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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Suphi Karaman, güvenlik örgütlerin
de yapılan işkenceler hakkında gündem dışı bir de
meçte bulundu. 

Millet Meclisi Başkanlığının, 26 Ocak 1977 Çar
şamba günü saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik toplantısı yapılacağına dair; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyon görev bölümü hakkında; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin (S. Sayısı: 647 ve 647'ye 1 nci 
ek) gelen kâğıtlardan gündeme alınıp öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylandı, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanarak; tasarının maddeleri verilen öner
gelerle birlikte Komisyona, isteği üzerine geri verildi. 

Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katıl
ma payı alınmaması hakkında kanun teklifinin (S. 
Sayısı : 694) görüşülmesi, Hükümet yetkililerinin; 

Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının (S. Sayısı : 648) görüşülmesi, komisyon ve 
Hükümet yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeniyle ertelendi. 

6/59 numaralı sözlü sorunun görüşülmesi, soru sa
hibiyle ilgili bakanın; 

6/49, 6/50, 6/52 numaralı sözlü soruların görüşül
meleri, ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeniyle ertelendi. 

10/53 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, ilgili bakanın Genel Kurulda ha
zır bulunmaması nedeniyle önerge sahibinin istemi 
üzerine; 

10/24, 10/27, 10/50, 10/62 numaralı Senato Araş
tırması isteyen önergelerin görüşülmeleri, önerge sa
hipleriyle ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedeniyle ertelendi. 

27 . 1 . 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ereün Ertem 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

Divan Üyesi 
Urfa 

Ahdi'dgav.i Demirkol 

S O R U L A R 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk'ün, Ankara şehrinin bazı sorunlarına dair 

yazılı soru önergesi, İmar ve İskân ve İçişleri bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/687) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

KÂTİPLER : Abdülgani Demirkol (Urfa), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 26 ncı Birleşimini açıyorum., 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır efendim, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ G Î NEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, Malatya'da 
hançerlenerek koma haline getirilen Öğretmen Meh
met Yılmaz in, komandolara ait olduğu söylenen özel 
bir hastanede öldürülmesi olayına dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç sayın üye söz almış 
bulunuyorlar. Gündemdeki görüşeceğimiz kanun tasa
rılarını dikkate alarak sayın üyelerin konuşmalarını 
mümkün olan kısalıkta yapmalarını hassaten istirham 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Malatya'da bir öğretmen pusu kurularak hançer

lenmiş ve koma halindeki öğretmen Mehmet Yılmaz, 
komandoculara ait olduğu söylenen özel hastaneye 
kaldırılarak orada öldürülmüştür. 

Hükümeti uyarmak üzere gündem dışı çok kısa 
bir konuşma yapmak istiyorum. Saygılarımla. 

26 Ocak 1977 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

BAŞKAN — Malatya LVemiz Sayın Hamdi Özer, 
buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Ülkemizi sarsan cinayet kasırgalarını duyurmak
tan usanç ve utanç duymaya başladık; fakat Hükü
meti uyaramadık. Açıkça Millete ilân ediyorum; Tür
kiye'de bir iç savaş başlamıştır. Dış düşmanlar içimiz
de karargâh kurmuş, Devleti vurmaktadır. Eğer Dev
letimiz bu saldırıları durduramıyorsa, açıkça teslim 
olsun ve masum insanların kanı dökülmesin. Kardeşi 

kardeşe kırdıran çetelere yardımcı olmaya devam ede
cekse, Milletin üzerinden elini çeksin. 

Sayın senatörler; 
Geçen gün çok açık olarak Hükümeti uyardım 

ve Millî İstihbarat Teşkilâtına, yani MİT'e ihbarda 
bulundum; fakat hiç bir ilgi görmedim. Çünkü, he
men her teşekkülün içinde Ermeni komitacılarının yu
valandığı söylentisini olaylar gerçekleştirmektedir. 

23 Ocak günü karanlığın basmasıyle Mehmet Yıl
maz adında bir öğretmen Malatya'nın bir anacadde-
sinde komandoların baskınına uğruyor, birkaç yerin
den hançerlenen öğretmen sözde tedavi edilsin diye 
Devlet Hastanesinin bitişiğindeki bir özel hastaneye 
kaçırılıyor ve orada öldürülüyor. Halbuki, olay yerin
de bir başka özel hastane de vardır, buraya veya Dev
let Hastanesine götürülmüyor. Çünkü, kaçırıp götür
dükleri hastane, komandoları yöneten bir doktorun 
hastanesidir. Bu doktorun Ermeni asıllı olduğu söy
lenmektedir. Hekimhan'daki lisenin Müdürüyle ora
daki komandoların aynı köke bağlı olduğu bilinmek
tedir. Bunlardan bir tanesi kesilen dedesinin intika
mını almak için Ülkü Ocağına girdiğini açıkça itiraf 
etmiştir, Vali bunları açıkça desteklemektedir. 

Sayın TRT ve sayın basınımız bu korkunç komi
tacılar hakkındaki uyarımı millete duyurmamıştır. 
Her yönümüzle artık kuşatıldîğımızı bilerek Yüce Par
lamentoyu ve Ulusumuzu uyarıyor ve Devletin başına 
sesleniyorum; Devlet nerede?. 

Sayın senatörler; 
Gerçek katiller ne solcu, ne sağcı; bunlar Türk 

düşmanı komitacılardır. Bizim dilimizi, bizim dini
mizi ve bizim milliyetçiliğimizi maske yaparak bizi 
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vuruyorlar. Bunlar ülke içindeki her çeşit gruplaşma
ları fırsat bilerek silâhlarını rahatça kullanabilmek 
için iktidarın desteklediği veya aciz kaldığı gruplarda 
yuvalanıyor. Bugün durum bundan ibaret. İşte bu 
yuvalardan Devlet vuruluyor. Bugün Ülkü ocakların
da bunun için yuvalanmışlar ve özellikle Alevî kardeş
lerimizi hedef almışlardır. Böylece mezhep patlama-
larıyle Devleti parçalamak istiyorlar. MİT harekete 
geçsin, bunların hüviyetlerini incelesin, bunların tah
rikiyle kendi kardeşlerini kurşunlayan akıl ve vicdan 
körü gençler uyansın, 

Parti liderlerine ve tüm görevlilere sesleniyorum; 
Birleşin birlik olunuz, vakit geçiyor. 

Devlet Başkanına sesleniyorum; Devletin gövde
si parçalanıyor, artık sen hangi gövdenin başı ola
caksın? 

Milliyetçi Cephe İktidarı sana sesleniyorum; Mil
liyetçi Cephe Millete karşı bir cephe haline gelmiştir. 
Millet vuruluyor. Millet yok oluyor; sen hangi cephe
de ve hangi Milleti savunuyorsun?... 

Büyük Atatürk neredesin, Atatürkler neredesiniz?.. 
Cumhuriyet gidiyor, ülke gidiyor, Devlet gidiyor. Bu 
devlet kan denizinde çırpman bir tekneye döndü. Bu 
Millet kanlı anarşiye dönüşen kanlı demokrasiyi değil, 
seni istiyor Atatürk. Bu Millet kendisini sende yaşa
mak ve sende birleşmek özlemi içinde sana sesleni
yor; gel. Birlik sende, dirlik sende, güven sende hür
riyet ve istiklâl yine sende; gel. 

Sayın senatörler; 
Bu ses benim sesim değil, bu ses babaları katledi

len yetimlerin, dul kalan kadınların, şehitlerin ve tüm 
Milletin sesidir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 

-. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nım, 
son günlerin başlıca konusu haline getirilmiş bulunan 
parlamenterlerin ödenek ve yokluklarıyle Hükümetin 
tutumuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Diyarbakır Üyemiz Sayın Selâhattin 
Cizrelioğlu gündem dışı söz istemiştir efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Son günlerin yegâne mevzuu haline getirilmiş bu

lunan parlamenterlerin ödenek ve yollukları ile Hü
kümetin tutum ve davranışı hakkında gündem dışı 
konuşmak üzere bana söz verilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cizrelioğlu. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Son günlerin başlıca mevzuu haline getirilmiş bu

lunan parlamenterlerin ödenek ve yoîlukîarıyîe Hü
kümetin tutum ve davranışı hakkında konuşmak üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

Sayın senatörler; 
Parlamenterlerin ödenek ve yolluklarıyle ilgili ola

rak gazetelerde üzücü yazılar yazıldı, espriler yapıldı. 
Bunların üzücü olmasına rağmen, parlamenterlerin 
bunlara üzülmesine evet; fakat kızmaya hakları ol
madığını kabul etmek lâzımdır. Zira meseleyi, ga
zetelerin üzücü yazı ve esprilerine konu haline getiren 
gazeteler değil, bizzat parlamentonun kendi üyeleri
dir. 

Komisyonlar bilindiği gibi, Meclislere niyabeten 
görev yaparlar. Hazırladıkları raporlar, kararlar Mec
lislerde görüşülür, bunların yanında veya karşısında 
olanlar, görüşmeler sırasında görüşlerini belirtir ve 
oylarını kullanırlar. Oylama sonucunda komisyonla
rın raporları veya kararları kabul veya reddedilmiş olur. 
Komisyonun geri alması veya komisyona iade durumla
rı da olabilir. Ret veya kabul edilen bir mesele artık 
komisyonun olmaktan çıkar, onu görüşüp oylamayla 
sonucu alan Meclisin kararı haline gelir ve artık o Mec
lis üyelerinin görüşmelerde karşı olanlarının da gö
rüşmelere katılmamış, oy kullanmamış olanlarının da 
karara saygılı olmaları, karan hatalı buluyor ve de
ğiştirilmesini istiyorlarsa, bu husustaki usul ve kaide
lere uygun hareket etmeleri, Anayasa ve kararın mahi
yetine göre eğer açıksa yargı yoluna başvurmaları ve 
eleştirilerini de Meclisler kürsüleriyle, grupları kür
sülerinden yapmalarının daha doğru, isabetli ve ya
rarlı bir yol olduğunu düşünmeleri ve bunlar dışında
ki söz, beyan, tutum ve davranış içine girmelerinin 
ise, bizzat kendi Meclislerini yermek gibi hiç de ya
rarlı olmayan bir sonuç doğuracağını gözden uzak 
tutmamaları gerekir. 

Bu böyle olmasına rağmen, bazı sayın üyelerin hem 
de çelişkili söz, beyan, tutum ve davranış içine girme
leri meselenin gazetelerdeki üzücü yazılar ve espriler 
konusu haline gelmesinin nedenlerinden olmuştur. Bu 
konu hakkındaki tepki ve eleştirilerin başlıca nedeni, 
her halde ki parlamenterlerin ödenek ve yolluklarının 
miktarlarından ziyade, Parlamentonun çalışma tarz 
ve temposu olsa gerekir. 
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Eğer Parlamento, Milleti gerçek anlamıyle mcm- I 
nun ve tatmin eden bir çalışma tara ve temposu içinde I 
olabilse idi, bu mesele üzerinde belki bir iki satır da- I 
lıi olsun yazı yazılmasına bir iki cümle dahi olsun söz I 
söylenmesine lüzum hissettirmemiş olurdu. I 

Haftanın ancak 2 - 3 günü Parlamentonun toplan
tı günleri olduğu halde, çok kere çoğunluk bulunma- I 
dsğmdan oturumlar aç lamamakta, çoğunluk bulunup I 
oturumlar açıldığında da yine çoğu zaman Milleti I 
içten üzen, derinden düşündüren karşılıklı ağır ke
limelerle dolu söz düellosu ile geçmekte ve memleket 
ve Millet için yararlı, önemli teklif ve tasarılar gün- I 
ler, haftalar, aylar hatta senelerin akıp gidişine rağ
men karar ve kanun haline gelememektedir. Bunun da I 
sonucu olarak, Parlamentonun gerektiği şekilde çalış
madığı, çalışamadığı intibaı hâsıl olmaktadır. I 

Bir de buna parlamenterlerle ilgili teklif ve tasarı- I 
ların jet hızı ile karar veya kanun haline getirilmesi I 
eklenince, parlamenterlerin aldıkları paranın çok oldu- I 
ğu iddia, eleştiri ve tepkilerinin nedenleri daha açık I 
olarak anlaşılmış olur. I 

Eğer Parlamento, Milleti hakkı ile memnun ede- I 
cek, Millet ve memleket için yararlı teklif ve taşanları I 
süratle çıkaracak ve partîlerarası iyi münasebetlere I 
dayalı çalışma tarz ve temposu içinde olsaydı, o za- I 
man, değil şimdi üzerinde uzun ve sert tartışmalar ya- I 
pılan miktarlar, hatta daha fazlası bile belki az gö- I 
rülebilirdi. I 

Bir Parlamento itibarını kendi sağlar ve yine ken
disi yitirir. Kabul etmek lâzımdır ki, bugün Parlamen- j 
to kimsenin kendisini yıpratmasına ve itibarını sars- I 
masına lüzum dahi hissettirmeyecek bir şekilde kendi I 
üyelerince yıpratılmak durumu içinde görülmektedir. I 

Sayın senatörler; I 
Mevcut kanunlara göre, Parlamenterlerin ödenek I 

ve yollukları hususunda yetki Meclisler Başkanlarının- I 
dır. Yani, kanuna uygun bir eksilkliği giderme huşu- I 
su varsa, Meclisler Başkanları bu hususta ayrıca bir I 
karar veya kanuna lüzum kalmadan, gerekli talimatı I 
vermeye yetkilidirler. Eğer böyle bir durum yoksa, 
bu hususta kimden ve nasıl bir teklif gelirse gelsin, I 
açık ve kesin olarak reddetmek yetkisine sahiptirler. I 

Bu böyle olmasına rağmen, Meselede ister ret, is
ter kabul şeklinde olsun, yetki kullanılmasından her 
nedense çekinilmiş; mesele Sayıştaya kadar intikal et
tirilmiş ve Sayıştay Genel Kurulu karan üzerine yine 
de ret veya kabul hususundaki yetki kullanılmasın» 
dansa bir başka yola gidilmiş ve iş Millet Meclisi He- I 
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saplanın İnceleme Komisyonu taraf ından verilen rapor, 
Millet Meclisi Genel Kumlunda hatta oylamaya da 
tabi tutularak, Millet Meclisi karan hab'ne getirilmiş
tir. 

Sayın parlamenterler; 
Bir sayın parlamenter, «Maaşım bana yetiyor. 

Hatta bundan şimdiye kadar şu kadar da biriktirdim.» 
diyor. Bir parlamenterin, «Maaşım bana yetiyor.» de
mesi, bütün parlamenterlerin maaşlannın kendilerine 
yeter demek olamaz. Her parlamenterin kendine gö
re bir yaşantısı vardır. Belki bazısı yaşantısını evden 
Parlamentoya, Parlamentodan eve gitmek; kimseye 
bir şey ikram etmemek, arabaya binmemek, evdeki yi-
yim, giyim, elektrik, su, havagazı, telefon masraflannı 
en asgarisinden yapmak, yapabilmek şeklinde düzen
lemiştir veya bulunduğu mevki ve makam nedeniyle 
evinin dışındaki çay, kahve, vatandaş ağırlama, tele
fon, araba, gezi gibi hususlara kendi kesesinden para 
vermemektedir. Bu durumda maaşı kendisine fazla-
sıyle yeter, hatta daha da çok artırabilir. 

Bazısı da bunun tamamen aksine, aşın bir masraf 
içinde olabilir ve maaşı yetmediği gibi, çok da borç
lanabilir. Her ikisi de maaşlann yettiği veya yetmedi
ğine kıstas olamaz ve bu yoldaki beyanlar da ciddiye 
alınamaz. 

Esasen mesele, maaşların yetip yetmediği değil, Mil
let Meclisi karannın yerinde olup olmadığı ve eğer 
yerinde görülmüyorsa, istismannı yapmadan, usul ve 
kaidelerine uygun olarak ve yine Parlamento içinde 
bunun çözümünü aramaktır. 

Sayın senatörler; 
Mesele, en az maaş alan memur ile parlamenterle

rin aldıkları arasındaki farkın ötesinde olarak, en az 
maaş alan memurun bugünkü geçim şartlan karşısın
da nasıl yaşayabildiğim düşünmek, bunun üzerine eğil-
îick ve buna bir çözüm getirmek için gayrette bulun

mak olmalıdır. 
Bu memlekette toprak altında kovuklarda yaşayan

lar, ömrünü yaya yürümekle geçirenler, et yüzü gör
meden kuru ekmekle ömür tüketenler, bir kat elbise, 
bir çift ayakkabıya hasret olanlar, köyünden ilçesine 
gidemeyenler, memur, polis, jandarma baskısı altın
da ezilenler, inleyenler, hastane ve doktorsuzluktan 
ölenler var; hem de çok sayıda. Buna karşılık bu 
memlekette, köşklerde, villalarda, kaloriferli air- con-
dition'lu lüks apartman dairelerinde yaşayanlar, mo
del için araba değiştirenler, kahvaltılarını havyarla 
yapanlar, ayda bir elbise ve ayakkabı değiştirenler, 
her ay Avrupa'ya gidebilenler; memur, polis, jandar-
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mayı baskısı altında bulundurabilenler, doktor ve has-
taııe için istediği anda dış ülkelere gidebilenler var, 

îşte, asıl yarar ve yararlı hareket, bu büyük ve acı 
fark ve gerçeğin üzerine samimiyetle eğilmek ve bu
günkü asırda bile henüz insan gibi yaşama olanakla
rına kavuşturulamamış ve sayısız haksızlıklar içinde 
bulunan kesimleri bir an evvel içinde bulundukları 
sıkıntılar ve haksızlıklardan kurtarmaya elbirliği ile 
gönül birliği ile çalışmaktır. 

Parlamenterlerin ödenek ve yollukları meselesi bir 
defa daha göstermiştir ki, partiler istediklerinde rapor, 
teklif ve tasarılar; seneler, aylar, haftalar, saatlar de
ğil, hatta dakikalar içinde karar ve kanun haline ge
tirilebilmektedir. Şu halde, memleket ve Millet için 
teklif ve tasarıların kim tarafından getirilmiş okluğu
na bakmadan ve «lüzumsuz kelâm, seçmene selâm, 
mesele tamam.» zihniyetine kapılmadan, bir an ev
vel karar ve kanun haline getirilmesine çalışılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Memleket ekonomik, sosyal ve kültüre! bunalım

lar içinde kıvranırken, her ne pahasına olursa olsun 
seçimlere Hükümet olarak gitme karan içinde görü
nen Hükümet, bunalımlara köklü çareler araştıracağı
na; seçime Hükümet olarak gitmeye çareler araştırma 
yanlış yolunda gittiğinden. Devlet temellerinden sarsıl
maktadır. 

Anayasanın 2 nci maddesinde; «Türkiye Cumhuri
yeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, millî, demokratik, Iayik ve sosyal 
bir hukuk devletidir.» denmektedir. Samimiyetle ve 
vicdanen söylensin; içinde Selâmeti var olduğu için 
sadece, «Allah kendisine izan, irfan, vicdan versin.» 
denecek bugünkü Hükümet sayesinde Türkiye Cum
huriyeti, Anayasanın açık ve kesin olarak belirttiği 
sosyal hukuk devleti durumundan bir hayli uzaklaş
mış değil midir?... 

Her gün insanlar öldürülmekte, hayat pahalılığı ne
deniyle fakirlik, perişanlık gittikçe artmakta, işsizler 
ve yüksek tahsilden uzak ve mahrum kalanların sa
yısı hızla yükselmekte, haksız yere insanlar memuri
yetten çıkartılmakta veya yer yer sürülmekte. Bu du
rum karşısında Devlete, insan haklarına dayanan hu
kuk devleti yerine; insan ölülerine, sürülen, sürünen 
insanlara ve haksızlıklara dayanan hukuksuzluk dev
leti demek daha doğru ve yerinde olmaz mı?... 

Vatandaşlara parti rozetine göre muamelede bu
lunmak; işçisi, köylüsü, esnafı, memuru, öğrencisi, öğ
retmeniyle büyük bir kısmı vatandaş kitlesini kendi 
kaderiyle baş başa bırakmanın da ötesinde ezmek, 
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baskı altında bulundurmak, yurtta huzursuzluk, em
niyetsizlik ve güvensizlik ortamına hüküm sürdürmek. 
vatandaşları Müslüman ve dinsiz; milliyetçi ve ko
münist diye ikiye ayırmak, mezhep kavgaları yaratıp 
körüklemek, cepheye dahil olanlara her hakkı tanı
mak, cephe dışmdakilerine hak yerine haksızlıkları re
va görmek, Anayasanın temel ilkelerini demokratik 
hukuk devleti anlayışını hiçe saymak, çiğnemek de
ğil midir?... 

Hükümetin tutum ve davranışlarından haklı ola
rak yakınanları susturmak, korkutmak, sindirmek; dü
şünce, fikir, söz ve yazı hürriyetlerini ortadan kaldır
mak, yargı organları kararlarını uygulamamak, hak 
yerine haksızlıkları hâkim kılmak ve böylece De
mokrasi yerine dikta ve terör havası estirerek 1977 
seçimlerine gitmeye çalışmak, Anayasa, demokratik 
hukuk devleti ve Cumhuriyet Hükümeti anlayışına ta
mamen ters düşmek değil midir?... 

Sayın senatörler; 
Bir ülkedeki, vatandaşların ve kuruluşların büyük 

çoğunluğu hükümeti eleştirmeye ve hükümetten şi
kâyete başlarsa, o ülkede şunun veya bunun haklı ve
ya haksız olduğuna değil, hükümetin hukuk devleti 
hükümeti olmaktan çıkmış, ilkel aşiret hükümeti ha
line gelmiş bulunduğuna hükmolunur. 

1977 seçimlerine sadece kendi huzur, emniyet ve 
güvenliğini temin ederek gitmek yanlış düşünce ve ka
ran içinde görünen Hükümet bilmelidir ki, bir hü
kümetin huzur, emniyet ve güvenliği; topyekûn bü
tün milletin huzur, emniyet ve güvenliğiyle kaimdir. 

Hiç bir hükümet, milleti dikta ve terör tedbirleri 
ve havası ile huzursuzluk, emniyetsizlik ve güvensizlik 
ortamına sürükleyerek kendi huzur, emniyet ve gü
venliğini sağlayamaz. Bir an için sağlamış görünse de 
bu devam edemez. 

Bugün memleket, 12 Mart öncesi durumundan 
çok daha ağır ve karışık bir ortam içindedir. Hükü
met, hukuka saygı göstermek, yanlış kanun anlayışın
dan vazgeçmek, mahkeme kararlarına uymak, Ana
yasa ve kanunların üstünlüğünü zedeleyen davranış
lardan sakınmak doğru yoluna bir an evvel girmelidir. 
Ancak, Hükümetin bunlara önem vermediği ve ver
meyeceği açıktır. Bunun içindir ki, 1977 seçimlerine 
mümkün olduğu kadar sert ve şiddetli tedbirlerle git
meyi fikr-i sabit halinde kafasına yerleştirmiş görü
nen Hükümetin, çok yanlış bir tutum ve davranış için
de olduğunu; bunun ise hiç de iyi bir sonuç doğur
mayacağını Hükümete söylemek, Hükümeti ikaz et-
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mek, gittiği yanlış yolundan çevirmek, Hükümet ka- I 
natları partilerin sayın mensuplarınca vatana ve Mil- I 
lete karşı bir borç, bir vecibe sayılmalıdır. 

Yazıktır Millete, günahtır vatana. 
Sözlerime son verir, saygılarımı sunannı. (C. H. P. 

ve Millî Birlik Grupu sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cizrelioğlu. 

S. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yücenin, Se
nato Başkanlık Divanının bir kararı hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Zonguldak üyesi Sayın Ahmet Demir 
Yüce gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Senato Başkanlık Divanının bir tatbikatı hakkında 

gündem dışı kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 
Bunun için söz verilmesini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
BAŞKAN — Sayın Yüce Buyurunuz efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Salı günü Cumhuriyet Senatosunun 25 nci Birle-

şimalde Divan Üyesi Sayın Mehmet Ali Arıkan'ın 
bir tatbikatını dile getirerek, Cumhuriyet Senatomu
zun yüce huzurunda arz etmek ve Divanın bu husus
ta teessüs etmiş olan kararına yeniden tetkike tabi tu
rnasını istemek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarını; 
25 Ocak 1977 günü gündemimizde bulunan 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin Senatoda görüşülmesi sırasında, Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun Söz
cüsü sıfatı ile yerimi aümış oklum. Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı da yanımda yerlerini aîdıiar. 
Bendeniz bu Kanunun Cumhuriyet Senatomuzda da
ha iyi bir görüşmeye tabi tutuHabifmesi için bir uz
manı da yanımda getirdim. Bu uzman 16 senedir 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plan Komisyonu ve di
ğer komisyonlarda hizmet vermekte olan değerli bir 
arkadaşımızdır. Bendeniz Bütçe Karma Komisyonu 
Üyesi oîduğum için yoğun çalışmalarımız sırasında 
mezkûr kanunu tam ve teferruatlı bir şekilde tetkik 
etmek imkânına malik olamadığımdan dolayı da bu 
uzman arkadaşı yanımda kendisine emir vererek, 
Devlet memurlarının oturmuş oldukları müsüllu, on-
îarın sırasında oturtmak kaydı ile yanımda getirdim. 

— 623 

Sayın Mehmet Ali Arıkan, o memura beni fev
kalâde üzen bir tarzda ve bana hiç bir şey söylemek-
sizin hitapta bulunarak salondan çıkarttı. Kendisine 
bunun sebebini sorduğumda, Divanda alınmış olan 
bir kararın gereğini yerine getirmekte olduğunu be
yan etti. Bir memurun vebalini yüklenerek ve İçtü
züğün bana vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, Sena
toda Sözcülük görevini arkadaşlarıma lâyık bir tarz
da yapabifmeküiğimi temin için getirmiş olduğum bu 
mütehassısın bu tarzda bir muameleye tabi tutulma
sı bendenizi ne kadar müteessir etmiştir, size tariften 
acizim. 

Sayın Mehmet Ali Ankan'ı, bu tarzda bir hare
keti i*c üzüntülerimi beyan ederek ancak kınayabili
rim. Bir yönü ile görevini yaptığından dolayı da her
hangi bir şey söylemek hakkına haiz değilim. Ancak 
muhterem arkadaşlarım; çalışkan, sabahın dokuzun
dan, akşamın dokuzuna kadar görev yapan değerli 
bir hukukçu olan, terbiyesi ile bilgisi iîe çalışkanlığı 
ile bizlerin takdirini kazanmış olan bir memurun bu 
şekilde bir muameleye tabi tutulması üzerine bende
niz Sözcülük görevimi orada terk etmek mecburiye
tini hissettim. Bu konuyu Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kuruluna getirmemin sebebi, Divanda alınmış 
olan böyle bir karar mevcut ise, bundan sonra nahoş 
birtakım hadiselere sebebiyet verilmemesi için, sayın 
Sayın Divanın bu konuyu yeniden gözden geçirmesini 
istirham ediyorum. 

İçtüzüğümüzün 168 nci maddesi muvacehesinde 
bu tatbikatın yanlış olduğunu ve onur kırıcı birtakım 
hadiseleri peşinden sürükleyeceğini ve birtakım kim
seleri yeniden rencide edeceğini tahmin ettiğim için, 
Sayın Divanın bu konuyu yeniden gözden geçirmesini 
istirham ediyorum. 

İçtüzüğümüzün 168 nci maddesi; «Toplantı sa-
!tonu ile komisyon odalarına; Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ile milletvekillerinden, Cumhuriyet Senatosu 
memur ve hizmetlilerinden, Hükümetten iş için gön
derilmiş memurlardan ve davet edilen uzmanlardan 
başkalarının girmeleri yasaktır» demektedir. Bir ko
misyonun uzmanı ve raportörü, o komisyonun, o ka
nunu müdafaa edecek sözcüsünün emri ile eğer bu
raya gelemezse, bakanların getirmiş oldukları me
murların da, burada bakanları bilgileri ile besleme
leri imkânının ortadan kalkmasını icap ettirecek bir 
mantığa bizi götürür. 

İçtüzüğümüzün bu açüt hükmüne rağmen, beni 
ve vebalini yüklenmiş olduğum b:r memuru, bu de
rece hacı! bir duruma düşüren ve başkalarının da ba-
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sına gelecek oîan İçtüzüğe rağmen, alınmış bu Di
van kararının yemden gözden geçirilerek, nizamı te
sis edici mahiyette, Devlet memurunun suiistimalini 
önleyecek mahiyette bir düzenlemeye tabi tutulması
nı istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Demir Yüce. 

