülmdktedir. 

Halbuki çalışıma hayatını ilgilendiren biır çok yasa özellikle iş yasası ve toplu sözleşmeler işçinin işe gi
rerken hizmet alktinin yapıldığı yer ve işte çalııştırıllmasıını öngörür, 

îşçinlin yazılı muvafakati alınmadıkça iş yeri ve santiarı değiştirilemez. Bu nddenle de Tasarı bu haliyle 
kanunlaştığı takdirde büyülk sorumlar ve sosıyal meseleler ortaya çıkacaktır. 

TEK^in enerji ürdttoinli ve tevBiini TEK elde toplama projesi ilk bakışta cazip ve reformist görülebilür. 
Anıcalk, demokrasinin vaz geçilmez unsurları olan mahalli İdareler ve belediyelerin anında halka hizmet gö-
tlürmaddki fonlksfiyonları gözardı edilmemelidir., 

İBelddiydlerin ana üç görevi vatandaşa yol su ve elektrik temlin etmek ve bu önemli hizmetlerin devamlı
lığını sağlamaktır. 

Tasarı Malî İşler Komisyonunda görüşülü'rken büyülk çapta Belediyeleri ilgilendiren ve belediyelerin 
enerji üreten fabrikalarını TEK'e kanun yoluyla devreden bu taisarı hakkında hiç olmazsa İstanbul, tzmir, 
Adana glilbi büyük Belediye Başkanlarının çağrılarak görüşlerini allmamız talebilm çoğunluk oyu ile uygun 
bulunmamış, saidece AIN)K|AİRA Belddiye Başkanının dinlenımesi ile yetiriilerdk Tasarı ACELEYE getiriknâş-
tir. 

(Ankara Belddiye Başkanımız ise Tasarı halkkındaki görüşünde özetle, 

TBK. var diye BELEDİYELERDEN elekltatiği alıyorsunuz, KAfRİAYOLLİARI ve DEVLET SU İŞLERİ' 
de var, Yol ve su hizmetlerinilde Belediyelerden devralmda bu iş bitsin şeklinde olmuştur-

Elektrik dağıtım hizmetinin genel aydırtlaıttaa ötesinde bina ve turistik tesislerin özel aydınlatma, yol, su, ka
nalizasyon ve trafik sinyalizasyon v.ıs. belde hizmetleri ile de sıkı sıkıya'lişkülsi olduğundan elektriğin Beledi
yelerden kopaırtılmaisı görüşüne katılmıyoruz. 

Mustafa Alpdündar 
Danışma Meclisi ve 

Malî İşler Komisyonu 
Üyesi 
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KİAIRŞIOY 

Tadarının 6 ncı ma'dldfosiyle getirilen ve «fmlfciyazın genişletilımesi veya uzaitıîması» başlığını taşıyan tek 
malddeye gerelk bullunimamalktaldır, 

Çünkü, bu klonu tasarının ikinci maddesi ile getirilen ve 13IH2 sayılı Tüılkiye Ekfldflrük Kurumu Kanununun 
26 ncı maddesine eklenen «*d» fıkrası ile çöziüımlenmıştir.. 

İBu nddenle halen faaliyette bulunan yalnız iki şirkete aJilt müstakil bir hüküm getirlillmesinin hem kanun 
tdknigiıne uygun buluınmalmaisı, hem yukarıda açılki'aldıği'mız nddenlle gerdk olimamaısı ve hem de yanlış kanaatler 
uyandırabileceği düşüncesiyle tasandan çikarıllImaJsı geridkeceği oyu ile çoğunluk kararına karşıyız. 

S. Sırrı KIRÇ ALI Hamdı ÖZER Salih İNAL 

AYIHIŞjIK OY 

Tasarı elektrik üretimini imtiyaz dışımda bir usulle özel teşebbüse ve elektrik dağıtımını da belediyeler
den alarak Türkiye Elektrik Kurumuma devrini öngörmesinlde yurt yararını görimddiğinden tasarının tümüne 
'karşıyım. 

Kamer GENÇ 

KlAIRJSff OY '"YlAIZISI 

(Kamilsyonuınuziöa inicdlenlmdkîte olan «1I3İ1İ2 sayılı Türküye Bldktrik Kurumu Kanunumun Bazı Madldele-
liinLin DeğiştirİllmesL iki Maldldesinin Yürürlükten Kalıdi'rılmaisı, Bazı Maldldıe, BenJt ve Fıkralar Eklenmesi 
Hakkında Kanun» tasarısının 2 nci maddesinlde yer alam «Tüzdllkişiliği haiz Kamu kuruluşları ile ticarî şirket
lere.... Eldktrilk ürdtimi yapma müsaadesi» verildbileceğine ilişkin hükmün müsaadesinin «DPT. nin olumlu 
mütalaası üzeriine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilebileceği» şdklinlde değiştirilmesi yoluınidlaki 
önerjgeye Anayalsa düzenlimizde mevcult - Bakanların Devlet Politikasının saptanmasında ve yürütülmesinde 
aritalk sorumluluk taşımaları - ilkeline ve toplumumuzun soisıyal yapısına uymadığı, bu değişifcliğjin «DPT. 
Müsteşarlığınım görüşü alınarak Balkanlar Kurulunca müsaade verilebileceği» şekTinide olması gerektiği görü
şü ile katılmıyoruz. 

Ragip TARTAN Mehmet KANAT 

Danışma Meclisi ((S. Sayısı : 148) 



Milli Sarvunma, I i ve DışfJşteri Komisyonu Raporu 

T.C, 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : d /l 19 
Karar No. : 50 

26 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1İ312 sayılı Türkiye ElekltrJk Kuruımu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İKi M'atfdösinitn Yü-
rünlülklten Kaldırılması, Bazı Ma!d!de, Bent v© Fıkra Eklenmesi Hakıkınida Kanun Tasarısı Başkanlıkça Malî 
İşler ve tkltisadî İşler Komisyonlarına havale ddlmliiştir. Tasarı İETT. BGIO. A'dana Elektrik Müessesesi İl, 
İlçe ve kasalba belddiyeleri ile köy ve köy birliklerine ait eldktrik işletmeleri ve tesislerinin Türkiye Elektrik 
Kurumuna devrini «dlülzenlem'elktedir. 

