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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu ©Meşini iki oturum yapan Genel Kurulda : 

iDanışma Meclisi Üyesi Necip Bige ve 9 aırlkada-
şımın, Danışma Meclisi İçtüzüğüne Bir Eik Madde ile 
'Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında İçtüzük Tek
lifinin, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra madde
leri ve tümü kabul edildi. 

6 Temmuz 1982 Salı günü saat 14.0ö'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.3-Cfda son verildi. 

Fenni İSLÎMYELÎ 
Başkan 

Başlkanveklili 
İmren AYKUT Mehmet FAM AK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

» > • « - < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Sati : 14,00 

BAŞKAN : Başkamekili Fenni İSLİ M YELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

ÎBAŞKAN — Danışma 'Mıeclisiinin sayın üyeleri, 11!6 ncı Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN •— Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. , 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Recai Baturalp'ın, 2994 sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu tatbikatı ile ilgili Nizamname ve yapılmakta 
olan yanlış uygulama konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

iBAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Baituralp ve Sa
yın Ender gündem dışı konuşmak: üzere söz ıtalep 
etmiş 'bulunmaktadırlar. Kendilerine 5'er dakikayı 
geçmemek üzere söz vereceğim. Lütfen, sayın hatip
lerin 'bu (kısıtlamaya riayet etmelerimi kendilerinden 
'hassaten rica ediyorum. 

Sayın Baturap'in söz isteme talebini okutuyo
rum 

Oivan Başlkanlığına 

5 Temmuz 191812 tarihli Genel Kurul toplantısın
da '29 Mayıs 19ı3ı6 gün ve 2994 sayılı Tüıik Bayrağı 
Kanunu ve Tatıbiıkatı llie İlgili Nizamnamenin, ya

pılmakta olan yanlış tatbikatı üzerimde gündem dışı 
bir konuşma yapmak arzusundayım. 

Fırsat sağlanması hususunu saygıyla arz ederim. 
.Recai ıBATURALP 

'BAŞKAN — Sayım Baturalp, 'buyurun efendim. 
RBCAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın 

üye arkadaşlarım; 
İstiklalimizin sembolü olan 'Bayrağımız, 29 Mayıs 

U93İ6 tarih ve 2994 sayılı Kanun ve bu Kanunun Tü
züğü ile rengi, büyüklüğü, ayyıldızının (büyüklüğü ve 
yeri, direğinin konacağı yerler ve direğin tepeliği şek
len kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Gelelim tatbikata : 
Bayrağımız Sümerbank tarafından imal edildiğin

den, renk ve büyüklüğü, ay - yıldızının yeri ve bü
yüklüğü Kanuna tamamen uygundur. Ancak, dire
ğin başındaki tepelik ve direğin konulacağı yerler Tü-
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zükte belirtilen şekil ve yerlerden çok çok uzak şe- j 
kilde tatbik edilmektedir. 

Bugün Merkezî Hükümette bayrak direklerinin te
peliğine ve direğin konulduğu yerlere bakacak olur
sak, Cumhuriyetin ilk yıllarında ve Kanunun neşrini 
takip eden yıllarda inşa edilen binalarımız haricinde
ki binalarda, Tüzüğün isteğine uygun hareket edildi
ğini görmek hemen hemen mümkün değildir. 

Şimdi Tüzüğün 6 ncı maddesini okuyorum : «Bay- I 
rağın çekilmesi için ağaç veya madenden yapılmış, te-
pelikli ve yuvarlak çubuğa bayrak gönderi (Direk) I 
denir. Bu gönderin, (Direğin) üst ucuna tespit edil
miş ve içinde bayrak salvosunun (ipinin) geçmesine I 
mahsus makara tertibatı bulunan yassı ve müdevver 
ve gönderin kalınlığıyla mütenasip bir tepelik var- I 
dır.» 

Yassı, müdevver, ipin geçmesi için içerisindeki I 
makara; tepelik bu şekildedir. (Bir örneğini göstere
rek) İstirham ederim sizlere, yolda gözümüzle tefrik 
edebileceğimiz irtifada çekilmiş bayrak direklerinin 
tepeliğine bakalım, bununla alakası yoktur. 

Daha bariz örnek vereceğim : 
«Ağaçtan yapılmış gönder, (Direk) kendi rengin

de cilalı veya cevizi boyalı. Madenden yapılmış gön
derler ise, ağaç renginde boyanıp veya galvanizli ve
yahut bronz olacaktır» En basitinden bakalım, hepsi 
beyazdır. 

Şimdi direğin konacağı yerlere gelelim. Aralarda
ki bağlantıları atlayarak, doğrudan doğruya maddeye 
geçiyorum : 

Madde 16. — «Evsafı 6 ncı maddede yazılı gön
derin (Direğin) nerelere ve nasıl konulacağı ve bay
rağın nerelerde çekileceği aşağıda gösterilmiştir. 

a) Binalarda sakafın en yüksek yer veya bunun 
cepheye gelen kenarının veyahut binanın yapılışına 
göre cephelerdeki balkon veya benzeri çıkıntıların 
üzerine, tam ve ortasına şakulî bir vaziyette konula
cak direğe veyahut bayrak hali tabiîde iken, ucu
nun alt ucu, yoldan geçenlere dokunmayacak bir yük- I 
seklikte olmak üzere ve bina cephesiyle gönder ara
sında en çok 45 derecelik (Derecesine varıncaya ka
dar yazıyor, dikkat edelim şimdi) bir zaviye teşkil 
etmek şartıyla, cephenin tam ortası ve binanın yapı- I 
lış tarzının en gösterişli yerine mailen konulacaktır.» 

Şimdi bakalım; bahçe içerisine koskoca bina, 15 
kat yapmışızdır, girişte herhangi bir yere 7 - 8 tane 
bayrağı bir araya koyarız ve böyle asarız... 

Eğer Kanuna saygımız varsa, bu gibi bayrak çek
meler, koymalar Kanuna tamamen aykırıdır. I 
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Kanun ve nizamname tatbikatına bugün Merkezî 
Hükümette çok çok yerlerde, ilk binalarımız hariç, 
tesadüf edilmemektedir. 

Bu arada, yabancı elçilik binalarına bakacak olur
sak, hepsinin bayrakları, çekileceği günlerinde saka
fın tam ortasında ve üstündedir. Bizse, kendi top
raklarımızda, kendi bayrağımızı istediğimiz yere, ka
nun hilafına olarak rasgele çekeriz. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; 
Bu hususu 2,5 yıllık pasif emeklilik hayatımda, 

kendi kalemimle, kendi elyazımla yetkili diye tah
min ettiğim yerlerin hepsine ulaştırdım. Hiç birin
den, kendi tatbikatlarında bir değişiklik maalesef 
göremedim. Bu defa da Yüce Meclisin Yüce kürsü
sünden bütün ilgililere hitap ediyorum : 

Bayraklarımızı Kanunun emrettiği yerlere çeke
lim ve asalım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Baturalp. 
2. — Muzaffer Ender'in, Devlet dairelerinin ça

lışmasında görülen aksaklıklar konusunda gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ender'in görüşme talebini 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6.7.1982 Salı günü yapılacak birleşimde «Devlet 

idaresinde birkaç nokta» üzerinde gündem dışı bir 
konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muzaffer ENDER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. Beş dakika 
için söz veriyorum. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Aziz Atatürk'ün bir sözünü hatırlatarak konuş
mama başlamak istiyorum : «Gerçekleri konuşmak
tan korkmayınız.» Ve yine Aziz Atatürk'ün üslubuy
la konuya giriyorum : 

Muhterem beyefendiler; 
Temmuz 1982'de memleketin manzaraî umumiyesi 

şudur : 
1. 12 Eylül Harekâtıyla silahlı anarşi ezilmiş

tir. Bu sebeple Türk Milleti büyük Ordusuna her za
man minnet duyacaktır. Ancak, 12 Eylül öncesinde 
ölüm kusan silahlar, ne Mahmutpaşa'dan, ne de Ana-
fartalar'dan satın alınmıştır. Gençlik heyecanından 
faydalanarak, Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği 
gençleri birbirine düşüren, onların eline silahları tu
tuşturup, Cumhuriyete ve Atatürk'e düşman hale 
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getiren gerçek vatan hainleri, ölüm tacirleri hâlâ 
meydana çıkmış değil. 

Anarşinin gerçek yaratıcısı, 18 - 20, hatta 15 -16 
yaşındaki henüz rüşte bile ermemiş çocuklarımız ola
maz. Yüksek Adliyemiz, perdeyi ardına kadar açıp, 
gerçek dekoru Türk Milletinin gözleri önüne sermez
se, tarihin geleceğinde büyük bir töhmet altında Ka
lacak ve anarşinin babalarına gelecek tehlikeli gün
ler için taviz vermiş olacaktır. 

istiyoruz ki, gerçek adalet yerini bulsun, ölüm 
kusan silahlardan para imparatorluğu kuranlar en 
kısa zamanda meydana çıkarılsın ve ibreti âlem için, 
tıpkı Atatürk Devrinde olduğu gibi, Samanpazarı'nda, 
Ulus'ta, Sultanahmet Meydanı'nda bütün milletin 
gözleri önünde günlerce dar ağacında sallandırılsın. 

2. Her büyük hareket, mutlaka davaya inanan, 
ülkesini ve milletini seven, dürüst, idealist bir kadroy
la başarıya ulaşabilir. 

Bu önemli nokta devamlı unutulmakta, ehliyet ve 
liyakat yerine, dost ve arkadaş hatırları geçerli olmak
ta, kötü bir kadrolaşmaya gidilmekte ve bunun sonu
cu da, merkezî idareden başlayıp, mahallî teşkilata 
kadar yayılan rüşvet ve yolsuzluk olayları korkunç 
boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

§unu bilmeliyiz ki, vatandaş cebindeki paranın 
miktarını yoklamadan Devlet dairelerine rdım ata-
mamaktadır. 

Neden bu ülke, hele 12 Eylül'den sonra bu hale 
getirilsin?.. Eğer Soma Termik Santralında 1 milyar 
yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yüklü dosya, suç unsur
larının ortadan kaldırılacağı güne kadar sırada bek
letilir ve bir gün bu santralde sabotajla 1 milyarı aşan 
bir zarar yaratılır da, hâlâ o müdürü işbaşında tutar
sanız; eğer yolsuzluk olayları müfettiş raporlarıyla 
tespit edilen bir bölge müdürünü alır da, genel mü
dür yaparsanız; eğer milyarlık kaçakçılıklara el ko
yan namuslu müfettişlerimizi görevden almak veya 
alt kademelere indirmek yoluna giderseniz, eğer dip
loma sahtekârlıklarıyla okullarda anarşiyi organize 
etmeye çalışanları, yolsuzluk ve rüşvet olayları için
de pervasızca yüzenleri, ceza olarak bir yerden alır, 
bir başka yere, hem de mükâfatlandırırcasına naklet
mekle işi örtbas ederseniz, bu ülkede ne rüşveti, ne 
yolsuzluğu, hatta ne de anarşiyi önleyebilirsiniz. 

3. Hele Dahiliye Nezaretimiz ne alemdedir. 12 
Eylül'den sonra Devlet otoritesinin illerdeki en büyük 
temsilcisi olan valilerimiz tayin edilirken dosyalarının 
kapakları kaldırıldı mı?.. Siciller iyice gözden geçiril
di mi?.. Yoksa müfettiş raporlarıyla dosyalarında 

«Valilik yapamaz» kaydı sabit olanlardan Bakanlıkta 
önemli görevlere getirilenler var mıdır? 

Sekiz ay kadar önce altı mülkiye müfettişi niçin 
vali yardımcılıklarına atanmışlardır? 

Gerçekten söylendiği gibi, bugün görevde bulu
nan valilerin 56 tanesi Ecevit döneminde valilik ya
pan kişiler midir? 

Her zaman saygı ile önünde eğildiğimiz, taparca
sına sevdiğimiz vali arkadaşlarımız yanında 1971 Va
liler Direnişine önderlik eden, Kars, Kalesine kızıl 
bayrak çekilinceye kadar anarşiye ve bölücülüğe ta
viz veren, Apocularla dostluk kuran, Barış Derneğin
de üyeliği tartışılan ve kaymakamlığında, Fatsa'da 
Devlet yerine Terzi Fikri'yi hâkim kılan kimselerin 
bugün en büyük illerimizde valilik yaptıklarını duy
mak 12 Eylüle gönülden bağlı olan bizlere sonsuz 
ıstırap vermektedir. (Alkışlar) 

Trafik cezalarının uygulama şeklinden haberiniz 
var mıdır? Bin lirayı polisin eline sıkıştıran geçip git
mekte, makbuz isteyenlerin ise ağzı burnu karakol
larda dağıtılmaktadır. Bazı yörelerde jandarma 12 
Eylülü yanlış yorumlamakta ve 25 yaşındaki jandar
ma çavuşu, kahveye girdiği zaman ayağa kalkmadı 
diye 70 yaşındaki ihtiyar köylüyü herkesin gözleri 
önünde tokatlamaktadır. 

Bu konularda gelen şikâyet telgrafları dikkate alı
nıp işleme konmuş mudur? Yoksa çöp sepetlerine mi 
atılmaktadır? 

Devlet idaresini yürütmekle görevli olanlar bilme
lidirler ki vatandaşın nezdinde bu küçük olaylar Dev
let varlığının bir mihenk taşıdırlar. Dikkate alınma
ması Devlete olan güveni son derece sarsar. 

4. Nedir genel müdürlerimizin bu hediye dağıt
ma, kokteyl ve televizyon sevdaları? Milyonlarca li
rayı bulan bu hediyeler kimin kesesinden dağıtılıyor 
ve bu kokteyller ne sebeple veriliyor? Devlet, sokak
taki seyyar satıcıyı, işportacıyı, simitçiyi bir Colombo 
titizliği içinde vergi almak için kovalarken, vatandaş 
birkaç bardak ayçiçeği, birkaç koçan sütlü mısır sa
tarak evini geçindirme savaşı verirken, bu hovardalık 
hangi anlayışa hizmet etmektedir? Unutmayalım ki, 
orada içilen her yudum, Devletine saygı duyan vatan
daşın alın teridir. Lütfen bu fasıllar artık bütçelerden 
kaldırılsın. «Devletin malı deniz, yemeyen domuz» 
atasözünü öğrencilerimize kompozisyon ödevi olarak 
vermek istemiyoruz. / ' 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet idaresi dostlar veya arkadaşlar çiftliği de

ğildir ve Devlet hiç kimsenin inhisarında da değildir. 
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Cumhuriyetimizin devamı ve sağlam temellere otura
bilmesi için herkes bildiğini açıkça söylemek zorun
dadır. Bu bir millî ahlak anlayışıdır. Teşhis iyi kon
mazsa hastalık tedavi edilemez. Koskoca bir anarşi 
denizini aştıktan sonra zaaf çayında boğulmak iste
miyoruz. 

Sayın Hükümet üyelerine bir kere daha ve ıs
rarla sesleniyorum : Devletin, ülkenin ve milletin 
çıkarları için lütfen 'biraz daha hassas olunuz. Dev
let idaresinde layık olanı getiriniz. 67 valinin, 67 
emniyet müdürünün ive '67 millî eğitim müdürünün 
dosyalarını "bir Ikere dalha titizlikle gözden geçiriniz; 
çünkü 12 Eylülden sonra Devlet otoritesinin sağlan
masında 'bu üç 67 en önemli rolü oynayacaktır. Bunu 
başarama yanların" ve 'başaramayacakların Devlet ida
resinde yeri olmamalıdır. 

Eğer üslûbum biraz ağır iise, Yüce Meclisten ve 
Hükümet üyelerimizden özür dilerim. Bunu, ben
de (hastalık derecesine varan, iDevlet idaresinde mü
samaha kabul etmeyen, Atatürk, millet ve memleket 
sevgime bağışlasınlar. 

En yakında, en iyi kadrolarla yüce milletimize 
en iyi hizmetleri verebileceğimiz ümit ve inancı için
de Yüce Meclisimize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 

3. — Genel Kurut Gündeminde bulunan kanun 
tasarılarının görüşülmesine imkân sağlamak üzere 
bu Birleşimde gece meselesi; 7-8 Temmuz 1982 
günleri 09.30-12.30, 14.00-19.00 saatleri arasında ve 
ihtiyaç halinde de gece mesaisi yapılmasına dair baş
kanlık Teklifi. 

IBAŞRAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin kanun tasan ve teklifleri bölü

müne geçmeden önce çalışma gün ve saatleriyle ilgili 
olarak yaptığımız yeni bir düzenlemeyi kararlaırınıza 
sunmak işitiyorum. 

Genel Kurulumuz 1'2 Temmuz - 2 Ağustos 1982 
tarihleri arasında Anayasa Tasarısını incelemek üze
re Genel Kurul çalışması yapılmamasını kararlaştır-
mışjtı. 'Bu arada Hükümetimiz bazı kanun tasarıla
rının hafta içerisinde sonuçlandırılması ihtiyacı 
içinde bulunduğunu, gerek yazılı ve gerekse şifahî 
olarak Başkanlığımıza müteaddit defa ifade etmiş
tir. Bu kanun tasarılarının: bir kısmı ihalen gündemi
mizde, bir kısmı da gündeme girme aşamasındadır. 
iBu kanunların görüşülmesine imkân sağlamak ve 
gündemimizi ikmal etmek üzere; 

1. Halen görüşülmesine başlanılmış bulunan 
13)12 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştki'lmesine Dair Kanun Ta
sarısının bitimine kadar (bugünkü mesainin devamını; 

2- 'önümüzdeki 7 Temmuz Çarşamba ve 8 Tem
muz Perşembe günleri öğleden evvel 9,30 - 12,30, öğ
leden sonra 14,00 - 19,00 saatleri arasında toplantı 
yapılmasını; ihtiyaç halinde yukarıdaki günlerde 
saat 20.00'den itibaren gece ımesaisi yapılmasınıı, zo
runlu halde cuma günü de çalışılmasını, Anayasa 
Komisyonu ile gündeminde acele iş bulunan komis
yonlar hariç, yukarıda açıklanan günlerde komisyon 
çal'ışması yapılmasını oylarınıza sunmak istiyorum. 
Kalbul edenler... 

AHMET SAMSUNLU — Söz İstiyorum. 
ıBAŞKAN — Sayın Samsunlu, buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
ıSon günlerde görevli olmam nedeniyle yurt dı

şında bulundum. Verilen kararların bazılarını de
rinlemesine incelemek ve öğrenmek fırsatı bulama
dım; yalnız kısaca özetlemek gerekirse Medisıimizin 
tatile girmesindeki esas düşünce 12 Temmuzla, 1 
Ağustos arasında «Tatil» değil, benim için esasında 
hu 'kelime, «Tatil» kelimesi uygun 'bir kelime değil; 
Anayasayı sekiz ayda hazırlamış (bir Komisyonun 
ürününü incelemek için çalışma zamanı ayrılmıştır. 
IBen bir defa bu «Tatil» kelimesini bu noktada ka-; 
Ibul etmiyorum ve bu sürenin de tetkik için çok az 
olduğunu vurgulamak istiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Samsunlu, böyle bir ifade 
şu anda beyanım içinde geçmemiştir. 

AHMİET SAMSUNLU — Hayır, sizin değM 
efendim. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim. Lütfen, müsaade 
ederseniz Sayın Samsunlu, yalnız şu anda kararla
rınıza iktiran eden husus hakkında görüşmenizi rica 
ediyorum. Müzakereleri, mutlaka bir hedefi içinde 
yürütmek zorunluğunda bulunduğumu takdir eder
siniz. 

Buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkanım, oraya 

geleceğim. 
BAŞKAN — Evet, lütfedin efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Esas onun için bir giriş 

şeklinde söylemeyi istemiştim. Sayın arkadaşlarımız, 
ben şahsen yüklerin ağır okluğu, acil kanunların çı
karılması gerektiği bir dönemde, gerekirse yalnız per-
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şembeye kadar değil, önümüzdeki haftalarda da çalış- [ 
maya gayret etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şu ne
denle; çünkü Tasarının da daha basılıp bize verilen 
sürede elimize geçip geçmeyeceği kesin değil gibi geli
yor. Yanılabilirim, Sayın Başkanım ikazına uğramadan 
burada da emin olmadığımı belirtmek isterim. Eğer 
şartlar bu şekilde ise, elimize basılı oılarak Anayasa ve
rilmeden, evimize gideceksek veya bulunduğumuz yere 
gideceksek, bu süre boşa gidecektir. Benim istirhamım 
Sayın Başkanlıktan, bunun ışığında gündemin değer
lendirilmesi ve hazırlanmasıdır. Eğer Anayasa veri
lecekse, memnuniyetle cuma, cumartesi de çalışalım. 
Yoksa, bence önümüzdeki hafta çalışmaya devam 
edelim. Ben bunu Başkanlığın takdirine arz etmek 
istiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; 
Sayın Samsunlu'nun temas ettiği husus, hatırla

nacak, bundan evvel bir terinin planına bağlanmış 
bulunmaktadır. Bu itibarla meselenin tekrar müza
keresinde fayda mülahaza etmediğimi ve lütfen biraz 
evvel arz ettiğim husustaki görüşlerinizi lütfetmenizi 
rica ediyorum. 

RIFAT BAYAZIT — Müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN — Buyurum Sayın Bayazıt. I 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan; 
Bu ayın 7'sinde, yarın veya öbür gün; bu iki gün 

İçin komisyonlarda gündemi hazırlayıp tebliğ ettiği- I 
miz ve görüşülmesi gereken bazı kanunlar var; bun
ları görüşmezsek buraya geleceğiz veya orada gö
rüşmekten mahrum kalacağız. Komisyon çalışması I 
altüst olacak; bunu öğleden sonraya tensip ederseniz I 
herhalde daha iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, hemen şunu ifade ede
yim : Önümüzde fevkalade önemli dört kanun ta
sarısı bulunmaktadır; gündeme bir kısmı gelmiştir, bir 
kısmı gölmek üzeredir. Hükümetlin bizden istirhamı; I 
ihtiyaç sebebiyle bunların bir an evvel görüşülmesini I 
temindir. Ayrıca, birkaç kanun da bilindiği veçhile 
gündemde bulunmaktadır. Yaptığımız zamanlamaya 
göre, eğer sabahları da bir mesai vermediğimiz tak- I 
dirde, bu çalışmaların nihayete ermesi mümkün ola
mayacaktır iki veya üç gün zarfında. I 

Bu itibarla, biraz evvel ifade ettiğim gibi, müs
tacel işler görüşen komisyonlarımızın dışındaki bü
tün komisyonlarımızın Genel Kurul toplantılarında 
bulunmalarını hassaten kendilerinden rica ediyoruz. 

Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlü. 
SELÇUK KANTARCIOĞLÜ — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; | 
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1,5 milyon Devlet memurunun beklemiş olduğu 
önemli bir konu vardır gündemimizde. Emeklilerin 
ek göstergelerden yararlanamadıkları için hazırlan
mış olan teklif ve Hükümetin sonradan getirmiş ol
duğu tasarı, halen Bütçe - Plan Komisyonunda bek
lemektedir. 

Devlet memurlarının hiçbir tanesi ek göstergeden 
yararlanamamaktadırlar. Sadece derece terfii gelen ve 
bir üst dereceye çıkanlar hariç. 

Maliye Bakanlığı hazırlamış olduğu 2595 sayılı 
Kanunla Devlet memurlarını çok müşkül durumda 
bırakmıştır ve 1975 senesinde bir intibak yapıldığına, 
1979 senesinde herkes bir üst dereceye çıkarıldığına 
göre, hiçbir Devlet memuru kadrosunda olmadığına 
göre sade «Asansör maddesi»'nden, «68/b»'den idare
nin takdir yetkisini kullanarak atanan memurlar dı
şında şu anda hiçbir kimse ek göstergeden yararlana
madığına göre, bunu düzeltmek için hazırlanmış bulu
nan, gerek teklif, gerekse tasarı bu Meclisten birkaç 
gün içinde çıkmalıdır. 

Bunu arz etmek ve sizden 1,5 milyon Devlet me
muruna gerek emeklilere yardım etme konusunda 
biraz gayret göstererek, gerekirse gece, yarın günde
mimiz var, gündemimizde Bütçe - Plan Komisyonu
muzda bu görüşülecektir; bu şartlar içerisinde bunun 
görüşülmesi mümkün olmuyor, eğer Bütçe - Plan Ko
misyonu yarın öğleye kadar bunu tamamlar ve bun
dan sonraki günlerde gündeme koyarak getirirse bu 
promllem çözülecektir, bu hususta bütün arkadaşla
rımdan yardım istirham ediyorum ve saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederlim Sayın Kantarcıoğlü. 
Getirdiğim teklifin 4 üncü maddesi sizin söyledi

ğiniz çalışmaya imkân vermektedir. Anayasa Komis
yonu ile gündeminde acele iş bulunan komisyonlar 
hariç, yukarıda açıklanan günlerde komisyon çalış
maları yapılmamasını ifade etmeye çalışıyoruz. Bu 
itibarla sizin teklifiniz için de komisyonun bunu de
ğerlendirmesi mümkün bulunmaktadır. 

Müsaade ederseniz alınması iktiza ©den kararı 
tekrar okuyorum : 

Genel Kurulumuzun gündemlinde bulunan kanun 
tasarılarınla görüşülmesine imkân hazırlamak ve gün
demimizi ikmal etmek üzere; 

1. Halen görüşülmesine başlanılmış bulunan 1312 
sayılı, kısaca ifade ediyorum, TEK Kanunu Tasarı
sının bitimine kadar bugünkü mesainin devamı hu
susunu müsaade ederseniz oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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2. Önümüzdeki 7 Temmuz Çarşamba, 8 Temmuz 
Perşembe günleri öğleden evvel 09.30 - 12.30, öğleden 
sonra 14.00 - 19.00 saatleri arasında toplantı yapıl
masını lütfen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

3. İhtiyaç halinde yukarıdaki günlerde saat 20.00' 
den itibaren gece mesai yapılmasını, zorunlu halde 
cuma günü de çalışılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler.... 

Eşit oylama oldu tekrarını rica ediyorum. 
Tekrar ediyorum : Çarşamba, perşembe ve cuma 

günleri gece mesaisi yapılmasını.... 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım mü

saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Bu maddenin ikiye 

ayrılmasını rica edeceğim; cuma gününü ayrıca oyla
yalım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ihtiyaç halinde, yukarıdaki günlerde diye ifade et

tiğim, çarşamba ve perşembe günleri gece mesaisi ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Aynı maddenin diğer fıkrasına geçiyorum. Yine 
zorunlu halde cuma günü normal saatler içinde; yani 
09.30 - 12.30; 14.00 - 19.00 arasında mesai yapılma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Etme
yenler.... 

i.ı — 1312 saydı 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. 
(11119) (S. Sayısı: 148) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize geçiyoruz. 
Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili 

bölümünde, TEK Kanunu üzerinde yapılan çalışma
lara başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın 
efendim. 

(1) 148 S. Sayılı Basmayazı 1.7.1982 tarihli 114' 
üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir.) 

Lütfen tekrar işaret buyurunuz. Cuma günü 09.30-
12.30; 14.00 - 19.00 arasında mesai yapılmasını kabul 
edenler.... 

Cuma günü gece mesaisi yok, gündüz mesaisini 
tanzim ediyoruz. 

Kabul etmeyenler.... Cuma günü mesai yapılması 
kabul edilmemiştir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, sekiz ay

dır bağlı olduğumuz İçtüzüğün 115 inci maddesinin 
burada ne büyük aksaklık çıkarttığını sekiz aydır 
bekleyerek bugün görmüş olduk. Komisyonlarda her 
gün karşılaşırız; oylar eşit çıkmıştır, 115 inci madde 
defaten söyledim maalesef yanlış tanzim edilmiştir 
ve burada oylar eşit çıktığı için de yeniden oylamaya 
gidilmiştir. Bu maddenin düzeltilmesi gereğini tekrar 
ediyorum, zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum, 
düzeltmediğimiz sürece ileride büyük problemlerle 
karşılaşacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. « 
Teklifin 4 üncü maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Anayasa Komisyonu ile gündeminde acele iş bu

lunan komisyonlar hariç, yukarıda açıklanan gün ve 
saatlerde komisyon çalışması yapılmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim, 

Kanun (Tasarısının tümü üzerinde 14 arkadaşımız 
söz almış bulunmaktadır, 8 arkadaşımız konuşmuşlar
dır, şimdi 6 arkadaşımıza daha söz vereceğim. 

Sırada Sayın Tutum var, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının teknik yönleri 
üzerinde yeteri kadar durulduğunu sanıyorum. Ko
nunun bir teknisyeni olmadığım için o yolda bir yo
rum getirmem de söz konusu değildir; ancak önü
müzdeki konunun yalnız teknik yönleriyle tanımlana
bilecek bir konu olmadığına inanıyorum; çünkü bu 
Tasarı teknik mülahazalar kadar idarî ve siyasal yön
leri de ihtiva etmektedir. Ben kısaca bunlar üzerinde 
durmak istiyorum : 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Değerli üyeler; 
Gerekçesinden çıkarabildiğim kadarıyla Tasarı bü

yük ölçüde teknik nitelikte birtakım faktörlere ve ge
rekçelere dayandırılmıştır. Bilindiği gibi, bürokrasi
nin en etkin silahı teknik gerekçelerdir; çünkü tekni
ğin karşısında akan sular durur. O halde, bir konuyu 
benimsetmek istiyorsanız savınızı, tezinizi teknik ay
rıntılara boğmanız çoğu kez yeterli olabilir. Hele tar
tışmaları bir kez teknik zemine çektiniz mi, sorunun 
ayrıntıları içinde esas noktalan kolaylıkla gözden uzak 
tutabilirsiniz. 

Bana öyle geliyor ki, bu Tasarıyla sorun eksik ve 
hatalı biçimde sunulmakta ve ortaya konulmaktadır. 
Tasarı gerekçesinde özet olark belediyelerin dağıtım 
işini gereği gibi yerine getiremedikleri, belediyelerin 
araç, gereç ve kaynak açısından yetersiz oldukları ve 
bu yüzden tesis ve şebekelerin yenilenmesi ve onarım
ların yapılamadığı ve büyük ölçülerde enerji kaybı 
olduğu belediyelerin TEK'e olan borçlarını ödeye
medikleri, esasen enerji konusunun üretimden dağı
tıma kadar bir bütün olduğu gibi noktalar üzerinde 
durulduğu görülecektir. 

jjDeğerli üyeler; 
Soruna iki açıdan bakmak istiyorum. Birinci yön' 

hizmet politikası yönüdür : 

Ülkemizde maalesef son yıllarda yaygın olan bür 
uygulama hatası üzerinde durmak istiyorum: Bir hiz
met aksadı mı veya gereği gibi yerine getirilemedi mi 
derhal ya yeni bir örgüt yaratılması yoluna gidilmek
te veya o hizmet ilgili kuruluştan alınıp başka bir 
kuruluşa bağlanmaktadır. Bu yol aslında çıkmaz bir 
yoldur. Eğer bir hizmetin gereği gibi yerine getirile
memesi o hizmetin bir kuruluştan alınıp başka bir 
kuruluşa verilmesi için yeterli olsaydı, her halde çok 
şenlikli bir manzara ortaya çıkardı. Aksayan hizmet 
birimleri sürekli olarak yer değiştirir ve yoğun bir 
hizmet deplasmanına tanık olurduk. Böyle bir deplas
mandan her halde TEK Kurumu da nasibini alırdı; 
çünkü Türkiye Elektrik Kurumunun bugün görevleri
ni eksiksiz biçimde yerine getirdiğine tanık bulmak 
sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. 

Değerli üyeler; 
Bir kurum hizmet genişlemesine gitmeden önce 

behemahal mutlaka kendi statüsünü gözden geçirmeli 
ve kendi olanaklarını, envanterini ortaya koymalıdır. 
Bu açıdan TEKln durumuna baktığımızda ne görü
yoruz : 

Türküye Elektrik Kurumu kurulduğundan beri ken
dini tamamlayamamış, işlevlerine uygun bir yapı ka-
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zanamamış bir kuruluştur. Organizasyon yönü zayıf
tır, özellikle koordinasyon zaafı içindedir, sürekli ele
man kaybetmektedir. Son günlerde Türkiye Elektrik 
Kurumuna başvuran, ya da bu Kurumdan ayrılan ele
manlar üzerine bir inceleme yapılmış mıdır bilemi
yorum. Giden ve gelen elemanların yaş, cinsiyet ve 
tecrübe açısından acaba görünüm nedir? Kurum yeni 
görevleri üstlenebilecek kapasitede midir? 

Bilindiği gibi Türkiye Elektrik Kurumunun asıl1 

görevi enerji üretimidir. Özellikle 2000 yıllarına ka
dar yeni enerji santrallarının yapımı ve mevcut enter-
konnekte sistemin güçlendirilmesi gibi dev bir sorunla 
karşı karşıyadır. Bu sorunun üstesinden gelebilecek 
şekilde kendisini organize etmesi ve gerçekten sağlam, 
sağlıklı bir işletme haline gelebilmesi için bugüne 
kadar ne gibi önlemler almıştır? Bunları düşünme
den, üstelik rutin nitelikte birtakım hizmetleri yüklen
meye kalkışması bana göre anlaşılır bir davranış de
ğildir. 

Gönlüm bu Tasarı yerine dört dörtlük, çağdaş bir 
kurum kurulmasını amaçlayan bir teşkilat kanunu 
görmek isterdi. 

Kesin kanım odur ki, bir kurum statüsünü değiş
tirmeden hizmet alanını genişletme yoluna gitmemeli
dir. Aksi halde böyle bir teşebbüs büyük bir ihti
malle, yönetim biliminin ortaya koyduğu verilere 
dayanarak diyebiliriz ki, onun iflasına yol açar. TEK 
böyle bir açmaza düşmemelidir. TEK'in başında bu
lunan değerli yöneticiler ve bu Kurumun bağlı oldu
ğu Bakanlık acaba bu Kurumun halen kalifiye ele
man ve organizasyon açışımdan ileri düzeyde bulun
duğunu söyleyebilirler mi? 

Benoe yapılacak şey, tartışmalı birtakım hizmet
leri üstlenmek yerine, kan kaybeden Kurumu canlan-
landırmak ve bunun için de statü sorununu çözmeye 
çalışmak olmalıdır. 

Değerli üyeler; 
Şimdi sorunun kısaca ikindi yönüne değiniyorum. 

Bu yön hizmet politikası ötesinde tamamen siyasal 
tercihlerle ilgili olan yönüdür: 

Son yıllarda ülkemizde mahallî idareler ile (ilgili 
olarak hatalı bir yaklaşım sergilenmektedir ve bu 
uzun zamandan beri benimsenmiş ve son derece sa
kıncalı sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. Buna 
kısaca ben merkeziyetçilik yaklaşımı diyorum. 

Bu yaklaşımın kurbanı birindi derecede mahallî 
idarelerdir. Bugün mahallî olarak aksayan her hiz
met sanki merkezileştirilirse düzgün işleyecekmiş gibi 
bir kanaat yayılmaktadır. Bu eğilimin tarihsel örneği 
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ve kurbanı özel idarelerdir, özel idareler geçmişte 
belli mahallî fonksiyonları yerine getirmek üzere ku
rulmuşlar, ancak zaman içerisinde yeteri kadar güç-
lendirilmedikleri için birçok hizmetler merkezileştiril-
miş, böylece giderek bir kabuk teşkilat haline dönüş
türülmüştür, 

Eğer bu yaklaşım değişmezse belediyeleri bekle
yen akıbet de aynıdır. Bunun için son derece dikkatli 
olmamız gerekir. Gerçekte bugün belediyelerimiz ma
hallî özerk kuruluşlar olmaktan çok, merkezî idare
nin taşra teşkilatı haline gelmişler ve o yolda geliş
mektedirler. Personel atamalarından, önemli tüm ka
rarların merkezce onaylanması zorunluğuna kadar 
her şeyi merkezileştirme doğrultusundadır. 

Oysa mahallî idareler birer mahallî hizmet ku
ruluşları olması ötesinde, demokratik değerlerin top
luma kazandırılmasının etkin araçları olarak son de-
lece önemli kuruluşlarıdır. Her çıkan yasa belediye
den bir yetki, ya da görev (koparmaya kalkarsa, kor
karım çok yakın 'bir gelecekte belediyeler de özel 
ddareler gibi kalıp bir teşkilat haline geleceklerdir. 

Değerli üyeler; 
Özet olarak görüşüm şudur : Bu tasarının ge

rekçesi teknik ayrıntılarından ayıklandığında karşı
mızda sadece 'belediyelerin TEK'e olan borçları or
taya çıkmaktadır. Bu gerçek önemlidir. Aynı za
manda bir de belediyelerin büyük bir ihtimalle şe
beke yenileme ve bakım hizmetleri gibi bazı hiz
metleri »gereği gibi yerine getirmediği gerçeğiyle de 
karşılaşabiliriz. Bu iki sorunun üstesinden gelmek 
mümkündür. Son derece kompleks, komplike ileri 
teknik isteyen sorunlar değildir. Belediye borçları
nın sağlam esaslara bağlanması, tesis ve bakım iş
leri için ıbazı fanlar oluşturulması gibi önlemler akla 
gelebilir; ama hizmet aksamalarını bahane ederek 
yıllardan beri, uzun yıllardan beri belediyeler tara
fından yerine getirilen ıbir hizmeti üstlenmeye kalk
mak gerçekçi ve hakça bir davranış olmaz. Çünkü 
sorun özde, belediyelere gereken önemin verilme
siyle ilgilidir. 

Tasarı bir yandan belediyelerin dağıtım hizmet
lerini alırken, öte yandan ticarî şirketlere üretim 
olanağı vermekte, yeni ortaklıklar düşünmektedir. 
Bunların ürettikleri elektrikleri kimlere satacaklarını, 
nasıl satacaklarını merak ediyorum. O zaman 'bir çe
lişki ortaya çıkmayacak mıdır?.. 

Tüm bu düşüncelerle tasarının belediyelere ilişkin 
yönüne Ikarşı olduğunu arz eder, saygılar sunarım. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
ISayın Barangirin bir yeterlik önergesi var, oku

tuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ıl(48 sıra sayılı TEK. Kanu

nu Tasarısı hakkında yeteri Ikadar konuşma yapıl
mış ve konu aydınlığa kavuşmuştur. 

ıBu nedenle yeterlik önergemin işleme konulma
sını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
İbrahim BARANGİL 

A. ASIM İĞNECİLER — Önergeyle ilgili Sayın 
'Başkan. 

MUSTAFA ALPDÜNlDAR — Ben de aleyhin
de .söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerinin bir lehinde, 
bir aleyhinde söz vereceğim. Sayın İğneoiler'in le
hinde veya aleyhinde konuşmasını öğrenelim... 

A. ASIM İĞNECİLER — Aleyhinde efendim. 
IBAŞKAN — Aleyhinde Sayın İğneciler konuş

muş oluyor. 

Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

'Konuşmaların, müzakerelerin kısa kesilmesi için 
sık sık önergeler veriliyor. Sayın arkadaşlarımızın 
görüşlerini elbette saygıyla karşılıyoruz. Yalnız, biz 
burada ekspres kanunlar çıkarmakla bir rotatif ma
kinesi gibi çalışmak üzere gelmiş değiliz ve bu Da
nışma Meclisinin, Cumhuriyet tarihinin parlamento 
hayatında kötü kanunlar çıkarmakla şöhret yapmış 
'bir meclis olmasını da hiçbirimiz arzu etmeyiz. Bu 
itibarla, bugün' gece mesaisi yapmaya muhterem He
yetiniz ıkarar verdi, bunu yapacağız elbette. Ancak 
bu demek değildir ki, çok sayın değerli üyelerimizin 
görüşlerini almayalım, yarım keselim, hemen madde
lere geçelim gibi, bir havanın doğmasına sebep ola
bilir. Kanunun maddelerine geçilip 'geçilmeme mu
kadderatı elbetteki Yüce Meclisinizin oylarıyla tespit 
edilecektir. 'Bu itibarla, hiç değilse bu saate kadar 
•Kanunun genelinde konuşmak üzere söz almış olan 
arkadaşlarımızın söz halklarını tanıyalım, ondan son
ra gereği düşünülsün. Bu itibarla, sanırım ki, beş 
sayın arkadaşımız daha kaldı; onları da dinlersek bu 
Kanun hakkında daha huzurlu 'bir karar verecek 
ortama kavuşacağımızı sanıyorum. Bu itibarla da 
önergenin aleyhinde söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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•BAŞKAN — Teşekkür edenini Sayın İğneciler. 
Sayın (Barangil, önergemizde, Sayın İğnedler'in 

üzeninde durduğu 'hususa yer vermek (istiyor musu
nuz, yoksa aynen oylayayım mı?.. 

İİıBRAHlM BARANGİL — Müsaade eder mi
siniz efendim?-

(BAŞKAN —' 'Buyurum efendim, buyurun Sayım 
Barangil. , 

İBRAHİM IBARANGİL — Sayın Başkan, değer- • 
li arkadaşlarım; 

Önergemin malksadı ihiiç kimsenin söz hakkını sı
nırlamak değil ve ekspres kanunlar çıkarmak gaye
sini de gütmüyoruz, ©una kesinlikle karşı koyarım. 
Gece de çalışma kararımı biraz evvel almış 'bulunu
yoruz. Buna ben de olumlu oy verdim. Ancak, üze
ninde konuştuğumuz Kanun aşağı yukarı 8-10 arka
daş •tarafından deştirildi, ıbirkaç arkadaşımız daha 
konuşacak. 'Ben onların konuşmalarını kısıtlama ga
yesini istihdaf ötmedim. Ancak bundan sonra lüzum
suz konuşmalar yapılmasın gayesiyle önergemi ver
dim. 

Eğer konuşan arkadaşların üzenimde durduğu nok
talara dikkat ©dersek üç ana 'başlık altında 'toplaya
biliriz. Bütün arkadaşlar bu üç konuyu işledi. 'Bun
dan sonra konuşacak ark adaşların daha işleyecek ye- • 
mi konuları olduğunu düşünemiyorum ve tahmin 
edemiyorum. Önergemin asıl maksadı budur. 

Saygılar sunarım, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Barangil. 
Sayım Barangiîin önergesini Hükümetin ve Ko

misyonun söz hakkımın saklı kalması kaydıyla oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

A. ASIM İĞNECİLER — Söz atanlar konuşa
cak mı Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Öyle bir açıklama getirmediler timer-
gderine. 

A. ASİM İĞNECİLER — Yaptılar efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Evet efendim, onla

rım aldıkları hakkı kısıtlama gayesini istihdaf 'etme
diğimi açıkladım Sayın (Başkan. 

IBAŞKAN — Yani beş arkadaşımız daha görüş -
suniler; 'bu kayıtla önergeyi 'vermiş oluyorsunuz?.. 