4. — 1977 Malî Yılı Bütçe kamın tasarısının Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Danışma Kurulunun 
26 Ocak 1977 tarih ve 3 sayılı kararı. (3/979) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme geçiyorum. 
Başkanlığın sunuşları vardır, sırasıyîe okutuyo

rum. 
1977 Malî Yılı Bütçe kanunu tasarısının Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesine dair 
Danışma Kurulunun 26 Ocak 1977 tarihli ve 3 sa
yılı kararını okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 26 

Ocak 1977 tarihli toplantısında alman 3 sayıh karar 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Karar No : 3 
Karar tarihi : 26 Ocak 1977 
Toplantı No : 3 
1. Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne göre; 

en geç 10 gün içinde karara bağlanması gereken 1977 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunda ilişik programda tespit edi
len gün ve saatlerde görüşülmesi, 

2. Görüşmelerin Anayasanın 94 ve İçtüzüğün 
88 nci maddeleri gereğince yürütülmesi, 

3. Görüşmeler programlanan saatlerden önce 
biterse, bir sonraki bütçenin görüşülmesine başlan
ması, 

4. Bütçeler üzerinde şahısları adına konuşacak 
üyelerin, o bakanlık bütçesinin Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda görüşülmesine ait programda tes
pit edilen günden bir gün önce başlamak üzere, bir
leşim açıldıktan kapanmeaya kadar bizzat, Başkan
lık Divanında görevli divan üyelerine yazılı müraca
atla söz sırası almaları ve kendilerine kayıt tarih, 
saat ve sırasını bildiren imzalı fiş verilmesi, 

5. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde Ba
kan ve grup sözcülerinin konuşmalarının 2 şer saat, 

üyelerin kişisel konuşmalarının da 20 şer dakika ile 
sınırlandırılması, Bakan ve grup sözcüleri ikinci de
fa söz aldıkları takdirde konuşmalarının 30 dakika
yı geçmemesi, 

6. Bakanlıkların, dairelerin ve katma bütçeli ge
nel müdürlüklerinin görüşülmesi sırasında grup söz
cülerinin konuşmaları için 45 er dakika ayrılması, 
(Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde 
bakanlık ve üniversiteler bütçeleri için 45 er dakika
dan 90 dakika) grup sözcülerinin ikinci kez konuşma
ları 15 er dakika ile, üyelerin kişisel konuşmalarının 
da 10 ar dakika ile sınırlandırılması, Bakanların üye
lerce yöneltilen sorulara cevap vermeleri esas olup 
konuşmalarını bu cevaplar da dahil olmak üzere 
1 saatlik süre içinde tamamlamaları, 

7. Bütçenin tümü ile, her bütçe tasarısının gö
rüşülmesinde; grup sözcülüğünün iki sayın üye tara
fından yapılması halinde gruplara 1 nci ve ikinci kez 
verilmesi öngörülen süreler toplamının ikiye bölün
müş olarak kullanılabilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
Tekin Anburun 

Başkanvekili 
Rahmi Erdem 
Divan Üyesi 

Mehmet Çamlıca 
Divan Üyesi 

Abdülgani Demirkol 
Divan Üyesi 

Sabahattin Savcı 

İdare Amiri 
Sakıp Hatunoğlu 

Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Başkanvekili 
Ergün Ertem 
Divan Üyesi 

Ekrem Kabay 
Divan Üyesi 

Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 
İsmail İlhan 
İdare Amiri 

Mehmet Ali Arıkan 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Nazım İnebeyli 
İdare Amiri 

Suphi Karaman 
C. H. P. Grupu 

Başkanvekili M. B. G. TemsUcisi 
Fikret Gündcğan Muzaffer Yurdakuler 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu Başkanvekili 

Cihat Alpan 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun almış olduğu 
kararı dinlediniz. Karar üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Yok. 

Danışma Kurulunun kararım tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmev enler... Kabul edilmiştir. 

624 — 
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Şimdi, Genel Kurulumuzda takip edilecek prog
ramı okutacağım ve bunu da ayrıca tasviplerinize 
arz* edeceğim. 

Sayın üyeler; program geniş olduğu için müsaade 
buyurulursa Divan Üyesi arkadaş oturarak okusun. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Oturarak okunması kabul edilmiştir. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, bize 
dağıtılsın, okunmasına lüzum yok efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zaman

dan istifade edelim, baştan sonuna kadar okunma
sına lüzum yok efendim. Sadece başlangıç ve bitiş ta
rihi söylensin kâfi. Nasıl olsa program bize dağıtıla
cak, ona göre hareket ederiz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Programın başlangıç tarihi 3 Şubat 1977 Perşem

be saat 9.30, bitiş tarihi de 12 Şubat 1977 Cumartesi 
günü. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bu hususta söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Değerli 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Şimdi, Bütçe Komisyonu senelerdir muvaffak ola
madığımız geniş bir çalışma imkânına bu yû sahip 
oldu ve bütçeyi zamanında müzakere etmek imkânı
nı sağladı. Karma Komisyonun müzakereleri dün 
son buldu. Bu seneki Bütçe Karına Komisyonumuz; 
müzakerelerini takip edebildiğim, radyo ve televiz
yondan izleyebildiğim kadanyîe gördüm ki, normal 
ve muntazam bir çalışma yapabildi, sıkışmadı. 

Şimdi böyle bir vaziyet karşjsmda dün Cumhu
riyet Senatosuna intikal ettirilmiştir. Dan ayın 26' 
siydi, ayın l'ine daha dört beş gün Yar. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Raporu IıazırSanma-
dı efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade 
ediniz efendim, bu rapor hazırlanmadı. Rapor bir 
haftada da hazırlanır, 15 günde de hazırlanır, bir ay
da da hazırlanır. Biz bu raporlarm bir günde de ha
zırlandığım biliriz, iki günde de hazırlandığını biliriz. 
Bu vaziyet karşısında ayın 3'ünde başlanması, zama
nı uzatmaktan başka bir şey değildir. Pekâlâ ayın 
l'inde bu müzakerelere başlama imkânına sahibiz. 
Çünkü, Cumhuriyet Senatosunun diğer başka çalış-
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malan da vardır. Çalışmalarımız sadece bütçeden 
ibaret değildir. Ayın l'inde başladığı takdirde ayın 
10'unda bunu burada ikmal etmiş oluruz; 10 gün 
içerisinde Anayasanın 94 ncü maddesi muvacehesin
de. Grup adına konuşmuyorum, şahsım adına konu
şuyorum; ama bu iki gün bence kayıptır. Bu kayıp 
bence bir zarardır, yersiz kullanılmış ve yersiz har
canmış olacaktır. Onun için ayın l'inde başlayıp 10' 
unda bitmesi çok uygundur ve aslında da böyle olma
sı lâzımdır. Sonra tekrar Bütçe Karma Komisyonuna 
çıkacaktır ve Komisyon bunu tekrar gözden geçire
cektir ve ondan sonra Meclise inecektir, 15 günde de 
Millet Meclisinde görüşülecektir. Ancak, bu süre içi
ne sığdîrabiliriz. Onun için, bence ayın l'inde başla
ması daha uygun olur düşüncesindeyim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Danışma Kurulu sözcüsü olarak Sayın Karaman 

da söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Karaman. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ SUPHİ KA
RAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan; dün Danış
ma Kurulunda bu konu geniş olarak görüşüldü ve 
Danışma Kurulunu teşkil eden Divanın ve parti gru-
pu temsilcilerinin arzusu da Sayın Ege'nin buyurduk
ları gibi idi. Ancak, elimizde bir İçtüzük hükmü 
var; orada bütçeye ait müzakerelerin sözü edilirken, 
bütçe raporu bastırılıp üyelere dağıtıldıktan tam iki 
gün geçtikten sonra müzakerelerin başlayacağı öngö
rülmektedir. 

Bütçe henüz basılmamıştır ve bu baskının ne za
man biteceği de bilinmemektedir. Geçmiş yılların 
uygulamasına göre, bu baskının beş gün süreceği he
sap edilmektedir; yani, tahmin böyledir. Hal böy
le olunca, biz bu tarihi 1 Şubat olarak saptamak 
arzusunda bulunmuş olmamıza rağmen, 3 Şubattan 
evvel imkân göremedik buna. Yani, ancak 31'inde 
raporlarm basılması tamamlanacak, sayın üyelere 
dağıtılacak, iki gün geçtikten sonra 3 Şubatta başla
yabilecek. 

Geçmiş uygulamalarımızda bütçe müzakereleri
nin, Cumhuriyet Senatosunda Ocak ayının 28'inde, 
29'unda başlatıldığı da olmuştur. Ancak, bu sene 
cidden bu imkânı bulmak çok güçtür. Bütçe on 
günde tamamlanacak ve 3'ünde başlayan bütçe mü
zakereleri 12'sinde Cumhuriyet Senatosunda bitecek
tir. Cumhuriyet Senatosundan Millet Meclisine geç
mek için zaten hepinizin bildiği gibi, burada büyük 
ölçüde değişiklikler yapılamaz. Ancak, temenniler 
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rapora dercedüeMir. Yeniden basılması ve Bütçe 
Karma Komisyonunda müzakeresi için büyük bir 
zamana ihtiyaç olmayabilir. Aslında Millet Mec
lisinde üye sayısı bizden çok daha fazla olmasına 
rağmen, bütçenin müzakeleri ve Cumhuriyet Sena-
tosundaki görüşme usulleri, bütçenin bize nazaran 
Millet Meclisinde daha çabuk çıkmasını sağlayacak 
niteliktedir. O nedenle bütçenin tümünün Şubat ayı 
sonuna kadar çıkmasını engelleyecek bir niteliği 
yoktur. 

Arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu Sayın 

Başkanı, ancak 31 Ocak akşamı raporların verilebi
leceğim ifade etmiştir. Tüzük hükümleri gereğince 
ancak 3 Şubatta başlanabilecektir. 

Sayın üyeler; Bütçe Kanununun Cumhuriyet Se
natosunda görüşülmesi ile ilgili okutulmayan prog
ramda gayet tabiîdir ki, her gün toplantı yapıla
caktır. Bunu ayrıca tavzihen bilgilerinize arz edi
yorum. 

Günlük programı da bilgilerinize arz ediyorum; 
çalışma saatları şu şekilde tensip edilmiştir: 

0930 - 13.00 Birinci oturum. 
13.00 - 14.00 Öğle yemeği tatili. 
14.00 - 19.00 İkinci oturum. 
19.00 - 20.00 Akşam yemeği. 
20.000 - Üçüncü oturum. 
O halde tekrarlıyorum sayın üyeler; 1977 Malî 

Yılı Bütçe Kanun tasarısının görüşülmesine 3 Şu
bat 1977 Perşembe günü saat 09.30'da başlanacak
tır. 

Bilgilerinize sunarım. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 

Başkan söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, gündeme geçtiğimiz 

için.. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sunuşlar 

kısmındayız efendim. 
BAŞKAN — Geçildi efendim; Başkanlık Diva

nının... 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sunuşlar 

kısmmdasmız efendim. 
BAŞKAN — Sunuşlar kısmı gündemin içindedir, 

gelecek birîeşim söz verelim. Esasen bunu Divanda 
konuşalım, daha dört başı mamur bir imkân sahibi 
olursunuz. Şu anda da cevap vermek olanağına sa
hipsiniz; fakat gündeme geçtik, özür dilerim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ben ha
zırlıklıyım efendim, arkadaşa kısaca cevap arz ede
yim. 

BAŞKAN —- Gündeme geçtik, gelecek birleşim 
o?sun efendim. 

Sayın üyeler; programın dağıtılacağı gerekçesiyle 
zaman kaybım önleme bakımından okunmamasını 
arzu ettiniz. Okunmamış olduğu halde, dağıtılacak 
programı tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler..; 
Etmeyenler... Program kabul edilmiştir. 

5. — Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapı
mı hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(31976, 10/51) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır; sıra-
sıyle okutuyorum. 

Karayolları yol yapımıyle ilgili Araşünna Ko
misyonu Başkam Sayın Özer Derbil tarafından ve
rilen bir tezkere vardır; onu arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak

kında kurulmuş bulunan Senato Araştırma Komisyo
numuz 25.1.1977 günü (6) sayın üyenin iştirakiyle 
toplanmış ve aşağıdaki şekilde Başkanlık Divanını 
seçmiştir. 

Saygıyle arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Özer Derbil 
Başkan : Özer DerbiL (Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye) 
Sözcü : Lütfi Doğan (Erzurum) 
Kâtip : Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
6. — Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar ko

nusunda kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/974, 10/49) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtı ile Araş
tırma Komisyonu Başkanı Sayın Sabahattin Özbek 
taramdan verilen bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

Özer'in «Devlet Planlama Teşkilâtı ve Yatarımlar.» 
konusunda kurulan Araştırma Komisyonumuz 25 
Ocak 1977 günü toplanarak aşağıda isimleri yazık 
sayın üyeleri Başkanlık Divanına seçmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Sabahattin Özbek 
Başkan : Sabahattin Özbek (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
Sözcü : Süreyya Öner (Siirt) 
Kâtip : Mustafa ÇeKk (Afyonkarahisar) 
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BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur, 
7. — İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında ce

reyan eden olaylara dair kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/977, 10/47) 

BAŞKAN — İskenderun Demir - Çelik Fabri
kalarında cereyan eden olaylarla ilgili Araştırma Ko
misyonu Başkam Sayın Abdullah Emre İleri tarafın
dan verilen bir tezkere vardır; bilgilerinize sunuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İskenderun Demir - Çelik Fabrikasında cereyan 

eden olaylara dair kurulmuş bulunan Senato Araş
tırma Komisyonumuz 25.1.1977 günü (9) sayın üye
nin iştirakiyle toplanarak Başkanlık Divanım aşağı
daki şekilde seçmiştir. 

Saygıyle arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Abdullah Emre İleri 
Başkan : Abdullah Emre İleri (Niğde) 
Sözcü : Süleyman E. Ergin (Yozgat) 
Kâtip : İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

8. — Ankara İmar Limited Şirketi hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun görev süresinin iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi. (1012, 3/975) 

BAŞKAN — Süre uzatılması ile ilgili bir tezke
re vardır. 

Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy Kollek-
tif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve key
fî davranışlar hakkında Araştırma Komisyonunun 
görevinin süre uzatımı talebi Komisyon Başkam An
kara Senatörü Sayın İbrahim Öztürk tarafından ta
lep edilmektedir. Onu okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 Ocak 

1975 tarihli 19 ncu Birleşiminde kurulması uygun 
görülen «Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Koflektif Şirketi Lehine Sağlamış Olduğu Menfaat
ler ve Keyfî Davranışlar Hakkındaki Araştırma Ko
misyonu» nun, görevini tamamlayamamış olması 
sebebiyle çalışma süresinin bittiği tarihten itibaren 
iki ay daha uzatılması için gereğinin yapılmasına ara
cılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Komisyonun görev sürei'iiîin 1.1.1977 
tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorlm. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'ıun, ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

BAŞKAN — Balıkesir Üyesi Sayın Nejat Sarlıca-
h tarafından verilen bir araştırma önergesi vardır, 
bilgilerinize sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1974 yılında yabancı sermaye ortağı büyük firma

lar tarafından ülkede yapay olarak bir bitkisel yağ ve 
margarin bunahmı yaratıldığı hatırlardadır. 

Sonra gelen ara Hükümetin, tröst durumunda bu
lunan bu firmaların isteklerine uygun davranışının, 
bunalımı sona erdirdiği bilinmektedir. Artık sorun 
halledilmiş, margarin ve bitkisel yağlar piyasaya çı
karılmaya başlanmıştır. O tarihlerde yapılan resmî ve 
yarı resmi toplantılarda Türkiye'nin 1975 -1976 dö
nemi yağ bilançosu açığının 100 000 ton olduğu sap
tanıyordu. 

1975 yılı Mart ayında işbaşına gelen MC Hükü
meti memleket ekonomisini her yönüyle düşünmeden, 
daha doğrusu rasgele bir anlayışla, 6 Ağustos 1975 
tarihli ve İ 5.318 sayılı tebliği yayınladı. Buna göre, 
margarin ve bitkisel yağ ithal etmek isteyenlere sınır
sız ve kısınissız olarak dilediği kadar döviz tahsisi 
yapılacaktı. Nitekim bu açık bonu sonunda 78 firma
ya 200 milyon dolar karşılığı 390 bin tonluk ithal li
sansı dağıtıldı. Bunun, 75 192 tonu ayçiçeği 41 bin 
toîm palm yağı, 45 bin tonu koko yağı, 12 bin tonu 
pamuk yağı, 3 200 tonu mısır yağı, 142 bin tonu soya 
yağ?. 71 bin tor-n da margarindi. Bu miktar ülkenin üç 
yıllık yağ açığını karşılayacak oranda idi. İthalâtçı 
firmalar arasında yağ sanayii ve ticaretiyle ilgili ol
mayanlar, hatta demir ithalâtçıları bile vardı. Bu 78 
firma içinde lisanslarını dürüst şekilde kullananlar ol
duğa gibi, kilo başına 50, 100 veya 150 kuruş alarak 
İstanbul'daki belli tekeîci sermayedarlara satanlar da 
pek çıyktu. Lisans almadan ithalât yapabilen bu fir
maların isimleri, gümrük beyannamelerinde yer almış
tır. Bunlar açıktan ve oturdukları yerden milyonlarca 
lirayı haksız yere ceplerine indiriyorlar, lisans ticareti 
yapıyorlardı. 

İşin acıklı b'r diğer yönü ise şudur: İthalât tebliği 
ile birlikte açıklanan ve Resmî Gazetenin 11 Eylül 
1975 tarihli sayısında yayınlanan Türk Parasının Kıy
metinin Korunması hakkındaki 23 savdı Karara göre 
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dış alıra fıyatlanyle Hükümetçe saptanıp, ilân edilmiş | 
olan iç fiyatlar arasındaki farkın Merekz Bankasında- S 
ki bir hesaba yatırılması zorunluğu getirilmişti. Üreti- ! 
ci sözde bu yoldan korunmak isteniyordu; fakat yine j 
ithalâtçıların ve margarin fabrikalarının baskısı ile Mr j 
hafta sonra ve eski tarihten geçerli olmak üzere Res
mî GazsienJn 19 . 9 . 1975 tarihli sayısında yayınla
nan 7/10663 tarihli üçlü Kararname ile bundan vaz
geçildiği ilân olundu. Bu suretle ve yüksek fiyatlarla 
tesdiîîeri yapılan; fakat hakikatle iç piyasalara göre 
düşük alınan yağların içeride saptanan azamî satış fi
yatları arasındaki farklar ithal edenlerin cebinde kal
dı. Bunların toplamı 800 milyon lira civarındadır. 
Haübu'ki, bu ithalâtı eskiden olduğu gibi kamu kuru
luşları eliyle yapmak ve piyasa ihtiyaçlarına göre sa
nayicilere ve imalâtçılara dağıtmak en doğru yoldu. 

Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılacak bir 
Araştırma sonucunda; ithal edilen bu yağlar dolayı-

sîyle tüketicinin nasıl aldatıldığı* ithal izni alan fir
maların lisansları kimlere ve nasıl sattıkları, kimlerin 
müsaade alıp, milları kimlerin ithal ettiği ve gümrük 
muamelelerini kimlerin yürüttüğü meydana çıkacak
tır. 

Ayrıca, uygulanan bu yanlış poîit'ka yüzünden ay
çiçeği ve zeytinyağı üreticisinin belini doğrultmaz du
ruma nasıl getirildiği anlaşılacak, bugünkü vurgun 
düzeni içindeki yolsuzluklar aydınlığa çıkarılmış ola
caktır. 

Gereğinin yapılmasına müaadelerinizi rica ederini. 
Saygılarımla. 

Nejat Sarlıcah 
Cumhuriyet Senatosu 

Balıkesir Üyesi 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz. İçtüzüğün 134 ncü maddesi

nin ikinci fıkrası gereğince gereği yapılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla ka
tılma payı alınmaması hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 2 >9; C. Senatosu: 2/111) (S. Sa
yısı : 649) (1) 

BAŞKAN — Köye götürülen hizmetlerden hiç bir 
adla katılma payı alınmaması haklımda 649 sıra sa
yılı kanun teklifinin öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesini isteyen bir önerge gelmiştir; okutuyorum efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 

Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katılma 
payı alınmaması hakkında kanun teklifine ait Komis
yonumuz raporu ve kanun teklifi basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, teklifin bir an önce kanunlaşma
sı halinde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bü
yük yararlar sağlayacağını gözönünde bulundurarak, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunmasını da karar altına almıştır. 
Teklifin gündemdeki bütün işlere göre öncelik tanın-

(1) 649 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

mak suretiyle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarınıza. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker yerine Sözcü 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon?... Burada. Hü
kümet adına? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı yerine vekil olan benim; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar. Komisyon?. 
Burada. 

Verilen önergeyi dikkate alıyoruz. 
Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme

sini isteyen önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

649 sıra sayılı kanun teklifinin gündemdeki bütün 
işlere takdim en ve öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aynı kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler,.. Kabul edilmiştir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Okunmaması hususunu kabul edenler... 
Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

649 sıra sayılı Yasa önerisinin tümü üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz rica edi
yorum. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Artvin Üyesi 

Recar, Kocaman 

BAŞKAN — Aynca şahısları adına; Sayın Ekrem 
Kabay, Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, Sayın Mehmet 
Feyyat tümü üzerinde söz almış bulunuyorlar. 

Söz almak isteyen sayın üyeler lütfen Divan Üye
si arkadaşımıza isimlerini kaydettirsinler efendim. 

Sayın Haydar Tunçkanat, Sayın Sun Atalay, Sa
yın Özgüneş, Sayın İskender Cenap Ege, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuzal, şahsı adına Sa
yın Ege, Sayın Hasan Güven, Sayın Hamdi Özer... 
Başka söz almak isteyen saym üye?.. Yok. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Recai Kocaman'da. 

Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA RECAÎ KOCAMAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

«Köye götürülen hizmetlerden hiç bir adla katıl
ma payı alınmaması» gibi büyük ve iddialı bir isim 
taşıyan yasa önerisi üzerinde grupumun görüşlerini 
sunmak amacıyla huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götü
rülen kamu hizmetlerinin gerçekleşmesi ya da önce
lik alması için köylünün sağlaması; gereken beden gü
cü, mal veya para niteliğindeki katkılar diye tanım
layabilecek olduğumuz köylüye götürülen hizmetler
le ilgili köy katılma paylarım çeşitli ölçülere göre sı
nıflayabiliriz. Köy katılım paylan, bunları öngören 
kaide tasarrufunun niteliğine göre iki kategoride top
lanabilir; yasalarla öngörülen yürütme paylan, yü
rütmenin düzenlediği kurallarla öngörülen katılım 
paylan gibi. 

Yine, köy katılım payları katılımın doğurduğu so
nuçlar bakımından da iki kategori altında toplanabi
lir. Bir kısmı katılım payları yerine getirilmediği tak
dirde hizmetin o köye gelmemesi sonucunu doğurur. 
Diğer bir kısım katılım paylan ise, hizmetin o köy
de emsallerinden daha önce gerçekleştirilmesi sonu
cunu doğurur. 

Yine köy katlimi payları katılımların nitelikleri 
bakımından; beden gücü katılımı, mal olarak katı-
hm (ki, bu da taşınabilir ve taşınmaz mallar olarak 
iki bölüme ayrılır tabiî) ve para olarak olmak üze
re üç kategori altında toplanabilir ve nihayet bu ka
tilim payları, zorunlu katılımlar ve gönüllü katılım-
Sar olarak ikiye aynlabilir. 

Görüşmekle olduğumuz yasa önerisinin özellikle
rine ve ayrıntılanna iyice nüfuz edebilmemiz için, 
ülkemizde halen yürürlükte bulunan kurallar uyarın
ca hrııgi tür katılım payının, hangi tür hizmete uy
gulanmakta olduğunu açıklığa kavuşturmamız gere
kir. Yasal düzenlemelerle öngörülen köy katibin pay
ları özetle şunlardır : 

1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Sulan Hak
kında Kanunun 3 ncü maddesinin (d) bendinde yer 
alan içme su tesisleri için memba, para ve arazi hibe 
eden köyîere öncelik verileceğine; 

1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer 
olan, köy iîkokuOarînm arsasının köy tüzefldşiKğiııce 
sağlanması ve kamulaştınlması gerektiğine; 

1970 tarihli ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Ku-
j ru?îm Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) benl

ilerinde yer a!an yüzde 25 oranında peşin katılım ve 
bakiye tesis maliyetlerinin 30 yıl içinde ödenmesine 
ilişkin hükümler yasal düzenlemelerle öngörülen ka
tılım paylarının örneklerindendir. Tüzük, yönetmelik 
gibi yürütmenin düzenlediği kurallarla öngörülen ka
t ımı paylarına ilginç örnek olarak şunu zikredebili
riz : 

6/279 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
koîian köy yollan yapım ve bakım yönetmeliğinin 
akaryakıt ihtiyacının tamamı veya hiç olmazsa yüzde 
5Q'sinîn köy bütçesinden karşılanmasına, akaryakıt, 
para ve insan gücünden en fazîa imkân hazırlayan 
köyîerin öncelik kazanacağına. iKşkin hükümleri. 

Bütün bunların dışında, aslında gönüllü katdım-
îar kategorisinde bulunduğu halde, zorunlu katıum 
olarak ortaya çıkan uygulamalara da değinmeden ge
çemiyoruz. 

Değerli senatörler; 
Bu tür gönüllü katılımların en ilginç örneği, ka

mulaştırma konusudur. Köylere götürülen hizmetle
rin hiç biri için Devlet, ya da diğer kamu kuruluşları 
tarafından bir kuruş arsa ve kamulaştırma harcama
sı yapılmaz. Az önce sunduğum köy ilkokulu yapıl
masına iîişkin yasal zorunluk dışında, hiç bir hizmet 
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için yasal zorunîuk söz konusu olmadığı halde, uy
gulamada, köye götürülen yol, içme ve sulama suyu, 
e;ektrlk ve diğer hizmetler sırasında Devlet, ya da 
hizmet! götüren kamu kuruluşu arsa, arazi ve kay
nakların kamulaştırımıası, ya da irtifakının alınması 
amacı ile bir kuruş harcama ve bir satır resmî işlem 
yapmaz; bütün bu külfetler köylünün sırtına yüklenir. 

Oysa ki, benzer hizmetlerin şehir ve kasabalara 
götürüMişünde söz konusu ihtiyaçlar için dosyalar 
doüusıı işlemler, milyonluk harcamalar yapılır. Yasa
larda hiç bir ayırım bulunmamasına karşın, yıllardır 
köylüyü İkinci sınıf yurttaş sayma alışkanlığı içinde 
bu yükler köylünün cifiz sırtına yüklenir, çileli Türk 
köyoisü de Devlete ve Millete minnettarlık duaları 
içinde bu yükleri çeker durur. 

Öte yandan, bu arsa ve kaynakların mülkiyet ve
ya irtifakı Medenî Hukukta öngörülen kurallar dai
resinde ilgilisinden alınıp, köy tüzelkişiliğine devre-
dilmediği için ve çok kez bu hakların sahibi verme
ye, köy ihtiyar kurulu almaya amade bulunduğu hal
de, karışık hukuk formalitelerinin üstesinden gel
meye yeterli bilgilerle donannitş yetkililerin köylerde 
bulunmaması yüzünden, bu karşılıklı rıza usulüne 
uygun biçimde resnıileştirilememekte ve gelecek için 
çok sayıda hukuk ihtilâfına aday sakatlıklar hafinde 
bekleyip durmaktadır, 

Yine, gerek 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 75 r.ci maddesinde yer alan, yurttaşların 
isteyerek yapacakları taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç 
ve tuğla gibi aynî yardımların, yapılacak nakdî yar
dımların ve £önüEü olarak bedenen ça!?şaca!daro 
hizmetlerinin kabul edilip değerlendirileceğine ilişkin 
hükmün uygulanması sırasında, gerekse bu nitelik
te yara hükmü bulunmamasına rağmen, diğer hizmet 
konuannın gerçekleştirilmesi sırasında söz konuşa 
gönüllü katkıların zorunlu katılım niteliğine büründü-
rülmesine yol açan uygulamalar, bizler gibi kırsa! 
kesimden seçilip gelen bütün parlamenterlerin bil
diri gerçeklerdir. Okulu, ya da içme suyu yıllık uy
gulama programına alınmış bir köyün arsa, arazi, 
kaynak, parasal veya bedensel katkîü taş, kum, kireç. 
çakıî gibi inşaat malzemesi sağlamadığı için veya 
sağlayamadığı için, sırasını o yılın yedek listesinde yer 
aT?n köklüye kaptırmış olması her zaman rastlanan 
uy guıamalârd and sr. 

Sözün kısası, yasaî zomnluk bulunmadığı halde 
uygulamada zorunlu köy katilimi niteliği kazanan 
sayısız Örnekler mevcuttur ve bu katılunlarm İjütünü 
yalnız ve sadece kırsal kesim için söz konusudur, 

Değerli arkadaşlarım; 
Köyümüzün ve köylümüzün katılım payları adı 

altında taşımakta olduğu yükleri böylece genel çiz
gileri ile belirtmeye çalıştıktan sonra, şimdi görüş
mekte olduğumuz yasa önerisinin teknik ayrıntıları
na, girmeye çalışacağını. 

Yasa önerisinin adına bakıyoruz; köye götürülen 
hizmetlerden biç bir ad altında katılma payı alınma-
nıası hakkında kanan teklifi. Burada söz konusu edil
mekte olan «Hiç bir ad altında», deyimi üzerine dik
katlerini çekmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Yasa önerisinin adında ve 1 nci maddesinde «Hiç 

bir ad altmda katılma payı alınmaz» biçiminde bü
yük bir iddia ileri sürülmektedir. Konuşmamın baş-
"angıcuıdan beri yapmaya çalıştığım açıklamaları din-
"edlktcn sonra, bu yasa önerisini eline alan ve yal
nızca başlığı ile birinci maddesini okumakla yetinen 
bir okur - yazar kişi sanır kî, sunduğum katılım pay
larıma bütününü kaldırmayı amaçlayan bir yasa öne-
t'lsi sevk edilmiştir. Az sonra yasa önerisinin içerdiği 
genel hükümlerin analizine giriştiğimizde, durumun 
hiç de böyle olmadığı, yıllardır süregelen köy ve köy
lüyü aldatıp oylama taktiklerinin bir yenisi ile karşı 
karşıya bulunduğumuz gerçeği olanca haşmeti ile or
taya çıkacaktır. 

