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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Üç oturum yapılan bu birleşimde :
1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/315) (S,
Sayısı : 400) görüşülmesine devam olunarak :
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı (1/316)
(S, Sayısı : 4Q1) ile,
Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/317) (S. Sayısı :
402) bütçe kanunu tasarılarının maddeleri kabul edil
di, tümlerinin gelecek birleşimlerde açık oya sunula
cağı bildirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve,
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü büt
çeleri de kabul olundu.

20 Şubat 1980 Çarşamba günü saat 10.00'da top«
lanılimak üzere birleşime saat 22.12*de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
İsmail Hakkı Yıldırım

Divan Üyesi
İstanbul
Recep Özel

Divan Üyesi
Rize
Yılmaz Balta

Divan Üyesi
Kütahya
Nizamettin Çoban
Divan Üyesi
Bursa
Halil Karaath

Nio.<: 33
II. — GELEN KÂĞITLAR
20 . 2 . 1980 Çarşamba
Tasarılar
1. — Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilat
lanması, silah, araç ve gereçlerinin alımı, yenileşti
rilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi
hakkında 1904 ve 2020 sayılı kanunlarla değişik 27
Haziran 1972 tarih ve 1601 sayüı Kanunun 1,2 ve
5 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı. (1/518) (Milli Savunma ve Plan komisyonla
rına)
2. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işareti
cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı kısmında de-

ı i

ğişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı. (1/519)
(Bütçe Karma Komisyonuna)
Teklif
1. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ve 2
arkadaşının, 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ile 1.4.1965 tarih ve 557 sayılı Nüfus Planla
ması Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıfoha Kanununun 152 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair Kanun Teklifi. (2/868) (Sağ
lık ve Sosyal işler ve Adalet komisyonlarına)

*
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekiü Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Mustafa Gazalcı (Denizli)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini

açıyorum:

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu :
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S.
Sayısı : 949) (1)
A) GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI
BÜT
ÇESİ :
BAŞKAN — 1980 mali yılı Bütçe görüşmelerine
kaldığımız noktadan devam ediyoruz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet hazır,
Bu 'bütçe üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Gru
bu adına Sayın Mehmet Ta'hir Şaşmaz, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Mustafa Dağıstanlı, Milli Se
lamet Partisi Grubu adına Sayın Abdullah Tomba,
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İb
rahim Akdoğan;
Kişiseli olarak, lehte Sayın Osman Demirci, Sayın
Metanet Çaltalbaş, Sayın Mustafa Eşrefoğlu, Sayın
Halil Karaaltlı ve Sayın İrfan Binay;
Aleyhte, Sayın Necati Cebe, Sayın Al'tan Tuna,
Sayın Şükrü Bütün, Sayın Nuri Çelik
Yazıcıoğlu,
Sayın Hasan Alkkuş, Sayın Adnan, Keskin,
Üzerinde, Sayın Hasan Ali Dağlı söz istemişler
dir.
Milliyetçi Hareket Paritisi Gru'bu adına Sayın Meh
met Tahir Şaşmaz, buyurun.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın
Başkan, müzakere usulü ile ilgili bir hususu arz ede
ceğim.
BAŞKAN — Buyurun ©fendim.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Şim
diye kadar olan müzakere usulü ile ilgili olarak, biraz
(1) 400 S. Sayılı basmayan
16.2.1980
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir.