İBRAHİM 'BARANGİL — Evet efendim, 
(BAŞKAN — Söz alanlar dahil olmak üzere ye

terlik önergesinii oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın 'Haznedar, (buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

'Danışıma Meclis inin değerli üyeleri; 
Çok önemli ıbir kanunu müzakere etmekteyiz. 

Bu Kanunum önemi, Ibir sistem değişikliğini öngör-
mesinden kaynaklanmaktadır. 'Filhakika, tam (80 yıl
dır (Türkiye'de ilk dektnik tesisi 1902 senesinde ya
pılmıştır) uygulanmakta olan bir sistem değişmekte, 
işletme .belediyelenden, köylerden, köy biirlikleriinıdem 
ve kamu tüzelkişiliğine haiz özel kuruluşlardan Tür
kiye 'Elektrik Kurumuna geçmektedir. 

'Bu Kanunun birtakım neticeleri olacaktır. Bu 
nedenle, Kanunum ne getirdiğini, ne götürdüğünü, ni
çin geıtini'ldiğini mutlaka çok iyi bilmemiz ve oyları
nızı ona göre Jkullanırnamız yerinde olur. Aslında ge
çen celseden beni söz alan arkadaşlarım Kanun hak
kında birçok hususlara değindiler. 'Ben izninizle bun
lar dışında olduğunu telakki ettiğim bazı noktalarla, 
üzerimde mutlaka vurgulanması iktiza eden bazı hu
suslara değinmekle iktifa edeceğim. Önce Kanun 
ne getiriyor, bumu bir tetkik etmemizde yarar var. 

Türkiye'deki dektirifiıkasyon konusunu iki bölü
me ayırmak kabil. 'Binincisi, 13*112 sayılı Kanunun ka
bul edildiği 19ı7Q yılıma kadar devam eden bölüm, 
ikincisi ondan sonraki dönem. 

1I3H 2 sayılı Kanunun kabul edildiği 1970 yılına 
kadar Türkiye'de elektrifikasyon konusuyla ilgili olan 
kuruluşlar : 'Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; bü
yük barajlar ve 'hidrodektrik santralların inşasıyla 
sorumlu; Btibank termoelektrik tesislerin kuruluşu, 
lenıterkonndkte sistemim tesisi ve işletilmesiyle görev
li; YSE Genel Müdürlüğü 19'ÖO'lardan sonra kurul
muş, köy e'lektrifikasyomuyla meşgul oluyor; İller 
'Bankası bütün belediyelerin elektrik tesislerimin üre
tim, iletim ve dağıtım sistemlerinü kurmakta; omum 
dışında belediyeler var, onun dışında özel sektör var, 
otoprodüktörler var. 

Konuşmacı aıikadaşlarımın tümü DSİ, Btibank 
vesaire konularında aydınlatıcı birtakım bilgiler ver
miş olmalarına rağmen, İller Bankası üzerinde yete
rince durulmadığı kanısındayım. 

Türkiye'de elektrifikasyonla meşgul olan kuruluş
ların ilki İller Bankasıdır. İller Bankası, «'Belediyeler 
Bankası» adı altında 1933 yılında kurulmuştur. Bi-
lahara 1945 yılımda «İller Bankası» ismini alıyor ve 
il özel 'idareleri ve köyleri de kapsamı içime almış 
bulunuyor, 
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Türkiye'de, ilik büyük eleikıfcrik tesisleri ihalesi İller 
Bankası tarafından yapılmıştır; sene 1949. 75 tane şe
hir ve kasabanın elektrik tesisi o yıl ihale ediliyor; 
toplu olarak. Bu tesislerin pek çoğu hidroelektrik te
sisler olarak ihale edilmiş. Bu 'hareketin Türkiye'de 
hidroelektrik tesislerin projelendirilmesi, inşası ve 
inşada karşılaşılan konular olarak bilgi birikimi ba
kımlından fevkalade ıbüyük önemi olmuştur. O tarih
lerde daha Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü veya 
herhangi bir kuruluş hidroelektrik tesislerin barajla
rının inşasına (başlamamıştır. 'Bilahara, gelecek olan 
o dönemde bu bilgi 'birikiminin önemli etkiler, 
olumlu etkileri olmuştur. 

İller Bankası 19149 yılından sonra ki, o yıl 5116 
sayılı Kanunda ihdas edilen «'Belediyeler Fonu» nun 
getirmiş olduğu malî imkândan yararlanarak bu ha
rekete girişmiş vaziyette. O yıldan sonra 'gittikçe hız
lanan bir tempoyla belediyelerin elektrik tesislerinin 
(Bu elektrik tesislerinin içinde 'üretim tesisleri mev
cut, iletim tesisleri mevcut ve dağıtım tesisleri mev
cut) inşasına büyük ihir hızla devam etmiştir. 

'Halihazırda il'667 belediyenin 16413 adedinin eleik
trik tesisi 'bitirilmiş vaziyettedir. Bu bitme, bir defa 
değil birkaç defa ele alarak 'bitirilme şeklinde müta
laa edilmelidir. 24 belediyenin elektrik tesisi de 'ha
lihazırda İller Bankasının programında «Devam eden 
iş» olarak gözükmektedir. 'Bu tesislerden 18 adedi 
sadece enterkonnekte sisteme 'bağlı olmayan beledi
yelerdir. 

il'3'1',2 sayılı Kanunun kabulünden sonraki dönem
de, 113:112 sayılı Kanun, üretim ve iletim tesislerini 
Türkiye Elelkıtriık Kurumunun tekeline vermiştir. Ay
rıca, özel sektörün enerji tesisleri (kurmasını yasak
lamış; mevcut olan halklar saklı kalmak kaydıyla. 
Dağıtım sistemi, orta gerilim ve alçak gerilim dağıtım 
şebekeleri gene belediyelerin istetmesine terk edil-
mıiştlir. Ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumu, YSE ta
rafından devam edilmekte olan köy elektrifikasyonu 
konusunu da üzerine almıştır. 

Şimdi, bu Kanun ne getiriyor?... Bu Kanun, bi
raz evvel de arz ettiğim gibi, belediyelerce işletilmekte 
olan, (Özellikle «Belediye» ismini zikrediyorum) orta 
gerilim ve alçak gerilim şebekelerinin Türkiye Elektrik 
Kurumu tarafından işletilmesini, ta aboneye kadar 
Türkiye Elektrik Kurumunun giderek paralarının tah
sil edilmesini kapsıyor. Bunun yanında tabiî köyler 
var, köy birlikleri var ve kamu tüzelkişiliğine haiz ida
reler var, elektrik idareleri var, bunlar da Türkiye 
Elektrik Kurumuna geçiyor. Türkiye Elektrik Kuru
mu bunların mal varlıklarını da devralıyor. 
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Ayrıca, bir olumlu yan olarak ifade edilebilecek 
yönü : Küçük su kaynaklarının, küçük kömür kay
naklarının değerlendirilmesi suretiyle elektrik üreti
minde özel sektöre bir imkân tanınıyor. 

Niçin bu Kanun getirilmiştir?... Bu Kanunun getiril
me nedenleri nedir?.. Kanun gerekçesinde görüyoruz, 
arkadaşlarımızın çoğu da değindi; en büyük gerekçe 
şebeke kayıplarının yüksek oluşudur. «Şebeke kayıp
ları çok yüksektir» diyorlar. Hatta gerekçede şöyle bir 
şey var : Türkiye'de satılmakta olan takriben 24 
milyar kilovat/saat enerjinin yarısı, 12 milyar kilovat/ 
saat'i takriben belediyeler tarafından satılmakta. % 
25 seviyesinde kayıp olduğu ifade ediliyor. % 25 se
viyesindeki kaybı nazarı itibara alırsanız 3 milyar ki-
lovat/saat'lik bir kayıba tekabül eder. «Eğer bunun» 
diyorlar «yarıya indirilmesi kabil olsa Türkiye yılda 
1,5 milyar kilovat/saat enerji kazanıyor. Bunun da 
ekonomiye olan katkısı takriben 150 milyar civadın-
dadır. O halde, belediyelerin sebebiyet vermiş oldu
ğu bu yüksek kayıpları ortadan kaldırmak bakımından 
tesislerin Türkiye Elektrik Kurumuna geçmesi uygun 
olur.» Mantık bu. 

Bu mantık, gerek Malî İşler, gerek iktisadî işler 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş vaziyettedir. 
Bu konunun biraz derinlemesine incelenmesinde yarar 
görüyorum. 

Acaba kayıplar Türkiye Elektrik Kurumunun ve
ya Kanun gerekçesinde ifade edildiği tarzda yüksek 
olabilir mi?... Bunun cevabı için biraz evvel arz etti
ğim gibi, bu işlerin nasıl yapıldığı hususunda muayyen 
fikre sahip olmak gerekir. Biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi, istanbul, Ankara, İzmir hariç ve belki bir - iki 
tane büyük şehir hariç Türkiye'de elektrik tesislerinin, 
şehir ve kasabalardaki elektrik tesislerinin % 99'umı, 
aşağı yukarı tamamını iller Bankası bilfiil yapar. 
Bunun evvela projesini hazırlar. Proje, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının çıkarmış olduğu Dış Te
sisat Yönetmeliğine göre hazırlanır. Sonra?... Sonra 
uygulaması yapılır. Uygulaması gene belediyelerin ver
miş olduğu yetkiye istinaden tiler Bankası tarafından 
bilfiil yapılır, ihale etmek suretiyle veya bilfiil kendisi 
fevkalade tecrübeli, bu konuda yetişmiş, yıllardan beri, 
33 senedir bu işlerle uğraşmış teknik elemanların ne
zaretinde. Bu tesislerin anamalzemesi iller Bankası ta
rafından toplu olarak mubayaa edilir. Böylelikle hem 
ucuzluk, hem standart yüksekliği, hem de çeşit azlığı 
sağlanmış olur. Bu tesiler biter, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının tecrübeli bir mühendisinin başkan
lığında kabulü yapılır; bir heyet marifetiyle kabulü 
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yapılır. Dış Tesisat Yönetmeliğine uygun olmayan 
hiçbir tesisin kabulünün yapılması kabil değildir. 

Bu şartlar altında bir tesis vücuda getiriliyor; son
ra bu tesiste gene de kayıplar yüksek olabiliyor. Bu
nu mantığın alması kabil değil. 

İkinci husus buna karşı şu söylenebilir : Evet, 
tesisler bu şekilde yapılıyor; ama arkasından da tev
sii gerekiyor, ıslahı gerekiyor, takviyesi gerekiyor. O 
durumlarda belediyeler kendi başlarına hareket edi
yorlar; binaenaleyh bu kayıplar gene meydana çıkı
yor. 

Durum gene böyle değil. Belediyelerin evvela ma
lî imkânları mevcut değil. Bir tesisin takviye, ıslah 
veya tevsi edilmek için evvela malî güçleri buna ye
terli değil. O zaman mutlak surette İller Bankasına baş
vuruyorlar. İller Bankasının mühendisleri mahalline 
gidiyor, onların yapmış olduğu inceleme sonucuna 
göre hazırlanan projeler ancak uygulanabiliyor. O pro
jelerin uygulanması halinde de, gene aynı esaslara ria
yet edildiği için, kayıpların yüksek olması için ileri 
sürülen nedenler Ortadan kalkmış oluyor. 

Bunun dışında Isıtanıbul, Ankara, İzmir gibi bü
yük şehirler var. Bu şehirlerde İller Bankası hakika
ten devreye girmiyor. Girmiyor; ama onlar da gene 
mevcut mevzuata göre tasdikli bir proje olmadan 
bir uygulamaya geçmeleri kabil değil. Aksi takdirde 
mesul olurlar. Onlar da proje yaptırıyorlar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına tasdik ettiriyorlar, 
o projeyi uyguluyorlar. 

Bu büyük şehirlerdeki elektrik işletmelerinde ça
lışan mühendislerin tecrübesizliğini ileri sürmek de 
kabil değil. Hem çok sayıda elemanları var, hem tec
rübeli bu işlerde bilfiil yetişmiş ve çalışmakta olan 
elemanlar. Onların nezaretinde yapılan ve bu şekilde 
projelere uygun olarak yapılan bu tesislerde kayıpla
rın çok yüksek olduğunun iddia edilmesi kabil değil. 
Ayrıca onların da gene Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının tecrübeli mühendisinin başkanlığındaki 
Kabul Heyeti tarafından bu tesislerin de kabulü ya
pılıyor. O zaman nasıl oluyorda bu kayıplar, bu ka
dar yüksek çıkabiliyor?.. 

Benim mantığımın bunu almadığını komisyonlar
da ifade ettim. Bir tek sebep akla gelebiliyor; reak
tif kayıplar... Elektrik enerjisinde reaktif güç nede
niyle, aşırı güç nedeniyle bu nevi kayıpların meyda
na geldiği ifade edilebilir belki. Bu ölçülere varmaz; 
ama edilebilir, fakat onu zaten Türkiye Elektrik Ku
rumu veya Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı hal
letmiş vaziyette, Reaktif güç nedeniyle ortaya çıkan 
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sarfiyat ayrıca parası tahsil edilen bir güç şeklinde 
ve o kadar önemli bir faktör ki bu, (Şimdi Türkiye 
Elektrik Kurumunun bizzat yapmış olduğu hesaplara 
istinaden ifade edeceğim) o kadar gayri ekonomik 
bir şey ki, hiçbir ekonomik işletme bu reaktif gücün 
muayyen bir seviyeyi aşmasına kesinlikle müsaade 
edemez, çünkü gayri ekonomik çalışmış olur. 

Evet, bakın Türkiye Elektrik Kurumunun yapmış 
olduğu hesaplar. Diyorlar ki, bir müşteri için 1981 
Nisan ayında reaktif enerjiye altı küsur milyon lira 
para ödenmiş. Nisan ayında Cos 0 0,82 olarak tes
pit edilmiştir. Cos 0 0,82'den 0,95'e çıkarmak için 
14 000 Kvar kondensatör grubu gerekmektedir. Bu
nun için 30 mriyon liralık yatırım gerekir. Yalnız 
bir ayda altı milyon ödediğine göre, 30 milyonu 5 - 6 
ayın içinde amortize etmektedir. 

Hiçtyr ekonomik işletme bu yatırımı yapmamak 
sureciyle devamlı olarak bu zarara katlanabilir mi?.. 
Katlanması kabil değildir. Binaenaleyh, reaktif gü
cün aşırı ölçülere varması nedeniyle kayıpların fazla 
olduğu hadisesi zaman içinde kendi kendine bu sis
tem içinde zaten kendiliğinden halledilecektir. 

Ben biraz evvel de ifade ettiğim gibi, kayıpların 
şebekelerde kesinlikle bu ölçülere varmaması gerek
tiği hususunu iddia ettim. Buna karşılık, Türkiye 
Elektrik Kurumunda belediyelerden intikal eden bir
takım rakamlara istinaden bu kayıpların gene yük
sek olduğu ifade edildi. Hakikaten tespitlerde böyle. 
Belediyelerden bildirilen rakamları, sorulduğu şekliy
le sorulan suale verilen cevap neticesinde elde edilen 
rakamlara bakıyorsunuz, hakikaten Sayın İktisadî İş
ler Komisyonu Başkanının Kanunu takdim ederken 
burada okumuş olduğu seviyelere ulaştığını görüyor
sunuz; ama işin içine bir parça daha girdiğiniz za
man başka şeylerle karşı karşıyasınız. 

Evvela peşin olarak söyleyeyim bu rakamlara gü
venmek kabil değil. Niçin bu rakamlara güvenmek 
kabil değildir?.. Şunu arz edeyim, bu rakamlar gene 
tashih ediyorum belediyelerin bildirmiş olduğu rakam
lardır, Türkiye Elektrik Kurumu bunu kendiliğinden 
çıkarmıyor; ama Türkiye Elektrik Kurumunun tes
pit etmiş olduğu aynı rakamlar elimde iki cetvel ha
linde. Bir tanesinin kompütürden çıktığı anlaşılıyor 
çünkü, öyle bir tablo; diğeri de İktisadî İşler Komis
yonu Alt Komisyonunun tespit etmiş olduğu rakam
lar. İkisini karşı karşıya getirdiğiniz zaman görülen 
manzara şu : 

Şimdi, Adana'da (1979 senesi için yalnız bir ta
nesi, diğeri üç seneyi kapsıyor) 1979 senesinde bu 
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cetvele göre kayıp % 23.1, öbür rakama bakıyorsu
nuz % 17.3, Afyon'da yine Komisyonun tespit etmiş 
olduğu rakama göre, kayıp % 21.1, diğer cetvele 
bakıyorsunuz, Türkiye Elektrik Kurumunun vermiş 
olduğu rakama % 12.7 (Anormal şeyleri söylüyo
rum). Bilecik'te bu cetvelde % 69.2 kayıp var, öyle 
gözüküyor; oysa, Türkiye Elektrik Kurumunun kom-
pütürden çıkan cetvele göre % 12.9, Bingöl'de % 
69.5'a mukalbil % 10.6; tamamına bu şekilde baktı
ğımız zaman arada çok korkunç farklar görüyorsu
nuz. Buradan da bu rakamlara güVenilmesinin kabil 
olmadığı sonucu kolaylıkla çıkarila'bil'iyor. 

İkinci husus şu : Yine ^bakıyorsunuz bu cetvele, 
Komisyonun tespit etmiş olduğu cetvele mesela Ga
ziantep alınmış. Gaziantep'de 1981 senesinde % 19.1 
kayıp gözüküyor. Oysa Gaziantep'in elektrik tesisi 
yeni bitiyor. Yeni biten bir tesiste bu ölçüde bir ka
yıp olması imkân ve ihtimal dışı. Erzincan'a bakıyor
sunuz keza % 12.9; normali o, yeni bitti tesisi, Ela
zığ c/0 13.5; tamam o da yeni bitmiş vaziyette, Ra
kamlar böyle. 

Bir başka husus şu : Farzedelim ki bu rakamlar 
bir an için doğrudur, belediyelerin vermiş olduğu bu 
rakamlar doğrudur. Yalnız ıbu rakamların içinde şu 
hatalar var, bunları nazarı itibare almadan ifade et
mek bizi yanlış neticelere götürür. Evvela okuma ha
taları var, şahıs geliyor saatten okuyor. Acaba doğru 
mu okudu?.. Bu bir. İkincisi; tahsil edilemeyen elek
trik ücretleri var, bu da belediyelerce bildirilirken 
tahsil edilen para olarak bildirildiğinden sonucu etki
liyor. Çünkü şu şekilde tahsil edilmiş, Türkiye Elek
trik Kurumu belediyeye diyor ki, «Ben size şu ay 
şu Ikadar enerji sattım, siz ne kadar sattınız?..» bir, 
ikincisi de «Ücretsiz olarak verdiğiniz enerjinin mik
tarı nedir?..»ı Bu ikisini toplayın, bana bildirin diyor. 
Bu ikisi toplanıyor, kendi sattığı ile aradaki fark 
otomatikman kayıp diye ifade ediliyor. 

Oysa, belediyenin «Sattım» dediği enerji içinde 
bedelini tahsil etmediği ücretler var,. elektrik ücret
leri var. Bunu da ikiye ayırmak kabil. Bir, okunup 
tahsil edilemeyen elektrik enerjisi bedeli; iki, kaçak 
olarak kullanılmakta olan elektrik enerjileri. Bunlar, 
burada kesinlikle nazarı itibare alınmadan değerlen
dirmeye talbi tutulmuş oluyor. O yüzden de kaçak ve 
kayıp olarak toplam enerji miktarı yüksek gözükü
yor. 

Aslında kaçak olarak ve bedeli tahsil edilmeyen, 
yanlış okumaya dayanan değerlendirmeleri kayıp 
olarak ifade etmek ka'bil değildir ve ibunu ıbir gerek

çe olarak, şebekelerin devri için bir gerekçe yapmak 
da yanlış olur kanısındayım. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonun
da tesadüfen EGO Genel Müdürü de orada olduğu 

jçin ben kendilerine bir sual yönelttim. «Acaba, bu 
bildirilen rakamların içinde kaçak ve kayıp olarak 
bir tefrik yapsanız takriben ne kadar olur, bir rakam 
verebilir misiniz veya bir nispet verebilir misiniz?..» 
dedim. % 50 olduğunu ifade etti, yani kaçak ile ka
yıplar aşağı yukarı birbirine eşittir demek istedi. Eğer 
onu nazarı itibare alırsanız, mesela Ankara'daki ka
yıp, ıbu cetvele göre 'bile yüksek görülen kayıp % 9 
seviyesine inmektedir. % 9'da yönetmeliklerin cevaz 
vermiş olduğu bir seviyedir, bunun altına inmek ilk 
yatırım masraflarını fevkalade fazla arttırır. O ilk 
yatırım masrafı nedeniyle yaptığınız fazla masrafla
rın yıllık faiz ve amortismanları düşündüğünüz kayıp 
enerjiden dolayı kaybın çok daha üstünde rakamlara 
ulaşabilir. 

O nedenle, ekonomik olarak yapılabilecek tesis
lerde % 9, hatta yönetmelik % 10'a kadar cevaz 
vermektedir, kayıplar makul karşılanır. 

Şimdi gene şebeke kayıplarının belli limitleri aş
masının nedeni olarak gerekçede belediyelerin tesis
lerine gereken yatırımı, ıslahı, takviyesi ve tevsii için 
gerekli yatırımı yapmadığı ifade edilmektedir. Aca-
iba bu hadise, bu iddia yerinde midir?.. Bir de onu 
incelemekte yarar var. 

Evvela 1312 sayılı Kanun 'belediyelerin, sadece 
elde ettikleri elektrik gelirlerinin % 5'i oranında bir 
meblağı bir fonda biriktirmek suretiyle bunu tesisle
rin ıslahına, takviyesine ve tevsiine sarf edeceğini 
emretmektedir. Tahsil ettiği tüm bedelin % 5'ini hir 
fonda biriktirecek ve bu maksatla sarf edecek, 'baş
ka işe sarf edemeyecek. Kanunun amir hükmü bu. 

Türkiye Elektrik Kurumunun veya gerekçede ifa
de edilen miktarlara göre belediyelerin bir yılda sat
mış olduğu enerji miktarı 1'2 milyar kilowat - saat 
mertebesindedir. Satış bedellerini 1982 yılı için alıp 
6,5 lira olarak kıymetlendirin, bunun değeri takriben 
80 milyar TL. yapar. 80 milyarın % 5'i 4 milyar TL. 
Demek ki, kanunun öngördüğü yatırım miktarı yıl
da 4 milyar TL.'nın şebekelerin ıslahı, takviyesi ve 
tevsii maksadıyla kullanılmasını amir. 

Münferit olarak bir kısım belediyeler belki de 
hakikaten bu ölçüde tesislerine yatırım yapamıyor 
veya yapmamış olabilirler. Ancak, elimdeki rakam
lardan okuyorum; belediyeler Türkiye Elektrik Ku
rumuna gerekli parayı ödemiyorlar, onu belki sarf 
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ediyorlar; ama öte yandan farkına varmadan aslın
da bu dediğim rakamların çok üstünde şebekelere 
yatırım yapılmaktadır tiler Bankası eliyle, 

Elimdeki rakamlara göre: 1978 senesinde o 4 
milyara mukabil, 1982 fiyatlariyle İller Bankası şe
bekelere 8 milyar 750 mıilyon liralık yatırım yapmış. 
1979'da bu 9,4 milyar lira olmuş, 1980 senesinde 
12,8 milyar liraya ve 1981 yılında 18 milyar 400 mil
yon liraya yükselmiş. 4 m'ilyar lira yatırımı yeterli 
görüyor kanun, şebekelere yapılan yatınım 18 milyar 
400 milyon lirayı bulmuş 1982 fiyatlarıyla. O zaman, 
«Şebekelere yeterli miktarda yatıranı yapılmıyor» id
diası da kesinlikle geçerli bir 'iddia olarak telakki 
edilemez. 

Ancak bir husus var, onu da arz etmek gerekir. 
Aslında Türkiye'de şebekelere yapılması iktiza eden 
yatırım bu rakamların çoık üzerindedir. Bu yapıla
mamaktadır. Nitekim 1982 yılı programına iller Ban
kasınca alınabilen tesis adedi sadece Tl 'den ibarettir. 
Çünkü, «1982 yılı bir derlenme toparlanma yılı ola
cak, başlamış yatırımlara ancak 'devatm İmkânı mev
cut, onun dışında yeni işlerin alınması doğru değil-
'dir»| görüşünden hareket edildiği için, 1982 yılında 
11 tesis ele alınabilmiştir. Oysa İller Bankasına, «Be
nim tesisimi ıslah etmek üzere ele al»< diye müracaat 
eden belediye sayısı 250'nin üzerindedir ve bunların 
3 tanesinin de projesi mevcuttur. 

Demek ki, :konu dönüp dolaşıp finansman mese
lesine gelip dayanmaktadır. Belediyelerin imlkânları 
mevcut değildir. Belediyelerin malî imkânları mev
cut olmadığı gibi, Türkiye Elektrik Kurumunda da 
bu1 imkânların mevcut olduğunu iddia etmek kabil 
değil. Çünkü, her ikisi de bütçeden kaynaklanmakıta-
dır. Genel denge içinde enerji sektörüne yapılabile
cek yatırım miktarı tespit edilir. Bu tespitte belki üre
tim ve iletim tesisleri ön plana geçer, ayrılabilen mik
tarın geri ıkalan kısmı ile de şebekelerin veya dağıtım 
'sisteminin sarfına yönelinilir. İşte bu rakamı, bu harcı 
kesmek Türkiye'de belediye şebekelerini ıslah etmek 
için gerekli olan meblağa, seviyeye ulaşamamakta
dır. Sorun asıl burada yatmaktadır. Bu, Türkiye'nin 
.sorunudur, 

Bir noktaya daha gene bu hususta değinmek isti
yorum. Belediyeleri itham ediyoruz; «Niçin şebekeni 
ıslah etmedin, kayıplar bu Jcadar niye yükseldi?» di
ye. Ancak, 1312 sayılı Kanunun 28 inci maddesini 
ökulduğumuz zaman bu 'konuda gerek Enerji ve Ta

bii Kaynaklar Bakanlığına, gerekse Türkiye Elektrik 
Kurumuna da büyük mesuliyetler düşüyor. Kanun 
maddesini okuyorum : 

«Dağıtım tesislerini kendileri kuran ve işleten be
lediyeler, köyler ve diğer amme hüviyetindeki hükmî 
şahıslar bu tesislerini kurarken ve işletirken aşağıda
ki şartlara riayete mecburdurlar: 

Balkanlık, TEK ve ilgililerle birlikte tespit ve Ba
kanlıkça tasdik edilecek programlara uygun olarak 
elektrik tesislerini ihtiyaçlara göre ıslah, takviye ve 
tevsi etmeye devam etim ek...»! 

Belediyelere yüklenen külfet bu; ama nasıl ola
cak? Bakanlık toplayacak. Kimleri? «Türkiye Elek
trik Kurumunu ve ilgilileri»! diyor. Bu ilgililer ile bir
likte toplanılacak, programlar yapılacak; tevsi prog
ramları, takviye programları, ıslah programları ve 
bunlar da uygulanacak Bakanlığın tasdikiyle. Kesin
leşecek olan bu programlar, tabiî şimdi Devlet Plan
lama Teşkilatı da var, oraya intikal ettirilecek, ora
dan geçtikten sonra uygulanacak. 

1312 sayılı Kanunun çıktığı 1970 yılından beri 
ben bu işlerin içindeyim ve bu tarihe kadar tek bir 
defa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, bele
diyelerin elektrik tesisleriyle ilişkili olarak böyle bir 
program için bir toplantı tertip ettiğini bilmiyorum. 
O halde, burada maddî imkânları yetersiz olduğu için 
tesislerini layıkıyla ele alamadığını iddia ettiğimiz be
lediyeleri yalnız başına itham etmek günah olur. Gö
rülüyor ki, konu üzerinde Sayın Bakanlığın ve biz
zat Türkiye Elektrik Kurumunun da mesuliyetleri 
ve günahları mevcuttur. 

Kanunun gerekçesinde ileri sürülen başka husus
lar da var. Diyorlar ki, «TEK tesislerindeki arızalar 
diğer abonelere intikal ediyor. Bu, iyi işletilmeme-
den neşet etmektedir»! Aslında bu iddia, teknik ar
kadaşlarım çok daha iyi bilirler, tam manasıyla ger
çekleri yansıtmıyor. Nedeni şu : 

Türkiye Elektrik Kurumu, üretim tesisinden ile
tim tesisleri kanalıyla, mesela; köylere enerji verir. 
Bir büyük enerji nakil hattı mevcuttur, buradan bir 
noktasından köye enerji alınır; «Branşman 'hattı» de
diğimiz hattan. Bu branşman hattından sonra köy
deki dağıtım şebekesinde enerji kullandık. Eğer da
ğıtım şebekesinde işletme hatasından mütevellit bir 
arıza meydana gelir ise, demek isteniyor ki gerekçe
de, bu arıza branşman hattını geçip anailetim hat
tına intikal «der, anailetim hattından enerji alan di
ğer kuruluşlar veya tesisler de bundan zarar görür, 
oralarda elektrik kesintileri vesaireler olur... 
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Aslında çok iyi bilinmektedir ki, eğer branşman 
'hattı üzerinde gerekli tertibat alınır ise, köydeki elek
trik tesislerinde vücuda gelecek olan bir arızanın 
anahatta intikali 'kabil değildir. Bu hattın işletmesini 
de Türkiye Elektrik Kurumu yapmaktadır. Yani 
enerji nakil, iletim battı ile hatta trafonun işletilme
sini, bakımını, onarımını Türkiye Elektrik Kurumu 
yapmaktadır. O halde o branşman hattı üzerine ge
rekli cihazlar konulduğu takdirde tam o noktada, 
zaten bu intikallerin bahis konusu olmaması iktiza 
eder, 

Türkiye Elektrik Kurumu, Kanun bu şekilde çık
tığı takdirde, acaba ne gibi neticeler verir? Demin 
anlattığım hususların dışında neler meydana gelir? 
Evvela Türkiye Elektrik Kurumu bu genişlik ve kar
maşıklıktaki bir şebekeyi, bir sistemi nasıl işletecek
tir? Bu sualin cevabının verilmesi iktiza eder. Bu 
bir eleman meselesidir, bir teşkilat meselesidir, bir 
tecrübe meselesidir. 

Kanun gerekçesinde veya müzakereler safhasın
da bize ifade edildiğine göre, belediyelerdeki bu iş
lerle uğraşan personelin Türkiye Elektrik Kurumuna 
geçmesi bahis konusudur. Bunu, aynen bu şekliyle 
gerçekleşecektir, diye düşünmek mümkün değildir. 
Nedeni şudur : 

Belediyelerdeki o personel çeşitli maksatlarla kul
lanılmaktadır. Elektrik tesisleri Türkiye Elektrik Ku
rumuna geçse bile birçok belediyede aynı tip elema
na belediyenin diğer tesislerinde kullanılmak üzere 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, o elemanları kesinlikle 
Türkiye Elektrik Kurumuna vermeyeceklerdir. O za
man Türkiye Elektrik Kurumu bu elemanların yeri
ne, kuracağı teşkilatta mutlaka dışarıdan yeni ele
manlar almak mecburiyetinde kalacaktır. Bu, işlet
menin daha pahalı olması anlamına gelir; yani elek
trik fiyatlarına zam demektir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, Kanun bu şekilde ger
çekleştiği, çıktığı takdirde, bütün şehir ve kasabalar
daki elektrik tesislerini bilfiil kendisi yapacaktır, so
kak aydınlatmasını, park ve meydan aydınlatmaları
nı kendisi bedava olarak verecektir. Belediyenin sa
hip olduğu yetkilere sahip olmadan bir şehrin içinde 
direk dikmek, trafo tesis etmek, elektrik nakil hattı 
çekmek, kablo döşemek harikulade güç hadiselerdir. 
Bu işin içinden gelen birisi olarak ifade ediyorum : 
Bizzat belediyenin işi olmasına rağmen, bizzat bele
diye o kadar büyük müşkülatlar çıkarmaktadır ki, 
işler geniş şekilde aksamaktadır. Belediye ile işibiriiği 
yapmadan bu nevi hizmetleri kolaylıkla görmek ka

bil değildir. Belediyenin çok kolaylıkla halledebilece
ği bir intifa hakkı, bir irtifak hakkı, bir istimlak hu
susu, tesisler Türkiye Elektrik Kurumuna geçtiği tak
dirde kesinlikle halledilemeyecektir, mutlaka yüksek 
meblağlar ödenmesi iktiza edecektir. Bu gene hizme
tin pahalıya mal edilmesi anlamına gelir. Ayrıca, ge
cikmeler nedeniyle artacak keşif ilavelerini nazarı iti-
bare almak gerekir. 

Eğer Kanun bu şekliyle çıkarsa, belediyelerin 
elindeki imar anarşisiyle (Gecekondu konusuyla) mü
cadelede Önemli bir araç olan bu elektrik kesme ha* 
diseleri de ortadan kalkacaktır; belediyelerin iddiası 
budur, 

Bir de elektrik projelerinin hazırlanmasında bir
takım müşküller ortaya çıkacaktır. Bir elektrik pro
jesini hazırlayabilmek için evvela o kasabanın hali
hazır haritası ve imar planının mevcut olması gere
kir. İmar planı mevcut olmadan yoğunlukların; yani 
nüfus kesafetinin (Nerelerde ne şekilde oluyor?), yer
leşim tarzının (Ticarî -. Sanayi bölgelerinin vesaire-
nin) bilinmesine imkân yoktur. O nalde, imar planı
nı bileceksiniz, halihazır haritası olacak. Bunlar bit
mez; bunun yanında, belediyenin diğer altyapı tesis
leri olan içme suyu ve kanalizasyon tesisleri vardır. 
Bu tesisler, özellikle şehirlerimizdeki nüfusun artma
sı neticesinde içme suyu tesislerinde cazibeyle isale-
ler değil terfili sistemlerin kullanılmaya başlamasın
dan, yerüstü sularına müracaat zarureti nedeniyle 
tasfiye sisteminin devreye girmesinden sonra enerji 
ihtiyacı fevkalade artmıştır. Bir Eskişehir şebekesin
de içme suyu ve kanalizasyon terfi ve tasfiye sistemi 
için iki adet 10 megavatlık enerji merkezi kurulma
sı gerekmektedir. Bir Adana kanalizasyon tesisinde 
sadece tasfiye sistemi için 18 megavatlık enerjiye ih
tiyaç vardır. Bu Seyhan'daki üç türbinden bir tane
sinin o işe tahsisi anlamına gellir. Bunun kullanıldığı 
yer ve miktarı belli olmadan yapılacak bir elektrik 
projesinin yeterli güvenlikte olmayacağı aşikârdır. 
Bunların belli olması, bu sistemin tümüne sahip bir 
kurul tarafından elbette çok daha rahatlıkla yapıla
bilir; yani haritasını yapan, imar planını düzenleyen, 
içme suyu tesisini yapan, kanalizasyon sistemini vü
cuda getirilen bir kuruluş elbetteki elektrik projesi
ni, kendi dışındaki bir kuruluşa nazaran çok daha 
sıhhatli bir şekilde elde etme imkânına sahip demek
tir. O kuruluş vardır; bu mahallî idaredir veya onun 
yetki vereceği İller Bankasıdır. Eğer dağıtım sistemi 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından işletilme yoluna 
gidilirse projenin bu bütünlüğü de kaybolmuş ola
caktır, 
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Ayrıca şu var : Türkiye Elektrik Kurumu bele
diyelerden bu tesisleri devralırken çok büyük meb
lağlar ödemek durumundadır. Gerçi İktisadî işler 
Komisyonunun konuyu halletmiş gibi bir vaziyeti 
var. Ben sevk edilen Kanunu okudum ve hayretler 
içinde kaldım. Bu meblağ aslında, 1962 yılından 1982 
yılına kadar son 20 yıl içinde, yalnız iller Bankasının 
bu süre içinde yapmış olduğu dağıtım sistemi için 
sarfettiği para 1982 flyatlanyila 200 milyar. Türk Li
rası civarındadır. Bunun içine, biraz evvel arz et
tim, istanbul, Ankara, izmir gibi çok büyük şebeke
lere sahip olan birkaç di daha ıd'a'hil değildir. Onları 
da katıp, ayrıca Bankanın yaptığının dışında beledi
yelerin kendi imkânlarıyla vücuda getirdikleri tesisle
ri de ilave ederseniz, bu rakamı bir misli katlamak 
çok makul olur; yani takriben 400 milyar 'liralık bir 
tediye bahis konusudur. Bu tediyeyi Türkiye Elektrik 
Kurumu durup dururken belediyelere ödeme zorun
da (kalacaktır. Oysa bunu üretim ve iletim tesisleri 
için sarfetse, sanırım bugünkü sıkıntıların büyük bir 
bölümünü halletmiş olur idik. 

!Bu konuda iktisadî işleri Komisyonunda Kanuna 
verilen şekil biraz tuhafıma giftti. Çünkü, iktisadî iş
ler Komisyonu belediye tesislerinin devir bedellerinin 
defter kıymetleri üzerinden, amortisman da düşüle
rek tespit olunacağını ve deftere geçmemiş masrafla-

. rın yok sayılacağını ifade etmektedlir. Bu takdirde 
ödenecek bedelin bu ifade edilene nazaran çok az 
olacağı ileri sürülebilir, elbette 400 milyar lira olma
yacaktır denebilir; ancak elektrik teslislerinde kulla
nılan malzemenin çok büyük bir kısmı bakır, alümin
yum1, çelik alüminyum iletkenler ile demirdir. Bun
ların hurdası dahi büyük kıymet ifade eder. İktisadî 
İşler Komisyonu, yıllar önce, paranın büyük bir kıy
met ifalde ettiği 'dönemde yapılmış tesislerden amor
tisman düşerek ve o günkü bedelleri bugün ödeyerek 
tesisleri TEK'e mal etmek istemektedir. 

dası dahi değerli olan bir malzemedir. 
Hal böyle iken, bilfarz 1970 yılında yapılmış bir 

alçak gerilim şebekesindeki bir kilogram bakır ilet
ken için Türkiye Elektrik Kurumu devir bedeli ola
rak, iktisadî işler Komisyonunun yaptığı düzenleme
ye göre, amortisman da düşüldükten sonra beledi
yeye 18 lira ödeyecek; ayrıca belediye aynı iletkeni 
fabrikasına teslim etse 480 lira alacaktır. İktisadî iş
ler Komisyonunca düzenlenen metin ancak «Gasp» 
sözcüğüyle nitelendirilebilir. Bu kadar haksız ve in
safsız bir müdahaleyi demokratik bir sistemle ve hu
kuk devleti anlayışıyla bağdaştırmak mümkün de
ğildir. Böyle bir işlem, değil malî gücü yetersiz oldu
ğu için binbir müşkülatla karşı karşıya bulunan be
lediyelere, bir millileştirme operasyonu sırasında ya
bancı kuruluşlara dahi reva görülemez. O nedenle 
bu maddenin mutlaka değişmesi gerekir. 

Ayrıca elektrik dağıtım hizmeti; alçak gerilim, or
ta gerilim dağıtım hizmeti bir mahallî hizmettir. 
Anayasa bu gibi hizmetleri mahallî idarelere bırak
mıştır; 116 ncı maddesi, belediye veya köy halkının 
müşterek mahallî ihtiyaçları mahallî idareler tara
fından görülür, der. 

Karakteri bu olan hizmetin merkezî hükümete 
bağlı bir kuruluş yerine halkın yönetiminde temsil 
edildiği mahallî idareler tarafından yürütülmesi da
ha doğrudur. Çünkü, halk hizmetten memnun olmaz
sa yönetim üzerinde hoşnutsuzluğunu oyu ile belirt
me ve etkili olma imkânına sahiptir. Merkezî hükü
met organı üzerindeki müessiriyeti ise direkt ve bu 
ölçüde kesin olamaz. Bu gibi görevlerin birer ikişer 
belediyelerden alınması belediyeleri güçsüzleştirir. Bu 
durum demokrasiye zarar verir; çünkü halk demok
rasinin üstünlüğünü mahallî idarelerde yakından 
müşahade eder, oyunun gücünü, fikrine olan saygıyı 
tecrübesiyle görür; demokrasiye bu nedenle bağlanır, 
demokrasinin halkın idaresi olduğuna bu şekilde 
inanır. Demokrasinin gelişmesi, serpilmesi, olgunlaş
ması için vazgeçilmez nitelikte olan mahallî idarele
ri güçsüzleştirme bir yana, hatta güçlendirme için 
gerekirse önemli fedakârlıklar göze alınabilmelidir. 

Kanunun olumlu yanı olarak biraz evvel de ifade 
ettim, küçük su ve kömür kaynaklarının değerlendi
rilmesi için bir imkân, yeni bir imkân getirmesidir. 
Şöyle arz edeyim : 

1312 sayılı Kanun çıkmadan önce İller Bankası 
belediyeler namına en azından, hidroelektrik tesisle
ri vücuda getirmekteydi, dizel jeneratör grupları kur
maktaydı. 

Bunun daha iyi anlaşılması için fiyatlar hakkında 
bir iki örnek vermek yerinde olacaktır : 1970 yılın
da bakır iletkenin kilosu 28 Türk lirası iken, bugün 
aynı iletken 740 liraya alınabilmektedir. Bu fiyatlar 
alüminyum için 20 liraya mukabil 470 lira, çelik alü
minyum için 17 liraya mukabil 430 liradır ve yine 
1970 yılında profil demirin kilogramı 2 lira 83 ku
ruş iken bugün 73 lira 10 kuruştur. Ayrıca, bırakın 
kullanılmakta olan malzemeyi, bakır iletkenin hurda
sını fabrikasına götürdüğünüz takdirde, 100 kilo 
hurda bakır için 65 kilogram kullanılmamış yeni 
elektrolitik bakır verilmektedir; yani bu derece, hur-
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Geçmiş, yapılmış işlere şöyle bir gözattığımız za
man şu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz; 1312 
sayılı 'Kanun İller Bankasının belediyeler namına 
üretim tesisi tesis etmesini önledi, hidroelektrik te
sisler kurulamaz oldu. 

1972 senesine kadar İller Bankası bu şekilde 103 
adet hidroelektrik tesis vücuda getirmiş ve bir bakı
yoruz, bu 103 hidroelektrik tesisinin 101 adeti 1972' 
den; yani Türkiye Elektrik 'Kurumu Kanununun bil

fiil uygulanmasından önce yapılmıştır. 1972 denmesi
nin nedeni şu : O sırada devam eden işler bitirilmiş 
bu süre içinde. Ondan sonra hiç bir tesis ele alınma
mış. Bu Türkiye için iyi mi oldu acaba?.. 

O nedenle Kanunun bu yönünü ben şahsen olum
lu karşılamaktayım; bu nevi tesislerin tekrar yapımı
na imkân hazırladığı için. 