Gerekçesine bakılırsa, yasa önerisi esas itibariyle 
iki anaamacı gerçekleştirmek iddiası ile sevk edilmiş. 
3u amaçlardan birincisi; köylere götürülecek kamu 
hizmetlerinden köy katılım payı alınmaması; ikincisi 
ise, köylünün sağlayacağı gönüllü katılımların önce
lik sebebi sayılmamasıdır. Bu ilkeler, bütün gönlü-
müzce doğruluğuna inandığımız, gerçekleşmesini zo
runlu bulduğumuz ilkelerdir. Ancak, önümüzdeki ya
sa önerisinde bu amaçlara ulaşıp ulaşamayacağımız 
konusuna gelince; o zaman iş değişir. Zira, bu amaç
lara ulaşmak, bu ilkeîeri gerçekleştirmek her şeyden 
önce buna inananların, iman edenlerin kândır. Köy
lü - şehirli ikiliğini ortadan kaldırmaya ve şehirde 
bulunan tüm uygarlık olanaklarını köylerin ta içine 
getirmeye gönül vermemiş olanların, her noktası sa
nı ini iye i sizlik, inançsızlık,, aldatmacıhk dolu köy ve 
köylü edebiyatın! yapanların kân değildir bu iş. Hele 
köylere, şehirlerdeki uygarlık olanaklarım getirmek 
nerede kaldı... Şehirleri, köylerden daha ilkel yaşam 
koşullan i'e dolu mahalleler haline getirme uygula
masının şampiyonlarının üstesinden gelebileceği iş, 
hiç mi hiç değildir. Dediğim gibi, ülkemizde köy so
rununun çözümü inanç ister, iman ister; köylüyü, 
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ikinci sınıl; yurttaş gözüyle değil, ülkenin hakikî sahi
bi gözüyle görmek, bilinci ister. 

Görüşmekte olduğumuz öneri, ük sunulduğu bi
çimden, bugüne önümüze gelene.' kadar tümüyle sa
mimiyetsizlik »inançsızlık ve aldatıcılık doludur. 

Teklifin imzacıları olarak, Sayın Süleyman Demi-
rel ve 6 arkadaşının adını görüyoruz. Teklifin veri
liş tarihine bakınca 25 Ekim 1973 tarihini okuyoruz. 
14 Ekim 1973 genel seçimlerinin yapılışından 11 gün 
sonra, Yasama Meclislerinin Başkanlık Divanı he
nüz oluşmamışken, düşmandan mal kaçırırcasına tek
lif, Meclis Başkanlığına sevk ediliyor, kim tarafın
dan?.. 17 Ekim 1973 tarihli Son Havadis Gazetesin
de, «Milletimiz bize bu seçimlerde muhalefet göre
vi verdi.» mealinde demeci yayınlanan, Parlamento 
çoğunluğunu kendi inancı istikametine tevcih edeme
yeceğini açıkça ikrar eden, binnetice, bu teklifin ya
salaşması konusunda en küçük bir ümit kıvılcımına 
dahi sahip bulunmayan Say m Demire! tarafından. 
Hatta, 25 Ekim 1973 tarihinde Demirel ve arkadaş
ları imzası ile Yüce Meclise sevk edilen yasa öneri
si yalnız bundan ibaret de değil: Af, 65 yaşını geç
miş muhtaç kimselere maaş bağlanması, kadınların 
20 yılda emekliliği yasaları da bununla birlikte sevk 
edilmiştir. 

Amaç : «Nasıl olsa millet bize muhalefet görevi 
verdi, biz iktidar olamayacağız; o hakle öyle teklifler 
verelim ki, bizim dışımızda kurulacak Hükümetin 
dayandığı Parlamento çoğunluğunu oluşturacak par
tilerin elinden cazip konuları kapalım.» Amaç bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklifin gerekçesinde ve adında, köye götürüle

cek bütün hizmetlerden ahnah katılım paylarının kal
dırılmasının amaçlandığı iddia edildiği halde, tekli
fin 1 nci maddesinde, «Köye götürülecek, yalnız 
\oI, su, elektrik hizmetlerinden katılma payı alınma
yacağı» ifade edilmiş, bulanmaktadır; Sandi köye, 
yol, su ve elektrikten başka hizmet götürülmezmiş 
ve götürülmeyecekmiş gibi... 

İnançsızlık ve samimiyetsizlik burada da kalma
mıştır; Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi 
uyarınca; verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Mec
lis gündemine alınmayan teklif ve tasarının, önerge 
ISe Genel Kuru! gündemine alınma olanağı vardır. 25 
Ekim 1973'te verilen teklif için bu işlem 1 vıl 6 ay 16 
gün sonra yapılıyor. Bu da, bir başka samimiyetsiz
lik, inançsızlık ve ilgisizlik örneği. 

Bu kadarla da kalınmıyor; 25 Ekim 1973 günü 
sevk ettiği kanun teklifinin gerekçesinde, (Gerekçe

den aynen okuyorum.) «Köye götürülen hizmetlerden 
katılım payı alınmasının kaldırılmasını ve katılma 
payının öncelik kazandırma aracı olmaktan çıkanl-
masını» öngören bir siyasî lider, bu iddialarında sa
mimî olsaydı, bu iddiaları inanarak ortaya koymuş 
bulunsaydı, Hükümet kurduğu tarihten bu yana ge
çen 20 küsur ay içinde, ayrıca bir yasal düzenleme
ye gerek kalmaksızın, yönetmelik değişikliği, ya da 
kararname niteliğindeki idarî tasarruflarla kaldırılma
sı mümkün bulunan, yukarıda örnek olarak sundu
ğum Köy Yollan Yapım ve Bakım Yönetmeliğinde 
yer alan katılma paylarına ilişkin hükümleri kaldırır; 
yine yukarıda açıkladığım, aslında gönüllü katılım
lar niteliğinde olduğu halde, zorunlu katılmalar bi
çimi ve niteliği kazanan uygulamaların kaldırılmasını 
gerçekleştirecek türde bir genelge düzenlemez miydi?... 
Bunların hiçbirine el uzatmayacaksınız; sonra bu Ya
sa önerisinin Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında, bakanlık yapmış Adalet 
Partili bir sayın senatörün ağzından, «Bu Yasa bir 
devri kapayıp, yeni bir devir açmaktadır.» yollu iri-
kıyım iddialarla karşımıza çıkacaksınız. 

Ülkemizde, bir devrin kapanmakta ve yeni bir dev
rin açılmakta olduğuna ilişkin teşhis bir bakıma doğ
rudur; ama her halde bu mutlu sonucu, önümüzde bu
lunan derme - çatma, inançsızlık ve samimiyetsizlik 
dolu teklif değil, içinde bulunduğumuz yıhn 10 ncu 
ayında yapıîacak olan genel seçimlerin sonu gerçekleş
tirecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu yasa önerisinin basma geien ilgisizliğin sereıı-

camı, sunduğum noktalarda da kalmamıştır. Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonunda bu öneri görüşülüp 1 
nci maddesi genel nitelikte bir ifadeye kavuşturulduğu 
sırada. Komisyonun Adalet Partili üyelerinin bir teki 
bile ortaklıkta göranmeınişiir. 

Adı geçen Komisyonun 4 Temmuz 1975 tarihli ra
porunu tetkik ediyoruz; görüşmelere katılan 11 Ko
misyon üyesinin 10'u Cumhuriyet Halk Partili, l ' i 
Cumhuriyetçi Güven Partili. 

Şişinmeye, böbürlenmeye sıra geldiğinde, Anadolu 
deyişiyle, «Mangalda kül bırakmayanları» kendi Ge
nel Başkan'annm imzasını taşıyan yasa önerisinin tek
nik oluşturulması sırasında arayın ki balasınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yasa önerisinin Millet Meclisi İçişleri Komis-

yemmdaki görüşmeleri sırasında, 1 nci maddesinde ya
pılmış olan değişiklik Yüce Genel Kurulumuza gelen 
metinde aynen muhafaza edilmiştir. 
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Aslında ilk sevk edilen teklif deki, «Köye, yol, su 
ve elektrik götürülmesi hizmetlerinden dolayı katılma 
payı alınmaz» hükmü yerine, «köye, Devlet ve Dev
lete bağlı kurumlarca götürülen hizmetler karşılığın
da, «Hiç bir ad altında katılma payı alınmaz» hük
mü getirilmek suretiyle, katılma paylarının kaldırıl
ması kuralı, yol, su ve elektrikten ibaret 3 hizmet ko
nusunun dar kapsamından çıkarılarak, bütün kamu 
hizmetlerine teşmil edilmek gibi, köylü yararına olan 
bir niteliğe kavuşturulmak istenmişse de, maddenin, 
yapılmak istenen bu değişikliğin amacını gerçekleşti
recek ölçüde açıklık taşımamakta oluşundan kuşku 
duymaktayız. 

Teknik ayrıntılarına ve ideal düzenlemenin nasıl 
olması gerektiğine ilişkin görüşlerimizi, maddenin gö
rüşülmesi sırasında yapacak olduğumuz açıklamalarla 
ve sunacak olduğumuz önerge ile ortaya koymaya ça
lışacağız. 

Şimdilik şii kadarına işaret edelim; Grup- olarak 
bizim görüşümüz, inancımız ve amacımız şudur: Köye 
götürülecek kamu hizmetlerinin hiç biri için, ne ger
çekleştirme koşulu olarak, ne de öncelik alma koşulu 
olarak hiç bir çeşit katılım payı öngörülmemeîi. Bu, 
îlke, gönüllü katılımlar için de geçerli olmalı ve bu 
hususlar, Yasanın ilke maddesi olan 1 nci madde
sinde hiç bir tereddüde yol açmayacak bir açıklıkla 
ifade olunmalıdır. 

İlkeyi böylece ortaya koyup açıklığa kavuşturduk
tan sonra, Yasanın diğer maddelerinin de aynı ilkenin 
ışığı altında düzenlenmesi gereği kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Bu konulara ilişkin görüşlerimizi de ilgili maddele
rin görüşülmesi sırasında bütün aynniılanyle suna
cağız ve verecek olduğumuz önergelerle bu görüşlerin 
gerçekleşmesini sağlamaya çalışacağız. 

Yasa önerisinin tümüne ilişkin görüşlerimizi açık
lamakta olduğumuz bu noktada, teklifin 3 ncü mad
desinde ifade edilmiş oian hükme ve ba hükmün gö
rüşmelerimize esas oian metnin 1 nci maddesinde ya
zılı genel ilke ile çelişen yönüne genel hatlarıyîe de
ğinmeyi yararlı bulmaktayız. 

Her ne kadar Yüce Meclise ilk sevk edilen teklif
te bu çelişki mevcut değilse de, 1 nci maddede, Millet 
Meclisi Komisyonunda yapılan ve Genel Kurulca be
nimsenen değişiklikten sonra bahsettiğimiz çelişki 
açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bu konuyu biraz açıklayalım. Sayın Demirel ve 
arkadaşlarının imzasını taşıyan ilk teklifin 1 nci mad
desinde yalnızca, «Yol, su ve elektrik götürülmesi 
hizmetlerinden dolayı köylerden katıîmı payı alınma

yacağı» belirtilmiş. Yukarıda açıkladığunız üzere, köye 
götürülecek yol hizmeti için yasalarda katılım payı 
emi edilmediğinden ve bu konuda, içme suyu ve elekt
rik hizmetleri için mahsus kanunlarında kaülma payı 
öngörüldüğünden, hazırlanan 3 ncü madde metninde, 
«7478 sayılı Köy Içmesuîan hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin (d) fıkrası» ile «1312 sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) 
ve (c) bentlerinin yürürlükten kaldırılması» ile yeti-
nilmiştlr. 

Teklifin, bu 3 aeü maddesiyle kaldırılmak iste
nen katılım payları nelerdir?. Bir nebze de buna göz 
atalım 7478 sayılı Köy îçmesuları hakkındaki Kanunun 
3 ncü madesinin (d) bendi kaldırılıyor. Nedir kaldırıl
mak istenen hüküm? «İçme su tesisleri için memba, 
p?.ra ve arazi hibe eden köylere bağlı oldukları vilâ
yetlerle teşriki mesai ederek rüçhaniyet sırası verilmek 
suretiyle, içme sayu verilmesi programlanır»» hükmü. 
9 Mayıs 1960 tarihli ve 7478 sayılı olan bu Kanunun 
3 ncü maddesinin (d) fıkasında bulunan bu hüküm 
uyarınca, memba, para ve arazi hibe eden köylerin iç
ine suyu ihtiyacına öncelik tanınıyor. Mevcut bu hü
küm ile köyler arasında ikilik yaratılmış; fakir köy
ler aleyhine, zengin köylerin bu hizmetlerden önce
likle istifade etmelerine yo! açılmış, fakir köylerin 
Devletten umut kesmelerine, zaman zaman çaresizlik 
içinde Devlete küsmelerine sebep olunmuş bulunmak
tadır. 

Kim getirmiş bu adalete, hakkaniyete, eşitlik ilke
sine aykırı hükmü?. 9 Mayıs 1960 tarihinin iktidarı 
olan çoğunluk; yani Sayın Demirel'in, «Devamı değil, 
ta kendisiyiz» diye sahip çıktığı Demokrat Parti ikti
darı. Bu hükümlere, bir önceki cümlede aktardığım 
eleştirileri kim tevcih ediyor? 25 . 10'. 1973 tarihli Ka
nun teklifinin Sayın Demirel'in imzasını taşıyan ge
rekçesi tevcih ediyor bu eleştirileri. Ben söylemiyo
rum bunları; ben söyleseydim, «Ucuz yoldan fukara 
edebiyatı yapıyorsunuz, solculuk taslıyorsunuz, ko
münistleri himaye ediyorsunuz, servet düşmanlığı ya
pıyorsunuz,» yaygaraları ile tozu dumana katardınız. 
Bu kadarla da kalmazdınız, münfesih Demokrat Par
tinin bir tasarrufunu eleştirdik diye kıyametler ko
parırdınız. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Ne söylüyor?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Denedik, gör
dük. 

Değerli Senatörler; 
İşin bir başka yönü daha var. Sayın Demirel bu 

sözleri ne zaman söylüyor?.. Hangi tarihte «Zengin-
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kî' fakirleri eziyor, mağdur ediyor» bilincine ulaşı
yor?,. 25 Ekim 1973 tarihinde, O Benıi-cl'ki, 1965 
yılı Şubat ayından beri kaderine egemen olmuş, bu 
tarihten 1973 Ekimine kadar gelen 8 yıl içinde zen
ginlerin fakirleri ezip, mağdur ettiğini farketmemiş; 
ne zaman ki 1973 Ekiminde lâyık olduğu dersi Türk 
seçmeninden alınış, o saman hidayete erecek bu ger
çekleri farketıniş. Bu tarihe kadar «Zenginler fakir
leri eziyor, mağdur ediyor,» diyenleri binbir ithama 
lâyık görmüş, ancak 1973 Ekiminin 25 nci günü fark-
edebilmiş gerçeği. «Sabahlar hayrolsun» derler adama 
dostlar.. 

27 . 1 . 1977 O : 1 

40 bin köyümüzden 10 binine elektrik götürmüş ola
rak giriyoruz,» yani bu konunun teknisyen Genel 
Müdürü «9 bin köyden» bahsediyor, Sayın Başbakan 
bzınıj herhalde tama iblağ ediyor, «10 bfn» diyor. 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun gerekçesindeki resmî beyanlara göre, 1968 yılı 
onunda elektriğe kavuşmuş köy sayısı 980 iken, 
büyük iddialarla çıkartılan 1312 sayılı TEK Kanunu
nu?» 6 yıllık uygulama döneminin sonunda bu sayının 
ulaşmış bulunduğu 9 bin rakamı sahiplerine iftihar 
dcğ*5, mahcubiyet verecek bir sonuçtur. İlki, Türki
ye Elektrik Kurumu Kanununun yürürlüğünden önce
ye, müteakip'allısı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nu:; yürürlük döneminde olmak üzere, toplam 7 yıl
da yuvarlak hesapla bin elektriğe kavuşmuş köy; 9 
bine çıkarılabilmiş. Yılda ortalama 1100 köye elekt
rik verilebilmiş. Eu sonuç karşısında utanarak, yüzü 
kısara; ak, yere bakmak mevkiinde olanları iftihar 
havası içinde görüyoruz; ne diyelim, Tanrı düzeltsin. 

Evet sayın senatörler; 
Tahlillerimize devam edelim. Hangi iktidar gru-

punun resmî sözcüsü Millet Meclisi Genel Kurulun
da, «Grup olarak bu kanunu destekliyoruz.» sözleri 
f3e bu adaletsiz uygulamaya olumlu fetva vermiş?.. 
Hangi siyasal iktidarın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakan»; aynen Say sn Bakanın beyanından aktarıyo
rum, «Biz, Türkiye Elektrik Kurumu Kanununu 
getirdik, içerisinde köy elektrifikasyonu ile ilgili çok 
güzel hükümler getirdik» diyoruz, devam ediyor; 
«BI/, diyoruz ki, falan köylü gelip, bana elck-
trik yap derse, yatır % 25; evet bunu diyoruz» söz-
! i ile bu fakir köylerin çaresizlik içinde Devlete 
kroşelerine sebep olan hükümleri yirtınircasına sa-
vj.nnmş ve yasalaştırmaya gayret etsnîş. 1312 sayılı 
Türkiye Elektrik Kurın^u Kanununun tarihinin 15 
T^rm-uz 1970 olduğunu hatırlatmakla bu soruların 
cenabım vermiş oluyorum. 

Değerîi arkadaşlarım; 
1970 yılının 7 nci ay?uda % 25 oranındaki köy 

katılım paylan ve geri kalan tesis maliyetlerinin kul
lanılacak elektrik enerjisinin 'tarife bedeline eklen
mesi yoluyla ödenmesine ilişkin hükümlerin fazi-
htkû insafsızca savunmuş bir siyasal kuruluşun li
deri, çok değil, 3 yal sonra, katılma payı alınması usu
lü rtem köyler ar asm da ikilik yarattığından, fakir köyler 
aleyhine zengin köylerin bu hizmetlerden öncelikle 
sitifaae etenelerinin haksızlığından, bu durumun 
fakir köylerin Devletten umutlarını kesmelerine, za
man zaman çaresizlik içinde Devlete küsmelerine 

Gelelim kaldırılmak istenen diğer hükme, 1312 
sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 neü 
maddesinin (b) ve (c) fıkraları kaldırılmak isteniyor. 
Neler var bu hükümlerde - evvelâ buiia göz atalım. 

Köylerin elektrik tesislerine ait ilk keşif bedeli 
tutarının en az °/ö 25 oranında peşinen para ödeme 
ve elektrik tesis maiyetlerinin bakiyeleri için tarife 
yolu ile köylerden 30 yılda faizsiz geri alınacak meb
lâğlar ile ilgili hükümler var. Kim koymuş ha hü
kümleri?.. Kim yüklemiş köylünün sırtına bu insavisız 
yükleri?. Şehir ve kasabaların elektrik ihtiyacı söz ko
nusu olduğunda, «Katılma payı» diye bir kavramı 

aklından geçirmediği halde, köyleri ülkenin 2 nci sı
nıf parçası, köylüleri 2 nci sımr yarî'iaş kabul ederek, 
kim bük hangi mutlu anda verilecek elektrik olana
ğı için, en az G/0 25 gibi-, altından kaükılmas? çok güç 
peşin katılım zorunluluğa ile köylüyü karşı ksuş'.ya' 
bırakan Yasa hükmümü kira g-ntkm's?.. 1312 say ıh 
Türkiye Elektrik Kuruma kanuu tasarısının gerekçesin
de, «35 304 köyün 980'inde elektrik vardır.» denilme
sine rağmen; Millet Metlisi Genel Kurulunda hangi 
iktidarın mensubu. «Adalet Partisi İktidarı zamanımda I 
birkaç hm köyümüz elektrik enerjisine ve ışîga im-
VUŞÎÎÎUŞ bukmmaktadsr» rJdatnınsmı göğsünü gere ge
re atmış ortaya ... 

Değerli senat'Jrkr; 
Söz bu noktaya gelmişken, bir kokuyu vurgula

makla yarar görmekteyim. Galiba, Adak i Partili dost
larımızda eîekiirifikasyoo konu'annda iı;üba!â§a"a ko
nuşma hastalığı var. Nitekim, bunun tap - taze bir 
örneği, içinde bulunduğumuz ayın başlarmdn ortaya 
konuldu. î Ocak 1977 günkü TRT büstenferiisde de
meci yayınlanan TEK Genel Müdürü; «1976 y?Ii se
na itibariyle yusyuvarlak 9 bin köyün elektriğe ka-
vuşiuruîmuş» olduğunu bildMrken; Sayın Demircl'in 
3 Ocak 1977 tarihli Milliyet Gazeiesin:k y a y ^ i n ^ n 
demecinde aynen şu cümle geçmektedir; -1977 yuma j 
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sebep olduğundan dem vuracak ve başta fakir ve j 
mağdur Türk köylüleri olmak üzere, hepimiz inana
cağız bu iddiaların samimiyetine... Dünyaya örnek 
olacak ölçüde bilinç ve sağduyu sahibi olan Türk 
köylüsünün bu davranışa vereceği «Hadi canım sen 
de» cevabım kulaklarımda işitir gibiyim. 

Sayın senatörler; 
Teklifin 3 ncü maddesine ilişkin genel görüşle

rimizi özetleyerek tekrar edelim. Bu madde, Ada
let Partisinin gerek kendisine, gerek, devamı değil, 
ta kendisi olduğunu ısrarla ileri sürdüğü mevhum 
siyasal kuruluşa ait eski günahlann affını jdileyen 
bir içerik taşıyan maddedir. Birkaç yıl önce halkı, 
«köylü olan ve olmayan, köylüleri zengin olan ve 
olmayan» diye ikiye ayırmanın yararlarını cansın 
dişine takarak savunan bir siyasal kuruluşu, bölük 
pörçük de olsa, şu görüştüğümüz Yasa önerisini su
nacak ve savunacak bir aşamaya getirdiği için, bi-
liç ve sağduyu simgesi Türk köylüsünü kutlamak 
isteriz. I 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Görüşmekte olduğumuz Köye Götürülen Hiz- I 

metlerden Hiç Bir Adla Katılma Payı Alınmaması 
Hakkındaki Kanun Teklifinin ilişkin genel görüş
lerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayım. i 

Sözlerime son verirken, konu hakkındaki inan
cımızı, dileğimizi ve görüşümüzü bir cümle halinde 
tekrar özetlemek isterim. 

İnancımıza göre; köylere götürülecek kamu I 
hizmetlerinin, gerek gerçekleşmesi için, gerekse be- I 
lirli köylerin öncelik alması için, köylerin hiç bir 
çeşit katılım payı zorunluğu ile karşı karşıya bırakıl- I 
mamaları ve gönüllü katılımların da asla zorunlu j 
katılma döniiştüvülnıenîesi gereklidir, sarftır. İnancı- j 
mız budur. i 

Değerli arkadaşlarım; I 
Yasa önerisinin tümü hakkında grupumun görüş

leri sunduklarımdan ibarettir. Maddelere geçildi- j 
ğinde, maddelerin özelliği ve teknik ayrıntılarına iliş
kin görüşlerimiz», sunacağız, daha iyi bir metne ka- I 
vuşturulmasım amaçlayan önergelerimizi takdim i 
edeceğiz, Sırası geldiğinde, o zaman tekrar söz al- i 
mak üzere şimdilik sözlerimi burada kesiyorum. I 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, I 
saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Recai Ko
caman. I 

Efendim, gruplar adına söz alan üyeler istediği 
anda diğer üyelerin önüne geçebilirler, malumunuz
dur. 

Sayın Ucuzal, siz şimdi mi konuşmayı arzu edi
yorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi arzu edi
yorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma Sayın 
Öîîier Ucuzal, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza gelmiş bulunan teklif, köye götürü
len hiziîietîsrden hiç bir adla katılma payı alınma
ması hakkında bir tekliftir. Teklif, bir samimiyetin 
ifadesidir; tek.I-if, ciddî bir arzudan doğmuştur, tek-
üifin hiç bir p-oiitik yöiiü yoktur değerli arkadaşlarım. 

Uzun yıllar iktidar etmiş bir Hükümet Başkanı 
ve aiü arkadaşı tarafından, Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsünün beyan ettiği gibi, 1973 seçimlerinin 
sonulda, 2S Ekim 1973 tarihinde teklif olarak Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur ve aradan uzun 
zzzzcn geçmiştir. 

Bizim sayın arkadaşımızdan beklediğimiz husus; 
bıı teklifin bugünkü şekiiyle üzerinde durarak, Parti
sinin görüşlerini ortaya koyması idi. Maaüesef ar
kadaşımız, her nedense böyle bir teklifle Yüce Sena
tonun karşı karşıya gelişinde, büyük bir sdtmlı için
de, büyük telâş içinde bir tutumla teklifin karşısına 
çıktı, 

«Neden 3,5 senedir bu teküf kanunlaşmadı», diyor. 
Sayın arkadaşım, 1973, 1974, 1975 yıllarında Adalet 
Pavîis! Hükümetle değiuli. Ondan sonra da, 1975 
Martından itibaren göreve gelmiş; 1975 Mayısından 
itibaren de tekliflerine el atmışlar, 1975 - 1976'cîa «ek-
liflerin Millet Meclisinde görüşülmesi safahatı geç-
m"ş, şimdi huzurunuzda. 

Birçok yözîliyîe tekriri sözde tenkit edecek bir tu-
îui:i içerisinde., baştan aşağı böyle bir tekllOe niye 
geddiğimizi yadırgadılar. «Evvelâ, kanunun ismiyle, 
yapılan teklifle getirdiği hükümler birbirini {utma-
ycr,-> diyor. Sonra da arkadaşsın dönüyor, «Köye gö-
tüiiFer. hizmetlerin tümünden katılma payı alınmaya
cak eliyorsunuz; ama 222 sayılı Kananla, ba Kanu
nun 63 ncü maddesine göre, köye yapılacak okul ar
salım köy tüzelkişiliği satın almak mecburiyetindedir. 
Niye'bunu kanuna daldı etmediniz?», diyor. 
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Değeri! arkadaşlarım. t 
Türkiye'de bugün okulsuz köy hemen hemen kal-

iKsanıştır. Türkiye'nin % 99 köylerinde okul vardır, 
bu okulüann arsası da mevcuttur. Eğer kalan bir kı
sım köyde böyle bir sıkıntı varsa, benim HiikümelTjîî 
bu köyün sıkıntısına el atar, onu ortadan kaldırma 
imkânına kavuşturur. 

«Köye götürülen hizmette tümünün katılma payı
nı kaldırıyorsunuz; ama metne baktığımız zaman,, köy 
içmesuîarı ve elektrik yapımı hususundaki katıFıma-
îarı kaldırıyorsunuz, yol yapımı için yapı'an gerekli 
katılımları kaldırmıyorsunuz» diyorlar. Arkasından 
da, «Köy yoJ'arı yapımı için katılma payını gerekli 
kıtan mevzuatın da bir kararname olduğunu», ilâve 
ediyorlar. 

Değerîi arkadaşlarım; 
Demek ortada bîr kanunî mecburiyet yoktur. Or-

tcda, mecburiyeti kılan bir kararname vardır. O ka
rarnamenin her zaman ortadan kaldrulması müm
kündür. Bu metin kanunlaştıktan sonra, o kararna
menin otomatikman hükmünü kaybedeceği de orta
da duruyor. 

Şimdi arkadaşım izahat verirken, kendi tutumunu 
da, kendi izahatıyle böylece ortadan kaldırmanın yo
kum açtı. 

Değerli arkadaşlarım, 
7478 sayılı Kanun bu met:ln?e değişiiriFmek iste

niyor. Nedir o?.. îçmesufan Hakkındaki Kanunun | 
3 ncü maddesinin (b) bendi. Neyi kaldırıyor değerli 
arkadaşlamn?.. «Köye su getirilirken birtakım köyce 
katüanıFan hususlara karşılık, bu Kanun bir rüçhan 
hakkı veriyor. O halde bu rüçhan hakkını ortadan 
kakhraFım. Böylece, yapılan hizmetlerde bir tefrik 
yaratılmasın» deniyor. Bunun yadırganacak bir tara
fı yoktur. 

Esasen, huzurunuza getiriSen metnin dayandığı 
temel görüş de şu :. Kasaba ve şehirlerde yaşayan va
tandaşın bıı kabil hizmetlerine karşılık DevTet, Dev- j 
Fet Bütçesinden imkân sağlar, yolunu, suyunu, elek
triğini getirir; ama kasaba ve şehrin dışında yaşayan 
ve nüfusumuzun % 70'ini kapsayan 30 küsur milyon I 
vrtandaşımızMi zarurî ihtiyaçlarını karşılama yönün
den h'zmet götürülürken Devlet tarafından, «Elek
trikte % 25'i peşin ve ka'an % 7S'i de 30 sene süreli 
faizsıjz tahsil edilecek» hükmü vazediFmiş. Kim etti?.. 
Yüce Heyetiniz, 

Değerli arkadaşlarım; 
1970 Türkiye'si ile 1977 veya 1973 Türkiye'si ara

sında büyük fark var. Allah'a bin şükür, her yıî Dev

letin imkânı artmakta. 1964 yılında aranıza geldiğim 
zaman, biz burada 1965 yılının Bütçesini 16 milyar 
olarak bulmuştuk. Aradan 10 yıl sonra, 1977 yılının 
Bülçes'ini 223 milyar olarak bulduk, 230 küsur mil
yara Bütçe Karma Komisyonumuz çıkardı. 

O haüde, Devletin imkânı arttıkça, güçsüz, kuv
vetsiz, imkânı buîunmayan köyde yaşayan vatanda
şa, geçmişte bir nispet dahisinde tanıdığımız hakları, 
şimdi tümüyle ortadan kaldırıp hizmet götürmek ne 
kadar güzel şey. 

7478 saydı Kanunu, bizim devamı olduğunu söy
lediğimiz Demokrat Partii'ifer çücarmış da, büyük gü
nah işlemişler... Ne yapmışlar?., tçmesuyu tesisleri 
yaparken, memba, para, arazi gibi hibede bulunan 
köylülere bir rüçhan hakkı tanımışlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir teşviktir, cebrî bir 
hüküm değil bu. «Bunları yerine getiren köye bitişi
ğinde yerine getirmeyen köyden önce hizmet edece-
ğ'ra» dciniş ve böylece köylü vatandaşımıza hizmeti 
gii-rüriîsek için bir teşvik imkânı koymuş. Bu, bir zor
lama değil. Hiç kimsenin mülkiyete Türkiye'de te
cavüz etmeye gücü yetmez. 