Ayrıca, taisarı ile belddiyeleriın bazı görevleri Türkiye Elektrik Kurumuna devrddiıtmekte, belddliye kanu
numun bazı maddelerinin fıkra ve bentileri iptal ddfllmektddir. Tasarı belddiye ve köylerin yönetim yapısı ile 
yakından! jlgılJdir., — 

ıKbmisyomumuz tasarının konusu itibariyle görev alanımız içinkie olduğu kanaatine varmıştır. 

IDanışma Meclilsi İçtüzüğünün 33 ncü Maldldesi uyarınca tasarımın komüsyonumulza havale edilmesinin is
tenmesine karaır verilmiştir. 

(Kararımız gereğlMn tayin ve takıdiri için Danışma Medlisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
BaşkanıveMi 

E, Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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İktisadî tşkr 
(Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji (ve Tabiî Kaynaklar) 

Komlisyonu Raporu 

T, C. 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler, 2 Haziran 1982 
(Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar) 

Komisyonu 
Sayı : 308 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ÎLGt : Danışma Meclisi Başkanlığının 2 Hazliraıı V9S2 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 064968 sayılı yazısı. 
Danışma Meclisi Başkanlığınını ÎL'Gft yazıları üzerine 13(112 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerin Değiştirlmesli, İki Maddefslinıin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Maldlde, Bent ve Fıikra 
Eklenlmıesi Hakkında Kanun Tasarısının bir sureti ilişikte sunulmuştur. Milî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliği bu tasarının çok acele olarak görüşülmesini istemiştir. 

Tasarımım Klom'isıyonumuzida görüşülmesi tamamlanmış olup raporumuzun hazırlanmakta orducunu ve gö-
rüşlerinÜn ivedi bildirilmesine müsaadeleri arz olunur. 
Saygılarımla. 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî işler Kamilsyonu (Başkanı 

Millî Savunma, Içüşüeri ve Düşüşleri (Komisyonu Raporu 

r.c, 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 16 Haziran 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/119 
Karar No. : 54 

DANAMA MECLÎSİ IBAŞKANLIĞINA 

•113112 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maldldelerin'in DeğişitMlm'esi, İki Maddesinin Yü
rürlükten KaMırılması, Bazı Ma'dlde, Bent ve Fıkra Eklenmesli Hakkında Kanun Tasarısı Danışma Meclisi 
Başkanlığının tarihısliz 06-11970 sayılı yazıları üzerine, Komisyonumuzca ilgili Bakanlıklar temsilciderinin de 
katılmaları ile incelenip görüşündü. 

Taısarınıın: tümü gerefcçesü ile birlikte değerlendirildi. 
Tasarının özerlk kamu elektrik idareleri, belediyeler, köyler ve köy birliklerinin elektrik hizmetlerine iliş

kin tesis ve işlötaıelerinlinı Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmesi ve bu kurumca işlatlilmıefsi amacını taşı-
'dıığı anlaşılmıştır. Tasarı kanunlaştığı takdirde halen Türkiye Elektrik Kurumunca yürütülen elektriğin üre
timi ve iletimi yanıınida belediye ve köy idareleri ile özerk kamu elektrik Marelerface yürüüülan albonelare 
dağıltım hizmeti de Türkiye Elektrik Kurumunca yürütüleceıkitir. 

Yapılan incelemelde, elektriğin üretim ve iletim hizmeti ile, abonelere dağıtım hizmetinim aynı nitelikte ol
madığı dalğıltıımm değişik özellMieri olduğu anlaşılmıştır. Ürettim Ve iletim 'hizmetinin bültün yurdu içine alan 
ve tamamı birbiri ile bağlantılı, halkla doğrudan ilişkisi olmayan merkezî bir hizmet olduğu ve merkezî bir 

Danışma Meclisi »(S. Sayısı : 1148) 



- 1 3 -

yöndtîın biriım'ince yürütülmesli gerektiği muhalkkalktır. Eleildtırjğin dağıtımı hizmettinlde İse, karşımıza bir şehir 
ve fcasalba veya köy çiklrnalktadır. Dağıtım işin'in üretim ve ildtüm ile ilgisi elektriğin iletim tesisimden dağıtımın 
başlangıç n'dktasına almışımda sona ermdkteldiir. Dağıtımın başladığı noktaldan itibaren dldkitriğin bir şehir 
veya kasafbalda halka götürülen müşterek htemıetlerle paralellik ve müştereklik arz etmesi gerekmektedir. Bir 
eve eldktrilk tefk başına gdimemdkıCddir. Bir eve eldktrilk yanırida), siu havagazı ve kanaliizasyon gellmdkltddir. 
Eldktriığin o eve güden yolla ilgisi varıdır. Elektrik şebekesinlin şehirin imar planı ile yalkın İlgisi vardıır. Bir eve 
eldkltrik bağlamak imar mevzuatıyla ya'kın ilgilifdir. Bu hizmdtler, kasalba veya şehir bütünlüğü içinlde düşü
nülmesi getfdken mahalli ve müşterek: ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların birini düğerinin dışımda düşünmek ve ay
rı şdkiKde organüze etmdk mümlkün değildir. Mahalli ve müşlterdk ihtliyaçların mahalli idarelerce karşılanma
sı ilse yönetimin temel ilkelerimden birildir. Bu dike Anayasamızda yer almıştır. Ayrıca kamu idarelerinde aşırı 
merkeziyetçiliğin kaldırılması vatandaş isteklerimin mahallimde çözümıllenimesii hükümet programında yer alan 
önemli unsurlardan biridir. Mahalli idarelerden bir hizmetin alınmasında merlkiezileştirilmesinıde bir yöne-
tfim sistleminin, yöndüm felsefeslinin değiştiriiyiğinıi her zaıman dtikUoate almak gerektir. 

lEldktriğin dağıtım işi Türküye Eldktrilk Kuırumi'una devrddildiği takdirde? 

&) IŞehirde ve kaısafbalda halka belddiyelerle götürülen diğer müşlterdk ve mahallî hizmetler ile elektrik 
'dağıtımı arasında paralellik kalmıyacak, bu gefldk imar mevzuatı uygulanimasınlda gerek eldktriğin halka dağı
tımında yeni ve büyük boyutlu sorumlar yaratacaktır. 