tarihli

önce de buyurduğunuz gibi, okuduğunuz gibi, bütçe
nin lehinde, aleyhinde ve üzerinde milletvekilleri ko
nuşma sırasında yazıldılar. Ancak, zaltıâlinize kadasrki
uygulamada sadece lehinde veya aleyhinde veriyorlar,
arkasından da bakan konuşuyor, üzerinde hiç kimseye
söz verimiyor.
Şimdi, İçtüzük hükümlerine göre 6 kişi konuşltuk'tan sonra yeterlik önergesi oylanabilir.
BAŞKAN — İdi.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — İdi.
Şimdi, parlamenterin burda kişiliği kalmıyor, ki
şisel görüşlere yer verilmiyor.
BAŞKAN — Parlamenterin kişiliği kalıyor da..
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kişi
sel görüşlerine olanak verilmiyor.
BAŞKAN — Görüş ifade etmek imkânı yok di
yorsunuz.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Bura
da diyelim ki 7 tane grup var, 7 nci grubu konuştur
mayacak mıyız?
BAŞKAN — Konuşturacaktık.
NURt ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — O hal
de üzerinde niçin söz verilmiyor, siz; de aynı yolu mu
izleyeceksiniz, onu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Benim izleyeceğim yol şu Sayın
Yazıcıoğlu: İçtüzük. İçtüzüğümüze göre gruplarımıza
söz veriyoruz, grupların adedi kaç olursa olsun. 2 sa
yın üyeye de kişisel söz belirtme imkânı var. 2 sayın
üye konuştuktan sonra balkana söz verebilirsek 3 ncü
kişi, üzerinde söz almış arkadaşımız olabilir. Yoksa
bir kişisel görüş belirtildikten sonra sayın Bakana veya
sayın Komisyona söz verir isek, sadece son söz miiletVekrlinindir kaidesi uyarınca bir ikinci arkadaşımıza,
2 kişi konuşulsa bir 3 ncü arkadaşımıza »söz hakkı do
ğuyor, bunun dışında bir uygulama yapmamız olanaksiz elimizdeki İçiüüzüğe göre. Yetersiz ise İç'tüzü-ğü değiştirmek için öneri vermek değerli arkadaşları--
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mrzın elinde, bunu değiştirmek Genel Kumlumuzun
yetkisi daMlinde.
Teşekkür edenim.
Buyurun Sayın Şaşmaz. Süre 20 dakika.
MHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ
MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler;
Gençlik ve Spor Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüş
lerini arza başlarken, Yüce Heyetinizi şahsım ve gru
bum adına saygıyla selamlıyorum.
Sayın Milletvekilleri, yurdumuzda gençlik prob
lemi, kanaatimce, çözüm yolları bulmaya mecbur ol
duğumuz bir sürü davanın hemen hepsini geride bı
rakacak derecede ehemmiyetli bir duruma gelmiştir.
Şüphe götürmez bir hakikattir ki, milletini seven, di
ni duygularla bezenmiş, imanlı, ahlaklı ve aydın bir
gençliğin fikir ve ruh birliği halinde vatanperverane
hareketinden elde edilecek başarı ne kadar parlak
olursa, memleket menfaatlarıyla ilgisiz, avare, muzır
cereyanların oyuncağı olmuş, şaşkın bir nesil tarafın
dan idare edilmek talihsizliğine duçar olan ülkenin
maruz kalacağı güçlükler de o ölçüde ağır sonuçlar
verir.
Sayın üyeler, gençliğimizi milli ve medeni vazife
lerin idraki içerisinde bulundurmak istiyorsak, henüz
çok geç olmadan, yangına körük tutmak veya benzin
dökmek gibi yanlış, yanlış olduğu kadar da tehlike
arz eden tahrik alışkanlığı hastalığından kendimizi
kurtarmamız gerekir. Tam bir tarafsızlık tutumu içe
risinde azimle, cemiyetimizi gittikçe sarmakta olan
ve tehlikeli boyutlara sürükleyen ruh haliyle, bir an
önce mücadeleye girişmeliyiz. Bu ruh hastalığı eski
den «idareyi maslahatçılık» denilen nemelazımcılık,
fırsatçılık, kuvvetli görünene yaranmak gibi, aşağılık
bir zihniyetin mahsulü olan menfaatçılıktır. Türk gen
cini dini ve beşeri duygulardan, milli fonksiyonun
dan, zengin ve köklü tarihinden kopararak, bir türedi
haline getirmeye çalışan, yabancı ideolojileri körpe
dimağlara şırınga etmeye yönelik bozguncu propa
gandaların yanı sıra, bir kısmı gafil basınında, Batı
medeniyetinin hasta ve hayvani taraflarını âdeta se
çerek yaymak suretiyle desteklediği, inanç duyguları
nı terkederek gününü gün etmekten başka hiçbir şe
yi umursamayan, menfaatçi ve maddeci bir güruh
millet arasında tehlikeli bir salgın halinde genişlemek
tedir.
Çalışmamayı, yorulmadan dünyalık elde etmeyi,
menfaat avcılığı yapmayı hüner sanan bu gayesiz,
başıboş şevki tabiiyle yaşayan güruh, zevk, para ve
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sahte şöhret karşılığında her zaman millet aleyhine
düşmanla işbirliği yapmak alışkanlığmdadırlar. Bu
tipler, iyinin gelişmesine engel, kötünün ilerlemesine
teşvikçi olurlar; hiçbir iş görmezler, tenbeldirler, ka
rarsızdırlar, ne istedikleri ve ne düşündükleri bilin
mez. Çünkü, fikir sahibi değildirler fakat, buhranlı
anlarda memleketi çöküntüye götürmekte başlıca rol
oynarlar.
Muhterem üyeler; gençliğimizi ve insanlığı hay
van derecesine indiren bu müthiş ruh hastalığına kar
şı, siyasi ayırım gözetmeden elbirliği yapıp, amansız
bir mücadeleye girişmeliyiz. Gençlerimiz arasında bu
zavallı hasta ruhluları, cemiyet yararına kazanmaya
çalışmalıyız. Şayet bunu yapamazsak, onları hiç ol"mazsa cemiyet hayatında söz ve fonksiyon sahibi ol
maktan uzak tutabilmenin yollarını çarelerini arama
lıyız.
Gençliğimizi buhrana sürüklenmekten kurtarmak
için herşeyden önce onların ruhi ve bedeni terbiyele
rini sağlamak gerekir. Ruhun terbiyesi yeterli bir di
ni eğitim neticesinde nefsani arzuların kontrol altına
alınabilmesi, iman duyguları ile bezenmesi ile müm
kündür. Bedenin terbiyesi de ibadetle, bunun dışında
gençlerde taşma seviyesinde olan enerjinin kötüye kul
lanılmamasını temin için yurt sathında yeterli spor
tesislerinin açılması sayesinde halkımızın sporun her
sahasında kaabiliyetleri ölçüsünde uğraşmalarını sağ
lamakla mümkündür. îktidar mevkiinde olanlar yurt
çapında spor tesisleri ile ilgili yatırımları plana alır
ken, vatanı bir bütün olarak ele almalı, adaletli bir
yatırım programının gerçekleşmesine özen gösterme
lidirler.
Saygıdeğer üyeler, malumunuz olacağı veçhile
Devlet Planlama Teşkilatı iki yıl önce aldığı prensip
kararını bu sene de değiştirmemiş ve 1980 mali yılı
içinde yine Türkiye'nin hiç bir yerine yeni spor te
sisi yapımına izin vermemiştir. «Yeni spor tesisleri
yapımı yerine, yarım kalan tesislerin tamamlanması
ve mevcutların onarılarak kullanılmasının sağlanma
sı») görüşünü savunan Devlet Planlama Teşkilatı bu
düşünce doğrultusunda 1980 yatırım bütçesinde yeni
tesisler için tek kuruş ödenek ayırmamıştır. Yarım
kalan tesislerin yapımı ve mevcutların onarımı için
de bu seneki yeni bütçeye tam 1 130 250 000 lira öde
nek koyulmuştur.
Bu arada Devlet Planlamanın olumlu bir tutumu
nu bilhassa belirtmek isterim. Hatırlanacağı gibi
Gençlik ve Spor eski Bakanlığı tarafından hazırlanan
1980 yılı yatırım teklifinde tesislerin büyük çoğunlu358 —
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ğu bir daha seçilebilmeyi garantiye alabilmek gaye- I
Sayın üyeler, spor bir zincirdir. Bilim, antrenör,
siyle, bir seçim tasarrufu olarak devlet hazinesinden
hakem, tesis, sporcu, idareci ve maddi güç bu zinciri
ulufe olarak dağıtılmak istenmiş ve Bakanın seçim
vücuda getiren halkalardır. Zincirin kopmaması için
bölgesine kaydırılmıştı. Ve bu teklif Devlet Planlama
halkaların sağlam olması gerekir. Aksi halde zincir
Teşkilatı tarafından reddedilmiştir.
kopar,
Gençlik ve Spor eski Bakanı tarafından hazırla
Önce serbest, daha sonra grekoromen sitilinde ya
nan ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından redde
pılan Türkiye Ferdi Güreş Şampiyonası zihinlerimiz
dilen 1980 yılı yatırım programı, 4 895 000 000 lira
de kocaman bir soru işareti bırakarak geride kalmış
lık yeni yatırım öngörüyordu. Buca Belediye Başkanı
tır. Türk gençliğinin kurtuluş reçetesini ayaküstü ya
iken 1977 genel seçimleri sonunda milletvekili seçile
zanlar ile, çare konusunda destanlar dizenler, adi ger
rek Meclise giren daha sonrada Gençlik ve Spor Ba
çeği görmezlikten gelerek bilinen, duyulan ve artık
lkanı olan bu zat, Bakan olduğu dönemde spor yatı
sıkıntı vermeye başlayan gerçekleri yansıtmayan nu
rımlarının büyük çoğunluğunu İzmir'e kaydırmıştır.
tukları bol bol atıp durmuşlardır. Çünkü ata sporu
Kaba bir inceleme yapıldığında 1978 yılı itibariyle
diyerek yıllardan beri bağrımıza bir evlat şefkatiyle
İzmir'deki 270 spor tesisine 'karşı, Ankara'da 183, İs
bastığımız güreş, ülkemize has kişiliğini, özelliğini yitanbul'da 220 tesis olduğu görülüyor. Oysa, 220i spor
tiriyordu. Böyle giderse kaybolacak, böyle giderse
tesisli İstanbul'daki lisanslı sporcu sayısı 14 971 iken;
uçurumdan aşağıya yuvarlanıp gidecektir.
270 tesisli İzmir'deki sayı sadece 6 920, yani İstan
Karnı doymayan, mindere aç çıkan güreşçi neyle
bul'un ancak yarısı kadardır.
sin? Bir sosyal adaletsizlik esip giderse şampiyona sü
1978 yatırım programında Devlet Planlama Teş- I resince, güreşe el atan müesseselerin güreşçileri - ki,
kilatı bu yıl olduğu gibi, «yeni yatırıma hayır»; de
bu müesseseleri yüksek huzurunuzda takdirle karşı
miş; ama eski Bakan Yüksek Planlama Kurulu kara- I lamayı bir vazife telakki ediyorum - bunlar parlak
nyla seçim bölgesi İzmir'in iki ilçesine; Ödemiş ve
elbiseleri içinde lüks otellerin kahvaltı salonlarında
Bergama'ya iki spor salonu tepeden inme emirle koykendine yarar gıdaları peşpeşe midelerine indirirken,
duruvermiştir.
I bir başka gariban güreşçi, 190 liralık yevmiyenin dar
Bir de yine eski Bakanın 1980 yılı teklifine göz
imkânları içinde han gibi bir otelin buz gibi bir oda
atalım: Devlet Planlama Teşkilatınca reddedilen
sında padişah sofrası rüyaları görerek yarınları bek
4 895 000 000 liralık yeni yatırım teklifinde, en şans
leyenlerden, çok büyük başarılar elde etmelerini um
lı şehir yine İzmir'dir. Malum gaye ile seçim bölgesi I maya bilmem ki, hakkımız var mıdır?
İzmir'e 1980 yılında 70 yeni spor tesisi planlarken,
Yeri gelmişken belirtmek isterim ki, 'gerçek spor
İstanbul'a 45, Ankara'ya 25 yeni tesis yapımını öner
ile
gerçek sporculuk Türkiye'de anlaşıldığından baş
miş, ayrıca Belediye Başkanlığını yaptığı Buca kaza
ka
kavramlardır.
Beklen ile ilgili kültür etkinlikleri
sı için 1980 programında yer alan spor tesisleri ise
ve bunu yapanlar sporcu diye adlandırılamaz. Spor
toplam 124 milyon lira proje tutarlı 2 bin kişilik spor
cuların hepsi bir meslek sahibidirler. Bu sebeple spor
salonu, 50 metrelik kapalı olimpik yüzme havuzu ve
cular 'hizmet ettikleri kişi veya klüplerce teminat altı
7 500 kişilik stadyumdan ibarettir. Bunlardan başka
na alınmalıdırlar. Günde S saatini spora veren bir
devlet kadrolarında bazı nüfuzlu hanımların özel şo
förlerine çalışmadığı halde bordrodan maaş ödendi- J kimse, o işi meslek edinmiş 'demektir..
ği ve yine o devrin genel müdürü tarafından listeler
Bu gerçekler dikkate alınarak Sporla bilimsel kitle,
halinde, ismi var cismi yok olan şahısların ismi alın
bedensel hareketler arasında bir denge sağlamak, bü
dığı, elimdeki şu dosyada fotokopilerle mevcuttur. I tün sporcuları sosyal garantiye kavuşturacak kitlelerBunları saymayı gereksiz görüyorum. Aksini iddia
iden yana bir ıspor yapısı kurulması için azami gayret
edenler varsa gösterebilirim.
gösterilmeli, çareler aranmalıdir.
Bu bilgilerin ışığı altında, ülkemizin tüm kentle
Değerli milletvekilleri, sporun her dalm'da altın
rini tesislere boğacağız, İstanbul'a semt sahaları, An
madalya kazanmak hasretini milletçe yıllardır çekmek
kara'ya kapalı salonlar, Hakkâri'ye stadlar, oraya I teyiz. Bizler şerefli mazisi olan, güreş sporunun şan
şunlar, buraya filanlar tarzında çekilen hareketli nu
ve şöhret dolu günlerini yaşayan ve tadan bir milletin
tukların gerçekleri yansıtmaktan ziyade, günlük ucuz
evlatları olduğumuz için, Türk güreşinin hugünkü pe
politika sermayesi o'larak söylendiğini anlamak için
rişanlığı karşısında tepki göstermekten kendimizi alı
kâhin olmak gerekmez sanırım.
| koyamıyoruz., Şüphesiz yerden göğe kadar haklıyız da..
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Zira geçmiş zamanda kurduğumuz şeref abidesini eh
liyetsiz ve beceriksiz ellerin yıkmakta adeta yarış
ettiklerine şahit olmaktayız.
Beden Terbiyesi camiasında güreş için görevli ve
bütçeden maaş alan birçok çalıştırıcı var. Bunlar ne
rede ve nasıl vazife yapıyorlar? Sanırım bu suale açık
lık getirilmesinde fayda vardır.
Acaba Güreş federasyonu Başkanlığı bu konunun
üzerinde duruyor mu? Güreşçiyi, özel bir ihtisas işi
olan antrenör ismini verdiğimiz hocalar yetiştirir. Bi
zim çalıştırıcılarımızın birçoğunun ismi var, cismi yok
olduğundan bahsediliyor, isimlerine de maaş ve öde
nek bordrolarında 'rastlandığına dair yoğun İfadeler
var.
Güreşimizin kalkınması için evvela bu emeksiz
yiyici zümre ve zihniyetle mücadele edilmeli, sonra
da kulüp ve müesseselerden faydalanma hususu ön
plana alınmalıdır. Mahalli alaturka, yağlı güreş devlet
çe desteklenerek yurt çapında köy köy müsabakalar
" tertiplemek 'suretiyle kabil'lyetli olanlar seçilip eğitil
meli ve yetiştirilmelidir.
iKırkpınar güreş müsabakalarının en az altı ay ev
velinden ilanı ve propagandası yapılarak yurt çapında,
milli bir olay haline getiriİmeli, devlet bütçesinden fi
nansman tanınmalıdır.
.BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız var.
MEHMET TAMtR ŞAŞMAZ (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim.
Atletizm, boks, futbol, basketbol, voleybol, atıcı
lık, dağcılık, at sporları, yüzücülük ve kış sporları dal
larında ve sporun diğer bütün dallarında daha başa
rılı bir seviyeye uiaşalbiiltaeniin sadraşifa olabilecek
gerçekçi çareleri aranmalıdır.
Futbol sahalarımızı çamur deryası olmaktan kur
tarabilmenin yollan aranmalı, spora her şeyden önce
bir hukuki kural kazandırılmalıdır. Ayrıca, yeni yeni
varlık göstermeye başlamış olan anadölu kulüpleri
nin fakir bütçeleri dikkate alınarak yapılacak olan
maçların hakemlerinin yakın bölgelerden seçilmesinin
de kulüpler için maddi yönden kâr sağlayacağını bil
hassa belirtmek isterim.
Takdir edeceğiniz gibi, İstanbul'dan Van'a gidecek
bir hakemin yol harcırahının maddi külf etiyle; Van
yakınındaki bir bölgeden gidecek olan hakemin har
cırah külfeti aynı oJmayacaktur. Bu noktayı yetkilile
rin dikkatine, gereğinin düşünülmesi ümidiyle arz edi
yoruz,
1980 Malİ Yılı Bütçesinin Gençlik ve Spor Bakan
lığı camiasına ve milletimize hayırlı uğurlu olma-
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ısını diliyor, Millet Meclisinin değerli üyelerini saygıyla
selamlıyorum. (MIHP sıralarından alkışlar).
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Da
ğıstanlı. (AP sıralarından alkışlar).
AP GRUıBU ADINA MUSTAFA DAĞISTAN
LI i(Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Gençlik Ve Spor Bakanlığı Bütçesi 'üzerinde
Adalet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmeye çalı
şacağım. Sözlerime başlamadan evvel Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği üzere, genç
yaşlarda hayatının 15 senesini spora vakfetmiş, bir
insan olarak ve bu sahada milletime hizmet etmiş ol
duğumun inancıyla sözlerime başlamak istiyorum.
Sayın üyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruluşu
itibarilye gayesi, gençliğe hizmet etmek'tir. Gençliğe
hizmet 'sporla başlar ve spor marifetiyle, birçok fak
törlerinde birleşmesiyle hedefine ulaşır. Bu gayeye hiz
met babında, daha bilinçli ve daha ilmi çalışmak ga
yesiyle çok iyi niyetlerle spor akademileri kurulmuş
tur. Gelin görün ki, bu akademilerde yarının gençliği
ne spor öğretmek yerine, bugünün gençlerine sapık
İdeoloji sokulmuş ve milletimizi temsil edebilme ga
yesiyle minderde uğraşı veren güreşçilerimize «Faşist»
diyebilmektedirler. Bu tablo hazin ve yürekler acısıdır.
Değerli arkadaşlarım, güzel Türkİyemizin gençli
ğini sapık ideolojiden kurtarabilmek için Atatürk ilke
leri doğrultusunda ve milletimizin tümüne mal ola
cak şekilde sporu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.
Değerli arkadaşlarım, bunu yapabilmek için Dev
let hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bunun işareti de;
yurtlar yapmış; fakat noksanları vardır. Bunları ger
çekleştirenlere teşekkür etmek vazifemizdir; ama,
sporu düşünmemeleri ve gençliğimizi bugünkü duru
ma düşürmelerini de söylememiz bir vazifedir.
Değerli arkadaşlarım, bunun çaresi nedir diye ba
na soracaksınız. Bence, gençliğimizi Atatürk ilkeleri
doğrultusunda, milliyetçi ve maneVi değerlere bağlı
lığı ıfikren inanmış sporcu gençlik yetiştirmelidir. Genç
lik ve Spor Bakanlığımız da bütün gücünü bu istika
mette kullanmalıdır. Bunun en büyük gayesi, gençli
ğim sokaktan kurtarmak olacaktır. Dolayısıyla, gençli
ğin enerjisi kanalize edilmiş olacaktır. Bundan mak
sat, sporu Türidye çapında yaygın hale getirmektir.
(Değerli milletvekilleri,
kendim de bir sporcu
olduğum için gittiğim bazı ülkelerden sizlere misal
ler vermek istiyorum. ıBenim sporculuk devrimde
Japonya'da 200 bin lisanslı güreşçi mevcuttu. Yine
aynı tarihlerde komşumuz Bulgaristan'da 60 bin,
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Amerika Birleşik Devletlerinde ve Rusya'da bu rakalmaların çok daha üstünde lisanlı güreşçiler vardı.
Türkiye'de de güreş sporu köylünün sporu olduğu için,
lisanslı olmasa hile çayırda güreşle uğraşan, bunların
çok daha üstünde gençler vardı.
Değerli arkadaşlarım, üzülerek söylemek istiyo
rum k!i, köy gençliğinin bu imkânları ekonomik ne
denlerle artık bitmek üzeredir,
Değerli arkadaşlarım, güreş çok Zor bir spordur.
Senelerce bedenen bu işi yapmış bir arkadaşımız ola
rak, Size şu misali vermek istiyorum: Bir insanı çu
vala koyup çevire çevire sopa atsanız, bir de hazırlık
sız bir insanı mindere çıkarıp güreş yaptırsanız, zan
nedersem eşit değerde olurlar. Şunu söylemek istiyo
rum: İnsana böyle zor bir sporu yaptıracaksınız, ken
disine çok Zor mesuliyetler vereceksiniz, buna karşı
lık kendisine hiçbir şey vermeyeceksiniz ve ondan
sonra da «Şampiyon ol» diyecek'sliriiz. Sayın arkadaş
larım, böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görüle
mez. Dünyada her millet kendisine h'izmet etmiş in
sanları değerlendirir ve gençliğine de örnek gösterir.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de son zamanlarda
güreş sporu hakikaten bir çıkmazın içine girmiştir,
ama bu çıkmazdan kurtulabilir. Köylü geçim sıkıntı
sına düşmüş ve artık köy gençliği şehirlerde iş araımakla meşguldür. O bakımdan, Türkiye'de güreş sporu
nu okullara, binden fazla İşçi çalıştıran müesseselere
kulüp kurdurarak çok insanın bu sporu yapmasını
temin etmek lazımdır. Türkiye'de 20 bin kişi güreş
sporunu yaparsa, inanıyorum ki bunların içinden her
sene 20 'tane şampiyon güreşçi çıkacaktır.
Değerli arkadaşlarım, şunu da söylemek istiyorum;
Türkiye güreş sporunun dışında hiçbir sahada altın
madalya getiremez. Bunu, senelerce dünya güreş min
derlerinde, olimpiyatlarda görmüş bir arkadaşınız ola
rak müşahede ettim ki, Türk Milleti ancak güreş spo
runda muvaffak olur. O bakımdan, güreş sporunu yay
gın hale getirmemiz, semt salonları yapmamız gerek
mektedir.
Değerli arkadaşlarım, Demetevlerden spor sahası
na bugünkü şartlarda gençler .gelemezler; otobüs üc
retleri on lira oldu. Onun için hizmetleri mahallelere
götürmek mecburiyetindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı hizmetleri daha yaygın hale getirmeli ve çok gen
cin kapalı salon sporlarına yönelmesini sağlamalıdır.
Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci yurtlarına
kapalı spor salonları yapmalı, yüzme havuzları yap
malı ve minder kurmalı, basketbol oynatmalıdır. Genç
liği sapık ideolojilerden kurtarmanın tek yolu da
— 361j
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spordur. Gençlik yorulmalı ve ancak derslerinin dı
şında spor yapabilmeli. Spordan yorulduktan sonra
da ders yapabilmeli. Türk gençliği sokaktan kurtul
malı değerli arkadaşlarım. Zannediyorum arkadaşla
rım da bu durumları düşünmüşler ve 67 ilirriizde gü
reş kulübü kurmak üzere, Güreş Federasyonu faaliye
te geçmiştir. Değerli Bakan arkadaşımızın da yardım
cı olacağına inanıyorum.
Bu duygularla" Gençlik Ve Spor Bakanlığı Bütçesi
nin Gençlik ve Spor Bakanlığı mensuplarına Türk
gençliğine milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allahtan niyaz eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım.
(AP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağıstanlı.
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Abdul
lah Tomiba..
MSP GRUBU ADINA ABDULLAH TOMBA
(istanbul) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; Genç
lik ve Spor Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde
Gençlik ve Spor Bakanlığının çalşma sahasına giren
ve girmesi gereken mevzular üzerinde, Milli Selamet
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Yüce Meclisin
değerli üyeleri, Milli Selamet Partisi Grubu ve şah
sım adına hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Sözlerime gençliğin ne demek olduğunu ve gençli
ğin gerek aile içinde ve gerekse cemiyet içindeki yeri
nin, çok mümtaz bir mevkide olduğunu belirtmekle
başlamak istiyorum.
Gençlik bir memleketin ve ülkenin büyük güç,
enerji ve beyin potansiyelidir. Genç kendi menfaatlarından çok ülkenin menfaatlarmı, milletin menfaatlarını önde tutan, ön planda tutan kişidir. Gençlik,
hırs, ihtiras, menfaat çukuruna düşmemiş, çamuruna
batmamış kişidir. Gençlik, genç, vatanın, milletin is
tikbalidir. Gençlik ve spor, çağımızda birbirinden ay
rılması mümkün olmayan, birbirlerine destek olan,
aya'kta tutan bir varlıktır. Gençlik insanın doğduğu
andan itibaren, muayyen bir yaşa kadarki halidir.
İnsanın çalışması halinde ihtiyarı içinde ve dışında,
yaptığı her türlü bedeni ve organik hareketler spor-.
dur^
Bu itibarla, bu iki unsurun cemiyetler ve milletler
hayatında çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Gençlik
ile ilgili olarak maddi ve manevi kalkınmaların ge
liştirilmesi için, gerekli şartların hazırlanması ve genç
lerin özel olarak korunmasını, beden ve ruh sağlığı
içinde yaşayabilmelerinin sağlanmasını temin etmek
gerekir.
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Yakın tarihimizde ve onların yetiştirilmesi, eğitil
mesi meselesi üzerine, gereği gibi eğilinmemiş, hafife
alınmıştır. Sayın Bakanın birkaç .gün önce basına in
tikal eden beyanından da anlaşıldığı gibi Türk spo
runun gelişmesine ambargo konulmuştur.
Türkiye ve gençlik 1965 ve 1966'lara gelinceye
kadar, kendi içinde fikir ayrılıkları olmasına rağmen,
düşmanlık yoktu, kin yoktu, cinayetler yoktu. Bugün
bir kısım gençler maneviyatsız, asi, anarşist, ahlak
yoksunu olarak yetişmişlerdir. «Bir kısım» diyorum,
Allah'a şükürler olsun ki, çoğu doğru yoldadır. Doğ
ru yolda olmayanlar, kendilerine ahlak ve manevi
yat telkin edilerek, kurtarılâbilece'k ciddi bir buhra
na sürüklenmişlerdir. Zira bunların bazılarının ölüme
giderken bile, «Ben Türk değilim, Müslüman deği
lim» diyerek her şeyi inkâr ettiklerine şahit olmuşuz
dur.
Sayın milletvekilleri, Türk gençliğinin bir kısmı
bugün, emperyalist devletlerin piyonu, Türk milleti
nin de ıstırap kaynağı haline gelmişlerdir. Bugünkü
ideolojik kavgada arena haline gelen vatanın tüm
sathı, kan ve barut kokan gençlerin birbirlerini öl
dürdüğü vuruşma yeri haline gelmiştir. Türk genç
leri kamplara bölünmüştür. Öğrenci olayları ideolo
jik kavgalar, ırk ayrımı haline dönüşen zıtlaşmalar
çatışmalarının sonucu kanlı ve bıçaklı olmuşlardır.
Dahası var; içki, kumar, esrar ve seks partileri,
bir kısım gençler arasında yaygın hale gelmiştir. Ma
neviyatsız ve milli değerlerden yoksun halde yetişti
rilmiş, bunların faydasız, asılsız Ve çağ dışı olduğu
na inandırılmış, beyinleri yıkanmış bir kısım gençle
rimiz ve hatta' dünya gençliği bunalım içerisindedir.
IBunların bir kısmı çok gerilere giderek âdeta taş dev
ri, mağara devri insanlarının yaşantılarına özenerek,
hayatlarını idame ettirmek istemektedirler. Anarşi bü
yük adımlarla ilerlemekte ve büyük mesafeler katetmektedir. Anarşi'stler ise 15 ve 16 yaşa inmiştir. Al
lah göstermesin daha da küçük yaşlara inmesi hali
mümkündür. Günlük aktüel hadiseler de bunların
yaptıklarıyla doludur.
55 seneden bu yana, Türkiye'mizde hükümet ol
muş, millet idaresini almış olan CHP - AP iktidarla
rı sizleri tarih ve millet affetmeyecektir. Eserleriniz
meydanda. Dün rüzgâr ektiniz bugün fırtına biçiyor
sunuz. Dün yetiştirdıMerinizden bugün şikâyet edi
yorsunuz. Dün de bugün de gençleri bölen, sokak
lara döken bu yanlış zihniyetlerdir. «Sokaklar yürü
mekle eskimez», «bunlar demokrasinin icabıdır» di
yen sizlersiniz,. Komünistlere bahçıvanlık edenler, on
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ları besleyen, yetiştirenler sizlersiniz. Bunlar hangi
devrin gençleri? Yaşlarına bakın 30'u geçmez. Dü
nün okumuşları, jöntürkler, aydın geçinenleri, orta
nın solcuları, demokratik sol, özgürlükçü demokrasi
den yana olanlar, bunlar sizlerin eserleriniz değil de
kimin eseri? Şimdi de «gelin hep beraber olalım bu
güzel vatanımızı, şehit kanlarıyla her karış toprağı
ıslanmış bu vatanımızı parçalanmaktan kurtaralım,
Türk gençleri arasında bölücülük, nifak sokanları la
netleyelim» diyorsunuz. Çok güzel ama bunu yapa
mazsınız. Yapamazsınız, çünkü samimi değilsiniz, güç
lü değilsiniz. Daha doğrusu bu gibi işlerde nasibiniz
yoktur, bunun bir tek çaresi maneViyatçılıktır. Ma
teryalizmden kurtulmaktır, ahirete inanmaktır. Bunla
ra tekrardan temiz Türk - îslam ahlak ve manevi
yatını zerketmek, ölüm halindeki bir hastaya acilen
kan yetiştirmek kadar ehemmiyetlidir.
Eğer gençlerimizin düzelmesi isteniyor ise, mille
tini seven, ana ve babasına saygılı, küçüğüne şefkatli
(merhametli, milletinin birliğine, bütünlüğüne iman et
miş, manevi değerlerine bağlı gençlik yetiştirmek isti
yor iseniz, tekrar bıraktığınız yerden başlamaya ve
ecdadın şanlı yoluna dönmeye mecburuz. Gençler
manevi ve milli duygular içinde yetiştirilmez ise so
nu, bugünkü gibi hüsran olur ve onlardan müspet
'hareketler beklemek abes olur.
Muhterem milletvekilleri, şu anda bütçesini gö
rüştüğümüz bakanlık üniversite gençliği ve Spor Ba
kanlığı değildir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi
dir. 18 - 24 yaşları arasındaki gençlerimizin ancak
% 11 'i üniversite veya yüksekokullarda okumakta
dır. Gençlik denilince sadece bu % 11 oranındaki
üniversite gençlerinin anlaşılmaması gerekir, okullar
dışında okumayan ve diğer meşguliyetleri olan genç
lerimizin de, oldukça yekûn tutan mevcudiyetleri bi
linen gerçeklerdir. Bunlar hiçbir zaman ihmal edilme
melidir. Okuyan gençler ile okullar dışında kalan
gençlerin oranlaması yapılırsa, ikinciler daha ağır ba
sar. Okuyan gençlerin okul, üniversite, kütüphane,
yurt, burs, kredi, hoca ve spor meseleleri kısmen de
olsa halledilmiştir, fakat tatminkâr değildir. Zaman
la daha iyi bir şekilde halledileceğine inanıyoruz ve
bu yolda çalışanlara huzurlarınızda teşekkür ediyo
rum. Bu meselelerde çalışan ve gayret gösterenlere,
MSP Grubu olarak her türlü destek ve yardımın ya
nında ve takipçisi olduğumuzu arz etmek isterim.
Değerli arkadaşlar, Türk gençliğinin sportif alan
larda da mühim meseleleri vardır. Spor yapan ama
tör, profesyonel binlerce gençlerimiz vardır. Bunlar
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muhtelif kulüpler ve müesseselerde muhtelif spor
dallarında çalışmaktadırlar. Evvelemirde onları beden
ve ruh terbiyesiyle mücehhez kılmak, idareci ve ye
tiştiricilerin en mühim vazifelerinden biridir. Manevi
yattan ve ahlaktan mahrum olan bir sporcuyu disip
line etmek çok zordur. Disiplin sporda başta ge
len faktörlerden biridir. Disiplinli, iyi eğitilmiş bir
ordu nasıl ki muharebede zaferden zafere koşar ise,
disiplinli, forrtida bir sporcu da muvaffakiyetten mu
vaffakiyete koşar, milletinin, idarecisinin ve antrenör
rünün yüzünü güldürür. Spor dünyada artık bir ilim,
teknoloji haline gelmiştir. Her geçen tekamül etmek
te, gelişmektedir. Yenilikler getirilmektedir. Bu inki
şaflar ve yenilikleri takip etmek gerekir, öğrenmek ve
öğretmek icabe'der.
Günümüzde devletler birbirleriyle sadece ilim ve
teknik alanında yarışmıyorlar, sanat alanında yarış
makla da kalmıyorlar, sporun her dalında ciddi bir
şekilde mücadele vermektedirler. Futbol, boks, gü
reş, basketbol, atletizm, voleybol, kış sporları ve her
branşta birbirlerine üstünlük sağlayabilmenin kendi
lerinin propagandasını yapabilmenin ümidi içerisinde,
aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.
Böylelikle de planlı bir spor eğitimiyle hem genç
lerin enerji birikimlerinin kötüye kullanılmamasını
frenleyebilmekte, hem de devletler arasındaki reka
betlerini sürdürebilmektedirler. Biz maalesef beynel
milel sabalarda kendimizi göstermekten mahrumuz.
Bugün için bunu düşünmek hayal olmaktan ileriye
gidememektedir. Bazı ferdi kabiliyetlerimiz bunun dı
şında tutulmalıdır. Onları bile muhafaza edemiyoruz.
Önce şampiyonlar yetiştirecek yetiştiricileri yetiştir
mek lazımdır.
Sporumuza bir sistem getirmek mecburiyetinde
olduğumuz bilinmelidir. Bilen insanlar işbaşına geti
rilmelidir ve onlara imkânlar sağlanmalıdır.
Milli Selamet Partisi olarak ata sporlarımızın ge
liştirilmesinden ve yaygınlaştırmasından
yanayız.
'Milli sporlarımızın, keza bütün ıgençerimizin yarar
lanabilecekleri şekilde yaygınlaştırılmasından yanayız.
Spor tesislerimiz yurt çapında istifade edilebilecek
bir seviyeye getirilmelidir. Sportif çalışmalar tesadüf
lere ve şansa terk edilmemelidir. Büyük şehirlerde
çocuklarımıza her yerde ve her zaman spor yapabi
lecekleri yeşil sahalar, parklar yapmalıyız. Onları
apartman çocukları olmaktan kurtarmalıyız.
Gençlerimiz için de her semtte spor salonları
yapmalıyız. Onları da kahve, diskotek, kumar salon
larının gençleri olmaktan kurtarmalıyız. Modern te
•
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sisler, bilgili antrenörler, sporcunun yetişmesinde mü
him rol oynar. Beynelmilel temaslar tecrübeyi artı
rır. Bunlar yapılmadığı takdirde veya yetersizliği ha
linde sporcudan başarı beklemek de iyimserlik olur.
Biz Milli Selamet Partisi olarak, sporun Anadolüya, Ana'dölunun en ücra köşelerine kadar götürül
mesinin gerektiğine inanıyoruz. Sporun her dalında
okullar hatta yüksekokullar açarak ilmi bir şekilde
çalışılmasına ve gençlerin böyle yetiştirilmesine ina
nıyoruz.
Yüce Peygamberimizin «Çocuklarınıza atıcılık, bi
nicilik ve yüzmeyi öğretiniz» veciz sözlerinin ışığı al
tında ata sporlarımıza; bilhassa güreş, su sporları,
atlı sporlar, okçuluk, atıcılık, cirite büyük önem ver
meliyiz. ,Bu sporları gençlerimize seVdirmeli ve yap
tırmalıyız, hatta mecbur tutmalıyız.
Sporumuzu birkaç büyük şehrin ve büyük kulü
bün inhisarından kurtarmalıyız. Sporcularımızın sos
yal meseleleri, geçim derdi halledilmeli, istikbal endi
şesi olmamalıdır. Sporcu için devlet müesseselerinde
ve özel müesseselerde mutlaka iş temini, iş verme mü
kellefiyeti mecburiyeti olmalı; hatta bu bir kanunla
mecburi hale getirilmelidir.
Devlet müesseseleriride, hususi müesseselerde spor
şubeleri mecburi olarak: açılmalıdır. Böyle olduğu tak
dirde sporcu yetişir, spor gelişir ve diğer milletlerle
boy ölçüşebilir hale gelebiliriz.
1924'lerde İtalya''da tatbik edilen, bizim de halen
aynen tatbik ettiğimiz Beden Terbiyesi Kanununun
bugünkü şartlara uymayan müeyyidelerini mutlaka
değiştirip günün şartlarına ve milli bünyeye uygun
hale getirmeliyiz.
Sportif çalışmalarda öğretici ve sürükleyici İdare
ciler bulmak zordur. Mevcut olanları yerinde muha
faza etmeliyiz. Ölçü; dürüst, faziletli ve bilgili olmak
olmalıdır. Spor ve sporumuza birşeyler verebiliyorsa,
öğreteibiliyorSa çalıştığı yerde kalrnaiıfdır. Siyasi oyun
la, polemiklerle «gözünün üstünde kaşın var» deyip,
sudan sebeplerle görevimden alınmamalıdır. İmdi ve
keyfi kararlarla b'a'silt bir kapris uğruna idareci ve
memur kıyımına gidilmemelidir.