: Neymiş?.. 1970'de bin köyde elektrik varmış, 1977 
olmasına rağmen, yetkîîi Genel Müdür 9 bin diyor
muş, Hükümet Başkanı 10 bin diyormuş... Ne büyük 
günr.h işlemiş; hem Uumum Müdür günah işlemiş, 
hem Hükümet Başkanı günah işlemiş... 

Şrndi geri dönüyorum arkadaşlarım. Bu kabil hiz-
metlerin münakaşasını, tenkidini siz yapamazsınız. 

I Türkiye'de 1950'ye kadar iktidardınız... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha geri. 

A, P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
v-^mîn) — 1950'de Türkiye'nin 13 köyünde elektrik 
vnrdi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbu!) — Atatürk 
devri. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
îT.m â) — Türkiye o Türkiye... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 1920'foıde 
Türkiye yoktu galiba. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vam;-) — 1920'de hepimiz vardık Türkiye'de. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Atatürk'ü de 
kötüle de, samimiyetine inanayım. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vam;») — Şimdi, Atatürk'ü paravan yapmaya kalkı
şan arkadaşlarıma lütfet sesleniyorum; şurada bir Be
lediye Reisiniz var, Ankara'nın içinde, Atatürk'e ve 

I rejimine ve onun vatanına düşman olarak bu ülkeyi 
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terk edip giden Hikmet Nazım'ımdır nedir, bir vatan 
haininin mezarını getiriyor. Türkiye'nin bütün işi bit
ti de bu mezarın gelmesi mi kalıyor?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ocak kong
resine çevirdin şu Senatoyu, günahtır. 

A. F. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vamüa) — Niye sesiniz çıkmıyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza], lütfen konuya avdet 
edin, 

Lütfet hatibin sözünü kesmeyin efendim. Konuya 
avdet ediniz sayın hatip. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ocak kong
resi mi burası be. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Günahtır. 

BAŞKAN — Devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
VRjnja) — Evet günahtır; Atatürk'ün rejimine, Ata
türk'ün Cumhuriyetine saldıranlara söyleyin günahı, 
bana değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bırak şu 
ocak ağızlarını. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, konuya" avdet ediniz 
Küfen. Lütfen efendim. 

CENGİZHÂN YORULMAZ (Ankara) — Ce
vap mı verelim Ucuza!, yeri değil. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vamfe) — 10 senede 10 bin köye elektrik götürecek 
Adalet Partisi, geleceksiniz buraya tenkit edeceksi
niz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne götü
receksiniz başka?.. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizin devriniz 1938 - 1950 arası 13 köyde 
elektrik var. Hesabı siz vereceksiniz, biz değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 25 sene 
iktidarda kaî, bir şey götürme... 

CENGİZHÂN YORULMAZ (Ankara) — 7 ay-
da biz mi götüreceğiz, sizin 25 senede göiüremediği-
nizi? 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, lütfen efendim. 
Konuya avdet edin Sayın Ucuzaî. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Biz Türkiye'de; evet, mensubu olmakla 
îftihar etliğimiz 1946 ruhunun izinde ve ışığında, Tür
kiye'de Türk köylüsünün olduğunu daha 1946'Iarda 
seslenip yola çıktık. Siz o zaman batırmaya, biz kur
tarmaya çalıştık. Şimdi ne hakla gelip Türk köylü
süne sahip çıkıyorsunuz?.. Ne hakla Türk köy'üsü 

için getirilen bu hakka saldırmaya kalkışıyorsunuz?.. 
Gel"n5 ucundan tutun, beraber bu işi kanunlaştıralım. 

! MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Köylünün 
temsilcisi biziz. 

İ BAŞKAN — Sayın Ucuzaü, lütfen konuya avdet 
ediniz efendim, lütfen efendim. Devam edin efendim. 

j A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, geîip buraya bunları or-
fcya kojına^ınlar, bunları ortaya koyacak bsşk bir 
parîi gelirse, saygıyle karşılarız; ama yeni C. H. P.'si 

\ baıs'Krı koymasın buraya, onu arz etmek istiyorum. 
j LÛTFİ BİLGEN (içel) — Ta eski C. H. P.'nin 
i günahım bize niye yüklersin? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbu!) — Nerede 
i Hükümetin, tasarısı?.. 
i BAŞKAN — Saym Ucuza1, lütfen konuya avdet 

ederek konuşmanıza devam edin efendim. 
î A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
I vam's) — Yeni C, H. P. deriz ona kızarsınız... 
i BAŞKAN — Efendim, cevap vermeyin Sayın 
; Ucuza!, lütfen efendim. 
i A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Eskisini söyleriz ona kızarsınız. 

\ FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Eski C.H.P. 
i sizsjnaz. 
| LÜTFİ BİLGEN (İçe:) — Sahibi İstanbul'da, bir 
\ tek kişi kaMı. 
; BAŞKAN — Saym Bilgen, Sayın UcuzaL. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
i vamîa) — Kusur bizim değiH ki, giz uyduruyorsunuz, 
i biz konuşuyoruz. 
I BAŞKAN — Sayın Ucuza», lütfen konuya avdet 
! ediniz efendim. 
I Tümü hakkında müzakerelere devam ediyoruz, 
I buyurun Saym Ucuzaî. 

{ A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De-
i vam'a) — Sayın Başkanım, cevapsız mı bırakacağız; 
| yeni onlar söyleyecekler, biz d inleyeceğiz.,. Hani siz 
i bir özgürlük, özgürlük diyorsunuz; özgürlük denince, 
i biletin içinde konuşma var, yazma var, gezme var, 
; her şey var. Niye mani oluyorsunuz?.. Biz Sayın Söz-
| ciiniizü sükûnetle dinledik, tek kelimeyle müdahale 
' etmedik. 
i 
| BAŞKAN — Elendim, sizin sözünüzü kesenfere 
j de mani olmaya gayret ediyorum; siz konuya avdet 
j ederseniz daha kolayca müzakereler olur diye... 
I A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
i vanıla) — Sayın Başkanım, çok istirham ederim, m 
[ teklifle, zengin - fakir, bilmem ne mevzuunu haraya 
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getirmenin ne faydası var yani?.. Onu Öğrenmek is
tiyoruz biz. Biz 1973'e kadar hep zenginlerle beraber-
ınjş'z, 1973'îen sonra fakirler aklımıza gelmiş de... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul). — Öyle ya. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vem! a) — Ne yüzle, 17 Elcim Î973'te biz muhalefetiz 
denişiz, 25 . 10 . 1973'te kalkmış bu teklifi yapmı-
ŞÎZ... Bu ne mantık bu?.. Bu Anayasanın, İçtüzüğüm. 
bize verdiği hakkı kullanmayı böyle nasıl yerersiniz 
siz?,. Hem muhalefette oluruz, hem kanun teklif ede
riz; mani mi bu?.. tl!e iktidarda mı olacağız kanun 
tekl'if etmek için?.. Ben bunları arz etmek için Sayın 
Başkanım bu hususlara dokunuyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. Buyurun Sa
yın Ucuza?, devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamca) — Gerinmişiz 7478 sayılı Kanunun bir fıkra
sını kaldırıyoruz, 1312 sayılı Kanundan iki fıkra kal
dırıyoruz, bir metin meydana gelsin, böylece köyler 
s raunda eşitsizliği sağlayan katırıma payını almayalım. 
Çünkü, gücü oüan köy katılma payını yatınyor, her 
tüı'Iiü hizmete kavuşuyor, gücü olmayan köylü bu hiz
metten mahrum kalıyor, bunu söylemek günah mı 
sevgili arkadaşlar?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Geç kaldınız, 
geç uyandınız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Biz mi?.. Hoşgeldin; uykudan uyandın gel
diysen... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ucuza!, Sayın Ko-
crdıîan, lütfen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vciîî'a) — Sayın Başkanım, geri dönüp 25 seneyi dile 
getirdi mi, mevzunun dışma çıkıyorsun, sonra da 
goeunduklan yere bashğm zaman uyanıyorlar, bizi 
uykuda zannediyorlar. 

BAŞKAN — Hayır efendim bir dakika, Sayın 
Ucuzaî, Sayın Kocaman'a ihtar ediyorum efen
dim. 

A. P. GRUPU ADÎNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Yılda ortalama 1100 köye elektrik göiür-
m;k, sevgili arkadaşlarım, C. H. P. Sözcüsüne göre 
suçmuş... 1100 köye elektrik götüreceksiniz, suçlu ola
caksınız. 

Şimdi, y.'ne bir yere gelip dokunmaya mecburum. 
Siz, 1974 Şubatından 1974'ün Aralık ayına kadar 
Hükümettiniz; eğer bu memlekete bu 8 - 10 aylık 
iktidar döneminizde 1100, 1000, 900, 800 köye elek
trik götürdüyseniz, 500 köye elektrik götürdüyseniz, 

o zaman gelin konuşalım. Hem yapmayacaksınız, hem 
yapanı tenkit edeceksiniz, yaptırmamaya çalışacak
sanız... Bu ne biçim tutum değerli arkadaşlar?.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bizim o zaman baş
ka işimiz vardı, biz Kıbrıs'la uğraşıyorduk. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Kıbns'ta hepimiz vardık... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Kıbrıs'la uğraşı
yorduk, afyonla uğraşıyorduk. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Kıbrıs'ta- bu aziz Milletin şerefli Türk 
Ordusu vardı. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hükümet bizdik, biz 
uğraşıyorduk. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamca) — Siz de, biz de buradaydık o zaman. Kıb
rıs'ta can verenler bu Milletin evlâdıydı. Kıbrıs'ta 
sancağı dîken bu Milletin askeriydi. Başınıza geçir-
diğ'îîiz miğfer resimîeriyle sokakta vatandaşı aldata-
bü'rsiniz; ama bizi değil. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Şimdi demogojiyi 
bırak, sizi aldatmak için söylemiyorum, Hükümet 
meşguldü o zaman. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Milletin ordusu, Milletin silâhı, Milletin 
parası, sonra bunun kârı sizin hanenize yazılacak... 
Yağma yok öyle. 

BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum, sükûneti ih
lâl etmeyeîlim, lütfen. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sen kendi paranîa mı 
elektrik yapıyorsun?.. 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin, 
Lütfen Sayın Ucuza!, konu üzerine avdet ediniz 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım, düşmandan mal kaçırır 
gübi b'zi ithamın altında bırakıyorlar. Neyi nereye 
kaçırdık ki, bizi düşmandan mal kaçırıyor gibi it
hamla karşı karşıya bırakıyor arkadaşım? 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Başkanlık Di
vanından geçmeden kanun teklifi olur mu?.. Bunu 
siz de bilirsiniz Sayın Ucuzaî. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizden mi emir alacağız, Başkanlık Diva
nından mı emir alacağız biz teklif hazırlarken?.. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulla hitap edi
niz Üatfen, lütfen efendim. Gayet tabiî ki, sataşmala
ra gerekli tarzda cevap verme hakkına haizsiniz. Ve
riyorsunuz; ama devamı halinde müzakereler sonuç-
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lanamaz, Onun için sizden isiiıiıanı ediyorum efen- 1 
dim. Lütfen Sayın Ucuza!, kanun üzerinde görü- i 
şün. j 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De- | 
vsm'a) — Sayın Başkanını, kanun üzerinde konuşma i 
imkânını bırakmadılar ki... 

BAŞKAN — Devam edin efendim, ben o mıkâ- ! 
m size sağlamaya gayret ediyorum efendim. Lütfen 
efendim. | 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De- I 
vam!a) — Bir arkadaşım demiş ki, «Bir devir kapa
nıp bir devir açılıyor», Bir görüştür; ama arkadaşı- [ 
mm sözü bsr hizmeti sağlayacak teklifin müzakeresi j 
sırasında olmuş. Daha ortada şu masanın üzerinde 
ne seçim kanunu var, ne başka bir kanun. 

«Bir devir, Ekim 1977'de de açılacak,» diyor. Ki
me?.. Millete hizmet eden partiye, size değil. Ben j j 
bunu peşinen söyliyeyim; öyle «Ak Günler» kitabıy
la, «İşsize iş, evsize ev, okulsuza okul» gibi lâflarla I 
artık kimseyi aldatamazsınız. O dönem kapandı; | 
kapandı sevgili arkadaşlarını. t 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ağaları aracı 
yapmıyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi sevgili arkadaşım; sen Doğu'yu ben- i 
den daha iyi biliyorsun; ben de Doğu'nun bir çocu-
ğuyumj Türkiye'de bir istatistik yapalım, o sizin ( 
ağa dediğiniz insanların hangi partiden olduğu mey- j 
dana çıksın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gel sola, def- j 
edelim onları. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bir araştırma yapalım. Defalarca bu kür
süde söyledim; gelin bir araştırma mevzuu yapalım, 
bir bölge olarak veya tüm Türkiye olarak. I 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gel sola, o j 
ağaları Cumhuriyet Halk Partisinden atalım. ] 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun efen- i 
dim. Lütfen sayın üyeler. : 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, Sa- i 
ym Ucuzal bu yasanın süratle çıkmasını önlemek 
amacıyle çatıyor, sataşıyor ve kendisi engelliyor. I 
Lütfen, böyle bir müzakere yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, siz, şimdi j 
kendi düşüncenize göre sayın hatibin konuşmalarını 
Hitfen sıfatlandırmayınız bir. 

Sayın üyeler, hatibin sözünü kesmesin, sayın ha
tip sataşmalara cevap vermesin. Ben İçtüzük hü
kümlerini uygulamak mecburiyetinde kalmayayım 

efendim. Lütfen memleketin yararına bir kanun 
çıkartma gayreti içinde bütün gruplar konuşuyorlar. 
Sayın üyeler konuşacaklar, lütfen sükûnetle müza
kereleri yapalım efendim. 

Devanı edin Sayın Ucuzal. Lütfen sataşmalara 
cevap vermeyin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım; 

Metin ne getiriyor?.. Köylere götürülecek hizmet
ten ekktrikse % 25; yani dörtte biri alınmayacak, 
peşin hiç alınmayacak. Bundan sonra köye götürü
len elektrikten köylü vatandaş en ufak bir meblâğ 
ödemeden kendisine hizmet gelecek. Arkasından kö
ye su geliyorsa, birtakım rüçhan hakları ortadan 
kaikac?.k. 

Hizmetleri kim yapacak?.. TEK yapacak. Bugü
ne kadar katılım payı ödemiş, köyüne hizmet gel
memiş köyün paraları bu metin kanunlaştığı tarih
ten itibaren 6 ay sonra kendisine iade edilecek. Me
tin bu, güzel bir metin; böylesine güzel bir teklifi 
çığırından çıkarıp çıkarmamak için bir niyetim yok. 
Sayın Kabay... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen istirham edi
yorum efendim. Şimdi siz söyleyeceksiniz, onlar 
söyleyecek, tekrar işin başına dönmüş olacağız. Lüt
fen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Kabay'ın eğer grupunda yetkisi var
sa, ben şu anda konuşmamı keseceğim, kendileri 
de konuşmasınlar. Görüşülmeden bu metni derhal 
oylayalım, kabul edelim; ama bu mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen efendim, lüt
fen efendim, istirham ediyorum. Sayın Ucuzal, şah
sınız adına değiî, grupunuz adına konuşuyorsunuz, 
lütfen efendim. Lütfen devam edin efendim. Ben bu 
imkânı size sağlamak görevindeyim, onu sağlayaca
ğım efendim. Lütfen efendim... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, sayın arkadaşım değerli 
görüşünü koyacak orta yere; benim 10 yıllık ikti
darını, benim temelim olan Demokrat Parti döne
mim her şeyim buraya getirilecek, yılda 1 100 köye 
elektrik götürme hizmetim kötülenecek, yadırgana
cak; ben geleceğim, «Bu kanun metni budur» diye
ceğini, huzurunuzdan ayrılacağım... Böyle şey yok 
sevgili arkadaşlarım. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Siz konuşun, biz 
sizi dinleyelim... Başka bir şey yok. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Herkes hizmetini yapacak, kendileri de bu
nun gibi bir teklif getirseydi, biz saygıyla karşılaya
caktık. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ucuzal, devam 
edin efendim, konu üzerinde efendim. Buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, gelen metin milletimizin 
ekseriyetim teşkil eden köylü vatandaşlarımıza bü
yük hizmet getirmektedir ve büyük fayda sağlayaca
ğına kaniim, Her yönüyle doğrudur; onun için bu 
metnin kabulü istikametinde grupum müspet oy kul
lanacaktır. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunar, teşekkürleri
mi arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

nuda daha açık bir deyimi yasaya koyma gereğini 
belirtmek istiyorum. 

«Köye, Devlet ve Deviete bağlı kurumlarca götü
rülen hizmetler karşılığında hiç bir ad altında katıl
ma payı alınamaz...» 

Şimdi bu ad, eğer su hizmeti olarak kullanılmış
sa, bu ad eğer elektrik anlamına kullanmışsa, (Ki, bu 
anlamda kullanılmamıştır inanıyorum) yoruma ma
hal vermeden açıklıkla meselenin görüşülmesi ve «Kö
ye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürülen 
hizmetlerde para, malzeme, arsa, taşıma gibi adlar 
altında katılma payı alınamaz» denmek zorunluğu 
vardır. Yoksa ilerideki uygulamada köylülerimiz yi
ne güç durumlar altında kalacaktır. Onların sıkıntısı
nı, bize yansıyan üzüntüsünü birlikte çekme duru
munda kalacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yasayla birlikte bazı üzüntülerimi de belirt

mek istiyorum. Nedir o? Bilindiği gibi Devlet geçen 
yıl 6 küsur milyar lira, bu yıîki teklifinde ise 7 küsur 
milyar liralık köye hizmet götürmeyi planlamış. Ga
yet yerindedir; keşke 15 milyar olsa, keşke 20 mil
yar iira olsa. Ancak, köy katılım paylarının, % 25 -
30 civarında olan bu payların şu anda Bütçedeki ra
kama katkısı, etkisi çekildiği zaman daha az köye 
daha az hizmet gideceğinden endişe etmekteyim. O 
nedenle Hükümet, köylünün katılım payını da karşı
layacak militan mutlaka bütçede göstermelidir, mut
laka bütçede planlanmalıdır, hatta fiyat artışlarının 
etkisini de bu program içinde görmeyi bir üye ola
rak istemekteyim. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu yasa ile inanıyorum ki, açıklık kazandırdığı

mız taktirde birtakım yolsuzlukların ortadan kalka
cağım ifade etmişken, birtakım partizanlıkların da ya-
pdabileceği kuşkusunu taşımaktayım. 

Bugün bir köylü yurttaşım ziyaretime gelmişti; 
«Senatör bey, ben eskiden para veriyor sıraya gire
biliyordum; ama şimdi o imkânım da elimden ahn-
rmstıi', falan parti iktidarda ise o partiye oy verme
diğimden ötürü hizmetin bana gelmeme ihtimali var
dır.» dedi. Bu kuşkusunu yurttaş yüreğinde taşımak
tadır. Bu konuda da Hükümet gerekli güvenceyi ve-
rebümelidir diyorum. 

Son bir noktaya daha değinme ihtiyacını duyuyo
rum, o da bağış konusudur. Köye götürülecek hizmet
ler karşılığı yurttaşların kişisel veya toplu halde bağış 
yapması hususu yurttaşın iradesine bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Söz almış bulunan sayın üyelerin isimlerini oku

yorum. Saym Ekrem Kabay, Sayın Erdoğan Bak-
kaîbaşı, Sayın Mehmet Feyyat, Saym Hamdi Özer, 
Saym Haydar Tunçkanat, Sayın İskender Cenap Ege, 
Saym Sırrı Atalay, Sayın Hasan Güven, Sayın Nuri 
Âdemoğlu, Sayın Sıtkı Yırcalı. 

Söz sırası Saym Ekrem Kabay'da. Buyurun Sayın 
Ekrem Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Anayasamızın eşitlik ilkesine oldukça ters, uygu
lamada oldukça haksız bir yürütme görevini ortadan 
kaldırmak ar?.ıacıy!.e €49 sıra sayılı, Köye götürülen 
hizmetlerde alman katslma paylarının kaldırtması 
hakkında kanun teklifini görüşüyoruz. 

Gerçekten öyle haksızlık yapılmıştır ki, şehirlinin 
elektriği, şehirlinin okulu, şehirlinin suyu işi, şehirde 
duranlardan hiç birisinden katılım payı alınmadan 
yürütüldüğü halde, köylümüz yıllar boyu; okul yapı
lacaksa arsasını vereceksin, suyu gelecekse katılım pa
yı... Bunu para olarak vermenin ötesinde, müteahhit 
kazansın diye su yolunu köylülere açtıracak bir yön
tem; elektrik ge'ecek, bilmem nereden elektrik direk
lerini sen getir ve elektrik direklerinin çukurunu sen 
aç.s. Gerçekten bu haksız, Anayasamıza ters uygu
lamayı şu yasa ile ortadan kaldıracağımız için gerçek
ten sevinç içindeyim. 

Değerli arkadaşlar; 
Yasaların açık olması lâzım, yasaların oraya bu

raya çekilir tarafı olmaması lâzım. Birinci maddede 
(Maddelere geçildiği vakit önerge de vereceğim) açık 
olmayan bir hususu Yüce Kurulunuza getirip, bu ko- I 
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Değerli arkadaşlar mı; 
Büyük çoğunluğumuz köyleri gezen ve köylünün 

ekonomik hayatım, köydeki ailenin ekonomik haya
tîm bilen kişileriz. Hiç bir yurttaş Devletin köye gö
türeceği hizmetlerde, Devlete bağışta bulunmaz. Bu
nun örneğini 5 bine yakın köyü gezen bir arkadaşı
nız olarak bilmekteyim. Hani, denebilir ki, bir yurt
taş çıktı, «Ben, köyüme getirilecek su için 10 bin li
ra, 20 bin lira yardım yapmak istiyorum» dedi. O 
taktirde ne olacak?.. 

Köylünün içindeki istek hayır amacıyladır. Hayır 
amacıyla yardım yapmak isteyen kişi, tek basma bu
nu yapar, adım da yazdınr; cami yapsa da böyle ya
par, minare yapsa böyle yapar, bir başka hizmet de 
yapsa böyle yapar. 

Şimdi, bu perdenin altında ileride uygulamacıların 
köylülerimize güçlük çıkarabileceği nokta şudur : «Fi
lan köyde filan kişi yardım yaptı, onun için onun 
hizmeti öncelikle yapıldı» demese bile, yasada bu ko
nuda kesin hüküm bulunmasına rağmen, hizmet ko
nusunda yeni güçlükler getirecektir. O nedenlede o 
bağış hükmünün yasadan çıkarılmasının gereğine inan
maktayım. 

Çok teşekkür ederim, sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabay. 
Söz sırası Konya Üyesi Sayın Erdoğan Bakkalba-

şı'nda. 
Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bir noktayı tasrih etmeme müsaade buyurur mu
sunuz efendim?.. Belki arkadaşlara kolaylık olur. 

BAŞKAN — Efendini sayın üyeyi çağırdım. İs
terseniz görüştükten sonra... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yerimden 
izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü Yüce, bu
yurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Ek
rem Kabay değindi, diğer arkadaşlarım da belki de
ğineceklerdir. Bu Kanunun getirilmesiyle; yani köy 
paylarının kaldırılması ve bazı köylere iadede bulu
nulması proje tatbikatlarında zorluklar yaratacaktır 
gibi endişelerinin mevzubahis olmayacağım belirtmek 
için şu hususu tebarüz ettirmek isterim: 

Köy elektrifikasyonu için bütçede 1 milyar 740 
milyon lira tefrik edilmiştir. Bu Kanunun çıkması 

ihtimaline mebııi, Bütçe Karma Komisyonunda köy 
elektrifikasyonu için; iadeleri de kapsamak ve yeni 
yatırımlara imkân vermek için 400 milyon lira daha 
bu maksatla ilâve edilmiştir. Bunun arkadaşlarım ta
rafından konuşulurken bilinmesinde fayda olduğu 
mü'âlıazESİyie tasrih ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 8ay:n Yüce. 
Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz köy katılımlarının kaldı-
ri!mas"-.a dair kanun teklifi, daha evvel arkadaşla
rımın da tebarüz ettirdikleri gibi, 25 . 10 . 1973 ta
rihim! İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel 
ve arladaşlar: tarafından Meclise verilmiş ve Meclis
te bazı değişikliklere uğramak suretiyle ^Senatoya 
gelmiştir. 

Burada Millet Meclisinin yapmış olduğu en esaslı 
değişikliklerden bir tanesi; teklifte, köye yol, su ve 
elektrik götürülmesi hizmetlerinden dolayı, bunlardan 
istifade eden köylerden hiçbir ad ve nam altında ka
tılma payı alınmaması istendiği halde, Millet Mecli
sinde, «Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca 
götürülen hizmetler karşılığında hiçbir katılım payı 
alınmaması» değişikliği yapılmıştır. 

Senatomuzun İçişleri Komisyonunda Millet Mec
lisinden gelen metin ise üç şekilde değişikliğe uğra
mış : 

Bunlardan bir tanesi kanunun adı. Millet Mecli
sinden geldiği şekliyle kanunun matiabı, adı «Köye 
götürülen hizmetlerden alman katılma paylarının kal
dırılması hakkında kanun teklifi» olduğu halde, Se
nato İçişleri Komisyonunda, «Köye götürülen hizmet
lerden Iv.chk adla katılma payı alınmaması hakkında 
kanun teklifi) haline dönüştürülmüş; Bütçe Plan Ko
misyonu da aynen bu kanun başlığını kabul etmiştir. 

İçişleri Komisyonunda kabul edilen ikinci deği
şiklik, Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesinin ikin
ci fıkra?!, 1 nci maddenin ikinci fıkrası haline 
getirilmiş ve bir ilâve yapılmış; «Toplu bağışlar» ke
limesi ilâve edilmiştir. 

Burada gönüllü bağışların arazi, para, veyahut 
mesai olarak alınmasını temin için maddeye açıklık 
getirilmesi bakımından «Kişisel ve toplu bağışlar» te
rimlerinin girmesinde komisyon fayda görmüştür. 

İçişleri Komisyonunun en esaslı değişikliklerinden 
bir tanesi, Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlü
ğünün de hazır bulunduğu bir toplantıda yaptığı de
ğişikliktir. O da; köy elektrifikasyonunda yüksek ge-
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rilün hatları ve transformatör postalanma işletme, 
bakım ve onarımlarını Türkiye Elektrik Kurumuna, 
köye ait transformatör ile köy içindeki alçak gerilim 
hatlarının ve direklerinin bakımım da Köy İşîeri Ba
kanlığına verilmesi öngörülmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan tatbikatlardan anlaşıldığı
na göre, Senatoda görüşülmesi gereken metin, Bütçe 
ve Plan Komisyonunun kabui ettiği metindir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe ve Plan Komisyonu, Millet Meclisinden ge

len metni bir değişiklikle kabul etmiş; kanunun adın
da değişiklik var. Bu noktaya dikkatlerinizi çekerim. 
Bu aslında bir değişikliktir; yani Millet Meclisinden 
geldiği gibi kabul edilmemiş bir halidir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun Millet Meclisinden 
gelen metni aynen kabulünde, Anayasa gereğince 
kendisine verilen görevlerden uzun vadeli kalkınma 
planına uygunluğu ve bütçe uygulamasına uygunlu
ğu bakımından kanun tetkik edilmiştir ve burada 
Bütçe ve Plan Komisyonu, uzun vadeli kalkınma 
planına uygunluğunun, Millet Meclisinden gelen şek
liyle olduğu kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yanlış anlaşılmasın, kişisel kanım ve Cumhuriyet 

Halk Partisinin kanısı odur ki, köy katılım paylan
ılın kaldırılmasında gerçekten büyük fayda mülâhaza 
ediyoruz ve taraftarız. Ancak, Bütçe ve Plan Komis
yonu, Millet Meclisinden gelen metni aynen kabul 
ederken, uzun vadeli kalkınma planına uymuş oldu
ğunu söylediği için, şu noktalarda bir açıklamada 
bulunmak istiyorum: 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, toplumsal kalkınmayı 
temin için, köylerden katılım payı alınması öngörül
müştür. Kanunun tamamı aslında uzun vadeli plana 
aykın düşüyor; bu hali ile. 

İkincisi, Millet Meclisinde, elektriklerin her türlü 
bakımının Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiş olması 
da plana uygun olarak mütalaa ediliyor. Üçüncü Beş 
Yıllık Planın 1124 numaralı paragrafının 6 ncı fıkra-
sında aynen şöyle diyor arkadaşlarım: 

«Köy elektriklendirilmesinde yeni strateji çerçe
vesinde seçilip geliştirilecek merkezî köylere öncelik 
verilecektir. Köy elektrifikasyonu planlama aşamasın
dan, projelendirme, işletme, tesis, bakım ve köylünün 
sektör içi eğitimine kadar bir kuruluş tarafından yü
rütülecektir. Bu konularda Köy İşleri Bakanlığı İşbir
liği yapacaktır.» 

Değerli arkadaşlanm; 
Uzun vadeli kalkınma planlarına uyan metin İçiş

leri Komüsyonumuzun kabul ettiği metindir. İçişleri 

I Komisyonunda Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünün 
I ısrarlı talepleri üzerine ve Adalet Partisinden sayın 

komisyon üyeleri Oral Karaosmanoğlu ve Şaban De-
rairdağ'ın önergeleri ile bendeniz de o komisyonun 
üyesi olarak ve oy birliği ile biz, köye gelen elektri-

I ğ"n köye gelinceye kadar olan kısmının bakımının, 
onarımının TEK'e köy içine, hudutlarına girdikten 

I sonra transformatörlerinin, direklerinin, t İlerinin ba
kım ve onarımının Köy İşleri Bakanlığına verilmesini 

I ve böylece bu koordinenin sağlanmasını öngörerek 
I kabul ettik. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun, bu izah ettiğim şe
kildeki, Millet Meclisinden gelen metnin uzun va
deli plana uygun olduğu gerekçesi doğru olmuyor. 