(b) Halen su havagazı ile birlikte ve aynı perfsionel tarafından yürütülen sayaç okuma, tahalkku'k, tahsilat 
ve muhasebe hizmetleri için, elektriğin aynlimaisı nedeniyle aynı teşlkilaitı yenliden kunmak gerekecektir. Bu 
da hem havagazı dtdbüs ve suyun, hemde dldktrfiğin ayrı ayrı daha pahalıya mal olmasına ndden olacaktır. 

c) İBelediye halik ilişlkiılerinıddk'i rahatlık nddeniyle, özellikle küçük beldelerde arızalardan belddiye perso
neli ile kurulan yatkın il'işiki, hizmet merikezi, Mareye geçtiğimde aynı rahatlıkla kurülarnayacalktır. Gece be
lddiye eldktrlikçis'ini rahatlıkla evinıdenı çağıran halk, arızalarda mesaiyi bdklemdk zorunda kalacaktır. 

id) (Bir bütün halde olan belediye hizmetleri aksayacaktır, Büyük yerlerde elektrik su, havagazı ve oto
büs olarak, küçük yerlerde dldktrik ve su olaralk, hazan eldktrilk, su ve dtdbüs olaralk müşterek organize edil
miş hizmetten bir organın koparılması, başta malî denge dlmalk üzene hizmet dengesini bozacaktır. 

e) /Yurdumuz çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu geriliş alanda üretimi ve iletim işini üstlenen Türildiye 
Eldktrilk Kurumunun bu geniş çaplı işli yanın/da, mahiyeti tamamen fartklı dağıtım iı̂ ini üstlenmesi, pratik ba
kimi dan mümlkün görülmemiştir-

ifji (Belediye şebekeleri, Türkiye Bldktrik Kurumunun ürettin ve iletim şebekeleri ile mukayese edilemez. 
Belddiye şdbdkdleri çok değişkenli, çdk pnoiblemi olan özellikler göstenm'dklteÜÜr. Bu problemler halkla bütün
leşen bdlddiye tüzelkişiliği ile zor çözümlenirken, bumu merkezî otorlite ile çözmdk daha da zorlaşacaktır. 
Belediye, yapısının gereği olarak konulara hızlı yaklaşımlar bullaibilmdktedir. Halkın ilsltdklerimıin belediyeler
ce diğer şekillerden daha hızlı giderilebileceği aşikârdır. Gece yarısı meydana gelen arızayı belddiye yapısı 
içinlde gidermek çdk daha kolay olmaktadır. 

g) İBelddiye bünyesîi içinlde belediye fen elemanları, zabıtası ve eldktrilk personelince kontrol ddildiği 
halde yeterince çözümlenemeyen kaçak eldk'trik kullanımı sorunu, dağıtım işi Türkiye Eldktrilk Kurumuna 
devredildiğimde büyülk boyutlara ulaşacaktır. 

h) Türkiye Eldktrfilk Kurumu tarafın'dan müstakil yapılması gerekecek olan elektrik dağıtım pnojelerti ile 
su kamalliza'sıyon projeleri' ve imar planı arasında bağlainltı kunmak zorlaşacalk, bu yeni dar boğazlar yarata
caktır. 

İBelddfyelerim imar planı uygulamasında büyülk bir müeyyide gücü olan elektrik konusunun belediydden 
uzaklaşması, imar planı uyıgulaımasınlda yeni alksamalara yol açacaktır, 

İ) IŞdbdke zayiatı olaralk gölsterilen rakamlarda, kaçak eldktrilk ve solk'aik parlk aydınlatması ile belddiye 
teslMeriıriin aydınlatılmasının ralkaımları büyüttüğü kanısına varılmışjtır. Şebdke zayiatının ş'dbeke Türkiye Eldkt
rilk Kurumuna geçince azalabi'lmesi için şdbekenlin tamamen değiştirilmesi gerelkir. t 700 belediye ve 20 bin 
elektrikli köyde bunun derhal gerçekleşmesi mümkün görüüimemliştiir. 
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j) İBelefdiyeleriın eîdkitrilk parasının Ödeyememeleri, belddiye yanınlda devletin kusuru olarak görülmüştür. 
Belediye Gelirleri Kanununun yıllarca çıkarılamaması, Devlet Memurları Kanunu ve toplu sözleşmeûerin be
lediyelerin inisiyatifi dışurida uygulanma zorunluluğunun bulunması, belddiyelerii devamlı malî sııkuntı içüın'd'e bı
rakmıştır, Mite'kim Türlkilye Eldktnle Kurumuna borçları zaman zaman devlet üstlenm'iş'tür, Bugün yen] be
lediye gelirleri kanunu soruma kısmen çözüm getirmiştir. Ayrıca Türkiye Elelkiüilk Kurumuna borçlarını öde
meyen belediyelerin bonoları tiler Banlkasınica kaynaktan kesme yolu ile Türkiye Eldkıtrfflk Kurumıuna Ödene
bilir. Ii9l8'2 Bütçe kanunu bu imlkânı sağlamıştır., 

Ik) (Bir hltonetin belddiyelerlde kısmen afksamaisı o hizmetin ve belddiydddki organtizasyonıun düzeltilmesi 
ile daha kolay çözümlenebilecektir. 

1) (Komisyonunuz tasarının özel sektöre elelkbrik üretim imkânı veren maldldlelerani olumlu bulmuş ancak 
bu kainıunun ayrı bir tasarı ile daha kapsamlı bir şekilde düzenilenımesi gerdkltiği kamışına Varmıştır. 

iAçıManam neldenlerle bir mahallî ve müşterek hizmet olan Ellelktrilk dağıltım hizmetinin bel'ddiyeler bün-
yesinide kalması hizmetin niteliğine ve bugün için toplumsal yapıya daftia uygun görülerek tasarı kom'isyonu-
muzca oy çokluğu ile reddedilmiştir. 

'Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur., 

Eşref AKINCI . 
Başkan 

Remzi BANAZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başjkanvekili 

E, Yıldırım AVCI 
Üye 

Karşı oy 

. Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

tmzalda bulunamaldı 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Karşı oy 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Muhalifim. 
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İktisadi İşler (Ticaret, Sanayii ve Tefcoiloj* Enerji ve Tafbiî Kaymaklar) Komisyonu Raporu. 