Maalesef her devinde böyle davranışlara şahit
olmuşuzdur. Federasyon başkanlıkları, ajanlıklar fah
ri kuruluşlandır. Federasyon başkanlığına, bölge spor.
ajanlıklarına getirilecek şahısların tayin ile değil; se
çimle getirilmesi çok lüzumludur. Çünkü Türkiyelde
istikrarlı ve uzun ömürlü hükümet kuruluşla'rı olamamaktaSdır.
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Son senelerde hükümetler sık sık değişmekte, do
layısıyla bakanlar değişmdkte, bunlar değiştikçe de
idareci, idare kademesindeki idareciler değişmekte
dirler. Genel müdürler, federasyon başkanları da öy
ledir. İçlerinde yıllık faaliyet programlarını yapama
dan görevinden alınanlar vardır. Bu ise sporumuza
fayda yerine zarar tevlit etaekîtddlir.
Spora siya'set Sokulmamalıdır. Yurt içi ve yurt
'dışı, milli ve temsili müsabakalara fazlaca yer veril
melidir. Sporcularımız beynelmilel turnuvalara mut
laka gönderilmelidir. Ancak 3 sporcunun yanında 5
idareciyle değil, 10 sporcu, daha fazla sporcunun ya
nında 3 idareci ile gönderilmelidir; bu maalesef giörüîmdkltddir.
Gençlerimiz her salhalda spor yapmaya teşvik edil
melidirler. Bu da sporumuzu caizip hale getirmekle
olur; iyi antrenörler elinde olur. Teşhislerin yapılma
sında dikkati olunmalı, suiistimallere meydan veril
memelidir. Her kasaba, ilçe ve Merimizde spor saha
ları, spor salonları yapılmalıdır. Gençleri derk ve işi
zamanları dışında sporla meşgul etmekte büyük fay
da vardır,
Değerli milletvekilleri, yürekler acısı ve hepimi
zin bildiği kangren olmuş bir yarayı huzurlarınızda
dile getireceğim. Kahvahaneler, diskotekler, pavyon
lar ve dans salonlarına bir göz atalım. Üzücü, çok
hazin manzaralarla karşılaşırız. Çoğu genç denecek
yaşta, henüz rüştünü bile ispat etmemiş durumda
kız ve erkek çocuklarıyla doludur. Bunların bir kıs
mı maalesef mektep talebeleridir veya mektep kaç
kınlarıdır. Bu gençlerimiz ve çoculkîarımızın bir kıs
mı bu günah yuvalarında esrar partileri, seks partile
riyle uyuşturulup, bu işin ticaretini yapan hain tufey
li kişilerin tuzaiklarına itilmekte, alet ediUmdkteidirler.
Muhterem milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim gi
bi gençlik bir milleti maziden istikbale bağlayan köp
rü, kültürünü, mensup olduğu milletinin maddî ve
manevi yükünü omuzlamaya muhatap kadiriddur. On
lara verilecdk emek vatanın is'tiklbaline ait olan en
ıvörimli ve ehemmiyetli bir yatırımdır. Gençlik yarı
nın ana ve babaları, devlet idarecileri ve yönetici
leridirler. İstikbal onlarındır. Büyük hizmetler bü
yük nesillere düşer. Onların büyük nesiller olarak
yetiştirilmeleri de bugünün idarecilerinin vazifeleri
dir. Ancak büyük nesil, ablak ve maneviyat ile, bü
yük davaları benimsemdkle olur. Kısır çekişmelerle
değil, hele bıçaklı, tabancalı kıtalleri ile hiç değil
Gençlerimizi yılarca bu görüş ufkundan mahrum,
milli eğitim ve onların şahsında naehil ellere tevdii
— 364
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ddilimiştir. Bulunduğumuz bu noktada siyasi partiler
'karşılıklı olarak bİrîbirlerini suçlama ve atışmadan
vazgeçerek, Türk gençliğinin malddi ve manevi kişiliği,
ruh sağlığı, sportif gelişmeler önünde tedlbirler konu
sunda ışlbirliği yapmalıdırlar. Yıllardır sürdürülen
'sakim politika yerine, milli gençlik politikası hepimi
zin şiarı olmalıdır. Bu durumlar muvacehdsindb kı
sır çalışmalar, partizanca hardkdtleriyle bugüne kadar
memleket sporuna yeteri kadar bir şeyler veremeyen
ve arzu edilen seviyeye çıkaramayan Gençlik ve Spor
Bakanlığı ayrı ayrı bakanlıklar halinde, Gençlik Ba
kanlığı, Spor Bakanlığı olarak çalışırsa daha verimli
olacağı kanaatindeyiz. Grubumuz böyle olma'sı halin
de Hükümete yardımcı olacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin aziz ve necip milletimize,
Türk gençliğine, Türk sporuna hayırlı ve uğurlu olrna'sını Cenalbt Allah'tan niyaz eder, hepinizi saygı
ve hürmetle selamlarım. (AP ve MSP sıralarından al
kışlar)
BAŞİKAN — Teşdkikür ederim Sayın Tomba.
Cumhuriyet Halik Partisi Grubu adına Sayın Se
mih Eryıldiz, buyurunuz.
CHP GRUBU ADINA H. SEMİH ERYILDİZ
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın miHetvdkilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grulbu adına Gençlik ve Spor
'Bakanlığı Bütçesi üzerinddki görüşlerimizii iletmeye
çalışacağız,
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi
yaygın ve katılımcı, seyirden çok insanın fiilen spor
da yer aldığı, spor faaliyetlerinin içinde yer aldığı
bir çalışma, bir spor faaliyetleri düzeni yeğlemekte
dir. Programında da olduğu gibi, kentler ara'sındaki
spor eylemlerinin daha adil hale getirilmesi, daha
yaygın hale gdtirilmesi, köye ve gecekonduya spor
çalışmalarının yayılması programımızın ve Cumhuri
yet Halk Partisi hükümetlerinin temel ereği olmuş
tur. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri, dönemin
de, krddiler artırılmıştır, her isteyenin kredi alabilece
ği bir düzen kurulmuştur. Ydtersiz, bugünkü koşul
larda, bugünkü büyük enflasyon ve zamlardan sonra
yetersiz hale gelen kredilerin, yenliden gözden geçi
rilmesinin zorunluluğu vardır. Bununla ilgili, Mec
lislimize, kredilerin memur katsayıları gibi belli bir
katsayıya bağlanması ve her yılki katsayı ile artma
sını sağlayacak bir sistemin kurulması önerilmiştir.
'Bu sistem sayesinde her yıl değişiklikler, kime, neye
ıgöre olduğu belli olmayan değişikliMer yerine, Yüce
Meclisin takdirine göre 100 katsayı olduğu takdirde
1 nci sınıf öğrencilerine bu yılki tahmini katsayımız-
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la 2 500 lira bir gelirin öğrencilere sağlanmadı müm
kün hale gelecektir.'
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde
spor akademileri yaygmlaştîrılmış, alınan öğrenci sa
yısı büyük ölçüde artırılmıştır. Yurtlarda 1977 yıl
larında sayın Adalet Partili miiletvdkillerini bile ra
hatsız etmeye başlayan durum, büyük ölçüde değiş
tirilmiş; Atatürk Yurdu, Site Yurdu gilbi yurtlara
herkesin girmesini sağlayacak bir düzen kurulalbilmiştir. Ancak gene sürekli çalışmalara rağmen, Anka
ra'nın örneğin bir semtinin hâlâ belli bir grulbun yurt
ları yüzünden geçilemez olması, anarşinin diğer böl
gelere nazaran daiha yoğun, yaygın hailde bulunma
sı «Ahmetler» diye bir bölgenin bulunmuş olma'sı da
önlenememiştir. Ancak bu konuda da yoğun çalışma
ve çabalar yapılmıştır.
'Bunun ötesinde size, demokratik sol düşünce ile
ilgili temel birtakım kavramları, buradaki bazı tar
tışmalara yanıt olarak vermek İstiyorum. Demokraside
ve sol düşüncede yarış, birbirine karşı olmaktan çok
^doğaya karşı, zamana karşı ve insanın kendi yetenek
lerine karşı yarıştır. Tek düze bir marangozun cetve
linden çıkmış anlayışta bir gelişme mantığı yerine,
Ibin çiçeğin ayrı renklerde, ayrı güzelliklerde, ayrı dü
şüncelerde bin çiçeğin tadını, kokusunu çeşitliliğini,
nefesini yaşaiyacak bir anlayışın Türkiye'de ve dün
yada1 egemen olmasıyla hem kafalardaki düşüncenin,
hem de spor alanındaki gelişmenin daha etkin olaca
ğı düşüncesindeyiz. Bunun da dünyada pek çok ör
neği var. Çok eleştirilen deyimleriyle Almanya'nın bir
tarafında demokratik sol, bir tarafında başka bir sol
egemenidir diye söz söyleyen arkadaşlarımız, bir olim
piyat geldiği zaman, bizim kendi yarışmacılarımızın
yenilgilerine acı ile bakarken, madalyaların hemen
hemen hepsini toplayan birkaç ülkenin disiplinli,
anlamlı, ama çoğulcu bir yapı içerisinde, kendi in
san yeteneklerini düzenleyen bir yapı içerisinde kazan
dıkları başarıları da imrenerek, gıpta ile izlemek zo
runda kalmaktadırlar; Yani çoğulcu, çok insanı yarış
tıran, daha çok irtsanı sporun içine katan, onu bir
teknik sorun olarak, bir fizik sorunu olarak, bir di
siplin, bir maddi olanak sorunu olarak ele alan
fiziki, maddi bir planlama yapılamadığı sürece ne ka
dar söz söylersek söyleyelim, ne kadar insanlarımı
zın kalbine ve kafaisına manevi fikirler vermeye kal
karsak kalkalım, sonucun ne olduğunu, ne yazık ki
madalya bazında, yarışma bazında acı acı görmek
durumunda kalıyoruz. O zaman bu spor çalışmaları
mızı, gençliğin eğitimi çalışmalarımızı bir program,
bir disiplin, bir teknik, maddi çalışma temeline oturt— 365
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mak zorunluluğu ile karşı ka'rşıya olduğumuzu ka
bul etmek zorundayız.;
Ayrıca, buraldan başka bir tartışmaya geçmek
mümkündür. Bugünkü, terör olayları karşısında genç
leri sorumlu tutmak, ya da gençlere verilen ulusal
lâik eğitimi, sorumlu tutmak da ne derecede doğru
dur, bunu da Cumhuriyet Halk Partisi Grulbu adına
tartışmak isteriz. Bulgun Türkiye'de geçerli olan eği
tim sistemi, ulusal Kurtuluş Savaşımızla kurulmuş,
Cumhuriyet ilkelerini savunan, Atatürk'ün söz ve il
keleriyle geliştirilmiş bir yaygın, geçerli, tutarlı yapı
idi. Bu yapı sonradan başka sözlerle, başka anlayış
larla yozlaştırılmıştır; bu doğrudur. Ama bu yozlaştır
madan Atatürk'ün temel ilkelerini, Atatürk'ün maa
rif politikasını, sorumlu tutmaya kalkmak da bize
göre soruimsuzluktur. Eğer illa bir sorumlu aranacak
ça, gençleri kendi politikalarına alet etmeye çalışan,
yurtlarda bir veya başka grulbun egemenliğini sağla
maya çalışan anlayışları, sporu, sporda yapılan çalış
maları profesyonel futbol kulüplerinden başlayıp yurt
lara kadar varan her camia içerisinde gençleri bölüp,
'birbirine düşürmeye çalışan bundan da kişisel kısa
dönemli politik yarar uman insanları sorumlu tut
mak zorundayız, yoksa Atatürk'ün ulusal eğitim po
litikasını sorumlu tutmaya kimsenin bu Yüce Meclis
çatısı altında hakkı olmayacağını sanıyorum. •
Türkiye'de demokratik düzen içerisinde siyasetin
üstünlüğünü tartışmaya hakkımız yoktur, siyaset her
yerde, her politik, ekonomik düzlemde yön verici, hâ
kim bir unsur olacaktır. Ancak, eğer politika camii
ile birlikte bir yere girmeyeeekse o da spor meydan
ları, spor tesisleri, gençlerin bulunduğu yurtlar ve
diğer yan tesisler olmak zorundadır. Bu konuidia geç
mişten bugüne kadar yapılmış olan hatalar varsa, bun
ları eleştirmek bundan sonra hiç olmazsa belli bir
sistemli çalışmayı başlatmak zorundayız.
Profesyonel kulüplerin yönetimlerinden başlayan
yarıştan yurtların elde tutulması mücadelesine varın
caya kadar, aslında politikada olmayan, politik ol
mayan bir takım yarışların, birbiriyle mücadelelerin
politikayı kirleten, politikayla ilgisiz birtakım yarış
ların politika adına gençlik kuruluşlarında, gençlik:
örgütlenmelerinde devletin gençlik örgütlenmelerinde
ve spor örgütlenmelerinde olmalsına, sürmesine izin
vermeye hakkımız yoktur.
Bir başka nokta da; önümüzdeki yıllar ilgili An
kara ve İstanbul belediyelerinin başlattığı bir girişim
ile ilgili bir yardım dileğidir. Ankara Belediyesi, ge
çen yıl bine yakın üyesi olan giderek her kümede, her
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spor dalımda giderek hızla yükselmeye başlayan ama
tör bir örgütlenmeyi başarmıştır. İstanbul Belediyesi
nin ve diğer belediyelerin bu konuda girişimi var
idin
Eğer biz, yerinde yönetim, ademi merkeziyetçi, ka
tılımcı yönetim, gerçekten demokrat bir yönetim uygulayacak'sak, devlet kuruluşlarımızın yerel yönetim
lerle, mahalli idarelerle, muhtardan başlayarak, il ge
nel meclislerinden, belediyelerden başlayarak küçük
ibüyük tüm belediyelerle işbirliği yapmasını sağlamak
zorundayız.
Küçük bir belediyenin spor tesisini Sayın Bakan
lığın; yetkililerinin korunması, geliştirmesi, işletmesi
zor olabilir. Ama onlara belli bir kaltkılda bulunduğu*
nuz zaman, onlar o tesisi kurarlar, korurlar, yaşatır
lar, güçlendirirler. Onun için, gençlik ve spor çalış
malarında yerel yönetimlerle, il genel meel'Mdriyle,
muhtandan başlayarak küçük ve büyük belediyelerle
organik bir işbirliği içine girilmesinde büyük yarar
olacağı kanısındayız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Yaygın ve katılımcı bir spor anlayışının gerçekleştirilebilmesi için, köyde ve gecekonduda sporun
gerçeMeştiritoesine ihtiyacımız var. İnsanları baştan
itibaren, daha çok insanı sporun içine katabiiirsek,
özlediğimiz eğer uluslararası başarı ise, onu o zaman
sağlamak mümkündür.
'Bulgun Türkiye'de, okullarda bile, belli bir spor
çalışmasını ancak zoraki bir süs biçiminde sürdürebMdiğimize göre, bu spor çalışmalarını kitleye yaya
bilecek, köye ve gecekonduya götürebilecek başka
araçlar bulmak zorundayız. Bunu bulabilmek için de,
dediğimiz gibi, yerel yönetimlerin kullanılmasından
başka elimizde bir imkân, bir olanak bulunmamak
tadır.
Tüıkuye'de, 50 milyonluk bir toplulukta sporla
uğraşma ihtimali olan insan eğer 5 milyondan başlı
yorsa, halbuki bir başka ülkede 6 milyonluk bir ülke
nin insanının 5 milyonu sporla uğraşmaya başîayabiliyorsa, o zaman bizim spor alanında etkin ola
bilmemiz şansı, fırsatı ancak 5 milyon nüfusu olan
bir ülkenin spor alanındaki şanisı kadardır. Eğer 50
milyonluk bir ülke olarak spor alanında dtkin olmayı
düşünüyorsak, bunun ilk adımını 50 milyon insana
da sporda yer alma, en aşağı ydteneğinıi deneme şan
sını götürebilmekle başlayacaktır. Aksi takdirde, kü
çücük, 3 - 5 milyonluk bir Hollanda'da her insana
sporla ilgili bir seçenek sunabüiyorlarsa, o zaman da
ha baştan doğal seçme, naturel seleksiyon yolu ile
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eleme şansı bile elinizde olmayacaktır. O seçmeyi ya
pacak bir aracı kuramaZsanız, Anadolu'daki insan
larımıza kültürümüzün, toplumumuzun içinde gizli
in'sanlara sporda etkin olacakları bir alanı götüremez
seniz, onların hiçbir zaman değerlerinin ortaya çık
ın asın ı bekleyemezsiniz.
İlk aşama olarak yapılması gereken, köyü de,
gecekonduyu da içine alabilecek bir yaygın spor,
katılımcı spor anlayışım gerçekleştirmeye çalışmak,
bunun için de hiç olmazsa insanlara sporun ilk mesa
jını, ön mesapını verebilecek bir düzenlemeyi yapa
bilmektir. Bunun için de, kitlelerle, insanlarla, yerel
yönetimlerle, derneklerle bir arada, mahalli yöne
timlerle, muhtarlarla bir arada bir örgütlenme biçi
mini fiilen şemalarımızda çok güzel bir biçimde olan,
genel müdürlükler biçiminde örgütlenmiş olan şekliy
le değil, fiilen, yaşayarak, yaparak gerçekleştirmele
rini sağlamak zorundayız. Ondan sonra ikinci aşa
mada disiplinli, sürekli bir çalışma, sonra da teknik
olanakların yeterli düzeye getirilmeisi gelmektedir. Bu
çalışmalar sırasında da, pafazit olarak kabul edilen
birtakım öğelerin siyaset aldına yapıldığı halde, hem
siyaseti, hem gençlik eylemlerini, hem sporu zedele
yen birtakım çalışmaların, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı veya gençlik ve spor hareketleri içinde yer alma
masını sağlamak gibi bir görevle karşı karşıya bulunu
yoruz,
Bu temel ilkelerin dışında, diğer günlük problem
lere değinmek istemiyoruz. Çünkü, bu bizim anlayı
şımızla çdlişmektddir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Gençlik ve
Spor .Bakanlığı Bütçesinin ülkemize ve ulusumuza
hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür dderim Sayın Eryıldız.
Kişisel olarak Sayın Osman Demirci, lehinde. (AP
«ıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakika efendim.
OSMAN DEMİRCİ (Erzurum) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi hürmet
ve muhabbetle selamlarım.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesi hakkında
şahsım adına konuşma için söz almış bulunuyorum.
Spora taalluk eden diğer yönleriyle çeşitli vesilelerle
arkadaşlarım meseleyi dile getirdiler. Ben gençler
üzerinde konuşacağım.
Gençlik nasıl bir varlıktır, nasıl bir servettir, na
sıl bir kıymdttir, bunu nasıl değerlendirmemiz gere
kiyor? Bunun üzerinde durmak istiyorum.
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Peygamber Sallalahü Aleyhi Vesellem, bir insa
nın iki önemli serveti var; birisi helal kazancı, birisi
de hayırlı evladı buyuruyor.
Memleketin maruz kalmış olduğu tehlikelerin te
melinde, gençliğimize sahip çıkmamanın neticelerinin
ıstırabını müşterek çekmekteyiz. Benim milletimizden
topyekûn istirhamım şudur : Önemli meselelerde şu
parti, şu hizip, bu hizip meselesi değil; bugün kana
yan bir yara halini alan gençliği nasıl yetiştirmemiz,
buna nasıl sahip çıkmamız gerektiği esasları üzerin
de durmak istiyorum.
Gençlik, bir ailenin ve bir milletin en kıymetli ser
veti ve istikbali için yegâne teminatıdır. Hayatı aynı
neşe olan genç, gülmek için yaratılmıştır. Onu güldürmel'iyiz. O baharımızda bir gül gibidir. Onu sulamalıyız, soldurmamalıyız. Çünkü, şahsi hayatlar son
bulurken, insanlık daima nesillerle yaşamış ve yaşa
maya devam edecektir. Şu halde, ey necip Türk Mil
leti, gelin müştereken hiçbir fark gözetmeden gençli
ğimize sahip çıkalım, ona merhamet edelim, ona şef
kat edelim, onu öldürme veya birbirini öldürtme ye
rine, ilimle, irfanla, faziletle, kalplerini mesuliyet his
siyle, büyüklerine hürmet, küçüklerine sevgi, «Bir
harf öğretenin ben kölesi yim» esaslarını onun vicda
nında nakşettirmek suretiyle, gelecek neslin ve ecda
dından almış olduğu emaneti intikal ettirmek istika
metinde onlara sahip çıkalım.
Muhterem milletvekilleri, insan fıtratı 2 unsurdan
bestelime ihtiyacı üzerine yaratılmıştır. Bunu değiş
tirmek, ihmal etmek, memleket için en önemli zarar
lar meydana getirmektedir. Değiştiremezsiniz, fıtri
kanundur. Yani, balık nerede yaşama ihtiyacı üzerin
de yaratdmıştır? Suda. Herhangi bir formül bulsanız,
suyun dışında balık yaşatamazsınız; mutlaka onu öl
dürürsünüz, onun hayatına kastedersiniz. İşte insan
da 2 unsurdan beslenme ihtiyacı üzerine yaratılmış
tır. Biri vicdan, diğeri akıldır. Vicdanın ziyası ulumi
diniyedir. Akim nuru fünunu medeniyedir. İkisinin
dmtizacıyla, bir araya gelmesiyle, hakikat tecelli eder,
talelbe yükselir, himmeti pervaz eder. Yani, 2 mide
kabul etsek, bir vicdan midesi, bir akıl midesi. Vic
dan midesinin memesi iman'dır, ahlaktır, fazilettir,
inançtır. Akıl midesinin memesi ise tekniktir, sanattır,
fendir, diğer ilimlerdir. Hangisini ihmal etseniz o
genç mefluçtur, felçtir.
.«Efendim, sadece dini öğretelim, başka bir şeye
lüzum yok...» O genç taassuba düşer. O yasaktır, bu
yasaktır, bu kâfir icadıdır, şeklindeki davranışlar bu
yarım olmanın neticesidir. İslâmın malı değildir bun
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lar. Fakat' maalesef bazılarımız «Efendim, din böyle
diyor, bu yasaktır» derler. Hayır. Benim kusurum
dine verilmez, doktor hata ediyorsa onun şahsını.ce
zalandırın, tıp fakültesini kapatamazsınız. O bir esas
tır, o bir ihtiyaçtır.
Öyleyse şahsi kusurlardan dolayı, ulvi İslâm di
nini her türlü gelişmeye engel tanımak, en azından in
safsızlık olur. İnsanla beraber ilim ihtiyacı doğmuş
tur. ,«İlim Çin'de de olsa gidiniz alınız» emrini ve
ren Peygamber Efendimiz o gün Çin'e gitmek müm
kün olmadığı halde ta oraya kadar gideceksiniz de
miştir. Çin'de ne öğreneceksiniz? İmanın şartını de
ğil. Teknik mi var, alacaksınız. Maharet, teknik İn
sanın en kıymetli emanetidir. Nerede bulsa, kimin
elinde bulsa onu alacaktır.
Onun için asla «sadece dini öğretelim, tekniğe
lüzum yok» demek cehaletin mesleğidir, İslâm'ın
malı değildir. Hep birlikte onun karşısındayız.
«Efendim, dine lüzum yok, sadece teknik öğrete
lim...»' İşte bugünkü gençlik. Tutamıyoruz, yazık bu
gençlere. Akşam radyoyu dinlediğiniz zaman harp
raporu mu dinliyorsunuz, radyo mu dinliyorsunuz...
Yazık bu gençlere. Öleni de öldüreni de 2'si de kal
bimizi parçalıyor. Bunlar bizim gencimiz, evladnmız.
Ama gelin elbirliği ile kusurumuzu kabul edelim. Ne
verdik de ne istiyoruz şimdi?
Gençlik, yarım asırdan beri anasını kaybetmiş bir
'kuzu gibi ortada dolaşıyor. Anasını kaybeden kuzu;
'karnı aç - ben köylü çocuğuyum iyi bilirim - koyun
lar arasında dolaşıyor. Hangi koyunun rnsmeoinıi tut
sa o kovar, kendi annesi değildir. O bu ıstırap içeri\sinde karnını doyurmaya çalışırken, işte ona kastet
mek mümkündür. Biz 50 seneden beri gençliğimizi or
taya salıverdik. İç ve dış düşmanlar elinle bir meme
aldı, ucuna «izm» yazdılar. O «izim1» bu «izm» bir
ibaktık ki Türkiye'de komünizm. Yazıklar olsun, ayıp,
Allah muhafaza buyursun.
Bunun için, bunda hepimiz suçluyuz. Birbirimizi
suçlamakla vakit öldürmeye hakkımız yok. Geliniz;
'bu vatan bizim, bu memleket bizim, bu gençler bi
zim. Türkiye her birimizin. Allaihımız bir, Peygambe
rimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız bir,
ımilletimiz bir, devletimiz bir. Bu kadar birlik içerisin
de ayrı olan nefdir?
Cüzi meselelerden dolayı, bu yarin her şeyimizi
teslim edeceğimiz bu gençliğe elbirliği ile sahip çıka
lım. Vicdanlarına iman, inanç, ahlak, fazilet; akılla
rına teknik, fen verelim. Her biri üstün inısan ol'sun.
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Peygamber efendimiz «Elyedül Ûla, hayrûn min
yed-i süflâ» buyuruyor. Üsltltefki el alttaki elden ha
yırlıdır. Yani, veren el hayırlıdır. Öyleyse tekniği de
sen ver, sanatı da sen ver, serveti de sen ver. Dilenci
durumun değil verici durumda ol. Öyleyse bu da
çalışmakla, çabalamakla; mesuliyetini müdrik gençliği
ydtiştirimeye bağlıdır. Bu manada muhterem milldtvekiilleri elbirliği ile gelin.
Böyle birbirimizi itham etmeden, şu gençliğe salhip
çakalım. Milli Eğitime salhip çıkalım, talim terbiyeye
sahip çıkalım. İlkokuldan üniversiteye kadar bu genç
lik bu silsileden geçiyor. Gelin hesap edelim. 2 genci
alalım elimize, hesap meydanda. Hiçbir zaiman için
Ibunu söylerken kimseyi ithaim etmiyorum, ben de
kusurluyum sizinle beraber, siz de kusurlusunuz be
nim kadar. Bu kusur bizim. Bu çocuklar başka yerden
ithal edilmediler.
BAŞKAN — Sayın Demirci, 2 dakikanız var.
OSMAN DEMİRCİ (Devamla) — 2 dakika mı
efendim?
2 genç; gencin birisi ahlâkını, dinini, faziletimi öğmenımiş. Askerlik çağı geldiği zaman da anasının baba'sınln elini öpüyor «Bana dua edin» diyor; «Ben
vatani vazifemi yapmaya gidiyorum.»
O anne baba ne diyor «Oğlum, askerlik Peygamber
ocağıdır. Askerdeki imanlı kumandanın Hazreti Muhamımed'in mümessilidir.
Beklediğin
nöbet naf'jle
hacdan hayırlıdır. Bu şuur içerisinde vazifeni yapar
san ana emeği helâl olsun sana» diyor.
O genç de, «Baişüsıtüne, bu şuurla hizmetimi yapar
ken herhangi bir hadise ile hayatımı kaybeder şehit
olursam siz de bana acımayın. Çünkü Allanın huzuıruna şehit anme'si, şehit babası çıkacaksın» diyor.
itkine! bir genç de çıkıyor, gene bu memleketin
evladı. Bakıyorsun ki, diğer genç kumandan kapisında nöbet beklerken, beriki zavallı genç başkasına ki
ralanmış vaziyette, onun silahını almış kahraman or
dunun generaline kurşun atmak istiyor. Balkın ikisi de
bu memliekdtin genci, niye birisi öyle, niye birisi
böyle?
Onun için, gelin şu iki genci birbirine silah atan
değil, birbirine karides yapalım, birbirine sevdirelim,
birbirine muhabbet dütirelirn. Bu memleket onlardan
meler bekliyor.
Bu fakir milletin vergileriyle toplanan bu bütçe
den herkes istifade etme imkânları içenMnde, vazifesini
de o nispette yapma şuuruna kavuşması için, gelin, el
birliğiyle bunlara biraz daha yönelmek suretiyle, ya
rının her şeyini teslim edeceğimiz bu gençlerimiz öl
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dürücü değil, yapıcı, ecdadına layık bir Türk Milleti
min faziletli gençliği şerefine kavuşlmuş olsun. Aksi
hâlde ne hayatımızı muhafaza ve ne de hukukumuzu
müdafaa edebiliriz.
Bu manada .sözlerimi bitirirken Cenaibı Hak'tan şu
nu niyaz ediyorum, şüheda kanlarıyla sulanan bu top
raklar üzerinde kıyamete kadar burçtaki bayrakla,
minaredeki ezanı Cenabı Hak bu faziletli gençlerle
devam ettirsin, memleketimizi maddi ve manevi düşımanların şerrinden korusun.
Bu şuur içerisinde hepinizi hürmetle selamlar, büt
çenin vatanımıza, milletimize, faziletli gençliğimize
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederim. «Bravo»
sesleri, alkışlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Demirci.
Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Sayın
Talât Asal, buyurunuz efendim. (AP sıralarından al
kışlar)
GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri;
Siyasi partiler gruplarının sayın
sözcülerini ve
Sayın Demirci'yi dikkat ve ihtimam ile dinledik. Heımen ifade etmek isterim ki, Büyük Mecliste cereyan
»eden Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
yapılan görüşmelerden ben Bakan olarak ve çalışma
arkadaşlarım ilham aldık. Bize bu ilhamı verdikleri
için değerli arkadaşlarıma şükran borçluyum.
Bugün Millet Meclisinde, bundan önce Cumhuri
yet Senatomuzla ve ondan önce de Plan ve Bütçe Ko
misyonunda cereyan eden müzakereler, bundan son
raki icraatımıza ışık tutacak nitelik taşıyacaktır. Bu
nun için Parlamentoya şükran borçlu olduğumu ifade
ettmielk isterim.
Değerli arkadaşlarım, çok kısa süre içinde yapma
mız gerekli olanları, bize yöneltilen tenkit, tavsiye,
'temenni ve görüşler çerçevesi içerisinde arza çalı
şacağım.
Gençlik ve sporu birbirinden ayırmanın mümkün
olmadığı kanaatin dayım. Türkiye bugünkü ortamında
cereyan eden olaylar muvacehesinde, bir müşahedemi
Yüce Meclise nakletmek istiyorum:
Spor sahalarında, futbol sahalarında, spor salon
larında, pistlerde, kulvarlarda her hafta yüzlerce genç
bir araya geliyor. Bu gençler arasında ideolojik bir
mücadelenin çıktığını görmüyoruz, Stadyumlar tıklık tıklım doluyor, spor salonları doluyor, kulvarlar
doluyor buralarda da, buralara seyre gelen meraklı-
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lar arasında da ideolojik mücadelelerin geçtiğini gör
müyoruz.
O hale göre, sporu yurt sathına yaydığımız, öl
çüde gençlerin birbirleriyle elele ve gönül gönüle
verecekleri inancını taşımaktadır. Gençlik ve Spor
Bakanlığı. Politikamızın temelini de bu teşkil etmek
tedir.; Eleştiride bulunan arkadaşlarıma hitap etmek
istiyorum, ne gençlik meselesini, ne de sporun bu
günkü sorunlarını 90 gün içerisinde ben yaratmış de
ğilim. Gençlik sorunlarım da, spor sorunlarım da biz
böyle bulduk. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz.
Türkiye'nin nüfusu - Allah'a bin şükür - her yıl
f/c 2,7 oranında artıyor. Bu artışın karşısında elbettekİ spor yapanlar artıyor. Federasyonların sayıları
artıyor, ama dönüp baktığınız zaman Gençlik ve
Spor Bakanlığı Bütçesi artmıyor,* Gençlik ve Spor
Bakanlığı Bütçesi değerli arkadaşlarımızın Parlamen
to çatısı altında ifade buyurdukları Önem derecesin
de gelişmiyor.
Türk gençliğini, sorunlarını çözmek için, Türk
sporuna yeni bir istikamet verebilmek için Gençlik
ve Spor Bakanlığı olarak mutlaka kaynak bulmak
medburiyeti vardır. Bu itibarla Bakanlığı deruhte ettiğîmüz günden başlayarak bugüne değin ve bundan
sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığına bütçenin imkân
ları dışında kaynak bulmak mecburiyetimiz vardır.
Güreş hususunda bütün grupların değerli sözcü
leri tarafından ileri sürülen sakıncaların ortadan kal
kabilmesi için, evvelemirde maddi kaynak sorununu
çözmek mecburiyetindeyiz. Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre 190 lira ile güreşçiyi Ankara'da elbetteki
barırMıramazsınız. Türkiye'nin başka bir yerinde de
barındıramazsmız. Bu itibarla, faaliyetimizin temeli
ni yeni kaynak bulmak, bütçeye yük olmadan kaynak
bulma istikametine tevcih etmiş bulunuyoruz. Umu
yorum ki bu bir başlangıç olacaktır. Her başlangıç
zordur. Biz başlayacağız, bizden sonra gelenler bul
duğumuz, bulacağımız, bulmayı ümit ettiğimiz kay
nakları geliştireceklerdir. Bunu yaptığımız takdirde
Türk gençliğinin sorunlarına, Türk sporunun sorun
larına daha kolay çözüm gelebileceği inancındayım.
Sevgili afkadaşlarım, güreşin böyle gitmeyeceği
ifade ibuyuruldü, hemen ifade edeyim; güreş böyle
gitmeyecektir; Türk sporu böyle gitmeyecektir. Türk
sporuna mutlaka prensiplere dayalı istikamet veri
lecektir. Bu istikamette, hemen ifade etmek işitiyorum,
güreşin yaygın hale gelebilmesi, güreşin istediğimiz
seviyeye yükselebilmesi içlin çabalar gösteriyoruz.^ Bu
cümleden olarak ifade edeyim, valilere Bakanlıkça
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yapmış olduğumuz tamimle vilayetlerde müessese ku
lüplerinin dışında, güreş takımlarının kurulmasını
teklif etmiş bulunuyoruz.
YapaMlirsek, üzerinde çalışıyoruz, bir güreş vak
fı veya benzer bir vakıf kurmak suretiyle hem gü
reşe, hem Türk sporunun diğer kollarına, dallarına,
biraz evvel ifade ettiğim gibi, maddi kaynak bula
cağız. Takdir buyurulur ki dört bin lira ile güreş
antrenörünü istihdam etmek mümkün değildir.
Adalet Partisinin değeri sözcüsü hizmetlerin yay
gın hale getirilmesi teklifinde bulundular. Bakanlığı
deruhte ettiğimiz günden beri bu istikamette çalışıyo
ruz değerli arkadaşlarım. Büyük tesis yerine, gençlerirrüzi, yine ifade edilen kelimelerle söyleyeyim, kah
vehanelerden, diskoteklerden, anarşinin içerisinden,
terörün içerisinden çekmenin bir yolu olarak, semt
saha ve tesislerinin yapımını doğru buluyoruz. Çalış
malarımızı buna yöneltmiş haldeyiz.
Bütçe Komisyonumuz lütfedip Bakanlığımıza hatırladığınla göre - 325 milyon liralık bir ek ödenek
verdi, Bu 325 milyon liralık ödeneğin 285 milyon li
rasını gidebildiğimiz yere kadar, ilçelere, kasabalara,
belediyelere, kabil olabilirse köylere kadar, gidebildi
ğimiz yere kadar bir tecrübe devresi olarak 285 mil
yon lirasını açık tesislere vereceğiz ve en kısa zaman
da açık tesisleri meydana getireceğiz. Bu suretle, yi
ne ifade edilen kelimelerle söyleyeyim, gençlerimizi
diskoteklerden, kahvehaneler, anarşiden, terörden
kurtarmanın yolu olarak bunu tatbikata koyacağız.
Serrit sahalarını yaptığımız takdirde, açık tesisleri
hiç değilse meydana getirdiğimiz takdirde, büyük
çapta değil, ufak çapta kapalı salonları yaydığımız
takdirde, gençliğin birçok sorununa cevap verecek
hale gelebileceğimize inanıyorum ve politikamızın
temelini de bu teşkil ediyor.
Milli Selamet Partisinin sayın sözcüsü Tomba
arkadaşımın kullandığı bir kelime, bana matuf ol
masa gerektir. Ben hiçbir yerde ambargo kelimesi
ni kullanmadım, Sokaklar yürümekle aşınmaz sözü
nün, mazide bizim tarafımızdan söylenmiş olan sö
zü cevaplamakta müşkülat çekerim. O söz doğru bir
sözdür, Anayasada hem gösteri yürüyüşü hürriyeti
mevcut olacak, hem de iktidar olarak Anayasaya rağ
men. Anayasayı çiğnemek suretiyle yürüyüşü, göste
riyi men edeceksiniz. Bu söylenmiş olan sözün Ana
yasa hükümleri çerçevesi içerisinde mütalaa etmek
mecburiyeti vardır. Bugün dahi bunu söylemek mec'buriyeti vardır, bugün dahi bunun dışına çıkılmaması gerektir. Ne var ki, bunun disiplin altında yürü
mesi de bir ayrı meseledir^
369 —
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Değerli arkadaşlarım, Milli Selamet Partisi sa-. 1I
yın sözcüsünün tesislerin yapımına gidilmesi istika
metindeki tekliflerini büyük bir memnuniyetle, sevinç
le karşılıyorum. Kendilerinin teklif ettikleri gibi, Tür I
kiye'de spor tesislerini biz (kaldığımız müddetçe biz,
'bizden sonra gelecekler de takip edeceklerdir, Tür
kiye'de spor tesislerinin yapılması mevzuunda Milli II
Selamet Partisinin gprüşünü bir senet olarak kabul I
ediyorum. Ne varki bu tesislerin içine yüzme havuz- II
lari da dahil olacaktır.
II
I
Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının - "ben inceledim - Anayasamızda ilgili oldu
I
ğu 11 - 12 maddesi var Diğer kanunlarla da Gençlik I
I
ve Spor Bakanlığı ilgilidir. Türk gençliğinin sorunla
I
rına İayiki veçhile cevap verebilecek hale gelmemiz
arzu ediliyorsa, Türk sporuna İayiki veçhile cevap
verebilecek hale gelinmesi arzu ediliyorsa, yani spo- II
run dünyadaki önemi, propaganda önemi, turizm ge- II
liri önemi ve bir milletin iftihar vesilesi teşkil ede
bilmesi kabul edilebiliyorsa, Gençlik ve Spor Bakan
lığı denildiği zaman top Bakanlığı istihfafının dışına j
çıkılması mecburiyeti vardır, bütçe bakımından var
dır, kaynak bakımından vardtr ve gençlik meselele j
rini halletmek için mecburiyet olarak vardır.
II