I Kaktı kt, Köy İşleri Bakanlığı köye en yakın Ba
kanlıktır ve Köy İşleri Bakanı Saym Vefa Poyraz ge
rek Millet Meclisindeki konuşmalarında, gerekse Büt
çe ve Plan Komisyonundaki geniş izahatlarında, köy 

I içi elektriklerinin bakımının Bakanlığı tarafından ya-
pıSmasım istemiştir. Bu nedenle de orada, (Eğer ister
seniz, sskmayacaksam, kısaca Bakanın konuşmasından 
aldım) diyor ki; 

«Köy elektriğinin bakım işini biz yapalım istiyo
ruz, Yüce Meclisimizde katılma payları kanunu çı
karken, bendeniz de İsrar etmeme rağmen, iyice izah 
edememiş olmalıyım ki, Genel Kurul benimsemedi 
t küfleri. 

Türkiye Elektrik Kurumu bir İktisadî Devlet Te-
ç kkülüdür. 440: sayılı Kanuna göre amel etmekte
dir. Bakım bir kamu hizmetidir. İktisadî Devlet Te-
ş kkü'ünün bakım gibi bir kamu hizmetini sürüp gö
türmesi, kendi imkânları ölçüsünde mümkün olmaya
caktır. Bakım işini YSE'e yapmalıdır, trafodan sonra 
köy içi bakımım YSE yapmalıdır. 

Köyler gelişmektedir. Birkaç ev daha yapılıyor, 
o evlere elektrik görütüîecek, kini götürecek?» diyor, 
Sayın Bakan ve büyük bir arzu ile Yol Su Elektriğe 
bu bakımın verilmesi isteniyor. 

Ancak, Millet Meclisinden geldiği gibi kabul edile
cek olursa, 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumunun 
Kuruluş Kanununu tetkik ettim, orada, Türkiye Elekt
rik Kurumuna bakıma ait bir yetki verilmemiş. 

1312 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde TEK'in 
faaliyet konuları olarak şunlar var: 

Yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, 
dağıtım ve ticaretini yapmak.. 

1312 sayılı Kanunun köy elektrifikasyonuna ait 
kısmı ise; 3 ncü maddenin (E) bendi, 4 ncü madde, 
5 nci madde, 6 ncı ve 7 ncı maddeleri ile düzenlendi-
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riimekte. Orada da, iıiç bir şeklîde köy içi elektrifi
kasyonunun bakımı TEK*e verilmemiştir. Burada bir 
çelişki var. Köy elektriklenmesini özel bir teşkilât kur
mak suretiyle yapmak ve köy elektriklendirme fonu
nu kurmaktan ibaret. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi durum böyle olunca, Sayın Bakanın da te

lâş ettiği gibi, köyü içindeki elektriğe kin* bakacak? 
Bu noktadan ve ayrıca uzun vadeli plana uyması bakı
mından İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metnin 
müzakerelerimize esas olması gerekir. O zaman ger
çekten köye hizmet götürmüş oluruz, gerçekten bir 
dert halinde olan köy içi elektrik bakımım halletmiş 
oluruz. Bu fırsatı kaçırmayalım, 

Arkadaşlarımın telâşını anlıyoruz. Millet Meclisin
den geldiği gibi kabul edilirse, bu kamını:-} siyasal 
amacını kullanmak biraz daha erkene alınacak. 

Arkadaşlarım, hiç bir şekilde tereddüt etmiyorum, 
köye bir hizmet götüreceksek, hep birlikle götürelim. 
Siyasal amaç için bu kanunu böylesine yararlı bir 
şekilde maddeleri dururken, İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin dururken; Millet Meclisinden gel
diği gibi ve uygulanması katiyen mümkün olmayan, 
köye hiçbri şey getirmeyecek olan bir metni kabul 
edersek, görevimizi yaptığımız kanısında olamam. 

Bu itibarla bendeniz Sayın Başkanlığa, görüşmek
te olduğumuz kanun teklifinde İçişleri Komisyonunun 
kabul ettiği metnin esas alınması konuşanda bir öner
ge veriyorum. Oylanır, yüce tasviplerinize mazhar 
olursa, bu konuda daha yararlı olacağımız kanısında
yım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Efendim, Sayın Komisyondan bir hususu sormak 

istiyorum, müsaade ederseniz Sayın Ahmet Demir 
Yüce.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Buyurun 
efendim, 

BAŞKAN — Görüşmeye esas alınan Bütçe Plan 
Komisyonunun metninde ,tüm maddelerinde, Millet 
Meclisinin metninin aynen kabul edildiği, ayrıca Ko
misyonun raporunda, Millet Meclisi metninin aynen 
kabul edildiği kaydı mevcutur. Düzenlenen metnin 
başlığı değişiktir; sayın üyelerin de işaret ettiği üzere. 
Bu hususta lütfen bir açıklama yapar mısmız efen
dim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, teklif, «Köye götürülen hizmetlerden alman ka-

I ülma paylarının kaldırılması hakkında kanası» dur. 
I Millet Meclisinin kabul ettiği metin, «Köye götü-
I rülen hizmetlerden hiçbir adla katılma payı abnma-
I ması hakkında kanun teklifi» dir. 
I Mîllet Meclisi metni, İçişleri Komisyonunun ka-
I bul ettiği metinde başlığında aynıdır, Bütçe ve Plan 
I Komisyonunun kabul ettiği metin de aynıdır. 
I Millet- Meclisinin metni, Cumhuriyet Senatosunun 
I 640 sıra sayı altında Cumhuriyet Senatosuna sunul

muş olan raporda yanlış olarak yazılmıştır. İçişleri 
Komisyonunun, Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
etmiş oldukları metin, Millet Meclisi metninin aym-

I dır. Burada bir matbaa hatası olmuştur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, öyle 
I şey olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde Bütçe ve Plan Komisyo
nsunuz tarafından bu kanunun isimlendirilen ismi doğ
rudur. O şekilde.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle değil 
Sayın Başkan.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Öyledir 
efendim, 

BAŞKAN — Millet Meclisinin metnine uygun 
ölduğanu süyiüyor Sayın Komisyon; Matbaa hatası 
olduğunu ifade ediyor. 

I FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır Sa
yın Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, siz de bu konuyu dile getirdiniz, öne sürdünüz; 
bir yanlışlık mı, bir değişiklik mi diye, tereddüdü
nüzü iiz'ic ettiniz. Komisyon sözcüsü de kalktı, sizin 
gördüğünüz ba değişikliğin, değişiklik olmadığım tav
zih etti ve «Bir matbaa hatasıdır» dedi. Hayır değil
dir. Mademki Sayın Başkan, sizin gözünüze çarptı, 
SÎZ de lütfen bir kaç dakika içinde verilen kanun tek-

J lirinin, daha henüz Meclislere sunulmadan evvel baş
lığının ne olduğunu görebilirsiniz. Meclislere sunul
duğu zaman hangi başlıkla gitti, Meclis komisyonla
rında hangi başlık altında müzakere edildiğini tespit 
edebilir Meclisten çıkan kanun teklifinin hangi başlık 
altında çıktığını görebilirsiniz. Eğer bütün bunları 
gördükten sonra. Komisyon Sözcüsünün dediği gibiy-

| se mesele yok; ama öyle değil. Bakın, tetkik edin gö
receksiniz, burada yazıyor; bu bir değişikliktir Sayın 

j Başkan, Matbaa hatası başka şeydir. Ben size ba hu-
] susta yardımcı olmak istedim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkül" ederim efendim, 
Ben şimdi dikkat ettim; İçişleri Komisyonunun 

kabul ettiği metin, M?ilet Meclisinde, «Köye götürü
len hizmetlerden hiçbir adla katılma payı alınmaması 
hakkındaki kanun teklifi» şeklindedir, şimdi görü
yorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sizin söylediğiniz Millet Meclisinin İçişleri Ko
misyonunun, değil mi efendim? 

BAŞKAN — Evet; Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Millet Mec
lisinin kabul ettiği metin burada yazıyor; «Köye gö
türülen hizmetlerden;;... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, size göstersin
ler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu elimde basılı ve resmî.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak — Sayın Baş
kanım, tabiî ki, zatıâliniz resmî evrakı tetkik edecek
siniz. 

Sayın Gündoğan'ın, benim de tetkik ederek zatı-
âlinize cevap vermemiş olduğumu, böyle bir it::am al
tında bırakarak sertlenmiş oümasını teessüfle karşıladı; 
ğiRii da beyan ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlışlığı düzeltr.:e gay
reti içindeyiz. Başkanlık Divanı ve Komisyon.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ama ben 
de tetkik ettim şimdi, n;ye yalan söyleyeyim Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, gayet tabiî efendim. 
Efendim, esasen, Komisyon adına.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ama ben 
de tetkik ettim şimdi, niye yalan söyleyeyim Sayın 
Başkanım? 
yani bu olacak iş mi. Ben de tetkik ettim ki, söyle
dim. Eğer tetkik etmeseydim bu yalanı söyler miy
dim Sayın Başkanım?. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, rica ederim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yani nasıl 
peşin hükümlerle yalan söylediğim kabul ediliyor efen
dim?. 

j BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Bir dakika mü
saade edin efendim. 

Başkanlık Divanının neden tetkik etmediği husu
sunda, o mealde söyledi Sayın Gündoğan. Esasen si
zin sureti katîyede doğru söyleyeceğiniz için ben su
ali size tevcih ettim ve siz de doğruyu söylediniz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Çok teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Söz sırası Saym Mehmet Feyyat'ta. 
Buyurun Sayın Feyyat. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 

Sayın Feyyat konuşmadan evvel bu durum bir aydın
lığa kavuşsun. 

Şimdi görüştüğümüz metnin adı nedir?. Saym 
Sözcü adını söylesin, tutanağa geçsin. Ben şahsen mü
tereddidim. Yani «Köye götürülen hizmetlerden hiçbir 
adîa katılma payı alınmaması hakkında kanun» mu
dur, yoksa, «Köye götürülen hizmetlerden alınan ka
tılma paylarının kaldırılması hakkında kanun» mu
dur?. Hangisidir?. Açıkça söylesinler ve tutanağa ge-
çirsinler ve burada üzerinde görüşmelerimizi sürdüre
lim. 

BAŞKAN — Saym Kocaman.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

tzn de bir şey anlayamadım, şu anda meşguldüm, bir 
teessüf ifade edildi, anlayamadım. 

BAŞKAN — Efendim, sualler peşi peşine gelirse 
v,; teker teker cevaplayamazsak hiç bîr şey anlaşılmaz. 

Şimdi Saym Kocaman'ın sorduğu suale, Komisyon 
aduıa buyurun cevap verin efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Şu anda görüş
tüğümüz teklifin ad» nedir? Bunu rica ediyoruz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Şimdi, Sa
ym Başkanım, ben zatıâlinizin, Sayın Bakkalbaşı'nın 
temas etmiş olduğu bir yanlışlığı Komisyona sormuş 
olmanız üzerine cevapladım ve cevabım da zannedi
yorum ki, vazıhtı. Belki arkadaşlarım, benim garga
raya getirebileceğim ihtimaliyle ciddî olarak dinle
memiş olduklarından dolayı tekrarlıyorum efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bu terimin ne 
gereği var Sayın Başkan? İstirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yüce. lütfen efendim... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kanım, Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul etmiş ol
duğu metnin adı: «Köye Götürülen Hizmetlerden 
H :ç Bir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında 

I Kanun Teklifi» dir. 
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Miilet Meclisi metni aynen kabul edildiğinden 
dolayı, Millet Meclisinin kabul ettiği metinie, yazılı 
olan buradaki metin tabiî ki, çelişkili görülmektedir. 

Bendeniz cevabımda, şu elimizdeki vesikada, 
«Millet Meclisinin kabul ettiği metin» adı altında 
matbuaya geçirilmiş olan adın yanlış olduğunu, bir 
matbaa halası olduğunu, Meclisin kabul ettiği met
nin adının da «Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç 
Bir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında Ka
nun Teklifi» olduğunu teyiden arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Konu aydın
lanmıştır efendim. 

Efendim, Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç Bir 
Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki Kanun 
teklifi üzerinde söz sırası Sayın Feyyat'ta. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, vermiş olduğum önergemin ne zaman oyla
nacağını öğrenmek istiyorum. Konuşmalar bittikten 
sonra mı okunacak? 

BAŞKAN — Onu tetkik ediyoruz efendim; Sayın 
Feyyat görüşsün. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Eaşba-
kan, saym senatörler; 

Hiç bir kanunda katıhm zorunluğu yoktur. Bu 
kanunun amacı, «bağış» namı altında yapılan katı
lımları kaldırmak olduğu ve kanunun 1 nci maddesi
nin bu konuda emredici olduğu kuşkusuzdur. Özellik
le kanunun adı dahi bu görüşü teyit etmektedir. 
«Köye Götürülen Hizmetlerden Alman Katılma Pay
larının Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi» yeri
ne, «Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç Bir Adla 
Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi.» 
Tamamiyîe emredici bir duruma getiriyor. Bu iti
barla kanunun adlan dahi ayn manayı ifade etmek
tedir. Bu nedenle, bu bir çelişki değil, tamamiyîe bi
linçli bir şekilde İçişleri Komisyonunca kabul edil
miş bir görüştür. 

Şimdi, bu kanunun 1 nci maddesi her gelen Hükü
met tarafından yerine getirilecek mi; yani 1 nci mad
denin emrine uyulacak mı? Her hangi bir kamu hiz
metinin götürüldüğü bir köyde bu konuya münhasır 
olmak üzere yapıîacal; bağışların kabul edilmemesi 
halinde kanuna uyulmuş sayılacaktır. Her ne nam al
tında olursa olsun yapılan bağışın kabul edilmemesi 
bu kanunun gereğidir. 1 nci maddesinin hükmü de 
bunu açıkça, ifade etmektedir. Hatta İçişleri Komis
yonunun kabul ettiği metnin 1 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında, «Köye götürülen hizmetler karşılığı yapı-
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lan kişisel ve toplu bağışlarda, sırada öncelik sebebi 
sayılmaz» Bu itibarla, böyle bir müeyyidenin kon
ması da Hükümetlerin veyahut da uygulayıcıların ba
ğış alması ihtimaline; yani kanuna aykırı hareket 
etme ihtimaline rağmen bu bir engel hükmüdür. Çün
kü, bu kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası, ikin
ci fıkrasını gerektirmez... 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Toplu de
ğil, kişisel bağış. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — «Köye götü
rülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel ve toplu ba
ğışlar da, sırada öncelik sebebi sayılmaz.» İçişleri Ko
misyonunun kabul ettiği metin böyle. 

Sayın senatörler; 
Evvelâ işin politik yanını, reklâm yanını bir tara

fa bırakıp, Türk köylüsünün yıllar boyu istismarına 
neden olan propagandaya son vermek gerekir. «1950 
öncesi, 1959 sonrası» diye, temcit pilavı gibi sık sık 
tekrar edilir durur. 1950 öncesi ne demektir? 1950 
öncesi, 1923 Cumhuriyetin ilâniye 1946 çok partili 
siyasî hayata geçiş. Merhum Paşanın sorumluluğunu 
bu süre içerisinde; 1938 ilâ 1946 arasına sıkıştırabili
riz. Merhum İsmet Paşa bu süre içerisinde, dünya 
kana boyandığı bir sırada Türk Ulusunu harbe sok
mamıştır. Eh! 1939'dan önceye gidersek bu devrenin 
Büyük Atatürk'ün devresi olduğu izahtan varestedir-. 
Büyük Atatürk'e söz söyletmeyeceksin; doğru, güzel, 
saygı ile karşılarım. Büyük Atatürk'ü yücelteceksin 

j doğru, güzel. Büyük Atatürk'ü Türk Ulusunun ezel-
i den ebede kadar temsilcisi olarak kabul edeceksin; 
i güzel. Ama, Atatürk Devrini de kötüleyeceksin; kor-
| kudan Atatürk'ten bahsetmeyeceksin, belli bir siyasî 
j partiyi kötüleyeceksin... Bu, Atatürk'e karşı olan say-
| gısızhğm şuur altında hask edilmesinden ibarettir. 
ı 
! Atatürk'ü sevmemenin, Atatürk'e karşı olmanın bi-
1 

i linç altında değişik bir şekilde hezeyanlarla bilinç dı-
; sına verilmesinden ibarettir. 
I 
! Bu itibarla, gerçek bir Atatürk'çü Atatürk devri

nin o zamanm koşullarına göre yorumlanmasını ka-
i bul etmesi lâzım. Eğer, o devreyi bir kötülük devresi, 
; bir haksızLk devresi, bir zindan devresi, bir zulüm 
| devresi olarak mütalâa ediyorsa, bunun hedefi kim 
; olabilir? O devrenin en büyük sorumlusu ve gerçek 

sahibi, memleketin başında icra île teşrîî kuvveti bir-
î leştirmiş olan Yüce Atatürk olması lâzım. Bu ne çe-
j lişki? Bu, işte şuur altı iie şuur üstündeki hezeyanla-
j rm akiî hastanesince nazarı itibara alınması gereken 

ahlâksızca bir görüntüsüdür. Atatürk'ü yücelteceksin, 
644 — 
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icrasını kütüîeyeceksin... Bu, Atatürk'e karşı davra
nışın en somut örneğidir; Atatürk düşmanlığının ta 
kendisidir, 

S5A.ŞKAN — Sayın Feyyat, yasa üzerinde lütfen 
devrim edin efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devanda) — Atatürk'e dil 
uzatıldı buradan. Değişik yollardan şuur altını mey
dana ç;kardım Sayın Başkan. Onu bir adlî tabip gi-

• bi teşhis etmekle mükellef irsi Sayın Başkan. (A, P. sı
ralarından «Yaşa Feyyat» sesleri). 

BAŞKAN — Teşekkür ederin?, devam edin Sayın 
Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Misafirliğe 
giden bar kimse evsahibinden memnunsa, ikramından 
da raemnun olması iâzım. İkramını inkâr eder, ev 
sahibini methederse, o misafirin ahlâk dışı davranış
ta okluğu krahtan varestedir. Atatürk'ün icraatı ken
disiyle eşdeğerdedir; tefrik edilemez. 

Bu icbarla şuur altmdaki Atatürk düşmanlığını 
çok güzel bir şekilde meydana çıkaran bazı kişilerin 
kamuoyunca tanınması bakımından faydalı olmuştur 
Sayın Başkanım. 

Sayın senatörler; 
Sola karşı olmak; şu bu gibi düşünceler... «Cum

huriyet Halk Partisinde çok ağalar vardır» dendi fa
lan. Beyefendi, eğer Cumhuriyet Halk P a r t i n d e ağa
lar varsa, Cumhuriyet Halk Partisi oy vercnleriyie 
veyahuita kadrosuyîe tenkit ediliyorsa, bu da çağ dışı 
bir görüştür. Eğer siz sömürülenden yana iseniz, bu
yurun, «demokratik soluz» deyin, ben emrinize gire
yim. Ne Sayın Ecevit babanın oğludur, ne Sayın Sü
leyman Demirci babamın oğludur. Ben, düşüncemin, 
dergâhınım adamıyım. 

Bu itibara, köyden gelip benim gibi çobanlık yap-
fiiîş adam s;mfma ihanet ederse, ben, bürokrasiden 
gelmiş, o smıfa hulul eim'ş, kendisini adamış diğer 
bir kimseyi tabii' ki, saygı ;'e karşılar, arkasından gi
derim. Gönül irterdi ki, benim liderim de benim ha
yalımı yaşamış olsun, ama olmamış. Fakaî: benden 
daha iyi benim sınıfımı temsil ediyor. Bu itibarla in
san, bekçilik yaptığı evin içindeki icraatı görebilme
li. Vazife yapıyorum diyecek, Aksaray'daki hemşeh
rim bekçi Pvfebmei' gibi, ondan sonra beklediğinin bir 
bar olduğunun bilincine varmamışsa, onun içindekiııi 
de kutsal Hân ederse; oradaki namusluluk kavramı, 
bilinçMlik kavramının olmadığı yerde geçersizdir. Bi
lincin olmadığı yerde- neyi beklediğinin idraki içeri
sinde ohaayan bir kimsenin namus kavramı da biz
den değişi': ve farklıdır. 

ı BAŞKAN — Sayın Feyyat, birçok sayın üye söz 
almış durumda.,. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben, «ağa» 
j deyince, Doğu Anadolu'daki iki keçisi olan ağayı kas-

t'JjTiîcdfnı. Sayın Ueuzaî arkadaşım, Doğu Anadolu' 
! ya benim kadar biliyorsun, diyorlar; saygı duyarım, 
j hemşehrim olduğu için hakikaten duygusal olarak 
| yak'aştım, ama sayın arkadaşım 27 Mayıs'ta bazı 
j cariacdnr gibi hareket etti; ağa deyince Doğu Ana-
I dolu'ya,,, Demek bir cuntacı olsa evvelâ Doğu Ana

dolu'ya hücum edecekti". Ben, ağa deyince İstanbul' 
dan başlar, ondan sonra Doğu Anadolu'ya giderim. 
Ağa deyince büyük bürokrat ağalar; basın ağası, feo
dal r<ğa, sendika ağası veya oy ağalan... 

j Eu itibarla iki keçisi olan Doğu Anadolu'nun fa-
j kir - fukarasına ağa demeye kimsenin hakkı yoktur. 
1 

1 Diken değişirse zaten herkesten evvel kendisi ona 
uyabilir. 

1 Milliyetçilikten ikide bir bahsedilir. Bu millîyetçi-
j Sik ha kadar ucuza götürü'mez; Türkiye'deki sağ Cep-

benin mensupları gibi. Milliyetçilik çok pahalı bir 
şeydir. Ekonomik yönden izah edilmesi lâzım. Bir 
haşhaş mevzua, Türkiye'nin ekonomik yönden millî 

| gururunu yerine getirmiştir. Bir Kıbrıs hadisesi getir-
| nvştir, «Bağımsüz Türkiye» deyince, «komünist» di-
j ye ezeceksin, «milliyetçiyim» diyeceksin. Buna gayrı 
I ahlâkı bir davranış denir, milh'yete hakaret edilmez. 
1 Bu kişilere millî vatandaş nazarı ile de bakmam. 
I BAŞKAN — Sayın Feyyat, sadede gelmenizi ih-
i t ar ediyorum, birinci olarak, 

j MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sadede geli-
| yorum Sayın Başkan. 

Saym senatörler; 
I Dikkat buyurun, bir seçim kampanyası yapıldığı 

zaman belediye meclisi seçimi, belediye reisi seçimi, 
j şohir o c l l s î seçimi ve köy muhtarlığı, köy ihtiyar 
i kandu se-:imi,.. Dikkat ederseniz, seçim faaliyetlerinin 
( .'"•e.men heme.n üçte ikisini teşkil eder, Politikacıların 
I teşriî ve po'itîkaıarm humrnafc faaliyeti. Bir de genel 
i seçimler bunun üçte birini teşkil eder. 
J Şimdi coruyorum; Türkiye'deki köy, belediye, şe-
| hir mecl'si bütçesini yekûn edelim, genel bütçenin 
I yanında ne olur? Bu itibarla tabana hizmetin gitme-
j diğî, bu gîobrJ mukayeseden anlaşılabilir. Bir incele-
j yi dd en bu konuda kesin sonucu alamadım, herhalde 
1 genel bütçenin yüzde biri dahi olmasa gerek. 
I Şimdi- kai'dıma katılmayacaktır; 1. nci madde em-
I redlyor ve İçişleri Komisyonu da haklı olarak 1 nci 
I maddenin ikinci fıkrasını koymuştur, çünkü endişesi 
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vardır hükümetlerden, Şu veya bu kadronun hükü
meti demiyorum, hükümetlerden endişesi vardır. Ka
tılım payı almayacaksa, (Ki, kanunun 1 nci maddesi 
bunu emretmektedir) peki bunun karşılığı nerede? 
Köy İşleri Bakanlığının bütçesinin yetersizliği, bu ko
nuda bir karşılık konmaması veya TEK'in kuruluş 
kanununun bu konuya engel olması gözönünde bulun
durulursa, bu ne ile yapılacaktır? Bu, tanıamiyle sı
radan geçen yıl acelece 65 yaşım dolduranlar için ba
zı zor şartlar koymak suretiyle çıkarılan bir kanun
dan farksızdır, bir reklâm vasıtasıdır; bir seçim ka
nunudur. 

Bu nedenle, köylüye lâyık olduğu haklar verilme
mesi bakımından İçişleri Komisyonunun kabu* ettiği 
metnin Türk köylüsünün lehinde olması bakımından 
benimsenmesi görüşündeyim. 

Yıllar boyu köy okulları hiç bir zaman imece ve
ya benzeri bir şekilde bağış mükellefiyetine tabi tu
tulmamıştı, ama bütün köy okullarının bu yoldan ya-
püdığî izahtan varestedir. Bundan sonra da yapıl
mayacağını kim engelleyebilir? Eğer bu kanunun ka
mu hizmetlerinin köye götürüldüğü yerlerde Medenî 
Kanunun bağış hükümlerini, kamu yararına dahi ol
sa kısıtlayıcı nitelikte özel bir kanun olması gözönün
de bulundurulur ve böyle uygulanırsa, bunun Türk 
köylüsü için çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı arz ederim. Bun
dan böyle köylüye lâyık olmanın ancak ve ancak de
mokratik sola inanmakla olabileceğini ve ondan son
ra ancak Cumhuriyet Halk Partiyi tenkit etmeye lâ
yık olunabileceğini belirtirim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mehmet 

Feyyat. 
Söz sırası Malatya Üyesi Sayın Hamdi Özer'de. 
Sayın Özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Şunu kabul etmek gerekir ki; bu kanun muhak

kak surette bir aksaklığı gidermiş, düzeltmiş, sosyal 
bir devlet anlayışına uygun bir kanun niteliğini bazı 
noksanlarıyla da olsa getirmiştir. 

Bundan önceleri şehir ve kasabalarda halka götü
rülen hizmetlerde hiç bir zaman şehirli ve kasabalı
dan Devlet bir yardım istememiştir; fakat köylüye 
giden her türlü hizmetten yardım istenmiştir, para is
tenmiştir ve hatta gidenlere, hizmet yapanlara da ku
zu kesmeler, kurban kesmeler gibi birtakım ikramlar 
istenmiştir. Bunu kabul etmek lâzım. Şimdi sizlere i 
örneklerini vereceğim [ 
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Ancak bu kanunda bağış denilen kelimenin tama
men kalkmasını istiyorum. Çünkü bağış yapan bir 
köylü diğer köylüler üzerinde kendisini daha önce-
Eîkle bir hak sahibi kabul edecektir ve bunu köylü
ler de kabul etmek zorunda kalacaktır. Tarlalar su
lanırken, önce o bağış yapan ağanın tarlası sulana
cak, ondan sonra diğerine sıra gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu yaz tatilinde köyleri dolaştım. Bir köye gittim, 

birçok şikâyetlerle karşılaştım. Köy denilince birkaç 
mezradan ibaret; fakat bir yerde daha toplu evler
den, ev birikiminden ibaret bir topluluk görürüz. Dik
kat ettim çlftliğindeki bir ağa, gelen o görevlilere ve 
taahhüdü üzerine almış olan müteahhide açıktan 5 
bin lira, 10 bin lira vermek suretiyle yolun güzergâ-
hmı değiştirmiştir, suyun güzergâhını değiştirmiştir; 
çeşmeyi o tek evin, tek çiftliğin, ağanm kapısının 
önüne yapmıştır; fakat 50 hanelik diğer köy halkına 
çeşme yapılmamıştır. 

Bağîş denilince birçok şeylerin ortadan kalkma
yacağını, bağıştır diye birçok yolsuzluklara baş vu
rulacağını peşinen arz etmek isterim, «Bağış» kelime
si kalkmalıdır. Şu halde önerdiğim; 3 ncü maddenin 
can fıkrasında, «Köye götürülen hizmetler karşılığı 
yapılan kişisel bağışlar da, sırada öncelik sebeb! sa
yılamaz,» dendiğine göre- demek ki, bağış kabul edi
lebilir denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Fakir köye gidince inanınız grayderler, dozerler 
iki gün kalmaz, barınmaz ve çekip başka bir yere 
giderler. Çünkü o zengin köyde kurbanlar kesilir, ra-
kı'ar içilir, ikramlar edilir. O köyden kolay kolay da 
çıkıp gitmezler. Yurdumuzun gerçeği budur, içyüzü 
budur. 

Bir proje yapılır, o proje müteahhide verilir. Mü
teahhit o projeyi uygulamak zorundadır; fakat gider 
köyün sınırından içeri girdiği zaman birçok varlıklı 
kişilerin etkisinde kalır. Onlardan para alır ve işi da
ha da kısaltır, daha da azaltır. Ayrıca da para ahr; 
fakat sorduğumuz zaman; «Filan köye yol gitti mi?» 
denildiği zaman Köy İşleri Bakanı; «Gitti» der. Su 
f-itti mi? denildiği zaman; «Gitti» der. Haddizatında 
gitmemiştir. 

Plastik borular icat edildi. Bir sene sonra bu bo
ralar olduğu g:M kapanıyor, sular akmıyor; fakat 
sorduğunuz manian; «O köye içme suyu gitmiştir» de
niliyor. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Ayrıca ben3 Miîlet Meclisinin kabul ettiği metnin 

tamamen lehimleyim. Yalnız demin arz ettiğim o fık
ranın çıkmasa şartıyla. 