TC 
Danışma Meclisi 9 Haziran 1982 

İktisadî İşler 
(Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu 
Esas No. : 1/119 
Karar No. : 12 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1312 sayılı Türkiye Elektrik (Kurumu Kanununun iBazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesıinin Yü
rürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, »Bent ve Fıkra Eklanıme'si Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 
14 ve 29 Nisan, 13, 26, 27 ve 31 Mayıs 1982 tarihli 40,j 49, 55, 58, 59 ve 60 ncı Birleşimlerinde MGK Genel 
Sekreterliği, Enerji Ve Tabiî Kaynaklar, Maliye, içişleri 'Bakanlıkları, Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Plan
lama Teşkilatı, İller Bankası temsilcileri ile Ankara, Afyon ve Çorum Belediye Başkanları ve EGO yetkili-
lilerinin iştirakiyle geniş kapsamlı olarak her yönüyle tetkik Ve müzakere olundu. 

Yüksek huzurunuza gelen bu tasarı ile 1312 sayılı TEK Kanununda iki önemli değişiklik yapılmaktadır. 
Birinci değişiklik, TEK tarafından üretilen ve buna ek olarak ithal edilen elektrik enerjisi dağıtımımın şehir 
ve kasabalarda Belediyelerden alınarak TEK tarafından yapılmasını derpiş etmektedir. İkinci değişiklik ise 
hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için enerji üretimi sahasını TEK'nun yanısıra diğer 
Kamu 'İktisadî Teşebbüslerine ve (tüzelkişiliği haiz ticarî şirketlere açmaktadır. 

Dağıltıım işinin belediyelerden alınması ile TEK üretim, iletim, dağıtım bütünlüğünü sağlayacak ve Genel 
Gerekçede açıklandığı üzere % 25'e varan enerji kayıplarını yarı yarıya azaltma imkânına kavuşacak, ayrıca 
balen önerji tüketiminde % 3 payı olan 20 100 köye bakım ve onarım hizmetlerini g'ötürme şansını elde 
edecektir. Gerekçede bahsedilmemiş olmakla beraber Komisyonumuzda ımühim bir faktör olan finansman ko
nusu da ele alınmıştır. Maliye 'Bakanlığı ve TEK'nun verdiği bilgilere göre Belediyelerin TEK'e olan elektrik 
borçları karşılığı T979'da 10,66 milyar, 1980'de 28,91 milyar, 1981'in ilk yarısı için 17,80 milyar TL. konso
lide edilmiş ve Nisan sonu itibariyle rrtevcufc Belediyeler borcu 38,28 milyar TL.'na ulaşmıştır. Belediyeler Ka
nununda yapılan son değişiklikle esasen Belediyelerimiz yeterli kaynaklara sahip olmuşlardır ve açık fi
nansmana ihtiyaçları kalmamıştır. Bu itibarla satılan enerjinin bedelinin de artık direkt TEK hesabına inti
kal etmesi bu şekilde sağlanmış olanaktadır. 

Elektrik enerjisi ürdtiimıiınıin TEK'nun dışında TEK ortaklığında veya müstalki'len diğer kamu teşebbüsleri
ne ve tüzelkişiliğe haiz özel ticarî şirketlere açılması ile hızla artan enerji ihtiyacının aynı hızla karşılana
bilmesi için sınırlı kamu kaynaklarına vatandaşlarımızın, yurt içi ve yurt dışı tasarrufları ile özel sermayenin 
de eMenımesi ve bu şekilde gerçek bir enerji yatırımı seferberliğinin gerçekleştirilmesi hedef alınmaktadır. 

Komisyonumuzun yukarıdaki mülahazalarla tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddele
rin müzakeresine geçmiştir. 

Madde 1. — Malî îşler Komisyonunun metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Malî İşler Komisyonunun metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Malî İşler Komisyonunun metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Tasarının 5 nci maddesinin (b) fıkrasını kanun tekniği bakımından yeni bir madde olarak ted

vin eden Malî İşler Komisyonu metni aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Tasarının '6 ncı maddesi Komisyonumuzca 7 nci madde olarak tedvin edilmiş ve ek madde 

1 tasarıdaki şekliyle kabul edilmiştir. Ek Madde 2 ise maddenin insicamını sağlamak üzere matlabı kaldırıla
rak ve «1312 sayılı Kanunun yayımı tarihinde» ifadesi hukukî bazı sakıncalar taşıdığından «1312 sayılı 
Kanunu değiştiren bu Kanunun yayumı tarihinde») şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 nci madde olarak tedvin edilmiştir. 
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Ek Geçidi Miadde l'in (a) ve <(b) fıkralarının sonundaki «bu hizmdtlerde çalışan....» kelimelerinlin önüne 
açıklık getirmek için «münhasıran» ifadesi eklenmek suretiyle, (c) (fıkrası ise 'tasarıdaki şekliyle kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 2. — Gerek tasarı metni ve gerekse Malî işler Komisyoinunun 'görüşleri gözönünde 
tutulacak yeniden düzenlerimıişltir. 

Ek Geçici Madde 3. — Tasarıdaki (şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 4. — Tasarı metnindeki «takdir edilen» yerine «tespit edilen» ifadesi getirilmek sure

tiyle kabul edilmiştir. 
Ek Geçici Madde 5. — Tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9, 10. — Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 8 nci ve 9 ncu maddeleri Komisyonumuzca 9 ncu 
ve 10 ncu maddeler alarak kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

"e bu Raporda Sözcü 

Sadi ERDEM 
Üye 

Bu raporda sözcü 
Aydemir AŞKIN 

Üye 

A. Nedim ER AY 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili 

A, Avni ŞAHİN 
(Kâtip 

Nurettin AYAN OĞLU 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 
Halil Erdoğan GÜREL 

'Üye 
Söz hakkım mahfuz olmak kaydıyla 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Pa^a SARIOĞLU 
Sözcü 

Söz hakkım saklıdır 
Karşı oy yazım ekilidir 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Söz hakkım saklı kalmak 'kaydıyla 
Cevdet KARSLI 

(Üye 

Fuat YILMAZ 
(Üye 

KARŞI OY YAZISI 

115 . 10 . 1970 (tarihlinde yürürlüğe giren 13)12 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Elektrik Kurumu, İkinci 
Cihan Savaşımdan Sonra birçok (Baltı Avrupa ülkesinde dağınık bir şekilde bulunan elektrik hizmetlerinıin 
tek bir elden yürütülmesi ve elektrik üretimimde doğal kaynakların daha ekonomik ve planlı bir şekilde de-
ğerlendiriilmesıi ihtiyacımdan doğan ve bu ülkelerde başarı ile uygulanan bir ımoddl üzerine oturtulmuş
tur. 