20 . 2 . 198»

O : 1

deyim: Eğer ben bir kıyıma gitme kararında olsay
dım, bu kararı verdiğim zaman tatbikat safhasına
geçerdim ve Yüce Meclisin ıttılaına arz etmek gereğini duymazdım.
Bizden önceki hükümetin 15 Ekim 1979 tarihin
de istifasından sonra, 22 Ekim 1979 tarihinde 657
sayılı Kanun hükümlerine ve buna bağlı yönetmeliklere aykırı olarak sınav yapılmıştır. 22 Ekim 1979
günü saat 17.00'de yazılı sınava başlanılmıştır, 62 kişi bu sınava dahil edilmiştir. 62 kişinin yazılı sınav
yapıldığı yere, 62 kişinin girmesi mümkün değildir.
O gün saat 17.00'den sonra yazılı sınav yapılmıştır,
saat n.OO'yten sonra mülakat yapılmıştır ve hemen sonra da bu 62 kişi göreve atanmıştır. Maateessüf 62
(kişiden 22 kişisi sınava girmedikleri halde, kendile
rine sahte sınav belgesi verilmiştir.
Ben hiçbir müfettiş değiştirmedim; bunlar teftiş
raporlarıyla sabittir, sınavı yapanların ifadeleriyle sa
bittir. Teknik elemanlara incelettik, 12 kişinin bile
girmesi mümkün olmayan bir odaya aynı gün 62 kişiyi girmiş gibi göstereceksiniz, aynı gün yazılı sınav
yapacaksınız mesai saatinden sonra, yetmeyecek, aynı gün mülakat yapacaksınız, yetmeyecek aynı gün
işe başlatacaksınız.

O itibarla, değerli arkadaşlarımın bugün burada I
Binaenaleyh, Türk Ceza Kanununun sınavı yalütfedip beyan buyurdukları hususları büyük bir iyi I panlar hakkındaki muhtelif hükümleri ihlâl edilmiş
niyetle ve sevinçle karşılıyorum ve bugünkü Gençlik
tir. Bunlar ceza mahkemelerine sevk edileceklerdir,
ve Spor Bakanı olarak da istikbale ümitle bakıyo
dün almış olduğumuz teftiş raporu üzerine ceza mah
rum.
kemelerine sevk etmek mecburiyetindeyim. Bunun
Değerli arkadaşlarım, bir sözcü arkadaşım me- II adına kıyım derseniz ve gerekçe derseniz, benim ya
pacağım bir şey yok. Çünkü, hukuk müşavirleri, çün
mur kıyımından söz etti. Bizim zamanımızda, gerek
kü teftiş heyetleri, çünkü Devlet Personel Dairesi bu
medikçe, zaruret hâsıl olmadıkça, kanunlar dairesin
alınan insanların kaidelere uygun sınavla alınma
de yapılmış memuriyet sınavlarıyla göreve alınanlar
dıklarını, hatta sınava alınmadan sahte sınav belgesi
bulunma'dıkça elbetteki devlet anlayışımız bir me
verildiğini tespit ettikleri için görevlerinin nihayete
mur kıyımına imkân vermez; ama önümüzdeki günermesini istemektedir, ben de vicdan azabı çekiyo
ler'de vuku bulacak tasarruflar karşısında benim kar
rum.
şıma arkadaşlarımın memur kıyımı meselesiyle çık
BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Bakan.
mamaları için bir hususu Yüce Meclisin huzurunda II
tavzihe mecburum.
I
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla). — Değerli arkadaşlarım, krediler mevCEMAL AKTAŞ (Burdur) — Gerekçe mi hazır
I zuurida ileri sürüleri noktayı nazara katılmıyorum.
lıyorsunuz?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL I Maziyi karıştırmamıza gerek yok. Adalet Partisi ik
tidarları zamanında her müracaat eden kredi alabil
(Devamla) — Hayır Beyefendi, ben maruzatımı tak
miştir ve öyle başlamıştır bu iş.
dim ettiğim zaman, bunu bir gerekçe olarak kabul
edeceğinizi ve benden farklı düşüneceğinizi sanmı
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Ben ala
yorum, yani benim vereceğim gerekçe, sizin verece
madım.
ğiniz gerekçe haline gelecektir.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
Değerli arkadaşlarım, arkadaşımın «Gerekçe mi
(Devamla) — O zaman müracaatınızı doğru yapmahazırlıyorsunuz;» sözü üzerine söylemek mecburiyetin- jî missiniz beyefendi.
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H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Müracaatımı
doğru yaptım, 2 yıl alamadım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yurtlar hakkın
da ileriye sürülen mütalaaları yanıtlamak istemiyo
rum, sizin deyiminizle. Çünkü, dediğiniz gibi değil
dir. Bu işin de polemiğine girmek istemiyorum.
«•Ahmetler Yurdu» diyerekten bahis buyurdunuz.
Yanılmıyorum; ama Ahmetler Yurdu bize ait değil,
Ahmetler Yurdu özel yurt.
Biz, 'bizim geçmişteki iktidarımız da, bugünkü
'iktidarımız da özel yurtların Bakanlığımız tarafından,
Kredi Yurtlar tarafından incelenebilmesi, murakabe
edilebilmesi için teşöbbüse geçmiş bulunuyoruz, ka
nunda değişiklik yapmak gerekiyor.
Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda bundan son
raki tatbikatımızda yer almayacağı için bir hususu
Yüce Meclisimizin ıttılaına sunmak istiyorum. Bun
dan böyle, Toplumsal Kalkınma Gençlik Projesi uy
gulanmayacaktır. Çünkü, 1978 senesinde bu projenin
uygulanması için 100 bin kişilik bir gençlik düşünül
müştür. Sonra bu 51 bin kişiye indirilmiştir, 10ı bin
'kişiye 'indiril'miştir, sonra 5 bin kişiye indirilmiştir;
sonra; 532 kişi müracaat: etmiştir .Bundan sonra, 1979
senesinde bütçeden bu maksatla 100 milyon lira ek
ödenek alınmış, 10 bin toişi planlanmış, planlanan 10
bin kişiye rağmen sonra bu 5 bin kişiye indirilmiş,
sonra gele gele 1 362 genç toplumsal kalkınmada
gençlik projesine katılmıştır. 1 362 gencin her birine
değerli arkadaşlarım, çalıştıranlar tarafından 5 400 li
ra asgari ücret verilmiştir; ama 1 362 kişiye 20 gün
de, 1 ay içinde devlet bütçesinden ödenmiş bulunan
para 24 189 520 liradır. Yani, toplumsal kalkınma
da genç patlıcan toplamak için, ıspanak toplamak
için, inek sağmak için bir gence devlet bütçesiyle as
gari ücret üzerinden ödenen para 20 gün ile 1 ay içe
risinde 23 160,20 kuruştur. 24 000 000 lira gibi bü
yük bir yük, 24 lirayı arayan bir Bakanlıkta 24 mil
yon liranın, 25 milyon liraya yakın bir paranın tek
rar çarçur edilmemesi maksadıyla toplumsal kalkın
mada gençlik projesi de bu yıl uygulanmayacaktır
ve bundan sonra da uygulanmamalıdır.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Soygun diyebi
lir miyiz?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla) — Efendim?
BAŞKAN — Sayın Asal, süreniz geçti efendim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım
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süremin bittiğini ifade buyurdular, huzurunuzdan ay
mak mecburiyetindeyim.
Huzurunuzdan şükranlarımı sunarak ayrılırken
şunu ifade etmek istiyorum: Türk milliyetçiliğine
bağlı, nitelikleri Anayasada yazılı Cumhuriyet esas
larına bağlı, milli - manevi değerlerine saygılı, Türk
milliyetçiliğine saygılı gençlerimiz için Gençlik ve
Spor Bakanlığı olarak elden gelen yapılacaktır. Büt
çe Komisyonunda da ifade ettim; biz, birbirine kur
şun atan gençler yerine, birbirine pas atan, birbiri ile
vuruşan gençler yerine, birbiri -ile yarışan ve kucak
laşan gençler istiyoruz. Politikamızın istikameti bu
olacaktır.
Hepinize saygılar sunarım efendim. (AP ve MHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan; ay
rılmayınız lütfen efendim.
Soru sormak isteyen sayın üyeler; Sayın Yardım
cı, Sayın Eryıldız ve Sayın Irmak.
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim.
Buyurun Sayın Yardımcı.
CELÂL YARDIMCI (İstanbul) — Muhterem
Başkan, Sayın Bakanın toplumsal kalkınma hakkın
da vermiş olduğu izahatta 24 milyon liranın nasıl
heba olduğunu izah buyurmaları sebebiyle şu suali
sormak mecburiyetini hisettim:
Spor - Toto'nun nasıl, ne biçim emeklerle meyda
na geldiği Başkanlıkça ve Heyetli Umumiyece ma
lumdur. Bu tesisin, bu teşebbüsün 25 milyon, lira ge
lir getireceği iddia edildiği zaman kuruluş anında,
Bakanın kürsüde yunaya tutulduğunu hatırlarım,
astronomik bulunmuştu. Sonra duyduğumuza göre
bu, senede 300 milyon liraya yalcın varidat haline
geldi ve deniyor ki; (Sualim burada efendim) «Bu
paralar 1960'tan sonra eş, dost, ahibba, yaran vesairenin menfaati uğruna kadrolar şişirilmek suretiyle
heder edilmiştir.» Doğru mudur, değil midir?
Spor - Totomda bugün çalışanların yekûnu nedir, mas
rafı nedir? Bunu bilmek istiyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı.
Buyurun Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla) — Rakamı tam olarak arz etmekte müş
külat çekiyorum. Yalnız yazılı olarak Sayın Yardımcı'ya bu hususu takdim etmek isterim.
Şu kadarını ifade etmek isterim ki,. Spor - Toto'
nun kadrosu derecesiz ölçüde şişirilmiştir ve idare
masrafları fazlalaştınlmıştır. Spor - Totorda, sizin,
zatıâliniztin buyurdukları sorunun istikametinde cevap
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vermek istiyorum, Spor - TotoMa gönlüm yanıktır.
Olmaması gerekli olan şeyler olmuştur. Bir muhabir
Spor - Toto Müdürüyle bir mukavele imzalanmış 2
sene süreli, İktidar istifa edip ayrıldıktan sonra, mü
dürün görevden alınmasını önlemek için, hemen 10
gün sonra veya 15 gün sonra yeni bir mukavele yapılarak mukavele müddeti 3 seneye çıkartılmış, şartı
ceza 125 bin liraya çıkartılmış ve bu mukavele de
hukuka aykırı olarak yapılmış.
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ı tîdarlan tarafından öngörülmüştür. Bugün biz aynı
I istikamette çalışma yapıyoruz ve özel yurtların dev
let denetimi eline geçmesi için elimizden gelen gay
reti sarf ediyoruz.
I
Hemen burada vurgulamak isterim, 351 sayılı Ka
I nun Gençlik ve Spor Bakanına, Devlete hiçbir yet
ki vermemiştir. 351 sayılı Kanun muvacehesinde - iti
I mat buyurunuz değerli arkadaşlarım - Anayasa Mah
kemesinden, Kredi Yurtlar Kurumu daha özerktir.
Bütçeyi Devlet verir, her şeyi Devlet verir, her şeyin
takibiyle Devlet yükümlüdür; ama Gençlik ve Spor
Bakanının bir denetim hakkından başka bir şeyi, bir
hükmü
351 sayılı Kanunun içerisine girmemiştir.
I