Şimdi bir nokta var, Türkiye Elektrik Kurumu
nun haklı olduğu noktalar. Aslında da asıl sebebi 
kanımca bu teşkil etmektedir. Türkiye Elektrik Kuru
mu elektriği belediyelere trafoda satmakta, oradaki 
saatten geçirmek suretiyle, belediyeler dağıtımı yap
makta ve parayı tahsil etmektedir; ama Türkiye 
Elektrik Kurumuna bu meblağlar gitmemektedir. Bu 
bir gerçektir. 

Bunun nedenleri var gayet tabiî. Gitmemesinin 
nedeni en başta belediyelerin malî güçsüzlüğü. Malî 
bakımdan kendilerine bir imkân tanınmamışki. Ana
yasa kendilerine verilen görevle mütenasip gelir kay
nakları sağlanmasını amir olduğu halde, yıllar yılı 
belediyelerin, mahallî idarelerin bu gelirleri temin 
edilmemiştir. Buna mukabil, kendilerine birtakım yük
ler, kendi iradeleri dışında birtakım yükler de getiril
miştir. Personel Kanununu buna en büyük misal ola
rak verebiliriz. Personel Kanununda katsayı sistemi 
vardır. Katsayı, belediyelerin ihtiyarı dışında, Büyük 
Millet Meclisince takdir olunur, tespit olunur ve be
lediyelere de sadece uygulaması düşer. Yıllık bütçe
lerde de belediyelerin bu parayı nereden 'bulup, oluş
turup da ödeyebilecekleri hususunda en ufak bir den
geleme yapılmaz. Sadece genel bütçeye dahil olan, 
genel muvazeneye dahil olan kurumlar için bu ya
pılır. Katsayının getireceği yük o şekilde dengeye ge
tirilir, belediyeler dışarıda tutulur; ama belediyeler 
onu ödemekle mükelleftir. Buna mukabil millî gelir
den gerekli payı alamazlar. 

Son 20 yıl içinde devletin en yüksek merciini işgal 
eden zevatın mükerreren ifade etmesine, Kanunun 
mükerreren Büyük Millet Meclisine gelmiş olmasına 
rağmen, bu Belediye Gelirleri Kanunu bir türlü çık

mamıştır ve bu yüzden de belediyeler, değil Türkiye 
Eleketrik Kurumuna olan borçlarını ödemek, me
murunun maaşını verememişlerdir, işçinin ücretini 
ödeyememişlerdir, hatta hatta vergisini ve sigorta pri
mini, emekli keseneğini ödeyememişlerdir. Bunu, ta
mamını belediyenin günahı diye telakki etmek kabil 
değildir. Burada devletin de büyük rolü ve ihmali 
vardır ve nitekim hükümetler bunu bildikleri için, 
son 20 yıl içinde 4 - 5 defa belediyelerin borçları ter
kin edilmiştir, konsolide edilmiştir, tahkim ve terkine 
tabi tutulmuştur ve bu arada Türkiye Elektrik Kuru
munun alacakları da otomatikman bütçe tarafından 
ödenir hale gelmiştir. 

İktisadî îşler Komisyonu bunu da, rakamlarını 
da ifade etmek suretiyle, Türkiye Elektrik Kurumu
na borçlar ödenmiyor, diyorlar ve ifade ediyorlar... 
Aslında şöyle bir sual akla gelebilir : Yıllar boyu 
belediyelere verilmesi iktiza eden imkânlar tanınma
mıştır. Acaba bundan belediye mi zarar etmiştir, 
devlet mi zarar etmiştir Türkiye Elektrik Kurumu
na bu Kanun metninde nazarı itibara alınan, Komis
yon raporunda bahis konusu edilen rakamların 
ödenmemesi suretiyle?.. 

Bakın şöyle deniyor : «1979 yılında 10 milyar 
666 milyon, 1980 yılında 28 milyar 91 milyon, 1981' 
in ilk yarısı içinde 17,8 milyar Türk lirası konsolide 
edilmiş ve Nisan sonu itibariyle mevcut belediyelerin 
borcu 38 milyar liraya ulaşmıştır...» 

Şimdi, 1981 yılının sonlarına doğru 2380 sayılı 
Kanun çıktı. 2380 sayılı Kanun bir nevi millî gelir
den ve devlet gelirlerinden belediyelere pay ayıran ka
nundu, bu % 5'ti. Devlet gelirlerinin '% 5'i beledi
yelere pay olarak ayrılmaktadır. 

Bütçeyi biliyorum; 1982 yılı Bütçesini biliyorum, 
1981 Bütçesini de biliyorum. % 5'ini hesap ettiğiniz 
takdirde, evvelki verilenleri mahsup ettiğiniz takdirde 
bütün bundan gene de 30 milyarın üstünde bir meb
lağın 1981 yılı içinde yalnız devlet tarafından beledi
yelere pay olarak verildiği görülmektedir. 

Devlet bunu vermemiştir daha önce; ama ona 
mukabil, belediyenin Türkiye Elektrik Kurumuna 
olan, biraz evvel okuduğum 10-15 milyar seviyesin
deki borcunu ödemeyi tercih etmiştir. Gene zarar 
eden belediyeler olmuştur. Eğer 2380 sayılı Kanun 
bir yıl evvel çıksaydı, devletin belediyelere ödeyece
ği meblağ o rakamların çok üzerinde olurdu. Bina
enaleyh, bunu gerekçe göstererek, belediye tesisle
rinin Türkiye Elektrik Kurumuna devri gerekir, de
mek doğru değildir kanısındayım. 
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Aslında belediyelerin bu borçlarının ödenmesi 
için, ödenebilmesi için 1982 yılı Bütçe Kanunuyla 
bir düzenleme de yapılmıştır. Bu 'Kanunun 63 üncü 
maddesi 1.7.1981 tarihinden sonra belediyelerin Tür
kiye Elektrik Kurumuna teraküm edecek borcunun, 
Türkiye Elektrik Kurumu talep ettiği takdirde Ma
liye Bakanlığınca, İller Bankasınca belediyelere da
ğıtılan hisselerden tevkif edileceğini hükme bağlamış
tır ve bugün de tiler Bankası Türkiye Elektrik Ku
rumunun isteği üzerine Maliye Bakanlığının emriyle 
bu paraları Türkiye Elektrik Kurumuna ödemekte
dir. Binaenaleyh, o şekilde bir garantiye bağla
mıştır; ama şahsî kanım olarak ifade ediyorum, bu 
yeterli değildir. Bunu daha başka türlü bir garantiye 
bağlamak gerekir ve bu mümkündür. Çok daha gü
zel, çok daha kesin olarak Türkiye Elektrik Kuru
munun belediyelerden alacağının kuruşuna kadar 
tahsil edilmesi ve hem de anında tahsil edilmesi 
mümkündür kanısındayım. Onun formülünün de ne 
olacağını 'bilahara ifade edeceğim. 

Şimdi bu bilgilerden sonra, bu mütalaalardan 
sonra, Kanunun nasıl olması lazım geldiği hususun
daki fikrimi arz etmek istiyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumu çok ağır görevler yük
lenmiş bir kuruluşumuzdur. Birinci planda üretim 
ve iletim tesisleriyle meşgul olması Türkiye'nin 
menfaatinedir. Eğer bu müesseseyi çok daha fazla 
yükler isek, bütün bu yükün altında ezilebilir. 

Buna, dünyanın başka ülkelerini misâl göster
mek suretiyle Fransa'da bu böyle yapılmaktadır, 
Amerika'da da böyledir, Yunanistan da yapıyor, 
İtalya da yapıyor, demek yeterli değildir. Evvela 
oradaki şartlarla Türkiye'deki şartları birbirine karış
tırmamak lazım. Sonra, ben bütün bunlara mukabil 
tek bir sual soruyorum, o sualin cevabının verilmesi 

vlazım : 'Bütün o sayılan ülkelerde belediyelerin, pro
jesinden başlayıp tesisinin realizasyonuna kadar gö
rev yapabilen ve bunu yıllardır başarıyla yürüten ti
ler Bankası gibi bir müessese var mıdır?.. O olma
dığına göre, orada yapılıyor diye, burada da bu ya
pılsın, gibi bir iddia pek geçerli olamaz kanısında
yım. 

Türkiye Elektrik Kurumu, bu dağıtım sisteminin 
işletilmesi hadisesini, ta abonelere kadar gitmek su
retiyle üzerine almamalıdır, bu kadar büyük yükün 
altına girmemelidir kanısındayım. 

Türkiye Elektrik Kurumu, köy elektriklerinin iş
letmesini üzerine almalıdır. Esasen 2032 sayılı Ka
nun da buna amirdir. Amirdir deyince bu konuda 

çok büyük ölçüde Türkiye Elektrik Kurumuna gö
rev yüklemektedir. O Kanunun ilgili maddesini oku
yacağım, çünkü münakaşa edileceğini zannediyorum. 
2032 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi şöyle diyor : 
«Köye gelen elektrik hatları ve transformatörlerin 
bakım ve onarımı Türkiye Elektrik Kurumu tara
rından, işletmesi köy tüzelkişiliği tarafından yapılır.» 
iletim hatları ve trafonun bakım ve onarımı, tesisi 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılacak, işlet
mesi köy tüzelkişiliği tarafından yapılacak. 

«Köy elektrik tesislerinin (Şimdi buraya dikkat 
edin lütfen) proje ve inşaatı TEK tarafından yapılır 
ve mülkiyeti ve bakımı TEK'e aittir.» Diyor ki, «Köy 
elektrik tesisi.» Köy elektrik tesisi nedir?.. Köy elekt
rik tesisi, iletim hattı değildir. Türkiye Elektrik Ku
rumunun yapmış olduğu tesis ne ise, odur. Ne yap
maktadır Türkiye Elektrik Kurumu?.. İletim hattının 
ötesinde, trafoyu tesis etmektedir, branşman hattını 
çekmektedir ve köyün alçak gerilim şebekesini yap
maktadır. Köy elektrik tesisi odur. 

Bu Kanun, bu kısmın bakımını, onarımını, (Mül
kiyeti çünkü kendisine ait) yapımını Türkiye Elekt
rik Kurumuna vermektedir ve bir hüküm daha getir
mektedir; «Bakım ve onarım için köylüden ücret de 
alınmaz.» demektedir. O zaman, Türkiye Elektrik 
Kurumunun aslında bu tarihe kadar gerekli teşkila
tını kurup, köy elektrik tesislerinin bakımına, onarı
mına sistematik bir şekilde müdahale etmesi gerekir 
idi. Oysa zannediyorum bu, ancak şu anda müraca
at vaki olduğu takdirde ele alınabilmektedir. Bu
nun için Türkiye Elektrik Kurumu bir teşkilat kur
mak mecburiyetinde olduğuna göre, onu 2032 sayılı 
Kanun veriyor, bu yeni Kanun değil. O teşkilat, ay
nı zamanda köyün elektrik işletmesini de pekala ya
pabilir. Elektrik işletmesi, Türkiye Elektrik Kurumu 
tarafından yapılmalıdır ve bu Kanunda bu getir'l-
melidir kanısındayım. 

Bir başka husus; Türkiye Elektrik Kurumu yine, 
tesislerini Türkiye Elektrik Kurumuna devretmeıc 
isteyen belediyelerin elektrik tesislerini de işletmeli-
dir. Çünkü, bu bir acz ifadesidir. Gerek maddî yön
den, gerekse teknik açıdan, belediye eğer böyle bir 
arzuda bulunuyor ise, o takdirde «ben bunu işlete
miyorum» itirafından başka bir şey değildir. Bu it'-
rafı yapan bir belediyenin de elektrik tesisini Türki
ye Elektrik Kurumu işletmelidir. O kanıdayım. 

Yine, Türkiye Elektrik Kurumunun bir haklı şi
kâyeti daha var. O da şudur : Belediye ve mücavir 
alan sahası içinde kalan sanayi tesislerinin eJek.trikle-
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rini Türkiye Elektrik Kurumu direkt olarak vere
memektedir. Bunlar belediye tarafından verilmekte
dir. Çünkü, Belediyeler Kanunu bunu amirdir. Ka
nımca, Türkiye Elektrik Kurumu, belediye hududu 
veya mücavir alan sınırları içinde olsun olmasın, sa
nayi tesislerinin önemli olanlarının elektrik enerjisini 
bilfiil ve bizzat verebilmelidir. Bu Kanunda bun\ ait 
de gerekli değişiklikler yapılmalıdır diye düşünüyo
rum., 

Beni uzun uzun dinlediğiniz için, hepinize çok 
çok teşekkür ederim. 

vSaygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hazne

dar. 
Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri; 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı incelendiğinde, birkaç ama
ca yönelik olduğu görülür. Bunların birincisi, özel 
kamu elektrik idareleri, belediyeler, köyler ve köy 
birliklerinin elektrik dağıtım hizmetlerine ilişkin tesis 
ve işletmelerin Türkiye Elektrik Kurumuna Devredil
mesi, ikincisi ise, özel sektöre elektrik üretim olanağı 
sağlamaktır. 

Bunun yanında, belediyelerce yürütülen sokak, 
park, meydan gibi umumî yerlerin aydınlatılması gö
revi de, Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yerine 
getirilecektir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, yurdumuzda elektriğin 
üretim ve iletim hizmetlerini yürütmektedir. Elektri
ğin dağıtım hizmeti ise, yurdumuzda özerk kamu 
elektrik idareleri, belediyeler, köyler ve köy birlikleri 
tarafından yürütülmektedir. Sokak, meydan, park gi
bi umumî yerlerin aydınlatılması da bir yerel yöne
tim hizmetidir. 

Şimdi, bir yerel yönetim hizmeti olarak yürütülen 
elektriğin abonelere dağıtım hizmetinin bir merkezî 
idare hizmeti olarak yenden örgütlenmesi düşünül
mektedir. Yani, elektriğin üretim ve iletim hizmetini 
yürüten kurum, elektriğin abonelere dağıtımı ve so
kak, meydan, park gibi umumî yerlerin aydınlatılma
larım da yürütecektir. 

Tasarının gerekçesinde, Türkiye Elektrik Kuru
munun belediyelerden elektrik parası alamadığı, şe
beke zayiatının çok olduğu ve bunun belediyeler eliy
le önlenemediği, bir de Avrupa ülkelerinde bu hiz

metin tek elden yürütüldüğü belirtilmektedir. 
Gerekçede, bu hizmetin niteliği üzerinde durul

mamıştır. Elektriğin abonelere dağıtım hizmeti, üre
tim ve iletimle bütünleşen bir merkezî hizmet midir, 
yoksa halka götürülen diğer hizmetlerden ayrı, orga
nizasyonu mümkün olmayan mahallî ve müşterek bir 
hizmet midir?.. Buna hiç değinilmemiştir. İşin can 
alıcı noktası da budur. Danışma Meclisi Başkanlık 
Divanı da tasarıyı bu açıdan inceleyecek Komisyona 
havale etmemiş, tasarının yerel yönetimler ve halkla 
ilişkiler açısından incelenebilmesi için İçişleri Komis
yonundan karar alıp, tasarıyı isteme gereği duyulmuş
tur. 

Konu dikkatle incelenirse, elektriğin üretim ve 
hizmetiyle, dağıtım hizmetinin aynı nitelikte olmadı
ğı görülür. Üretim ve iletim, bütün yurdu içine alan, 
tamamı birbiriyle bağlantılı, halkla ilişkisi olmayan 
merkezî bir hizmettir. Bunun merkezî idarece yürü
tülmesi gereklidir. Ancak, elektriğin dağıtım hizmetin
de karşımıza şehir, kasaba ve köy çıkmaktadır. Da
ğıtım işinin üretim ve iletim ile ilgisi, elektriğin iletim 
tesisinden, dağıtımın başlangıç noktasına alınışında 
sona ermektedir. Dağıtıma başladığımız anda ise, 
başka unsurlar devreye girmektedir. Burada hizme
tin, halka götürülen mahallî ve müşterek hizmetlerle 
paralellik ve müştereklik arz etmesi gerekir. 

Bir eve elektrik; su, havagazı ve kanalizasyonla 
beraber gelir. Elektriğin, o eve giden yolla, şehrin 
imar planıyla, şehrin yapısı ve büyüklüğü ile su ka
nalizasyon şebekeleriyle ilgisi vardır. Bir eve elektrik 
bağlamak imar mevzuatıyla ilgilidir. Bu hizmetler, 
kasaba veya şehrin bütünlüğü içinde düşünülmesi ge
reken, mahallî ve müşterek ihtiyaçlardır. Bunlardan 
birini diğerinin dışında düşünmek, ayrıca organize 
etmek mümkün değildir. Hizmetlerin bütünlüğünü 
bozar. 

İdarî yapının temel prensiplerinden biri, mahallî 
ve müşterek ihtiyaçların yerel yönetimlerce karşılan
masıdır. Bu, Anayasamızda yer alan bir ilkedir, Hü
kümet programında yer almıştır. 

Şimdi biz, bir yönetim felsefesini ve yapısını altüst 
ediyoruz. 

Sayın Komisyon Başkanının Yasa Tasarısını tak
dim konuşmasını beraberce dinledik. Bu takdimde, 
İktisadî İşler Komisyonu Başkanının Yasama Mecli
sinin Komisyonu olarak konuyu objektif açıdan in
celeyip, objektif olarak sunmasını beklerdik. Oysa 
Sayın Başkan, sanki tasarının sahibi gibi davranmış 
ve bu takdimde bazı hususları maalesef saptırarak 
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sunmuştur. Bir örnek vereyim : Sayın Başkan, bele
diyelerin elektrik paralarını ödemediğini, ödemek is
temediğini belirttiler. Buna örnek olarak da, bir bü
yük yer belediyesinin bütçesine 1982 Malî Yılında 
Türkiye Elektrik Kurumuna yapılacak ödemeler ter
tibine 1 lira ödenek koyduğunu söylediler. Bu 1 lira 
ödeneğin, ilgili belediyenin Türkiye Elektrik Kurumu
na para ödememe amacının kanıtı olduğunu belirtti
ler. 

Şimdi Sayın Başkana, belediyelerin yapısını kı
saca arz edeceğim. Türkiye'de çok küçük belediyeler 
hariç, elektrik, su ve otobüs işleri, belediyelere bağlı 
işletmeler eliyle yürütülür Bu işletmelerin ayrı büt
çesi vardır. Abonelerden tahsili tahmin edilen elek
trik paraları, işletme bütçesine gelir gösterilir. Elek
trik Kurumuna yapılacak ödemeler dahil, elektrik ko
nusunun her türlü gider tahminleri de işletme bütçe
sine ödenek olarak konulur. 

Komisyon Başkanının adını vermediği bu büyük 
belediyenin belediye bütçesine, ayrıca Türkiye Elek
trik Kurumuna ödenmek üzere 1 lira ödenek koyma
sı, bu belediyenin işletme bütçesinden Türkiye Elek
trik Kurumuna yeterli ödeme yapılamaması halinde 
basit bir aktarma formalitesiyle, belediye bütçesinden 
de ödeme olanağının sağlanması amacına yöneliktir. 

Böyle iyi niyetli bir davranışın Meclise, Komis
yon Başkanınca tamamen ters çevrilerek sunulmasını 
normal karşılamadığımı üzülerek belirtiyorum. Eğer 
Başkan, belediyenin adını verirse, Türkiye Elektrik 
Kurumuna ödenmesi düşünülen parayı işletme büt
çesinde kendilerine takdim edebilirim. Zira, bu öde
menin muhatabı belediye bütçesi değildir. Ayrıca, bu 
belediyeden bu yıl Türkiye Elektrik Kurumunca pa
ra tahsil edilip edilmediğini de merak ediyoruz. 

Bu kürsüden söylendi; «Belediyeler elektrik dağı
tımında politik davranıyorlar» denildi. Belediye baş
kanlarının, kendilerine oy vermeyen mahallenin so
kak lambalarını takmayacağından bahsedildi. Bu gö
rüşü de anlamak mümkün değildir. Bizim mevcudi
yetimizin nedeni, Türkiye'yi demokratik düzene ha
zırlamaktır; bu da politikacıyla olacaktır. «Belediye 
başkanı partizan davranacak» diye elektriği beledi
yenin elinden alacağız; kendisine oy vermeyenlerin 
çöpünü toplamaz diye çöp toplama işini Sağlık Ba
kanlığına devredelim, su dağıtım işini de Devlet Su 
îşleri yüklensin, belediye zabıta hizmetlerini de jan
darmaya verelim... Sonra?.. Bakanlar da partizan dav
ranacak diye bu hizmetleri Yargıtaya, Danıştaya, 
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Yükseköğretim Kurumuna devredelim... Sayın arka
daşlarım, biz bu anlayışla her halde bir yere varama
yız. 

Hizmetlerin politikasını belirlemek ayrı şey, par
tizan davranmak ayrı şey, «Belediyeler partizan dav
ranıyor» diyorsak, bunun tedbirini almamız gerekir. 
Hizmeti kuruluştan almak bunun tedbiri değildir. 

«Belediyeler elektrik paralarını ödemediler, biz 
halka elektriği kendimiz satalım» deniliyor. Beledi
yeler neden bu parayı ödemedi; bunun üzerinde du
rulmuyor. Son Belediye Gelirleri Kanunu çıkıncaya 
kadar belediyeler kantar resmi olarak parça başına 
beş kuruş, işgaliye resmi olarak metrekareye 25 ku
ruş alıyorlardı. İnşaat ruhsatı verilirken alınan harç 
ise, metrekarede 15 kuruştu. Yani, yüz metrekare bir 
evin yapılması için alınan ruhsata vatandaş 15 Türk 
lirası harç ödüyordu. Bu paraları tahsil etmek için 
kesilen makbuza harcanan para, tahsil edilen paradan 
daha fazlaydı. Devlet Memurları Kanunuyla yapılan 
katsayı değişmeleri, toplusözleşmelerle yapılan ücret 
artışları, masraflardaki artışlar, belediyeleri tam bir 
çıkmaz içine sokmuştu. Nitekim bu durumu gören 
Devlet, belediyelerin Türkiye Elektrik Kurumuna 
olan borçlarını üslenmek zorunda kalmıştır. Hatta 
belediyelerin, memurundan tahsil ettiği vergileri de 
Hazine üstlenmiştir. Şimdi biz, bu belediyeler para 
ödemedi diyoruz. Zaten ödemeleri mümkün değildi. 
Şu anda Belediye Gelirleri Kanunu çıkmıştır, bir fe
rahlık da sağlanmıştır, bu borçlar ödenmeye başlan
mıştır. Ödemeyenlerin borçlarını, İller Bankasından, 
kaynaktan kesme yoluyla tahsil etme imkânı sağlan
mıştır. Artık bu tez, geçersiz hale gelmektedir. 

Elektrik dağıtım hizmeti diğer mahallî ve müşte
rek hizmetlerden koparılıp, merkezî idarece müstakil 
olarak yürülürse ne olacaktır? Arz edeyim : 

Önce, hizmet daha pahalıya malolacaktır. Şu an
da belediyeler işletmelerini kurmuştur. Elektrik, su 
ve havagazının, sayaç okuma, tahakkuk, tahsil ve 
muhasebe hizmetleri aynı personel tarafından bera
berce yürütülmektedir. Elektriği ayırdığımızda, sayaç 
okuma işini, tahakkuk, tahsil ve muhasebe hizmetle
rini yürütmek için aynı teşkilatı yeniden kurmak zo
rundasınız. Bu da, hem elektriğin, hem havagazı ve 
suyun daha pahalıya malolmasına neden olacaktır. 

Elektrik belediyeden alındığında, bir bütün olan 
belediye hizmeti aksayacaktır. Müşterek organize edi
len hizmetlerden bir organın koparılması, başta malı 
denge olmak üzere, hizmet dengesini bozacaktır. Ka
çak elektrik kullananlar çoğalacaktır. Bugün, bejedi-
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yeler kaçak elektrik konusunu, imar mevzuatını uy
gularken fen elemanlarının çalışmaları sırasında, za-
bıtasıyla, elektrik elemanlarıyla kontrol ettikleri halde 
önleyemezken, bunu merkezî otoriteyle tek yönlü 
kontrol etmek, kaçak elektrik kullanmayı çoğalta
caktır. 

Çok geniş olan yurdumuzda elektrik üretim ve ile
tim işini TEK yürütmektedir. Bu, çok geniş çaplı , 
bir iştir. Bu geniş çaplı iş yanında, Türkiye Elektrik 
Kurumunun, mahiyeti tamamen farklı dağıtım işini 
de üstlenmesi aslî görevini de aksatacaktır, dağıtım 
işini de. Elektrik dağıtım işi Türkiye Elektrik Kuru
muna geçtiğinde, elektrik dağıtım projeleri müstakil 
yapılacaktır. Bu projelerle, su, kanalizasyon projele
ri ve imar planı arasında bağlantı kurmak zorlaşa
caktır. 

Ayrıca, belediyelerin imar planı uygulamasında 
büyük bir yaptırım gücü elden çıkacaktır. Bütün bun-

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
116 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

TEK Kanunu üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Değerli üyeler; bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak 
Genel Kurul toplantılarına inhisar etmek üzere, ka
nun tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde söz alacak 
sayın üyelere 20 dakika konuşma hakkı tanınması hu
susunun Genel Kurulun oyuna sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
BAŞKAN — Sayın Bayer'in önergesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil 
mistir. 

Buyurunuz Sayın Alpdündar, 20 dakikayı geçme
mek üzere söz veriyorum. 
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lar yeni darboğazlar yaratacak, yeni aksamalara yol 
açacaktır. Belediyelerin imar mevzuatı uygulaması 
aksayacaktır. Bu konuları artırmak mümkündür. Ar
kadaşlarımız, pek çoğuna değindiler, tekrarlardan ka
çınmak için sözümü burada kesiyorum. 

Açıkladığımız nedenlerle, belediyelerce yürütülen 
elektrik dağıtım hizmetinin merkezî idareye geçmesi
nin sakıncalı olacağı kanısındayız. Tasarının bu yö
nüyle düzeltilmesi gerektiği inancıyla, hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın üyeler; 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam et

mek üzere, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.20 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclisimizin bugüne kadar görüşmekte ol
duğu kanun teklif ve tasarılarından, bana göre, en 
mühimi görüşülmektedir. 

Takdir edersiniz elektrik, insan yaşamının ay
rılmaz bir parçasıdır, ancak elektriği kullananlar de
ğil, karanlıkta olanlar daha iyi takdir ederler. Tür
kiye'nin elektriksiz kent ve köyleri ortadadır. TEK, 
yüce bir kuruluştur. Yaptığı hizmetlere saygı duya
rak sözlerime başlamak istiyorum; ama bir gerçeği 
vurgulamadan geçemeyeceğim : 

Benden önce söz alan değerli arkadaşlarım bir
çok konulara değindikleri için, ben, bana ayrılan za
manı bile doldurmadan vakti değerlendirmeye çalışa
cağım. 

Sayın Haznedar ve Sayın Banaz meseleyi ayrıntılı 
olarak çok açık ve seçik ortaya koydular; kendilerine 

B : 11 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni ISLİMYELt 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 
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aynen katılıyorum. Katılamadığım bir - iki arkadaşım 
var. Yiğidin yüzüne karşı konuşmak mertliğin gereği
dir. Geçtiğimiz dönemin kötü günlerini hep beraber 
yaşadık. Belediyelerin içinde bulunduğu durumu, he
le. hele belediyeler olarak, çok yakından bilmekteyiz. 

Bu Yasa, bana göre belediyelere ceza verme yasa
sıdır. Yasanın içeriğiyle gerekçesine bir göz atarsanız, 
bu gerçeği daha yakından göreceksiniz. Geçmişteki 
kötü örnekler geleceğe emsal olmamalı idi ve Danışma 
Meclisi gibi kutsal bir görev üstlenmiş bir müessesese-
den, bir Yasama Organından böyle bir hizmet isten
memen idi bana göre. 

Değerli arkadaşlarım, bu Tasarının, TEK'in dev
ralmak istediği müesseseler dışında, bazı özellikleri 
var; onları arz etmeye çalışacağım; arkadaşlarımın 
değinmediği bir - iki konuyu vurgulayacağım : 

TEK, bu Tasarı kanunlaştığı takdirde belediye hiz
metlerinde çalışan, elektrik hizmetlerinde çalışan yak
laşık 30 000 vatandaşı devralacak; bunun yarısı işçi, 
yarısı memurdur ve öyle bir yetki istemektedir ki, 
Anayasa dahil, bundan önceki bütün yasaları elinin 
tersiyle bir kenara itecek ve devraldığı bu personeli 
tüm işyerlerinin ihtiyacına (Yani, Edirne'den Arda
han'a) göre nakletmeye ve kadroları bu amaçla tevzi 
etmeye yetki istemektedir değerli Meclisten. 

Bir özelliği vurgulamak istiyorum değerli arka
daşlarım. Duydum ki, bundan önceki meclislerde ba
zı kolaylıklar, bazı istisnalar uygulanırmış. Birden 
fazla komisyonlarda görüşülen kanun teklif ve tasa
rılarına karşı çıkan arkadaşların görüşleri, eğer ta
sarının mutlaka çıkması; ama mutlaka çıkması isteni
yorsa, o, komisyondan saklanırmış. 

Önümüzdeki 148 S. Sayılı bu Tasarının sekizinci 
sayfasını çevirirseniz iki daktilo sayfası halinde yazıl
mış bir muhalefet şerhim bulunmaktadır, Danışma 
Meclisinin Malî İşler Komisyonu üyesi olarak. 

lÜzülerek ifade etmek istenim; bundan önceki Mec
lislerde uygulanan o taktik, bu 'Meclise de yansımış, 
İktisadî İşler Komisyonuna, bizden geçtikten sonra 
giden raporda bizim muhalefetimizi, diğer arkadaş
larım muhalefetini görmek son ana kadar mümkün 
olamamıştır. Birkaç kez (ilgilendim ve nihayet Ko
misyonun ofisine kadar gittim bulundu; ama tasa
rıyı bizim muhalefet şerhimizin ancak aşağıya iner
ken eklendiğini öğrenmiş 'bulunuyorum, ©öylesine bir 
tastik, kimden ne saklanmak istediğini ortaya koy
mak için herhalde yeterli bir delil olması gerekir. 

O da mühim değil; ama bu Yüce 'Mecliste ger
çeklerin söylenmesine yapılmak istendiğinin ortaya 

konması elbette kaçınılmazdır; (bilerek yapmak baş
ka şeydir, bazı şeyleri saklamak, göz ardı ederek ba
zı neticelere varmak daha başka şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, TEK'in bir yandan elektrik 
üretimini disipline etme, tekelden organize etme öne 
rll'eri yanında, öte yandan özel teşebbüse açılma gös
terisi de vardır bu Tasarının içerisinde. Bir yandan, 
belediyeler gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurları, 
geçmişte ve gelecekte kötü olanlar örnek teşkil et
memek üzere, var olacağına inandığım 'belediyeler
den, elektrik gibi, su kadar önemli, hava kadar 
önemli bir aracın halkla belediye 'arasındaki ilişkisi
ni ''kesmenin en güzel örneğini ve mahsurlarını Sayın 
Haznedar ortaya koyduğu için ben oralara kadar in
meyeceğim; ama nasıl olacak 'belediye bütün ikadro-
larıyla balkın oyuna ihtiyacı olduğu için 'belediye bü-
ıtün 'kadroları yi a anında müdahale ettiği arızalara 
TEK, merkezî sistemle nasıl müdahale edecek? Bun
ları ıkomisyonlarda sorduk, maalesef daha 'başka şey
ler de öğrendik, 'bakanlıklar arasında da tam tesanüt 
yok. İçişleri Bakanlığı meseleye biraz daha sırt çe
virerek uzak, suskunluk içinde, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ve TEK «mutlaka bu Kanunun çık
ması gerekli r.» diyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu Kanun bizden önce bu 'Meclislere bir kaç kez 

geldi döndü. Bu Kanun bizden önce, bu 'Meclis'lerin-
oiuşmasından önce Konseyimize de geldi, haftalarca, 
'günlerce alt komisyonlarında görüşüldü ve nihayet 
(Danışma 'Meclisine intikal etti. Onun için bu Kanun 
üzeninde fevkalade hassas, fevkalade 'titiz davranmak 
durumundayız. Aksi halde geçeceğimiz demokrasiye 
ters düşeriz bana göre. 

Yine TEK bir yandan tekeli açmak, özel teşeb
büse elektrik üretimi gibi çok zor, riskli bir mese
leyi yaymak istediğini söylediği halde, öte yandan 
kendi gerekçesinde disipline etmek, toplamak, to
parlamak görüşündedir. Eğer bu toplama, toparla
ma elektriğin daha çok yaygınlaştırılması, daha çok 
karanlıkların aydınlığa kavuşması yönünde anlam 
taşıyorsa, elbette buna evet; ama hemen gerekçenin 
altında bir hüküm daha var, elektrik TEİK'e geç
tiğinde neler olacak, trafik elektrikli işaretleri nasıl 
çalışacak?... Bunlar belediyenin trafikle birlikte müş
terek yürüttüğü büyük hizmetler. Ya kanalizasyon
lar?... Belediyelerin Anayasa gereği kentin devamlı 
surette temiz, aydınlatılmış olmasını sağlama görevi 
yanında TEK'in durumu ne olacak?... Nasıl çelişe
cek?... 
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Öte yandan ruhsat meselesi. Arkadaşlarım değin
diler, gecekondu önleme bölgelerinde TEK elektrik 
verecek, ama belediye ruhsat vermeyecek. Ruhsat 
kontrolü elektrikle ilişkilidir. Bunun ötesinde büyük 
şehirlerde havagazı elektrikten kesinlikle kopmaz, 
ayrılmaz bir parçadır, bu nasıl düzenlenecek? Gerek
çe böylesine ve hemen altında gerekçenin bir önem
li nokta daha; «Mahyalar, millî günler, bayramlar eğer 
o şenlikleri düzenleyenler paralarını kabul ederlerse 
o takdirde ışıklandırmaya müsaade edecek TEK mü
essesemiz, gerekçesinde öyle yazıyor. Sayfa 6, hemen 
madde gerekçelerine bakabilirsiniz. Demek oluyor ki, 
çelişki daha Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmeden meydana çıkıyor, uygulamada neler ola
cağını bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım değindiler, TEKMn elektrik 
işletmesini tek vücut halinde toparlaması, bütün elekt
riksiz köylere daha fazla elektrik üreterek vermesi 
elbette şayanı arzudur, ama dünyanın hiçbir yerinde 
hiçbir fabrika imal ettiği ürünü bizzat kendisi sat
maz, belediyelerle halkın ilişkisini koparacak kadar 
tevzi işlemleriyle iliglenmez. O halde, TEK patronlu
ğuna devam etmeli, ama halkın oy baskısı ile bir an 
önce elektriğine kavuşmasını, bütün tekniği ile, ele
manlarıyla, bugün belki yetersiz olabilir, eksik ola
bilir, ama biliyorsunuz Belediye Kanunu da yürürlüğe 
girdi, giderek belediye gelirleri daha da artmakta, hal
ka elektrik, su, havagazı yönünden çok daha iyi hiz
met verebilecek belediyelerin mutlaka, kanun bu şek
liyle çıktığı takdirde, bir elini, hem de sağ elini, halka 
hizmet elini bağlamış olacağız değerli arkadaşlarım. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, bu Kanun bu 
günkü şekliyle kabul edildiği takdirde veya düzeltil
mek üzere Komisyona iade edilmediği takdirde 1688 
belediyeye hiç de layık olmadığı, hak etmediği çok 
büyük bir ceza kanunu şekline dönüşecektir. Endişe
miz buradadır. Endişemiz, Anayasa, Sendikalar, Top
lu Sözleşme Kanunları karşısında, devlet memurları
nın güvencesi olan Devlet güvencesi karşısında 30 000 
ailenin bu Kanun bu şekliyle kabul edildiği takdirde 
Edirne'den Ardahan'a açıktan tayin ve nakil sorun
larıyla büyük bir sosyal problem meydana çıkacak
tır. Bu problemin altında, emekliliğine kısa bir süre 
kalmış insanlarımızın tayin edildikleri yerlere gitme
dikleri takdirde sokakta kalma gibi yeni bir sosyal 
problem meydana çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda söylenenlerin ötesinde muhalefet şer

himde olan bir hususu da anlatacağım. Bir Komisyon

da tümü reddedildikten sonra Malî İşler Komisyonuna 
geldiğinde ısrarla, takrir vermek suretiyle mallarını ala
cağımız belediye başkanlarını çağırıp dinleyelim öne
risinde bulundum. Büyük tepkiyle karşılandım, niha
yet lütfen bütün belediyeleri temsilen değerli Anka
ra Belediye Başkanının çağırılmasına razı oldular 
arkadaşlarım. Sayın Belediye Başkanı geldi, uzun 
uzun bizi dinledi, arkadaşları dinledi ve nihayet ne 
dedi bilir misiniz?... «Siz ne yaptığınızı zannediyor
sunuz. Ben askerim, yarın ceketimi giyip kışlama 
döneceğim, hiç kimsenin şüphesi yok, bir geçici şe
refli görev kabul ettik, ama TEK var diye halka en 
yakın hizmet olan elektrik tevziini belediyelerin elinden 
almak için kanun öneriyorsunuz. Devlet Karayolları 
var buyurun yol işlerini de alın, Su İşleri de var su 
işlerini de alın belediyelere birer kocaman kilit takın.» 
dediler. 

Elbette bu bir tepki sözüydü, belediyenin görevleri 
sadece yol, su, elektrikle bitmiyor, ama anagörevi, be
lediyelerin, mahallî idarelerin halkın yanındaki en bü
yük görevleri elektrik, yol, su hizmetlerinin mutlaka 
vatandaşın anında müdahalesiyle belediyeler tarafından 
organize edilebilir. TEK'in üretimden öte tevziatına 
kadar inmesini anlamak mümkün değildir. Buna bu 
şekliyle bir ceza kanunu, geçmişe karşı bir tepki ka
nunu demekle bu neticeye varmak durumunda kalıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum, benden 

sonra da konuşacak arkadaşlarıma zaman bırakmak 
için sözlerimi burada bitiriyor, bu kanun üzerinde 
daha titiz ve mutlaka geleceği düşünerek, geleceğin 
demokrasisini düşünerek karar vermenizi diliyor, be
nim şahsî oyum bu Kanunun karşısında olacaktır, tü
münde de, maddelerinde de lehinde oy kutlanmama 
karart almış olduğumu bildirir, hepinize saygılar, sev
giler sunarım değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
Söz süresi 20 dakikadır. 
ABİBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Ben çok kısa konuşacağım, ıSayın 'Başkanımın ika
zına teşekkür ederim. Gerçekten burada bu kadar 
güzel konuşmalar üzerine ben ne söyleyebilirim ki? 
O kadar güzel teşhis edip meseleyi muhterem arka
daşlarımız, başta Sayın Haznedar olmak üzere, o ka
dar güzel ortaya koydular ki, Sayın Banaz, Sayın 
Alpdündar ve ondan evvel konuşanlar.. Ben ne söyle-

— 491 — 



Danışma Meclisi B : 11$ 6 . 7 . 1982 O : 2 

yebilirim? Ben ancak ıKomisyon görüşmeleri sırasın- I 
da haizi olduğum, taşıdığım endişeleri orada dile ge
tirişimi ve orada Komisyonumuzun reddetmesi sıra
sında duyduğum endişeleri burada vurgulamak is
tiyorum. 

Şimdi, evlerimizde elektrik düğmesini çevirmek
le bir anda enerjiye dönüşen elektriğin (arkadaşları
mız çok güzel izah ettiler) üç evreden geçtiği ma
lum; üretim, iletim ve dağıtım. Şimdi, merkezî hü
kümetin üretim ve iletimi Türkiye genelinde yapma
sından daha doğal ne olabilir. TEK gerçekten iftihar 
ettiğimiz, gerçekten takdir ettiğimiz bir müessesemiz. 
'Bu üretim ve iletim üzerinde hassasiyetle dursunlar; 
bütün Türkiye genelinde üretime geçsinler, üretimi 
artırsınlar, Türkiye'nin yüzde 50 civanında köylerin
de elektrik yok, ışıktan mahrum; bunlara ışık götür-
sünler, bu üretimi yaygınlaştıranlar, bütün güçlerini 
buna versinler, kendilerine medyunu şükran oluruz; 
fakat bunun dışında, ben arkamda bu kadar ağır yü
ke rağmen, bir de dağıtıma talibim demesi gerçek
ten bir ütopya olmaktan öteye gidemiyor. Şöyle ki: 

Elektriğin dağıtımı gerçekten mahallî bir hizmet
tir ve mahallî hizmetlerin belediyeler eliyle görüle
ceği Anayasamızda açıkça vurgulanmıştır. Anayasa
nın 1116 ncı maddesi şöyle der: «Mahallî idareler il, 
belediye ve köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçla
rını karşılayan ve genel karar organları halk tarafın
dan seçilen kamu tüzel kişileridir.» «(Mahallî ihtiyacı 
karşılayan» diyor. Elektrik kadar mahallî olan bir 
ihtiyaç var mı?.. Belediye yasalarında ve birçok yasa
larda öngörülen havâyic-i zarûriyye gibi bir ihtiyaç
tır elektrik. Bugün elektriği çağımızdan çıkarınız, or
taçağdan farkımız kalmaz. 

Şimdi, üretimi ve iletimi çok güzel yapacağına 
inandığımız TEK, yine Türkiye genelinde bütün güç
lerini seferber edip bu üretim ve iletim işinde etkili 
olmak yerine, ben kambur üstüne kambur, dağıtı
mı da alacağım diye talip olması inandırıcı olama
mıştır. 

1580 sayılı IBelediye Kanununun 15 inci maddesi 
var. Bu maddenin 31 inci bendi, belediyelere elekt
rikle ilgili görev veriyor. Bakınız ne diyor: «Sokak 
ve meydanları aydınlatmak...» Bu, TEK'in işi değil, 
belediyenin işidir. Yine 38 inci bent, devam ediyor: 
«Elektrik tesisatının fennî muayenelerini icra etmek.» 
Yine 47 nci bendi devam ediyor; «Elektrik sayaçları
nı teftiş etmek.» (Bütün bunlar Anayasa ve yasayla 
belediyelere verilen görevler. 

. Şimdi rica ediyorum, TEK ve saygı duyduğumuz 
TFJK; bu kadar ağır işinin altından bir de çıkıp be
lediyelerin bu ağır görevine talip olmalarını ben an
layamıyorum. Gerçekten (Sayın Haznedar ve diğer 
değerli arkadaşlar çok güzel izah ettiler. 

Gerekçelerini iki noktada toplanmk mümkün. 
Birisi, efendim, borçlarımızı tahsil edemiyoruz.. Ga
yet güzel izah ettiler, cevap verdiler, ben buna do
kunmuyorum. Çünkü yetkili arkadaşlarımız, özellik
le bu konuda kompetan olan arkadaşlarımız çok iyi 
izah ettiler. Öteki; efendim, şebeke kaybı.. (Bunu da 
Sayın Haznedar ve arkadaşlar gayet güzel izah et
tiler, ben bu teknik duruma girmek istemiyorum. 