4 ndi maddede; «Köy elektrik tesislerinin proje 
ve inşaatı TEK tarafından yapılır ve mülkiyeti ve ba
kımı TEK'e aittir. 

Bu hizmetlerde, kalkınmada öncelikli yörelerin 
önceliği vardır.» denilmektedir. 

Evet, bakımı ile her şeyi ile TEK'e verilmelidir. 
Bu şart. 

Gelelim kalkınmada öncelikli yörelere : 
Muhterem arkadaşlar; 
Bunu söylediğimiz zaman biz bölgecilikle itham 

ediliriz. Türkiye Elektrik Kurumuna gidiniz, du
varda asılı büyük bir harita vardır. Sinop'tan İsken
derun'a bir çizgi çizdiğiniz zaman, onun batısında 
kalan kısımda nokta nokta ampulleri görürsünüz. 
Haritada yer kalmamıştır. Köylere giden elektrik 
işaret edilmiştir; fakat onun doğusuna baktığımız 
zaman tek tük sönük fenerlerden başka bir şey gö
remezsiniz. Bugüne kadar Batının 10 bin köyüne 
elektrik girmiştir. Doğunun köylerine bu yıl, o ev
velce gitmiş olan 200 küsur köydeki elektriğin üs
tüne 500 tane daha ilâve edildiğini kabul edelim; 
500 tane de Batıdaki köylere eklerseniz arada den
ge olabilir mi? Kalkınmada, sosyal adalette bir den
ge bulabilir misjsıiz? 

O halde, Batıdaki köylerin elektriğe kavuştuğu 
kadar, Doğudaki köyleri de mzia o rakr.ma ^ s a r a 
biliyor musunuz, işte o zurnan samimî olduğunuza 
inanacağım? Fakat bunu geçen sene de burada 
alfabetik sıra ile ve bir belgeye dayanaraktan hu
zurunuzda arz etmiştim, ama burada arz edişimle 
kalmıştır. Bir değişiklik olmadı. Yine Batıya alabil
diğine elektrik gitmiştir. Keban'dan gelen elektrik 
Türk köylüsünün, Doğu köylüsünün üzerinden aş
mış; fakat Batı köylülerine akmıştır. 

Biz Batı-Doğu ayırımı yapmıyoruz; ama biraz 
insaflı davranmamız, bir gerçeğe dokunmamız lâ
zım. Doğu köyleri ihmal ediliyor. Doğu köyleri bir 
şey bilmiyor sanılıyor. Buraya konulan şu bağışı da 
yine yapacak Doğu köylüleridir. Çünkü* zavallı bir 
şey anlamıyor; «Aman gelen memur gitmesin» diye 
onu ikrama boğuyor, ona para veriyor, ona açık
çası rüşvet teklif ediyor ve bunu teklif edilen alıyor. 
Yarın bu rüşvetin adına bağış denilecek ve üzeri ör
tülecektir. Onun için bağışm da bu maddeden kal
dırılmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özer. 
Söz sırası Tabiî Üye Sayın Haydar Tunçkanat'ta. 

Sayın Tunçkanat, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Ben bu Yasaya değişik bir açıdan bakmak isti

yorum. Zaten vermiş olduğum karşı oy açıklamasın
da da bunu kısaca belirtmeğe çalıştım. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, bu, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın

da öngörülmüştü; yasalaştırıldı ve bundan hakikaten 
birçok köy geniş şekilde yararlandı. Bugün eğer 
9 bin köye elektrik gidebildiyse, bunda bunun büyük 
bir payı olduğuda gerçektir. 

Şimdi ne yapıyoruz? 9 bin köye elektrik gitmiş, 
31 bin köy daha var, onlara elektrik gidecek. Dev
letin olanakları kısıtlı, bu payları da kaldırıyoruz. 
Kaldırınca ne olacak? 31 bin köy arasında, (seçim
lere de gidiyoruz bu yıl) bu adam akıllı büyük bir 
istismar alanı haline gelecek ve partizanlık bunda o 
kadar geniş ölçüde çalışacak ki, bu hizmetleri elinde 
bulunduran partinin bakanlığı bundan azamî ölçü
de yararlanacak, bunun aksi mümkün değil.. 

Halbuki, köylü bu katılma payına katılmak sure
tiyle ne bileyim; köy içme suyu gelecekse bunun 
hendeğini ben kazayım daha az masraf olsun, di
reklerini ben dikeyim, yahut bilmem çukurlarını 
ben kazayım bir an evvel bana gelsin diye, kendi be
deni, maddî veyahutta arsasını vermek ve bu ola
naklardan yararlanmak suretiyle bir an önce ışığa, 
bir an önce okula, bir an önce suya, yola kavuşuyor
du. Şimdi bu suretle ne yapıyoruz? Şimdiye kadar 
gayet iyi sonuç vermiş olan ve birçok köylerimize 
bu hizmeti daha süratli biçimde götürmeyi sağlamış 
olan bu yasayı kaldırmaya çalışıyoruz. Ben buna 
katılamıyorum. 

ŞlmJA bügslo özcMMe A. P.'îi arkadaşlarıma 
sesleniyorum; «Biz bu memleketi kalkındırdık, kal
kınmayı köye kadar götürdük» diye burada her ve
sileyle, iftiharla söyleniyor. Peki, köylü kalkmckysa, 
bu katılma payına kalkman köyler de katılsın. Hiç 
olmazsa Hükümet kendi bütçesinden ayırdığı para
larla kalkınmamış köylere götürsün bu hizmeti. Ya
ni bu açıkça bir çelişki. Eğer köylerimizin bir kıs
mı kalkınmışsa, daha 31 bin köy karanlık içerisinde 
kalıyorsa; kalkındırıldığı iddia edilen köyler, bu ka
tılma payından yararlanmak suretiyle hiç olmazsa 
artacak parayla Devlet kendi imkânlarını daha baş
ka köylere aktarsın ve yaysın. Bunun başka tür
lü izahı mümkün değil. 
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Memlekette gönüllü katılma hususunda büyük bir 
katkı var ve burada bir potansiyel mevcut. Meselâ, 
iki tane büyük gazete bu konuda çok geniş bir faa
liyete geçmişler. Son zamanlarda tüketimin hızlan
dığı ülkemizde, teşvik edildiği için herkes araba sa
hibi olmak istiyor. İki gazete bunu gayet güzel de
ğerlendiriyorlar, müracaatlardan aşağı yukarı 100 
küsur milyon lira topluyorlar. Bu 100 küsur mil
yonun bir kısmını müracaatçılara yıl içinde belirli 
sayıda araba vermek suretiyle sarfediyorlar. Geri 
kalan kısmı ile sadece Devlet tahvili alsalar muhte
rem arkadaşlarım, 10-11 milyon lira kâr ettiklerini 
ifade edenler vardır. Vergisiz olduğu için, vergi de 
vermiyorlar, toplanan paralardan bu şekilde yararla
nıyorlar. Hükümet bunu görüyor; yani bu konuda 
bir potansiyel var. Katılma paylarıyla köylerde böy
le bir olanak hassî oluyorsa niçin bunlardan yarar
lanmayı önlüyoruz? Sonra bu plana da aykırı. 

Yasanın kendisine gelince; 
Şimdi A. P. 'li arkadaşlarımız diyorlar ki, Millet 

Meclisinden geldiği biçimde biz bunu burada gö
rüşelim ve ona göre kabul edelim buradan geçsin. 
Halbuki, Millet Meclisinden gelen metinde uygulama
da karşılaşılacak bir sürü güçlükler var; yani uygu
lamaya konduğu vakit bu birçok noktalarda gerçek
leşemeyecek. Şu halde, Senato kendine düşen göre
vi yapmakla sorumlu, yükümlü. Senatonun İçişleri 
Komisyonu bazı katkılar yapmış, değiştirmiş, bunu 
daha uygulanır bir hale getirmiş; aına buradaki gö
rüşmelerde Bütçe ve Plan Komisyonunun metni esas 
almıyor. Eğer Parlamentonun içerisinde Senatonun 
kanunları düzeltme görevi varsa, (ki, elbetteki var) 
uzun zamandan beri, biraz evvel serdettiğim düşün
ce nedeniyle Senato bu görevini yerine getirememek
tedir. Kanunları görüyoruz; aksaktır, uygulamada 
çok büyük zorluklar çıkaracaktır, açıklığa kavuş
turmak istiyoruz, fakat verdiğimiz bütün önergeler, 
sarfettiğimiz bütün çabalar boşuna gidiyor. Efen
dim, Millet Meclisinden geldiği şekilde kanunlaşsın, 
hata varsa sonra düzeltilir. O hatalar da, kambur 
kambur üsütüne yüklendikçe bir türlü düzeîtilems-
yor ve bir çıkmazdan bir sapmaza sürükleniyoruz. 

Ben kanunun tümüne karşıyım; ama eğer bu ka
nun burada kabul edilecekse en azından bizim Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonunun metninin 
esas alınmak ve hatta bir iki önergeyle burada daha 
da mükemmelleştirmek suretiyle bu yasa daha ol
gun ve mütekamil bir şekilde buradan çıkarılabilir. 
Aksi halde, bu yasa uygulamada çok büyük mah

zurlar doğuracak, % 25 katılma paylarım da çıkar
dığı için, biraz evvel sözcünün söylemiş olduğu 400 
milyon da katılsa, bunu telâfi etmek, bunun açaca
ğı yaraları ve partizanca uygulamaları önlemek müm
kün olamayacaktır. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçkanat. 
Sayın İskender Cenap Ege söz sırasını Saym Nu

ri Âdemoğîu'na vermiştir. 
Buyurun Sayın Nuri Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üye
leri; 

649 S. Sayılı, Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç-
b?r Adla Kst?lma Pay! Alınmaması hakkındaki Ka
nun teklifi üzerinde saat 15,00'ten beri kıymetli ar
kadaşlarım umumiyetle aleyhte bazı sözler sarf et
mek suretiyle konuşmaktadırlar. Böylesine geniş bir 
halk kitlesini içine alan, nüfusumuzun % 60'ım ba
rındıran köylerde yaşayan halkımızın, köylümüzün 
hizmetinde olacak olan şu kanunun hemen kısa za
man içerisinde ittifakla çıkmasını gönlümüz arzu eder
di; fakat her nedense köylünün hoşuna gidecek olan, 
köylünün istifadesine olan bu kanun üzerinde bazı 
arkadaşlarımız aleyhte, bazı arkadaşlarımız da bazı 
esbabı mucibeler serdetmek suretiyle geri kalmasını 
istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Köylünün ne olduğunu, köylünün kimler olduğu

nu Türkiye'de, kabul etmek lâzım ki, 1950'den 
sonraki iktidarlar anlamıştır, anlatmıştır bu Parla
mento üyelerine. Ondan evvelki iktidarlar köylüye 
«abalı» ve «çarıklı» demişlerdir. Şimdi, o zaman 
köylüye abalı ve çarıklı diyenler, şimdi köylünün 
âdeta müdafii kesilmektedirler. 

Kaldı ki, bu kanun teklifi köylüye, hafif de olsa 
bir yük olan katılma payını kaldırmaktadır. Evet, 
bu memlekette biz, yalaklara toplanan yağmur su
larını köylünün içtiği zamanı biliyoruz. Bu memle
kette hastasının, can çekişme vaziyetine gelmeden 
şehire yolsuzluk d olay isiyle götürülemediği zamanı 
büiyoruz ve yine bu memlekette, hamile kadınların 
doğum yapamamaktan, doktorsuzluktan ve şehire 
götüriilememekten mütevellit öldüğü zamanları bili
yoruz. 

İşte, 1950 senesinden soma, bazı arkadaşlarımın 
yerdiği o zamanın iktidarından sonradır ki, bu mem
leketin köyMisüne içme suyu, bu memleketin köylü
süne yol ve hele hele bu memleketin köylüsüne elek-
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triğin ne oMuğumi ancak uzaktan, şehirden, «Ba
kın işte elektrik budur.» diyenlerin idaresinin sona 
erdiği zasn@n2arda ancak köyîüye gidebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Nedir?.. Köylüye yol, su, elektrik götürmek için 

«katılma payı» diye bir kanun çıkmış. Senelerce bu 
tatbik edilmiş ve nihayet bakılmış ki, (Şurada kanu
nun gerekçesinde de serdedüdiği gibi) bu, fakir, fuka
ra köylüye bir üzüntü, bir ıstırap oiuyor, hizmet 
götürülemiyor; katılma payı veren köylüye hizmet 
gidiyor, katılma payı vermeyene gidemiyor, seneler 
sonra ancak gitmek ihtimali beliriyor. 

Şimdi, gerekçeden aynen okuyorum, kanun tc-kü-
fini verenler; «Köye götürülecek hizmetlerden katıl
ma payı alınması usulü köyler arasında ikilik yarat
makta ve fakir köyler aleyhine zengin köylerin bu 
hizmetlerden öncelikle istifade etmelerine yol açmak
tadır.» diyorlar. Fakiri, fukarayı müdafaa edenle
rin buraya çıkıp da bu teklfin aleyhinde buhınmala-
nna akı! erdirmek mümkün değil. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Aleyh
te bulunan kim?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Çünkü biz, «Şu katılma payım ka&lırahm da, kaîıî-
ma payını veremeyecek olan köylere de bu hizmet 
gitsin.» diyoruz; ama bir kısım arkadaşlar (İsim 
vermiyorum ben, onun için lütfen dinlesinler beril; 
yoksa daha acı konuşurum.) itiraz etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, bunun tatbikatının aksak-
Itk yaratacağım, söylüyorlar. Hayır, bunun tatbikatı 
aksaklık yaratmaz. Çünkü, bunun tatbikatım bu- ! 
günkü Hükümet dahi yapsa, yine bugünkü Hükü- j 
met, köye su götüren, köye yo! götüren, hele hele | 
son zamanfeda köylünün bilmediği köye elektrik gö- j 
türen Hükümettir. Onun için bu Hükümet naşı! : 
ohır da köylüyü ilciye ayırır; «Şu benim adamımdır, j 
şu benim köyümdür» diyerekten o köye hizmet gö
türür, elektrik götürür, yol götürür de öbürüne ; 
götürmez?... j 

Kaldı ki, vilâyetlerde genel meclis azahğı yapan 
arkadaşlarım çek iyi bilirler. Bir vilâyetin köyleri
ne gidecek yo!, su ve elektriği vilâyet genel meclis 
üyeleri yapar arkadaşlarım. Bu genel meclis üyele
rinin yaptığı programlar, o vilâyetin köylerinin 
göreceği hizmetlerin biîânçosudur. Başka türlü hizmet , 
gitmez; o programda olmayan köylere hizmet gitmez. 
Bu itibarla, bu yanlış düşünce'kn arkadaşlarımın 
sıynÜmasını hassaten istirham ediyorum. 
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j Diğer taraftan, bir arkadaşım, 900 köye eiek-
• trîk gitmişken, aih sene zarfında bunu 9 000'e ve

ya Sayın Başbakanımızın ifade buyurdukları gibi 
10 baı köye çskarmışız; bunu kınamıştır.: 

Arkadaşlarım; 
Bunu kınayan arkadaşım çok yanlış bir şey ya

pıyor. Bunu kınayan arkadaşım, köye elektrik git
menin değil, köye bir kilometreden su götürmenin 
ne olduğunu bilmeyen partinin üyesidir. Onun için 
o arkadaşım konuşamaz böyle. 

Biz, İnşallah Türk Milletinin eğer 1977 seçimle
rinde iltifatına mazhar olursak, çok yakın bir zaman
da (beş sene zarfında İnşallah) Türkiye'de karanlık 

1 köy bırakmayacağız. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bu teküfi getirenlerin Allah ölülerini nur içinde 

I yatırsın. Türk köylüsünü şehirli gibi yaşatmak îıra-
kâmnra kavuşturmak isteyenlerin getirdiği bir tekEff-

| tir. Bu kanun teklif», her ZEIÎÎSH söylediğimiz gibi, 
| köylüyü şehirdekiler gibi yaşatmak İsteyen, şehirde

ki medenî imkânlar seviyesine ve imkânına çıkarmak 
i İsteyenlerin getirdiği bir Kanun teklifidir ve tüm köy-

Wkr'w khtne bir tekliftir. Onun için, bir an evvel 
î çîkmrsı Türk köylüsünün lehinedir. Türk köylüsünü 
| düşünenler, Türk köylüsünü sevenler ve Türk köy

lüsünün biraz daha medenî imkânlara kavuşmasını 
isteyenler mutlaka bu Kanun teklifine müspet oy ver
medir ler . 

Saygılar sunarım. (A, P. sıralarından aEkışîar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Âdemoğlu. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şimdi, yeterlik, önergesi verilmiş bulunuyor. İş

leme... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Daha isteme 

kemı!aıadı efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun efen

dim. 
Hükümet ve Komisyon her zaman görüşme hak

kını haizdir. Onlara istedikleri zsman söz verece
ğim. 

Yalnız, bu önerge gelmeden evvel «Grup adına 
söz istiyorum» diye işaret etmişlerdi. Müsaade eder
seniz Grup adına kısa olarak söz vereyim; ondan 
sonra bu önergeyi işleme tabi tutacağım. 

Buyurun Sayın Fikret Gündoğan. 
C. II. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 
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Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, şahit oldu
ğunuz gibi, bugünkü birleşimin bu saatma kadar 
bir siyaset çekişmesi vesilesi haline getirildi ve fev
kalâde ucuz bir çaba ile, özellikle Adalet Partisi 
kendi lehine bir hava yaratmanın bütün çarelerine 
başvurdu ve işi yerimizden de ifade ettiğimiz gibi 
«Türkiye'de köylüden ve köyden yana parti hangisi
dir?..» düzeyinde ve fevkalâde zaysf seviyede konuş
malarla bir politika aracı yaptı. 

Oysa, grup adına konuşan değerli arkadaşım Ko-
caman'ın da dediği gibi, bu ülkede köylü ve köy 
sorunu ilk defa, kendilerinin ifade ettiği gibi, yeni 
Cumhuriyet Halk Partisi; demokratik soî Cumhuri
yet Halk Psfftisi tarafından ilk defa en esaslı biçim
de... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu kadar 
saçma olur... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devam'a) — En tutarlı biçimde, en sistemli 
biçimde siyaset sahnesine getirilmiş, demokratik sol 
Cumhuriyet Halk Partisinin kalkınma stratejisinde 
temel taşı saydığı bir konu haline dönüştürülmüştür. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Gübre fiyatlarından belli... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devam'a) — Çünkü, daha 1973'krde Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken, o zaman 
iktidarda bulunan Adalet Partisi hazırladığı plan ile, 
köylüye ve köye dönük böyle ufak tefek hizmetler 
b'r tarafa, köylüye ve köye dönük, gerçek ve kal
kınmayı ifade eden hiç bir tedbir, hiçbir politika, 
hiçbir anlayış getirmemişti. Ta ki, 3 ncü Beş Yıl
lık Planın Meclislerde müzakere edilmesi sırasında, 
demokratik sol Cumhuriyet Halk Partisi bu pla
nın en büyük noksanlığının, ya da kalkınmanın iti
ci gücünün ne olduğunun bu planda gösterilmemiş 
o'nınsınm açık seçik mücadelesini verince ve bu 
Kalkınma Planında itici gücün kalkınmanın köylü
den başlayacaktır, ilkesine dayandınhııadıkça başa
rıya ulaşılamayacağı savı öne sürüldükten sonradır 
ki, Türkiye'de gerçek köylüyü ve köy sorunu ciddî 
planda, biMmseî planda ve reel planda ele alınmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinn, köylüye tarihi için
de yaptığı hizmetleri saymak için imkân bulduğu
muz çok zamanlar olmuştur, şimdi de yapabiliriz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir say-
S£ini2. 

C H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin ta
rihi içinde köylüye ve köye yaptığı hizmetleri saydı
ğımız zaman... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Say, say, kaç kilometre yol. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN — Köylüye ve köye hizmet götürdüğünü iddia 
eden ve 25 yıl iktidar sahibi olmuş kişilerin yaptıkla
rının aslmda köylüye bir çeşit eziyet, köylüyü oldu
ğu yerde bırakmak.-

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oraya gir
me çıkamazsın, o eziyete girersen çıkamazsın.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Köylüyü ülkenin en düşük ge-
Ilr seviyesinde perişan halde bırakan iktidarları oklu
ğu gerçeği ortaya çıkar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet, efen
di olduğunu anladı. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Çünkü, köylünün 25 yıllık De
mokrat Parti iktidarı döneminde... 

NÂZIM İNEBEYLl (Sinop) — Zorlama Sayın 
Gündoğan, zorlama. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — O şarîlar içinde elde etmesi müm
kün olanın çok altında, hatta diğer sınıflara nazaran 
en fakir sınıf olarak kalmasına sebep olan politikaları 
yüzünden ezildiği gerçeği tarihidir, kimsenin inkâra 
mecali yoktur. Taki, 1973'ierde Üçüncü Beş Yılhk 
Plan veöilesiyle, kalkınmanın köylüden başlayacağı 
politikası ve anlayışı demokratik soî Cumhuriyet 
lîp.lk Parfcîslnce ifade edildikten sonradır ki... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Plana biz 
koyduk, biz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Köylüye ve köye dönük hizmet
ler gerçek sistem içinde, gerçek kalkınma anlayışı içi
ne dönüşmüştür. Diyeceksiniz ki, şu kanun ile sîzin 
partinizin doğrudan doğruya ilişkisini ispatlayacak 
bir belgeniz var mı?., Evet. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bizim 
de var. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) Biraz evvel aklıma geldi ve arka
daşlarımdan istedim, buldum. Daha 1969 seçimlerine 
girmeden önce... 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Af Kanunu mu 
mühimdi, bunu çıkarsaydımz. 
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C. H. P. GRUPU ADÎNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Halktan yetki istij'onız ismi ile 
intişar eden, yayımlanan Seçim bildirgemizde bu ka
nunun içinde yer aîan köylüden katılma payı alınma
sını öngören maddeler 6 tane. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adaua) — 
Gübre de var mı?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Hem de öyle her türlü hizmet
ler, götürülen hizmetlerden katılma payı alınmaya
caktır şeküinde değil; yolda ne yanılacaktır, eîektrk 
getirilmede ne yapılacaktır, su işlerinde ne yapılacak
tır..? Madde madde sıralamışız. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — 1977'e gel Grup 
adına konuşuyorsun ayıp. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Eğer tahammülünüz varsa, sizin 
daha o zaman eshâb-ı kehf uykusunda bulunduğunuz 
dönemlerde, Cumhuriyet Halk Partisi bunu seçim böl-
dirgesi halinde bütün Türk Ulusuna yayınlamış... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Mesnetsiz 
konuşuyorsun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — BAZ 1950' 
ferde söyledik yavrum onu. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Yaymış, vaat etm;ş''ir. » 

Şimdi, sizin köylü ve köylüyle yakından iFşkiniz 
vardır, ama iüişkiniz bilesiniz ki, tutsağı olduğunuz 
ekonomi politikasının yararına olan bir ilişkidir. Tut
sağı olduğunuz ekonomi politikası ise, bu ülkede bü
yük sermaye sahiplerine nereden bulunursa, nasıl olur
sa ve ne kadar olursa acımasız kaynak aktarılması 
ekonomi poKi'lkasıdır ve sizin savunduğunuz ekonomi 
poüîiksnızın ortasında yer almış bulunan sermaye sı
nıflarına, sermaye temini için en iyi sömürülen ve sö
mürdüğünüz tarihen sabit olan sınıf da köylü sını
fıdır. Çünkü yıllarca köylünün mahsulüne bir kuruş 
dahi eklemeden, köylünün sırtından zengin yaratan 
politikanın sahibi sizsiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayıp, ayıp 
atma. 

C. H, P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Bu politikanın neîicesindedir ki, 
şimdi şehirlerde gördüğünüz o büyük sermaye sahip
leri tahassul etmiştir. Sorarım size, 40 milyona eriş
miş nüfusun o zaman 35 milyon olduğunu farzedeHm. 
35 milyon nüfusun 30 milyonu köyde yaşayan bir 
ülkede zenginler kimin sırtından sermaye sahibi olabi
lirler?... 

— 651 

27 . 1 . 1977 0 : 1 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Güb
re, gübreden bahset. 

C. H. P. GRUPU ADÎNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Besbelli ki, besbelli ki se
nelerce somurttuğunuz köylüden o zenginler var
lık sahi!)i oldular. Besbelli ki, ancak onlann emekle
ri karşılığı mahsullerine koyduğunuz düşük taban fi
yatları sayesinde o zenginler semizdiler. Ben, bu kür
süde 1969'iarda, 1970'lerde, 1971'ierde, 1972'lerde on
dan sonraki zamanlarda bütçe veya hükümet prog
ramları münasebetiyle çeşitli konuşmalar yapmış bir 
arkadaşınızım. Herhaîde bunu da inkâra mecaîirEİz 
yoktur. Hiç unutmam, isterseniz sabrınız varsa, Baş
kandan rica edelim Arşiv Dairesine söyles'in, balçe 
müzakerelerinin tutanaklarını getirsin; sözlerimi ay
nen teyid etsin, tutanaklar. Ben bu kürsüden Cum
huriyet HaSi Partisinin kalkınma vetiresinde en önem
li başlangıç noktasının kalkınmaya gerekli ekonomik 
gücün yaratılmasında ön önemîi kaynağın köyde ol
duğu ve köyde olduğu iddiasını savunduğum... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yaptıkla
rınızdan bahset biraz da. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Binaenaleyh, köylüye gereken 
yardanı yapmayan Adalet Partisi, Demokrat Partisi 
iktidarlarının bugün kalkınmada ba kadar bizi geri 
bıraktığını iddia ettiğim ve behemehal köylünün 
ürünlerine gereken ve piyasanın emrettiği ölçüde de
ğeri vermenin lüzumuna işaret ettiğim zaman; burada, 
şüiTîdi bu kanunu imzalayan Hükümet olarak getirme 
cesaretini bulamayıp, milletvekili sıfatı ile imzalayıp 
getfrip bugünkü tezebzüpe düşen Demirel dediler ki, 

«Ne söylüyorsun arkadaş, sen bu köylünün mahsulü
ne veya tarımda kullanılan girdilerin fiyatlarının ucuz
latılmasına yönelik poîlJlkayı benden bekleyemezin. 
Ben bunu yaptığım takdirde köye su, köye elektrik, 
şu bu nasıl götürürüm?.. Efendim, köylünün aldığı 
traktörün ucuzlaması mümkün değildir. Köylünün 
mallarına yüksek fiyat verirsem, şehirde yaşayanların 
geçim dertleri ne olur?..» diye hakikaten insanı köylü 
olduğu zaman olduğundan utandıracak biçimde ko
nuşmalar yapıldı. Ne vakit Cumhuriyet Halk Partisi 
ka'.'kınm.'îîKn köylüden başlaması lâzım geîlr düşün
cesine, sistemine, politikasına yapıştı; siz başladınız. 
eshâb-ı kehfli gibi uykusundan uyunmaya, köylüye 
yavaş yavaş nameler göndermeye. Ne yapmaya kalk
tınız?.. 

Bakınız size söyleyeyim; meselâ ne yaptınız?... 
1974'de o güne kadar 6 yıl müddetle köylünün üra-
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nüne bir kuruş koymayan iktidarın sahipleri sizler, 
1974'de Cumhuriyet Halk Partisinin o kısacık ikti
darı döneminde, meselâ buğdaya % lOÖ'e yakm bir 
zam yaptığı zaman feryat ettiniz, figan ettiniz. «Ol
maz bu» dediniz. Meclis zabıtlarında Başbakanınızın 
feryatları, figanları hâlâ durur. Ondan sonra geçi'lmiz 
başka bir ürüne yaptığımız fiyat için «Siz memleketi 
yıkıyorsunuz» diye bki jurnal etmeye kalktınız ve siz 
köylüden anlayamazsınız... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Haîk Partisine ait 
bunlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Çünkü, sizin savunduğunuz eko
nomi po'iîukasında semirmesi gereken sermaye sınıfla
rının, sönsürc-bilecekleri tek varlık köylüdür ve sizin 
bizim gibi düşünseniz beüki diyeceğiz ki, bir dönem 
için baz» kesimlerden ekonomik ziyadeyi alıp baz* 
kesimlere aktarmada sanayileşme için bir forsmotris 
bulunabilir ama, siz sanayileşmeyi değil bugün ki 
dünyanın kabul ettiği anlamlar içinde, anlayışlar için
de, çok erki zamanlarda bile uygulanmamış ne Miğıı-
iîîi kendinizin de b'Eınediği, çok umut bağladığınız 
!kaf;'kî*çcî, işbirlikçi ve bağımlı bir egemen sermaye 
çevresi eliyle yapmaya kaîkaa parîfeiaiz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan... 
C H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

GAN (Devamla) — Siz, köylüye, ba bakımdan hiz
met etmek içüdadmda değilsiniz, iktidarında değilsâ-
w.r.. Çünkü, BIZ köylüyü tuttuğunuz zaman asıl savun
duğunuz sınıfın, sizin boynunuzu koparacağına sizlin 
de elbette güveniniz vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz sınıf 
savunmayız, Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bakınız, bizim bu kanun ile şim
di sizin yapmak istediğiniz ve palyatif olduğu besbel
li, nereden geleceği, nereden gideceği de iyice düşünül
memiş, kısa kısa, küçük küçük cümlelerle bir şeyler 
söylemek istediğiniz şu kanunla öngördüklerinizi biz 
topyekûn bir sistem içinde, topyekûn bir ekonomi po
litikası, bir dünya anlayışı içinde bildirgelerimize koy
muşuz. 