Spor - Toto'nun üzerinde hassasiyetle duracağız.
Kurulduğu zamandaki hale gelmesini temin etmek
için planlarımız, projelerimiz var, Umuyorum ki,
Mart ayından sonra Spor - Toto yeniden Bakanhmızca ele alınacak ve bir restorasyona tabi tutulaH. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Getirin de
calktır efendim. '
I ğişikliği gerçe'kl'eştirelim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
(Devamla) — Müsaade buyurun.
Sayın Eryıldız, kısa Ve gerekçesiz rica ediyorum
efendim.
351 sayılı Kanunla yalnız Devlete bağlı olan yurt
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sayın Baş
ların değil, bütün yurtların üzerinde Devletlin otori
kan, aracılığınızla Sayın Balkana şu sorumun sorul
tesi olacak biçimde Devletin murakabesi altında bu
masını rica ediyorum:
lunması şarttır. Eğer Türkiye'de, anarşik olayların,
Özel yurtların Devlet denetimine alınması için
geçen Hükümet döneminde birtakım çalışmalar ya
pılmıştı ve komisyonlara kadar geldi zannediyorum.
Bundan sonra Hükümet olarak bu alanda ne yap
mayı .düşünüyorsunuz?
2 nci sorum: 1980 yılında Moskova Olimpiyatla
rı var. Sporun...
İMEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Duya
mıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yinelerim efendim, arzu ederseniz.
Biraz yüksek sesle rica ediyorum.
Buyurunuz.,
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Özel yurt
ların Devlet denetimine alınması için ne gibi önlem
ler ıdüşünüyorsunuz? Geçen Hükümet döneminde
yapılmış olan çalışmaları sürdürmeyi düşünüyor mu
sunuz?
2< Siyasette sporun Veya sporda siyasetin zarar
larını tartıştığımıza göre, 1980 Moskova Olimpiyat
ları konusunda Gençlik ve Spor Bakanımız olarak
Hükümetinizin ne düşündüğünü kısaca açıklar mı
sınız?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryıldız.
IBuyurunuz Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla) — Efendim, meseleyi sen - ben kavgası
haline getirmek istemem; ama özel yurtların devlet
denetimine tabi tutulması meselesi Adalet Partisi ik-

terör olaylarının azalması isteniliyorsa behemahal 351
sayılı Kanun hükümlerine göre Devlete yetki veril
mek gerekmektedir. Bu istikametteki çalışmalarımız
devam ediyor, Yüce Meclisin huzuruna en kısa za
manda geleceğimizi ümit ediyorum.
ikinci sorunuzu müsaade buyurursanız yazılı ola
rak cevaplandıracağım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Irmak, buyurun efendimMEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan,
delaletinizle sorularımın Sayın Bakan tarafından ce
I vaplandırılmasını rica edeceğim.
!> Kapalı salonlarla, açık sahalarla, tenis kort
larına kadar spor tesisleriyle ülkenin donatıldığı farz
edilirse, sizce komünist anarşi ve terör duracak mı
dır?
2. Spor akademi ve tesislerinde görevlendirilen
ler arasında ideolojik görüş sahipleri olarak idareci
ler, antrenörler, memurlar alınmış ve kendi görüşün
de olmayanların, sporcu olsun, memur olsun kapılar
yüzlerine kapatılmamış mıdır?
3. Görüş ayrılıklarından dolayı spor okul ve te
slislerinde katledilenler olmuş mudur; kaç kişiler, isim
lerini verebilir misiniz?
4. Anayasada nitelikleri yazılı, Cumhuriyete
bağlı olmayan, rejimi ve Devleti yıkmak isteyen genç
lere kredi imkânlarını, yurtları ve spor tesislerini ka
j pamayı düşünüyor musunuz?
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Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu istikame
tinde Türk milliyetçiliğine dönüşlerini nasıl sağlaya
cak ve nasıl yetiştireceksiniz?
5. Özel idareler yurtları devletleştirilirken, Edirnekapı Yurdunu jandarma kışlası halinde tutacak
mısınız?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak.
Sayın Balkan, yazılı, sözlü?..
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(Devamla) — Efendim, sorular çok olduğu için hep
sini de not etmek imlkânını bulamadım, eğer değer
li arkadaşım izin verirlerse bunların tamamını yazılı
olarak cevaplayayım.
Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (AP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Sizin ihtiyarınızda.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Cebe?,.. Ydk.
Sayın Tuna?.. Ydk.
Sayın Bütün?... Ydk.
Sayın Yazıcıoğlu?... Ydk.
Sayın Akkuş?... Ydk.
Sayın Keskin?... Ydklar; Aleyhte söz isteyenler
den.
CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Aleyhte söz
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Dağlı?.. Yok.
Buyurun Sayın Özyalçın.
CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Gençlik ve Spor Bakan
lığı üzerinde aleyhte konuşacağım.
Türkiye'nin genelinde gençlik ve spor ikilemi öz
deş gözükmekle beralber, genelinde gençliğin ve Tür
kiye'deki spor meselelerinin ayrı ayrı ele alınmasın
dan yanayım.
Geçmiş iktidarların yönetiminde Gençlik ve Spor
Bakanlığına bağlı, gençlik sorunlarının bütün yükü
nü taşıyan Kredi ve Yurtlar Kurumunun o günkü
ihale gelmemesi için, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı
Talât Asal'ın TARİŞ'te gösterdiği hassasiyeti Bakan
lığında da göstermesini temenni ediyorum. Çünkü,
anımsanacağı gibi, İstanbulMa şu an jandarma kuv
vetlerinin elinde bulunan, görev yeri olarak kullanı
lan Edirnekapı Talebe Yurdunun, Cumhuriyet Halk
Partisi azınlılk iktidarında ne denli zorluklarla talebe
yurdu halinden çıkarılması çabalarını hepiniz bilir
siniz.
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Aynı şekilde İstanbul Baıhçeköy| Talebe Yurdu,
ki buralarda okuyan talebeler bu yerleri birer müs
tahkem mevki gibi yapmışlaradır, içeri girmek bir me
sele; içerde milli güvenlik kuvvetlerinin elde ettiği
atış poligonları var, her türlü silah talebe yurtlarının
içinde üslenmiş durumda.
Şimdi bir varsayımla düşünüyorum: Bu yurtta oku
yan talebeler insanca yaşayacaklar, Türk Ulusunun
ilerde belirli kilit ndktalarına gelecekler, birbirlerine
sevecenlikle bakacaklar ve de memlekette terörün ve
anarşinin kalkması için mücadele edecekler. Öyle bir
bakanlık düşünüyoruz ki, kendi bünyeleri içerisinde
ki kredi yurtlarını anarşi odağına sokimak için Meclis
te getirdiğimiz birtakım tedbirleri, önlemleri kulak
arkası yapıyor, ondan st>nra iktidara geldiğimizde
8 ay, 10 ay o yurtların arınması için çaba sarf edi
yoruz.
Şimdi, spor yönüne değinmek işitiyorum, küçük
manşetler halinde, süre çok kısa olduğu için.
Sayın Bakanın eski bir spor kulübümüzde başkan
lık yapmış olmasından dolayı, sporcu yanıyla kıvanç
duyuyorum. Ama, söylediği ifadeler içerisinde Tür
kiye'de sporun bu çarpık düzen içerisinde, maalesef
uzun süre Türk toplumunun gerisinde kalacağına
inanıyorum. Diyorsunuz ki; «Tesisler köye inecek.»
Sayın Bakan, bu bir ütopyadır, hangi tesis köye .ine
cek?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(İzmir) — Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz.
CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Gidilemeye
cek...
TURAN KOCAL (İstanbul) — Kadıköy'e, Kadı
köy'e.
CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Kocal; onun de cevabını vereceğim.
İstanbul'da 6 milyon nüfus var; bu Bakanlığın
kuruluşundan bugüne kadar iktidarda kalmış Adalet
Partisi ve koalisyon hükümetleri İstanbul'da artan
nüfusla orantılı hangi tesisleri yaptı da bu büyük
yerleşim kentlerinin ötesinde kırsal alanlara tesis gö
türecek?...;
Demagoji sanatını bıralkalım, gerçekleri konuşa
lım. Ondan sonra milli takımlar Edirne'den dışarı
çıktığı vakit, tabirimi mazur görün, nal topluyorlar.
Güreş takımı gittiği vakit yurt dışına, televizyonla
'izliyoruz, utanç duyuyorum; «Ay Yıldızlı» mayo
güreşçilerin sırtında, sırtları yerden kalkmıyor.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bravo, cid
den tebrik ederim.
373 —
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CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Futbol takı
mı, gerek mahalli kulüpler, gerek milli
takımları
Edirne'den dışarı çıktığı vakit, üçün üssünde, dördün
•üstlünde, beşin üstünde hezimetle dönüyorlar; ama
Türkiye'de öyle bir başıbozuk düzen var ki işçiden,
köylüden, emekçiden - parantez içinde arz ediyorumbordro mahkûmlarından vergi alacaksınız; ama tem
muz ayında iki sporcu çıkacak gazetelerin arka sü
tunlarında, manşet manşet ifade verecek, birtakım bü
yük kulüplerin sosyal tesislerinden para konacak,
«3 milyonu kabul etmiyorum 5 milyon alıyorum»
diyecek, ondan sonra da Gençlik Spor Bakanlığının
Belden Terbiyesine lisansını 100 bin lira üzerinden
gösterecek. Verdiği vergi nedir? Nerededir?
Kim
kontrol ediyor? (AP sıralarından «Bravo» sesi, alkış
lar)
Eğer çağdaşlaşacaksak, sadece dışarıdaki sahala
rın, sadece kuruluşların işleyiş tarzını değil, o spor
kulüplerinin de yönetillmesüne
bakmak lazım. Size
örnek vereyim:
Bugün Almanya'da bir spor kulübü, kendi büt
çesinin belirli oranı kadar transfer yapar; ama ikin
ci ligden, üçüncü ligden birinci lige geçmiş veyahut
da uğraşı veren bir kulüp, astronomik rakamlarla
transferler yapıyor, ondan sonra bu aldığı transfer
deki oyuncu 3 maç, 4 maç sonrası, eğer takım kö
tü gitmişse kaderiyle başbaşa kalıyor.
Sizle soruyorum; sporcunun bugün sosyal yönde
'hangi güvencesi vardır? Daha geçen gün gazetede
okudunuz, Türkiye şampiyonu olmuş, Balkan şam
piyonu olmuş, boksör; esrarkeş olmuş,
eroinman
olmuş, kardeş katili olmuş. Bir sporcuyu siz toplumv
dan soyutlayamazsınız. Sporculuk yüceliktir. Sporda
din, dil, ırk, mezhep, politika yoktur. Sporcu tek şey
demektir; kendi nefsini terbiye ve sırtında taşıdığı,
hele hele en yüce şey o Ayyıldızlı forma için uğraşı
vermektir.
Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerinde olmayan say
gısızlık sporcuya gösterilir. Gidin bugün Avrupa'da,
ileri ülkelerde, Doğu ülkelerinde, Batı ülkelerinde
sporcu en yüce yerdedir. Ama, bizim toplumumuzda
sporcu, en aşağılık, en adi, işleri yapar; hatta hatta
•bunun kariyerini yapmış, akademiyi bitirmişi dahi
kesekâğıdı satar, bakallık yapar. Kınamıyorum, bak
kallığı kınamıyorum; ama layık olduğu yere gelemez;
toplum onu soyutlamıştır, Sonra Gençlik Spor Ba
kanlığı, «Tesis yapacağım, saha yapacağım...» demek
tedir. Tekrar söylüyorum, ütopyadır.
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1960'lardan bu yana bakın ne oldu? Hiçbir şey
olmadı.
Önümüzde bir Spor Tdto var. Sayın Adalet Par
tisi milletvekili, büyüğüm, yardımcıya saygı duyuyo
rum...
BAŞKAN — Efendim 2 dakikanız var.
CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Milyonlar kazanıldı Spor Toto'ta, altın yumurt
layan tavuk Sayın Gençlik Spor E akanı bilir, italya'
dan geldi bu; -menşei italya'dır, italya'da milyarlar
kazanılıyor. Bugün Türkiye'de Gençlik Spor Bakanlı
ğının Spor Toto teşkilatı atıl. Yaptığı tesislerde inek
ler geziyor, içeride kazlar, tavuklar geziyor; tesisler
laçka. Niye laçka? Çünkü sporun içine politika gir
diği için tesisler rasyonel değil; o bakanın, o bakan
ların gelmiş geçmiş ve de bundan sonra gelecek ba
kanların kendine yaptığı seçi'm ideolojileri için birta
kım yerlere yatırım şeklinde yapılmış, kesin.
T U R A N KOCAL (istanbul) — Bravo, biz de
öyle söyledik.
CENGtZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Teşekkür
ederim.
ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Allah için öyle
'bir şey yapmadım.
CENGtZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Şimdi süre
çok kısa, gönül isterdi ki, şu Gençlik Spor Bakanlığı
nı bir bir irdeleyelim; federasyonları var, o federas
yonların da rezaletini söyleyelim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL
(İzmir) — Keşke benden evvel konuşsaydınız.
CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Bir Futbol
Federasyonunun kuruluşunu konuşalım; ne içerikte
kuruldu, ne maksatla kuruldu?..
O Futbol Federasyonu zamanında yapılan bir Al
manya maçında, aklımda kalan bir Adidas firmasının
ismi geçen bir olayı var.
Bir Atletizm Federasyonunun, zamanında atletle
rin evlerindeki arama taramalar var.
Sonra bakıyoruz, güreşle ilgili Sayın Balkanımızın
kıvanç verici toplantısında, yüzler kızartıcı adette
lakaydi var.
imkânlar yok, süre kısa; gönül ister ki bunu baş
ka boyutlarda enine boyuna irdeleyelim ve Türk
sporunun, Adalet Partisi olsun, Cumhuriyet Halk Par
tisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun,
Milli
Selamet Partisi olsun, Atatürk çocukları olarak en
sağlam vücutta en iyi kafanın olacağına, Türk spor
cusunun dünyadaki layık yerine geldbilmesi için her
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uğraşıyı birlikte yaparak, poditikanın dışında tavır
koymak suretiyle doğruya varacağımıza içtenlikle ina
nıyorum. Yardımda bulunmaya da hazırım.
Gençlik ve Spor Bakanlığının bu içerikte ulusumu
za hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar)
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98 661 000.

Okul iiçi beden eğitimi ve spor
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması
194 329 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.
İzcilik ve gençlerin boş za
manlarını değerlendirme hiz
metlerinin düzenlenmesi ve ge
liştirilmesi
135 912 000
îBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.
Tesis ve işletme hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

7 220

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler

837 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kaıbül edilmiştir.

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.

Gençlik sorunlarının çözümü
ne ilişkin hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.

A) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi

101

Lira

'Bölüm

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özyalçın.
Bakanlık Bütçesinin bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:

Bölüm

0:1

2. — 1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
1/338; C. Senatosu 1/672) (M .Meclisi S .Sayısı :
423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (1)
BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Katma Bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne 1980. mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 523 503 000
lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
velin bölümlerini okutuyorum :

4 894 000

A - CETVELİ
Bölüm
10r

İBeden eğitimi öğretmenleri ve
spor görevlilerinin yetiştiril
mesi ve eğitimi hizmetleri
118 508 000
İBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir,
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Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
862 667 CO0
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

(1) 423 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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Lira

Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri
1 656 769 0Ö0
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
4 067 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.

H nci maddeyi bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte
onayınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 2 523 503 ,000 lira olarak talimlin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli Cet
velin bölümlerini okutuyorum :
8 - CETVELİ
Gelir
türü
2

3

Lira
Vergi dışı gelirler
,
45 003 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.
Özel .gelirler
2 478 500 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