Esasen zaman kuruluşundan beri ülikemiizim dlekttriğe olan ihtiyacımın böyle büyük yaitırım <ve organizas
yon gücünle ısalh/ip bir kuruluş olmadan yürültülleırneye ceğinddki isabeti de ortaya koymuştur. 

Oiğer taraftan 1312 sayılı Kanunun yukarıdaki ihtiıyaçltan doğan nedenlerle ı«Faalıiydt ve Amaç» baslığı 
altodaki 3 ıncü maddesi bazı istisnalar dışımda dldktri ğin üretim, illetim, dağıltıim >ve tiıcardtiirii yapma görevini 
tekeli altında olmak üzere Türkiye Elektrik Kurumuna vermiştir. 

iBunldaki ımalklsat doğal kaynaklarım enıerj'i üretiminde sadece planlı ve rasyonel bir şekilde kullanılma-
sıını değil, aynı zamıamda üretillen enerjimin enterkon ndfcte ısıjistem (vasıtasıyla bütün yurda dağıitnmımda bir 
plan ye prograim dahilinde yapılmasını sağlamaktır. 

YükarıdaM sebeplerdik 'ki 13(12 saydı IKanunila Devlet Su (işleri effliniddki bütün enerji tesisliertiyle (iller Ban
kası tarafından yaptırılan ve bu bankaya ait bütün üretim ve iletim (tesisleri ve İstanbul belediyesine ait 
Silahtarağa santralı ve iletim hatları tümüyle Türkiye Blektrak (Kurumuma devredilmiştir. 
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Bu devir dışımda kalan tesisler için ise geçici 6 ncı madde «belediye elektrik işletmelerine intikal et-
miiş bulunan iırrttiyaz hakları, vecibeleri ive tesisleri bu istetmelerin devri ile; Devletçe verilmiş imtiyaz sahibi 
şirketlere ait imtliyaz hukuk ve vecibeleri ve tesisleri, imtiyaz söyleşmesinin herhangi bir surette sona erme
si hailinde TEİK'e geçer» hükmünü getirmiştir. 

Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki 113)12 sayılı Kanun çıktığında o zaman hangi sebeplerle olursa olsun 
kapsama alınmayan elektrik işletme ve tesisleri de so nuçta TEK'e geçmiş olacaktır. Böylece diğer batili 
ülkelerin birçoğumda ıdlduğu gibi bu hizmetlerin, üretimden tüketime kadar çdk büyük bir yatırım, orga
nizasyon ve finansman gerektiren ve kamu kuruluşu niteliğimde olan sorumlu bir otorite tarafından yürü
tülmesi ilkesi de daha başlangıçta TEK kanunumda örn görülmüş ve benimsenmiş olmaktadır. 

işte şimdi bu genel ilke ve prensipten hareket edilere!k bu tasarı ile belediyelerin elinde bulunan dağı
tım ve satış yetkisiyle İller Bankası tarafımdan belediyeler adıma yapılan şehir ve Ikasalba dağıtım şebeke
lerinin TEK'e devri istenmektedir. 

Böylece ülke çapında yaygın ive heryerde fiyat ve hizmette eşMiik ilkesinin getirileceği ve 13112 sayılı 
kanunun temel felsefesine ve anaamacına uyguln bir enerji politikasının bir bütünlük içinde oluşturulacağı 
gerek genel ive gereklse madde gerekçelerimde haklı bir şekilde savunulmuştur. 

Aıncalk diğer taraftan getirilen değişiklik tasarının 2 nci ve ek 2 nci maddeleriyle yukarıda bahsedilen 
ilke ve prensiplerden uzaklaşmakta, Iküçük su ve (kömür kaynalklarımıın değerlerndlirilknesi adı altında, mad
delerde bu deyimler geçmediği halde, TEK'in tasarrufunda 'bulunan üretim ve iletim yetkisi kaldırıflma'kta-
dur. 

(Ayrıca imtiyazlı elektrik şirketlerinin imtiyazları ve 'imtiyaz süreleri kanunen teminat altımda olduğu 
halde ek 2 nöi madde ile bunun yeniden tasarıya sokulması ve -imtiyaz sözleşmesli kapsamının üretim, 
illetim ve dağıtım şeklinde yeniden genişletilmesi 1312 sayılı ıKanumıun ve tasarımım geneldeki amacıma 
ters düşmektedir. IDSlt ve TBK şu anda büyük akarsu laır ile büyük limylit rezervlerini ilgili kanunlarının ver
diği yetkilerle ve bir buçuk trilyona varan yatırımlar la yürütmektedirler. 

iBsasen bu kadar büyük yatırım ve organ'izasıyon gerektiren ve bir ihtisas işi olan bu çdk önemli (kamu 
görevini başka bir şekilde yürütmekde mümkün değildir. Bu Siki (kuruluşun şimdilik ele alamadığı küçük 
akarsuların ve ekonomik olması halimde küçük linyit rezervlerinin, bir disipffim içimde ve planlı bir şekilde, 
sorumlu bir Ikamu kuruluşu koordinasyon ve yönetiminde ikamu ve özel kesim kuruluşllarıinca yerli mü
hendislik ve sanayie dayalı olarak enerji üretiminde değerlendirilmesini ben de bütçe konuşmalarımda da 
ısrarla temas ©tttiğiım gibi yürekten istemekteyim. Ancak getirilen tasan bu amaçtan çdk imtiyazlı elektrik 
şirketlerinin imtiyaz sürelerini ve imtiyaz kapsamlıları m genişletmeye yöneİMr. Durum böyle olunca 1312 
sayılı Kanun çılktığında tiler Bankası ve bazı kuruluş larca tesis edilmekte olan klüçük su santralının yapımı ve 
bu günde bu değişiklik tasarısıyla şehir ve kasabaların dağıtım tesislerinin İller Bankası tarafından yürütül
mesinin önüne meden geçildi, bugünde neden geçiliyor sorusu akla gelmektedir. Müesseseler ancak prensip
lerle güçlenir gelişir ve yüceltir. Bugün üretim tesisleri, yarın da iletim ve dağıtım tesisleri bir takım ge
rekçelerle kanun kapsamımdam çıkarılabilir. Bütün bunlar Türkiye Elektrik Kurumumun kuruluş amacıma 
ters düştüğü için kanun talsarıısınıın karşısındayım. 