Şimdi hal böyle olunca, rica ediyorum, TEİK'in 
yapacağı başka iş kalmadı mı?.. Türkiye nura mı 
gark oldu, Türkiye Fransa düzeyine mi geldi?.. Fran-
sa'daki, Elektrik Çite De IFnanse onu taklit ederek 
biz de TEK olduk, bizim de imkânlarımız var, biz 
de Türkiye'yi nura gark edeceğiz.. TE'K'e sesleniyo
rum; Türkiye'yi nura gark edecekse evvela üretim 
ve iletimi halletsin, dağıtıma karışmasın. Lütfen elini 
çeksin dağıtımın içinden. 

Muhterem arkadaşlar; 
Komisyonda görüşüldüğü zaman endişemi belir

tirken sordum, dedim ki, bunu nasıl yapacaksınız; 
bir anda belediyeleri devreden çekelim ve yerine sizi 
ikame edelim, ne yapacaksanız, nasıl edecekseniz?.. 
sizin her yerde kuruluşunuz yok, her yerde memuru
nuz yok, her yerde imkânlarınız yok. Cevapları şu 
oldu: Efendim, Türkiye'nin her kazasında biz birim
ler kuracağız, arabalar alacağız, memurlar temin ede
ceğiz, her yerine anında yetişeceğiz.. Çok güzel, ga
yet güzel, gayet cazip bir fikir. Yapılsın, canı gönül
den biz bunu istemez miyiz?.. Fakat, kazın ayağı öy
le değil. 

Şimdi, mevcut tesislerin satın alınması (jMuhte-
rem arkadaşımız Komisyonda belirttiler) 400 milyar, 
her kazada bir hizmet binasının kurulmasının, (ki 
600-700 kazada) kaç milyara mal olacağını siz hesap 
edin, her kazaya bir yönetici tayin etmesini siz hesap 
edin, her kazaya en azından bir araba (Hangi bir 
araba?..) birkaç araba alınmasının malî portesini siz 
hesap edin, her kazaya bir elektrik fen memurunun 
bulunmasını siz hesap edin, her kazada bir elektrik 
okuyucusu, elektrik yazıcısı ve kontrol edicisini bul
mak, bunları siz hesap edin. Bunları hangi imkân
larla bulacak?.. Türkiye'nin bütçesinin yarısı kadar, 
belki trilyonları bulan bir malî porte gerekir kendi
lerinin bu hayallerini tahakkuk ettirebilmeleri için. ts-
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tirham ediyorum, gerçekçi olalım; bir anda Türkiye' 
yi böyle bir yasa çıkarıp karanlığa gark etmeyelim. 
Belediyeleri siz çekiniz hizmetten, gece Sımak kaza
sında, Mutki'de, Yüksekova'da elektrik arızası ol
du; ara bakalım TBK'i nerede bulacaksın. Halbuki 
halihazırda nasıl bulunuyor?.. Halihazırda belediye 
var, belediye 'başkanı var ve halka karşı iyi hizmet 
götürmesini şiar edinmiş, götürme zorunda bulunan 
belediye başkanı var. Elektrik arızası oldu; belediye 
başkanı hiç memuru yoksa hemen ya askerde elekt
rik öğrenen birisini yahut ilgili memurunu buluyor, 
hemen gece mahallinde arızayı tamir ettiriyor ve o 
karanlıklar yerine aydınlıklar, nurlar ikame edilmiş 
oluyor. 

Şimdi, TEK deseydi ki, efendim, biz bunu ka
demeli olarak 10 yılda tahakkuk ettireceğiz, pilot 
bölgeler kuracağız.. Ona belki itirazımız olmazdı. Bu 
fikri bizim Komisyonda kendilerine teklif ettiler, ya
naşmadılar. THK deseydi ki, efendim, biz Türkiye' 
nin elektrik sorunuyla ilgileniyoruz; belediyelerin ve 
hizmet götürülemeyen köylerin elektriğini kuracağı
mız tesislerimizle, imkânlarımızla bağlayacağız, anın
da arızaları gidereceğiz.. Amenna, ona da bir diyece
ğimiz yok, onu yapsınlar; ama istirham ediyorum, 
bu çok-önemli olan, memleketin havâyic'î zarûriyye 
kadar önemli olan elektriğiyle oynamasınlar çok is
tirham ediyorum, aksi halde belediyeleri de güçsüz 
duruma düşürecek, Türkiye de içinden çıkılmaz bir 
karanlığa bürünecektir. 

'Benim oyum tasarının aleyhinde olacaktır. İBeni 
sabırla dinlediğiniz için Yüksek Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Komisyon bu safhada söz almak istiyor mu?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURt ÖZGÖKHR — Siz nasıl tensip ederseniz Sa
yın Başkan, biz hazırız efendim. Arzu ederseniz 
şimdi, arzu ederseniz bütün konuşmalar bittikten 
sonra... 

BAŞKAN — (Buyurun efendim, Komisyon ne za
man arzu ederse görüşmek imkânına sahip. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU İBAŞKANI 
NURt ÖZGÖKER — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümetten evvel veya sonra... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — 'Söz alan kaç kişi daha var 
Sayın (Başkan?.. 

BAŞKAN — Başka söz alan bir arkadaşımız 
kalmadı efendim. 

İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — öyleyse müsaade buyurulur-
sa hemen arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin sayın üyeleri; 

Türküye Elektrik Kurumu Kanununun bir - iki 
maddesini değiştiren 'bu Tasarı üzerinde bu ana ka
dar Danışma Meclisinin sayını üyelerinden 10 kişiden 
fazlası söz almış bulunuyor. Bu, Meclisimizin sayısı
nın hemen hemen % 10'una tekabül ediyor. Bizim 
için sayı önemli değil, daha ziyade sayın üyelerin 
konuyu ele almaları, derinliğine işlemeleri, vukuflarını 
göstermeleri, hassasiyetlerini ortaya atmaları ve aynı 
zamanda bu görüşler meyanında tavsiyelerini ve öne
rilerini bildirmeleri öldü. Sayın üyelerin, görüş bildir
mek lütfunda bulundukları için ve Tasarıya katkıla
rını esirgemedikleri için evvela kendilerine Komisyon 
adına şükranlarımı sunmak isterim. 

Komisyonumuz Danışma Medlisinin ekonomik ko
nularda bir görev yüklediği bir komisyondur. Danışma 
Meclisi kendi vazifelerini işbölümü suretiyle çeşitli 
komisyonlara. vermiştir. Bu görev de bizim Komis
yonumuza verilmiştir. Komisyonumuzun aslî fonksi
yonları arasında sanayi, teknoloji, enerji, tabiî kay
naklar ve ticaret konuları vardır. Şu halde enerji bi
zim Komisyonumuza verilmiştir. Hükümet de Enerji 
Bakanlığına vermiştir. Şu halde konu enerjidir. 

Sunuş konuşmamda arz ettiğim gibi, enerji 45 
milyon vatandaşı ilgilendiren bir konu ve 24 saat bo
yunca ilgilendiren bir konu. Bunun dışında kimse 
kalamaz. Şu halde bu işin iyi yönetilmesi için ne söy
lense yeterli sayılmayabilir. 

Biz, Komisyon olarak teknik ve ekonomik bakım
dan Hükümetin getirmiş olduğu Tasarıyı inceledik. 
Komisyonumuzda aylarca bu hususta görüşme ya
pıldı. Bütün ilgili kuruluşları davet ettik. Herhangi 
bir belediye veya kuruluş davet edilmedi, diye bir şey 
yok. Konu, bizim için belediye konusu değildir. Konu, 
enerji konusudur. Konu, İçişleri Bakanlığı konusu de
ğildir, konu mahallî idareler konusu değildir. Konu
yu enerji konusu olarak ele aldık. Enerji üretimi, 
enerji iletimi, enerji dağıtımı. Halkın muhtaç olduğu 
enerjiyi halka nasıl veririz? Halkın İhtiyacı nasıl kar
şılanır? Türk Vatandaşına en iyi hizmet nasıl yapı
labilir?.. Biz bunları araştırdık. Sunuş konuşmamda 
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da arz ettiğim gibi, siyasî hiçbir düşünce yok; biz 
konuyu teknik olarak ele aldık. Bir sayın sözcü bizi 
eleştirdi: «Bu sadece teknik değildir; idarîdir, siyasîdir» 
diye. Bağışlasınlar; siyasî yönünü biz kendilerine bı-
bırakıyoruz, biz sadece teknik ve ekonomik yönünü 
eleştiriyoruz. 

Bu Tasarı niçin geldi?.. Biz onu araştırdık. Lazım 
mı, değil mi?.. Bugünkü durumdan memnun muyuz?.. 
TBK'in 'bugün sunmuş olduğu hizmetten bu ülke 
memnun mudur; kâfi midir, değil midir?.. "Bütün 
problem budur. Yoksa enerji üretimi vaktiyle kuru
lurken evvela bir şehirden kuruldu, ondan sonra bir 
müesseseye verildi, ondan sonre belediyelere geçti; 
ondan sonra niçin alındı?.. Sorun bu değil. Öyleyse 
bu Bakanlık niçin kuruldu, öyleyse TEK niçin ku
ruldu?.. Demek ki, başlangıç noktasına gitmiyoruz. 
İhtiyaçlar arttıkça bu ihtiyaçları karşılamak için 
elbette yeni bir organizasyona gidilecek. Yani, 
reorganizasyona gidilecek. Yepyeni bir teşkilat 
kurmuyoruz. Ondan sonra idarî reforma gidile-
cekı Yapılan işlere bakacağız; iyi gidiyorsa gü
zel, gitmiyorsa bunları düzelteceğiz. Yapılan iş bun
dan ibarettir. 

Bütün problem nedir iburada efendim, bütün prob
lem?.. Bütün problemi arz ettim size. Kanun Tasarısı 
niçin gelmiştir?.. Bakın; Tasarının anahatları şunlardı: 

Üretimde artış sağlanması. Kayıpların azaltılması. 
% 25'lerden hiç değilse % 15'lere inilmesi ve mil
yonlarca liralık tasarruf sağlanması. Yatırımların ih
tiyaçları ve açıkları 'kapatmak amacıyla değerlendiril
mesi. Dağıtım sisteminin entegrasyonu. Halen 21 bin 
köy şebekesiyle 180 bin kilometre uzunluğundaki da
ğıtım hatlarının teknik icaplarına göre işletme ve 
bakımı yapılmamaktadır; bunların düzeltilmesi. Mo
dern, rasyonel ve etkin bir enerji yönetim sisteminin 
gerçekleştirilmesi. Standardizasyon ve gerekli malze
menin yerli olarak imali ve nihayet satılan elektrik 
bedellerinin tasfiyesi. 

Bütün bunları sunuş konuşmamda arz etmiştim; 
fakat sonuna kadar bütün üyeler konuyu değişik yön
lerde ele aldılar. Biz bunlara cevap vermeye çalışa
cağız; fakat şunu arz edeyim ki, Ib'iz hasbelkader bu
gün İktisadî İşler Komisyonuyuz ve imtihan sırasında 
oturuyoruz. Bu kürsüde bulunan arkadaşlar eleştiri
yor. Bizim gibi, siz de orada olabilirdiniz ve yarın 
bu yine değişik bir şekilde gelirse gene oraya otura

caksınız. Şu halde bunu değerlendirirken hedefimiz 
sadece halka hizmettir. Bizim Komisyon olarak özel 
bir maksadımız yoktur. Mahallî idarelere tecavüz, di
ye herhangi bir görüşümüz yoktur. Biz konuyu teknik 
olarak ele aldık ve onları arz ediyorum «Niçin böyle 
yaptık» diye, sırasıyla. Biz neyi savunuyoruz, sizler 
neyi savunuyorsunuz; böyle ayrı gayrı bir şey yok. 
Hizmet asıl olduğuna göre bu hizmeti en iyi şekilde 
nasıl yapabiliriz?.. 

Diyoruz ki, «Halihazırda müthiş kayıplar var». 
Arkadaş diyor ki, «Efendim, bu kayıp değildir, ka
çaktır». Bilmiyorum; % lOO'lük bir kısmın yarısı ka-
çaksa yani bu ne demektir?.. «Çalınıyor» diyor. Peki 
neyi savunuyoruz biz?.. Yani çalınanları mı savu
nuyoruz?.. Biz diyoruz ki, «Bunların önüne geçelim». 
Bunun çalınmasını söylemek, kabul etmek, işte bildi
ğiniz gibi teknik değil de atasözü: Merdî kıptî şecaat 
arz ederken sirkatin söyler. Biz bunu ortaya koyu
yoruz. 3 milyar kilowatt ortada yok. 3 milyar kilo-
watt; satış fiyatını düşünün. Bazı belediyelerde 6,5 
liradan, bazılarında 10 liradan. Vatandaşın ayağına gi
diyor bu hizmet, birisi 6.5 liradan veriyor, öteki va
tandaş 10 İkadan alıyor. Niye?.. Bu fark niçin olsun?.. 
Belediyeler neden dolayı farklı. TEK bunu yapsa, 
ülke çapında dağıtıma göre, makul şekilde bunu ya
pacaktır. Şu halde bazı vatandaşlar bundan zarar 
görmeyecektir. Bütün mesele bu. Yani, fiyat politi
kası da burada önemli bir rol oynuyor. 

Elektriği üreten TEK, milyarlarca, trilyonlarca li
ralık masraflar yapılıyor, termik, hidrolik santrallar 
kuruluyor, bütün bunların başında bulunuyor, bunları 
kontrol ediyor, ondan sonra yüzbinllerce kilometre 
uzaklıktamı şehirlere kadar getiriyor, o dağıtımı ya
pıyor, iletimi yapıyor, şehrin kapısına gelince «Efen
dim, bundan sonrasını TEK beceremez.» Bu kadar 
işleri beceren adam bunu nasıl olur da yapamaz şe-
hire geldikten sonra, beceremeyeceği nedir?.. Neyi 
değiştirmeyecektir şehrin içinde? Şebeke var. Ne ya
pıyor belediye?.. Parayı alıyor, zam yapıyor üzerine, 
vatandaştan para istiyor. Ne zaman? 6 ayda bir, canı 
istediği zaman, istediği zaman tahsildar gönderir, is
tediği zamanı göndermez; istediğinden parayı alıyor, 
istediğinden almıyor. «Kaçaksa ne yapalım?.. Kaçak», 
«E, ne olacak?..», «Hazine ödesin efendim.» Ne öde
yecek Hazine?.. 30 milyar, 40 milyar, 50 milyar, 70 
milyar. «Hazine ödesin.» Peki, zaten ister belediyede 
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kalsın, isterse şurada kalsın. Yani, Hazine ödedikten \ 
sonra bizi, yani Komisyonu ilgilendirmez. Ben anla- I 
mıyorum Komisyon nçin eleştiriliyor?.. Niçin böyle 1 
düşündük diye muaheze ediliyoruz?.. Meydanda iş. I 
Maliye Bakanlığı verirse verdin; fakat bu haksızlık I 
değil midir?.. Yani siz elektriği veriyorsunuz belediye- I 
ye, parayı alıyor, «Efendim, ben başka maksatta kul- I 
landım» diyor, «Devlet değil mi bu?..» diyor. «O borcu 
var, TEK'in de başkasına borcu var; o da ona 'borç 
yapsın, o da ona borç yapsın.» Böyle bir malî sis- j 
tem olur mu?.. Türkiye'nin maliyesi nasıl yönetilir 
böyle?.. Borçlanma suretiyle 'her sene Hazineye bu 
kadar şey. I 

«TEK, efendim şu işleri yapmıyor». Yapmıyor; I 
neden yapmıyor?. Para gelmiyorki, nasıl yapsın? 30 I 
milyar alacağı var, 40 milyar.... «Efendim, niye şe- I 
hirin içindekinin bakımını yapmıyor?.. «Şehrin kapı
sına kadar geliyor, ondan sonra giremiyor içeriye. 
Efendim, belediyedeki o birkaç tane memur bun- I 
lan yapacak; fakat TEK'in teknik kadrosu belediye- I 
ler içerisindeki şebekeyi ıslah edemeyecek. Bunu bi- I 
zim aMırnız kabul etmiyor. I 

Sayın sözcülerin Wir kısmı Komisyonumuza şeref I 
verdiler. Bugün burada 50 dakikanın üzerinde ko- I 
nuşma yaptılar, bizde 45 dakika konuştular. Bütün I 
bunları dinledik. Bunların biz savunmasını yapmı
yoruz. Biz, hizmeti arz ediyoruz; nasıl yapılacağını I 
arz ediyoruz. Şkrıdi yapılmakta olan bir iş var; bu I 
iyi ise, o zaman Kanuna lüzum yok. Memnunsanız, I 
halik bundan memnunsa neden tasarı getirelim? Durup I 
dururken Enerji Bakanlığı niçin bu Tasarıyı getirsin?.. 
Şimdiki ıdurum iyidir, memnundur; fakat okuyorum I 
size. Geçen defa son kısmı gene okudum. Aynı şey
leri tekrar okuyorum: I 

Kanun Tasarısı 'bir reorganizasyonu ve yönetimi I 
geliştirme, yani idarede reform operasyonunu ger- I 
çekleştirmek amacını gütmektedir. Bu nedenle, eko
nomik olmayan, ülkeyi zarara sokan, enflasyonu kö- I 
rükleyen, bütün vatandaşlara haksız bir yük, masraf I 
ve külfet yükleyen, sık sık kısıntı ve kesintilerin de- I 
vamından başka voltaj düşüklüğü dolayısıyla bütün I 
elektrik ve elektronik aletlerin zarar görmesi, kısa 
devre meydana gelmesi yüzünden zuhur edecek yan- I 
gınlar, şebeke kayıpları dolayısıyla sebebiyet verile
cek maddî zararlar ve üretim açıklarını kapatmaya 
zorlayan ve dolayısıyla yatırımların boşa gitmesine, 
kısıtlı döviz imkânlarımızın israfına sebep olan, şe- I 
türlerdeki vatandaşları regilatör kullanmaya zorlayan, I 
dolayısıyla hem kişileri fazla elektrik parası öde- | 

meye, hem de TEK'i daha fazla üretim ve dolayısıyla 
yatırım yapmaya zorlayan, dar gelirlileri onbinlerce 
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 bu bugünkü şekli ile devamını arzu edersek, 
o zaman bunun gerekçesini de vermemiz lazım gelir, 
yani ta başından itibaren biz bunu böyle özetledik. 

Bütün konuşmaları takdirle dinledik, katkılarınıza 
minnetlerimizi sunarız; fakat bu işin nasıl yapılacağı 
konusunda bazı görüşler var. Bir kısmına genel olarak 
ben cevap veriyorum, daha teknik kısımlarına Sayın 
Bakanım ve kendi teşkilatı cevap vereceklerdir. 

Bir kısım arkadaşlarımız, «Efendim, suyu da al
sın, şunu da alsın, benzeri var PTT hizmeti» dediler. 
PTT her eve gidiyor, PıTT merkezlidir diye bunu da 
belediyelere mi verelim, belediyeler mi kullanıyor 
PTT'yi?.. 

Bunun dışında, Türkiye Kömür İsletmeleri; kö
mürü çıkarıyor, naklediyor, Ankara'ya getiriyor, mer
kezî depoya koyuyor, evinize kadar taşıyor. Belediye 
mi yapıyor bunu?.. Türkiye Kömür İşletmeleri yapı
yor, ihtiyaca göredir bu teşkilat efendim. İdare gene 
ihtiyaca göredir, en iyi nasıl yapılabilir bunu düşü
neceğiz. Teşkilatta mı değişiklik yapacağız, idarede mi 
değişiklik yapacağız?.. İlk günkü hali ille bırakamayız, 
hiçbir gelişme olmaz, modernleşme olmaz ve halkın 
ihtiyacını karşılayamayız. 

Biz burada belediyeyi düşünmüyoruz. Mahallî 
idare ile bizim ilgimiz yok efendim. Mahallî idarenin 
nesine müdahale oluyor, belediyenin elinden ne alı
yorsunuz?.. Belediye reisliği yapmış olan bir sayın ar
kadaş gayet güzel açıkladı. Burada söz konusu olan 
üç büyük şehrin belediyesidir ve bunlar bütün sarf edi
len enerjinin yarısını kullanıyorlar. Feryat buradan çı
kıyor sanki büyük bir şey alınmış gibi, alsınlar, bu
yursunlar efendim, bizim bir şey diyeceğimiz yok 
Komisyon olarak; karar sizlerin sayın üyeler. Ne 
isterseniz o şekilde karar verin, oy verin; fakat lüt
fen düşünün. Burada tüyü bitmemiş yetimin, 45 mil
yon insanın hakkı vardır. Belediyelerin yetiştirdiği. 
birkaç partizana bu parayı veremeyiz. Bu kürsüden 
söylüyorum, Türk Milletine hitaben söylüyorum, tu
tanaklara geçsin diye söylüyorum, bu siyasî değildir; 
teknik bir konuşma. 

Saygılarımla. (Alkışlar ve «Bravo' sesleri.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; 

Bilindiği üzere, enerji sorunu ve bu meyanda 
elektrik enerjisinin yetersizliği meselesi memleketimi
zin, ekonomimizin en önemli sorunlarından biridir. 

Enerji yatırımları hızla artan nüfusun çoğalan ta
lebini ve büyük bir hızüa gelişen sanayimizin ihtiyaç
larını karşılayacak şekilde gerçekleştirilememiş, üre
tilen enerjinin rasyonel kullanılması ise, yeterince sağ
lanamamıştır. 

1982 yılında enerji tüketimimiz yaklaşık olarak 
27 milyar kilowatt - saat olacaktır. Talep tamamen 
karşılanabiiseydi, tüketimin daha yüksek olacağını 
kabul etmemiz gerekir. Burada biliyorsunuz bir üre
tim var, tüketim var, talep var. Talep karşılanamadığı 
için, tüketim muayyen bir sınırda sınırlanmış oluyor. 
Bugün Türkiye'nin 27 milyar kilowatıt - saat olan 
elektrik enerjisi ihtiyacı, önümüzdeki 18 yıl içinde 
bunun aşağı yukarı 7,5 katı olan 200 milyar kilöwatt-
saate yükselecektir. Şayet 'biz bu elektrik enerjisini 
üretip, iletip ve dağıtabilirsek. Demek ki, bugün ya
pılmış olan ve elimizdeki bütün enerji üretim, iletim 
ve dağıtım tesislerini aşağı yukarı sekiz misline çı
karmamız gerekecektir. Önümüzdeki mevzuun öne
mini bu şekilde belirtmiş oluyorum. 

Bu hususların, bu ihtiyacın yerine getirilebilmesi 
için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve 1312 
Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Eıkra Ek
lenmesi Hakkımda Kanun Tasarısı ilgili komisyonların 
çok değerli çalışmaları ve katkıları ile olgunlaştırıla-
ra'k, muhterem heyetinizin tetkik ve tasviplerine su
nulmuş bulunmaktadır. 

Öncelikle Tasarımızın Danışma Meclisinde görü
şülmesi sırasında sayın üyelerin gösterdikleri yakın 
ilgiye, en önemli noktalar üzerindeki hassasiyet ve 
titizliklerine memnuniyet ifade etmek isterim. Sayın 
üyelerin gerek Tasarımız hakkında, gerekse (Türkiye 
Elektrik Kurumu hakkında değerli görüşleri, sitayiş-
kâr sözleri ve aydınlatıcı teklifleri için teşekkürlerimi 
sunarım. 

Muhterem üyeler; 
Tetkik ve tasviplerinize sunulan Tasarımızın iki 

temel unsuru vardır. Bunlardan birincisi; elektrik 
enerjisi yatırım ve üretiminde özel teşebbüse yasal 

imkân tanınmasıdır. Kamu kaynaklarının kullanılışın
da, enerji yatırımlarına öncelik verilmesine rağmen, 
hızla artmakta olan elektrik enerji ihtiyacı karşıla-
namamaktadır. İlave finansman kaynağına ihtiyaç 
vardır. 

Elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü tüketen 
özel sektörün kaynaklarından ve teşebbüs gücünden 
bir kısmının enerji yatırımlarına yönlendirilmesi ma
kul ve uygun çözüm tarzı olarak gözükmektedir. Ga
yet tabiî olarak, bu gibi yatırımlar Devletin izni ve 
Devletin kontrolü ile yapılacaktır. 

Söz alan sayın konuşmacılar da Tasarının bu yö
nü için genellikle destekleyici ve güçlendirici beyan
larda bulundular. Bu hususta sadece iki noktada yo
ğunlaşan tereddütlere açıklık kazandırmak amacı ile 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Bunlardan biri; Tasarının 2 nci maddesi ile ilgili 
olup, elektrik üretimi yapma müsaadesinin DPT'nin 
görüşü alınarak, Bakanlıkça veya Bakanlar Kurulu 
kararı ile verilmesi keyfiyetidir. Burada önemli olan 
müsaadenin verilmesinde bir yandan sübjektif değer
lendirmelerin ve politik etkenlerin ortadan kaldırıl
ması diğer taraftan da bu müsaadelerin gereken ça
buklukla zamanında verilmesidir. Bakanlığa bu yet-
'kinin verilmesi mükellefiyeti ve mesuliyeti belirli olan 
bir kişiye çabuk hareket etmesi için bu yetkinin veril
mesidir, yoksa DPT'nin görüşü alınması halinde, 
esasen Başbakanlığın da görüşü alınmış olmaktadır. 

Tereddütle karşılanan ve bazı sayın konuşmacıiar-
ca tenkit edilen diğer bir husus da; ek 2 nci madde 
ile mevcut imtiyaz sözleşmelerinin kapsamlarının ge
nişletilmesi ve sürelerinin uzatılmasına imkân veril
mesidir. Bu maddenin amacı imtiyaz sahibi şirketlerin 
kurduğu halen işletmekte olduğu ve kuracağı tesis
lerin 1312 sayılı Kanun çerçevesine alınmasıdır. 

Bu şirketlerce kurulmuş ve işletilmekte olan; fakat 
imtiyaz sözleşmeleri kapsamına girmeyen tesisleri 
vardır. Bu nedenle, imtiyaz sözleşmelerinin kapsam
larının genişletilmesine ihtiyaç gözükmektedir. 

Diğer taraftan, imtiyaz sözleşmeleri sürelidir. Sü
reler bitince bu şirketler ve bu şirketlerin tesisleri 
ne olacaktır?.. İşte bütün bu hususları bir yasal boş
luk bırakmamak için 1312 sayılı Kanuna bu maddenin 
eklenmesine gerek görülmüştür. 

Tasarımızın ikinci önemli unsuru ise; ülkemizde 
elektrik enerjisi dağıtımı görevinin Türkiye Elektrik 
Kurumuna verilmesidir. Sayın konuşmacıların bu 
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husustaki tenkitleri ve soruları da iki noktada yo
ğunlaşmaktadır. Birinci nokta, bu görevin belediye
lerden alınıp Türkiye Elektrik Kurumuna verilmesine 
gerek var mıdır? İkinci nokta Türkiye Elektrik Ku
rumu bu görevi yapabilir mi? Bu iki nokta ile ilgili 
görüşlerimi sırasıyla arz etmek istiyorum. 

Dağıtım görevinin belediyelerden alınıp Türkiye 
Elektrik Kurumuna verilmesi, biri tenik diğeri malî 
olmak üzere iki zaruretten doğmaktadır. Halen Tür
kiye Elektrik Kurumunun üretip beleriyelere verdiği 
elektrik enerjisinin bir 'teknik kalitesi vardır. Bele
diyelerin dağıtım sistemiyle bu kalite maalesef düş
mekte kullanıcıların makine ve cihazlarında hesap
lanmayan çok önemli yıpranmalara sebep olmaktadır. 

Diğer taraftan gene dağıtım sisteminin teknik 
kifayetsizliği ortalama bir hesapla yılda 1,2 ila 1,5 
milyar kilowatt/saate varan enerji kayıplarına sebep 
olmaktadır. Bu nedenlerle elektrik ıdağıtım görevinin 
meseleyi bir anlayışla ele alacak, teknik gücü daha 
yeterli ve işi sadece elektrik olan Türkiye Elektrik 
Kurumuna verilmesinde teknik zaruret görmekteyim. 

Bir şeyi hatırlatmak isterim ki, teknik idareler 
teknik elemanları daha iyi muhafaza edebilmekte ve 
bünyelerine teknik elemanları daha rahatlıkla alabil
mektedirler. Buna karşılık teknik hüviyeti olmayan 
idareler genellikle teknik elemanların daha düşük 
kalitede olanlarını ancak bünyelerinde tutabilmekte 
ve hatta onları zaman zaman kaçırmaktadır. Şunu 
ifade etmek isterim ki, Türkiye'deki mevcut teknik 
eleman potansiyelinin dağılımını nazarı itibara alırsak 
herhalde belediyelerin bundan büyük bir pay alabile
ceğini zannetmiyorum. Esasen belediyelerde bu teknik 
eleman sıkıntısından fevkalade müşteki vaziyettedirler. 

Malî zaruretlere gelince: 
Sayın Komisyon Başkanı ve sayın konuşmacılar 

müteaddit defalar dile getirdiler. Belediyelerin Tür
kiye Elektrik Kurumundan alıp müşterilerine sattığı 
elektriğin parasını gerektiği şekilde tahsil edememesi, 
tahsil ettiğini Türkiye Elektrik Kurumuna ödememesi, 
bu kuruluşumuzu gerçekten çok önemli malî darbo
ğaza (itmektedir. 

Bu meseleye başka bir çözüm bulunamaz mı? Sa
yın üyelerden bazılarının önerdiği İller Bankası va
sıtasıyla belediyelere ayrılan hisselerden elektrik 
borçlarının tahsili keyfiyeti bugünkü şartlar altında 
bile sağlanamamaktadır. Halen belediyelerin 40 mil
yara yakın borcu vardır. Bu, geçen sene yapılmış olan 
büyük tasfiye operasyonundan sonra yine borç her 
gün büyümektedir. Bu kanaldan yapılmış olan tahsilat 

da bugüne kadar ancak 500 milyon lira seviyesinde 
kalmıştır. Esasen belediyenin muhtelif hizmetleri ara
sında elektrik hizmetinin muayyen bir bölümü vardır. 
Bütün bu para yalnız elektrik hesaplarının ödenmesine 
tahsis edilirse, belediyelerin diğer hizmetleri için her
halde başka kaynaklar bulması gerekecektir. Bunun 
da üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. 

Türkiye Elektrik Kurumunun belediyelerden tah
silat gücü ne olabilir?... Bir kere bir belediyenin müş
terisinden tahsilat gücü gayet büyüktür. Çünkü öde
mediği takdirde elektriğini keser (Ki; bu kendi elektrik 
aboneleriyle yapmış olduğu anlaşmaların ince yazıla
rı arasındaki maddelerden bir tanesidir, elektrik he
sabı ödenmediği zaman bunu keser); fakat TEK'e 
gelince, belediye hesabı ödemediği takdirde bütün bir 
belediyenin elektriğini kesmesi düşünülemez. Çünkü 
burada kendi mükellefiyeti olan vatandaş tarafından 
ödenmiş olan, paralarını ödemiş aboneler cezalandırıl
mış olacaktır. Yani bir abone parasını ödüyor, biz hâ
lâ tutuyoruz genel bir elektrik kesimiyle ona elektrik 
vermekten imtina ediyoruz... Bunu vatandaş nasıl 
karşılayacaktır, düşünmek lazım?... Onun için TEK'in, 
belediyelerin elektriğini kesmesi katî surette mümkün 
değildir ve esasen bugüne kadar da hiçbir zaman dü
şünülmemiştir. Ben zannediyorum ki, ileride de bu 
mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca belediyelerin mühim bir konusu da şu
dur : Belediye encümenleri gayet tabiî olarak gelirle
rini artırmak üzere etrafta kurulmuş olan sanayi mü
esseselerini de kendi belediye hudutlarına alma tema-
yülündedirler. Bunlar muayyen belediyeler için varit
tir, bazıları için belki varit değildir; fakat unutma
mak lazım ki, Türkiye'de serbest rekabet düzenine fe
na tesir eden bir husus da buradan çıkmaktadır. Be
lediyenin sanayi kuruluşlarına olan satış fiyatıyla nor
mal olarak TEK'in sanayi kuruluşlarına satış fiyatı 
arasında önemli farklılıklar vardır. Bir belediye muay
yen bir sanayi kuruluşunu kendi belediye hududu içi
ne aldığı zaman buna tatbik edeceği tarife belki bu 
sanayi kuruluşunu belediye hudutları haricinde ka
lan diğer bir sanayi kuruluşuna karşı avantajlı, deza
vantajlı vaziyete de getirebilir. Bunlar da haksız re
kabete vesile yaratmaktadır ve belediyeler de genellikle 
belediye hudutlarını katî surette, «Hizmet veririm, ver
mem» diye düşünmeksizin bazı ahvalde genişletme te
mayülünü. de mazide göstermişlerdir. 

Buradaki amacımız belediyeleri kritik etmek değil
dir. Belediyelerin fevkalade önemli görevleri vardır. 
Bu görevler büyük ağırlık taşımaktadır. Bu görevlerin 
mühim bir kısmı yerel görevlerdir. Şöyle ki; 
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Çöp katî surette belediyece taşınır. Çöp alınıp 
da merkezî bir sistem dahilinde götürülemez. Belediye
nin yollarının yapımı, belediyenin diğer vereceği hiz
metler; kanalizasyon gibi veyahut gıda maddelerinin 
kontrolü gibi... Fakat buna karşılık elektrik enerjisini 
bir yerel hizmet olarak kabul etmek hatadır. Bu şek
liyle düşünürsek, o zaman Türkiye'deki posta dağılı
mımda belediyeye getirip vermek ve belediyenin ev be 
ev «postayı dağıtıyorum» diye, «yerel hizmettir diye 
bu işi de yüklenmesi gerekir. Belediyenin bunun altın
dan kalkması mümkün değildir. 

Buradaki konuları bir belediye ile merkezî idare, 
yerel idarelerle merkezî idarenin bir mücadelesi ha 
linde düşünmek de uygun değildir. Bugün belediyele 
rin emrindeki elektrik dağıtım şebekelerinin önümüz
deki yıllarda gelişecek olan nüfusun ve bu nüfusun 
bu nüfusun ihtiyacı olan elektriği karşılamak için 
ne seviyelerde tevsii edileceği düşünülürse, bugün ya
pılmış olan yatırımların fevkalade küçük kaldığını 
kabul etmemiz gerekir. Bugün Türkiye'nin şahıs ba
şına elektrik sarfiyatı 600 kilowat/saat seviyesindedir 
yılda. Arkadaşlar bunun için zaten rakamları ver
diler; fakat insanı en çok kıskandıran belki yakın 
komşumuz olan Bulgaristan'da bu rakamın Türkiye' 
nin yaklaşık olarak 7 misli olmasıdır ve demek ki, 
bugün belediyelerin elindeki dağıtım şebekesi fevka
lâde küçüktür. Bunun büyük ölçülerde tevsii edilmesi 
gerekecektir, kalitesinin yükseltilmesi gerekecektir ve 
halkımıza ciddi bir hizmet verilecekse buraya büyük 
yatırımlar gerekecektir. 

Unutmamak gerekir ki, günlük ihtiyaçlar daima 
uzun vadeli ve ileriye matuf olan verimleri ikinci pla
na atar. Şöyle diyeyim, bir misalle anlatmak gerekir
se; bir aile televizyon almak için bir para ayırırken 
oğlu hastalanırsa yahut çocuğu hastalanırsa, bunun te
davisi için bu parayı sarf etmekte tereddüt etmeyecek
tir. Çünkü bu güncel bir hadisedir. Bugün belediyeler 
bir kere bu güncel baskı altındadır; fakat elektrik ya
tırımları katî surette güncel konular değildir. Yalnız, 
elektrik kesildiği zaman acele olarak oraya bir ekip 
gönderip o hattın kısaca ve geçici olarak palyetif bir 
tedbirle tekrardan elektrik enerjisinin muayyen bir 
muhite verilmesi herhalde pek tutarlı bir şey değildir. 

Bir konuya da işaret etmek isterim ki, Türkiye 
Elektrik Kurumu elektrik satışlarından elde edeceği 
hâsılata behemehal ihtiyacı vardır. Bu iki yönden çok 
önemlidir ve zamanında tahsili gerekir. Bir sene son
ra tahsilinin çok büyük bir manası da kalmayabilir. 
Çünkü, elektrik enerjisinin idamesi için kömür alına

caktır, elektrik enerjisinin üretimi için petrol mamul
leri alınacaktır ve bunların parasının zamanında öden
mesi lazımdır. 

Aynı zamanda TEK'in yatırımları da fevkalade 
önemlidir. Bu sene belediyelerimizden olacak bu bü
yük alacaklarımız dolayısıyla TEK'in yatırımlarının 
aksamakta olduğunu da bilhassa bu kürsüden belirt
mek isterim. 

En mühim tereddütlerden bir tanesi de TEK'in 
elektrik dağıtım görevini ne şekilde yapıp yapama
yacağı konusunda yoğunlaşmıştı. 

Bugün TEK'in genel kadrosunda 1577'si mühen
dis, 562'si tekniker ve teknisyen olmak üzere toplam 
olarak 23 bin kişi vardır. Gayet tabiî olarak TEK bu 
Tasarı şayet kanunlaşırsa belediyelerin emrindeki ve 
münhasıran elektrik işlerinde çalışan bütün kadroları 
da devralacaktır. 

Belediyelerin halen yürütmekte olduğu elektrik da
ğıtım hizmetlerini yürütebilmek için bir teknik ve bir 
de idarî yapı halen yurt sathına dağılmış vaziyettedir, 
TEK'in. Bugün köy elektrifikasyonu yükümlülüğü 
TEK'in üzerindedir ve esasen yurt sathında bir hiz
met verme çabası içindedir. 

TEK bu Tasarının yasalaşması halinde ne şekilde 
tedbirler alınacağı üzerinde de geniş kapsamlı çalış
maların halen yapmış bulunmaktadır. Bunların ne şe
kilde yapılacağı ve belediyelerden devralınan bu perso
nelin ne şekilde kendi teşkilatının içine yerleştirileceği 
konusu da aylardan beri TEK üst idaresi tarafından 
planlanmış bulunmaktadır. Tabiî devralınacak perso
nelin özlük haklarından dolayı herhangi bir zarara 
karşı kalmaması üzerinde önemle durulacağını da bil
hassa belirtmek isterim; yani «Buradaki adamı, İs
tanbul'daki adamı aldık, biz bunu Hakkâri'ye tayin 
ediyoruz» diye bir tutum içinde olacak şekliyle hare
ket edilmesi herhalde mümkün değildir ve böyle bir 
tutumun içine de girilmesini düşünmek yerinde olmaz 
kanaatindeyim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Kanun öyle diyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Bugün tarafınızdan oylanacak olan 
bu Tasarı zannediyorum ki, çok önemli bir Tasarıdır. 
Elimizden geldiği kadar sizi aydınlatmaya çalıştık. 
Gayet tabiî olarak karar Yüce Kurulunuzundur. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
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Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Ba-

4 

zı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1312 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desinin 2 nci fıkrası ve (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye (i) bendi eklenmiştir. 

Bu 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 ida

reler (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. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?... 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tasarının başlığında ufak bir redaksiyon hatası 

tespit ettim; bu hatayı arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

«Kaldırılması» kelimesinden sonra «Ve Bu Ka
nuna» ibaresini ekleyerek; «1312 sayılı Türkiye Elekt
rik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde düzenlendiği tak
dirde cümle düşüklüğü telafi edilmiş olur. 

Takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Konu üzerinde çok geniş konuşmalar yapıldı. He

pimizin bildiği gibi, 67 il, 574 ilçe, 20 bin köyde de 
elektrik bağlantısı ve 1688 de belediye var. 

Ben, il veya ilçe belediyelerinin istediği takdirde, 
bucak, kasaba, köy ve köy birliklerinin de mecburen 
TEK'e bağlanması konusunda bir öneri hazırladım. 
Önerimi okuyorum : 

«11 ve ilçe belediyeleri istediği takdirde, bucak, 
kasaba ve köy belediyeleri ve köy birlikleri doğrudan 

doğruya elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletme
lerini devralmak ve işletmek, 

(Belediyeler veya tüzelkişiliği haiz elektrik hizmeti 
sağlayan idareler TEK'e tahakkuk eden enerji bedeli
ni üç ay içinde ödemediği takdirde borçları Maliye 
Bakanlığından olan alacaklarıyla karşılanır.)» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Ben Tasarının, dolayısıyla görüşülmekte olan mad

denin karşısında değilim. Bir hususun aydınlanması 
için söz istemiş bulunuyorum. 

Bugün belediyelerde bu hizmeti yürütmek için tek
nik bir ekipman var, malzeme var ve bir de muhak
kak stok seviyesi var. Arıza meydana geldiği zaman 
belediye reisi bu stok seviyesinden istifade ederek 
giderebiliyor veya bunların içerisinde ihtiyacı gidere
cek imkân yoksa, ita amiri olduğu için, memurunu 
göndermek suretiyle yakın veya uzak şehirden kısa 
zamandan sağlayabiliyor. 

TEK bu işi devraldığı zaman o da mutlaka bü
tün belediyeler bölgesinde bir ekipman ve bir stok 
seviyesi bulunduracak ve ihtiyacını buradan karşılaya
caktır; fakat pratikte, bilhassa küçük kasabalarda 
belediye reislerinin yaptığı işi zannediyorum oradaki 
TEK memurları yapamayacaklar; çünkü, ita amirleri 
değiller. 

Bunu bir misalle açıklamak istersek; örneğin Kı
rıkkale Kasabasında TEK'in bir teknisyeni vardır, 
orada bir arıza meydana gelmiştir, belediye reisi ol
saydı eğer, bir otobüse bindirir, 1 saatte Ankara'ya 
gönderir, 1 saatte malzeme tedarik edilir, 1 saatte de 
döner; 3 saat içerisinde malzeme tedarik edilebilir 
idi. Halbuki bu yeni teşkilatta, oradaki teknisyen ken
di kendine emir verip yola çıkamayacağına göre, bu 
malzeme nasıl tedarik edilecektir? Telgrafla istense bi
le, 1 günde Ankara'ya gelir, 1 günde tedarik edilse, en 
süratli olarak 1 günde de dönüşü, malzemenin tedari
ki 3 gün alır. Aynı ihtiyacın Ardahan kasabasında 
meydana geldiğini düşünürsek, oradaki belediye reisi, 
motorlu araçlardan ve hatta uçaktan istifade ederek 
Ankara'dan, İstanbul'dan bile bir malzemeyi, önemli 
bir malzemeyi 1-2 günün içinde tedarik imkânına sa
hip olduğu halde, oradaki bir memur bu ihtiyacını, sa
nıyorum evvela Kars'taki amirine bildirecek, Kars'taki 
amiri belki Erzurum'daki bölge sorumlusuna bildire
cek, oradaki sorumlu Ankara'ya bildirecek. Bu bildir-
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meler ve nihayet bunların geriye gelişi ne kadar za
man alacaktır?... Ben bunun uygulamada ne şekilde 
yürütüleceğini öğrenmek istiyorum. Bunun için vakti
nizi aldım. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen başka 

bir üyemiz?... Yok. 
Komisyon?. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI NU

Rİ ÖZGÖKER — Müsaade ederseniz Hükümet ce
vap versin efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Efendim, TEK'in sahadaki teş
kilatının ita yetkisi olduğu gibi, gayet geniş satın alma 
yetkisi vardır. Bir belediye başkanının yapabileceği her 
şeyi gayet rahatlıkla yapabilecek vaziyettedir ve bura
da hiçbir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Hatta, 
daha biraz da geniş yetkileri olduğu inancındayım. 