2 nci madldeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birlinin dayandığı hükümler, bağlı (C)' işaretli cet
velde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, taı^h, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da
devam olunur.
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kahul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
'Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul
edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü madde
si gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda
getirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan projelerin
Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı
Kanun hükümlerıi uyarınca yapılabilecek işler dışında
kalanlara ait Ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına ay
nı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu
ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, pro
jenin ikmali için müteak'ip yıl bütçesine devredile
bilir.
'Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı
Kanun esasları dairesinde yürütür.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi onayınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili teftihinde
kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere Ödenek kaydetmeye ve maddeler
arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
I - Fülbolda müşterek bahis gelirleri : (111)'Türk
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri progra
mının (01) Sportif Faliyetler Altprogramının (1-0O1)
kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor Teslislerinin İşle
tilmesi, Yapım, Bakım ve Onarımları al'tprogramlarının (2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri;
II - Spor faaliyetleri gelirleri : (900) Hizmet Prog
ramlarına Dağıtılamayan Transferler programında
yer alan (04) Sosyal Transferler altprogramının (3-422)
kod numaralı faaliyeti;
/Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısmı,
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde
gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu program, altprogram ve faaliyet ve projelerden
geçen yıllar'da tahakkuk edip de yılı içinde ödeneme
yen borçlar, müteakip yıl 'bütçesinin ilgiJJi tertibinden
ödenebilir.
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BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum :
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. —Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe glirer.
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve
• Spor baaknları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bütçenin kabulü açık oya
tabidir. Bilahara bütçe açık aylarınıza sunulacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin görüşmeleri tamamlanmış
tır. Bütçenin Bakanlığın seçkin temsilcilerine ve ül
kemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu :
1/649) (M.' Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S.
Sayısı : 949) (Devam)
B) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ :
BAŞKAN — Program uyarınca sıra, Gümrük ve
Tekel Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine geldi.
Sayın Komisyon?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Burada.
Bütçe üzerinde söz isteyen arkadaşlarımızı oku
yorum : Adalet Partisi Grubu adına Sayın AyselUğural, Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Malik Yılman, Milliyetçi Hareket Partisi Gru
bu adına Sayın Nevzat Kösoğlu;
Kişisel olarak lehte; Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın
Mehmet Çatalbaş, Sayın Halil Karaatlı ve Sayın İr
fan Binay;
Aleyhte; Sayın Etem Eken, Sayın Altan Tuna, Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Zeki Eroğlu, Sa
yın Ömer Kahraman ve Sayın Mustafa Gazalcı;
Üzerinde; Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Şükrü
(Bütün ve Sayın Ali Ak söz istediler.
İlk Söz, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Aysel
Uğural'da.
Buyurunuz Sayın Uğural. (AP sıralarından alkış
lar)
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Süreniz 20 dakikadır efendim.
AP GRUBU ADINA AYSEL UĞURAL (İzmir)
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepini
zi şahsım ve Adalet Partisi Grubu adına saygıyla se
lamlıyorum. Grubum adına Gümrük ve Tekel Bakan
lığının 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde görüşlerimi
arz edeceğim. >
Zaman zaman lüzumu bile tartışılmış bu Bakanlı
ğımızın hizmet ve sorumluk alanında bulunan faali
yetler Devletimizin ekonomik ve idare hayatında
önemli bir yer tutmaktadır. Tekeller konusunda tar
tışma imkânı daima mevcuttur. Çünkü bugünkü Tür
kiye artık 1930'ların Türkiye'si değildir. Genç Cum
huriyetimizin henüz 10 senesini doldurmadığı o yıl
larda yanmış, yıkılmış bir memleketi yine süregelmiş
savaşların takatsiz bıraktığı bir milletin gücüyle kalkıridırıp Büyük Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği
muasır medeniyet seviyesine kavuşturmak tabiatıyla
ki bugünkü yöntemlerle olamazdı.
Devletin o günlerde zaruri, hatta kaçınılmaz olan
ekonomik müdahaleciliğinin bugün ne ölçüde lüzum
lu olduğu, hatta ekonomik hayatımıza ne katıp ne
götürdüğü, üzerinde düşünülmesi gereken konular ha
line gelmiştir.
Bugün görüşmekte olduğumuz 1980 Mali Yılı
'Bütçesinde bağlanan devlet gelirleri 700 milyar lira
nın biraz üzerindedir. Oysa, kısaca KİT dediğimiz
İktisadi Devlet Teşekküllerinin karşılanmak mecbu
riyetinde kalınmış zararları 351 milyar lirayı bulmuş
tur. Bugünkü sıkıntıların, zamların, devalüasyonların,
enflasyon ve pahalılığın başlıca sebeplerinden birisi
olan bu korkunç nispetteki zarar, gelecekte de Türk
ekonomisini kemirmeye devam edecek, geleceğin yöne
ticilerinin baş-meselesi olma vasfını koruyacaktır. Bu
radaki çarpıklık yapısaldır,
Ekonomik müesseseleri siyasetin kurallarıyla yö
netmek mecburiyetinin getirdiği sıkıntıları Devletimiz
ve toplumumuz köklü çözümlere bağlayamadığı müd
detçe, derdin acıları bir süre için dindirilmiş olacak;
fakat, dert kökünden halledilmeyecektir. Çünkü, eko
nomik olaylar, daha toplu bir deyimle ekonomi, ken
di kuralları içerisinde yarar ve yürür. Onu politika
nın kaideleriyle yönlendirmeye çalışırsanız, işletmeler
sisteminin bütünlüğü kârlılık ve verimlilik esasına
ıgöre çalışma düzenlerini kaybederler.
Sosyalistliğini ileri sürdüğünüz İsveç'te bile devlet
kuruluşlarının sanayinin ancak % 7*sirii teşkil ettiği,
teşebbüslerin % 90'ından fazlasının fertler elinde bu
lunduğu gözıönüne alınırsa bizdeki dogmatik devletçi*.
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lik savunucularının gerçekte istedikleri şeyin ne ol
duğunu anlamak mümkün değildir.
Nitekim, bugün çay konusunda acı bir durum or
tadadır. İhtiyacından fazla çay üreten bir ülkede va
tandaş çaysızken, çay üreticisi de 2 milyar lira civa
rındaki alacağını Devletten alamamaktadır. 2 yıllık
uygulamayla milletin önüne konan manzara işte bu
dur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Ekim se
çimlerinde milletin görevden uzaklaştırdığı Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümeti hiç değilse savunduğu
devletçiliğin başarılı bir model olduğunu göstermek
için gayret sarf etmeliydi veya bugün bu sistemin ge
çersizliğini kabul etmelidir,
«Devlet satılıyor» diye ucuz birtakım sosyalist
sloganlara dayanmaktan başka bir değer taşımayan
demagojilerin sahipleri, 351 milyar liralık zararla
milletin sırtına yükledikleri eserlerini yalnız seyret
mekle kalmak değil, bunu ka'bul etmek mevki ve
mecburiyetindedirler.
Değerli milletvekilleri, 1975 - 1977 Demirel Hü
kümetleri zamanında planlanan ve kararlaştırılan 17
çay fabrikası zamanında ele alınamamış, dolayısıyla
çay ürünü zamanında işlenememiş ve onu denize dök
me mecburiyeti hâsıl olmuştur, tşte ortadaki acı so
nuç bu tablodur. İşlenmeyip, denize dökülen çay,
haddizatında ÇAY - KUR'dan alacağını alamayan
çay üreticisinin olduğu gibi, verdiği vergiyle bu zarara
zorla katlandırılan her Türk vatandaşının alınteridir.
Doğu Karadeniz bölgemizin halkını fakirlikten ve gur
betçiliğin sosyal yaralarından kurtaran bu büyük ni
met, çok iyi değerlendirilmelidir. Mayıs ayı ile bir
likte yeni çay mahsulü toplanmaya başlanacaktır. Oy
sa, daha geçen yılın üreticiye olan borcu henüz öden
memiştir. Adalet Partisi Hükümetinin Sayın Ecevit'ten
devir aldığı yükün önemli bir kalemini teşkil eden bu
alacağın da Hükümet tarafından karşılanmasını ve
bu yöre halkının ıstırabının giderilmesini bekliyor ve
buna inanıyorum.
Muhterem milletvekilleri, yaklaşan çay alım kam
panyasıyla birlikte, bunların zamanında işlenebilmesi,
yine heder edilip denize dökülmemesi yakıt ikmalinin
tanzimine bağlıdır. Alımın, esasen fabrikaların işlet
me gücünün üstünde olması, en azından bugün mev
cut işleme kapasitesinin tam randımanla çalışmasını
zorunlu kılmaktadır. Bunun için gerekli hazırlık şim
diden yapılmalıdır.
Dünya piyasalarında değeri ve geçerliliği olan bu
milli servet mutlaka yeterince değerlendirilmelidir.
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Özetleyecek olursak, mevcut çay işleme kapasite
miz en üst düzeye çıkarılmalı ve Demirel Hükümet
lerinin kararlaştırdığı ve fakat geçen Hükümetçe ih
mal edilmiş 17 çay fabrikasının ikmali sağlanmalı
dır.
Sayın milletvekilleri, tuz konusunda, tuzlaların iş
letilmesi ve tuz tahsisleriyle, geçen dönemde fakir
halkın sırtından tuz ve tahsis zenginleri hâsıl edilmiş
olması da yine yeni Hükümetin ve Sayın Bakanın
üzerinde hassasiyetle durması gereken konulardandır.
Yurdumuz, Güneydoğu, Güney, Batı ve Orta Ana
dolu bölgelerinde dünyanın en güzel üzümlerini ye
tiştirir. Sanayi üzümünden kıymetli bir ihraç malı
olarak faydalanılması sağlanmalıdır. Bu yapılırken de
Türk köylüsünün aradaki birtakım insanlara sömürtülmemesi lazımdır. Üretici mutlaka korunmalı ve
Devletin sosyal müdahale gerekçesiyle bu faaliyetlere
katıldığı gözden uzak tutulmamalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tütün konu
sunda da partimin görüşlerini Yüce Meclisin bilgile
rine sunmak isterim.
Tütün, memleketimizde yaklaşık yarım milyon aile
tarafından yapılan ve ailenin bütün fertlerini kendi
sine bağlayan, âdeta kendisi ile bütünleştiren bir ta
rım çeşididir. Bu suretle 2,5 - 3 milyon insanın ha
yatının ayrılmaz bir parçasıdır. Binaenaleyh, gerek
Hükümet, gerekse Parlamento olarak bütçe vesair
vesilelerle tütün konusuna yaklaşma tarzımızın sade
ce ekonomik değil, sosyal zaruretlerin de tesiri altın
da bulunduğunu gözden uzak tutmamamız gerekir.
Tekel Genel Müdürlüğünün katma bütçeli bir
kuruluş oluşunun getirdiği bürokratik engeller, ihra
cat ve ithalat ile de uğraşan hu kurumumuzun isteni
len hareketlilik içerisinde çalışmasına imkân verme
mektedir. Konuşmanın başında Kamu İktisadi Teşeb
büsleri, yani KİT'ler hakkındaki mülahaza ve tereddütümüzü muhafaza etmek kaydıyla şunu beyan et
mek isterim ki, Devlet Tekel olarak mutlaka ekono
mik bir faaliyet içerisinde bulunacaksa, hiç olmazsa
katma bütçe statüsünün ilerisinde, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin imkânlarına, yani 440 sayılı Kanunun
getirdiği imkânlara kavuşturulmalıdır. Fakat herşeyden önce gelen şart, 440 sayılı Kanunun kârlılık ve
verimlilik esasını hiçbir zaman terk etmemektedir. Bu
kaideden uzaklaştıkça başka kurumları da zarar eden
'bu müesseselere benzetmenin anlamı yoktur.
Sayın milletvekilleri, geçmiş yıllarda bundan önceki
Hükümet zamanında uygulanmış yanlış tütün politi
kasını burada eleştirmeyi ve birtakım gerçekleri tes'bit etmeyi, hem tütün bölgesinden gelen hir milletve-
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kili ve hem de parti olarak zaruri görmekteyiz. Fa
kir köylünün, ezilen insanların yanında olduğunu
'beyan eden, tütün tarlalarında tiyatrovari siyasal is
tismar tabloları sergileyen CHP zamanında baka
lım tütün ekicisine ne yapılmıştır?
1977 - 1978 ekici tütün piyasası, 1978 yılı Şubat
ayının ortalarında açılmış ve 56 TL başfiyat veril
miştir. 16 gün sonra, 1 Mart 1978'de devalüasyon
yapılmış, Türk parasının dolar karşısında değeri dü
şürülerek bir Amerikan doları 19 TL'dan 25 TL'na
çıkarılmıştır. Ta'biatıyla diğer yabancı paralar da
'buna göre ayarlanmıştır. Kampanya açılıp tütün
ekicisinin 15 aylık alınterinin mahsulü olan ürünü
elinden alındıktan sonra yapılan bu para ayarlaması,
sayın GHiP'liler beni bağışlasınlar, bu partinin Türk
köylüsünün pek çok istismar ettikleri alınterine ve
kendi sözlerine ihanetten başka bir şey değildir. Çün
kü doların 25 TL olan değerine karşılık tütün başfiyatının 56 TL değil, 64 TL olması gerekirdi. Tü
tün bilahare yine (1 dolar= 25 TL) esası üzerinden
ihraç edilmiş; fakat aradaki 8 liralık marj köylünün
değil, CHıP'nin aracı ve tefeci diye ilan ettiği ihraca
tının cebine girmiştir. Yani, sözde emekçi CHP
emekçinin cebinden aldığını ihracatçının cebine koy
muştur.
1978 - 79 mahsul yılı ekici tütün piyasasında
oynanan oyun da bir evvelkinden farklı değildir.
70 TL olan başfiyat verildikten ve bu fiyata göre
üreticinin elinden tütün alındıktan sonra, yapılan
seri devalüasyonlarla yine aradaki fark aynı yön
temlerle köylünün cebinden ihracatçının cebine ak
tarılmıştır. Hem de bu sefer yaklaşık kilo başına
24 liraya ulaşan bu fark Tekel ve ihracatçıda kal
mak suretiyle Türk köylüsünün alınterine ikinci bir
defa daha ihanette bulunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, bu kürsüden her gün fakir
fukara ve sosyalist edebiyatı yapanların «çok uluslu
şirketler, ezenler, ezilenler, soyulanlar» diye bu salonu
çınlatanların, acaba bu hesaplara ne diyecekleri olur?
Acaba bu hesabı nasıl vereceklerdir? Gafil sandık
ları bu millet, 14 Ekimde bu hesabı kendilerinden
sormuştur, sormaya da devam edecektir. 15 gün
sonra yapacağı bir devalüasyonu bilmeyecek kadar
bir hükümetin gafil olduğunu düşünmek mümkün ol
madığına göre, istemeyerek varacağımız yargı, tütün
üreticisinin alınterinin bir sosyalist ihanete kurban
Edildiğidir.
Sayın milletvekilleri, bu yıl ise Hükümet dürüst
çe hareket etmiştir. Geçen Hükümetin hesapsız ki— 379
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tapsız ekonomik politikasıyla kaçınılmaz hale gel
miş para değerinin ayarlanması, yani devalüasyon
'hiç olmazsa zamanında yapılmıştır. Yeni fiyat pa
ranın yeni değerine göre tespit edilecek, yani doğan
fark geçmiş Hükümet döneminde olduğu gibi aradaki
birtakım insanlara değil, o ürünü 15 aylık alınteriyle
topraktan çıkartan üreticiye gidecektir.
Sayın Demirel'den 3 rakamlı bir fiyat bekliyoruz
ve tütün köylüsünün mutlaka memnun kalacağı bir
fiyat verileceğine kesin olarak inanıyoruz. Dünyanın
en iyi tütünlerini yetiştiren memleketimiz bugün ne
yazıktır ki 'dahilde kuiiaınldığı tütümıün ancak % 80 'iınıi
işteyöbilmekte, %, 20'sini yurt dışında sigara olarak
imal ettirip yurda geri getirmektedir. Dar bir dünya
görüşü ve geçen asrım ıso'nıljanmıda kalmış, palslı bir tekelci
zihniyetin kısır döngüsü içinde bu yere gelinmiştir.
Tütün memleketinde sigarayı bulamamayı beceriksiz
lik ve saplantılardan başka bir şeyle izah etmek müm
kün değildir. Fazla zor ve karmaşık bir teknolojiyi
gerektirmeyen sigara sanayii gibi bir endüstriyi, mut
laka devlete yaptırmakta ısrar etmek, işte bizi tütün
memleketinde sigarasız bırakan bu hazin sonuca gö
türmüştür,
Sayın milletvekilleri, kendi vatandaşına güvenme
yen ve onun kazancını kıskanan bir devlet zihniyetiy
le hiçbir yere varmamız mümkün değildir. Biranın
Tekelden çıkarılması memlekete neyi kaybettirmiş
tir? Bilakis Tekelin bira üretimini daha verimli ve
daha kaliteli hale getirmekten başka bir sonuç ver
memiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gümrük, hür
veya sosyalist bir ülkede ekonomiyi tanzim etmenin
devlet elindeki en etkin araçlarından birisidir. Dün
yada belki insanların ilk iptidai müdahale yolları ile
ticari hayata başladıkları günden bugüne hiçbir ülke
kendi içine kapanık bir ekonomik sistemle yaşamış
değildir ve yaşaması da mümkün olamaz. Bugün
dünyanın âdeta eksenini teşkil eden süper devletler
dahi bu kuralın dışında değildir. Binaenaleyh, bir
mal veya hizmetin hudutları aşmasında cari olan
gümrük sistemi, büyük bir önem taşır. Gümrük du
varı deyimi ekonomik luıgatın başta gelen tedbirle
rinden bir tanesidir. Ülkeler zaman zaman endtistrile- '
trünıi, hatta işfentmemli'ş mıahsuillllerinii ve onlıarı üreten vaIfaındaşllıarını bu duvarda korunllar. Türkiye, yaptığı itha
latın çok büyük kısmını yatırım ve ara mallarına ayı
ran bir ülkedir. Bu yıl yapmak zorunda olduğumuz
ithalat hacmi yaklaşık 7 milyar dolar dolaylarındadır.
Türkiye bu ithalatı yapmak mecburiyetindedir. Eğer
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bu ithalatı yapamazsa, endüstrisi durur, ticari haya
tı dumura uğrar, yatırımları aksar, işsizlik artar, alınteri tarlada kalır.
BAŞKAN — Sayın Uğural, 5 dakikanız var.
AYSEL UĞURAL (Devamla) — Bugün, «İthala
tı düşük seviyede tuttuk» diye övünen kafaların bizi
ıbugün getirdiği hazin tablo içerisinde yaşıyoruz. İt
halatı kısarak fabrikalarının % 80'ini dolduran bir
memelektin yöneticilerinin zihniyetini, eğer başka bir
art niyet taşımıyorsa, yeteneksizlikten gayri bir şey
le izah etmek mümkün değildir.

lan bu işin artık milli bünyeyi ve Devletin varlığın!
nasıl kemirir bir noktaya gelidiğind gösitermektedir.
Bütçe Plan Komisyonunda birer birer zikredilen
ve âdeta geçmiş Hükümet dönemimin, alameti farika
sı haline gelmiş kaçakçılık ve suiistimal olaylarını ta
kip ederek gereken her şeyi yapmasını Sayın Bakan
dan bekliyor ve istiyorum.

Onun için imalat girdisi olan bazı malların güm
rük resimlerinin % 25'ten % l'e veya sıfıra indiril
mesini, fevkalade isabetli ekonomik bir tampon bul
duğumuzu ifade etmek isterim. Yalnız bundan önce
beklenen devletin bu sistem ile getirdiği maliyet fi
yatını tanzim edici • fonksiyonun diğer fiyat kontrıoliarında da höba edilmemesidir. Sanayii Bakanlığının
ıbu hususu titizlikle takip etmesi lazımıdır.
Sayın milletvekilleri, gümrük konusunu sadece
bir ekonomik olay olarak izah etmek mümkün değil
dir. İşin bir de başka yönü vardır. Kontrol edileme
yen bir gümrük sistemi bir memleketin ekonomiisinıde daima bir kanama odağı olarak durur. Paranın
değerini muhafazadaki en büyük müşkülat gümrük
kapılar imin yeterince tutülmamasıından geçer. Yasa dışı
yollarla yurda sokulan her mal dışarıda Türk para
sıyla döıvize hücumu gerektirdiğinden, paramızın de
ğerini devamlı aşağıya çeken son derece zararlı bîr
unsur teşkil eder. Yurdumuzda maalesef geniş çap
ta kaçakçılık olaylarının cereyan ettiği Bütçe Plan
Komisyonunda vakalarıyla izah edilmiştir. Bu husus
ta büyük hassasiyetini bildiğimiz ve bu konulardaki
Meclis Araştırma Komisyonunda başkanlık yapmış
Sayın Bakanın titizlikle, müsamahasız bir kararlılık
la bu işlerin üzerine gideceğine inanıyoruz.
Yeni Hükümete görev veren 14 Ekim seçimılerinde Partimizin Yüce Meclisimize vaaidi vardı: Mutla
ka hesap sorulacaktır. Meşru ve helal kazançta dıeğil,
gözü haramda olan birtakım insanların, gayri meş
ru kzançlarına ve onların Devlet bünyesi içerisine
sızdığı ifade edilen yardımcılarına aman verilmıemelıidir. Kemdi menfaati için memleketin ekonomisini
ve asayişini altüst eden şebekelerin kanun dişi faali
yetleri ile amansız ve acımasızca mücadele etmek
Meclis ve Hükümetin başta gelen görevidir. Silah ka
çakçılığı, anarşinin içinde beslenip büyüdüğü bir mik
rop yatağı haline gelmiştir. Nitekim, bu konuyu sı
kıyönetim kapsamına alan kanun değişikliği tasarı-
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Yüksek faizle alınan paraların ÇAY - KUR ta
rafından % 2,5 faizle Vakıflar Bankasına yatırılma
sının sebebi nedir? Birtakım kimselere, 150 Türk Li
rasına mal olan çayın 100 liradan tahsisi suretiyle 15
milyon Türk Lirası çıkar sağlandığı şeklinde Komis
yondaki vaki olan beyanlar açıklığa kavuşturulmalı
dır.
İzmir Yaprak Tütün evinin 700 milyon lira keşif
bedelli ihalesi, kayırıılmak istenilen bir müteahhidin
karnesi şümulüne sığmaldlığı için ikiye ayrılarak 350
milyon liralık partiler halinde yapılmış mıdır? Bu ve
bunlar giıbi Komisyonda âdeta sayılmakla bitmeyen
suiistimal iddialarının üzerine giderek Sayın Baka
nın hem memlekete ve millete ve hem de kendisiyle
ıbirlikte çalışan ve bu söylentilerden şüphesiz bizler
kadar üzüntü duyan dürüst mesai arkadaşlarına karşı
kaçınılmaz ıbir görev ifa etmesi zaruretiyle karşı karşıyayız. Bu memlekette dürüst idarecilerin ve fazilet
li hükümetlerin bulunduğu herkese gösterilmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1980 Mali Yılı Büt
çesinin memlekete ve millete hayırlı olmasını diliyor,
Bakanlık mensuplarına başarı temennilerimle Yüce
Meclisi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyo
rum. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğural.
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi
Göktaş; buyurunuz.
MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1931 yılında kurulan Gümrük ve Tekel Bakanlığı
2485 sayılı Teşkilat Kanununu 1935 yılında çıkara
rak teşkilatlanmıştır. Daha önce Maliye Bakanlığına
ıbağlı olan İnhisarlar İdaresi bu Bakanlığa bağlanmış
tır. Devlet bütçesine büyük gelinler sağlayan, üreti
ci ve tüketiciyi büyük ölçüde ilgilendiren dış ticaret
te. turizmde önemli rolü olan, istihdam sorununa ge
niş imkân sağlayan -büyük kuruluşlarımızdan birisiıdir.
Bu Bakanlığa bağlı 4 büyük genel müdürlük var
dır. Bunlar; Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük
Muhafaza Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdür
lüğü ve ÇAY-KUR Genel Müdürlüğüdür.
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Çok geniş bir teşkilata sahip olan ve kendisinden
önemli hizmetler beklenen bu Bakanlığın, hizmetle
rini arzu edilen düzeyde başaramadığını görmekteyiz.
Memleketimiz kaçakçılık yoluyla büyük döviz kay
bına maruz bıralalmaktadır.
Bakanlık bugünkü teşkilat, kadro ve çalışma im
kânlarıyla; kaçakçılıkla etkili bir şekilde mücadele
edememektedir. Gün geçtikçe kaçakçılık olayları da
ha büyük iboyutlaıra ulaşmaktadır. Bizim ülkemizin
üç tarafı denizlerle çevrilidir. Denizlerde motor ve
düğer deniz vasıtalarıyla; karadan motor taşıtları, hat
ta TIR kamyonlarıyla büyük ölçüde kaçakçılık olay
ları sergilenmektedir.
Zaman zaman büyük kaçakçılık olaylarının or
taya çıkarıldığını öğrenmekteyiz. Burada üzülerek
kaydedelim ki, ortaya çıkarılan bazı büyük kaçakçılık
olaylarına ıbir kışımı kaimu personellinin de fail olarak
adlarımın karıştığını görmekteyiz. Hattâ bazı imtiyaz
lı kişiler bu Bakanlığın zaafından istifade ederek, çe
şitli silah ve kaçak eşyayı yurda sokarak kısa zaman
da büyük ve fahiş kârlar sağlamaktadırlar.
Son 1 - 2 yıldan bu yana güvenlik kuvvetlerince
yapılan operasyonlıar sonunda anarşik olaylar vesile
siyle elde edilen kaçak silahların sayısının, ordumu
zun silah ihtiyacını karşılayacak düzeye çıktığım gör
mekteyiz. Bir de bunun yanında, henüz yakalanma
yarak elde edilemeyen kaça'k silah sayısını düşünür
sek, ülkemiz dünyanın kaçakçılık bakımından en çok
rahatsız edilen bir ülkesi olmaktadır.
Öyle anlaşılıyor ki, sanayileşmiş ülkelerce imal
edilen silah ve bir kısım eşya, aynı zamanda kaçakçı
lık yoluyla geri kalmış ülkelere çeşitli yollarla sokul
mak suretiyle kazançlar sağlanmaktadır. Bugün ül
kemizi ıbir uçtan bir uca saran tedhiş olayları dış mih
raklar çeşitli silahlan temin etmektedir. Artık ülke
mizin her tarafı kaçak silahlarla her an patlamaya
hazır bir barut fıçısı haline getirilmiştir.
Memleketimize dışarıdan giren silah ve her tür
lü kaçak eşya, bu Bakanlığa bağlı gümrük kapıların
dan girmektedir. Ülkemiz bu yönden seçilen en önem
li ve kârlı bir pazar yeridir. Bundan da Hazinemiz
büyük döviz kaybına maruz kalmaktadır. Bu yolla
kaçakçılığı meslek edinen ve haksız kazanca alışmış
lar büyük kârlar sağlamaktadırlar.
Bu Bakanlığa bağlı gümrük kapılarında durum
perişandır. Gümrüklerde'ki rüşvet, şikâyet iddiaları
hiçbir surette azalmamış, her yıl artan bir seyir ta
kip edegeümişfcir. Sanki her değişen yetkilinin yerine
gelen eskisine nazaran bu şikâyetleri artırmaya çalı
şan bir vasat temin etmiştir.
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Gümrüklerdeki bazı önemli mevkilerin pazarlık
la imtiyazlı kişilere, rüşvete konu olacak şekilde tev
zi edildiği iddialarının da sonu gelmemektedir.
Yurt dışında bulunan işçilerimiz, yurt dışına gi
diş - gelişlerinde gümrük kapılarında günlerce bekle
tilmektedirler. Âdeta memleketlerine geldiklerine piş
man edilmektedirler, işçilerimizin yurda gelirken,
pasaport kontrollarında, pasaportları arasında muay
yen ölçüde mark veya ıbaışka bir yabancı devlet parası
koymadan geçmelerinin imkânsız olduğu çok söylenrnıaktedıir.
Şahsen konuştuğum yurt dışında bulunan birçok
işçi kardeşlerimizin hemen hemen hepsinin, rüşvetle
pasaport kontrollarını yaptırdıklarını söylediklerine
şahit oldum. Devletimizin şeref ve itibarım rencide
eden ve birçok vatandaşımızı mağdur eden bu kötü
hareketleri önleyecek tedbirler bir an önce alınmalı,
bundan böyle hudut kapılarında daha bilgili ve iti
mada şayan kimselere görev verilmelidir.
Son çeyrek asırda haram ve helal nedir bilmeyen,
kısa zamanda ne şekilde olursa olsun büyük zengin
olmayı hedef alan materyalist bir neslin zararlarım
bu sahada da görmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde Ege, Karadeniz,
Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde takriben 3
milyon vatandaşımızın en önemli geçim kaynağım
teşkil eden tütün ürünüdür. Bu ürün aynı zamanda
Hazineye büyük döviz sağlayan bir ihraç maddesidir.
Memleketimizin 6 300 köyünde takriben 270 bin hek
tarlık arazide tütün ekimi yapılmaktadır.
Ülkemizin önemli döviz kaynağı olan tütünün
dkimi Devletçe gereği gibi teşvik edilmeli, talban fiyat
ları zamanında tespit edilmelidir. Taban fiyatları tes
pit edilirken para değerinin sik sık düşürülmesi ve
artan maliyetler nazara alınarak üreticiyi mağdur et
meyen, Devletin ve üreticinin halklarını dengeleyen bir
fiyat politikası uygulanmailıdır.
Ülkemizde sigaraya yapılan son büyük zamlara
rağmen filtreli sigara karaborsası devam etmektedir.
Anadolu'da birçok kentlerde filiıtreli sigara buluna
mıyor, karaborsada 40 - 50 liradan satılıyor. Haltlta
son günlerde filitresiz sigaraların da karaborsa sapış
larıma başlandığını basından öğrenmiş bulunuyoruz.
Sayın milletvekilleri, bu Bakanlığa bağlı ülkemize
döviz sağlayan önemli bir tüketim maddesi de çay
ürünüdür. Doğu Karadeniz bölgesinde 140 hini aşkın
ailenin yegâne geçim kaynağı çay ürünüdür. Yıllardır
uzun vadeli 'teşvik tedbirleriyle çay üreticileri diğer mah
sullerini çayın yanımda yok ederek ökonomik kaderleri-
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ni çaydan alacakları paraya bağlamışlardır. Bu bölge
halkının % 80'i gdirlerltni çay ürününden sağlamak
ladır. Doğu Karadeniz bölgesinde arazi dar ve dağ
lıktır. Çaydan başka bölge halkımın geçimini temin
edeoek başka verimli bir mahsul yoktur. ÇAY-KUR
Genel Müdürlüğü 1973 yılında kurulmasına rağmen
teşkilat ve çalışma bakımından henüz istenilen düzeye
ulaşamamıştır. Çay üreticileri mahsulünü yetiştirebil
mek için Ziraat Bankasından ve çay kooperatiflerinden
faizle kredi almak zorunlda kalmaktadırlar. Buna kar
şı üretici Tekele teslim ettiği mahsulün parasını ge
cikmeli aldığı takdirde, ikredi olarak aldığı para, bilahara masraf ve ödediği faizler neJbicesi, eline az bir
para geçmiş olmaktadır.
1979 çay mahsulünden üreticimin, Tekel idaresin
de 3 milyarı aşkın alacağı, kalmıştır. Bu para bir an
önce temin edilerek müstahsile verilmelidir.
Bugün ülkemizin birçok kentlerinde kuru çay sı
kıntısı çekilnnektedir. 1979 yılında fabrika yetersizliği
yüzünden 90 milyon kiloya yakın yaş çay densize dö
külmüştür. Diğer yönden, iç tüketimi ayarlanaımadığı
için ve mazot sıkıntısı yüzünden stoklarda, satışımı
ıbekleyen 110 milyon kilo kuru çay beklernelktedir.
Bu yüzden, daha şimdiden, üreticiden alınacak yaş
çay yaprağının nereye konulacağı konusu nezaketini
korumaktadır. Stoklardaki 110 milyon kilo kuru çay
yeni kampanya açılıncaya kadar mutlaka elden çıkarılmallıdır. Göçen sezon alınan 555 milyon kilo yaş çayın
90 milyon kilosunun kalite ve işleme yetersizliği ne
deniyle denize döküldüğü ifade edilmektedir. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü bu imha hareketinden
1 264 000 000 zarar ©itmiştir. Türkiye'nin kuru çay
tüketimi 80 - 90 milyon kilodur. Paizariarnanın yeteri
derecede yapılmaması, burada mazot sıkıntısının sür
mesi iç ıfcükdtimi azaltmıştır. Bu yüzden ülkemizin
yarısı kuru çay sıkıntısı çekmektedir.
Çay üreticisinin ve çayın problemleri bir türlü
ıhalledilememiiştir. Arttık çayın sorunlarını çözmek için
ciddi ve hakiki tedbirler alınmalıdır. Çayın imalatı
yıllarca önce başka ülkelerin terk ettiği iptidai sistem
lerle yürütülmektedir. Bugünkü teknolojiye uygun iş
letmeciliğe geçiltoelidir. Çay sorunlarının çözümü için
acil tedbirler alınmalıdır. Yeteri derecede fabrika ya
pılmalı hatta büyük fabrika projeleri yerine, mericezi
köylerde küçük işlem© atölyeleri projeleri gerçekleş
tirilmelidir. Aynı fabrikalarda çay işlenip paketleme
yapılmalıdır.
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ÇAY-KUR, pazarlamada dış ülkelere açılıp sıh
hatli bir pazar bulmak şöyle dursun, iç pazarlamayı
bile yapamamaktadır. ÇAY-ıKUR bazı şartlarla, bütün
devlet kuruluşlarında ve özeli sektörlerde olduğu gibi,
di ve ilçelerde nüfus kesafetine göre bayilikler vermeli
ve bayiliklere yapacakları sürüme göre prim vermeli
dir. Dünyadaki çay saitışlannlda olduğu gibi piyasaya
arz edeceği mahsulü kalitesine göre müzayede ile pi
yasaya sürmeli, çayın istikbali için gerekli dış pazar
bulunmalıdır.
Çay fabrikalarının yönetimlerinde, işe alımlara
politika karıştırılmamalıdır. Maalesef bu teşkilatta es
kiden beri politika karışmıştır ve çayın problemlerini
politik tesirler artırmıştır. İşe işçi değil, işçiye iş poli
tikası uygulanmıştır. İşçi alımlarında siyasi iktidarla
rım paralelinde birtakım listeler empoze edilmiş, fa
kirler değil, daha ziyade varlılklilar işe alınarak bü
yük haksızlıklar yapılmıştır ve halen de yapılmakta
dır. Bu haksız ve yanlış tutumlar artık terk edilmeli
dir.
Bugün ülkemizde alkollü içkiler yurttaşlarımızın
sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Birçok hastalıklara se
bep olmaktadır. Alkollü içkiler yüzünden birçok trafik
kazaları boşanma olayları ve cinayetler meydana ge
lerek, nice yuvalar yıkılmaktadır. Böyle olduğu halde
birkaç gün önce Gümrük ve Tekel Balkanı televizyon
ekranında millet huzuruna çıkarak, sanki anlatılacak
başka bir şey yokmuş gibi, «Ey millet, sizlerin ih
tiyacınız olan/alkollü içkileri sizlere dağıtamıyorum,
elimizde kafi derecede boş şişe yoktur» diiyip, .âdeta
millete «Evlerinıizddki boş şişeleri getirin, size ihtiya
cınız olan alkollü içkiyi vereyim» dernektedir.
Öyle sanıyorum ki, esa'sien sıkıntı ve bunalımda
olan milletimize alkolle uyuşturarak sıkıntıları unut
turulmak istenirnektedir. Bu derece insan sağlığı için
zararlı olan alkollü içkilerin devlet elliyle teşvik edilımıesini devlet ciddiyetiyle bağdaşıtıramıyoıruz.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerindeki söz
ve temennilerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bütçenin
milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu
olmasını diler, Yüce Meclisi grubum ve şahsım adına
'saygı ile selamlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gök'taş.
Sayın Yılman, konuşma metniniz veyahut konuş
manız 10 dakikaya sığabiliyor mu efendim?
MALİK YILMAN (Hatay) — 10 dakikaya sığ
maz efendim.
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bugün saat
14.00ite yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toptantti'sından sonra toplanıp, 1980 mali yılı
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bütçesi üzerindeki görüşmeleri sürdürmek üzere bir
leşime ara veriyorum efendim.
Kapıanımıa Saati : 12,47