9 , 6 . 1982 
Paşa SARIOĞLU 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1312 Sayiı Türkiye Elektrik [Kurumu Kanununum Bazı MadldeUerinin Değiştirilmesi, İki Maddtesüniıı Yürürlük
ten Kaldırılması, Bazı M aıdde, IBenlt ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1SV2 saydı Kanunun 3 mcü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye (i) bendi eklenmiştir. 

«Bu Kanunda yazılı istisnalar dışımda, yurdum ilhltiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve tica
retini yapmak .Bu amaçla;» 

«ıi) Özerk kamu elektrik idareleri (İETT; EGO ve Adana Elektrik Müessesesi) belediye klöy ve köy bir-
fMerinin elektrik hizmetlerinle lişkiin tesis ve istetmelerini devralmak ve işletmek.» 

MADDE 2. — 13112 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aşağıdaki >(d) fıkrası eMenmiştir. 
«d) Tüzelkişiliği haiz kamu kuruluşları ile ticarî şirketlere mülstakilen veya Türkiye Elektrik Kurumu

nun iştiraki ile elektrik üretimi yapma müsaadesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bafcanlığının .teklifi üzerine Baş
bakanlık Yüksek Planlama Kurulunca verilebilir. 

Bu maksatla hazırlanacak etüt ve ön projeler ile üretim tesislerine ait uygulama projelerinin, uygulanmasın
dan önce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımca tasdiki şarttır. 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendi 
hükmü saklıdır.» 

MADDE 3. — 1312 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Türkiye Elektrik Kurumunca düzenlemem faturalarım resmî belge sayılacağı, 
Madde 29. — Türkiye Elektrik Kurumunca düzenlenen Ve alıcısının tükettiği enerji miktarlarını ve bedel

lerini gösteren faturalar, İcra ve İflas Kanununun 68 nci maddesinde yazılı belgelerdein sayılır.» 

MADDE 4. — 1312 Sayılı Kanunum 33 ncü maddesi aşağıdaiki şekilde değiştirilmiştir. 

«— Sokak, Park, Meydan Gibi Yerlerin Aydınlatılması : 

Madde 33. — Elektrik İşletmeleri Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yürütülen şehir, kasaba ve köy
lerde sokak, park, meydan gibi umumî yerlerim aydınlatılması, tesis ve işletilmesi Türkiye Elektrik Kurumu ta
rafından yapılır. Malhallî yönetimlerin özel istekleri, ancak anlaşmaya bağlı olarak tesis, işletme ve elektrik 
enerjisi tüketim giderleri mahallî yönetimlerden alınmak süratiyle yerine getirilir.» 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1312 Sayıh Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Ba 
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1312 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası ve (e)' bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye (i) bendi eklenmiştir. 

ıBu Kanunda yazılı istisnalar dışında, yurdun ih
tiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ti
caretini yapmak, bu amaçla; 

e) Köy Elektriklendirme Fonunu yönetmek, 
i) Tüzelkişiliğe haiz elektrik hizmeti sağlayan 

idareler (1. E. T. T , E. G.'O. ve Adana Elektrik Mü
essesesi ve benzeri) belediye, köy ve birliklerin elekt
rik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmelerini devral
mak ve işletmek. 

MADDE 2. — 1312 sayıh Kanunun 26 ncı mad
desine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir. 

(d) Tüzelkişiliği haiz Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
ile ticarî şirketlere müstakilen veya Türkiye Elektrik 
Kurumunun iştiraki ile elektrik üretimi yapma mü
saadesi D.P.T.'nin görüşü alınarak Bakanlıkça verile
bilir, 

Bu maksatla hazırlanacak etüt ve önprojeler ile 
üretim tesislerine ait uygulama projelerinin, uygu
lanmasından önce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan 
lığınca tasdiki şarttır. 6200 sayıh Kanunun 2 nci mad
desinin (i) bendi hükmü saklıdır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1312 sayıh Kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sokak, Park, Meydan Gibi Yerlerin Aydınlatılma
sı : 

Maıddıe 33. — Elektrik işletaııeleri Türkiye Eilıefklt-
ırdk Korumu tarafından yürütülen şehir, kasaba ve 
köylerde 'sokak, park, meydan gıilbi umumî yerltertin 
aydınıiatılima'sı, tesis ve işletimesi Enerji ve Tabiî 
Kaynakkır Bakanlığınca düzenlenecek yönıetmelliğe 
göre Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılır. 
Mahallî yönetimlerin özel istekleri, ancak anlaşma-

ÎKTİSADÎ İŞLER, (TİCARET, SANAYİ VE TEK
NOLOJİ, ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR) KO

MİSYONU METNİ 

1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Malî İşler Komisyonu metninin 
1 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Malî İşler Komisyonu metninin 
2 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kalbul ddilmiştir, 

MADDE 4. 
kalbul edilmiştir. 

— Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
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MADDE 5. — 1312 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin aşağıda belirtilen (a) fıkrasına 4 ncü ve 5 nci benitler 
eklenmiş ve (lb) fıkrasının dördüncü bendi değiştirilmiştir. 

«4. 1312 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (e) fıkrası, 27, 28 inci maddeleri,» 
«5. 2032 sayılı Kanunun (4) ncü maddesi.» 
b) , 
«4. 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 31 nci 39 ncu 47 nci bentleri, 19 ncu maddesinin (4/A) bendi 

ile aynı maddenin 5 nci fıkrası ve 70 nci maddenin 9 ncu bendi.» 

MADDE 6. — 1312 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — Türkiye Elelktrik Kurumu, geçişe ve yararlanmaya mani olmamak şartıyla yol, mey

dan, park gibi kamuya tahsis edilmiş yerler ile kamu idarelerine ve kamu kuruluşlarına ait arazi üzerinde ilgili 
kuruluşların görüşlerini alarak elektriklendiriılme hizmetine ait 'tesisleri kurma hakkına sahiptir. Bu yerler üze
rinde irtifak ve intifa hakkı bedelsiz olarak Türkiye Elektrik Kurumu adına tesis edilir.» 