Ayrıca, mühim bazı parçaların o küçük belediye
lerde stokta tutulamamasına rağmen, bölge teşkilatın
da TEK'in müesseselerinde bunun tutulması da müm
kün vaziyete gelecektir. Esasen, hedeflerden bir tane
si de budur bugünkü vaziyette. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler 1 inci madde üzerinde söz alan baş

ka bir arkadaşımız yok. 
Bu madde ile ilgili, başlık dahil olmak üzere, çe

şitli önergeler verilmiştir. Başlıktan başlamak üzere 
önergeleri okutacağım. 

Öncelikle, başlıkla alakalı olarak verilen 3 öner
geyi okutuyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, mad

delerde değişiklik olabilir; onun için başlık kısmının 
en sona bırakılmasını arz ve teklif ediyorum. Yani 
maddelerde değişiklik olursa, başlığa tekrar dönülmesi 
zorunda kalınacaktır. Uygun görürseniz maddelerin 
müzakeresi bitsin, başlığa ondan sonra dönelim. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. 
1 inci maddeyle alakalı önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 148 Sıra Sayılı TEK Kanunu 

Tasarısının 1 inci maddesi; 

Belediye, köy ve birliklerine ait elektrik tesislerinin 
TEK'e devrini öngörmektedir. Belediyeler dışında yal
nız köy ve birliklerine ait tesislerin devrini sağlamak 
üzere, Tasarının 1 inci ve 8 inci maddelerinin Komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 148 Sıra Sayılı TEK Kanunu 

Tasarısının 1 inci maddesiyle TEK'e devri öngörülen 
belediye ve diğer elektrik tesislerinin, eskisi gibi hiz
met vermelerinde ülke açısından yarar olduğundan ve 
bütün tesislerin TEK tarafından işletilmesi birtakım 
sakıncalar doğurabileceğinden, sistem eskisi gibi mu
hafaza edilmek, ancak belediye vesair kuruluşların 
borçlarını vaktinde ödemelerini sağlayacak diğer ön
lemler getirilmek üzere, eklenmesi düşünülen (i) ben
dinin metinden çıkarılarak, maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 
Halil EVLİYA Ali DİKMEN 

Abdurrahman YILMAZ 

Madde 1. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ve (e) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

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

e) Köy Elektriklendirme Fonunu yönetmek. 
BAŞKAN —Sayın üyeler; önergelerin müzakere 

usulüne dair bir önerge verilmiştir, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Önergeler üzerinde yapılacak müzakere usulünün, 

Anayasa müzakereleri için Genel Kurulumuzda kabul 
edilen prensip maddesi gibi 2 lehinde, 2 aleyhinde ve 
1 üzerinde olmak üzere en çok 5 üyeye 5'er dakika 
söz yerilmesi hususunun Genel Kurula sunulmasını 
müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Bayer önergeler üzerinde ya
pılacak görüşmelerin 2 lehte, 2 aleyhte ve 1 üzerinde 
olmak üzere en çok 5 üyemiz tarafından ve aynı za
manda 5'er dakikayı geçmemek üzere düzenlenmesini 
istemektedir. 

NECİP BİLGE — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan,... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, Anayasanın görüşül

mesi usulü hakkındaki İçtüzük değişikliği teklifi he
nüz kesinleşmemiştir. Bu itibarla bu teklif İçtüzüğe 
aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, İçtüzüğün 78 inci mad
desinde bu hususta bir sarahat bulunmamaktadır. Eğer 
üyelerimiz, Genel Kurul bu konuda bir sınırlama getir
mek istiyorlarsa, önergenin oylanması suretiyle bir 
sınırlama getirilmesine mani bir hüküm de bulunma
maktadır. 

Bu itibarla, müsaade ederseniz önergeyi oylarınıza 
sunacağım. Kabul veya reddetmek Genel Kurulun tak
dirine bağlı kalacak. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu 

mevcut sistemi tamamiyle değiştiren bir İçtüzük de
ğişikliği. Daha diğeri değişmemiş, Anayasayla bunu 
nasıl mukayese edebiliyoruz?... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, biraz evvel ifa
de ettim; 78 inci maddeyi tekrar tetkik buyurduğu
nuz zaman bu konuda bir müphem veyahut bir açıklık 
olmadığını göreceksiniz. Yani önergeler üzerinde üye
lere söz verebileceğine dair esasen bir hüküm bulun
mamaktadır; fakat bugünkü uygulamamızda, şimdi
ye kadar yaptığımız uygulamada, fiilî uygulamada 
herhangi bir sınırlama getirilmeden, bütün üyelerin 
önergeler üzerinde konuşması imkân dahiline gir
miştir. Şimdi muhterem arkadaşımız... 

NECİP BİLGE — içtüzüğe aykırı olarak... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Geri almasını 

teklif edecektim, onun için efendim. 
BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz ben cüm

lemi tamamlayım, siz ondan sonra mütalaanızı ifade 
edin. Geri almak arkadaşımızın takdirine bağlı bir 
keyfiyet. 

Bu itibarla, bu önerge İçtüzüğe kanaatimce aykırı 
değildir. Muhterem oylarınızla bunu kabul edeceksi
niz veya reddedeceksiniz ve bu itibarla müzakere usu
lüne de bir şekil Muhterem Heyet tarafından verile
cektir. 

Müsaade ederseniz önergeyi... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

ben söz aldığım zaman usul hakkında konuşmak is
tedim ve bu önergenin şu anda geçerliliğinin olmadı
ğını, oylamaya da gerek bulunmadığını ve arkada
şımın geri almasını talep edecektim. Şimdi arkada
şım herhalde alacak önerisini. Çünkü usulsüzdür efen
dim. 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz lütfen Sayın Kan
tarcıoğlu, şunu arz etmek istiyorum Muhterem Heye
te ve zatıâlinize. ifade etmek istediğim cihet şu
dur : 

Önerge içtüzüğe aykırı değildir. Muhterem arka
daşımız önergesini geri almakta muhtardır. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — izin verir misiniz 
Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKA! BAYER — Efendim, önergemi 

geri almıyorum. İçtüzüğe de aykırı olmadığı için, 
Genel Kurulun oyuna sunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeler üze

rinde 5 üyenin konuşması ve 5'er dakikayı geçmemesi 
hususunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

1 inci madde ile ilgili bir önerge daha gelmiştir, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
TEK Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin (i) fık

rasının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilerek dü
zenlenmesinin Genel Kurula sunulmasını müsaadele
rinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

Önerilen Fıkra : 
(1) İl ve ilçe belediyelerinin elektrik hizmetle

rine ilişkin tesis ve işletmelerini istedikleri takdirde; 
bucak, kasaba ve köy belediyeleri ile köy birlikleri
nin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işletmelerini 
ise doğrudan doğruya devralmak ve işletmek, 

(Belediyeler ve tüzelkişiliğe sahip elektrik hizme
ti veren idareler, TEK'e tahakkuk eden enerji bedel
lerini 3 ay içinde ödemediği takdirde, borçları Mali
ye Bakanlığından olan alacakları ile karşılanır.) 

. BAŞKAN — Muhterem üyeler, önergelerin bi
rincisi, Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Tosyalı'ya ait öner
ge ile belediyeler dışında yalnız köy ve birliklerine 
ait tesislerin devrini sağlamak üzere tasarının 1 inci 
maddesi Komisyona iade edilmek istenmektedir. İade 
edilme keyfiyeti, en aykırı bir tekliftir; eğer Komis
yon iadeyi arzu etmiyorsa. 

tKTiSADî İ Ş L E R K O M I S Y O N U B A Ş K A N I 
NURİ ÖZGÖKER — Kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Belediyeler dışında yalnız köy ve 
elektrik birliklerine ait tesislerin devrini sağlamak 
üzere, maddenin ona göre tedvinini sağlamak üzere, 
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Komisyona iadesini isteyen Sayın Kuzuoğlu ve Tos-
yah'nın önergelerini Komisyonumuz kabul etmemek
tedir. Bu itibarla önergenin dikkate alınıp, alınmama
sı hususunu oyluyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Yine, Sayın Kuzuoğlu, Sayın Tosyalı, Sayın Ev
liya ve Sayın Dikmen ve Sayın Yılmaz'm önergesi 
1 inci maddeyle ilgili; onu okutuyorum : 

(A. Fehmi Kuzuoğlu, Lütfullah Tosyalı, Halil Ev
liya, Ali Dikmen ve Abdurrahman Yılmaz'm öner
geleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımız, tasarının 
1 inci maddesinin (i) bendinin, yani «Tüzelkişiliğe 
haiz elektrik hizmeti sağlayan idareler; İETT, EGO 
ve Adana Elektrik Müessesesi ve benzeri belediye, 
köy ve birliklerin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis 
ve işletmelerini devralmak ve işletmek» şeklindeki 
hükmün metinden çıkartılmasını ve onun yerine... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yalnız orası efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Üstteki isim aynen 

kalacak. 
BAŞKAN — Evet, çıkartılmasını istemektedirler. 

Bu durumda birinci maddenin (e) fıkrası kalmakta
dır. 

Sayın Kuzuoğlu, zannediyorum 1 inci maddenin 
(e) fıkrası kalıyor, (i) fıkrası çıkıyor. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bundan ibarettir önergeniz. 
Bu önerge (i) maddesinin aşağıdaki şekilde tadi

lini ifade eden, yani Sayın Haznedar'm önergesine 
ve aynı şekilde (i) maddesinin tadilini isteyen Sayın 
Bayer'in önergesine aykırı bir önergedir. Bu itibarla 
bunu oyluyorum öncelikle; (i) fıkrasının çıkartılma
sını isteyen önerge. 

Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu önerge
ye katılmamaktadır. Bu itibarla dikkate alınıp, alın
mamasını oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınma
sını kabul edenler... Dikkate alınmasını kabul etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir . I 
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Sayın Haznedar, 1 inci maddenin (i) bendinin aşa
ğıdaki şekilde tadilini önermektedir. Bunu okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Hizmetin mahiyeti ve karakteri bakımlarından 

doğal işletme yetki ve görevinin mahallî idarelere ait 
olması gerektiği hususu göz önüne alınarak, bu gö
revin ancak teknik ve malî olanaksızlıklar nedeniyle 
devredilebileceği gerekçesiyle, görüşülmekte olan Ka
nunun 1 inci maddesi (i) bendinin aşağıda gösteril
diği şekilde tadilinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Mazhar HAZNEDAR 

Madde 1. — 
i) Özerk kamu elektrik idareleri (İETT, EGO ve 

Adana Elektrik Müessesesi), belediyeler, köy ve köy 
birliklerinin elektrik hizmetlerine ilişkin tesis ve işlet
melerini bu idarelerin yetkili organlarından alacakla
rı kararla muvafakatlarını bildirmeleri halinde devral
mak ve işletmek. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde Komisyonun ve 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, tespit edebildiğim 
kadarıyla, bu idarelerin yetkili organlarından alacak
ları muvafakata dayalı olarak TEK tarafından devra-
lınmasını önermektedir bu önergesiyle. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmadığı için, 
dikkate alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayer'in önergesini okutuyorum : 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Önergemi geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. 
1 inci maddeyi, Sayın Tosyalı'nın teklif ettiği gi

bi, başlık hariç olmak üzere, Komisyondan geldiği 
şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 1 inci madde Komisyondan geldiği şek
liyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 2. — 1312 sayılı Kanunun 26 ncı mad

desine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir. 
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(d) Tüzelkişiliği haiz Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
ile ticarî şirketlere müstakilen veya Türkiye Elektrik 
Kurumunun iştiraki ile elektrik üretimi yapma mü
saadesi D.P.T.'nin görüşü alınarak Bakanlıkça veri
lebilir. 

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

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. 

Sayın Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Biraz önce kabul edilen 1 inci maddeye ret oyu 

verdiğimi evvela peşin olarak arz etmek isterim; çün
kü çok büyük bir sorumluluğu olduğunu kabul etti
ğim için, tutanaklara geçmesi yönünden bunu burada 
vurgulamakta yarar görüyorum. 

Değerli üyeler; 
Şimdi görüşmekte olduğumuz 2 nci maddeyle özel 

kişilere elektrik üretimi hakkını veriyoruz. Daha önce 
ben şahsen özel kişilere elektrik üretimi verilmesi 
konusuna karşı değilim; ancak imtiyaz suretiyle ve
rilmesi lazım. Bugüne kadar gelen uygulama da böy
ledir. 

Sayın arkadaşlar; 
Nitekim, daha önce bir vesile ile Sayın Turgut 

Yeğenağa arkadaşımız dedi ki; «Çukurova Elektrik 
Şirketine imtiyaz suretiyle verilen elektrik üretimi 
imtiyazının genişletilmesi hususunda Danıştaya açı
lan davayı Danıştay haksız yere reddetti.» 

Sayın arkadaşlar; 
Bakınız, bir doktora tezi kadar çok geniş incele

meyi kapsayan, Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 
77/254 sayılı Kararı vardır. 38 sayfadır ve burada 
bir elektrik üretiminin imtiyaz suretiyle verilmesinin 
ve bu imtiyaz süresinin neden daha genişletilmemesi 
gerektiği idare hukukunun gerektirdiği bütün pren
sipler de belirtilmek suretiyle vurgulanmıştır. 

Şimdi, getirilen bu maddeyle ve bu Kanunla, da
ha önce Çukurova Elektrik, Kepez ve buna benzer 
birtakım kuruluşlara imtiyaz suretiyle verilen hizme
tin bu teşekküllere bedava devri anlamını taşımak
tadır. 

Şimdi, daha önce bu kuruluşlara Devlet, imti
yaz suretiyle birtakım, elektrik üretimi için bir im
tiyaz vermiştir. Bunun manası şudur : Diyor ki, «Ey 

vatandaş veya ey şirket, sen bu üretimi belirli bir sü
re için yapacaksın. Yaptıktan sonra da imtiyaz sü
resinin sonunda sen bunu bana bedava devredecek
sin.» 

Şimdi, işte bu Kanun bu bedava devri önlüyor ve 
bu evvelce verilen imtiyaz, da ortadan kaldırıyor. 

Sayın Bakanımız dediler ki; «Biz, özel şirketlere 
elektrik üretimini veriyoruz. Bu bizim denetimimiz 
altında.» Nasıl denetiminiz altında Sayın Bakan?.. 
Bugün bir fabrikayı kontrol edebiliyor musunuz? 
Siz, özel bir şahsa elektrik üretme imtiyazını verdi
ğiniz zaman, siz belki başlangıç anında izin verirken 
birtakım şartlar arayabilirsiniz; ondan sonra hangi 
yetki ile siz bir şirketin elektrik üretimini kontrol al
tında tutabilirsiniz?.. Yani, bizim mevcut yasaları
mız içerisinde ve tdare Hukukumuz içerisinde, Ka
mu Hukukumuz içinde Hükümetin, hele liberal eko
nomi sistemini kabul etmiş bir Hükümetin veyahut 
da bir idare sisteminin böyle elektrik üretimine mü
dahale edecek bir yetkisinin bulunduğunu ben şahsen 
kabul etmiyorum. 

ikincisi; bu Kanunla siz, özel kişi, özel şirketlere 
elektrik üretim yetkisini verdiğiniz zaman, özel ki
şilere kamu hizmetini yapmak yetkisini veriyorsunuz. 
Kamu hizmetini yapma yetkisini bir kişiye de verin
ce, ona Devlet yetkisini kullanma yetkisi de veriyor
sunuz. Malumunuz, Anayasamızın 38 inci maddesi, 
kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde; ki, Danıştay 
içtihatları da böyledir, kamu yararı ve kamu hizme
tinin gerektirdiği hallerde özel kişilere Devlet yetki
sini tanıma ve kamu hizmetinin gerektirdiği işlerde 
kullanmak üzere Devlet yetkisini kullanma yetkisini 
veriyor. 

Şimdi, ne yapacaktır bir özel kişi? Gidecektir, bir 
elektrik santralını kurmak için müracaat edecektir. 
Ondan sonra da, buna bu müsaadeyi verdikten son
ra, gelecektir icabında vatandaşın malını, mülkünü 
istimlak edecektir. Yani, bizim kabul ettiğimiz Ka
nunun anlamı budur. Yani bir kamu hizmeti yapan 
her kurulsun Devlet yetkisini kullanma hakkına sa
hip olması, kamu hizmeti gereklerinden ve kamu 
yararının gerektirdiği bir sonuçtur. Bundan dönüş 
yapmamız imkânsızdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, son zamanlarda benim tuhafıma giden ya

hut da kabul etmediğim bir durum var. Yani «Libe
ral ekonomik sistem» deniliyor da, «Her şeyi özel 
sektöre devredelim» diyorlar. Yani, neredeyse bazı 
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arkadaşlar; «Bu Devlet yönetimini de özel sektöre 
devredelim de, daha güzel yönetsin» diyecekler çıkı
yor aramızdan. 

Ben özel sektöre karşı değilim; ama şimdi, özel 
sektör gitsin barajı kursun, kendi parasıyla barajı 
kursun, santrali getirsin, oraya santralı kursun, elek
trik üretsin. Ben buna karşı değilim. Ama, biz şimdi 
elektrik üretimini özel teşebbüse verdiğimiz zaman 
ne olacak? Özel teşebbüs gidecek, Devletin kurdu
ğu barajın yanına bir santral kurmak isteyecek, gide
cek Devlet bankasından krediyi alacak, getirecek 
santralı kuracak, ondan Merkez Bankası gibi veyahut 
da darphane gibi para kesecek. Ama, bunun dışında, 
gitsin Karakaya Barajını yapsın; tamam. Yani, şim
di, böyle imtiyaz kanunlarının ifade ettiği anlamlar 
çok önemlidir, bunun sevabı ve günahı ileride, tabiî 
ki bunu kabul eden kişilere ait olacaktır. O bakım
dan, tabiî tasarının tümü üzerindeki'konuşma fırsa
tını bulamadığım için şimdi konuşmak zorunda kal
dım. Tasarının gerçi diğer maddelerinde de var; ev
velce imtiyaz suretiyle verilen hizmetleri, bu Kanun
la imtiyazı kaldırınca, tekrar bu şirkete devredince, 
hem de bunlara şöyle bir avantaj tanınıyor : Şimdi, 
müteakip 2 nci ve 3 üncü maddelerinde diyor ki; 
efendim, TEK, Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
ve diğer birtakım kuruluşlar ne yapacaklar?.. Bir ko
misyon kuracaklar. Gidecekler, diyecekler ki, şu bi
na. Bu bina kaç liradır? 500 milyon liradır. Ondan 
sonra, «500 milyon liradır» diyecek ve Devleti TEK 
burada ikinci bir yükün altına sokacaktır. Bir değer 
takdir edecektir buna. Ondan sonra, TEK'in kaç me
muru var ki; Türkiye'de kaç tane kaza var, kaç tane köy 
var, kaç tane belediye var?.. Maliye Bakanlığının kaç 
tane memuru var, Enerji Bakanlığının kaç tane me
muru var?.. Gidecek, ondan sonra Türkiye'nin her 
tarafında memleketin mevcut tesislerini devralacak, 
hem de Devletin tesislerini; yani bir kamu kurumu 
olan Devletin belediyesinin bir tesisini, öteki Devle
tin bir memuru gidecek, bir değer biçecek, «Efendim 
ben bunu satın aldım» diyecek... 

Arkadaşlar; 
3u Devletimizin işi yok mudur? Yani Devlet me

murunun asıl görevini unutmayalım, buraya, ondan 
sonra bunlara birtakım yeni yeni işler, neticesiz, fay
dasız, üretime katkısız olan birtakım görevler veriyo
ruz Devlet memuruna. Ben anlamıyorum; yani be
nim, mantığım, kusura bakmayın bu Kanunun bu 
idare tarafından uygulanacağına kesinlikle inanmı
yor. Bakın arkadaşlar, bunun Malî îşler Komisyo

nunda müzakeresi sırasında ben sordum; «Sayın Ge
nel Müdürüm, acaba özel teşebbüsün ve özel şirket
lerin şu anda TEK'e...» 

ENDER CİNER — Anlamadığı konulara giri
yor. 

KAMER GENÇ — Efendim, müsaade etsinler de 
konuşalım. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. Bir 
dakika. 

KAMER GENÇ — Kim anlamıyormuş? Siz an
lıyorsanız buyurun konuşun. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 
Lütfen efendim. Lütfen müsaade edin Sayın Genç, 
bir tercih yapmak durumundayız. O tercih şu ; Zanne
diyorum bir tane Başkan olmak lazım gelir Meclis
te. Evet, lütfen efendim. 

KAMER GENÇ — Başkanlık yaptığımız iddia
sında değiliz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim? 
KAMER GENÇ — Başkanlık iddiasında değiliz. 
BAŞKAN — Lütfen. Evet, lütfen. Onun için siz, 

yapılan veya size tevcih edilen sorulara cevap ver
meyin. Onu önlemek durumunda olan benim. 

MUZAFFER ENDER — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Evet, usul hakkında, nesi hakkında 
konuşmak istiyorsunuz Sayın Ender? 

MUZAFFER ENDER — Efendim, maddeyle il
gili konuşma yapsınlar. Kanunun tümü üzerinde gö
rüşme yapıyor arkadaş. 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, maddeyle il
gili. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz imti
yaz maddesiyle alakalı hususlardaki görüşlerini ifa
de ediyorlar. Sabırlı ve mütehammil olmamız lazım 
geldiği hakkında, zannediyorum bir görüş birliğimiz 
var. Lütfen efendim, lütfen. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Teşekkür ederim Sayın Baş

kanım. 
Sayın arkadaşlar; 
Bunun tabiî Malî îşler Komisyonundaki müzake

resinde ben sordum, «Özel teşebbüslerin, özel şirket
lerin, (siz diyorsunuz ki, belediyelerin çok borcu var 
ama) özel kişilerin de yok mu borcu?» dedim, bana 
«Yok» dediler, «Gaziantep'te bir kişinin var» dedi
ler; ama ben şuna inanıyorum ki, özel şirketlerin de 
belediyelerden daha fazla TEK İdaresine borcu var
dır; ama bunu tabiî gerekirse de kanıtlayabiliriz. 
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Şimdi benim söylediklerimi tekrar özetlemek is
tersem; biz bu özel kişilere imtiyaz dışında; yani 
imtiyaz suretiyle üretimini verelim, imtiyaz suretiyle 
elektrik üretimini verdiğimiz takdirde, imtiyaz sü
resi sonunda bu tesislerin Devlete karşılıksız geri gel
me meselesi var; bir. 

İkincisi; imtiyaz şartlarına ve sözleşmelerine ilgili 
kişiler riayet etmediği takdirde, Devlet, elektrik üre
timini verdiği bu imtiyazlı şirketin işine el koyablir; 
çünkü sözleşmenin verdiği bir haktır. İmtiyazsız ver
diğimiz takdirde, hiçbir zaman buna bir müdahale 
edemeyiz; yarın, öbür gün bir şirkete elektrik üreti
mini verdiğiniz zaman icabında şalteri indirecek, «Be
nim fiyatımı artır, artırmazsan ben de elektrik ver
miyorum» diyecek, o zaman buna ne şekilde davrana
caksınız? Onun için ben, bu maddede, «ticarî şirket
lere müstakilen» ibaresinden önce, «imtiyaz suretiyle 
verilmesi gerektiği» şeklinde bir ibarenin eklenmesini 
önermiştim. 

Sizleri çok meşgul ettiğim için özür dilerim, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
Sayın konuşmacı benim ismimi vererek bir konuşmam
dan bahsetti. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapma hakkınız var, 
buyurunuz efendim. İçtüzük bu hakkı veriyor. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Çok özür dilerim ben yerimden arz edecektim; 
fakat buraya lütfettiniz. Sayın konuşmacı, benim is
mimden bahisle, «Bana şöyle şöyle söylediler» dedi
ler; ben öyle bir şey kimseye söylemedim. Onu arz 
etmek için söz aldım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu madde üzerinde söz alışımın sebebi; bu mad

dede getirilen maksadı, ileride, pratikte işler hale ge-, 
tirmek içindir. 

Bu TEK tasarısının 2 nci maddesi, TEK Kanu
nunun esprisinde olan üretim tesislerini Kamu İk
tisadî Teşekküllerine veya tüzelkişilere ve ticarî şir
ketlere açmaktadır. Yalnız, bu getirilen tasarıda, bu
nun ne şekilde yapılacağı, bunun ileride gerçekten 
üretime dönük şekilde; yani yapılacak üretim tesis

lerinin ülke yararına ne şekilde kullanılacağı birtakım 
hususlarla birlikte açıkta kalmaktadır. Şöyle ki : Ev
vela tasarının gerekçesinde, «küçük hidrolik tesis
ler» denmiştir. Küçüğün bizde tarifleri vardır; bu 
tarifler bir kategori içerisinde Birleşmiş Milletlerce 
yapılmıştır; sıfır ile 100 kilovata kadar olanlara 
«mikro», 101 kilovattan 1 000 kilovata kadar olan
lara «mini», 1 001 ile 10 000 arasında olanlara da 
«küçük» denmektedir; fakat genel olarak hepsine 
birden «küçük» diyebiliriz. 

Şu anda Türkiye'de 176 adet küçük hidrolik elek
trik santralı kurulmuş vaziyettedir. Bunların toplam 
gücü, aşağı yukarı 10 000 kilovat civarındadır ve 
toplam üretim de 220 milyon kilovat civarındadır. 

Daha evvel Bütçe konuşmalarında değindiğim gi
bi, bugün Türkiye'de biliyorsunuz büyük suların; ya
ni hidrolik maksatlı büyük sular üzerindeki tesisleri 
Devlet Su İşleri yapmaktadır, Türkiye Elektrik Ku
rumu da linyite dayalı santrallar yapmaktadır. Bu
rada, bütün ülke sathında şu akla gelmektedir; va
tandaşla karşılaştığımız zaman şu ifade edilmektedir: 
«Efendim, küçük sularımız akıyor, üzerinde tesisler 
yapılsın.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Hemen ifade edeyim ki, bu görüşe yürekten ka

tılıyorum, yalnız bunu bir formüle etmenin gerekti
ğine de inanıyorum. Şu yönden : Türkiye'de yapılan 
176 adet santraldan büyük bir kısmı şu anda çalış
mamaktadır. Çalışmama sebepleri; hem projeye da
yalı hatalardır, hem de, elimde geçen sene yapılan 
bir seminer vardır, bütün oradaki konuşmacılar; yani 
tatbikattan gelen konuşmacılarla bilim adamlarımız 
küçük hidro elektrik santra Harın üzerinde durmuşlar
dır; fakat yapımındaki kusurların üzerinde hepsinin 
görüş birliğinde olduğu noktalar vardır. Bu noktala
rın giderilmemesi halinde sadece üretimi serbest bı
rakmak ve küçük hidro elektrik santralların yapıl
masını tüzelkişilere ve ticarî şirketlere açmak yeterli 
değildir; çünkü bu, kamu kaynaklarının plansız bir 
şekilde, amaçsız bir şekilde kullanılması demektir. 

Bu 176 santraldan şu anda ünite olarak 267 türbo 
jenaratör ünitesi vardır bunların üzerinde; fakat üzü
lerek söyleyeyim, bunların büyük bir kısmı şu anda 
çalışmamaktadır. Çalışmama sebepleri şundan ileri 
gelmektedir : Bir defa, bir kısmı, Türkiye Elektrik 
Kurumu kurulup, enterkonnekte sistem yurt sathına 
dayalı olarak genişlemeye başlayınca, bunların yan
larından geçen enterkonnekte sisteme yakın olanların 
bir kısmı işletme zorluklarından dolayı, personel yeter-
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sizliğinden dolayı bunun devrini istemişlerdir; ancak 
Türkiye Elektrik Kurumu bunun bir kısmını devral
mıştır, aşağı - yukarı 176'dan 155 tanesi kuruluşların 
elindedir, gerisini devralmıştır. Şimdi, bunların büyük 
bir kısmı çalışmamaktadır. Ben Ağrı'ya gittiğimde 
orada da bir tane vardı. Kendim elektrik mühendisi 
olduğum için ve ayrıca da bu konularla da ilgilendi
ğim için, bana da sordular; gittik, gördük ve çalış
ma imkânı için birtakım önerilerde bulunduk. 

Şimdi, burada getirilen maksat; aslında kaynak
ların kullanılmasıdır. Yalnız şunu arz edeyim; kay
nakların kullanılması evvela bir plan işidir, bir eko
nomi işidir. Binaenaleyh, plana girmeden, planlı bir 
şekilde denetim altında tutulmadan, sadece üretimi 
aşmak kâfi değildir. O itibarla, bu küçük sular üze
rinde kurulacak tesislerin mutlaka bir proje birliğine 
bağlanması lazımdır; yani sorumlu bir kamu kurulu
şunun mutlaka bunların projelerini tek elden yürüt
mesi şarttır; şunun için şarttır : Biliyorsunuz, Türki
ye'de bir şeker fabrikaları olayı vardır, geçmişte şe
ker fabrikaları belli bir kamu yönetimi tarafından ele 
alınmıştır, projeleri yapılmıştır, bugün Türkiye Şeker 
Fabrikaları kuruluşunda teknoloji üretecek seviyeye 
gelmiştir. 

Şimdi, bunun anlamı şudur : Demek ki bir bilgi 
birikimi vardır, bu bilgi birikimi yıllara dayanmıştır, 
tecrübeye dayanmıştır ve bunun kullanılması bugün 
memleket yararına olmaktadır. O halde, böyle bir 
işe girişmemiz halinde; benim elimdeki rakamlardan 
Türkiye'de bu şekilde kullanılacak 1 500 küçük su 
santralı vardır, yani kaynakların değerlendirilmesi 
halinde bunların sayısı aşağı - yukarı 1 500'ü bula
caktır. O halde, 1 500 küçük su santralının değerlen
dirilmesi için, mutlaka bunların bir kamu yönetimin
de, proje birliği yönünden, projeyi yapacak bir so
rumlu kamu yönetiminde olması şarttır. 

Bunun için ben temaslar yaptım; bugün için en 
uygun kamu kuruluşu da Elektrik İşleri Etüt İda
residir; çünkü Elektrik İşleri Etüt İdaresi zaten bu
nun etütlerini yüklenmiş vaziyettedir, bunların araş
tırmalarını yapıyor yıllara dayanan, hidrolik etütleri 
yapılmaktadır ve ayrıca da şunu arz edeyim ki; en az 
bu ilmî etütten de çıkan sonuç şudur : Bir santralın 
yapımı en az beş yıllık bir su araştırmasını gerektir
mektedir. Bu, 20 yıla kadar uzanmaktadır. O halde, 
böyle bir etüt, plan - proje belli olmadan, sadece ki
şilere; «Buyurun siz hidrolik santral kurun» demek 
kâfi değildir; çünkü küçük bir hidrolik santralla bü
yükler arasında, sadece barajların yapımında fark 

vardır, diğer teknolojik hususlar ve teknik hususlar 
aşağı - yukarı aynıdır. 

İkincisi; ülkemizde Tem - San'ın Diyarbakır'da 
kurduğu bir türbin fabrikası vardır, 25 beygirgücüne 
kadar üretim yapma imkânı vardır. Benim, teklifim
de (ki, bir önergem de vardır) arz etmek istediğim 
şudur : Bu küçük su santrallannın yapılmasına ta
raftarını; yalnız, bir kamu kuruluşunun standart pro
je yapımında ve de bu projeye dayalı, yerli üretime 
dayalı malzeme kullanılması suretiyle zannediyorum 
ki, büyük aksaklıkları önlemiş olacağız; çünkü geç
mişte yapılanların hepsi ithal edilmiştir, ithal edilen 
santralların malzemelerinin hepsi çok değişik kaynak
lardan geldiği için yedek parça bulunamamıştır, işlet
mede birisinde edinilen tecrübe diğerinde uygulana
mamıştır, büyük aksaklıklar doğmuştur. Bunu arz et
mek istedim. Bir. 

İkincisi; büyüklere gelince : 
Değerli arkadaşlarım; 
Bu önergemde de arz ettiğim gibi, büyüklerin ya

pılmasında şu şartla ki, birincisinde aradığımız pro
je birliği, sorumlu kamu kuruluşunu, proje ve yöne
tim ve koordinasyonu burada getirmiyorum, sadece 
bu üretim tesislerinin yapılması halinde tüzelkişiler
ce veya ticarî şirketlerce bunların ürettikleri elektriğin 
Türkiye Elektrik Kurumuna satılmasını öngörüyo
rum, bunu şart koşuyorum. Bu şartlarla bu madde
nin tedvini halinde zannediyorum ki, daha uygun bir 
formül bulmuş olacağız kamu kaynaklarının kulla
nılması yönünden. Aynı zamanda da plana dayalı ile
rideki hedeflerimizi saptamış olacağız. 

Bunu arz etmek istiyorum, önergemi sunuyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Biraz evvel söz alan değerli arkadaşım Kamer 
Genç 2 nci maddeyi değerlendirirken kendilerine gö
re bir izah tarzı seçtiler ve 2 nci maddeyi âdeta yo
rumladılar. 

Ben ondan şöyle bir sonuç çıkardım yanılmıyor
sam; sanki Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ticarî 
şirketlere bu elektrik üretimine katılma yetkisi veri
lirse, bütün elektrik üretimi yapan işletmelerin ticarî 
şirketlere devredileceği gibi bir endişe izhar ettiler. 

Ben şahsen bu endişeye katılmıyorum; çünkü bu
rada söz konusu edilen üretimi meydana getirecek 
tesisin kurulması, yani mevcut hazır işletmelerin özel 
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teşebbüse devri değil, özel teşebbüsün de tesis kur
ması ve bunu üretime açması anlamını taşımaktadır. 
1 inci fıkra ile 2 nci fıkra bir arada mütalaa edilir
se bu netice çıkar; çünkü 2 nci fıkrada açıkça «Bu 
maksatla hazırlanacak etüt ve önprojeler ile üretim 
tesislerine uygulama projelerinin, uygulanmasından ön
ce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tasdiki 
şarttır.» denilmektedir. Bu 2 nci fıkra hükmünden de 
anlaşılıyor ki, bu hususta etüt ve projeler yapılacak, 
bu etüt ve projeler Devlet Planlama Dairesinin uy
gun mütalaası alınacak ve ondan sonra Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tasdik edilecek ve bu 
uygulama alanına konulacak, enerji üretimi için gerekli 
tesisler inşa edilecek ve üretime açılacak, bu suretle 
özel teşebbüsün de elektrik üretimi alanında katkısı 
sağlanmış olacak. 

Yine değerli arkadaşım, elektrik dağıtımının, üre
timinin bir kamu hizmeti olduğundan bahsettiler. Di
ğer taraftan elektrik sadece Türkiye'deki, yani yur
dumuzun ihtiyacı olan, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan 
enerji kaynaklarından sadece bir tanesidir. Bunun ya
nında diğer enerji kaynakları vardır, petrol, kömür 
ve ondan sonra da elektrik gelir. 

Mesela, Türkiye'de pekala özel teşebbüs petrol ve 
onun yan ürünlerini üretiyor ve halkın hizmetine, 
yurdumuzun hizmetine sunabiliyor. Yine özel teşeb
büs kömür üretiyor ve halkın ihtiyacına sunabiliyor. 
Kamu hizmeti olsa ve bu sadece Devlet teşekkülle
rinin tekeline alınsa kamu hizmeti olması sebebiyle, 
o takdirde bu faaliyetlerin de yapılmaması gerekece
ği gibi bir netice çıkar. 

Bana göre petrol ve kömür neyse enerji kaynağı 
olarak, enerji maddesi olarak, elektrik de aynı şeydir. 
Mesele burada devlet teşebbüsü yapmış veya özel te
şebbüs yapmış meselesi değildir. Mesele, üretimin ar
tırılması ve memleketimizin şiddetle muhtaç olduğu 
elektrik üretiminin bir an evvel sanayiin ve halkın 
hizmetine konulmasıdır. Bunun için elbette Devlet de 
bütün imkânlarını kullanacaktır, eğer varsa özel te
şebbüs de bütün imkânlarını kulanacaktır ve bu mem
lekete bir hizmet olacaktır. 

Sayın Sarıoğlu, bu gibi üretim işletmelerinin bir 
plana tabi olmasından bahsettiler. Son derece haklı
dırlar, ancak yine maddede memleketin genel eko
nomisi açısından Devlet Planlama Teşkilatının mü
talaasının alınacağı maddede yer almış bulunmakta
dır; ama üretim yerlerinin ayrı ayrı planlamalarının 
yapılması ve teknik hizmet verilmesi bakımından Elek
trik işleri Etüt idaresinin görüşünün alınması da ga- ( 
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yet tabiîdir, bu normaldir, teknik bir hizmet olacak
tır, teknik bir yardım olacaktır, bilmiyorum bunun 
maddede yer alması gerekecek midir? 

Bana göre madde yeterlidir ve bu haliyle elektrik 
üretimine hem Devletin, hem de özel teşebbüsün kat
kısını sağlayacak niteliktedir. Maddenin aynen kabu
lünü takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ismimden bah

settiler efendim bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
Sayın Genç?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Uyguner benim söyle

diklerimi ters yorumladı, kendisi ne komisyon söz
cüsüdür... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfedin efendim, siz 
Tüzüğü iyi biliyorsunuz, Divan Üyesisiniz, söz alın 
ondan sonra açıklamalarda bulunun. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
Benden önce konuşan Sayın Üyenin ben Komis

yon Sözcüsü olduğunu zannettim, özür diliyorum; 
çünkü daha önce konuşanlara cevap verdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
O arada bir şey söylediler, çok mühim bir konu 

onun için değinmek istiyorum. «Özel sektör elektriği 
üretecek ve halkın hizmetine sunacak dediler.» Halbu
ki, Yasada özel sektör üretmek var, halkın hizmeti
ne sunmak TEK'in görevleri arasında. Çok istirham 
ediyorum, bu konu zabıtlara geçsin, gerek Komisyon 
ve gerekse Hükümet bu konuyu aydınlatsın. Bu bir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de, bir sayın arkadaşımızın söylediği gibi 

hakikaten bu sahada eskiden çok yatırım yapılmıştır, 
ama bu yatırımlar küçük yatırımlardı ve bütün teç
hizat dışarıdan temin ediliyordu; çünkü Türkiye'nin 
teknolojisi henüz bu sahaya, bu mertebeye erişme
mişti ve yine sayın arkadaşımızın söylediği gibi, ben 
de daha önceki konuşmamda bahsetmiştim, yüzler
ce santral bugün muattal halde beklemektedir. 

İşte konuşmamda onu da arz etmiştim, bu santral-
ların ileride ülkenin aynı durumla karşılaşmaması 
için Bakanlıkta bu konuları değerlendiren ve yol gös
teren bir ünitenin teşekkülü şarttır. Bugün bazı tür
binler artık yerli yapılabilir ve bu yola teşvik etmek 
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lazım. Yani üretimde de, üretim teçhizatının ülke 
içinde yapılmasına özen gösterilecek ve ona göre ted
birleri alacak bir sisteme doğru gitmemiz gerekir. 

Tekrar ediyorum, satış doğrudan doğruya TEK 
tarafından yapılacaktır. Benim Yasadan anladığım 
odur. Üretim özel sektörce yapılabilir, satışı TEK'e 
yapılacaktır, TEK halka sunacaktır. Yasadan anladı
ğım budur, aksi varsa üzerinde münakaşa götürür, 
tekrar konuşmak gerekir. 

Ancak bir noktayı belirtmek istiyorum sayın ar
kadaşlarım; burada herşeyi açıklığıyla söylemekte 
yarar görüyorum. Bugün ülkemizde gübre fabrikala
rı vardır; devletin de vardır, özel sektörün de vardır. 
Bugün devlete satılan bir kilo gübre bedeliyle dışarı
dan iki kilo gübre alınabilir. Bunu da takdirlerinize 
arz ediyorum. Çok mühim bir konudur. Bugün çift
çiye verdiğimiz gübrenin üstüne dünya kadar sübvan
siyon veriyoruz, yine çiftçi gübre alamıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
2 nci maddede mühim bir eksiklik vardır. Madde

nin birinci paragrafının son kısmı aynen şöyle demek
tedir : «...alınarak Bakanlıkça verilebilir» Bunun 
«Bakanlıkça» değil, «Bakanlar Kurulunca» olması 
gerekir. Bu konuda Sayın Başkanlığa bir önerge tak
dim etmiş bulunuyorum. Ayrıca bu önergemde bir 
konuya daha değiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu ülkede enerji santralı kurulacakmış, bunu sa

ğa satacakmış, sola satacakmış, ben bundan korkmu
yorum. TEK'in görevlerini yapması kaydıyla, dene
timi altında olması kaydıyla daha önceki konuşmam
da da arz ettim, ülke potansiyelinin tümünü kullan-
sak su, hidrolik ve kömüre dayalı termik santrallar-
dan 130 milyar kilovat/saat yılda elektrik enerjisi el
de edebiliriz. Bu da 1995 yılı nüfusumuza göre (Dör
düncü Beş Yıllık Planda geçmiştir) 1700 kilovat/saat 
eder. Bugün 1979 yılı Yunanistan fert başına 2 500, 
arz etmiştim, Bulgaristan 4 000 kilovat/saat. 

Ülkelerin medeniyeti kullandığı elektrikle ölçülür. 
Dolayısıyla bu enerjiyi nerede kullanacağız, nerede 
şey edeceğiz, bunun münakaşası olmaz. Yeter ki, iyi 
planlayalım ve TEK kendine düşen görevi yapsın, va
tandaş zararlı çıkmasın. 