İKİNCİ OTURUM
Açılına Saati : 18.48
BAŞKAN : Cahit Karakaş
DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale) Mustafa Gazato (Denizli)
m

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci birleşiminin

2 nci oturumunu açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı)
B) GÜMRÜK VE TEKEL
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ (Devam)
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe
si üzerindeki görüşmelerimize kaklığımız yerden de
vam ediyoruz.
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerindeler.
iSöz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Malik Yıîman'ındır.
Buyurunuz Sayın Yılman; konuşma süreniz 20
dakikadır efendim.
CHP GRUBU ADINA MALİK YILMAN (Ha
tay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gümrük
ve Tekel Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı genel mü
dürlüklerin '1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk 'Partisi Grubunun giörüş ve temennilerini
arz etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şah
sım adına hepinizi saygı ile selamlayarak sözlerime
başlamak istiyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı başta tütün, çay, tömbeki, sigara, alkollü içki
ler gibi üretim ve tüketim bakımından halkımızın bü
yük bir kısmını ilgilendiren, gerek İstihsal gerek istih
lak yönüne hitap eden önemli bir bakanlıktır.
'Bu fonksiyonlarının yanında Gümrük Vergisi adı
altında bütçe gelirlerimize en büyük katkısı olan ba
kanlıklarımızdan birisidir.
Geniş kapsamlı bir oluşu ve kuruluşundan bugüne
dek yeterli bir denetim ve sorumlulukla görev yapa
madığı aşikâr olan bu Bakanlığımızda, üzülerek söy-

leyelim ki, çeşitli suiistimal, rüşvet söylentileri yaygın
dır. Bu söylentilerin gerçek dışı olduğunu savunmak
olanak dişildir. Şöyle ki; bazı hudut kapılarının büyük
çıkar çevrelerince parsellendiği bir dedikodudan ziya
de gerçeğe yakındır. Bunun açık kanıtı da son yapılan
atamalardır.
Memleket ekonomisine büyük bir katkıda buluna
bilecek bu kuruluşun rantabl bir çalışma yaptığını id
dia etmek safdillik olur. Zira bu kuruluşta, MC dö
nemlerinden İtibaren yeteneğe ve karektere göre de
ğil, politik düşünce ve görüşlere göre elemanlar alın
mıştır.
Bir bakanlık mensubunun ifadesi şudur: «Taşra
teşkilatında namuslu ve faziletli kalabilmek çok zor
dur.»
Sayın Bakan, göreve gelir gelmez bakanlığındaki
yetkili, haysiyetli kamu görevlilerine işten el çektir
miş, yerlerine, istediği doğrultuda düşünen şahısları,
işbaşına, getirmiştir.
Sayın Bakan, Bakanlık Müsteşarlığına Burhan Özfırat adlı bir kişiyi atamıştır. Hizmet müddeti ve tec
rübesi ile bu mevkiye gelecek kadar yetişmediği iddia
sı vardır.
Koyu bir MHP'li olan Burhan Özfırat Gümrük ve
Tekel Eski Bakanı Gün Sazak tarafından müsteşar
yardımcılığına getirilmişti.
IAP azınlık Hükümeti koyu MHP'li olan Burhan
Özfırat'ı taltif etmiş ve hemen müsteşarlığa atamış
tır.
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Şöyle ki; Sayın Bakanın 19 . 12 . 1979 da Ba
kanlığı kurmuş olduğu kadro vasıtasıyla Bakanlık
bastırılmış, Bakanlıktaki namuslu kamu görevlileri
çeşitli hakaretlere uğramışlardır, aynı kadro, Bakanı
yanıltarak, bu baskının sol mili'tanlarca yapıldığı ko
nusunda açıklama yapmaya ikna" ;etmişlerdir.
Aynı olay için Örfi İdare Komutanlığı bu saldı
rıların sağ militanlarca yapıldığını aynı haber bültenin
de açıklanmıştı. Bu tenakuz bir Bakan için talihsizlik
tir. Bakanın kendisini kim yanılttı ise onun hakkında
kanuni işlem yapmasını beklendik. Bunu yapmadı.
Yapmadığına göre, «Acaba bu oyun içinde Sayın Ba
kan da var mı?» sorusu ister istemez akla gelmekte
dir.
Cumhuriyet tarihinde ilk olarak bir bakanlık bası
lıyor ve anarşi bakanlıkta kol geziyor. Buna rağmen
Bakanlıktaki zevat yerlerini muhafaza edebiliyorlar.
Şaşılacak şey,

Sayın Bakandan 'Müsteşarının kaç soruşturma ge
çirdiğini ve kaç disiplin cezası aldığını öğrenmek is
tiyorum.
Sayın Başbakanın imzası ile yayınlanan tayin, na
kil ve izinlerin durdurulduğuna dair genelgeye rağmen,
MHP'li militan ve partizanlara derhal görev vermiş,
bu kiş mevsiminde hademelerden ba'şlamak üzere bir
çok personeli, beyaz formül denen tek bakan imzası ile
Ankara dışına sürdürmüştür.
Müsteşar yardımcılarını size tanıtmak istiyorum.
Kontrol Genel Müdürü iken Gümrük vergilerini erte
lediği şaibesi altında bulunan Osman Eldem, alkolle
iyi ilişkisi olan Ümit Ülkü, Bakanlık aleyhine açılan
davaların hazırlanmasında ün kazanmış, emekli iken
tekrar göreve getirilen Perihan Balgı;
Müsteşarın marifetlerini saymaya devam ediyorum.
Mersin Gümrük Muhafaza Müdürü olup Bakanla
Kıbrıs'ta karşılaşan ki, Kılbrıs gezisine üst makamlar
dan izin almayan Fermuz iDurmuşoğlu'nu Personel
ve 'Eğitim Genel Müdürlüğüne atamıştır. Bu zait sıkı
yönetimin cinayet suçundan aradığı kişileri Kıbrıs'a
kaçırdığı şayi olan ve bu nedenle hakkında tahkikat
devam eden hızlı bir MHP'lidir. Ayrıca MHP'li Güm
rük müdürü Atilla Ertürk'ü de Mali ve İdari İşler
Müdürlüğüne getirmiştir.
Gene Gün Sazak zamanında Bakanlık kadrosuna
alınan İlkokul öğretmeni, Derince Gümrük Muhafaza
Müdür Yardımcısı İken ülkücü eylemlere katılan ve
IMHP'li gençlere, zimmetli silahı ile atıcılık eğitiminde
bulunan, bu nedenden dolayı İzmit savcılığınca hak
kında tahkikat yapılıp, tabancası adli amanete teslim
edilen Rüştü Özbilek'i Yeşilköy Gümrük Muhafaza
Müdürlüğüne atamıştır Bu yapıdaki kişinin önemli bir
giriş ve çıkış kapısı olan bu yere atanması manidar
dır.
Şimdi Sayın Bakandan soruyorum. Adı Geçen Rüş
tü Özbilek için Müfettiş Necdet Bilecik'in bir raporu
var mıdır? Varsa bu raporda neler yazılıdır? Sayın
Bakanın böyle bir rapordan haberi var mıdır?

Sayın Başbakan, «Bizim hedefimiz anarşidir» di
yor, «Onun kökünü kazıyacağız» derken bu olaylar
Gümrük >ve Tekel Bakanlığında cereyan ediyor. Ba
kanlık ve Örfi İdare Komutanlığı arasındaki çelişki
li beyanlar karşısında Sayın Başbakan rahatça, «Bu
konu Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Örfi İdare Ko
mutanlığını ilgilendirir» deyip, aklınca bu olaydan ken
dini soyutlamıştır.
Bu gafil ve sorumsuz tutum neticede Cumhuri
yet tarihimizde ikinci bir Bakanlığın basılmasına yol
açıyor. Komandolar Bayındırlık Bakanlığını basıyor
namuslu kamu görevlilerini tartaklıyor, bununla da
yetinmeyerek, beleş yemek yedikten sonra yemekha
neyi darmadağınık ediyor, sonra ellerini kollarını sal
laya sallaya Bakanlıktan çıkıyorlar ve Sayın Başbakan
televizyonlarda, yüzü kızarmadan; «Biz anarşiyi he
def aldık, onun kökünü kazıyacağız» diyebiliyor, bu
sahte komandoları kınayan bir cümlecik bile söyleye
miyor. Bu yasa dışı eylemler hakkında suskunluğunu
nedense muhafaza ediyor.

Sayın milletvekilleri, bu misalleri artırmak müm
kündür. Bir cümleyle yetinmek istiyorum, Gümrük
ve Tekel Bakanlığı tamamen MHP'lilerin işgalindedir.
Sayın Bakan bundan haberdar mıdır, değil midir, bunu
bilemem. Yalnız, gece geç saatlere kadar, 23 - 24'e
kadar Bakanlıkdaki bazı sekreterlerin devlet telefonla
rını kullanıp mensubu oldukları MtHP'ye günlük ra
porları verdiklerinden haberdardır sanırım.
Bu bil'inçl'i teşkilatlanmaya Sayın Bakanın göz yum
ması herhalde kayıtsız şartsız AP azınlık Hükümetini
desteklemenin şartlarından birisi olsa gerek.

Olaylar nasıl cereyan etmiştir, onlara göz atalım.
50 - 60 kişilik bir grup dışardan merkez binasına gir
mişler, memurlara sataşmışlar ve sataşma fiili tecavüz
haline dönüşmüş, sonra camları, masaları kırmaya
başlamışlardır. Bu güruha Bakanlık içindeki aşırı sağ
cı militanlar da katılmışlardın Bunların içine Müste
şarın Odacı'sı Elvan Karaer, Sekreteri Ahmet Dağcı'
da katılmış ve hedef göstermişleridir. Bir Başbakan
«Hedefimiz terörü durdurmak» dertken, bir Bakanının
Müsteşarının odacısı ve sekreteri anarşiyi körükleye
cek Ve bu harekete karşı hiçbir tavır alınmayacak;
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(buna karşı olay kamuoyuna saptırılarak izah edilecek..
Bu tutum üzücüdür, esef vericidir, utanç vericidir.
Değerli milletvekilleri, Tekelin en önemli mahsul
leri arasında tütün gelmek'tedir. Tütün üretimi aşırı
emek, göz nuru ve meşakkat isteyen bir mahsuldür.
iBu mahsul 12-14 ay arasında idrak edilir. Çeşitli et
kenler her zaman istenilen rekoltede mahsul elde edil
mesine mani olur. Dolayısıyla riskli bir tarım kalemi
dir.
ıBu riskli çalışmaya karşı tütün ekicisinin hiçbir
gararftisi yoktur. Bakanlığın bir fon kurması ve bu
fonda Jbirikecek paralarla herhangi bir tabii afet neti
cesinde zarara uğrayan tütün ekicisinin yaşamını garahtiye alması, kanımızca yeriride bir karar olurdu.
OHP Hükümeti döneminde uygulamaya sokulan
ve tütün dışsatımında taban fiyat ve dışsatım uygula
malarında çıkan zararları kapatmak için getirilen fon
konusu; Para Kredi Kurulunun 7 . 2 . 1980 tarihli
toplantısında 1,5 milyar Türk Lirasını ihracatçılara
bağışlamıştır. Yapılan bu açıklamaya göre bu paranın
2/3'ü Amerikan kökenli tröstlere gidecektir.
Bu fon işlenmiş ihraca hazır tütüne uygulanmaya
cağından vergilendirilmiyor. Açıktan ihracatçılara
kâr olarak veriliyor.
ıBu acı gerçekler AP Azınlık Hükümetinin tütün
ekicisini nasıl ezdiğini ve birkaç tütün tüccarının ya
nında nasıl yer aldığını kanıtlamaya kafi.
Bu fonun Sayın Bakan tarafından tütün ekicisine
intikalini sağlamasını diliyor ve açıklama yapmasını is
tirham ediyorum. Milyonlarca tütün üreticisi bu ko
nuda oynanan oyunlardan haberdardır. Sayın Bakan
dan bunu öğrenmek istiyorum. Ege tütün piyasası şim
diye kadar niçin açılmamıştır? .1978"de 13 Şubat'ta,
1979*da 12 Şubat'ta Ege tütün piyasası her zaman ol
duğu gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığınca açılmıştır.
Şimdi Ege tütün piyasasının, Tütün İhracatçısı
Birliği Başkanı Esin Özgener, Ege tütün piyasasının 3
Mart*ta açılacağını ilan ediyor.
Gümrük ve Tekel Bakanlığının yetkilerini ne za
man Tütün İhracatçıları Birliğine devrettiğini öğren
mek istiyorum?
Şu anda Tekelin elinde anlaşması yapılmamış 200
bin ton tütün vardır. Yetkililerin bu 200 bin ton tütü
ne dışsatım pazarları bulup, satışlarını yapmaları biz
ce milli bir görevdir. Hem eldeki tütünümüzü satar
döviz sağlar, hem de tütün üreticisine olan borçlar
ödenirdi. Yetekililer beyinlerini hu konulara yorarlar
sa daha iyi ederler. 'Bu mey anda ülkenin gerek'sinmesi
olan Tekel mamullerinin istihsaline yönelmelerini sağ
lık veririz.