«İmtiyazın Genişletilmesi veya Uzatılması : 

EK MADDE 2. — 1312 sayılı Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticareti imtiyazına salhip şirketleriin kurmuş oldukları ve işletmekte bulundukları ve yeniden kuracakları üretim, 
ilöfcim ve dağıtım tesisleri için mevcut imtiyaz sözleşmesi kapsamının genişletilmesine ve ıs özleşmenin uzatıl
masına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 7. — 1312 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir : 

«EK. GEÇİCİ MADDE 1. — a) ti merkezlerinde bulunan belediyelerin elektrik işletmeleri ile, belediye
lere bağlı özel Kanunla kurulmuş özerk kamu elektrik idarelerinin mal varlıklarından elektrik hizmetleri ile 
ilgili bölümleri, bu idarelerin hak ve vecibeleri ve bu hizmetlerde çalışan personeli Türkiye Elektrik Kurumu
na devredilmiştir. 

b) İl Merkezleri dışındaki belediyelerin köy ve köy birliklerinin mal varlıklarından, elelktrik hizmetleri ile 
ilgili bölümleri, bu idarelerin hak ve vecibeleri ve bu hizmetlerde çalışan personeli Türkiye Elektrik Kuru
munun belirleyeceği tarihlerde ve en geç 2 yıl içerisinde TEK'e devredilir. 

c) İleride enterkonnekte sisteme bağlanacak olan elelktrik tesislerinin devir işlemleri ise, bağlanıma tarihin
den itibaren iki yıl içerisinde tamamlanır. Bunların tesis ve işletme faaliyetleri devir tarihine kadar devam 
eder.» 

«EK GEÇtCİ MADDE 2. — Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, iligili belediye veya 
kuruluş ile Türkiye Elektrik Kurumundan seçilecek birer üyeden müteşekkil bir kurul tarafından, bu Kanu
nun geçici 1 nci maddesine göre TEK'na geçen varlıkların bedelleri takdir edilir. 

Bu kurullar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılacak yönetmeliğe göre 
çalışır. Bu yönetmelik Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanır.» 
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ya bağlı olarak tesis, işletme ve elektrik enerjisi tü
ketim giderleri mahallî yönetimlerden alınmak sure
tiyle yerine getirilir^ 

MADDE 5. — 1312 sayılı Kanunun 37 nci mad
desinin (a) fıkrasına 4 ncü bent eklenmiş ve (b) fık
rasının 4 ncü bendi değiştirilmiştir. 

a) 
4. — 2032 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, 
b) 
4. — 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 31 

nci, 39 ncu ve 47 nci bentleri, 19 ncu maddesinin 4/A 
bendi ile aym maddenin 5 nci fıkrası ve 70 nci mad
denin 9 ncu bendi, 

MADDE 6. — 1312 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. 
de eklenmiştir., 

1312 sayılı Kanuna aşağıdaki mad-

EK MADDE 1'. — Tasarının Ek 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir.; 

(İktisadî işler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu Metni 

MADDE 5. — Malî İşler Komisyonu metninin 
5 nci ma'ddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Malî İşler Komisyonu metninin 
6 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1312 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

'«EK MADDE 1. — Türkiye Elektrik Kurumu, 
ı 

geçişe ve yararlanmaya mani olmamak şartıyla yol, 
meydan, park gibi kamuya tahsis edilmiş yerler ile 
kamu idarelerine ve kamu kuruluşlarına ait arazi 
üzerinde ilgili kuruluşların görüşlerini alarak elek
triklendirilme hizmetine ait tesisleri kurma hakkına 
sahiptir. Bu yerler üzerinde irtifak ve intifa hakkı be
delsiz olarak Türkiye Elektrik Kurumu adına tesis 
edilir.» 

ı«EK MADDE 2. — 13U2 sayılı Kanunu değişti
ren bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik 
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti imtiyazına salhip 
şirketlerin kurmuş oldukları ve işletmekte bulunduk
ları ve yeniden kuracakları üretim ve iletim tesisleri 
için mevcut imtiyaz sözleşmesi kapsamının genişle
tilmesine ve sözleşmenin uzatılmasına Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine karar ver
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
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i«E!K GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Elektrik Kurumunun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
ek geçici madde l'de sayılan kuruluşlara yaptığı eleklik enerjisi satışından doğan alacakları ile bu kuruluş
lar tarafından devir blanço değerleri üzerinden Türkiye Elektrik Kurumuna davrolunan mal varlıklanmn 
karşılaştırılmasında meydana gelecek leh ve aleyhteki miktarları mahsup ve tasfiye etmeye Maliye Bakanı 
yetklildir.» 

«Türkiye Elektrik Kurumuna ^Devredilen Varlıklar : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Ek geçici madlde l'de Türkiye Elektrik Kurumuna devredilen varlıkların tak
dir edilen değeri sermayesine eklenir.» 

«{Türkiye Elektrik Kurumuna Devredilen Personel: 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici madde l'dle devralınan her statüdeki memur ve işçi, yeni bir atama 
yapmaya lüzum kalmaksızın kadroları, hizmet akitleri, sorumlulukları ve özlük hakları ile Türkiye Elektrik 
Kurumuna geçer. 

TEK, devraldığı bu personeli tüm işyerlerinin ihtiyacına göre nakletmeye ve kadroları bu amaçla tevzi 
etmeye yetkilidir.» 
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MADDE 8. 
de eklenmiştir. 

1312 sayılı Kanuna aşağıdaki mad-

EK MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde 
mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti im
tiyazına sahip şirketlerin kurmuş oldukları ve işlet
mekte bulundukları ve yeniden kuracakları üretim, 
iletim ve dağıtım tesisleri için mevcut imtiyaz söz
leşmesi kapsamının genişletilmesine ve sözleşmenin 
uzatılmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın teklifi üzerine karar vermeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir^ 

MADDE 9. — 1312 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici maddeler eklenmiştir,, 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — a) İl merkezlerinde 
bulunan belediyelerin elektrik işletmeleri ile, beledi
yelere bağlı özel kanunla kurulmuş tüzelkişiliği haiz 
elektrik hizmeti sağlayan idarelerin (İ.E.T.T., E.G.O. 
ve Adana Elektrik Müessesesi ve benzeri) mal var
lıklarından elektrik hizmetleri ile ilgili bölümleri, bu 
hizmetlere ilişkin hak ve vecibeleri ve bu hizmetlerde 
çalışan personeli Türkiye Elektrik Kurumuna, devre
dilmiştir. 