Zaten ben Özel sektörün kömüre dayalı santral 
kuracağına inanmıyorum. Çünkü kömüre dayalı sant-
ralların üretimlerinin maliyetlerinin yüksek olduğu 
gözönüne alınırsa, herhalde özel sektör kendine daha 
ekonomik olan bu yolu tercih eder kanısındayım. 
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Maddenin içinde bir diğer değinmek istediğim ko
nu; diyor ki, «Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ticarî 
şirketlere müstakilen veya Türkiye Elektrik Kuru
munun iştirakiyle elektrik üretimi yapma müsaadesi 
DPT'nin görüşü alınarak Bakanlıkça verilebilir» Bu
nu arz ettim, «Bakanlar Kurulunca» olmasında yarar 
var. Ayrıca TEK'in iştiraki... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün yalnız Afşin Elbistan'da dört ünitelik ve 

her ünitede üç gruptan teşekkül eden ve her gurubu 
da 340 megavat olan dev bir yatırıma girmiş TEK, 
TKİ ile müşterek. Yine bugün Türkiye'de Karakaya 
Barajının inşaatına başlanmış, Atatürk Barajı başla
nacak, Çayırhan, Soma dev barajlar, dev santrallar... 
TEK'in bugün bütçesi 200 milyar, yatırımı 158 - 160 
milyar, ileride trilyon olacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
TEK'in gücünü götürüp de üç megavat, iki mega-

gat, bir megavatlık santrallara bulaştırmak veya ona 
da hisse ayırmak, ileride bunu siyasî çekişmelerde 
baskı unsuru olarak kullandırmak TEK'in gücünü 
azaltır. Ehil elemanı yoktur, buralara eleman vermesi 
gerekir. Özel sektörün yaptığı her santralı şapka çı
kararak karşılarım, saygı duyarım; ama TEK kendine 
verilen hedefe doğru yürüsün, kendi işini başarabil-
sin. Ülkenin kurtuluşu bu büyük santrallardadır. 
Kaldı ki, şimdi çok büyük bir yükü de üzerine aldı. 

Bu konuda arz ettiğim, Sayın Başkanlığa takdim 
ettiğim önergeme müspet oy vereceğinizi umar, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Uygun-

er benim konuşmamı yanlış anlamışlardı; onu o şe
kilde ifade etti, yani dediler ki, sanki ben konuşmam
da demişim ki, bu elektrik üretim ve dağıtımını özel 
sektöre devredecektir Devlet bu Kanunla... Ben öyle 
söylemedim, bundan sonra kurulacak tesislerin özel 
teşebbüs tarafından kurulmasının mahzurlarını ben 
izah ettim. Onu karşılayacaktım, Sayın Uyguner be
yefendiye ben onu açıklayacaktım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 
Önergelere geçmeden önce bu madde üzerinde 

önergeler dışında Komisyonun ve Hükümetin yapa
cağı bir açıklama var mı?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz Hükümetin görüşlerini arz edeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Özel sektör tarafından kurula-
calk alan santraliann yerini ıbir kere devlet belirle-
yecekıtir. Burada, ta'biî öneri gelebilir özel sektör
den; fakat arzu ettiği yere değil, devletin belirlediği 
ıbir yere yapılması gerekecektir. İkincisi, projesini 
devlet tasdik edecektir. Üçüncüsü, işletmesini devlet 
denetleyecektir. Devletin denetleme hakkı esas iti
bariyle bu 'imtiyazın, bu imıkânın verildiği zaman 
şartlardan birisi olacaktır, denetleme arnikanı da şart
ların arasında olacaktır. Tarifelerini de devlet vere
cektir. Aslında şunu da belirlemek lazım Ikd, TEK 
her zaman bir yaptırım gücüne sahiptir ibu şekilde 
üretici bir ünitenin üzeninde. Almadığı takdirde, 
elektriğini satacağı hiç bir yer yoktur ve kısa za
manda bunun üzerinde bir yaptırım ıgücü teşekkül 
ettirebilecektir. Ayrıca, bu şekilde 'üretilecek enerji 
TEK'ü'n iletim hatlarına verilecektir ve dağıtım ola
rak bir satış yapılmayacaktır. 

IBunları açıklamakta yarar gördüm. Ayrıca şunu 
da 'belirtmekte yarar var; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı içinde kâfi kuruluş vardır ve 'bu kuru
luşlar, bu gibi projeleri gözden geçirilecek kuruluş
lardır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi bunu yüklenebi
leceği gibi, sularla ilgili konuları (Devlet Su İşleri 
yüklenebilecek durumdadır. Onun için, teknik bir de
netimlin de, projelerin tatbikatına başlanmadan evvel 
yürütüJmesıi ve tatbik edilmesinin de mümkün oldu
ğunu bilhassa arz etmek isterim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2 nci maddeyle dlgii önergeleri veriliş sırasına 

göre okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 148 Sıra Sayılı Tasarının '2 

nci maddesinin (d) bendinim ikinci satırında «ticarî 
şirketlere» 'ibaresinden sonra «imtiyaz suretiyle» iba
resinin eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

İSayın Başkanlığa 
Madde 2'nin aşağıdaki şekilde tanzimini arz ve 

teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ayhan FIRAT İmren AYKUT 
«Madde 2. — 1312 sayılı Kanunun 26 nci mad

desine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir. 

«Tüzelkişiliği haiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile ticarî şirketlere müstakilen elektrik üretimi yapma 
müsaadesi, Devlet Planlama Teşkilatının olumlu gö
rüşü alınarak, Bakanlar Kurulunca verilebilir.» 

Bu maksatla ikinci paragraf aynen kalacaktır. 
İSayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 148 Sıra Sayılı TEK Kanu
nu Tasarısının (1 nci maddesiyle değiştirilen (d) fık
rasındaki müsaadenin bakanlık yerine Bakanlar Ku
rulunca verilmesi için, dördüncü satırda geçen «Ba
kanlıkça» kelimesi yerine «'Bakanlar Kurulunca» 
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU Ayhan FIRAT 

LütfuUah TOSYALI 
Yüce Başkanlığa 

Tasarının 2 ncd maddesinin (d) bendinde yer alan 
«müstakilen» kelimesinin «müstakil» olarak düzen
lenmesini arz ve rica ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 
(Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1'3ı 112 sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanununun 'Bazı 'Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin 'aşağıdaki şekilde değiştMlmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim, 

Paşa SARIOĞLU 
»Madde !2. — 1312 Sayılı Kanunun 26 nci madde

sine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir : 
Tüzelkişiliği lıaıiz Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle 

ticarî şirketlere küçük sular üzerinde kurulu gücü 10 
megavata kadar üretim tesislerıi kurma müsaadesi 
Elektrik lışleri Etüt İdaresinin proje yapım ve koor
dinasyonu altında, daha büyük güçteki hidrolik ve 
termik üretim 'tesislerinin yapımı da yine yukarıdaki 
kuruluşlarca Devlet Planlama Teşkilatının olumlu 
görüşüne dayanılarak 'Bakanlar Kurulunca verilir. 
Ancak, 10 megavat üzerindeki 'tesislerden üretilen 
enerjimin TEK'e satılması mecburidir. 

İBAŞKAN — Sayın üyeler; 
2'noi maddeyle ilgili olarak verilmiş olan 5 öner

geden en aykırısı, dinlendiği veçhile Sayın Paşa Sa-
rıoğlu'na aittir. Sarıoğlu, maddenin tümünün değiş
tirilmesini önermektedir. Diğer değişiklik önergeleri 
Aıfade tarzıyla bir ölçü içinde ilgilidir. 

Bu itibarla, öncelikle Sayın Sarıoğlu'nun önerge
sini tekrar okutuyorum ve Hükümetin ve Komisyo
nun bu konudaki mütalaasını öğrenmek istiyorum. 
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CPaşa Sarıoğlu'nun önergesi (tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, buyurun ©fendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Efendimi, kısaca önergemi 

azah etmek 'işitiyorum. ıBundan önce zannediiyorum ki, 
bir ölçüde dzalh ettim. Sayın Uyguner benim konuş
mama temas ettiler. Yanliz bir yanlış aralama vardı. 
«Elektrik işleri Etüt İdaresinin görüşü alımacaktır. O 
da elektrikle uğraşan ıbir kuruluştur» .dedi. Bern o 
anlamda önergeyi vermedim. Aslında 'konuşmamda 
da o şekilde ifade etmedim. 'Benim 'ifade etmek 'is
tediğim şudur : 

Yapılan, geçmişteki tecrübelerden edinilerek, el
deki verilere dayanılarak şunu söylemek isıtedim : 
©unlar bir proje 'birliğine bağlanmadan, yani, bir tip 
proje geliştirmeden ve 'bu projeye dayalı olarak ima
lata geçmeden bunların değişik yerlerde değişik ku
ruluşlarca veya ibürolarca yapılacak projelere dayalı 
olarak kurulması ileride birtakım aksaklıklar doğu
racaktır; çünkü bu bir tecrübe işidir. Evvelce de arz 
ettim. Sadece aradaki ifarlk ıbaraj meselesidir. 'Büyük
lerde baraj vardır, küçüklerde baraj yoktur. Elektrik 
üretimine dönük maksatlıdır. Yalnız, teknolojik dü
zeydeki bütün işler ikisinde de aynıdır. Binaenaleyh, 
burada ihmal edemeyeceğimiz husus şudur ': Eğer 
belli ıbir kamu kuruluşunun yönetiminde ve sorum
luluğunda işi götürmezsek, değişik ellerde yürütül
mesi halinde bugün çalışmayan 122 santralın akıbeti 
ne ise bunlar da o olacaktır. 

O itibarla, Sayın Bakanımız burada izah ettiler. 
Dediler ki, «Projeyi tasdik edecektir». Efendim, pro
je şudur : Evvela 'bir fizibilitesi yapılır, ona dayalı 
da bir ön proje yapılır. Şimdi, Bakanlığımızın tasdik 
edeceği bu projedir; fakat bu'kâfi değildir. Bir yapım 
projesi, ondan sonra 'gelişen, doğrudan doğruya uy
gulamaya dönük projedir. Eğer bu projeyi 'biz belli 
bir tecrübeye dayalı olarak beli bir düzeyde ve so
rumlu bir şekilde yürütmezsek bu projeyle bu sant
ral kurulabilir. Yalnız ileride, şimdi de arz ettiğim 
gibi bu santraller çalışmadığı zaman bu kamu için 
ve kuran vatandaşlar için ıbir yük olacaktır. 

Benim 'burada önermek istediğim, ibu görevin ha
len çok müsait olan Elektrik işleri Etüt İdaresine 
'verilmesidir. 'Bu Önergemde bunu getirdim; çünkü 
Bleiktriık İşleri Etüt idaresi zaten şu anda bu etüt
leri yürütmektedir. 

ikincisi, 'bunlarım mutlaka bir etüde dayanması 
şarttır. 5 ila 120 yıl arasında değişen 'bir etüt gerek
mektedir. 'Binaenaleyh, bunun yapılması da şarttır. 
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Üçüncüsü, arz ettiğim gibi bunların adedi 1500-
dür. 'Binaenaleyh, bunların bir sıraya konması da 
şarttır. Plana dayalı olarak ve bunun da bu sırala
ma içerisinde bu tercihlerin yapılması, en ekonomik 
olanların en öne alınması talbiatıyla en uygunudur. 
O yönden «Bir kamu kuruluşu» dememin sebebi bu
dur. Bu takdirde belki ileride bu santrallerin yapı
mından sonra bunların bakımı ü& sorumlu ayrıca bu 
'Kuruluşu da görevli kılabiliriz. 'İlerideki ıbir iştir. 
Yalnız, bizim edindiğimiz bilgilerden bu santrallerin 
bu ihale gelmesinin sebeplerinden ıbirisi de bunların 
bakımını üzerime alacak 'hiçbir kuruluş yoktur. îşle-
tem kuruluş zaten 'teknolojik düzeyde zayıftır, teknik 
bilgisi zayıftır; binaenaleyh 'bunların muattal hale 
gelmesindeki en ibüyük sebeplerden birisi de bakım 
konusudur, 

O halde, özetlemek istersen'ı. : Evvela standart bir 
projeye dayalı olmalı. Şunu kastetmek istiyorum 
standart projeyle : Efendim, 'bir yere gidersiniz 100 
kilovat'tır, bir su üzerinde de M0, kilovat olabilir; 
ama mutlaka da II10 kilovat üreteceği şeklinde 'bir 
proje yapımına lüzum yoktur. Onun da 100 olması 
yerindedir. ıBurada tip proje uygulanmıak suretiyle 
bu gibileri bir grup altında toplamak mümkündür. 
Tip projeyle bunu arz etmek istedim. 

İkincisi, imalatta kolaylık olacaktır. Belli bir tip 
projeye gidildiği (takdirde yerli imalatın yapılması 
mümkündür. 'Bu takdirde de ıbunlarıın daha ucuz ol
ması temin edilecektir; çünkü ıher projenin değişik 
karakterde ve değişik tipte olması hainde bunların 
maliyetleri değişecektir, birtakımı zorluklar çıkacak
tır. Bunu önlemek içindir. 

Bu yönden üzerinde durduğum elektrik işlerimin 
Etüt İdaresıine verilmesini ıtdkMimde onun için bil
gilerinize ve takdirlerimize sunmak istedim. 

Diğer yönden de, arkadaşlarım da önerge ver
diler, ben de katılıyorum, önergemde vardır bu. Bu 
bir plan işidir, bir kaynak konusudur. ıBakanlığıımı-
zın takdirime diyeceğimiz fair şey yoktur; yalnız Dev
let Planlama ıbiliyorsunuz yapılan (teklifleri inceliyor, 
Yüksek Planlama Kuruluna götürüyor ve nihayet Ba
kanlar Kuruluna gelecek. O 'itibarla (Bakanlar Kuru
lunun özellikle 'burada, hepsine açtığımız için, yalnız 
küçükleri değil büyük su kaymaklarının değerlendiril
mesini de tüzel kişilere, ticarî şirketlere açtığımız 
için zannediyorum İki, Bakanlar Kurulunun kararın
dan geçmesinde fayda vardır. İleride herhangi şe
kilde bir polemiğe bir zemim hazırlamış olmayacak 
bu durumda. 
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'Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Önerge üzerinde bir başka görüşme yok ise, Ko-

mıisyonun ve Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
IİKTJJSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, önergeye katıl
mıyoruz. Bahsettikleri Elektrik işleri 'Etüt İdaresi za
ten Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
bk kuruluştur. Bunu burada zikretmeye lüzum yok. 

Bahsettiği diğer hususlar zaten Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının fonksiyonları arasındadır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ne yapaca
ğını da Kanunda böyle ayrıntılı olarak zikretmeye lü
zum yoktur; katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Sayın Sarıoğlu'nun önergesime Hükümet ve Ko

misyon katılmamaktadır. 
Bu 'itibarla, 2 nci maddenin tadiıMyle ilgili Sayın 

Sarıoğlu'nun önergesini, dikkate alınıp alınmaması 
hususunda oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edememiştik. 

Diğer önergelere sıra ile 'geçiyorum. 
İBunlar esas itibariyle okunmuştu. Sayın Genç, 

ikinci 'fıkrada >«.. ticarî şirketlere...» ibaresinden son
ra «... imtiyaz suretiyle...» ibaresinin ilave edilmesini 
istemektedir. 

Önerge üzerimde söz almak isteyen sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Hükümetin görüşünü rica ediyorum, önergeye ka
tılıyorlar mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR ılLK'BL — Önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılıyor mu elfendim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMIİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Sayın Genc'in önergesine Hükümet ve aynı za

manda Komisyon katılmamaktadır. 
Bu itibarla, dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

ISayın Aykut ve Sayın Fırat gene 2 nci madde
nin ikinci fıkrasında «... DPT'nin (Devlet Planla
ma Teşkilatının) görüşü...» ibaresinin, «... DPT'nin 
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olumlu görüşü...» şeklinde değiştirilmesini ve aynı 
şekilde gene ikinci fıkrada «... müstalkilen...» ifade
sinden sonra «veya Türkiye Elektrik Kurumunun iş
tiraki ile...» ibaresinin çıkartılmasını istemektedider. 

AYHAN FIRAT — Bir de «Bakanlar Kurulu
na»... 

'BAŞKAN — O ayrı bir önergede efendim. 
Evet, aynı zamanda «... ıBalkanlıkça...» kelimesi, 

«... Bakanlar Kurulunca verilebilir.» 'şeklinde bu 
önerge 'ile istenmektedir. 

Yani, Sayın Fırat'ın ve Sayın Aykut'un teklifleri 
üç noktada toplanıyor. «... DPT'nin olumlu görüşü...» 
şekliyle «... olumlu...» kelimesinin eklenmesini isti
yorsunuz, müteakip ibare «... veya Türkiye EleKtrık 
Kurumunun iştiraki ile...» ibaresini çıkartıyorsunuz 
ve «... Bakanlıkça...» ifadesinin «... Bakanlar Kuru
lunca...» şeklinde değiştirilmesini teklif eliyorsunuz. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, «.... olumlu....» 
ifadesinin ilavesini uygun görüyoruz efendim. 

İkinci kısım; TEK'in iştirakini Sayın Bakan ga
yet güzel izah etti, yani böyle lüzumsuz, küçük pro
jelere katılma diye bir şey yoktur, zaten takdir Ba
kanlığa aitti. Bu bakımdan buna katılmıyoruz efen
dim, 

Üçüncüsüne gelince... 
BAŞKAN — «... Bakanlar Kurulu...» ifadesine 

katılmıyorsunuz öyle mi efendim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Hayır efendim. Bakanlar Ku-
ruluy Komisyonumuzda görüşüldü efendim, bizce bir 
mahzur teşkil etmez. Bakanlar Kurulu veya Bakan
lık takdir Yüce Heyetindir, yani bizim için hiçbir 
sakıncası yoktur, kabule şayandır efendim. 

BAŞKAN — Ona katılıyorsunuz evet. «... Türki
ye Elektrik Kurumunun iştiraki ile...» ibaresinin çık
masını?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ 
NURİ ÖZGÖKER — Onu kabul etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Kabul etmiyorsunuz, evet. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum, buyurun 

Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Önergedeki yalnız «Bakanlar Ku
rulu» ifadesini takdirlerinize arz ediyorum, onu ka
bul edebiliriz; fakat diğerlerini kabul edemiyoruz. 
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BAŞKAN — Evet, Sayın Fırat iştirak ettiğiniz 
cihet varsa (Komisyonun ifadelerini dinlediniz, görü
şünü dinlediniz) önergenizdeki hususları ona göre 
tadil etmek mümkündür. Aksi takdirde ayrı ayrı oy
lamak gibi bir neticeye gideceğim. 

AVHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ben bugün 
bile TEK'in bu büyük yatırımlara yeterince likidite 
ayırabilecek durumunun olduğunu zannetmiyorum. 
Zaten malî sıkıntı içindeler. Bu büyük yatırıma na
sıl para ayırıp da girebilirler?.. Kendi mevcut yatı
rımlarını biran önce bitirmek hedef olmalıdır. Dola
yısıyla ben önergemde her üç konuda da ısrarlıyım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim mü

saade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 

Efendim, öyle zannediyorum ki, bu konuda Sa
yın Bakan konuyu savunmak istemiyorlar. Biz kendi 
Komisyonumuzda, Malî İşler Komisyonumuzda ko
nuyu uzun uzun tartıştık. Ufacık bir santralın dahi 
yapılması için konunun Bakanlar Kuruluna kadar 
getirilmesini gerçekten uzun tartıştık, muvafık bulma-
dik. Bunun mahzurlarını hem Komisyonumuz üye
leri, hem o zaman Komisyonumuzda bulunan TEK 
Genel Müdürü ve arkadaşlar izah ettiler. 

IBen, bu konuda Bakanlar Kumlunun işgal edil
mesini katiyen uygun bulmuyorum. Zaten Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının mütalaası dışında bir 
karar almak çok istisnaidir Bakanlar Kurulunda. 
Ona muhassestir zaten bu işler. Buna ek olarak, 
Devlet Planlama Dairesinin de mütalaasını alıyorlar. 

Bu nedenle, Bakanlar Kurulunu böyle her işle 
meşgul etmek isabetli olmayacağı kanısındayım. Bu
rada müstenkif kalmalarının nedeni doğrudan doğru
ya bunu savunmamak arzularından, kendilerine bir 
güç almak istiyor olmamak arzularından geldiğini 
zannediyorum. 

Bu sebeple mahzurlu telakki ediyorum. Maddede 
olduğu gibi kabul edilmesini arz eder, teşekkür ede
rim. efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Fırat'ın önergesinde bahis konusu üç hu

susu ayrı ayrı oylarınıza müsaade ederseniz sunuyo-
rum< 

«... DPT'nin görüşü...» şeklindeki ibarenin, 
«... DPT'nin olumlu görüşü...» şeklinde değiştiril
mesini Komisyonumuz kabul ediyorlardı değil mi 
efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, ediyorlar. 
Bu itibarla, doğrudan doğruya kararınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... «Olum
lu» kelimesinin eklenerek «DPT'nin görüşü...» şek
lindeki ibarenin «... DPT'nin olumlu görüşü...» şek
linde değiştirilmesi Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Gene, ikinci fıkrada «... veya Türkiye Elektrik 
Kurumunun iştiraki ile...» ibaresinin çıkartılması is
tenmektedir. Buna Komisyonumuz katılıyorlar mı 
efendim?.. 

İKTİSADÎ tŞIER KOMİSYONU BAŞKAM 
NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor efendim. 
Böylece Sayın Komisyon ve Hükümet bu öneri

ye katılamamaktadırlar. Bu hususun ancak dikkate 
alınıp, alınmamasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Bir diğer teklif ikinci fıkradaki «... Bakanlıkça ve
rilebilir.» şeklindeki ifadenin, «... Bakanlar Kurulun
ca verilebilir.» şeklinde değiştirilmesi istenmektedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Genel Kurulun takdirine bı
rakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurulun takdirine bırakıyor
lar. 

Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkanım; burada tabiî 
«olumlu» kelimesi kullanılınca artık Bakanlar Kuru
luna fazla söz bırakmamış oluyoruz. Ben «Olumlu» 
kelimesi kullanılmamış olsaydı «Bakanlar Kurulu» 
ilavesine hiçbir itirazım yoktu; fakat şimdi çok tu
haf bir vaziyet hâsıl olacaktır. 

Olumsuz bir görüş veren DPT'nin yazısına rağ
men, Bakanlar Kurulu ne yapacaktır?.. Yani bura-
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da tuhaf bir vaziyet hâsıl olmuştur. Onun için bunu 
da tekrardan bir görüşünüze arz etmeyi faydalı görü
yorum-

BAŞKAN — Yani bu ibareye katılmıyor su
nuz?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Şu anda 'bu şartlar altında katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, müsaade ederseniz dikkate 
alınıp alınmamasını oyluyorum. «Bakanlıkça» keli
mesinin, «Bakanlar Kurulunca» olarak değiştirilme
sine mütedair teklifin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Kuzuoğlu, böylece sizin önergeniz de oy
lanmış olmaktadır. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Geri aldım efen
dim-

BAŞKAN — Geri aldınız Sayın Tosyalı. 
2 nci madde üzerinde böylece görüşmeler tamam

lanmıştır. 2 nci maddeyi... 
AKİF ERGİNAY — Bizim var efendim, «... müs-

takilen...» ifadesi üzerinde. 
BAŞKAN — Pardon, bir de sizin teklifiniz var. 

«...müstakilen» ifadesinin, «... müstakil...» olarak de
ğiştirilmesini önermektesiniz. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, «Müstaki
len» değil de bir defa, «Müstakillen» olması lazım. 

BAŞKAN — Tabiî iki tane (1) olması lazım. 
AKİF ERGİNAY — «Müstakil» olarak değişti

rilmesi daha yerinde olacak. Öbürü Türkçeye pek uy
gun değil, o bakımdan değiştirilmesini istiyoruz efen
dim-

BAŞKAN — Evet, «Müstakil» olarak değiştiril
mesine Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Civelek bu
yurun..-

ORHAN CİVELEK — Ben de bu madde ile il
gili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili, önergelerden 
sonra?.. 

ORHAN CİVELEK — Evet efendim, müsaade 
ederseniz önemli bir konudur. 

BAŞKAN — Hayır madde üzerinde müzakere
yi bitirdik, siz Komisyon... 

ORHAN CİVELEK — Ben Komisyon üyesi sı
fatıyla söz hakkım saklıdır diye not düşmüştüm. 

BAŞKAN — Evet, 
ORHAN CİVELEK — Sayın Başkanım, ben de 

bu metinle ilgili söz istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Son söz olarak size söz vereyim 

maddeyi oylamadan önce. 
ORHAN CİVELEK — «Söz hakkım saklıdır» 

diye not düşmüştüm; ben komisyon üyesiyim. 
BAŞKAN — Evet. 
«Müstakilen» kelimesinin «müstakil» olarak de

ğiştirilmesini Sayın Erginay ve Sayın Bilge teklif et
mektedir ve 'Sayın Komisyon ve Hükümet buna ka
tılmaktadır. Katî olarak oyluyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylamadan önce buyurun Sayın Cive-
lek-

ORHAN CİVELEK — Sayın Başkan ve Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

İkinci maddenin birinci bendinde, «Tüzelkişiliği 
haiz Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile ticarî şirketlere 
müstakilen veya Türkiye Elektrik Kurumunun işti
rakiyle elektrik üretimi yapma müsaadesi DPT'nin 
görüşü alınarak Bakanlıkça verilebilir» deniyor. 

Şimdi bu madde ile, tüzelkişiliği haiz kuruluşlara 
elektrik üretimi yapma yetkisi verildiği halde iletim 
yetkisi getirilmemektedir. Halbuki Türkiye'de, bir 
Devlet Planlama Teşkilatı olmasına rağmen, bazı ku
ruluşlar birtakım yatırımlara girmekte, fabrikalar 
kurmakta; fakat buna paralel Türkiye Elektrik Ku
rumunun iletim şebekeleri yürütülemediği için, bu 
kuruluşlar bitmesine rağmen, zamanında açılamamak
ta ve zamanında milyarlarca liralık yatırım bir süre 
beklemektedir, Türkiye Elektrik Kurumunun oraya 
iletim şebekesi getirmesini beklemektedir. 

Ayrıca bu madde ile bazı kuruluşlara üretim yap 
ma imkânı verildiğine göre bu şirketler veya kuru
luşlar icabında yüzlerce milyar lira tutarında yatırım 
yapacaklar ve bunlar da, yine aynı şekilde TütViye 
Elektrik Kurumunun bu üretilen elektriği ilgili yerle
re götürmesini icabında beklemek durumunda kala
caklardır. 

Halbuki eğer elektrik üreitiiımi ile birlikte bu 'kuru
luşlara kendilerinin iletim şebekesi kurma imkânı da 
verMefoiiirse. o zaman, yaltmlan bu paraların uzun 
süre ekonomiye girmesi örilenm'iş olacaktır ve 'bakle-
ımeyecektir. Onun için muihakikaik surette 'bu elektrik 
ürdtimiyle beraber bunlara iletim şebekesi kurma yeıt-
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kişinin de verilmesinin faydalı olacağı görüşünde
yim. Bu konuda bir önergem olacaktır. 

Arz ve teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Lütfedin efendim, okuyalım. 
İkinci maddenin birinci bendinin değiştirilmesine 

mütedair önergeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İkinci maddenin 'birinci bendinin, «Tüzelkişiliği 
haiz kamu teşebbüsleriyle ticarî şirketlere müstaki
len veya Türkiye Elektrik Kurumunun iştirakiyle 
elektrik üretimi yapma ve elektrik iletim şebekesi 
kurma müsaadesi Devlet Planlama Teşkilatının gö
rüşü alınarak Bakanlıkça verilebilir.» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Orhan CİVELEK 

BAŞKAN — Sayın Civelek, iki husus daha önce 
kabul edilmişti. Bu önergenizi oyladığım takdirde o 
kabul edilen önergelere ters bir önergeyi oylamak 
durumuyla karşı karşıya kalacağım. Bu, takdir eder
siniz ki usule uygun olmayacaktır. Bu itibarla, öner-
genizdeki «Müstakilen» kelimesinin «müstakil» ola
rak ve aynı şekilde, «Devlet Planlamanın görüşü» iba
resinin, «Devlet Planlamanın olumlu görüşü» şeklin
de değiştirilmesini kabul ederseniz önergenizi ona gö
re oylatmak imkânım olacaktır. 

ORHAN CİVELEK — Hay hay Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin görüşü
nü rica ediyorum bu önerge üzerinde. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN T 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, bu önerinin ya
rarlan olmakla beraber, sakıncaları daha fazla oldu
ğu için buna maalesef katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet ve aynı zamanda Komisyonumuz bu 

önergeye katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmama
sını oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın üyeler ikinci madde ile ilgili olarak iki hu
susu kabul etmiş, bulunuyoruz. Bunlardan bir tane
si, «Devlet Planlamanın olumlu görüşü» şeklinde 
ikinci fıkranın son cümlesi değişecektir. Bir diğeri 
de, «Müstakilen» kelimesinin, «Müstakil» olarak de
ğiştirilmesini öngören tekliftir. Bu değişikliklerle ikin

ci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... İkinci madde bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, bu Kanun Tasarısının tümü Danış
ma Meclisince karara bağlanıncaya kadar çalışmaya 
devam öngörülmüştü. Müsaade ederseniz 19,30'da 
çalışmalarımızı bitirelim ve 21,00'de tekrar başlaya
lım?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 20,00 - 21,00 
arası olsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 20,00'ye kadar de
vam ve 20.00 ila 21.00 arasında ara verilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1312 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Elektrik Kurumunca düzenlenen fatu
raların resmî belge sayılacağı, 

Madde 29. — Türkiye Elektrik Kurumunca dü
zenlenen ve alıcısının tükettiği enerji miktarlarını ve 
bedellerini gösteren faturalar, İcra ve İflas Kanunu
nun 68 İnci maddesinde yazılı belgelerden sayılır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Şimdi görüşülmesine başlanan 3 üncü madde, ön
ce çok hatalı düzenlenmiştir. Hem tabir hatası var
dır, hem de maddî bir hata vardır. Önce ona işaret 
edeceğim, sonra da diğer sakıncalarını anlatmaya 
çalışacağım. 

Değiştirilmesi istenen 29 uncu maddenin evvela 
başlığı, «Türkiye Elektrik Kurumunca düzenlenen , 
faturaların resmî belge sayılacağı» şeklinde ele ahn 
mıştır. 

Gene 29 uncu madde metni, «Türkiye Elektrik 
Kurumunca düzenlenen ve alıcısının tükettiği enerji 
miktarlarını ve belediyelerini gösteren faturalar, ic
ra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı 
belgelerden sayılır.» denilmektedir. 

Bir defa burada maddî bir hata vardır. Bu, 68 
inci madde değil 38 inci madde olacak. Çünkü, İc
ra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin konuyla 
hiçbir ilgisi yoktur. <6!8 inci madde, ödeme emrine kar
şı yapılan itirazın kesin olarak kaldırılmasıyla ilgili 
bir maddedir. IBu olsa olsa İcra ve İflas Kanununun 
38 inci maddesiyle ilgilidir. 38 inci madde de terim 
olarak ilam mahiyetinde belgelerden Lahseder, yani 
madde başlığı bırakıldığı takdirde, «Türkiye Elektrik ' 
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Kurumunca düzenlenen faturaların resmî belge sa
yılacağı» şeklinde değil, «İlam mahiyetinde belge sa 
yılacağı» şeklinde düzenlenmesi gerekir. Gene altta
ki 68 inci maddenin de 38 inci madde olarak düzel
tilmesi gerekir. 

Maddenin diğer sakıncalarını arz etmeye çalışa
cağım: 

İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde ilam 
mahiyetinde belge olarak sayılan belgeler, noter se
netleri, resmî dairelerce verilen makbuzlar gibi bel
gelerdir ve bunların da işleme konuluş tarzı oldukça 
kesin sonuçlar hâsıl eder, yani bu belgelere karşı iti
raz hemen hemen mümkün değildir. Stdece üç hal
de itiraz yolu açıktır: 

Bunlardan biricisi borcun itfası, yani ödenmiş ol
ması hali; 

İkincisi imhali, yani borçluya yeni bir mehil ve
rilmiş olması hali; 

'Üçüncüsü de, alacağın zaman aşımına uğramış 
olması halidir. 

Bu üç halin dışında, ilam mahiyetinde belgelerle 
yapılan icra takiplerine karşı itiraz mümkün değil
dir. Bu üç halin de varlığı ancak gene aynı kuvvet
te belgelerle ispat edilebilir, yani borcun ödenmiş ol
duğu noterlikçe düzenlenmiş olan bir ibraname ile 
veya resmî daireden verilmiş olan bir makbuzla is
pat edilebilir. Kanun bunun dışında bir ispat vasıta
sı tanımamıştır. 

Şimdi konumuzu şimdiye kadar yapılagelmekte 
olan uygulamaya getiriyorum: 

Belki birçok arkadaşımızın başına gelmiştir; ama 
pek çok vatandaşımızın başına gelen bir husus var
dır; vatandaşlar elektrik idaresinin yaptığı hatalı ve 
fazla tahakkuklardan yaygın olarak şikâyeetçidirler. 
Bunun tabiî çeşitli sebepleri yardır. Bu sebepler ara
sında, sayaçların arızalı olması, indeks memurlarını a 
sayaçları hiç okumaması, tahmini olarak sayaç be
delini yazmaları veya iyi okumamaları, üçüncü ola
rak da, merkezî sistemde kullanılan bilgisayarların 
arızalı bulunması gibi sebepleri sayabiliriz. Bu veya 
diğer bazı sebeplerle pek çok hatalı tahakkuklar 
yaptırılmakta ve abonelerden bunun karşılığı olan 
bedeller istenmektedir. Bu şüphesiz elektrik idaresi
ne pek çok itirazları, pek çok şikâyetleri celbetmek-
tedir. 

Şimdi biz, bu kadar çok hatalı tahakkuk yapılma
sı karşısında, bir de tutuyoruz bu idareye öyle bir 
silah veriyoruz ki, elektrik faturaları biter ilam ma
hiyetinde vesika, belge sayılacak ve bu belgelere da

yanılarak (İcra ve İflas Kanununun 38 inci madde
sindeki belge sayılarak) icra takibine geçilecek ve 
kendisine, yani borçluya, aboneye icra emri çıkarıla
cak; miktar ne olursa olsun, hata derecesi ne olursa 
olsun abone bu parayı ödenmeye zorlanacak. 'Bu bü
tün abonelere oldukça ağır bir külfet tahmil edecek 
değerli arkadaşlarım. 

Bu sebeple bu maddenin metinden çıkarılmasını 
teklif ediyorum ve bu hususta da bir önerge takdim 
etmiş bulunuyorum. 

Bu madde metinden çıkarılırsa ne olur?.. Bu 
madde metinden çıkarılırsa icra takipleri ilamsız ic
ra yoluyla, yani normal bir prosedür içerisinde ta
kip edilir. İcra emri yerine ödeme emri çıkar. Öde
me emrine karşı çeşitli itiraz yolları açıktır; itiraz 
edilir. Bu itirazlar, icra tetkik mercilerince incelenir 
ve gerekirse borçtan kurtulma davası açılır ve bu 
yollarla hukukî yoldan düzeltmeler yapılır. Ayrıca, 
vatandaşlar hiç olmazsa ellerindeki makbuzda hata
lı tahakkuk hissettikleri takdirde, elektrik idaresine 
müracaat ederek hatalı tahakkukların düzeltilmesini 
talep etmek imkânına sahip olurlar. 

Eğer madde bu şekliyle kalırsa, o takdirde elek
trik idaresi hiçbir düzeltmeyi, hiçbir itirazı kabul et
meyecektir; doğrudan doğruya icraya vererek bu 
paraların tahsili yoluna kolay yoldan gitmek yolunu 
•tercih edecektir. Bu da, elbetteki aboneleri büyük bir 
sıkıntının içerisine atacaktır. Bu sebeple maddenin 
Tasarı metninden çıkarılmasını öneriyorum. 

Takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın «Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Zannederim bir yanlış anlama vardır. Madde 

metnindeki rakam doğrudur. 68 inci maddedir ka
naatimce. Çünkü, Sayın Uyguner'in de söylediği gi
bi, 38 inci maddedeki belgeler ilam mahiyetinde olan 
belgelerdir. İlamlar veya noter tarafından düzenle
me suretiyle yapılmış olan resmî senetler ilam ma
hiyetinde sayılır ve ona benzer diğer bazı vesikalar 
daha vardır ki, orada ilamlı takip söz konusudur ve 
borçlu olan kimsenin itirazı vesairesi çok sınırlıdır. 
Halbuki ilamsız takiplerde borçlu bir itiraz yaparsa 
otomatik olarak hemen takip durur; fakat bu itirazın 
kesin olarak veya geçici olarak kaldırılması gibi ba
zı haller vardır. Burada işte bilhassa itirazın kesin 
olarak kaldırılması bakımından İcra ve İflas Kanu-

— 515 — 



Danışma Meclisi B : 116 6 . 7 . 1982 O : 2 

nunun 68 inci maddesi borçluya bir imkân tanımak- j 
tadır. O imkân da şudur: I 

68 inci madde, «Talebine itiraz edilen alacaklının I 
takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen..» I 
İmzası ikrar edilmiş, imzaya itiraz edilmiyor. «Veya 
noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını mutazammın I 
bir senede dayanıyorsa kesin olarak itiraz kaldırılır I 
yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetki- I 
leri dahilinde ve usulüne uygun olarak verdikleri bir I 
makbuz veya belgeye müstenitse alacaklı itirazın kal- I 
dırılmasını isteyebilir.» I 

'Burada da Türkiye Elektrik Kurumu resmî bir 
dairedir veya hiç olmazsa yetkili bir makamdır. Bu I 
itibarla, onun düzenlemiş olduğu bu makbuz beyan 
edildiği, ibraz edildiği takdirde borçlunun itirazı ke- I 
sin olarak kaldırılır. Halbuki, «Meyane (ara) senedi» 
dediğimiz, alacaklı ile borçlu arasında, alelade kişi
ler arasında düzenlenmiş olan bir şeye istinaden iti- I 
raz ederse borçlu, o takdirde itiraz kaldırılmaz. Hal
buki burada Türkiye Elektrik Kurumu bir alacaklı 
durumundadır; ama resmî bir makam olduğu için, 
onun düzenlemiş bulunduğu bu belge resmî belge I 
niteliğindedir. (Aksi ispat edilinceye kadar muteber
dir. 

Bu itibarla, Tasarının bu maddesinde söz konu
su olan Türkiye Elektrik Kurumunun alacaklarıyla I 
ilgili olan şey 68 inci maddedeki belgeler niteliğinde
dir, denilmesi doğrudur, yerindedir. 38 inci maddeyle I 
ilgisi zaten yoktur. 38 inci maddeye teşmil etmenin I 
doğru olmayacağını Sayın Uyguner, kendisi de be
lirttiler. Bunu arz etmek için söz almıştım. | 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 1 
•Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın 'Başkan, 
Merî Kanunun 29 uncu maddesinde de zaten 68 

inci madde yer almaktadır; o ifade yer almaktadır. 
Yani biz Tasarıya bunu yanlışlıkla koymuş değiliz. 
Bu bakımdan çok değerli hukukçu olan Sayın Sözcü 
Uyguner'in teklifine katılamıyoruz. Sayın Profesör 
Bilge'nin görüşlerine katılıyoruz efendim 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
ENERJİ VE TAıBtî KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Bilge'nin görüşüne tama
men katılıyoruz. j 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECİP BİLGE — ıBir noktayı daha ilave edebi

lir miyim efendim? 
BAŞKAN — ^Buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Aynı nitelikte hükümler, ör

neğin 'Sosyal Sigortalarla ilgili Kanunda da vardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner, önergenizde ısrar ediyor musu

nuz? 
M. FEVZİ UYGUNER — Geri alıyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3 üncü madde üzerinde bir başka görüş?.. Yok. 
Bu itibarla oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 1312 sayılı Kanunun 33 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«— Sokak, Park, Meydan Gibi Yerlerin Aydın

latılması : 

Madde 33. — Elektrik İşletmeleri Türkiye Elek
trik Kurumu tarafından yürütülen şehir, kasaba ve 
köylerde sokak, park, meydan gibi umumî yerlerin 
aydınlatılması, tesis ve işletilmesi Türkiye (Elektrik 
Kurumu tarafından yapılır. IMahallî yönetimlerin 
özel istekleri, ancak anlaşmaya bağlı olarak tesis, iş
letme ve elektrik enerjisi tüketim giderleri mahallî 
yönetimlerden alınmak suretiyle yerine getirilir.» 

IBAİŞIKAN — IBu madde üzerinde söz almakş is
teyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun ilave edeceği bir husus?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 13'12 sayılı Kanunun 37 nci mad

desinin (a) fıkrasına 4 üncü bent eklenmiş ve l(b) fık
rasının 4 üncü bendi değiştirilmiştir. 

a) 
4. — 2032 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 
b) 
4. — 1580 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 31 

inci, 39 uncu ve 47 nci bentleri, 19 uncu maddesinin 
4/A bendi ile aynı maddenin 5 inci fıkrası ve 70 inci 
maddenin 9 uncu bendi. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. 'Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, burada «1580 
sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 31 inci, 39 uncu 
ve 47 nci bentleri, 19 uncu maddesinin 4/A bendi 
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ile aynı maddenin 5 inci fıkrası..» deniyor. Daha ön
ceki şeylerde madde, fıkra ve bent rakam ve harfle 
yazılmıştı. Acaba bir yanlışlık olmasın diye arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Komisyonun bir görüşü var mı efendim? 
ÎKT1SADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Buna dikkat edildi efendim. 
Bizce öyle bir yanlışlık yoktur efendim. 

BAŞKAN — Sayın IKantarcıoğlu, sizin zannedi
yorum bu konularda bir görüşünüz vardı; «inci», 
«İnci»... 

'SELÇUK KANTARCIOĞUU — Efendim, bu 
eskiden basıldığı için; yani o günkü konuşmamdan 
sonra Matbaa Müdürüyle görüştük, ondan sonra 
gelenlerin hepsinde aynı şekilde düzeltmeler yapıldı. 
Bu eskiden çıktığı için, konuşmamdan önce hazırlan
dığı için yine yanlışlıklar devam ediyor. 

BAŞKAN — Yani ilavesini düşünüyorsanız, Ko
misyon zannediyorum iştirak eder. 

SELÇUK KıANTARCIOĞLU — O tarihten son
ra basılanlar düzeltiliyor efendim. 

BAŞKAN — 'Evet. 
5 inci madde üzerinde bir başka söz almak iste

yen arkadaşımız?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum, 
'MADDE 6. — 1312 sayılı Kanunun 27 ve 28 inci 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
(MADDE 7. — 1312 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler eklenmiştir. 
«BK MADDE 1. — Türkiye Elektrik Kurumu, 

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.» 

«EK MADDE 2. — 1312 sayılı Kanunu değişti
ren bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik 
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip 

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 IBakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Efendim, madde 7'de 2 ek madde 
var. Bunlardan ikinci ek maddede bir önerge var. 

Bu itibarla önerge olmayan 1 inci madde üzerin
de müzakere açayım, onu oylayım, müteakip madde
ye geçelim. 

Ek madde 1 üzerinde söz almak isteyen sayın üye
miz?.. Yok. 

Ek madde l'i oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2 ile alakalı bir önergs var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 2 nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Ayhan FIRAT 

Ek Madde 2. — 1312 sayılı Kanunu değiştiren 
bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, 
iletim, dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip şirketle
rin üretim ve iletim tesisleri, mevcut imtiyaz sözleş
meleri kapsamı içerisinde yürütülür. 