Bir şey soracağım size; nasıl yüzünüz varıyor da, 
Hükümetsiniz, iki yıldan beri Hükümetsiniz, Hükü
met olarak programınızda oîaa bazı şeyleri kendiniz 
Hükümet olarak getirerniyorsunuz da, birbirinizden 
kaçırırcasına, kimi M. S. P.'nln, kimi A. P.'nin kimi 
bilmem ne pari'lsirin milletvekillerinin şu veya bu se-
bsple verdikleri küçük küçük teklifler arkasına sığı-
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mp da gelip burada büyük miiiet politikası, devlet 
politikası, ekonomi politikası yapıyorsunuz?' Sizden 
soruyorum, Hükümet değil misiniz siz? Bakınız kar
şımızda. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne fark 

eder, nıil'etvekiM veremez mi kanun teklifini? 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU — Sayın Baş
kan, böyle soru soramaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin. 
Sayın Gündoğan, bu girizgâhtan sonra kanun tek

lifinin tümü üzerine lütfen avdet edin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Evet efendim. 

Meselâ siz, hakikaten" samimiyetsiz olduğunuzu her 
halinizle belli eden bir partisiniz; çünkü inanmadığı
nız bir davanın peşindesiniz. 

Şu kanun teklifinin Millet Meclisinden gelen met
ninin şimdi kabul edilmesi için uğraş sarf ediyorsunuz 
ve sarf ettiğiniz şu uğraşı dinleyenler sanıyorlar kî, 
gerçekten köylünün lebine bir kanunu çıkararak uğ
raş» içindedir Adalet Partisi. Hayır, siz bu Millet Mec-
Dislnden gelen metnin aynen kabulü gayretin1! köylüye 
hizmet için Tapmıyorsunuz:. Şundan; bu kanun teklifi 
Cumhuriyet Senatosunda, İçişleri Komisyonunda ger
çekten işferEk kazanacak bir hale geldi ve sizin o ko
misyondaki üyelerinizin imzasını taşıyan önergelerle 
bu içişleri Komisyonu raporu tahassul etti. Şimdi o 
konsisyon üyelerinizin imzasını taşıyan önergelerle bu 
hale gelen, İçişleri Komisyonu tarafından bu hale ge
tirilen kanun teklifi metnini bir tarafa itiyorsunuz. 
Niçin itiyorsunuz?.. O İçişleri Komisyonunda kabul 
ediîe-n metnin daha kötü olduğu veya kanunun ama
cına yararlı olmadığı için değil. Hayır, endîşeniz köy
lü falan değil. Endişeniz şu; bu kamın teklifi değiş
tirilmiş oluyor İçişleri Komisyonunda. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şu üyele
rin isimlerini okusana, senin adamların bunlar. Büt
çe Karma Komisyonunda senin adamın yok mu? 

C. H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Evet ne olacak?.. Bu İçişleri Ko
misyonunda değiştirilen mel'ln kabul edilirse tekrar 
Meclise gidecek. Meclise giderse ne olacak?.. Karma 
Komisyona gidecek. O zamana kadar ya deve, ya 
deveci gibi bir hesap yapıyorsunuz; «Hükümetiniz 
kalacak mı, kalmayacak mı; çıkarır mısınız, çıkarmaz 
mısınız; kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız»'m 
hikâyesini yapıyorsunuz. 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — OEHI 
ekresiyet oyu tayin eder. 

C E L P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Yani, sizin yaptığınız politika de
ğil, basit böyle kulis oyunları. Yani, canı gönülden 
«Bugün çıksın, yarın bütün köy kalkınma payları 
kalksın... » Hayır efendfoî. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin sı
kıntınız ne? 

C E P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Böyle düşünüyorsunuz, gerçekten 
böyle düşünüyorsunuz. İşte İçişleri Komisoynunun 
kabul ettiği melun, ki sizlin eseri mahsulünüz ve doğru 
da. Çünkü, gerçekten biraz evvel Sayın Erdoğan ar
kadaşımın dediği gibi, İçişleri Komisyonunun kabul 
etliği metin, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pîan;na 
daha uygun bir metin. Çünkü, hizmetlerin bütünlüğü
nü sağlama, anında tefsirini sağlama vesair hususları 
bir bütün içinde mütalaa eden metin bu. 

Pekâlâ niye, hangi sebeple karşı çıkıyorsunuz bu 
metne? Söyleyin bana bakayım, bu kanun teklifinin 
içinde olmak kaydıyle veya sözünü ettiğiniz köylüye 
yardım anlayışı içinde neden bu metne siz karşısınız, 
onu anlatın da öğreneyim? 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Bunu soramazsın, herkesin kanaati ayrı. 

C. H . P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Dediğim gibi siz kulis oyunuyla 
meşgulsünüz. «Bu kanun teklifi geri giderse, Kanna 
Komisyon kurulursa, bizim Hükümet dağılırca, şu 
olursa, bu olurda, biz bunu seçim meydanlarında kul
lanamazsak.» Endişeniz bu. Bunun içinde kalarak bu
na mucip sebep gösterin, ben grupuma rica edeyim, 
hemen oy versin; hayır. Komisyon sözcülerinden ar
kadaşımızın kalkıp, benim Başkana bir yardımım do-
layısıyle şimdi hatırlayamadığım; fakat kerih gelen 
bir sözü vardı sayın Komisyon Sözcüsünün. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne oluyor 
Saym Başkan, ne oluyor yani, cevap mı veriyor? 

C. H . P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN- (Devamla) — Ben konuşuyorum, ne olacak be
yefendi!? Daha ne istiyorsun, evet? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tümü üze
rinde konuşma ile alâkası var mı? 

C . H . P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Var efendim, tabiî var. Ne demek 
isliyorsun beyefendi sen? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen ne 
demek istiyorsun? 

C . H . P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Lütfen oturur musun sen, beaMı 
sözümü kesmeye yetkin var mı senin? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O kürsüde 
saallarca konuşmaya hakkın var mı? 

C .H.P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devanda) — Var efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O kürsü 
babandan kalmadı sana. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Güadoğan bir da
kika efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, usulsüz bir söz hakkı verdiniz, uzun sü
redir. konuşturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Usulsüz vermiyorum efendi-sn. Bir 
dakika efendim. Lütfen konu üzerine dönün efendi::*. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tümü üze
rinde konuşuyor, komisyon sözcüsüne cevap veriyor. 

C. H .P . GRUPU ADINA FİKRET G Ü N B 9 -
ĞAN (Devamla) — Vereceğim tabiî. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne hakla 
vereceksin? 

C E L P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Bana niyabetle görev yapan ko
misyon sözcüsü ben burada bir üye iken öyie konuşa
maz; kendisine bakssn. 

Kanun teklifinin başı yanlış, verilen önergeler 
yanhş, değişmiş, şöyle olmuş.. 

BAŞKAN — O koşu halloldu Sayın Gündoğan, 
lütfen. 

C H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Beyefendi sizden şunu rica ede
ceğim; buraya geliniz, İçişleri Komisyonunun yaptığı 
bu metnin mahzurlarını sayınız. Biz de gelelim; İçiş
leri Komisyonunun yaptığı metnin doğruluğunu sa-
vuîialîm. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Mad
delere geünce 3raparsın. 

C. H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ama, kulis oyunlarına kurban 
edemezsiniz bizim grupumuzu. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Boîu) — Ne de
mek «Kulis oyunu»? Senatoya hakarettir bu. 

C .H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bizim Grupumuzu buna alet 
edemezsiniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Boîu) — Senatoda 
bir teli sen mi varsın Fikret Bey? 
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C . H . P . GRUPU ADINA FİKRET GÜND0-
GAN (Devamla) — Biz bu Parlamento kanadında; 
ancak inandığımız davaların peşinde oluruz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Deîi saç
ması mı dinleyeceğiz burada? 

C E P . GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — İnanmadığımız davaları, hele si
zin yaptığınız oyunlara aîet olarak yürütmeyiz, yü-
rüttüremeyuz. 

Esasen bilesiniz ki, bu çabalarınız da kâr etme
yecektir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ne 
yaparsın?.. Fûzuîiden işgal edersin kürsüyü işte böyle. 

C .H .P . GRUPU ADINA FİKRET GÜNBO-
ĞAN (Devamla) — Kâr etmeyecektir bu çabalarınız; 
çünkü sizin, artık tarihî döneminiz bitmiştir. Türkiye' 
de sizlin anlayışınızda siyasî partiye yer yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Görecek
sin, göreceksin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saatlerce 
konuş. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen kanun tek
lifi üzerinde konuşun efendim. Karşılıklı sataşmalara 
sebep olmayalım lütfen. 

C_ H, P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNBO-
ĞAN (Devamla) — Bu itibarla değerli arkadaşlarım, 
feiirfaaan ediyorum; biraz sonra açılacak bir usul tar
tışmasında da arzı beyan edeceğim, bu kanun tekli
finin görüşülmesinde bu ucuz politikalara yer vere
cek bir grup yok karşuusda. Bu kanun teklifinin gö
rüşülmelinde Tüzüğian 35 nci maddesinin yazdığı gibi, 
a3d İçişleri Komisyonu metninin nazarı itibara alın
ması gerekir, onun üzerinde müzakere olursa oîur. 
Olmazsa, bu Parlamentonun içinde bulunan bir grup 
olarak biz, kişiliğimizle sizle savaşırız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. saralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkkür ederim. 
ÖMER UCUZAL (E&üşehir) — Saym Başkan, 

grup adına söz istoyirum. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Sm köylüye şikayet ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, Saym İskender Cenap Ege tarafından 

görüşmelerin yeterliği hakkında önerge verilmiştir. 
Sayın Bakan ve komisyon istediği gibi görüşebiSir. 
Önergeyi saym Bakan görüştükten sonra işleme ko
yacağım. Şimdi de koyabilirim. Şimdi müsaade eder
seniz önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
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kanun teklifi tümü üzerindeki konuşmalar sonu
cunda aydınlanmıştır. Maddelere geçilmesinin oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sırada daha söz isteyen kaç kişi var? 

BAŞKAN — Söz isteyen 6 kişi daha var efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Devam etsin 

efendim. 
BAŞKAN — Önerge bu efendim. Aleyhinde ko

nuşmak islerseniz söz veririm. Yeterlik önergesinin 
aleyhinde bir kişiye söz vereceğim. Söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Hükümet konuşacak efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergeyi oyla

yın, ondan sonra Hükümete söz verin Sayın Başkan. 
•BAŞKAN — Konuşmak isteyen var mı efendim?.. 
EKREM KABAY (Burdur) — Ben bir hususu 

belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekrem Kabay. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 
«Söz isteyen yok» dediniz demin. 

BAŞKAN —• Konuşsun efendim, rica ederim. 
Buyurun Saym Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, za-

tîâiinizln bir sözüyle ilgili bir hususu hatırlatmak is
tiyorum. 

Biraz evvel önergeyi okutmadan önce «Saym Ba
kana söz vereceğinizi ve ondan sonra önergeyi işleme 
koyaeağîruzı» söylediniz. Sözlerinizin işlerliğini hatır-
Lvîmak için arz ediyorum ba hususu. 

BAŞKAN — Saym Bakan her zaman konuşma 
hakkına haizdir. Komisyon her zaman... 

EKREM KABAY (Burdur) — Sizin kararınızı be
lirttin! Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Şimdi bir işleme başladık, bu önergenin neticesini 

alaimı efendim. Önerge aleyhinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. Lehinde söz isteyen var mı?.. Yok. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Le
hinde olmaz. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü hakkında gö
rüşmelerin yeterliliği hususunu tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Çoğunlukla kabul 
edilmiştir. 
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Şândi Hükümet adına Sayın Bakan Nahit Mente-
şeVe söz veıiiyorum, buyurunuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milîetvekiîi) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun sayın üyeleri; 

Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma 
payı alınmaması hakkındaki kanun teklifinin müza
keresinde bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. Bu kanun tasarısı Sayın Süleyman Demi
re! ve arkadaşları tarafından teklif edilmiştir. İkinci 
imza olarak benim de bu teklifte ismim vardır. 

Huzurunuza geldiğim zaman, bütün üyelerin bu 
teklifi komisyonlardan geçen şekliyle veya teknik se
viyede düzeltmek suretiyle benimseyerek kanunlaş
tıracağım tahmin etmekteyim. Ancak, burada çeşitli 
polemikler yapıldı, iş, adeta politikaya döküldü. 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın süzcülerinin bu hissi
yatını anlamak mümkün değildir. 

Bu Kanunun amacı ekonomik ve sosyaldir, siya
sî hiçbir amaç bu Kanun teklifinde yer almamış bu
lunmaktadır. Gerekçede de belirtildiği gibi, köyler 
arasında ikilikler yaratılmakta, fakir olan, katılma 
payım veremeyen köylere öncelik tanımamakta ve bu 
suretle adaletsizlikler meydana gelmektedir, işte esas 
amaç bu. Esasen köye götürülen hizmet, sosyal ada
let ilkesine uygun bir hizmettir. 

Biz 1965'te Hükümet olduğumuz zaman, köyden 
fışkırmayan, nimetlerini köye götürmeyen bir kalkın
manın taraftan değiliz dedik. O andan itibaren köye 
hizmetlerimizi artırdık. Burada rakamlar vermek su
retiyle huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim. Ancak 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri Demokrat 
Parti devrinden bahsettiler, Cumhuriyet Halk Par
tisi devrinden bahsettiler ve Adalet Partisi devrinden 
bahsettiler; hatta Atatürk'e karşı olunduğundan bah
settiler. Sayın Feyyat arkadaşımız demin «Atatürk'e 
hakarettir bu şekilde konuşmak» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokratik Partinin kuruluşunda köy yatar. O 

zaman genç bir talebe olarak Demokrat Partiye gö
nül vermişsem, köye götürülmeyen hizmetler sebe
biyledir. Köye yapılan eza ve cefa sebepleridir. Kö
yün ürettiği mahsulüne ortak oluyorsunuz, Toprak 
Mahsûlleri Ofisini gerçeğe uygun olmayarak koyu
yorsunuz, köye okul götürüyorsunuz, okul götürür
ken köyün kaldıramayacağı birtakım mükellefiyetleri 
koyuyorsunuz, hayvanım satan, merkebini bu yolda 
satan fakir köylüyü gördüğümüz için biz Demokrat 
Parti hareketinde yer aldık. Esasında temel felsefe
de bu yatmaktadır. 

Onun için köy ihmal edilmiştir. Büyük Atatürk 
«Çağdaş medeniyete ulaşacağız» demiş, arkasından 
ilâve etmiş, «Köylü efendimizdir» demiş. Bir taraf
tan Türkiye'yi çağdaş medeniyete ulaştırmak ister
ken, diğer taraftan köylüyü efendi yapmak, köylüyü 
ekonomik yönden kalkındırmak, sosyal adaletsizliği 
izale etmek hedefini vermiştir; ama ne yazık ki Cum
huriyet Halk Partisi bu felsefesi benimseyememiş, zor 
tatbik etmek istemiş. Madem mükellefiyeti tatbik et-
m'ş, ondan sonra bu gibi yol mükellefiyetleri tatbik 
etmiş ve iktisaden güçsüz zavallı köylüyü ezmiştir, 
bu bir gerçek, bir tarihî vakıayı ben burada anlat
mak istiyorum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Celâl 
Bayar'a sor onu, bana değil. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — İşte bu Demokrat Parti köyde imece 
usulüne son vermiş, köye makine sokmuş. Niçin,.. 
Yol getirmek, köye su getirmek için gayret göster
miş, ondan sonra Adalet Partisi bu felsefeyi devam 
ettirmiş. Köye elektrik, su, yol köye telefon, köye as
falt getirme Adalet Partisi Hükümetlerinin görevi ol-

•j muştur. 

Peki Sayın Kocaman arkadaşım burada söylediler, 
«Bu, seçimden sonra getirilmiş bir tekliftir. Bîr so
rumsuzluk ifade etmek istemişlerdir» demiştir. Esa
sında ortada sorumsuzluk yok. Çünkü, biz seçim be
yannamemize koymuşuz, seçim beyannamemizde ne 
demişiz, 99 ncu sayfa 11 nci satır, 1973 Adalet Par
tisi Seçim Beyannamesi : «Köye götürülen bütün 
hizmetlerde yol, su, elektrik, okul ve saire de katıl
ma payları kaldırılacaktır.» 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — C. H. P. 1969'da, 
ama. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE" 
(Devamla) — «Köy Kanunu değiştirilecek ve köy kal
kınmasında süratlendirilen bir yapıya kavuşturulacak
tır. Tek mahsûl ve bağlı köylerimizde geçim standar-
dmı yükseltmek için hayvancılık, arıcılık, tavukçu
luk gibi projelere öncelik verilecek, tek mahsûl üre
ten, hububat çiftçisine Devlet yardımı yapılacaktır. 
Köylünün ürettiği malı değer pahasına satması için 
üretim ve pazarlama kooperatifleri teşvik edilecek ve 
desteklenecektir.» 

Köye yönelik çeşitli, kooperatifçiliğe yönelik bir
takım tedbirler hep 1973 Seçim Beyannamesinde yer 
almıştır. Ondan sonra seçim, daha Hükümet kurul
mamıştır diyor. Biz çoğunluğu sağlayamadık, bu ger
çek; ama bir parlamenter olarak, seçilen kimseler ola-
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rak vaat etiğimiz hususlan teklif etmek bizim hak- j çok ürettiği zamanlar fiyatlar düşmesin, arz ve talep 
kım>z,. Onun için sorumsuzca bir doygu içinde bu 
teklif yapılmamıştır.- Beyannameye isîinsden ve köyde 
yapağımız beyanlara istinaden ve millete vaat etîî-
ğimiz beyanlara istinaden yapılmıştır. _ Onun için bîr 
sorumsuzluk duygusu katiyen yokta-. 

Bir arkadaşım «Daha evvel niye yapmadanız?» 
dîye söyledi, bu alda da gelebilir. Türkiye'nin bir an
da kalkınması mümkün değil. Sosyal hedeflere bir 
anda varmak mümkün değildir. Onun için Türkiye' 
yi iktssaden güçlendireceksiniz, rmsayyen bir ekono
mik güce ulaştıracaksınız ve ondan sonra sosyal 
amaçlara da yöneleceksiniz. îşte yaptığımız bu. Da
ha ne demişiz, köylere bu kakhm paylarının vazge
çilmesini istemişiz. Ondan sonra ne vat etmişiz?... 
Sağlık s'gortası getireceğiz, bütün yurttaşlarımıza de
mişiz. 

Ondan sonra Tarmı Sigortasını vaat etmişiz. Çe
şitli sosyal amaca yönelik fikirleri benimsemişiz ve 
vaat etmişiz. Ondan sonra bu teklifleri kanun teklif
leri haline getirmişiz. 

Şimdi Hükümet olarak da bu kanun teklifini be-
nimsiyoruz. Bütçede bir ödenek tefrik edilmiş ve 
bunun gerçekleştirilmesi için gayret sarf ediyoruz. 

Köy ve köylü meseleleri demin de arz ettiğim gi
bi, yüzyılların biriktirdiği problemlerdir. Hep bun-
iar söylenir, daha evvel köye gittiğiniz zaman (eski 
parlamenter arkadaşlarım bilirler) sizden köylü hiç 
bir şey istemezdi; ama bugün istiyor. Yolunu yapı
yorsunuz, muayyen ölçülere göre, suyuna getiriyor
sunuz, suyunu getirdiğiniz zaman evinde su istiyor, 
şehirde olduğu gibi. Yol istiyor, asfalt istiyor, yapı
lıyor. Elektrik istiyor, evinde elektrik yakıyor. Te
lefon istiyor, telefon götürüyorsunuz, santral istiyor; 
çünkü evinden konuşmak istiyor, 10'hık santral gö
türüyorsunuz, 3 ay sonra geliyor «Bey bu yetmedi» 
diyor 103'Iük santral istiyor. 

Dernek ki, köylümüz ister hale gelmiş, Bu gü
cü kim vermiş? Bu noktada Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi grup sözcüsüyle ayrılmaktayız. «Biz Ye
ni Cumhuriyet Halk Partisi olarak birtakım şeyleri 
koyduk» diyorlar; ama icraata bakınız. 1973'den 
sonra Millî Selâmet Partisi ile Hükümet olan Cum
huriyet Kalk Partisi, köylere ne hizmet götürmüş, ra
kamlara bakın, mukayesesini yapınız?.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Taban fiyatları
na bakın, 

ULAŞTIRMA BAKANI NAKİT MENTEŞE 
(Devsmia) — Taban fiyatı. Taban fiyatı, Adalet 
Partisinin getirdiği 19-55'deki bir felsefedir. Köylü 

kaidelerine tabi olmasın, ondan sonra bir taban fi
yatı konsun, dendi. Pamukta kondu bu, tütünde 
kondu, çeşitli maddelerde kondu, buğdayda kondu. 

Buğdayda, Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 po
litikasını biz tenkit ettik. Neden tenkit ettik?.. Pi
yasa fiyatına uymuyor diye. Piyasa fiyatının altında 
buğday taban fiyatı tayin edilmiştir Cumhuriyet 
Halk Partisi devrinde, 1974'de Toprak Mahsulleri 
alımlarına bakınız, üretilen buğdaya bakınız, Top
rak Mahsulleri deposuna buğdayın gelmediğini gö
receksiniz. Neden?.. Piyasa değerinden daha dü
şük olduğu için. Ondan sonra 1975 - 1976'daki uy
gulamaya bakınız, Toprak Mahsulleri depolarına gi
ren buğdaya balcınız, üretilen nispeti almak suretiy
le. O takdirde bunun çok daha fazla olduğunu gö
receksiniz. Rayiç fiyattan, aşağı taban fiyatı, çiftçiye, 
köylüye yaramamıştır, bilâkis arasının, tefecinin va
sıtası olmuştur. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Taban fiyatları 
bizde % 52, sizde % 32. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaçtan 
kaça getirdiniz Sayın Bakan?. 

ULAŞTIRMA BAKANİ NAKİT MENTEŞE 
(Devamla) — Onun için değerli arkadaşlarım, bura
da çeşitli mukayeseler yapmak suretiyle huzurunuzu 
işgal etmek istemiyorum. 1974'de hiç bir temel anla
mamış, büyük dev eserler hizmete konamamıştır. 
Neyle yapacaksınız köye hizmeti?. Ekonomik gücü-
büyütmedikien sonra, ekonomiyi geliştirmedikten 
sonra köye nasıl hizmet götüreceksiniz?.. Bir taraf
tan büyük eserler meydana getirilmektedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lafla.. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Laf gemisi 1967de 
idi ucuza!. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Ne yapıyorsunuz?. Gübreye zam ya
pıyorsunuz. Sayın arkadaşlarım hep burada politika 
yaptılar, bize de hak doğdu. 1974'de gübreye üçte iki 
nispetinde, üç misli zam yaptınız. Yani 64, 65 kuru
şa satılan gübre 180 kuruşa satikh. 150 kuruş olan 
450 kuruşa satıldı. Ondan sonra?. Ondan sonra köy
lü satın alamamaya başladı. Çünkü köylü gübreyi 
yeni öğrenmiş, gübre ekmeyi yeni öğrenmiş. Onu 
alamayacak bir noktaya getirirseniz, o zaman üreti
mi arttırmak mümkün değil. Hem ekonomiye zarar, 
hem köylüye zarar, işte daha 1 Nisan 1975'de gü
venoyu almadan yaptığımız cesaretli karar budur. 
Ondan sonra üretim arttı. 
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EKREM KABAY (Burdur) — Köyiü gübreyi 
şimdi de bulamıyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — 1975'de üretim 15 milyon tondur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 1974de 
ekildi o buğday. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Yanılıyorsunuz. Derhal gübre kullanıl
maya başlandı. Gübre stokları vardı. Gübre 
Stoklarım biz tükettik. Neden?.. Köylü daha çok 
üretsin, ekonomi daha büyüsün ve köylünün 
cebine daha çok para girsin. Onun için bu 
fedakârlık yapılmıştır, ve başarılı olmuştur; ama 1974 
politikası bu noktada başarılı değildi. 

özür dilerim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanı burada bu Kanun üzerinde beyanda 
bulunacağı yerde, hep politika yaptı, sümmettedarik 
konuştu. Onun için istiyorduk ki, biz, bir ışık tut
sun kanuna, kanunun aynen geçmesi bazı arkadaşla-
rımızca isteniyor; ama ilâveler yapılsın, en iyi bir şe
kilde geçsin ve köylü şehirliden tefrik edilmesin. 

Bir muayyen ekonomik güce erişmişsiniz; artık 
400 milyon, 750 milyon Türk Lirası bir şey ifade et
memektedir. 230 milyarlık bir bütçede köylüye ya
pılacak bu fedakârlık, fedakârlık değildir muhterem 
arkadaşlarım. 

Sosyal adalet diyorsunuz, fakir köylü.. 1971'de 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olarak Adana'ya 
gittim. Sayın Ünaldı'nın ilçesi var; 13-14 tane köyün 
elektriği açılmamış, dört beş ay bekliyor. Neden?.. 
Katılma payını vermemiş, fakir, dağlık bir bölgedir 
onun ilçesi. Derhal çare bulduk, direktif verdik ve 
elektriği açtırdık. 

Bu misalleri çok çoğaltmak mümkün ve ondan 
sonra sosyal adaletten bahsetmek suretiyle, köyün 
bu katılım payına iştirak etmeyeceksiniz, bir istirkab 
içine gireceksiniz. (C. H. P. sıralarından «İştirak edi
yoruz» sesleri.) 

Böyle bir politikayı tasvip etmek mümkün değil
dir. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon söz istiyorlar mı efendim?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır 
efendim, görüşmeyeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Er
doğan Bakkalbaşı tarafından verilen bir önerge var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada efendim. Maddelere geçil
mesi kararlaştırıldiktan sonra bu önergeyi nazarı 
dikkate alacağız efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önerge 
ile maddelere geçilmesi istenmiştir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerindeki konuş
malar bitmiştir. «Sön söz» sıradaki bir üyenindir. 
(A. P. sıralarından «Söz veremezsiniz» sesleri) 

Bir dakika efendim, müsaade edin. 
Sayın Sırrı Atalay?.. Yok. 
Sayın Hasan Güven?.. Buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Benim 
önergem maddelere geçilmesi hususunda idi. Oyla
nıp, maddelere geçilmfş oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, tümü halikında müzake
relerin bitmesi hakkında idi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hem kifayet, 
hem de maddelere geçilmesi hususunda idi Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. Lütfen kı
sa konuşmanızı rica edeceğim efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
«Müzakereler bitmiştir» dedikten sonra söz veremez
siniz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

Katılma paylarının yasal yoldan kaldırılması için 
getirilen bu teklifin müzakeresini yapıyoruz. Köy
lüye yakın zamana kadar, (Ayırım yapmadan belir
teyim) ayrıcalık yaratan bir eyleme, işleme tabi tu
tulan bir politika izlenmiştir, doğrudur. Tek parti 
devrinde de böyle olmuştur, çok partili devirde de 
böyle olmuştur. Yalcın zamana kadar bu böyle gel
miştir. 

Bir komi üzerinde anlaşmamız lâzım; bizini iste
diğimiz, bizim aradığımız; ille ve ille köylüye bu 
hizmetlerin getirilmesidir. Bunun şu veya bu parti 
tarafından getirilmesi sorunu değil, gerçekçi açıdan 
bakacağız, bunun yanısıra bazı gerçeklere de deği
neceğiz. 

«Burada politika yapıldı» dendi. Sayın Bakan 
politika yapıldığından bahsetti, kendileri de tabiatıy
la politika yaptılar, yapmadılar değil. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Hak doğdu. 
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HASAN GÜVEN (Devamla) — Hak doğdu.. 
Evet o hakkı biz de kullanmış olalım. 

Bazı gerçekleri dile getirelim : 
Öncelikle Anayasamızın 42 nci maddesi «Angarya 

yasaktır» demiş. Demek ki, zorla bu şekilde, halkın 
bu hizmetlere katılması, dolaylı yollardan dahi zor
lamak angarya niteliğindedir, Anayasa dışıdır. Onun 
yanı sıra, «Memleket ihtiyaçları zorunlu kıldığı alan
larda vatandaşlık ödevi niteliği alan, beden ve fikir 
çalışmalarının seki ve şartlan, demokratik esaslara uy
gun olarak kanunla düzenlenir» demek suretiyle gö
nüllü katılmalara kapıyı açık tutmuştur. Ancak, Ana
yasamızın 53 ncü maddesi de «Devlet olanaklarıyle hu
dutlu olarak sosyal ve ekonomik hizmetlerin görülme
sini şart kıldığı gibi, tarım ürünlerinin değerlendiril
mesi, tarımla uğraşanın emeklerinin değerlendirilme
sinin gereklerine Anayasa olarak hüküm getirmiştir. 

Sayın Bakan kendileri yönünden, tarımla uğraşan 
Türk köylüsünün özellikle tarım ürünlerini değerlen
dirmek suretiyle korunduğunu ve bunun dışında Türk 
köylüsünün bu tip durumunu iyileştiren eyleme tabî 
tutulmadığım beyan ettiler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler. 
BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakikanızı rica edi

yorum. 
Sayın üyeler, saat 18.58 çalışma süremiz dolmakta

dır. Bii' önerge vardır, okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun maddelerine geçinceye kadar mesai sa

atinin uzatılmasının oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Kahramanmaraş Bilecik 

Adnan Karaküçük M. Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel almış olduğu
nuz kararda tümü hakkındaki konuşmaların yeterliği
ni oylamıştım ve sayın Bakanın konuşmasından son
ra bir sayın üyeye söz verdini ve maddelere geçilmesi 
hususunu yüksek oylarınıza arz edecektim. Şimdi,. 
vakii darlığı doîayısiyle maddelere geçilmesinin oy
lanmasına olanak vermek, imkân vermek üzere bir 
önerge gelmiştir, mahiyeti budur. Hem Sayın Hasan 
Güven'in konuşmasını bitirmeli, hem de maddelere 
geçilmesi oyunu almak için o zamana kadar mesai
nin devamını isteyen bir önergedir. 