b) İl merkezleri dışındaki enterkonnekte siste
me bağlı olan belediye, köy ve birliklerin mal varlık
larından elektrik hizmetleri ile ilgili bölümleri, bu hiz
metlere ilişkin hak ve vecibeleri ve bu hizmetlerde 
çalışan personeli Türkiye Elektrik Kurumunun be-

(İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu Metni 

MADDE 8. — 1312 sayılı Kanuna aşağıdaki ,Ek 
Geçici Maddeler eklenmiştir : 

(«EK GEÇİCİ MADDE 1. — a) İl merkezlerin
de bulunan belediyelerin elektrik istetmeleri ile be
lediyelere bağlı olup da özel kanunla kurulmuş tüzel
kişiliğe haiz elektrik hizmeti sağlayan idarelerin' 
(İETT, EGO ve Adana Elektrik Müessesesi ve ben-
zeri) mal varlıklarından elektrik hizmetleri ile iligili 
bölümleri, bu idarelerin elektrik hizmetlerine ilişkin 
hak ve vecibeleri ve münhasıran bu hizmetlerde ça
lışan personeli Türkiye Elektrik Kurumuna devredil-
mişlfcir.» 

ib) İl merkezleri dışındaki enterfcomıekte sisteme 
Ibağlı olan belediye, köy ve birliklerin mal varlıkların
dan elektrik hizmetleri ile ilgili bölümleri, bu hiz
metlere ilişkin hak ve vecibeleri ve münhasıran bu 
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lirleyeceği tarihlerde ve en geç 2 yıl içerisinde TEK'e 
devredilir. 

c) İlerde enterkonnekte sisteme bağlanacak olan 
elektrik tesislerinin devir işlemleri ise, bağlanma ta
rihinden itibaren iki yıl içerisinde tamamlanır. Bun
ların tesis ve işletme faaliyetleri devir tarihine kadar 
devam1 eder. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Elektrik Ku
rumuna devredilen mal varlıklarının devir bedelleri 
İçişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye Bakanlı
ğından ve ilgili belediye veya kuruluş ile Türkiye 
Elektrik Kurumundan seçilecek birer üyeden teşek
kül eden kurullar tarafından takdir edilir. 

Devir kurulları, mal varlıklarının bedellerini tes
pit ederken defter kıymeti ve ayrılması gereken amor
tismanları beraberce dikkate alarak ve geçen süre
deki fiyat artışlarını da gözönünde bulundurarak, 
bugünkü değere getirme yöntemiyle hesaplar. 

Almortıîsman süresi dolmuş veya defter kıymeti 
bulunmayan mal ve tesisler ayrı bir ödeme konusu 
teşkil etmez. 

Devir kurullarının teşkili, çalışma usulleri, devre
dilecek malların bedel tespitinin ayrıntılarına ait 
esaslar, devredilen malların envanterleri ve devir iş
lemlerine ilişlkin diğer husUslar, Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığının bu Kanunun yayımı tarih'inden itibaren 
en geç üç ay içinde birlikte hazırlayacakları yönet
melikle düzenlenir. 

BK GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Ek Geçici1 

3 ncü Maaddesj aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Ek Geçici 
4 ncü Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 

(İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu Metni 

hizmetlerde çalışan personeli Türkiye Elektrik Kuru
munun belirleyeceği tarihlerde ve en geç 2 yıl içeri
sinde TEK'e devredilir. 

c) İleride enterkonnekte sisteme bağlanacak olan 
elektrik tesislerinin devir işlemleri i'se, bağlanma ta
rihinden itibaren iki yıl içerisinde tamamlanır. Bun
ların tesis ve işletme faaliyetleri devir tarihine kadar 
devam eder.» 

f«ÖK GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Elektrik 
Kurumuna devredilen mal varlıklarının devir, bedel
leri Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı, Mal'iye 
Bakanlığı ve ilgili belediye veya kuruluş ile Türkiye 
Elektrik Kurumundan seçilecek birer üyeden teşek
kül eden kurullar taralından tespit edilir. 

Devir kurulları, devredilen mal varlıklarının be
dellerini tespit ederken defter kıyntetlerinlden ayrıl
ması gereken amortismanları düşer. Amortisman sü
resi dolan veya defter kaydı bulunmayan mal varlık
ları için devreden taraf herhangi bir 'bedel ve hak ta
lep edemez. 

DeVir kurullarının teşkiline, çalışma usullerine, 
devredilecek malların bedel tespitinin ayrıntılarına 
ait esaslar ile devredilen malların envanterlerine ve 
devir işlemlerine ilişkin diğer hususlar, Enerji ve Ta
lbiî Kaynaklar ve Maliye Bakanlıklarının bu Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
birlikte hazırlayacakları yönetmelikle düzenlenir.» 

ı«EK GEÇİCİ MAIDDE 3. — Tasarının Ek Geçici 
3 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir.» 

«Türkiye Elektrik Kurumuna Devredilen Var
lıklar : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Ek Geçici Madde 
l'de .Türkiye Elektrik Kurumuna devredilen varlık
ların tesçit edilen değeri sermayesine eklenir» 
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MA1>DE 8. — Bu Kamun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. Ulusu 

14 . 9 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
t. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağ, ve Sos. Yard. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof, Dr. 7\ Esener Ş. Kocatopçu 

îmar ve iskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bak. 
Dr, Ş._ Tüten M. R. Güney 

Devlet Balkanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
& Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Enerji ve TaJbiî Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
Si Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici madde l'tie 
devralınan her statüdeki memur ve işça, yeni bir ata
ma yapmaya lüzum kalmaksızın kadroları, hizmet 
akitleri, toplu sözleşmeleri sorumlulukları ve özlük 
hakları ile Türkiye Elektrik Kurumuna geçer. 

TEK, devraldığı bu pefsoneli tüm işyerlerinin ih
tiyacına göre nakletmeye ve kadroları bu amaçla tev
zi etmeye yetkilidir. 

MADDE 10. — Tasarının 8 inci maddesi 10 uncu 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 9 uncu maddesi 11 inci 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

(iktisadî İşler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar) Komisyonu Metni 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının Ek Geçici 
5 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasan m n 9 ncu maddesi 10 ncu 
madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 
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