Yahut ek madde 2'nin kaldırılmasını (zira mad
de 2 kapsamına giriyor) arz ve teklif etmekteyim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, bu 2 nci madde üzerinde bir önerim olacak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, buyurun Sa
yın Kırcalı. 

Sonradan önerge sahibi Sayın Fırat'a söz verece
ğim. 

SÜLEYMAN SIRRI »KIRCALI - Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Ben bir noktada herhalde yanılmış olacağım. Bu 
madde 7'nıin bütün olarak değil, ek madde 1. ek mad
de 2 şeklinde ayrı ayrı müstakilen oya sunulacağını 
düşündüğüm için, önerge hazırlarken vazgeçtim; ama 
demek ki, yanılmışım. Riyaset makamı haklı olarak 
maddeyi bütün olarak düşündüler. 

Efendim, şimdi «1312 sayılı Kanunu değiştiren bu 
Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, 
iletim, dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip şirketlerin 
kurmuş oldukları ve işletmekte bulundukları ve yeni
den kuracakları üretim ve iletim tesisleri için mev
cut imtiyaz sözleşmesi kapsamının genişletilmesine ve 
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sözleşmenin uzatılmasına Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının teklifi üzerine karar veımeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir.» diyoruz. 

Şimdi, Türkiye'de 2 tane zannediyorum bu ko
nuda mevcut olan imtiyaz mukavelesi var. IBiri KE
PEZ Anonim Şirketi, bir de Çukurova Elektrik 
Anonim Şirketi için. 

Bu Kanunun neşrinden evvel bir imtiyaz mukave
lesine gerek vardı. Çünkü, o tarihte elektrik üretimi 
bir tekel konusu idi, biz bugünkü Kanunla iki hu
susu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Birisi elektrik üre
timini tekel olmaktan çıkarıyor. Biraz evvel kabul 
etmiş olduğunuz madde ile, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının müsaadesine binaen, Devlet Planla
ma Teşkilatının olumlu düşüncesi üzerine bir elek
trik üretme hakkını özel şirketlere ve diğer TEK dı
şındaki kamu kuruluşlarına veriyoruz, bu bir, 

Bir de dağıtımını doğrudan doğruya Türkiye 
Elektrik IKurumu üzerine alıyor. 

Şimdi burada, mevcut olan bu düzen içerisinde 
ikinci bir imtiyaz düzeni yaratıyoruz. Bunun sebe
bini anlamaya imkân yok. Ben Komisyonda da uzun 
uzun sordum ve dinledim. Bunun nedenini lütfen 
bana izah ediniz dedim. ıBir teminat olsun şeklinde 
zannediyorum anonim bir cevap aldım. 

Şimdi biz, mevcut olmayan, imtiyaz mukavelesi 
olmayan şirketlere bile elektrik üretimi hakkı verir
ken, mevcut olan şirkete niçin imtiyaz mukavelesini 
sürdürme hakkı veriyoruz?.. O zaman Sayın Kamer 
Genc'in biraz evvel önermiş olduğu imtiyaz muka
velesine binaen müsaade edilir şeklindeki önerilerini 
kabul etmemiz gerekirdi. Halbuki Genel Kurulumuz 
bunu kabul etmediler. 

ıBiz, bu konuda ciddî Kuşkular içerisindeyiz. Da-
nıştayla uzun yıllar ihtilaf mevzuu haline gelmiş, 
Danıştaydı uzun kararlar alınmasına neden olmuş bir 
konunun şimdi burada bir kanunla tescil edilmesini 
hem işin icabı olarak, hem efkarı umumiye muvace
hesinde uygun mütalaa etmiyoruz. 

Bu sebeple Kanunun 7 nci maddesinin ek 2 nci 
madde olarak isimlendirilen bölümünün Tasarıdan 
çıkarılmasını ve şimdi bir şirket elektrik üretmek is
ter ise, hangi muameleye tabi tutulacak ise, aynı mua
meleye, aynı işleme tabi tutularak, işlerini yürütmesi
nin uygun olacağına inanıyoruz. 

Bu sebeple bu maddede 2 nci ek madde ismiyle 
anılan kısmın çıkarılması için önerge sunacağım. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Bir başka görüş?.. Yok. 
Buyurun Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, bir önerge metninde iki husus var, 

bunun tercihi size Jcalıyor, bizim tercihimiz bahis ko
nusu değil. Bu itibarla siz karar verin lütfen hangisi
nin oylanması lazım geldiğine. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biraz önce konuşan Sayın Kırcalı izah buyurdu

lar. Ancak, bende birkaç şey ilave etmek istiyorum. 
Bu 1312 sayılı Yasayı değiştiren şu önümüzdeki 

Tasarının 2 nçi maddesi özel sektöre elektrik üretmek 
hakkını bahşetmiş oluyor ve bununla her türlü elek
trik üretimini Tasarının öngördüğü yasal yollardan 
geçirdikten sonra kurabilecek ve ürettiği enerjiyi de 
TEK'in iletim hatlarına verecek. 

Ancak, bu Tasarı, biraz önce de söylendiği gibi, 
iki şey getiriyor : özel sektöre enerji üretmek ve bir 
de belediyelerin dağıtımlarım TEK'in üzerine almak. 

Bu Tasarı içerisinde bir ek madde ile, daha önce 
kurulmuş olan imtiyazlı iki şirketin, imtiyaz sözleş
melerinin ve işletmekte bulundukları ve yeniden ku
racakları üretim ve iletim tesisleri için mevcut imti
yaz sözleşmesi kapsamının genişletilmesine ve sözleş
menin uzatılmasına... 

Şimdi, eğer yeni bir santral kuracaklarsa Yasa 
müsait, üretim yapacaklarsa yasa müsait. Dağıtım 
yok. O halde istenen nedir?.. Mevcut imtiyazlı şirket
lerin sürelerinin uzatılması. Her imtiyazlı şirket bir 
imtiyaz protokolüyle kurulmuştur. Yani, o protoko
lün içinde onun hal yolu vardır. Biz burada bir yasa 
ile ayrı bir çözüm getirmiş oluyoruz. 

Ben rica ediyorum, bu maddeyi buradan çıkara
biliriz veya ilave üretim yapabiliriz. Benim teklifim 
iki kısımdan ibaretti. Dolayısıyla ben bu iki önerimi 
veya Sayın Kırcalı çıkarma teklfini verdiği takdirde, 
ben yalnız birinci kısmıyla kalacağım. Sözleşmenin 
uzatılması kısmı çıkarılmak kaydıyla, imtiyaz proto
kolü içerisinde hallolur ile bu ek maddeyi bırakabili
riz veya Sayın Kırcalı'nın önerisine iştirak edebilirim, 
eğer Sayın Kurul uygun görürse. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA TUR

GUT YEĞENAĞA — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA TUR

GUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 
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Sayın Kırcalı'yla Sayın Fırat'ın önerilerini dinle
dim. Şimdi önerilerine ben hukukî durumu izah eder
sem, muhterem arkadaşlarım bu konuyu daha iyi an
layacaklar. Hadise şu : 

Elektrik üreten bir müessese kuruldu mu, imti
yaz lazım, imtiyaz olmadan olmuyor. İmtiyaz da is
timlak etme hakkı, istimlak etme yetkisi olsun için. 
İmtiyaz onun için ve karşılıklı bir imtiyaz mukave
lesi imzalanıyor hükümetle. Bu imtiyaz mukavelesi 
iki türlü oluyor: 

Birisi, muayyen bir sene bir tane santralı kurma 
ve işletme, o seneler esnasında kârını alma, neticede 
amortismanını da çıkardıktan sonra, tesisleri işler va
ziyette devretme usulü var. 

Bir de, «Franchise Usulü» dedikleri; devlet her 
zaman üç sene evvelden şirkete haber vermek sure
tiyle devletleştirme, satın alma yetkisi veren bir an
laşma var. O da imtiyazın bir başka türlüsü; (Franc
hise) bizde yürümüyor; bizde imtiyaz olması lazım 
istimlak hakkı olması için. Çünkü, göl yapacak, ba
raj yapacak, gölü istimlak etmesi lazım. Bu yönde 
verilen imtiyazların uzatılması veyahut bölgesinin ge
nişletilmesi meselesi mevzu bahis. 

Uzatılması veyahut bölgesinin genişletilmesi el
bette ki bir teknik zaruretten doğacak, doğarsa. Me
sela denecek ki, «Ben Gezende Bölgesinde bir baraj 
yapacağım; fakat bu barajın gölü benim imtiyaz sa
hamın dışına çıkıyor. Dışına çıktığı için ben bunu in
şa edemiyorum, benim imtiyaz sahamı şu şekilde ge
nişletin...» diye bir teklif olacak; tabiî bu teklif de 
ciddî olacak, onun üzerine o saha iştirak ettirilecek. 
Yani, bu bir teknik zaruret. 

Bunun dışında imtiyaz süresi meselesi. İmtiyaz sü
resi de şunun için uzatılır belki icap ederse : Yapıla
cak büyük bir tesis için kredi mevzu bahis. Dış fi
nansman müesseseleri verdikleri ucuz ve uzun vadeli 
krediyi, imtiyaz süresini nazarı itibara alarak veri
yorlar. Mesela, Çukurova Elektriğe vaktiyle alınmış 
bir kredi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 50 sene 
vadeli, % 0,75 faizli; fakat Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti bunu Çukurova Elektrik Şirketine 25 sene 
vadeli, % 7 faizli olarak aksettirmesi şartıyla veril
mişti. 

Şimdi böyle uzun bir vadeyle kredi gerektirecek 
hadise zuhur ederse, bu Kanun Bakanlar Kuruluna 
yetki veriyor, imtiyaz belgesini tevsi edebilir, genişle
tebilir ve süresini uzatabilir. Bu Kanun böyle bir yet
ki vermiyor, Bakanlar Kuruluna yetki veriyor, bu 
imkânı Bakanlar Kuruluna sağlıyor. Yoksa yapacak 
olan şirkete sağlanmış bir imkân değil. 
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Maruzatım bu kadar efendim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Fırat buyurunuz. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; 

Mevcut Yasa birinci konuda zaten cevaz veriyor. 
İmtiyaz mıntıkasının artırılması ise zaten bir diğer 
özel, tükelkişi müracaat edip de baraj kurmak iste
diği zaman bu Yasa kapsamına göre birçok forma
liteden geçecek ve imtiyaz gerekiyorsa o imtiyaz da 
artırılacak. Dolayısıyla bu mevcut imtiyazlı kuruluş
lar için de geçerlidir. 

Gelelim ikincisine; kredi meselesi ve zaman mese
lesi : 

Bir imtiyaz protokolünün içinde zaman vardır, 
imtiyaz protokolleri zannımca zamanla mukayyettir. 
Dolayısıyla uzatım imkânı mevcuttur. Zaten imtiyaz 
protokolü içerisinde süre uzatımının nasıl yapılacağı
na dair de bir madde vardır. Dolayısıyla bu yasa onu 
kaldırmıyor. İmtiyazlı şirketlerin durumları kendi im
tiyaz protokollerinin içerisindeki maddelerin gereği
ne göre hal olur. Binaenaleyh buraya sokmak bence 
gerekli değil, lüzumlu değil. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda verilmiş olan 
iki önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan TEK Kanununun 7 nci 

maddesinde yer alan ek madde 2'nin Tasarıdan çıka
rılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
S. Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Önce bunu muameleye koyalım. 
Sonra onu okuyalım. 

Sayın Kırcalı ek 7 nci maddenin ek madde 2'sinin 
metinden çıkartılmasını talep etmektedir. 

Komisyonun ve Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILI M. YILMAZ ÖZMAN — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Hükümet olarak katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın Kır-
calı'nın teklifine; yani 2 nci maddenin metinden çı
kartılması teklifine katılmamaktadır. 
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Dikkate alınıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Fırat'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 2'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Ayhan FIRAT 

Ek Madde 2. — 1312 sayılı Kanunu değiştiren bu 
Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, 
iletim, dağıtım ve ticareti imtiyazına sahip şirketlerin 
üretim ve iletim tesisleri mevcut imtiyaz sözleşmeleri 
kapsamı içerisinde yürütülür. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, ek madde 2'de, sondan 
üç satırın kaldırılması suretiyle, «mevcut imtiyaz söz
leşmesinin kapsamı içerisinde yürütülür» şeklinde 
cümlenin tamamlanmasını istemektedir. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLI M. YILMAZ ÖZMAN — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz Başkanım. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim; dikkat ediyo

rum, Komisyon ve Sayın Hükümet temsilcileri öner

gelere sadece «Katılmıyoruz» kelimesiyle cevap veri
yorlar. Halbuki bu «Katılmıyoruz»'un gerekçelerini 
de lütfen izah ederlerse, zannederim arkadaşlar daha 
çok aydınlanmış olur. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Komisyoun bir başka açıklaması veya Hükümetin 

bir başka açıklaması olacaksa... 
TURGUT YEĞENAĞA — Komisyon adına gö

rüşmüştüm ben demin efendim. 
BAŞKAN — Siz, Komisyon adına bu açıklamayı 

yapmıştınız. 
TURGUT YEĞENAĞA — Komisyon adınaydı 

efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet ve Komisyon Sayın Fırat'ın bu önerge

sine katılmamaktadır. 
Dikkate alınıp alınmamasını oyluyorum. Dikkate 

alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu durumda ek madde 2'yi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 2 kabul edil
miştir. 

Çerçeve maddeyi 7 nci madde olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Çer
çeve 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 8'e geçmeden önce saat 21.10'da toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 

» > • • « 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSIİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışıma Meclislinin sayın üyeleri; 
,11*6 ncı 'Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

TEK 'Konunu üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 
'Madde 8'i okutuyorum : 
(MADDE >8. — 113(112 sayılı Kanuna aşağıdaki Eık 

Geçici Maddeler eklenmiştir : 
«'EK GEÇİCİ MADDE 1. — a) îi merkezlerin

de (bulunan belediyelerin elektrik işletmeleri ile be
lediyelere ıbağlı olup da özel kanunla kurulmuş tüzel
kişiliğe ıhaiz elektrik hizmeti sağlayan idarelerin 
(İETT, EGO ve Adana Elektrik Müessesesi ve ben
zeri)' mal varlıklarından elektrik hizmetleri ile ilgili 
bölümleri, bu idarelerin elektrik hizmetlerine ilişkin 
hak ve vecibeleri ve münhasıran bu hizmetlerde ça
lışan personeli Türkiye Elektrik Kurumuna devredil
miştir. 

ıb) il merkezleri dışındaki enterkonnekte sisteme 
bağlı olan belediye, köy ve birliklerin mal varlıkların
dan elektrik hizmetleri ile ilgili bölümleri, bu hiz
metlere ilişkin hak ve vecibeleri ve münhasıran bu 
hizmetlerde çalışan personeli Türkiye Elektrik Kuru
munun belirleyeceği tarihlerde ve en geç 2 yıl içeri
sinde TBK'e devredilir. 

c) İleride 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 
devam eder,» 

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Elektrik 
Kurumuna devıredilen mal varlıklarının devir 'bedel
leri Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye 
•Bakanlığı ve ilgili belediye veya kuruluş ile Türkiye 
Elektrik Kurumundan seçilecek birer üyeden teşek
kül eden kurullar tarafından tespit edilir. 

Devir kurulları, devredilen mal varlıklarının be
dellerini tespit ederken defter kıymetlerinden 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
biî Kaynaklar ve Maliye Bakanlıklarının bu Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
biriikte hazırlayacakları yönetmelikle düzenlenir.» 

ı«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Elektrik 
Kurumunun bu Kanunun yürürlüğe girdiği 'tarihe 
kadar, ek geçici madde l'de sayılan kuruluşlara yap
tığı elektrik enerjisi satışından doğan alacakları ile 
bu kuruluşlar tarafından devir bilanço değerleri üze
rinden Türkiye Elektrik Kurumuna devrolunan mal 
varlıklarının karşılaştırılmasında meydana gelecek leh 
ve aleyhteki miktarları mahsup ve tasfiye etmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir.» 

«Türkiye Elektrik Kurumuna Devredilen Vaırlık-
lar : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Ek Geçici Madde 
l'de Türkiye Elektrik Kurumuna devredilen varlık
ların tespit edilen değeri sermayesine eklenir» 

«Türkiye Elektrik Kurumuna Devredilen Perso
nel : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici madde 
l'de devralınan her statüdeki memur ve işçi, yeni bir 
atama yapmaya lüzum kalmaksızın kadroları, hiz
met akitleri, sorumlulukları ve özlük hakları ile Tür
kiye Elektrik Kurumuna geçer. 

TEK, devraldığı bu personeli tüm 'işyerlerinin ih
tiyacına göre nakletmeye ve kadroları bu amaçla 
tevzi etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; diğer maddede olduğu 
gibi, bu madde de beş geçici maddeden teşekkül 
etmektedir. Bu itibarla, ek geçici madde l'den baş
lamak üzere, geçici maddeler halinde bu çerçeve 
maddeyi görüşmeye devam edeceğiz. 

Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

— 521 



Danışma Meclisi B : 

Genellikle, memleketimize eskisinden daha iyi bir 
hizmet getireceğine inandığımız bu Tasarının ek ge
çici l'inci maddesinin (a) fıkrasıyle il belediyeleriyle 
elektrik idareleri, (b) fıkrasıyla da il merkezi dışın
daki kuruluşlar hak ve vecibeleriyle bu hizmetlerin
de çalışan personeliyle birlikle Türkiye Elektrik Ku
rumuna devredilmiştir. Yerinde ve olumlu karşıla
nan bu devir işinden sonra, kanaatimce ek geçici 
5'imcıi madde ile durumun 'tekrarına ve bu ek geçici 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu gibi, «Tür
kiye Elektrik Kurumu devraldığı bu personeli tüm 
işyerlerinin ihtiyacına göre nakletmeye ve kadroları 
bu amaçlara tevzi etmeye yetkilidir» hükmüne gerek 
görülmemektedir. 

Ek geçici i'inci madde hükmü 'devralınan her 
statüdeki memur ve işçi kadroları, hizmet akitleri, 
toplusözleşmeleri, sorumluluklarıyla Türkiye Elek
trik Kurumuna geçeceğini de içine almamaktadır. 
Şayet bu duruma açıklık getirilmek isteniyorsa, bu
rada yazılı olan hususların ek geçici 1'ineli, madde 
kapsamına alınması daha yerinde olacaktır. 

Anayasamızın çalışma ile ilgili 42 ve 48'inci, me
mur teminatıyla ilgili Hli8'inci maddeleri îş Kanunu
na ve Devlet Memurları Kanununa, kişileri mağdur 
etmeyecek ve kazanılmış haklarını elinden almaya
cak, adaletsizlik getirmeyecek sekide yansımış bulun
maktadır. 

İstihdam politikası kalkınma planlarında açıkça 
yer almaktadır. Devlet, en büyük işveren olarak ran
dıman almadan personel istihdam etmek mecburiye
tinde değildir. Dengeli ve verimi artıracak bir perso
nel dağılımı şarttır. 

İşçinin ve işverenin karşılıklı hak ve ödevleri İş 
Kanunu ile memurlarınki Devlet Memurları Kanunu 
ile belli esaslara bağlanmıştır. 

Bir şeyin sağlamlık, doğruluk ve buna benzer ni
teliklerini güvene bağlama, bir işin olacağını, bir sö
zün yerine geleceğini üstüne alma işi, ya da bunları 
sağlayan şey, teminattır. 

Açıkça müşahede edildiği gibi, aşırı güvenlik ted
birleri kamu kesiminde çalışanları adeta gevşetmiş, 
memur ve işçiler vatandaşların hizmetinde oldukları
nı adeta unutmuşlardır. Buna bağlı olarak da, hiz
metin yapılmasında sayısız aksaklıkların meydana 
geldiği, vatandaşların da bundan şikâyetçi olduğu gö
rülmektedir.! 

Çalışanların teminatı, hizmeti sağlam, doğru ve 
buna benzer nitelikleriyle yerine getirme ve hizmeti 
koruma için tanınmış haklardır. Çalışanların temina-
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tını; çalışanları Devlete karşı koruyan teminat, çalı
şanları idare edilenlere karşı koruyan teminat şek
linde ayırabilmekteyiz. 

Çalışanlar, Yürütmenin bir parçasını teşkil eder
ler; Yasama ve Yargı ile dolaylı olarak ilgilidirler. 
Bu bakımdan, çalışanları Devlete karşı koruyan te
minatın, Yasama, Yargı ve Yürütmeyle ilişkili bu
lunduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. 

Anayasa ve personelle ilgili kanunlar, Yasamaya 
karşı teminatı açıkça göstermektedir. 

İdarenin her türlü eylem veya işleminin yargı de
netiminin dışında tutulamayacağı, yürütmenin yargı 
kararına uymak zorunda olduğu, yargı yetkisinin sa
dece mahkemelere verildiği, yürütmenin hiçbir za
man yargı kararlarını değiştiremeyeceği, yargının ida
rî işlem niteliğinde karar alamayacağı, yürütmenin 
görev alanında yargıya karşı korunması için özel bir 
yargı yoluna tabi olduğu hususları, yargıya karşı ça
lışanların teminatı sayılmaktadır. 

Çalışanların statüsünün kanunla düzenlendiğine, 
özlük haklarının kadrolarla veya toplusözleşmelerle 
ele alındığına, hizmetin gereği ve kamu yararı gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle görevleri ve yerleri 
değiştirildiğine, kanunsuz emir verilmesi ve yerine 
getirilmesi, görevden uzaklaştırma, hukukî sorumlu
luk, isnat ve iftiralara karşı korunma, memurluğun 
veya hizmetin sona ermesi belli esaslara bağlandığı
na göre, yürütmeye karşı teminata saygılı olmak ge
rekmektedir. 

Getirilen düzenlemede ek geçici 1 inci madde ih
tiyacı karşılayamıyorsa, ek geçici 5 indi, maddenin 
1 inci fıkrası ek geçici 1 inci maddenin içine alın
malı ve ek geçici 5 inci madde kaldırılmalıdır. 

Ek geçici 5 inci maddenin 2 nci fıkrası, yukarıda 
açıkladığım yasamaya, yürütmeye ve yangıya karşı 
teminata gölge düşürecek nitelik taşımaktadır. İçin
de bulunduğumuz fevkalade halde gereğine inandığı
mız bu fıkranın, kurulmasını canı gönülden istediği-
mıiz ve bu yolda çalıştığımız demokratik paıHamenter 
dönemde tepki yaratacak bir madde olarak kalması
na asla gönlüm razı olmadığı için, bu açıklamayı yap
mış bulunuyorum. 

Esasen bu konuyu çözmek için Hükümete Yetki 
Kanunu ile geniş yetki verilmiştir, tekrara gerek gö
rülmemektedir. Konunun, Hükümet Programı, kal
kınma planları, programlan ve mevcut kanunlardaki 
yetkilere dayanılarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca ve Türkiye Elektrik Kurumu yetkililerin
ce ele alınması gerekmektedir. 



Danışma Meclisi B : 116 6 . 7 . 1982 O : 3 

1946 yılında Fransa'da uygulanmış Giyotin Ko
mitesi veya Balta Komisyonu adı verilen bu kırmızı 
kitaptaki çalışmalar gibi, Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununda da, böyle bir kanun durumunda mütalaa 
edilmemesi için ek geçici 5 inci madde metninin Ta
sandan çıkarılmasının, ek geçici 1 indi maddeye aşa
ğıdaki gibi şekil verilmesinin yerinde olacağı kanaa
tindeyim, 

a) İl merkezlerinde bulunan belediyelerin elek
trik işletmeleri ile belediyelere bağlı özel kanunla 
•kurutmuş özerk kamu elektrik idarelerinin mal var
lıklarından elektrik hizmetleri ile ilgili bölümleri bu 
idarelerin hak ve vecibeleri ve bu hizmetlerde çalı
şan her statüdeki memur ve işçi yeni bir atama ya
pılmaya .lüzum kalmaksızın kadroları, hizmet akitle
ri, toplu sözleşmeleri, sorumlulukları ve özlük hak
larıyla Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. 

b) IH merkezleri dışındaki belediyelerin, köy ve 
köybirliklerinin mal varlıklarından elektrik hizmet
leriyle ilgili bölümleri bu idarelerin hak ve vecibe
leri ve bu hizmetlerde çalışan personeli Türkiye Elek
trik Kurumunun belirleyeceği tarihlerde, en geç iki 
yıl içerisinde (a) fıkrasındaki esaslara göre Türkiye 
Elektrik Kurumuna devredilir. 

Bununla ilgili iki önergeyi Yüce Başkanlığa ver
miş bulunmaktayım. Durumu tensiplerinize arz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Samsunlu, buyurun. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ben madde 8'in ek geçici 2 nci maddesi üzerinde 

durmak istiyorum. Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki 
cümleyi tekrar okumak istiyorum : «Devir kurulları, 
devredilen mal varlıklarının 'bedellerini tespit eder
ken defter kıymetlerinden ayrılması gereken amor
tismanları düşer. Amortisman süresi dolan veya def
ter kaydı bulunmayan mal varlıkları için devreden 
taraf herhangi bir bedel ve hak talep edemez.»/ diye 
bir cümle vardır. Bu, Hükümet teklifinin ek geçici 
madde 2'nin içerisinde bulunmamaktadır. Bu kısım 
Malî işler Komisyonu tarafından konulmuş, iktisadî 
işler Komisyonu tarafından da aynen kabul edilmiş
tir, 

Bu maddeleri okuduğum vakit, belki yanılabili
rim, üzerimde doğan bir his, belediyelerin elinde, 
özellikle çok eski yıllarda almış oldukları aletlerin 
(ki, eski yıllarda alındıkları için amortisman süreleri 

dolmuştur) hiç para ödenmeden alınma durumu do
ğabilecektir. Bu da, zaten elinden büyük hizmetleri, 
•belli gayretleri aldığımız bir kuruluştan, bir de ma
kinesini, aksamını parasız alırsak, sorunlar yaratmaz 
mı?.. 

Burada «Amortisman süresi dolan», tabiri var ki, 
amortisman süresi, tam ihtisas saham olmamasına 
rağmen, 5 ila 10 yıl arasında, belki bazı motopomp
larda filan, bildiğim, mesleğimle ilgili, 20 yılda dol
maktadır. Bazı belediyeler bu şekilde büyük maddî 
kaynak kaybıyla karşı karşıya kalacaklardır. Biz bu 
Kanunu çıkarırken ülkenin bütününe faydalı olacak 
bir yasa çıkartmaya gayret ediyoruz ve taslağı ha
zırlayan Hükümet de buna bir gerek görmemiş. Aca
ba, hu hakikaten önemli mi, gerekli mi; bunu ben 
bilmek istiyorum. Eğer çok gerekli değilse, devrede
nin de gönül rahatlığıyla, huzur içinde devretmesine 
imkân verelim. 

Yoksa, burada dediği gibi, amortisman süresi do
lan veya kaydına raslanmayanı bedava alma gibi bir 
duruma kaymayalım. Ben şahsen buna benzer bir 
devir işlemini 1971'de yaşadım; devreden insan hiç
bir zaman böyle mesut bir havada olmuyor, en ufa
cık bir şey kendisini de çok rahatsız ediyor. Bu nok
tada Komisyonun veya Hükümetin vereceği bilgiye 
göre önerge vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Buyurun Sayın Haznedar. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler safhasında 

yaptığım konuşmada da bu hususa değinmiştim. İk
tisadî işler Komisyonu ek geçici 2 nci maddeyi tespit 
ederken, Malî işler Komisyonunun yapmış olduğu 
düzenlemeyi de aşmış, onu da bir tarafa itmiş ve 
sadece tesislerin defter kıymeti üzerinden devralın-
masını kaydetmiş. 

Ayrıca, biraz evvel arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
«Amortisman süresi dolan ve defter kaydı bulunma
yan (yani mal ortada, ama defteri geçmemiş) mal 
varlıkları için devreden taraf herhangi bir bedel ve 
hak talep edemez.»ı diyor. Bunun anlamı şu: Bir he
sap yaptım, bu elektrik tesislerinde, tesisi vücuda 
getiren anamalzeme bakırdır, çelik, alüminyum na
kildir, alüminyum iletkendir, demirdir. Konuşmam
da ifade etmiştim bunların fiyatlarıyla ilgili hususu. 
Mesela, 1970 senesinde elektroliktiik bakırın kilogram 
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bedeli 28 liradır. 1982 senesinde bu rakam 740 lira 
olmuştur. Buradaki sisteme göre hareket edildiği tak
dirde durum şöyle oluyor; 1970 senesinde yapılmış 
bir tesis için amortisman % 3 olarak ifade ediliyor 
yönetmeliğe göre, 12 senelik % 36 kısmını düşerse
niz 28 lira iniyor 18 liraya. Bir kilogram bakım için 
monte edilmiş vaziyette direğin üzerinde duruyor, 
sadece 18 lira ödeyecek Türkiye Elektrik Kurumu, 
belediyenin bu varlığına el koyacak... Oysa, belediye 
o bakırı oradan söküp alıp, yumak yapsa, fabrikaya 
götürüp verse, bedelinin yüzde 65'ini vermekte, yani 
480 lira ödemekte. 480 liraya mukabil 18 lira ile 
Türkiye Elektrik Kurumu bu tesise elkoyma duru
munda oluyor. Bunu hak, insaf fcaideleriyle 'bağdaş
tırmak kabili değil, bu bir nevi gasp oluyor. Konuş
mamda ifade ettim, bir millileştirme hareketinde da
hi yabancı şirketlere uygulanmayacak bir muamele 
oluyor ve böyle bir muameleye bu Meclisin göz 
yummaması iktiza eder. Aksi takdirde, dışarıda, halk 
efkârında bu Meclis hakkındaki düşünceler çok de
ğişik ölçülere varır; «Belediyelere bunu yapan Mec
lis, başka hususlarda çok daha ileri gidebilir.»' diye 
pekala düşünülebilir. 

O nedenle, bu konunun değiştirilmesiyle ilgili bir 
önerge vermiş bulunuyorum, kabulünü tensiplerimize 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR —• Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Bu Kanunun 8 inci maddesinin içerdiği ek geçi
ci maddelerin bir tanesinde, özellikle 1 inci maddede 
başlayan devir alma işlemleri meyanmda geneli üze
rinde yaptığımız 'konuşmada da arz ettiğim gibi de
virde insanlar,. yaklaşık 30 bin işçi, memur mal gibi 
devredilmek istenmektedir, kayıtsız şartsız devredil
mek istenmektedir. Bu, benden önce konuşan değerli 
Kantarcıoğlu'nun söylediği gibi mevcut yasalara, 
Anayasaya, iş hukukuna, 'bütün çalışma hayatını il
gilendiren yasalara aykırı bir işlem olacaktır. 

Akla şu gelebilir; mevcut sözleşme ve mevcut 
yasalar hakları korur. Bu konu Komisyonda da gö: 

rüşüidü. Yasanın böylesine 'kayıtsız şartsız bir devir 
alma işlemi 'karşısında öncelik, en son kanun elbette 
hüküm ifade edecektir. Bu itibarla, ortaya korkunç 
•bir sosyal problem yaratılacaktır. 

(Bunun için Muhterem Başkanlığa sunduğuırjuz 
iki tane önergemiz vardır. Bu önergelerde, Türkiye 

Elektrik Kurumuna devredilecek personel, '1475 sayı
lı İş Kanununa tabi personel olabileceği gi<bi, me
mur statüsünü haiz kişiler de olabilir. 1475 sayılı 
Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü bendinde bir 
işyerinin devir veya intikalinde işçilerin kıdem hak
ları konusunda açık hükümler vardır. Ancak işyer
lerinin bir işverenden 'diğer ıbtir işverene devri, hiz
met akitlerinin esaslı unsurlarından değişiklik yapıl
mış olması demektir. Bu nedenle, çalışanların bir mal 
devri gibi başka bir işverene intikalinde kişisel hak 
ve özgürlüklerinin korunması, Türkiye Elektrik Ku
rumunda hiç değilse bir varsayım olarak çalışmak 
istemeyenlerin de çıkabileceği düşüncesiyle bunlara 
gerektiğinde yasal haklarım kullanabilmesi olanağını 
tanımak amacıyla fıkraya aşağıdaki 'belirtilen hükmün 
de eklenmesi uygun olacaktır. Bu suretle örneğin; 
TEK'e geçmek (istemeyen bir işçi işsiz kalma pahası
na İş Kanununun madde 16/12 ye dayanak iş aktini 
feshelip İış Kanununun 14 üncü maddesinde öngö
rülen kıdem tazminatını talep edebilecektir. 

«Ek Geçici Madde l a) İl merkezlerinde bulu
nan belediyelerin elektrik işletmeleriyle belediyelere 
bağlı özel kanunla özerk kamu elektrik idarelerinin 
mal varlıklarından elektrik hizmetleriyle ilgili bö
lümleri bu idarelerin halk ve vecibeleri ve bu hizmet
lerde çalışan personeli (ki, ilavemiz şudur; yasalar
dan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklan saklı 
kalmak kaydıyla Türkiye Elektrik Kurumuna devre
dilmişlerdik;. 

b) İl merkezleri dışındaki belediyelerin köy ve 
köy birimlerinin mal varlıklarından elektrik hizmet
leriyle ilgili 'bölümleri ve 'bu idarelerin hak ve veci
beleri ve bu hizmetlerde de çalışan personeli yasa
lardan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan halkları 
saklı kalmak kaydıyla Türkiye Elektrik Kurumuna 
devredilmişlerdir;» şeklinde her 'iki devir hükmü bu
günkü haliyle geçecdkse, bu önerdiğimiz hususların 
hiç olmazsa yasada yer almasını öneriyor, bu yönde, 
takrir doğrultusunda oy kullanmanızı diliyorum, 
saygılar sunuyorum efendim. 

ıBAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
RBCAt BATURALP — Sayın Başkan, müsaade 

•buyurur musunuz?.. 
IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RBCAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Belediyeden TEK'e devredilmesi bahis konusu 

olan mal varlıkları bugün için acaba nasıl teşekkül 
edip meydana gelmiştir?.. Bu imal varlıkları ya va-
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tandaşa satılan elektriğin maliyeti üzerin© konan 
kârlardan meydana gelmiştir veyahut belediyenin baş-
!ka kaynaklardan kazandığından meydana gelmiştir 
veyahut Hazineden gördüğü yardımlardan meydana 
gelmiştir. Bunu şimdi mevcut değerlerin üstünde bir 
değerle TBK'e devretmek. devletin malını devlete 
satmak ıgibi olur. Bugünkü defter değerleri üzerin
den devredilİTse, TBK de bu esaslar üzerinden yeni 
maliyeti teşekkül ettirecek ve vatandaş .bir zarar gör
meyecek. 

Onun dçin, Komisyondan geldiği sekiyle kabul 
edilmesini uygun mütalâa ediyor ve bu şekilde rey
lerinizi kullanmanızı arz ediyorum. Devletin malının 
devlete gitmesinde bir mahzur olmayacağı kanaatın-
dayım. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp, 
Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
INBGİP BİLGE — Ben istiyorum efendim, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NBOtP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Ek Madde 2'nin ikinci ıfikrası bakımından Sayın 
Samsunlu ve Sayın Haznedar'ın ileri sürdükleri gö
rüşlere aynen iştirak ediyorum. Onlar gerekçelerini 
izah ettiği için ben bunun üzerinde tekrar durmaya
cağım, ıBenim duracağım nokta, yazımla ilgili diğer 
bir husustur. 

Bk 'Madde l'de «'Kişiliğe haiz» diye okundu, bu 
«Kişiliği haiz» diye düzeltilmesi lazım geldiği ka-
naatındayım. Bvvelce de geçtiğini zannediyorum, on
lar da aynı şekilde düzeltilmiş oldu. Belki bir unut
ma eseri olarak burada böyle kaldı. 

Sonra yine Bk Geçici 1 inci maddenin birinci 
ve ikinci fıkrasında «Vecibeleri» ve «Münhasıran» 
tabirleri geçmektedir. Bu «Vecibeleri» tabirinin 
«Borçları» olarak değiştirilmesinin uygun olacağı ka
nısındayım. Bunun bir gerekçesi de şudur : «Vecibe» 
eski bir deyim, o malum, onun karşılığı da «Borç» 
tur. Medenî hukukla ilgili olanlar bilirler; Medenî 
Kanunumuz 4 Şubat 1926'da yayınlandı ve 4 Ekim 
1'926'da yürürlüğe girdi. Borçlar Kanunu da aynı şe
kilde 4 Ekim 1'926'da yürürlüğe girdi. Bu Kanun
lar yürürlüğe girmezden önce Medenî Kanunun tat
bikatıyla ilgili olan diğer bir kanunda da, Medenî 
Kanunda ve Borçlar Kanununda mevcut olan bazı 
deyimlerin Arapçalarının Türkçeleri kullanıldı, yani 

filan deyim yerine şu deyim, filan deyim yerine şu 
deyim. Bir - iki örneğini vereyim. O tatbikat kamı-' 
nuna ek olan ,listede 15 - 20 tane kelime vardır. Bun
lardan birkaçı şunlardır : Vecibe karşılığı borç, beyi, 
Borçlar Kanununda «Bey-i akdi» tabir ediliyordu; 
bey-i karşılığı satım, iştira karşılığı alım, icar karşılığı 
kira, müstecir karşılığı kiracı, hibe karşılığı bağışla
ma vesaire. 

Daha 1926'da «Vecibe» kelimesi terkedilmiş, 
onun yerine «Borç» kelimesi kullanılmıştır. Binaena
leyh, biz 1926'dan evvelki yıllara dönmeyelim. Ek 
geçici maddede «Vecibeler» tabiri vardır, onların ye
rine «Borçlar»ı ikame edelim. Bir de bu konuda öner
ge vermiş bulunuyoruz. Buradaki «Vecibeleri» ve 
«Münhasıran» yerine «Borçları» ve «Yalnız bu hiz
metlerde çalışan personel» diye yazmak suretiyle eski 
kelimeleri ortadan kaldırmış oluruz. 

Önergeyi de vermiş bulunuyoruz, takdir Yüksek 
Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?.. Yok. 
'Komisyon ve Hükümet önergelerden evvel bir 

açıklama yapacaklar mı?.. Aynı konularda müteaddit 
önergeler var. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, önergeler geldikçe 
müsaade ederseniz görüşlerimizi arz edelim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Tosyalı, daha evvel 

verdiğiniz önergede 8 inci maddenin Komisyona ia
desini talep etmiş idiniz. Fakat son verdiğiniz öner
geyle Hükümetten geldiği şekilde bu maddenin kabu
lünü dilemektesiniz. Bu İtibarla, müsaade ederseniz 
bunu muameleye koymayalım. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, tabiî 
bu 1 inci maddedeki değişiklik olsa idi, o bakımdan... 

BAŞKAN — Tabiî, yani birbiriyle murtabıt, o 
sebeple bunu muameleye koymuyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Tabiî. 
BAŞKAN — Ek Geçici Madde 1 ile alakalı öner

geleri okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Ek Geçici Madde Tin (a) ve (b) bentlerinde bu
lunan «vecibeler» ve «münhasıran» kelimelerinin 
«borçları» ve «yalnız» kelimeleriyle değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 148 sayılı Tasarının 8 inci 

maddesi Ek Geçici 1 inci maddesinin (a) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde tedvinini arz ve teklif ederim. 

Rahmi KARAHASANOĞLU 
Madde 8 Ek Geçici Madde 1. — a) İl merkezle

rinde bulunan belediyelerin elektrik işletmeleriyle 
belediyelere bağlı özel kanunla kurulmuş özel kamu 
elektrik idarelerinin mal varlıklarından elektrik hiz
metleriyle ilgili bölümleri, bu idarelerin hak ve veci
beleri ve bu hizmetlerde çalışan personeli ile İller 
Bankasının elektrik işlerinde çalışıp ihtiyacı dışında 
kalacak olan personeli Türkiye Elektrik Kurumuna 
devredilmiştir. 

Yüce Başkanlığa 
Açıkladığım sebeplerden dolayı Ek Geçici 1 inci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim t 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Ek Geçici Madde 1. — a) İl merkezlerinde bulu
nan belediyelerin elektrik işletmeleriyle belediyelere 
bağlı özel kanunla kurulmuş özel kamu elektrik ida
relerinin mal varlıklarından elektrik ile ilgili bölüm
leri, bu idarelerin hak ve vecibeleri ve bu hizmetler
de çalışan her statüdeki memur ve işçiler yeni bir 
atarna yapmaya lüzum kalmaksızın kadrolar, hizmet 
akitleri, toplu sözleşmeleri, sorumlulukları ve özlük 
haklarıyla Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiş
tir. 

b) il merkezleri dışındaki belediyelerin köy ve 
köy birliklerinin mal varlıklarından elektrik hizmetle
riyle ilgili bölümleri, bu idarelerin hak ve vecibeleri 
ve bu hizmetlerde çalışan personeli Türkiye Elekt
rik Kurumunun belirleyeceği tarihlerde en geç 2 yıl 
içerisinde (A) fıkrasındaki esaslara göre Türkiye 
Elektrik Kurumuna devredilir. 

c) Tasarıdakinin aynı. 
Sayın Başkanlığa 

1312 'Sayılı Kanuna eklenmek istenen Ek Geçici 
1 inci maddenin (a) ve (b) fıkraları aşağıda olduğu 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Gerekçe : 
Türkiye Elektrik Kurumuna devredilecek perso

nel 1475 sayılı tş Kanununa tabi personel olabilece
ği gibi memur statüsünü haiz kişiler de olabilir. 

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi üçüncü 
bendinde, bir işyerinin devir ve intikalinde işçilerin 

kıdem hakları konusunda açık hükümler vardır. An
cak, işyerinin bir işverenden diğer bir işverene devri 
hizmet akitlerinin esaslı unsurlarında değişiklik ya
pılmış olması demektir. 

Bu nedenle, çalışanların bir mal devri gibi, baş
ka işverene intikalinde kişisel hak ve özgürlüklerinin 
korunması, Türkiye Elektrik Kurumunda hiç değil
se bir varsayım olarak çalışmak istemeyenlerin de çı
kabileceği düşüncesiyle bunlara gerektiğinde yasal 
haklarını kullanabilme olanağı tanımak amacıyla fık
raya aşağıda belirtilen hükmün eklenmesi uygun ola
caktır, 

Bu suretle, örneğin TEK'e geçmek istemeyen bir 
işçi işsiz kalma pahasına iş Kanunun 1'6/2-e fıkrası
na dayanarak iş akdini feshedip tş Kanununun 14 
üncü maddesinde öngörülen kıdem tazminatını talep 
edebilecektir. 

Ek Geçici Madde 1. — a) İl merkezlerinde bu
lunan belediyelerin elektrik işletmeleriyle belediye
lere bağlı özel kanunla özerk kamu elektrik idarele
rinin mal varlıklarından elektrik hizmetleriyle ilgili 
bölümleri bu idarelerin hak ve vecibeleri ve bu hiz
metlerde çalışan personeli yasalardan ve toplu iş söz
leşmelerinden doğan hakları saklı kalmak kaydıyla 
Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. 