Bu önerge hakkında söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, eğer müsaade ederseniz, biraz evvel buyurduğu
nuz giM münhasıran bir oylama yapmaya müteallik 

ise feirşey demem. Şayet tüm kanunun bitimine kadar 
ise hayır derim. (A.P. sıralarından «hayır» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam efendim, bir dakika. 
Efendim, kürsüdeki sayın hatibin konuşmaları

nın devamını sağlamak ve Genel Kurulun maddelere 
geçilmesi hususundaki oyunu istihsal etmek için bu 
müddete kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam 
etmesi hususunu yüksek tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Devam edin Sayın Hasan Güven. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Kısa bu girizgâhtan sonra esas konuya geleceğim. 

Yalnız şu kadarını Sayın Bakan da kabul ederler, 
1974 yılında taban fiyatlarda ortalama fiyat artışı bü
tün Türkiye'deki ürünlerde % 52'dir; ondan sonraki 
yıl verilenlerin ortalaması % 12 dir. Bu fark böyledir. 
Planlamanın rakamıdır, itiraz ederseniz, bunları res
mî belgelerle gösterecek durumdayım. 

Bu konuyu bırakarak, esas soruna geliyorum. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'de bir köylü şehirli ayrımı vardır ve 

nitekim Sayın Başbakan da sık sık «Şehirde ne var
sa, köyde o olacaktır» demek suretiyle bu ayrımın 
varlığım kabul etaısştir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; 
Bizim üzerinde duracağımız önemli sorun, bu 

mevcudu gerçeği ile kabul edip, bunu gidermek için 
olumlu, gerçekçi katkılarda bulunmak Olacaktır. Tür
kiye'nin nüfusu 41 milyon olup, 23 milyon 700 bini 
bugün köylerde yaşamaktadır, % 60 nüfusumuz köy
lerdedir. Türkiye'de gayrisafi yurt içi miBî hâsıladan or
talama fert başına 4210 îka düşüyor. Köyde bu mik
tar 1 740 liradır. Sanayi ve hizmetler kesiminde 7 580 
liradır. Çalışanlar yönünden bu değerlendirme yapılır
sa fert başına ortalama 12 020 lira düşmektedir. Ta
rımda bu miktar 4 740 liradır. Sermaye ve hizmetler 
kesiminde 23 140 liradır. Bu rakamlar gösteriyor ki, 
bugün şehir ile köyde yaşayan insanlar arasında geîir 
ve olanak bakımından en az beşte bir fak vardır. 

Yasanın en belirgin özelliği; köye Devlet katılma 
payları olarak, bilhassa yol, su, elektrik ve benzerle
rinde bu payları almamak suretiyle Anayasanın eşit
lik ilkesini uygulayacaktır. Zira, şehirde bu amaçla 
yapılan tüm hizmetler yol sorunu için, su ve diğer çe
şitli şeyler için kamulaştırma müessesesi alabildiğine 
işletilmektedir. Devlet para vermektedir, köyde yapı
lan yol için bir kuruş vermez. Şehirdeki elektrik so-
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nmıiîîu topyekun Devlet çözmektedir. Köydekine ve
rilmez. Su sorunu keza böyledir. Demek ki, bu giri
şim aslında Anayasanın koyduğu eşitlik ilkesine de 
aykırı gelişmektedir. Sonra, sosyal devle i ilkesinin 
bir gereği olarak da Devlet, dünkü devletten farklı 
olarak bugün toplum içerisinde sosyal dengesizlikleri 
de giderecek, dengeli kalkınmayı esas alacak ve bir 
kıymetli arkadaşımın belirttiği gibi bölgelerarası den
gesizlikleri de gözönünde tutarak hizmeti getirecek
tir. 

Doğudaki uygulama ile Batıdaki uygulama, sana
yileşmiş bölgelerdeki uygulama ile kırsal alandaki uy
gulama arasındaki dengesizliği kaldıracaktır. 

Şimdi Sayın Tunçka'naî burada bir konuya değin
diler. Biraz garip gibi geldi; fakat, bir nokia ile ben 
katılırım. Eğer, uygulamayı biz Devlet olanaklarından 
son derece az pay ayırmak suretiyle Türkiye'nin, Türk 
köylüsünün su, yol, elektrik gereksinmelerini 20 yıl
da, 30 yılda yapacaksak, bu gönüllü katılma kalsın. 
Yok, bunun çarelerini bulup etkin bir derecede Dev
let yardımım görerek fakir fukara bu köylü kesimi
nin dertlerini bir an önce derman sağlayacak tarzda 
bir devlet yardımı yapacaksak, buna «evet» diyoruz. 
Bunun böyle olmasını istiyoruz. Ye nitekim, 'bugün 
Türkiye'de 36 bin köy vardır, 86 bin jerleşnıe bölgesi 
vardır. Sadece 9 400'üne elektrik gelmiştir. O halde 
dörtte birine elektrik gelmemiş durumdadır. Bu elekt
rik dağılımı da dengeli kalkınma, bölgelerarası denge
sizliği giderme eylemine uygun yürütülrnenıişîir. 

Batı Anadolu'nun illerinde elektrik sayısı oîan köy 
oranı çok fazladır. Dogu'da bu oran düşüktür, bu 
bir gerçek. Karadeniz Bölgesinde ise, gene düşüktür. 

Bizim bir sorunumuz var. Sayın Taranoğlu'da ge
çen gün yukarıda müzakere edilen Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin müzakeresinde di
le getirdi. Dağlık alandır, evler toplu halde değildir, 
arazi sert ve çetindir. Bu özellikleri gözönünde tutula
rak elektrik tevsii (genişleme) eylemine gidilmediği 
için, buralardaki ihaleler bir türlü müteahhitler tara
fından alınmıyor. Alınanlar yerine getirilmiyor. Geti
rilmeyince de % 25 oranında Türkiye çapında (Veri
len rakamların doğru olduğunu kabul ediyoruz) elekt
riklenme olduğu bir ortamda bu bölgelerde bu oran 
çok aşağıda seyretmektedir. Ancak ve ancak gelişmiş 
Batı bölgeleri ve toplu köylerin bulunduğu mıntıkala
ra hizmetler gitmekte, Doğuya bu hizmetler getiril
memektedir. 

Görüyorsunuz ki, öne sürdüğümüz sorunlarda bir 
parti ayrımı yok. Hizmetin getirilmesi için ihtiyaç için

de olun insanlara biran evvel el uzatmanın çareleri 
aranmaktadır*" 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir konu üzerinde de ısrarla duruyoruz. Bu hiz

metleri yaparken sadece amacımız sosyal değildir di
yoruz; ekonomiktir de. Ekonomik bir gerçeğe de gi
deceğiz. Köyde kalkınmayı sağlayabilmek için köylü
nün demin verdiğim, üretimden aldığı payın mutlaka 
ve rnataîaka yükseltilmesi gerekmektedir. Nasıl olacak? 
Altyapı tesirleri olarak sa, elektrik, yol biran evvel 
köye getirilecek, köylü kredi yönünden korunacak. 
Bugünkü sistemden daha etkin bir sisteme gidilmek 
pireliyle onun yanı sıra el sanatları geliştirilecek. 
Köylünün huzuru yerine getirilmek suretiyle şehre 
aksım da önlenecektir. O halde bu hizmetlerin çok 
iyi bir şekilde görülebilmesi için, biraz evvel 
de bahsettiğim gibi bugün ayrılacak ödenek sis
temi ölçüsü içerisinde, kuşkumuz odur ki, uzun müd
det Türk köylüsü beklediği bu hizmete kavuşamaya
caktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir sorun üzerinde de durmak istiyorum. 
Şimdi, kalkınma paylarının köylüden, halktan alın

masını kaldırıyoruz ve «Bu tip girişimler hizmetin ge
tirilmesinde öncelik nedeni olmayacaktır» diyoruz. 
Bunun yanı sıra bir sorunla karşılaşacağız. Bunu de-
iîiekle birlikte köyün nüfusu, imkânları, hizmete olan 
ihtiyacı bakımından mutlaka 36 bin köyün 26 binine 
elektrik geleceğine göre bunu bir sıraya sokacağız. Bu 
s'Talamaıısn ölçüsü ne olacak?... Ba sıralamada neye 
clayanacpğ'z?*.. Eğer bu sıralamada adam kayırma, 
partizarlik ön plana geçecekse bu yasa, Türk köylüsü 
içerisindeki hizmet getirme bakımından hep hak esa
sından saptırılarak kay?.rma esasına doğru kayacağız 
kuşkusu içindeyiz. Zira bir ölçü, bir somut ölçü geîirü-
msyor, söylemiyor. Bunun da özellikle ne şekilde gi
derileceğim, hakiki ihtiyaç sahibine öncelik derecesi 
esas acınmak suretiyle nasıl yapılacağını da ilgililerin 
burada beyan etmesi gerekmektedir. 

Yine İçişleri Komisyonunun kararıyle Bütçe ve 
Plan Komisyonunun kararı arasında bir çelişki var, 
köyde hizmetin görülmesi bakımından. Önce haklı ola
rak şu sözîenişte bulunacağız; bu konuyla son de
rece yakından İlgili, hatta hizmetin çoğunun getirme
sin] sağlayacak oîan TEK kuruluşu ve Sayın Bakan 
Bütçe ve Plan Komisyonuna gelip gerekli bir bilgiyi 
bizlere vermediler. Son derece önemli oîan bu yasa 
sadece orada kendi olanaklarımız içerisinde ele alına
rak bir sonuca vardık. Ben illâ bu işin Köy işleri Ba-
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kanlığında veya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
da yürütülmesi değil de, en iyi bir şekilde Türk köy
lüsüne hizmetin getirilmesi için hangi yönden fayda
lı olacağı hususunda aydınlanmak ve ona göre oyu
muzu vermek isterdik. Şimdi köy içimle elektriğin iş
letilmesini Köy İşleri Bakanlığına verilmesini öngören 
bir içişleri Komisyonu karan var; bir de, baştan 
sona bu hizmetlerin TEK elinde yürütülmesini öngö
ren Bütçe ve Plan Komisyonunun bir raporu var, 
Tabiatiyle sırası geldikçe ilgililer bu konuda izahat ve
recekler ve ondan sonra biz de görüşümüzü beyan et
miş olacağız. Yalnız bu açıklama bizden esirgendi de
meyin de, bir ihmale mi geldi, ne olduysa bize verile
medi ve bir çelişki raporlar dizisiyle Senatonun huzu
runa gelmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerimi toparlıyorum. Bir defa şu konu yanlış 

anlaşılmasın. Türk köylüsünden hizmeti kıskanan in
san bu Parlamentoda yoktur. Bu Parlamentoda herkes 
ezilen, incinen insanların çoğunluğunun Türkiye'de 
köylerde yaşad;ğını bilir ve kabul eder. Demin verdi
ğim rakamlardan bu ezintinin şehre oranla köyde 5 
misli olduğu gerçeğini de kabul eden 

Sayın Bakan haklı olarak kendi programlarını oku
dular; 1973 yılında açık olarak bu katılma paylarını 
kaldıracağını iktidar olduklarında vaat ettiler; ola

madı, parlamenter olarak bu görevi yerine getirdi. 
Ama Sayın Bakan şunu da kabul etsin ki, 1968 yılın
da sola dönük, halkla bütünleşen bir parti € . H. P. 
daha evvel bunu seçim bildirgesine koydu. Şimdi bu
rada bir gerçek vardı; halk eninde sonunda iktidarları 
kendi çizgisine getirecek, getirir, halka hizmet ettirme
sini bilir. Şayet bu düşünceyle evvelden hareket edil
miş olaydı halk tercihini dikkate almış olarak iktidar
da oldukları 1965 yılında bunu mutlaka gerçekleştirir
diler. Demek ki, halkın bu yöndeki etkisi, akıllı dav
ranışı onları da hizaya getiriyor ve bundan da mem
nun kalmış oluyoruz. 

Yasanın Türk köylüsüne hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Güven. 
Efendim, tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini yüksek tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Başkanlığa verilmiş çıkarılma, mad
delerde değişiklik isteyen önergelerle yasa teklifinin gö
rüşülmesinde İçişleri Komisyonunun kabul ettiği met
nin esas alınması hakkındaki önerge gelecek Birleşim
de işleme tabi tutulacaktır. 

1 Şubat 1977 Salı günü saat 15.QG'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, TRT Genel Müdürüne dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdemin yazılı ce
vabı. (7/685) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Saym Millî Eğitim Bakanınca, 

sözlü olarak, yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 

Ahmet Yıldız; 
Tabiî Üye 

Hiç bir meşru yasal dayanağı kalmadan, TRT.'nin 
işgalcisi durumunu inatla sürdürmekte oian Saym 
Prof. Şaban Karataş'ın ve O'nu orada tutan Hüküme
tin, Damştaym kararlarım açıkça çiğneme suçlarına, 
Atatürk Üniversitesi yönetiminin de ortak görünme 
durumuna son verilmesi için, tüm öğretim üyeleri 
derneği adına, Sayın Prof. Cevat Geray Üniversite 
Rektörlüğüne başvurmuştur. Üniversitelerin partizan 
politikaların dışında kalmaları ve ancak meşru bir 
statü içinde ve toplumsal yarar yönünden de gerekli 
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olduğu hallerde, üyelerine, Üniversite dışında çabşraa 
izni vermelerine ilişkin yasal kurallara açıkça aykırı 
davranan, hukuk dışı durumuna düşmüş bulunan Sa
yın Karataş'a verilen iznin geri alınarak Üniversiteye 
geri çağırılması geciktirilemez bir hukuksal zorun-
luk haline gelmiştir. 

Üniversite, verdiği iznin bu ölçüde kötüye kulla
nılmasına ve hukuk dışı bir durumun sürdürme veba
line ortak görünmeye, daha fazla göz yumamaz. 

Gerçekten, devletimizin kurucusunun adını taşıyan 
bir bilim kurumumuz, bir üyesinin, Anayasanın 114, 
120 ve 132 nci maddeleri ile TRT yasasını açıkça çiğ
neyen, Kurumu iktidarın etkisine sokan, Atatürk ilke
lerine ters düşen, bu tür yasa dışı işgalciliğinde İsrar 

eden, meşru yola gelmesi için yapılan uyanlara da, hiç 
bir devlet memuruna yakışmayacak bir dille saldıran 
ve bütün bu hukuk dışıhklan da, verdiği izne dayana
rak yapmakta olduğunu gördüğünden, çok kötüye kul
lanılan iznini geri alması ivedi bir yasal gerek haline 
gelmiştir. Bunu sağlamada Millî Eğitim Bakanhğı da, 

Danıştay yasasınca, hükümlü ve sorumlu bulunmak
tadır. 

Belirtilen durum ve yasal gerekler karşısında, Ata
türk Üniversitesinin Prof. Karataşa verdiği izni geri 
almasını daha da geciktirmemesi için ve geri alma
dığı takdirde de, Bakanlıkça ne yapılması düşünüldü
ğünün, sözlü olarak, açıklanması. 

27 . 1 . 1977 O : 1 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 27 . 1 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 66 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

tîgi : 15 . 7 . 1976 tarih ve 953S - 3984 - 6/73 
20 . 1 . 1977 tarih ve 9638 - 3984 6/685 sayılı yazıla
rımız : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız' 
m, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Aîi Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıîdız'm 
Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Cevabımız 

1750 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin son parag
rafında «Hükümetin teklifi ve Senato kararı ile ihti
yaç duyulan hallerde, Üniversite öğretim üyeleri her 
türlü hakları saklı kalmak ve üniversitedeki özlük hak
larından da faydalanmak kaydıyle, Devlet Planlama 
Teşkilâtı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu ve benzeri kuruluşlarda veya Bakanlıklarda ge
çici süre ile görevlendirilebilirler» denilmektedir. 

Prof. Şaban Karataş'da bahsi geçen kanun hükmü 
gereğince TRT Genel Müdürü olarak görevlendiril
miştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

• « -
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NCİ BİRLEŞİM 

"27 . 1 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek-
Eonmesine dair kanun teklifi ile Millet Meclisince 
reddoZunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
P*a:ı Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 2/299; C. Se
natosu : 2/109) (S. Sayısı : 647'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 1 . 1977) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ügiîi Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Suîtanhaınam'da 
vukubulan yangmîar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkımla Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Scçiîen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeü atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğftı ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/62) 

6. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Ka-
msnuna bağlı cetvellerde değişikik yapıFması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 648) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Köye götürüîen hizmetlerden hiç bir adla 
katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifinin 
MiEet Medisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 2/9; C. Senatosu : 2/111) (S. 
Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1977) 





Topiant, : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 649 

Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç Bir Adla Katılma Fayı Alın
maması Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan 
Komisyonları Raporları (M, Meclisi : 2 / 9 ; C. Senatosu : 2/111) 

(M. Meclisi S. Sayısı : 331'e 1 nci Ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 1 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8612 

C UMHURÎYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1977 tarihli 29 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, köye gö
türülen hizmetlerden hiçbir adla katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 3.6; 
25.11: 16, 30 . 12 . 1976, 4, 6 . 1 . 1977 tarihli 107, 13. 16, 26, 27 ve 29 ncu Birleşimlerinde görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 33ı"e l nci ek). 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köye götürülen hizmetlerden alman katılma paylar;nın kaldırılması hakkında kanun teklifimiz gerekçesiyle 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı i!e arz ederiz. 
2^ , 10 . 1973 

İsparta Muğla Eskişehir Aydın 
Süleyman Demire! Nahif Menteşe Seyfi Öztürk Behiç Tozkoparan 

Eskişehir Samsun Kastamonu 
Prof. Dr. Orhan Otjur. Selâhattin Kılıç Sabri Keskin 

GEREKÇE 

Halen, uygulanmakta olan 'köye götürülecek hizmetlerden katılma payı alınması usulü köyler arasında iki
lik yaratmakta ve fakir köyler aleyhine zengin köylerin bu hizmetlerden öncelikle istifade etmelerine yo! aç
maktadır. 

Bu durum, fakir köylerin Devletten umutlarını kesmelerine, zaman zaman çaresizlik içinde Devlete küs 
melerine bile sebep olmaktadır. 

Teklif olunan kanunla 'köye hizmetlerin götürülmesinde katılma payı öncelik kazandırma vasıtası olmaktan 
çıkarılacak böylece, hizmetlerin daha âdil ölçülere göre köylere götürülmesi mümkün olacak tir. 

Bu şekilde, götürülen hizmetlerden katılma payı alınmayacağından, köylerde kalacak olan meblâğların bu 
köylerin iktisaidî ve sosyal kalkınmaları hizmetinde kullanılmaları imkânı da doğacaktır. 

Tasarının 'kanunlaşması halinde, köylerimizin iktisadî ve sosyal kalkınmasının hızlanmasına yardımcı oluna 
caık ve gerçekleştirmeye çalıştığımız sosyal refah devleti hizmetierioıin 'köylere daha çabuk ve dengeli bir şekilde 
ulaştırılması sağlanacaktır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

13 . 1 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Ocak 1977 tarihli 29 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen «Köye 
götürülen hizmetlerden hiçibir adla katılma payı alınmaması hak'kmda kanun teklifi» Millet Meclisi Başkanlı
ğının 10 Ocak 1977 tarihli ve 8612 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Ko
misyonumuzun 13 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde in
celendi ve görüşüldü. 

Teklif, köye götürülen hizmetlerden daha eşit olarak köylerin faydalanmasını amaçlamakta ve bu amaçla 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun ve 7478 sayılı Köy îçme Sulan Hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin bazı fıkralarını yürürlükten kaldırmaktadır. 

Teklif, tüm olarak esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, uygulamaya açıklık ve ko 
1 aylık getirmek amacıyle; 

a) 3 ncü maddenin son fıkrası toplu bağışların da önceliğe sebep olmayacağı eklentisiyle 1 ncı maddeye 
son fıkra olara'k eklenmiş, 4 ncü madde de yeniden düzenlenmiş ve teklif Komisyonumuzca bu şekliyle de
ğiştirilerek kaibul edilmiştir. 

Gereğinin yapılması için Komisyon raporumuzu Yüksek Başkanlığa saygı ile sunarız. 

Sözcü 
Eskişehir 

3 ncü maddede söz hakkım 
mahfuzdur. Muhalifim 

Hikmet Savaş 

Balıkesir 
Hikmet Arslanoğlu 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı. 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Kâtip 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Ordu 
B. Sıtkı Baykal 

Toplantıda bulunamadı. 

Samsun 
Şaban Demirağ 

Malatya 
Hamdi Özer 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara Cumhurbaşk 
ibrahim Öztürk Şerif 

Toplantıda bulunamadı. 

anınca 
Tüten 

Tabiî Uye 
Ekrem Acuner 

Toplantıda bulunamad 

Üye 
Münhal 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

îmzada bulunamadı 

s. u 
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C. SENATOSU ESKİŞEHİR ÜYESİ HİKMET SAVAŞ'IN MUHALEFET ŞERHİ 

Yasa önerisinin birinci maddesinde, «Köye Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürülen hizmetler kar
şılığında hiçfoir ad altıada katılma payı alınmaz» ilkesi öngörüldüğüne göre, sonra gelen maddelerin ve özellik
le üçüncü maddenin bu ilkeyi gerçekleştiren hükümler i'htiva etmesi gerekirdi. 

Nitekim, 5 . 1 . 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim Kanununun 63 ncü maddesinin ikinci fıkrasında, ar
sanın köy tüzelkişiliğince kamulaştırılması şeklinde öngörülmüş olan «Katılma payı» na ilişkin hükmün kal
dırılması konusunda, yasa önerisinde hiçbir hüküm yer almamış ve bu «katılma payı» nın korunmuş olması, 
birinci maddedeki anailkeye ters düşen bir çelişkidir., 

Bunun gibi, yasa önerisinin birinci maddesinde yer alan, « ve bedenen çalıştırılamaz» hükmü ile, 13 
Mart 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun başta 15 nci maddesi olmak üzere çok sayıda maddesinde 
bulunan «İmece» hükmü de çelişmektedir. 

Bu durum karşısında, ya birinci maddenin, gerçek-en kaldırılmakta olan «katılma payları» nı kapsayan 
biçimde değiştirilmesi ya da, önerinin üçüncü maddesinin, bütün katılma paylarını kaldıran hükümlerle do
natılması gerekir, görüşündeyim, (ki benim inancım : İkinci yolun izlenmesi gerektiği yolundadır.) 

Bu nedenlerle, yasa önerisinin üçüncü maddesine muhalifim. 
C. Senatosu Eskişehir Üyesi 

Hikmet Savaş 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 18.1. 1977 

Karar No. : 35 
Esas No. : 2/111 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Ocak 1977 tarihli ve 29 m:u Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 
köye götürülen hizmetlerden hiçlbir adla katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 10 Ocak 1977 tarihli ve 8612 sayılı yazıları ile Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Komisyonumuzun, 18 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Millet Meclisi metni, köye. Devlet ve Devlete bağh kurumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiç
bir ad altında katılma payı alınmamasını ve bu hizmetler karşılığı bedenî çalışma esasının kaldırılmasını ve 
böylece köylerde yaşayan vatandaşlarımıza, şehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza olduğu gibi hizmetlerin kar
şılıksız götürülmesini öngörmektedir. 

Millet Meclisi metni, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının «Köye götürülen hizmetler
den alınan katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi» nden oluşmuştur. 

Çeşitli tarihlerde çıkartılan kanunlarla, içmesuyu, elektrik gi'bi ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için, Devlet 
ve Devlete bağlı kuruluşlarca götürülen hizmetlerde kolaylık sağlamak gayesiyle, köylü vatandaşlarımızın kat
kıda bulunmaları öngörülmüştür. Ancak, bu katkı yöntemi, uygulamada beklenen sonucu vermemiş, ilgili ka
nunların gayesi dışında birtakım ayrıcalıklara, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza gereksiz malî külfet yüklen
mesine neden olmuştur. 

Millet Meclisi metninin, uzun vadeli kalkınma planı yönünden değerlendirilmesi r 
Uzun Vadeli Kalkınma Planında, ülke ve toplum kalkınması köylerde yaşayan vatandaşlarımızı da kap

sayacak biçimde ve geniş bir perspektif içinde ele alınmış ve yapılacak yatırımlarla getirilecek hizmetler de
taylı bir plan disiplinine alınmıştır ki teklif Uzun Vadeli Kalkınma Planı ilkelerine uyarlık içindedir. 

Millett Meclisi metninin bütçe uygulaması yönünden değerlendirilmesi : 
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Bakanlıkların yüklendikleri yatırım ve hizmet uygulamalarının gerektirdiği ödenekler bütçelerinin ilgili 
maddelerinde yer almış ve gerekli finansman kaynakları kanunî hükme bağlanmış ve bu bakanlıklara bağlı 
kuruluşlara ait yükümlülüklerin ödenek ihtiyaçları da kendi bütçelerinde yer almıştır ki. teklif bütçe kanununun 
maddelerinin yeterince uygulanmasına engel nitelikte görülmemiştir, 

Teklif, Uzun Vadeli Kalkınma Planına uyarlığı, bütçe kanununun uygulanmasına engel teşkil etmemesi 
ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza getireceği yararlar gözetilmek ve sosyal refah devletinin kurulması yo
lunda sağlayacağı olumlu sonuçlar mütalaa edilmek suretiyle Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. — Millet Meclisi metninin 1, 2. 3. 4. Geçic- maddesi 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III. — Komisyonumuz, teklifin biran önce kanunlaşması halinde, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza 
büyük yararlar sağlayacağını gözönünde bulundurarak. Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

İşbu raporumuz. Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Bayakara 

Toplantıda bulunamat 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Aynın 

Trabzon 
Hasan Güven 

Köye götürülecek hizmetlerin bugün
kü bütçe olanaklarıyle karşılanmasını 
mümkün görmüyorum. Köylülerin 
katılmasıyle, Devletle halkın imkân
larını birleştirerek, köylere gidecek 
hizmetleri hızlandırmak ve bunları 
daha kısa sürede yapmak olanağı sağ
lanmıştı. Bunun kaldırılması onların 
daha uzun süre yolsuz, okulsuz, ışık
sız ve susuz kalmalarına neden ola
caktır. 

Haydar Tunçkanat 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİ-
REL VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Köye Götürülen Hizmetlerden Alınan Katılma 
Paylarının Kaldırılması Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Köye yol, su ve elektrik götürül
mesi hizmetlerinden dolayı bunlardan isîifade eden 
köylerden hiç bir ad ve namla katılma payı alınma
yacaktır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte : 

a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz 
hizmet götürülmemiş köylere bu hizmetin götürüîme-
sindeki sıra saklı tutulur ve katılma payları iade olu
nur. 

b) Katılma payı alınıp da hizmet götürülmekte 
olan köylere alınmış bulunan bu katılma paylan ay
nen iade olunur. 

c) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma 
paylarından borçlu köylerin bu borçları silinir. 

MADDE 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkra-
lan 7478 sayılı Köy İçmesuları Hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Köye Götürülen Hizmetlerden Alınan Katılma 
Paylarının Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Köye, Devkt ve Devlete bağlı ku
rumlarca götürülen hizmetler karşılığında hiç bir ad 
altında katılma payı ahnmaz ve bedenen çalıştırıla
maz. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte : 

a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz 
hizmet götürülmemiş köylere bu hizmetin götürümıe-
sindeki sıra saklı tutulur, 

b) Kendilerine hizmet götürülmüş ohıp katılma 
paylarından borçlu köylerin bu borçları istenmez. 

MADDE 3. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Ku
rama Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fıkra
ları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı Köy 
İçmesuları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (d) 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel 
bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz. 

MADDE 4. — Köye gelen elektrik hatları ve 
transformatörlerinin bakım ve onarımı TEK tarafın
dan; işletmesi köy tüzelkişiliğince yapıhr. 

Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı TEK ta
rafından yapılır ve mülkiyeti ve bakımı TEK'e aittir. 

Bu hizmetlerde, kalkınmada öncelikli yörelerin 
önceliği vardır. 

Bakım ve onaran için köylüden ücret alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Kendilerinden katılma payı 
alınmış, henüz hizmet götürülmesine başlanmamış 
köylerin ödedikleri katılma payı karşılığı paralar, 
köy tüzelkişiliğine kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 6 ay içinde geri verilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 649) 



7 — 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma 
Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurum
larca götürülen hizmetler karşılığında hiçbir ad altın
da katılma payı alınmaz ve bedenen çalıştırılamaz. 

Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel 
ve toplu bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1312 saydı Türkiye Elektrik Kuru
mu Kanununun 4 ncü maddesinin (b) ve (c) fütraları, 
8 nci maddesinin ikinci fıkrası Ue 7478 sayıh Köy 
İçmesuları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (d) 
fıkrası yürürlükten kaldırümışhr. 

MADDE 4. — Köy elektrik tesislerinin proje ve in
şaatı TEK tarafından yapıhr ve mülkiyeti TEK'e aittir. 

Köye gelen yüksek gerilim hatları ve transforma
tör postalarının işletme, bakım ve onarımı TEK; köy 
içi akak gerilim şebekelerinin bakım ve onarımı Köy 
İşleri Bakanlığı; işletmesi köy tüzelkişiliği tarafından 
yapıhr. 

Bakım ve onarım için köylüden ücret alınmaz. 
Bu hizmetlerde, kalkınmada öncelikli yörelerin ön

celiği vardır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
Geçici Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma 
Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — MUlet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
Geçici Maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Ispaıta Milletvekili Süleyman Demirel ve arkadaşının 
teklifi) 

MAÖDE 4. — Bu Kanun yayımını taidp eden 
malî yıl başında yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) " 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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(îçişlsri Komisyonunun kabuî ettiği meria) 

MADDE 5. — Millet Meclisi mefeâıls! 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci c a d 
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun, kabul ettiği m°t:n) 

MADDE S, — Millet Meclisi ıneîrâaia 5 raei RLS 
deş! aysen kabaî edilmiştir. 

MADDE 6, — Miîîei" Meclisi metmıım 6 neı ma 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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