Ib) İli1 merkezleriı dışındalki belediyelerin köy ve 
köy birliklerinin mal varlıklarından elektrik hizmet
leriyle ilgili bölümleri, bu idarelerin hak ve vecibe
leri ve bu hizmetlerde çalışan personeli yasalardan 
ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hakları saklı kal
mak kaydıyla Türkiye Elektrik Kurumuna devredil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Öncelikle Sayın Erginay ve Sayın Bilge'nin öner

gesini ele alıyoruz. Geçici Madde 1 (a) fıkrasında ve 
(b) fıkrasında «Vecibeleri» ve «münhasıran» kelime-
lıerjınin «'borçları» ve «yalnız» oılaralk değiştiriilmesi 
önerilmektedir bu önergede. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

1 NURİ ÖZGÖKER — Komisyon olarak bu öner
geye katılıyoruz Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica edeyim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHlR İLKEL — Katılıyoruz efendim, fakat diğer 
önerileri görmek istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın Bil
ge'nin ve Sayın Erginay'ın önergesine katılıyor. Kati 
surette oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bunu takiben 3 önerge var. Bunlardan Sayın Ka-
rahasanoğlu, Ek Geçici Madde l/a fıkrasının değiş
tirilmesini istemektedir ve metne nazaran bazı deği
şiklikler ve ihtiva etmektedir. Onların dışında İller 
Bankasının elektrik işlerinde çalışanları da kapsama
sı talep edilmektedir. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Önerge
mi açıklayabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kara'hasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Halen İller Banıkaısı kadro'sumda olup da belediye
lerin elektrik işlerini ifa etmekte olan pek çok per
sonel ve teknik eleman bulunmaktadır. Bu Kanun 
yürürlüğe girdiği zaman bu personeli İller Bankası 
kendi bünyesine zarurî olarak alacaktır. Bu durum
da onlara da verimli iş sahası bulmakta güçlük çe
kecektir haliyle. Diğer taraftan şehirlerin elektrik 
hizmetleri de felce uğrayacak. Bu elemanlar TEK 
için de çok lüzumlu, kıymetli elemanlardır. 

Bu itibarla, bu elemanların da diğer kuruluş ele
manları gibi TEK'e devredilmesi için önergemi arz 
etaiştim; ancak önergemde bu (a) 'bendindeki paran
tez içinde bulunan kuruluşları yazmayı unutmuşum, 
özür dilerim. Bu parantez içindekilerinin de dahil 
edilmesi gerekmektedir. 

Arz ederim, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahasan 

oğlu. 

Sayın Karahasanoğlu'nun önergesini daha evvel 
gönderdim; Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkanım, müsaadeniz 
olursa Sayın Hükümet Temsilcisi buna cevap versin 
efendim; 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — İller Bankasında münhasıran bu 
hizmette çalışan kişiler tespit edildikten sonra Hükü
metin elindeki yetki kanununa dayanılarak bu değiş
meler TEK'e bu personelin transferiyle zaten temin 
edilecektir. Onun için bu Kanunda yer almasına ge
rek görmüyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
Komisyon da bu görüşe katılıyor?.. 

116 6 . 7 . 1982 O : 3 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Hükümetin görüşüne katılıyo-
ruz< 

BAŞKAN — Evet, 
Sayın Karahasanoğlu'nun önergesine Komisyon 

ve Hükümet katılmamaktadır. Yetki Kanunu içinde 
meselenin halledileceğini ifade ediyorlar. 

Bu itibarla, dikkate alınıp alınmamasını oyunu
za sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Kantarcıoğlu ile Sayın Alpdündar'ın öner
geleri birbirine yakın önergelerdir. Bu itibarla, (a) 
ve (b) fıkralarını müsaade ederseniz ayrı ayrı oyu
nuza sunalım ve her iki önerge sahibi birleşiyor ise 
bir önerge içinde, yalnız onun oylanmasıyla iktifa 
edelim. Aksi takdirde verilen sıraya göre Sayın Kan-
tarcıoğlu'nun önergesi öncelik kazandığı için onun 
önergesinin kabulü halinde sizin önergenizi muame 
leye koymaya gerek olmayacaktır. 

Her iki önergenin (a) fıkralarını okutuyorum efe.ı-
dim. 

Yüce Başkanlığa 
Açıkladığım sebeplerden dolayı Ek Geçici 1 inci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim, 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — (a) İl merkezlerinde 

bulunan belediyelerin elektrik işletmeleri ile belediye-
. lere bağlı özel kanunla kurulmuş özel kamu elekt

rik idarelerinin mal varlıklarından, elektrik ile ilgili 
bölümleri, bu idarelerin hak ve vecibeleri ve bu hiz
metlerde çalışan her statüdeki memur ve işçiler ye
ni bir atama yapmaya lüzum kalmaksızın kadroları, 
hizmet akitleri, toplu sözleşmeleri, sorumlulukları ve 
özlük hakları ile Türkiye Elektrik Kurumuna devre
dilmiştir.» 

BAŞKAN — Evet, Hükümetin ve Komisyonun 
görüşünü rica ediyorum. 

Efendim, eğer zarurî görüyorsanız her iki öner
geyi Komisyona ve Hükümete bir daha verelim, bir 
10 dakika ara vermek suretiyle sizin tetkikinize fır
sat verelim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Evet, müsaade buyurursanız 
alalım efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan izin verir 
misiniz?.. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, madde ile 

ilgili diğer önergeleri de Komisyona lütfetmenizi ri
ca ediyorum, vakit kaybetmemek için. 

BAŞKAN — isabetlidir tabiî. Müsaade ederseniz 
diğer önergeleri de (Esas itibariyle göndermiştik; 
ama bir daha bu görüşmelerin ışığı altında bir daha 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
116 ncı Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

TEK Kanunu üzerinde görüşmelere devam edi
yoruz. 

Sekizinci madde üzerinde hazırlanmış olan öner
geler Komisyona verilmişti. Özellikle Ek Geçici 
Madde 1 ile alâkalı olarak Komisyonun hazırladığı 
yeni metin gelmiş bulunmaktadır; onu okutuyorum. 

«EK GEÇÎCÎ MADDE 1. — 
a) il merkezlerinde bulunan belediyelerin elekt

rik işletmeleriyle belediyelere bağlı olup da, özel 
kanunla kurulmuş tüzelkişiliği haiz elektrik hizmeti 
sağlayan idarelerin (tETT, EGO ve Adana Elektrik 
Müessesesi ve benzeri,) mal varlıklarından elektrik 
hizmetleriyle ilgili bölümleri; bu idarelerin elektrik 
hizmetlerine ilişkin hak ve borçları ve yalnız bu hiz
metlerde çalışan her statüdeki memur ve işçi yeni bir 
atamaya lüzum kalmaksızın kadroları, hizmet akit
leri, toplu iş sözleşmeleri, sorumlulukları ve özlük 
haklarıyla Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiş
tir. 

to) İl merkezleri dışındaki enterkonnekte sisteme 
bağlı olan belediye köy ve birliklerin mal varlıkla
rından elektrik hizmetleriyle ilgili 'bölümleri bu hiz
metlere ilişkin hak ve borçları ve yalnız 'bu hizmet
lerde çalışan personeli (a) fıkrasındaki esaslara göre 
Türkiye Elektrik Kurumunun belirleyeceği tarihlerde 
ve en geç ika yıl içerisinde TEİK'e devredilir. 

tetkik etmelerinde isabet vardır) Komisyona geri ve
riyoruz efendim. 

Komisyonun ve Hükümetin önergeleri tekrar 
görmesini ve tetkik etmesini teminen Birleşime 10 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.50 

c) ileride enterkonnekte sisteme bağlanacak olan 
elektrik tesislerinin devir işlemleri ise bağlama tari
hinden itibaren iki yıl içerisinde, personelin devri de 
(a) fıkrasındaki esaslara göre tamamlanır. Bunların 
tesis ve işletme faaliyetleri devir tarihine kadar de
vam eder.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler... Buyurun 'Sayın Çak
makçı, 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Son, (c) ıbendin-
de geçen «bağlama tarihinden» mi yoksa, «'bağlan
ıma tarihlinden» mi olacak?.. «Bağlanma» olması ge
rekir. 

BAŞKAN — «Bağlama tarihinden» diye yazıldığı 
için böyle okunuyor. «Bağlanma» diye yazılacaksa 
onu tashih edelim. 

İfKTtSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKEIR — «Bağlanma» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Bağlanma tarihinden» olarak de
ğiştirilmiştir. 

Bu metin, Sayın Kaınıtarcıoğlu'nun ve Sayın Alp-
dündar'ın istedikleri hususları da kapsamaktadır. Bu 
itibarla, müsaade ederseniz Ek Geçici Madde il ola
rak Komisyon tarafından hazırlanmış olan 'bu yeni 
metni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bk Geçici Madde ı2'yi lütfen 'bir daha okuyalım* 
(Ek Geçici Madde 2, yeniden okundu) 

» • • < « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 22.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 
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IBAŞKAN — Ek geçidi Madde 2 üzerinde söz 
almak isteyen sayın üyelerimiz?.. Yok. 

Önergeleri okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 148 sıra sayılı TEK. Kanunu 
Tasarısındaki Ek Geçici Madde 2'min Hükümetten 
geldiği şekilde Ikabulünün oya sunulmasını arz ve 
teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU Lütifullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 13;lı2 sayılı Kanuna eklenme

si öngörülen Ek Geçici Madde 2'min ikinci fıkrasının 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar 'HAZNEDAR 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının Ek Geçici 2 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının Tasarıdan çıkarılmasını 
saygıyla 'arz ve teklif ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU Hayati GÜRTAİN 

.BAŞKAN — 'Bu önergelerin aykırı olanı Sayın 
Kuzuoğiu ve Sayın Tosyalı tarafından verilmiştir. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — En aykırı olan 
bizimkidir. 

(BAŞKAN — Efendim, sizinkiler, Sayın Narlıoğ-
lu, '«itkine! maddenin ikinci fıkrasının çıkartılmasını» 
istiyorsunuz. İkinci maddemin ikinci fıkrasını çıkar
mak en aykırı şekilde tefsir edilemez. En aykırısı, 
Hükümetten geldiği şekilde metnin müzakereye alın
masıdır. «Birinci fıkranın muhafazasını, ikinci fıkra
nın çılkartılmasını» 'istemektesiniz; aykırı olması müm
kün olamaz. Her iki önerge de, görebildiğim kadar, 
«İkinci fıkrasının çıkarılmasını» istemektedir. 'Bu iti
barla Hükümetten gelen metni bir kere okutalım, on
dan sonra müzakereye başlayalım. 

Hükümetten gelen şekli okuyunuz, 
«EK GEÇİCİ MADDE ,2. — Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ilgili belediye 
veya kuruluş ile Türkiye Elektrik Kurumundan seçi
lecek birer üyeden müteşekkil bir kurul' tarafından, 
bu Kanunun geçidi 1 inci 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 Kaynak
lar Bakanlığı ve Maliye bakanlıklarınca 'birlikte ha
zırlanır.» 
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BAŞKAN — Arkadaşlara yardımcı olmak üzere 
20 nci sayfada Ek Geçici Madde 2 okunmuştur; Hü
kümetten gelen metin. 

ıBir açıklama yapmak ister misiniz?.. Buyurun Sa
yın Kuzuoğiu, buyurun efendim. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Efendim; Geçici 2 nci madde Hükümetten geldiği 
şekliyle okundu. Şimdi 'ben, Malî İşler Komisyonu
nun gerekçesiyle İktisadî İşler Komisyonunun gerek
çesine kısaca değinmek isterim. 

Malî İşler Komisyonumuz şöyle demektedir : 
«Ek Geçici Madde 2. — Tasarı metni uygulama

ya açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiş
tir.»! Uygulamaya açıklık getirmek maksadıyla. 

Yine, İktisadî İşleri Komisyonumuzda, «Gerek 
Tasarı metni ve gerekse Malî İşler Komisyonunun 
görüşleri göznöünde tutularak yeniden düzenlenmiş
tir.»! Düzenlenen şekil de, doğrudan doğruya diğer 
kısımlarıyla meşgul etmeyeyim daha sizleri, «Devir 
(kurulları devredilen mal varlıklarının bedellerini tes
pit edilen defter kıymetlerinden ayrılması gereken 
amortismanları düşer. Amortisman süresi dolan ve
ya defter kaydı bulunmayan mal varlıkları için dev
reden taraf herhangi bir bedel ve hak talep edemez.» 

Demek 'ki, açıklık getirilmesi gereken husus bu
dur. Ben, neden bu açıklığa ihtiyaç duymuştur Ko
misyon, hangi incelemeyi yapmıştır da bu neticeye 
varmıştır; merak ediyorum? 

Bir de Komisyondan öğrenmek istediğim şey; be
lediye malları devlet malı mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğiu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, biz de bu teklif e katılıyoruz. 
ıBAŞKAN — Sayın Haznedar?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Birincisi oy

lansın da Sayın Başkan, ondan sonra fikrimi söyle
yeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Narhoğlu katıldıklarını ifade ettiler; her

halde Saym Guttan da katılıyorlar? 
HAYATİ GÜRTAN — Tamam efendim, katılı

yorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyonun, Hükümet metninin kabulünü iste

yen önerge ile Saym Kuzuoğlu'nun soruları üzerin
deki mütalaasını rica ediyorum. 
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İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Efendim, biz Komisyonun ha
zırladığı metin üzerinde ısrar ediyoruz. Biz bunu 
Hükümetle beraber bütün ayrıntılarıyla görüştük, 
tartıştık, «En iyi şekli budur»/ diye Hükümetle mu
tabakata vararak bunu hazırladık. Bu nedenle bunun 
üzerinde ısrar ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Soruları vardı Sayın Kuzuoğlu'nun; 
bu sorulara bir açıklık getirmek üzerede Hüküme
tin görüşünü rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR -BAKANI 
FAHlR İLKEL — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

ıBelediye bir kamu idaresidir. Suallerden bir tane
si buydu. Gayet tabiî belediyelerin ayrı bütçesi var
dır. Kamu iktisadî kuruluşu olan TEK'in ayrı bir 
bütçesi vardır, bilançosu vardır, hesabı vardır. 

Burada Hükümetimizin getirmiş olduğu Tasarı 
ile Komisyonlardan geçerken almış olan son şekil 
arasındaki önemli fark, buradaki Komisyon Tasarı
sının ikinci paragrafıdır. Bu da bir açıklık getirmek 
üzere konulmuştur. Bu açıklık da şudur : 

Geçici madde 2'nin birinci paragrafı Komisyon
dan geldiği şekliyle bir tespit yapıyor. Bu tespite gö
re defterlere giriliyor ve defterler içinde bunların ka
yıtlı değerleri ve bu kayıtlı değerlere istinaden de 
yapılmış olan amortismanlar nazarı itiibare alınarak 
bir takdir yapılıyor ve bu takdirin neticesinde de be
lediyenin devrettiği malın değeri tespit ediliyor. 

Hadiseye biraz geriye doğru giderek bakacak 
olursak, belediyelerin iktisap ettiği bu mal değerleri, 
esasen devlet bütçesinden verilmiş olan büyük yar
dımlarla ve iller Bankasının bütçesine konulmuş olan 
yatırım imkânlarıyla temin edilmiş varlıklardır ve 
bu varlıkların amortisman suretiyle de o belediye 
halkı tarafından esasen büyük bir kısmı süre içinde, 
tarifelerin içinde ödenmeye devam etmiştir. 

iki şık Vardır : Bugünkü değer üzerinden gidilir 
ve tekrardan, bazı sayın üyelerin belirttiği gibi 400 
milyar liralık bir mal varlığı tespit edilir ve devlet 
belediyelere 400 milyar lira borçlanır ve bunun kar
şılığında da belediyeler 400 milyar lirayı muayyen 
süre içinde alırlar; fakat TEK'in hesaplarında 400 
milyar liralık bir mal varlığı teşekkül eder. Bu teşek
kül eden varlık muhakkak surette bir amortismana 
talbi olacaktır. Bu amortismanlarla 'halk ikinci kere 
bu parayı ödemek yükümlülüğü altına sokulacaktır. 

Hadise belediyelere gelir temin etmekse bunun 
başka yollarını bulmak yoluna gitmenin daha yararlı 

olacağı kanaatindeyim. Onun için, Komisyondan geç
tiği şekliyle bu geçici 2 nci maddenıin kabulü görü
şünde olduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, bir soru 

soruldu; açıklamama müsaade buyurulur mu efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 
Bir soru soruldu!, bu sorunun açıklığa kavuşması 

lazım. «Belediye malı devlet malı mıdır değil mi
dir?») Soruyu cevaplayacağım : 

Dar anlamda devlet malı tabiri kullanıldığı za
man belediye malı bunun içerisine dahil değildir. Ge
niş anlamda kullanıldığı zaman bunun içerisine da
hildir. Dar anlamda kullanıldığı zaman devlet malı 
hazine malıdır ve merkezî idareye ait mal ifade edi
lir. 

Kanunlarımızda, «Kamu malları»!, «Devlet mal
ları,»! «Amme emlaki»' gibi çeşitli deyimler kullanıl
mıştır. Bu bakımdan, arada fark vardır. Bu farkı 
açıklayayım : 

Türkiye Elektrik Kurumu bir kamu iktisadî te
şebbüsüdür, bir kamu kurumudur. Hizmet ademi 
merkeziyetine göre kurulmuş; yeni deyimiyle hizmet 
yönünden yerinden yönetim kuruluşudur. Hizmet 
alanı bütün Türkiye'ye yayılmış bulunmaktadır, hiz
met alanı ülkenin bütününe inhisar eder. 

IBelediyeller kamu kurumu değil kamu idareleri
dir. Sınırları belirli alanda hizmet görürler. Belediye
nin malları da sınırları belirli alanda oturan kişilerin 
hizmetinde kullanılır. Bu bakımdan aralarında fark 
vardır. Türkiye Elektrik Kurumunun malı ve bun
dan yararlanma, hizmet yönünden yerinden yönetim 
esasına göre bir kuruluş olması bakımından bütün 
ülke üzerinde söz konusu olur. 

işte açıkladığım bu nedenle Türkiye Elektrik Ku
rumu malı ile belediyenin malıları arasında fark var
dır. Bu fark size söylediğim sebepten ileriye gelmek
tedir. Belediyenin malı Türkiye Elektrik Kurumuna 
geçerken, belediyede münhasıran belirli alanda, be
lirli kişiler bundan faydalanırken, Elektrik Kurumun
da çok daha geniş bir alanda yerleşmiş olan; yani 
ülkenin bütünü bundan faydalanmaktadır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Kuzuoğlu, buyurun efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Eroğlu'ya 

açıklamalarından dolayı sonsuz teşekkür ederim. An-
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cak, önergeyi şu gerekçeyle de geri almak istiyorum 
efendim : 

Sayın Hükümet daha evvel buraya getirdiği, Yü
ce Meclisin önüne getirdiği Tasarıdaki metinden 
dönmüştür. O bakımdan biz de önergeyi geri alıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğiu. 
(Önerge işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Haznedar'ın önergesine geçiyorum. 
Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ali Mazîhar Haznedar'ın önergesi tekrar okun

du). 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, ek geçici madde

nin 2'nıin ikinci fıkrasının metinden çıkartılmasını iş
itiyor. 

Bir açıklama yapacak mısınız efendim? 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Yerimden kı

saca arz edeyim efendim. 

Daha önceki konuşmamda konuyu arz etmiştim. 
Bu hal yok pahasına belediyelerin tesislerine el koy
ma anlamına geliyor. Ben müsaadenizle 1312 sayılı 
Kanunun 27 ve 28 inci maddesini okuyacağım. Bu 
12 sene evvel çıkmış, Parlamentodan geçmiş, Hükü
metten geldiği şekilde geçmiş (bir Kanundur. 

27 noi madde şunu diyor: «Belediyeler, köyler 
ve diğer amme hüviyetindeki hükmî şahıslar dağı
tım şebekelerini kendi sınırları içerisinde kalmak üze
re kendileri kurabilir ve işletöbiHrler. Ancak, kendi 
yetkili organlarının karan ve TEK'in idare meclisi
nin kabulü şartıyla işletmelerini tesisleriyle beraber 
devir zamanındaki kıymetleri üzerinden...») Lütfen 
dikkat buyurunuz, «... TEK'e devredebilirler.»/ O ta
rihte bu devir zamanındaki kıymeti üzerinden devre
dileceği hükme bağlanmıştır. 

Gene 28 inci madde, «TEK'ten satınaldığı elek
trik enerjisi bedellerini TEK ile yapacağı sözleşme
ye göre zamanında ödemek ve sözleşme şartlarına 
uymak.»* şeklindedir. Bu işletmelerin mükellefiyetleri 
arasında. 

Madde devam ediyor, «Bu şartlara uymayan ku
ruluşların satış hakları bakanlığın kararı ile kaldırı
lır ve tesisleri rayiç değeri üzerinden TEK'e devredi
lir.» deniyor. 

12 sene evvel çıkmış, halen yürürlükte olan ve 
şu anda kaldırdığımız bu maddeler rayiç bedel üze
rinden devrini öngörmektedir. 

Sayın Bakan şimdi, amortisman dolayısıyla TEK' 
in varlığına 'ilave edileceği için bu alınan bedeller, 
amortisman bedeliyle elektrik fiyatkrmda 'bir artma 

bahis konusu olacaktır demek istiyorlar. Acaba o 
tarihte bu düşünülememiş midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Haznedar'ın önergesi üzerinde Komisyon 

ve Hükümetlin görüşünü rica ediyorum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkanım, iki konuya te
mas etmek istiyorum biraz evvelki konuşmama ila
veten. Biraz evvel kabul edilmiş olan geçici 1 inci 
maddede bu kuruluşların, belediyelerin bütün borç
ları TEK tarafından devralınmıştır. Bu arada işçi taz
minatları ve belediyelerin defterlerinde olan bütün 
borçlar da defter kayıtlarıyla devralınmış olmakta
dır. Buna işaret etmek isterim. Birincisi bu. 

BAŞKAN — Bir antparantez yapabilir miyim? 
Herhalde belediyelerin borçları değil de, yalnız 
Elektrik İşletmesiyle ilgili borçları... Zabta yanlış geç
mesin diye... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Evet, belediyelerin elektrik işle
riyle ilgili şeyleri... Teşekkür ediyorum Sayın Baş
kan. 

İkinci konu da şu yönden önemlidir : Bugün bir 
kamu idaresi olan belediyenin veyahut onun bir ku
ruluşu olan muhtelif elektrik işletmelerinin elindeki 
değerleri biz bugünkü değerlerle TEK'e devralırsak, 
aslında mevcut 'bir değeri tekrardan gayet yüksek ra
yiçlerle öbür tarafa naklediyoruz. Ne oluyor?.. Sun'i 
bir muameleden başka hiç bir şey olmuyor. Çünkü, 
bu bir özel teşebbüsün elinde olan bir malın devra
lınması gibi bir gasp olayı olarak düşünülmemesi ge
rekir. Esasen kamu hizmeti için belediye tarafından 
işletilmekte olan tesisin işleticisi değiştirilmektedir. 
Yoksa hizmet yine aynı hizmettir. Yalnız hizmeti ve
ren kuruluş değişmektedir. 

Bunun için biz sun'i olarak bir rakam şişireeeğiz; 
Türkiye'nin varlığı birden bire 400 milyar lira çoğa
lacak... Hiç böyle bir değer artışı yok. Aslında mev
cut olan bir yeri bir defter kaydından öbür defter 
kaydına koymuş olacağız. Bu sun'i muamelenin ya
pılmasını önlemek için Komisyonda yapılmış olan 
gayet sabırlı ve uzun çalışmalar neticesinde (ki, bu 
MaM İşler Komisyonunda da yapılmıştır) öneri son 
şekliyle Komisyondan geldiği duruma getirilmiştir. 
Onun içîh Hükümet olarak biz Komisyondan geldiği 
şekliyle kabul buyurulmasmı arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu açıklamadan anlaşıldığı veçhile, Sayın Hazne

dar'ın önergesine Hükümet katılmamaktadır. 
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Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma

maktadır. 
Dikkate alınıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Dikkate alınma
masını kabul etmeyenler... Dikkate alınmaması ka
bul edilmiştir. 

Ek geçici 2 nci madde ile alakalı yeni bir önerge 
geldi, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta bulunan TEK Kanununun ek ge

çici 2 nci maddesinin üçüncü paragrafının çıkarıla
rak, Malî İşler Komisyonundan geldiği şekilde ka-
ıbulünü öneririm. 

Ahmet SAMSUNLU 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, kısaca 
'buradan izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Buyurun Sayın Sam
sunlu. 

AHMET SAMSUNLU — Efendim, Malî İşler 
Komisyonunda bu konuda epeyce hassasiyetle çalışıl
mıştır. Sayın Bakan da bunu vurguladılar. Burada 
benim getirdiğim, teklif, aynı ek geçici madde 2'nin 
kabulü; ancak 3 üncü paragraf olan, «Amortisman 
süresi dolmuş veya defter kıymeti bulunmayan mal 
ve tesisler ayrı bir ödeme konusu teşkil etmez.»ı kıs
mının çıkarılarak aynen kabulünü Yüce Kurulun ka
rarına arz ediyorum efendim. 

Raporun tamamı herhalde bunun dışında. Baş
kanlık Divanı okumaya gerek görürse okutabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. TEK Kanununun ek geçici 
2 nci maddesinin üçüncü paragrafının çıkarılarak 
Hükümetten geldiği sekili ile biraz evvel oyladık, o 
reddedildi. Siz bu defa Malî İşler Komisyonundan 
geldiği şekliyle oylanmasını istiyorsunuz ve Malî İş
lerden gelen metindeki üçüncü fıkranın çıkartılma
sını istiyorsunuz?,.. 

AHMET SAMSUNLU — Evet, rica ediyorum. 
BAŞKAN — Malî İşler Komisyonundan gelen 

metni, üçüncü fıkrayı çıkartarak okutuyorum : 
«Ek Geçici Madde 2. — Türkiye Elektrik Kuru

muna devredlen mal varlıklarının devir bedelleri İç
işleri, 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 
amortismanları beraberce dikkate alarak ve geçen 
süredeki fiyat artışlarını da gözönünde bulundura
rak, bugünkü değere getirme yöntemiyle hesaplar. 

Devir kurullarının teşkili, çalışma usulleri, devre
dilecek malların bedel tespitinin ayrıntılarına ait 
esaslar, devredilen malların envanterleri ve devir iş
lemlerine ilişkin diğer hususlar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlığının bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde birlikte hazırlayacakları yönetmelik
le düzenienir.»ı 

BAŞKAN — Sayın Samsunlu'nun önergesi açık. 
Hükümetin ve Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, buna katılmı
yoruz. Çünkü, birinci fıkrada «takdir edilir», kelime
sini «tespit edilir»' diye çevirdik, Hükümetle muta
bakat halinde. 

İkinci fıkra; zaten önerge oylandı, kabul edilme
di. 

Üçüncüsünü de kabul etmiyoruz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Hükümet olarak görüşümüzü bil
dirmiştik. Bunu kabul etmemizin mümkün olmadı
ğını beyan etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Samsunlu'nun önergesine Hükümet ve Ko

misyon katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmama
sını oylamak istiyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edlmemiştir. 

Ek geçici 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği 
şekliyle (Bir değişiklik yapılmadığı için) aynen oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ek 
geçici 2 nci madde Komisyondan geldiği şekliyle ka
bul edilmiştir, 

Ek geçici madde 3'ü okutuyorum : 
«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Elektrik 

Kurumunun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar, ek geçici madde l'de sayılan kuruluşlara yap
tığı elektrik enerjisi satışından doğan alacakları ile 
bu kuruluşlar tarafından devir bilanço değerleri üze
ninden Türkiye Elektrik Kurumuna devrolunan mal 
varlıklarının karşılaştırılmasında meydana gelecek 
leh ve aleyhteki miktarları mahsup ve tasfiye etme
ye Maliye Bakanı yetkilidir.») 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen t 
rsaym üyemiz?.. Yok. I 

Sayın Haznedar?.. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Geri alıyorum 

Sayın Başkan. Çünkü bir evvelki madde kabul edil
mediğine göre; ona paralel bir teklifti. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. I 
Ek geçici madde 3'ü oyunuza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek geçici madde 4'ü okutuyorum : I 
«Türkiye Elektrik Kurumuna Devredilen Varlık

lar : 
EK GEÇİCİ MADDE 4. — Ek Geçici Madde 

l'de Türkiye Elektrik Kurumuna devredilen varlık
ların tespit edilen değen sermayesine eklenir», I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. I 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen- I 
ler... Ek Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 5'i okutuyorum. I 
«Türkiye Elektrik Kurumuna Devredilen Perso

nel : 
EK GEÇtCt MADDE 5. — Ek geçici madde 

l'de devralınan her statüdeki memur ve işçi, yeni bir I 
atama yapmaya lüzum kalmaksızın kadroları, hiz- I 
met akitleri, sorumlulukları ve özlük hakları ile Tür
kiye Elektrik Kurumuna geçer. I 

TEK, devraldığı bu personeli tüm 'işyerlerinin ih- I 
tiyacma göre nakletmeye ve kadroları bu amaçla 
tevzi etmeye yetkilidir.», I 

BAŞKAN — Bu madde ile alakalı iki önerge var, 
okutuyorum. I 

Yüce Başkanlığa I 
Ek Geçici 1 inci maddede yapılan değişme sebe- I 

biyle ek geçici 5 inci maddeye ihtiyaç kalmamıştır. I 
Tasarı metninden bu maddenin çıkarılmasını arz I 

ederim. I 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa I 
1312 sayılı Kanuna eklenmek istenen ek geçici I 

5 inci madde ikinoi bendinin aşağıda olduğu şekilde I 
düzenlenmesi hususunu saygıyla arz ve teklif ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Gerekçe : I 
Bu hüküm bir ayrıcalık getirmektedir, tşçi olsun, I 

memur olsun tüm çalışanların hakları yasalarla dü- I 
zenlenmiştir. Keza, bir kamu (kurumunun da çalıştır- i 
dığı personele ilişkin yetkileriyle sevk ve idare hak- I 
lan yasaların umumî hükümlerine göre belirlenir. | 
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Bir kısım işyerlerinin devri nedeniyle de olsa, ku
ruma bu personeli tüm işyerlerinin ihtiyacına göre nak
letme hakkının koşulsuz olarak tanınması, çalışanla
rın yasal ve sözleşmelerden doğan haklarım, çalış
ma özgürlüklerini ortadan kaldırma sonucunu hâsıl 
edecektir. 

İş Kanununun 16/2 maddesinin (e) fıkrasına gö
re, bir işçinin bir işyerinden başka bir işyerine nakli 
hizmet akitlerinin, iş şartlarının işverence esaslı bir 
tarzda değiştirilmesi olmakta ve bu takdirde nakli ka
bul etmeyen işçi, akti fesih ve hizmet kıdem tazmina
tı hakkı kazanmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinde de 
işçilerin nakli, muvafakatlarının alınması şartına bağ
lı kılınmıştır. Sözleşmelerde yer alan bu tarz hü
kümler, aslında yasa hükmünün de teyididir. Bu hu
sus, Yargıtayın kökleşmiş içtihatlarıyla da sabittir. 
İşçi tarafından muvafakat edilmeyen bu tür nakiller
de, işçi tarafından aktin feshinde işçiye kıdem taz
minatı ödenmesi gerekmektedir. 

Kanuna eklenmesi düşünülen böyle bir fıkranın ya
sallaşması, yukarıda da belirlendiği gibi, iş yasaları 
hükmüne ve Yargıtay kararlarına ters düşen bir ay
rıcalık olacaktır. Kaldı ki, böyle bir ayrıcalık tanın
masını haklı kılacak önemli bir zorunluğun varlığın
dan da söz edilemez. Kuruluş kanunları ile diğer özel 
kanunların hükümlerini zedelemek kanun tekniği ba
kımından da uygun değildir. Eşitlik ilkelerine de ters 
düşer. Bu itibarla Ek geçici madde 5 in ikinci fıkra
sı, aşağıda olduğu şekilde düzeltilmelidir : 

Türkiye Elektrik Kunımu devraldığı bu personeli 
yasalardan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklan 
saklı kalmak kaydı ile, 

Tüm işyerlerinin ihtiyacına göre nakletmeye ve 
kadroları bu amaçla tevzi etmeye yetkilidir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ek geçici madde 5 in son fıkrasının, «TEK, dev

raldığı bu personeli tüm işyerlerinin ihtiyacına gö
re nakletmeye ve kadroları bu amaçla tevzi etmeye 
yetkilidir.» metinden çıkarılması için gereğini tasvip
lerinize arz ederim. 

S. Necdet ÖZDOĞAN 
BAŞKAN — Birinci önerge Sayın Kantarcıoğlu'na 

aittir ve 1 inci ek geçici maddede yapılan değişiklik 
sebebiyle ek geçici madde 5 in metinden çıkartılması 
istenmektedir. 

Komisyonun ve Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, bu üç önerge, 
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biliyorsunuz verilen arada tarafımızdan görüşüldü. 
Önerge sahipleri Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Alpdündar 
ve Hükümet temsilcisi bunlar için bir formül bulduk 
ve bu oylandı, kabul edildi. Bu nedenle zaten bu mad
de kendiliğinden düşmüş oldu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yani katılıyorsunuz. Hükümet de katılıyor. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Kan
tarcıoğlu'nun önergesi kabul edilmiştir ve ek geçici 
madde 5 metinden çıkartılmıştır. 

Bu durumda 8 inci maddeyi yapılan değişiklikle 
birlikte oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Madde 8 yapılan değişikliklerle beraber 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, vaktin gecikmiş olduğunu da dikka
te alarak, yürürlükle ilgili maddelerin yarın oylanma
sının uygun olacağını düşünmekteyim. Yalnız, baş
lıkla alakalı olan maddeyi de müsaade ederseniz bu 
arada gözden geçirmek mümkündür. 

Başlıkla ilgili önergeleri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 148 S. Sayılı Kanun Tasarısı
nın başlığının «1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, iki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» olarak düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Fevzi UYGUNER 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulan TEK Yasası ile ilgili Tasarının adının; 
«1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, tki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Kanuna Bazı Madde, Fıkra 
ve Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.» 

Olması ile yanında maddelerden sonraki numara
ların sonuna konan noktaların kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 148 Sıra Sayılı, 1312 Sayılı Tür

kiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, iki Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısında. 

1. Madde ve bent değişiklikleri yapılmış, 
2. Fıkra ve bentler eklenmiş, 

3. tki ek ve 5 geçici madde eklenmiş, 
4. İki madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Tasarının başlığında geçici maddelerle, değiştirilen 

bentlere yer verilmediği görülmektedir. 37 ne i mad
denin (b) fıkrasının 4 üncü bendi değiştirilmiş oldu
ğundan, başlığın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
«1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu

nun Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddeler ve Bentler ile İki Ek, Beş Geçici Madde Ek
lenmesi ve tki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, «Beş geçici mad
de eklenmesi ve iki maddenin yürürlükten kaldırılma
sı hakkında.» deniyor, «Beş geçici madde eklenmesi» 
o herhalde «dört» olacak. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Dört efendim. 
29 uncu madde, 30 uncu madde değiştirildiğine gö

re, 3 madde, 2 fıkra eklendiğine göre, 37 nci madde 
(b) fıkrası değiştirildiğine göre, bir de geçici madde 
olduğuna göre, Sayın Uyguner de herhalde katılacak
tır, geçici madde sayısı koymamışlardır ve o maddede 
4'e inmiştir. Bu bakımdan 4 olmak şartıyla oya sunul
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner katılıyorlarsa... 
M. FEVZt UYGUNER — «Bu kanuna» tabiri 

varsa, katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — «1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kuru
mu Kanununun Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddeler ve Bentler ile İki Ek, Dört Ge
çici Madde Eklenmesi ve iki Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı.» «Bu Kanu
na» tabiri yok. 

M. FEVZt UYGUNER — «Bu Kanuna» tabiri 
eklenirse katılıyorum. 

BAŞKAN — «1312 Sayılı Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanununun Bazı Madde ve Bentlerinin Değişti
rilmesi, Bu Kanuna...» Buraya, «Bu Kanuna» ibare
sini ekliyoruz.» «Bu Kanuna Bazı Maddeler ve Bent
ler ile tki Ek Dört Geçici Madde Eklenmesi ve iki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı» şekline dönüyor ve birleşiyorsunuz bu 
metin üzerinde. 

Sayın Fırat?... Yoklar. Zannediyorum onun da ay
nı maksada matuftur önergesi. Bu itibarla tek öner
ge olarak birleşmiş oluyor Kanun Tasarısının başlığı 
üzerinde verilen önergeler. 
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Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Efendim; 
Müsaade ediniz Sayın Başkan, yerimden arz ede

yim. 
Bu teklif edilen Kanun başlığında şöyle bir şey 

geçiyor galiba. «Bazı maddelerinin ve bentlerinin de
ğiştirilmesi...» 

Buradaki bu «bente» ihtiyaç yok; çünkü bent, 
maddenin içinde zaten bir bölümdür. Binaenaleyh, o 
maddenin değişmiş olduğu anlamına gelir. «Maddele
rin değiştirilmesi» ibaresi daha doğru olur. Bu «Bent
l e r i n kelimesinin kalkması lazım. 

BAŞKAN — Tekrar müsaade ederseniz bir daha 
okuyalım : 

«1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Bazı Maddeler ve Bentler ile İki Ek, Dört 
Geçici Madde Eklenmesi ve İki Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ola
rak yazılmıştır. 

Sayın Kantarcıoğlu, ekleyeceğiniz bir şey var mı?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; 
Kanun tasarılarının veya tekliflerinin başlığını, en 

son yazdığımıza göre değiştirelim. Yeni bir kanun 
varsa, yeniliği kanunda arz etmek isterim. 

Evvela değiştirilen maddeler, sonra değiştirilen fık
ralar gelir, sonra değiştirilen bentler geliyor, değiştiri
len bentlerden sonra eklenenler; yine madde, fıkra ve 
bentler kaldırılanlar, en son. Ek maddeler varsa ek 
maddeler, geçici maddeler sırasıyla. 

Bunlardan sonra değişen maddeler vardır . 29 ve 
37 nci maddeler müstakilen değişmiştir; fakat bura
da 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının sadece (e) bendi 
değişmiştir, (a) duruyor, (b) duruyor, (c) duruyor. 
Orada, o maddenin adı geçtiği takdirde, tümü birden 
değiştirilmiş sayılır. O bakımdan hangi bendin, kaç 
bendinin değiştiğini bunu da başlıkta yazmak gerekir, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Burada hangi bendi değiştirdiğimizi 
söylerseniz, Sayın Haznedar tatmin olacak. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Arz ettim. 
29 uncu maddenin. 30 uncu maddenin doğrudan 

doğruya kendileri değişiyor. 

3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi de
ğişiyor. 
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BAŞKAN — «(e) bendi» diyorsunuz. Evet, te
şekkür ederim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 3 üncü madde
nin ikinci fıkrasının (e) bendi, 3 üncü maddenin ikin
ci fıkrasında. 

BAIŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyonun ve Hükümetin, Tasarının başlığı ile 

alakalı önerge üzerinde görüşünü rica ediyorum. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan; 
Biz başlığın genel olarak ifadesinden yanayız. 

Buraya «Şu kadar madde, şu kadar fıkra, şu kadar 
şey» deyince bu karışık olur. Biz bu anda bunu kont
rol imkânına sahip değiliz efendim. O bakımdan, biz 
eskisi gibi kalmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Ben de tamamen hâkim olama
dım değişikliklere. Onun için, bu kadar teferruatlı 
bir başlık yazıp da burada hata yapıyorsak şu anda, 
belki de yanlış bir şey yapmış olacağız. Acaba bu ka
dar teferruatlı bir başlık vermeye gerek var mı?... Bu, 
benim ihtisasım dışında kalıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, zannediyorum ki önergem anlaşılmadı. Bir daha 
okunursa iyi olur; çünkü açıklamalarımda söylemiş 
bulunduğum şeyler, bendi, fıkrayı izah sadedindedir. 
Teklifte yazılı değil ki onlar. Çok karışıklığa neden ol
du, lütfen bir daha okur musunuz?.. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, yalnız değişiklik
le ilgili kısmı okutuyorum : 

«1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
Bazı Madde ve Bentlerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bazı Maddeler ve Bentler ile Dört Geçici Madde Ek
lenmesi ve İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kantarcıoğlu ve Sayın 
Uyguner'in müştereken verdikleri metin bu olmaktadır. 

Hükümet ve Komisyon bu metne katılmamakta
dır. 

Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikka
te alınması... 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Oylama sırasında bir şey mümkün 

değil efendim. Çok rica ederim. 
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Sayın Uyguner ve Sayın Kantarcıoğlu'nun önerge
sinin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu sebeple Kanunun başlığını Komisyondan gel
diği şekilde okutarak oyunuza sunacağım. 

Kanun Tasarısının başlığını okutuyorum : 
«1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Başlık kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olduğunu dikkate alarak Birleşi
mi kapatıyorum. 

Sayın üyelere, Komisyona ve Sayın Bakana teşek
kür ederim. 

Yarın Saat 09.30'da Birleşim yapılacaktır. 

Kapanma Saati : 23.05 
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GÜNDEMİ 

1116 NCI (BtRUEIŞÎM; 

6 Temmuz 1982 Salı 

Saat : 14.00 

il. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

12. — SEÇlMj 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

il. .-'- Il31ı2 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun (Bazı Mıadıdeleriniın Değiştirilmesi, İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, 
Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları raporları. 
(1/119) (S. Sayısı : 1148) '(Dağıtma tarihi : 28.6.198İ2) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZOÖKER 
ve 115 arkadaşının, 5.1İJİ980 Tarih ve 123314 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. (2/318) {S. Sayısı : 145) '(Dağıt
ıma tarihi : '23.6.1982). • 

3. — 3201 sayılı 'Emniyet Teşkilat Kanununa 
Bk ve Geçici Maddeler Bklenmıesane Dair Kanun 
Tasarısı ve 'Mıalî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri (komisyonları raporları. (1/135) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi : 23,6.1982). 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı 
Kesıinnesabına Ait Uygunluk ©ildiriminin Sunuldu

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel IMüdürlüğü (19(68 'Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sa
yısı >: 147) (Dağıtma tarini: 24.6.19(812) 

5. — 'Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve »24 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile 'Malu
liyet, [ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına 
Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.1961 
Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 08:1.1970 Tarihli ve 
li214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Rporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma 
tarihi : 05J6..1982) 

6. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Ki
tapları Mlütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 
nci Maddesine 73801 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 
Sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu. (1/4Ü2) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1982) 

7. —• Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar 
ve 10 arkadaşının, 22.4.196/2 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 : 28.6.19812) 