20 . 2 . 1980

O : 2

Bugün sigara ve alkollü içkilere % 200 - 250 zam
yapıldığı halde piyasada 'bulmak mümkün değildir;
ama, karaborsada istediğinizi rahatça bulabiliyorsunuz.
Sayın Başbakan sigara ve alkollü içkilerin yapımı
nı özel sektöre devretemeye kesin kararlıdır. Bunun
için bir zemin hazırlamak gerekli. Bu nedenle piyasa
da ne kadar sigara ve içki sıkıntısı görülürse, sigara,
içki yapımını özel teşebbüse 'devretme gerekçesi güç
kazanır. Böylece, sayıları mahdut birkaç sömürücünün
biraz daha sem'irmelerine yardımcı olunur..
Yabancı firmalar, şimdiden bu işi üstlenmek için
kuyruğa girmişlerdir, içlerinde iMorison, Şellefyan fir
maları var mıdır? Onu henüz bilmiyoruz. Olurlarsa
şaşmamak lazım. Zira bu firmaların Türkiye mümes
sili hâlen Hükümetin başındadır. Sayın Başbakanın
Türkiye'de özel teşebbüsün sigara imaline karar ver
mekle, özel sektörün tütün mamulleri sanayiinde faa
liyet göstermesiyle, yurt dışına sigara satımı olanaklarının'da doğacağını ve tütün yerine, imal edilmiş siga
ra satılmasıyla ülkenin daha fazla döviz kazanacağı
yolundaki İddialarını da gerçekçi ve geçerli kabul et
mek mümkün değildir. Zira, Amerikan ve İngilizlerin
bu konuda kurdukları tröstlerle rakabet etmek müm
kün değildir. Amerikan tipi sigara imali için dışardan
tütün ithali gerekir mi, gerekmez mi? Gerekirse döviz
kaybına sebebiyet verilir mi, verilmez mi? Böyle bir
tutum Türk ekonomisini ve Türk tütüncülüğünü çö
kertmeye yeter.
Kaldı ki, Devletin, kendi fabrikalarının makinele
rinin ithali için döviz bulamazken, özel teşebbüse,
nasıl döviz sağlayacağı belli değildir.
1974 yılına kadar cari fiyatlarla . 30 milyon Türk
Lirası olan tütün ve tütün mamulleri sektörü yatıran
ları, 1974 yılında 10 misli artışla 300 milyona ulaş
mıştır. 1978 - 1979*da 2,4 milyar olarak planlanmış
tır. 1978 - 1979 yıllarında yatırımların gerçekleştiril
me oranlan % 61'dir. 1974 senesinden itibaren sigara
sanayiindeki yatırımlar hızlandırılmış, muhtelif kapa
siteli Tokat, Samsun, Akhisar, Diyarbakır, Bitlis, İz
mit, Erzurum, Akçaabat ve Palu sigara fabrikaları
programa alınmıştır
Ne yazık ki, bu senekj programdan Trabzon - Ak
çaabat Sigara Fabrikası çıkarılmıştır. Bunun nedeni
ni Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum.
Tütün ve tütün mamulleri sanayiine gerekli ya
tırımların yapılmaması ve bu konudaki çabaların 1974
senesinden sonra başlatılmış olması, sigara üretiminin
talebin altına düşmesine sebep olmuştur. Bu açığın
kapatılabilmesi için 1977'de ilk kez MC döneminde
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(tütünü ülkemizden gönderilmek suretiyle Yugoslavya'
da sigara yaptırılmasına başlanmıştır. 23 Şubat 1977
tarihli mutabakat yazılarında MiC Hükümetinin Mali
ye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Tekel
Bakanlarının imzalan var
Tekel Genel Müdürlüğünün dana önceki yıllarda
planlanan sigara fabrikalarının ne pahasına olursa ol
sun tamamlanması gereğine inanıyoruz.
ıSayın milletvekilleri., sahil muhafaza örgütüne kı
saca değinmek istiyorum. 'Bu arkadaşlarımız 'büyük fedekârlıklarla çalışıyorlar; ama yeteri kadarını, isteni
leni verdiklerini iddia edemeyiz. Bu kurum içinde şai
be ve dedikodular almış yürümüştür. Bir arkadaşımız
dan işittiğimiz şudur: Sorumluların haberi olmadan
Türkiye'ye sivrisinek bile 'giremez. Yalnız bir gerçeği
vurgulamayı da vicdani görev bilirim. Yasa dışı ça
lışanların teknolojik imkânları daha fazladır.
Bir de onlara yasaları tatbik edenlerin ne yaşam
ne de yerlerinde kalma garantileri vardır. Bu durum
esef vericidir.
'Saygıdeğer; milletvekilleri, Türkiye'de kaçakçılı
ğın en fazla TIR'larla yapıldığı gerçeği yaygındır. Tür
kiye'miz Ortadoğunun transit bölgesidir. Bu nedenle
günde binlerce TIR gelip geçmektedir. Bu TIR'ların
Türkiye'ye mühürlü olarak girdiği bir gerçek, yalnız
bir kısmının yüklerini Türkiye'de boşalttığı da ayrı
bir gerçektir. Bu durum Türkiye"mizin haysiyeetiyle
bağdaşmaz, Devlet olmak fonksiyonumuzu hafife al
mak olur. Görevli arkadaşlarımızın bu konuya ciddi
yetle eğilmelerini diliyorum.
Sayın milletevekilleri, memleketimizde
üretilen
çay kalitece yüksektir. Yeteri kadar da İstihsal edil
mektedir. Partizanca atamalar ve işe göre adam değil,
adama göre iş politikası, maalesef Türkiye'mizde çay
sıkıntısı çekmemize sebep olmuştur. İstihsal edilen
çay miktarı ehil ellerde ve politik çıkarlar gözetilme
den işlerise, memleketin gereksindiği kadar çay elde
edilir. Ve dünya piyasasına daha rahat girilir, az çok
döviz de sağlanır. Fakat izlenen yanlış politika çayla
rın pazarlanacağı yerde denize dökülmesini müncer
kılmıştır
Çayları denize dökmek herhalde imal edip pazar
lamaktan daha kolaydır. Sorumisuzea takip edilen 'bu
politika yüzünden milyonlarca kilo çay denize dökül
mektedir.
Bu çayları denize dökmek emri verenler vicdan
azabı çekiyorlar mı? yoksa oradaki hamsileri seçmen
mi zannedip çay ikram ediyorlar?
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Bu politikadan vazgeçip, modern tesisler kurup
bu güzelim mahsulü, hem iç, hem de dış piyasada ca
zipleştirmeye yönelseler, kanımca milli bir görev ifa
etmiş olurlar.
Ecevit Hükümeti döneminde 10 adet çay fabrika
sı planlandı, 5'ihin temeli atıldı, 12'sinin yerleri kamulaştırıldı. Bunların tamamlanmasını diliyoruz.
Sayın milletevekilleri, Hükümetin en son aldığı ka
rarlardan birisi olan Gümrük Vergisini % 25"ten
% l'e indirmesi, bütçeye indirilmiş ağır bir darbedir.
Gümrüklerden kimlerin mal geçirdiği halkımızca ma
lumdur. Hükümetin bu son kararı devlet bütçesine in
dirilmiş ağır bir darbe, ama birkaç vurguncunun büt
çesine en büyük bir katkıdır.
Gönül isterdi ki hükümet kendi bütçesini birkaç
vurguncunun bütçesinden önde tutsaydı. Ama şimdiki
Hükümet halktan ve haktan yana bir hükümet değil,
sermayeden yana bir hükümettir. Bu Hükümetten
böyle bir şey istemek hayal olur. ıBu şartlardaki Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin memleketim'ize, mil
letimize (hayırlı ve uğurlu olmasını diler, CHP Grubu
olarak kırmızı oy kullanacağımızı Yüce Heyete arz
ederim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılman.
'Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Nev
zat Kösoğlu.
Sayın (Kösoğlu, süreniz 20 dakikadır efendim; bu
yurun.
MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Gru
bum ve şahsım adına saygılar sunarım.
Biraz evvel burada konuşan sayın Cumhuriyet
Halk Partili üye, partimin adından da bahsederek, Ba
kanlığın muhtelif mevkilerindeki görevliler hakkın
da ta'nda bulundu.
Dinime ta'n eden bari Müslüman olsa.
Bu konuda, eğer şu çatı altında tenkit etmek hak
kı olmayan tek kuruluş varsa, tek kişi varsa o da Cum
huriyet Halk Partisi olmak gerekir.
VELİ YILDIZ (İçel) — Sebep?
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Hem de
Gümrük Tekel Bakanlığı gibi bir bakanlık hakkında.
Onların sorumluluğu altında geçirdiğimiz 22 aydan
sonra, buraya çıkıp da Gümrük Tekel Bakanlığının 90
günlük icraatı hakkında söz söylemek, doğrusunu is
terseniz ben tavsif edemiyorum, tasvir edemiyorum.
ORHAN SEZAL '(Kahramanmaraş) — Demokra
si olur mu Cumhuriyet Halk 'Partisi burada olmasa?
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•NEVZAT KÖSOĞLU .(Devamla) — Ama Halk
Partililer sizi bir başka açıdan tebrik ediyorum.
SADİ SOMUNCÖOĞLU ı(Niğde) — O da kendi
düşüncesini söyleyecek tabii Sayın Sezai.
NEVZAT KÖSOĞLÜ (Devamla) — Her şeye
rağmen, bütün bu tecrübelere rağmen bu kürsüye çı
kıp barbar bağırablliyorsunuz ve üzüntülüyüm, mev
cut Hükümeti de tesir altında tutuyorsunuz. (CHP sı
ralarından «Allah, Allah» sesleri)
Çünkü bakanların konuşmalarıyla, beyanlarıyla
onların icraatları arasında yeterli uyuşumu göremi
yorum,
VELt YILDIZ ı(İçel) — Bizden korkuyorlar da
onun için.
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — 'Beyanları
kadar ve beyanları doğrultusunda cesur hareket ede
miyorlar. Bunu sizin bu etkilerinize bağlamaktan üz
günüm.
ıBu değerli devlet memurlarını, Partimin adını ver
miş olsanız da, onları savunmayı Bakana karşı saygı
sızlık telakki ediyorum. O çıkar, kendi müsteşarını ya
hut memurlarını savunur.
VELt YILDIZ (İçel) — Bakan onu savunur, sen
onun avukatı olamazsın.
NEVZAT (KÖSOĞLU (Devamla) — 22 aylık dö
neminizde hele Gümrük ve Tekel Bakanlığında kaçak
çılığın destanlarının yazıldığı, rüşvet, ihtilas olaylarının,
vurgunların söylentilerinin kamuoyunda artık kesin
bir kanaat haline geldiği bir icraat devresinden sonra
burada kalkıp, şu veya bu siyasi partiye mensubiyetin
den ötürü bir kısım insanlar hakkında bühtanda bu
lunmak ancak sizin yapabileceğiniz bir şeydir. (MHP
sıralarından «Bravo» sesleri)
VELİ YILDIZ i(tçel) — Silah kaçakçılığını biz
yapmadık.
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Silah kaçak
çılığı konusuna konuşmamın sonlarında değinecektim;
ama şimdi söylüyorum; sizin iktidar döneminizde İç
işleri Bakanınız silah kaçaçılığı konusunda bir kısım
siyasilerin de meselenin içinde olduğu konusunda be
yanda bulundu.
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kudret Bayhan gi
bi.
MALİK YILMAN (Hatay) — Basında tefrika ha
linde çıktı.
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Kamuoyu
nun zihnini bulandırmak için mi bunu yaptı, yoksa
cidden dayandığı bir kısım ciddi deliller var mıydı?
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Şimdi ben, bu Hükümetten soruyorum, bu beya
nın hesabını bu Hükümet de vermek zorundadır. Eğer
sırf kamuoyunun zihnini bulandırmak için 'böylesine
önemli bir bühtanda bulunabiliyor ise, onu bu kür
süden açıklıkla ifade etmek zorundasınız; «Bu bir
bühtandır, hiçbir siyasinin silah kaçakçılığında dahli
yoktur» demek zorundasınız. (MHP sıralarından
«Doğru» sesleri).
Eğer ciddi delilleri var ise, bunu bu kürsüden açık
lamak zorundasınız; devletin arşivleri, imkânları eli
nizdedir. Aksi takdirde siz de o bühtanın gölgesine gir
miş olursunuz
O İçişleri Bakanı, bakanlığı döneminde kamuoyu
na böyle bir laf saldı; ama gazetelerin ve siyasi parti
lerin bütün ısrar ve davetlerine rağmen ağzını açıp
ikinci bir kelimeyi söyleyemedi; bunu da bu Hüküme
tin açıklaması gerekir
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sizin adamınız de
ğil miydi bir tanesi?
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi hakkın
da ifade etmek istediğimiz bazı düşüncelerimize geçi
yorum.
Bu Bakanlık, eski bir kuruluştur. Kurulduğu za
mandaki bizmetin şümulüne ve çeşidine göre teşkilat
lanmasını yapmıştır; ama o günden bugüne Bakanlı
ğın hizmet sahası çok genişlemiş, hizmetleri çeşitlen
miş, değişmiş, fakat bu gelişmelere uygun olarak ba
kanlık teşkilatı yeni bir organizasyona girememiştir.
Bugün bu Bakanlık çevresinde ileri sürülen tenkit ve
temennilerin birçoğu bu durumdan ileriye gelmekte
dir.
Söz gelişi ithalat ve ihracat hacminin çok dar ol
duğu, turizm giriş çıkışlarının çok az olduğu ve dı
şarıda çalışan işçilerimiz diye bir problemin olmadığı
şartları içinde teşkilatlanmış olan bu Bakanlığın, teş
kilatını yeniden yeni şartlara göre tanzim etmeden
mevcut hizmetler'i yürütmesi elbette ki bir hayli zor
olacaktır.
Sadece teşkilatın yeniden organizasyonu değil,
mevcut gelişen ve değişen durumlar karşısında men
suplarının ve memurlarının eğitilmesi meselesi de dik
kati çekmektedir.
Değerli üyeler, bu Bakanlığın bütçesinin görüşül
mesinde üzerinde durulmak gereken birinci konu, si
gara konusudur. Sigara tüketimi her geçen gün hoşu
muza gitmese de artmaktadır ve epeyce zamandan be
ri bu ihtiyaç bir türlü karşılanamamak'tadır. Doğrusu
nu isterseniz tütün ihraç eden bir ülkenin sigara ih'ti-
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yacını karşılayamaması, üzerinde durulması gereken
bir konudur
Son yıllarda yaprak tütün karşılığı komşumuz ba
zı ülkelere fason sigara imalatı yaptırılmaktadır. Bu
noktada irdelenmesi gereken 1-2 husus vardır.
Bu Bakanlığın bütçe raporunda yapılmakta olan si
gara fabrikalarının ancak bir 'kısmının 1983 yılında
bitirilebileceği ifade edilmektedir. Esasen bu sigara
fabrikalarının yapımı nedense uzun zamanları almış
durumdadır.
Raporda yine şöyle denilmektedir; «Bu fabrikaların
makineleri 1979 yılında ithal edilemedi, 1980 yılında
da ithal edileceği hususunda endişelerimiz olduğu için
makine faslına çok cüzi paralar ayırdık. 1980 yılında
sadece inşaat kısımlarına yönelik yatırımlara girece
ğiz.»
Şimdi bu noktanın Sayın Bakan tarafından sara
haten izahı gerekiyor. Dışarıya fason sigara yaptır
dığımız ve büyük ölçüde üretim azlığından ötürü özel
sektöre açılma kararı verilen bir sahada bu cümleler,
bu peşin geciktirme kararları ne manaya gelmektedir?
Döviz sıkıntısına mı işaret edilmektedir? Eğer öyley
se, özel sektör^ bu fabrikaları kurmaya kalktığında
makine getirmeyecek midir? Bunun için dövize ihti
yaç duyulmayacak mıdır? Şimdi sigara konusunda te
kel kaldırılmakta, bu saha özel teşebbüse açılmaktadır.
Tütün ihraç eden bir ülke olarak dışarıda sigara yap
tırmak zorunda kalışımız düşünülürse bu kararı doğ
ru bulmak gerek'ir. Çünkü ve yazık ki Tekel, tekel ol
masına rağmen, bu sahada talebi karşılayacak üretimi
gerçekleştirememiş, hatta zarar etmiş ve yeni fabri
kaların devreye girmesi ise dikkatleri çekecek kadar
uzun zamanlan almıştır. Bu durumda, devlet tekeli
nin hantal işleyişi, kötü işletmeciliği, bu kesimin özel
sektöre açılmasını haklı kılmaktadır. Ancak, bu açılış
ta dikkat edilmesi gereken noktalar vardır; en önemli
si, özel sektörün sigara imalatında % 100 Türk tü
tünü kullanması mecburiyetinin konulması hususudur.
Yabancı tütünlerin kullanılmasına izin verilmesi ha
linde yabancı tütün alışkanlığının yaygınlaşması ve gi
derek iç piyasada yerli tütünün bu rekabet karşısında
gerilemesi tehlikesi vardır. Bu durumda yabancı tü
tün kullanımının sonradan sınırlandırılması veya üre
timi tahdit etmek mümkün olamayacak yahut daha
başka güç meselelerin doğmasına yol açabilecektir. Ta
bii ki, özel teşebbüsün sınırlandırılmaması halinde galiba böyle bir şey düşünülmüyor - Tekelin halinin
ne olacağı da ayrıca düşünülmeye değer bulunmalıdrr. Özel teşebbüsün işletmecilik ve pazarlamada da-.
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ha başarılı olacağı peşinen kabul edilebileceğine göre,
acaba Tekel hangi durumlarla karşılaşabilecektir?
Bunlar için şimdiden neleri düşünmemiz gerekmekte
dir?
Yukarıda özel teşebbüsün, bugün Tekelin işlediği
ölçüler içinde Türk tütünü kullanarak sigara yapması
gerektiğini söylemiştim. Özel teşebbüs, yabancı patent
ve markalar alırsa, bu nispetlerde Türk tütününü kul
lanabilecek midir? Değerli üyeler, Tekel konusundaki
sözlerimizi bitirmeden önce, İstanbul Tekel Fabrikasındaki olaylar hakkında Sayın Bakandan açıklama
istiyoruz Hadise nedir? Tekele neye mal olmuştur? Ba
kanlık beklemekten başka bir şey yapmış mıdır? Ha
len bulunulan durum nedir ve bu hareketi yöneten
ler hakkında hangi hukuki muamelelere tevessül edil
miştir?
Değerli üyeler, tuz meselesi de belki esasta basit;
ama üzerinde düşünülmeye değer bir konu haline
gelmiştir. Bu konudaki tabii zenginliğimiz tartışılmamaktadır. Öyleyse, tuz ithal eden bir ülke haline dü
şüşümüzü beceriksizlik ve vazife şuurundaki zafiyet
ten başka nasıl açıklayabiliriz?
ıMevcut kaynaklardan üretimi artırmak için çok
mu üstün »teknikler gerekmektedir? Bu teknolojiye sa
hip değil miyiz? Değilsek, bunun ithali çok mu zor
yahut çok mu pahalı?
»Değerli arkadaşlarım, biraz hizmet sahasının mahi
yetinden, biraz da tartışılması gereken sair sebepler
den ötürü Bakanlığın bütçesinde, üzerinde en çok du
rulan husus kaçakçılık ve rüşvet hadiseleridir.
Değerli üyeler günde sınır kapılarımızdan kaç ta
ne TIR'ın girip çıktığının doğru dürüst bilinmediği bir
çalışma düzeni içinde, bu vasıtalarla kaçakçılığın ya
pılması tabiidir. TIR'lar hangi güzergâhı takip eder;
nerelerde konaklar ne zaman sınır dışına çıkarlar? Bu
hususların kesin olarak tespit ve takibi yapılabilmeli
dir. Bunun için de, gerekli konaklama tesisleri ve
haberleşme imkânları süratle ikmal edilmelidir.
Oümrük muhafaza teşkilatlarının, kaçakçılığın bu
günkü mahiyet ve imkânları itibariyle komik durumda
kaldığını ifade etmek zorundayız. Bugüne kadar ciddi
neticeler alınamadığı gibi, bundan sonra da alınabile
ceği konusunda ümirvar olmak mümkün değildir.
Peki, ne yapmalı? Elbette ki, yapılacak şeyler var
dır. Her şeyden önce, hadisenin objektif şartları üze
rinde durulmalıdır. Rüşvet, suiistimal, kaçakçılık gibi
hallere en az imkân verecek organizasyon biçimleri
tercih ve tatbik edilmelidir.
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Gümrük mevzuatı ve vergiler ne kadar basite irca
edilebilirse, o kadar bu bakımdan faydalı olabilir.
Asıl önemlisi, bu hizmet alanında çalışacak olan
ların zihniyet ve ahlak yapısıdır.
ıKaçakçılık ve rüşvet konularına genelde kısaca
dokunmak istiyorum. Kamuyonda, kaçakçılığın, güm
rüklere rağmen, gümrüklerin karşısında değil, gümrük
lerle beraber yürüdüğüne dair neredeyse 'bir kanaat
teşekkül etmektedir; bu hususta hüküm vermemize
gerek yoktur. Biz şu kadarını söylemeliyiz; bu husus
ta alınabilecek en büyük tedbir, garanti, hu hizmet
sahasındaki görevlilerin şahsiyetidir. Eğer, gümrük ka
pılarında çalışanlar, sair hizmet görevlileri gibi vazife
şuuru yüksek, vicdanlı, helal ve haram korkusu olan
kimselerden olurlarsa, kaçakçılığın ciddi ölçüde önle
nebileceği kanaatindeyiz. Nitekim, bu niteliklere sa
hip insanlar bu görevlere geldiğinde, kısa bir zaman
için de olsa, hiç değilse hacıların rüşvet vermeden
günaha girmeden Hacca gidebildiklerini ve yine aynı
şekilde dönebildiklerini görmüş bulunuyoruz.
Mevcut Hükümetin, meselenin üzerine ciddiyetle
gitmesi halinde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisin
den gelebilecek olan her türlü tenkit ve bühtana rağ
men, tek ciddi imkânlarının bu olduğunu bir kere da
ha ifade etmek istiyorum. Şahsiyetli, vatanperver,
vazife şuuru ile mücehhez insanlar ile teşkilatlarını
eğer teçhiz ederlerse, kendileri de başarılı olabilecek
lerdir; kamuoyu nezdinde de bu kötü şöhreti s'ilebileceklerd'ir.
Bu konudaki tutumlarını göreceğiz ve meselelerin
Milliyetçi Hareket Partisi olarak takipçisi olacağız.
Bu düşünceler içerisinde Bakanlık bütçesinin ha
yırlı olmasını diliyor; saygılar sunuyorum. (MHP ve
AP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu.
Şahısları adına lehinde Sayın Ahmet Buldanlı?..
Yok.
Sayın Halil Yurtseven, buyurunuz; süreniz 10 da
kikadır.
HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selam
larım.
Şahsım adına, Bakanlık bütçesi hakkında lehinde
konuşacağım.
Türtoiyemizin ithalat ve ihracaatında büyük so
rumlulukları olan Gümrük ve Tekel Bakanlığının
çdk dikkatli ve başarılı bir çalışma vermesini dili
yorum.
— 389
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Gümrüklerimizdeki çalışmalardan sorumlu kişile
rin çdk dürüst ve başarılı olması .gerekmektedir. Bu
makamlara getirilen kişilere çoik özen göstermek la
zımdır. Gümrük kapılarındaki görevlilerin tümünü,
görevini kötüye kullanmış farz etmek, Devletin
aleyhine çalışmış kişiler olarak kabul etmek doğru
değildir. Gerçek suçlu olanları en kısa dönemde, adil
müfettişler tarafından suçlarının tescil edilip, rapor
lara bağlanarak görevlerinden uzaklaştırılması ge
rekmektedir.
Anarşistlerin kullandığı silahlar dahi gümrük ve
hudutlarımızdan
geçmiştir. Sayın
Balkanımızın
gümrüklere daha da sahip çıkacağını, kaçakçılığın
kökünü kazıyacağını ümit ediyorum.
Tekel sigara fabrikalarının sayısının bir an önce
artırılmasını diliyorum.
Memleket ekonomisinde çok önemli yer alan tü
nün alanı bakımından başta Ege, Karadeniz, Mar
mara ve Doğu Anadolunun bazı illeri dahil, yetişti
rilmesi ve imalatı bir hayli güç olan tütünün, diki
minden satışına kadar 14 - 15 ay geçmektedir. Tü
tün fidanının dikimi, çapası, ilaçlanması, kırması,
dizilmesi ve balyalanmasına kadar hepsi elle yapılan
ve evladı gibi balkım isteyen bir ürünümüzdür.
Kıymetli milletvekilleri, üreticinin alın terinin kar
şılığını istemesi de tabii hakkıdır. 1977 - 1978, 1978 1979 tütüncülerin ıstırap, çile ve kara yılı olmuş
tur. Müstahsil borcunu ödeyememiş, perişan olmuş
tur. 2 senedir alın terinin hakkını alamayan ekici
bu sene yaralarının sarılmasını ve eskiden olduğu gibi
yüzünün gülmesini ve borçtan kurtarılmasını iste
mektedir. Her malın % 100 - 200 arttığı bu ortam
da, maliyet fiyatı yüksek olan 1979 - 1980 ürünü
ne taban ve başfiyatın çdk iyi hesaplanması lazım
dır. Hükümetimizin, üreticinin mağdur edilmemesi
için, alın terini değerlendirmesi için, tütün piyasa
sından önce yapılan kur ayarlamasının da gerektiği
derecede müstahsilin lehine kullanacağına inanıyo
rum.
Piyasanın bu ay içerisinde mutlaka açılması la
zımdır. 1978 - 1979 piyasasında Cumhuriyet Halk
Partili parlamenter arkadaşlarımız bölgelerine gide
memişlerdir, cezalarını da 14 Ekim seçimlerinde
görmüşlerdir. Çiftçinin silahı, topu, bombası yok
tur; onun inancı vardır, alın teri vardır, bir de oyu
vardır. Tütün müstahsilinin mukadderatı, sayın eks
perlerin iki dudağının arasındadır; elinde tütün ran
dımanı bildiren bir alet olmadığına göre, hata da
yapabilir. Onun için, itiraz eden müstahsilin itirazı-
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
nın dikkate alınmasını ve hemen bdr heyet tarafından ?
tespit edilmesini rica ediyorum.
I ÇAKMAK (Bolu)'— Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde
Eksper konusunda, manevi duyguya sahip mev- j
görüşlerini bildiren değerli arkadaşlarıma teşekkür
cut eksperler 'kadar daha ekspere ihtiyacımız vardır. I
le sözlerime başlamak istiyorum.
Piyasa açılmadan önce bütün tedbirlerin alınması I
Bu arada vaktin kısalığı sebebiyle satırbaşları ha
lazımdır. Piyasa açıldıktan sonra, «Depo yok, eks- I
linde görüşlere cevap vermek ve bazı ilavelerde bu
per yok» mazeretleri başlar; yenisi ekilir, kırılır, di- I
lunmak istiyorum.
Zilir; eslki tütün hâlâ evdedir. Baikanlığın, piyasanın I
Hemen sözümün başında bir hususa değinmek is
hızlı yürütülmesi için gereken tedbirleri süratle al- I
ması lazımdır.
[ tiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın
Ege Bölgesinde tüttün piyasasının açılması önem- I Yılman, sözlerinin başında «Kapıların parsellendi
li bir olaydır. Çünkü, geçiminin % 40 kadarını tütü- I ği, kaçakçılara peşkeş çekildiği» şeklinde bir beyan
ne bağlamıştır. Emeğinin karşılığını almak, tütün eki- I da bulundu ve «bunun kanıtı da yapılan tayinlerdir»
cisi için ıstırap olmaktan çıkarılmalıdır. Köylerde bu I dedi.
Her halde Sayın Yılman, eskiden hazırlanmış
mevsimde tütünden başka hiçbir mevzu konuşulmaz. I
bir konuşmayı okudu veya tarihi şaşırdı. Zira, böyle
Ecevit Hükümeti istifa ettiği zaman, Cumhuriyet
bir kanıtla böyle bir iddia yapılamaz. Bu, kişisel bir ko
Halk Partili ekicilerin dahi yüzü gülüyor, «Bu sene
nuşma değil, grup adına yapılan bir konuşmadır ve he
tütünümüzü iyi satacağız» diyorlardı. Bu sene, tü- I
men ifade edeyim ki, Bakanlık görevini devraldığımda '
tiüncünün altın yılı olması lazımdır. Mubayaanın I
ilk yaptığım iş, kapılara müfettiş göndermek olmuştur.
geçen seneki gibi 4 ay sürmemesini, en geç 45 gün I
«Alınacak tedbir nedir? Görev yerleri değiştirilmesi
içerisinde tesellümlerin yapılmasını bilhassa Bakan- I
gereken kişiler kimlerdir?» esası üzerinden gerekli
dan rica ediyorum.
I
değişiklikler yapılmıştır. Yoksa, «Şeyhin kerameti
kendinden menkuldür» gibi atamalardan, böyle bir
Değerli milletvekilleri, bu sene Sayın Süleyman
Demirel Hükümetine tütüncünün büyük güveni var- i parselleme yapılmıştır sözünü Sayın Yılman'a, şah
dır; benim de, İktidarın bir üyesi olarak itimadım I sen tanıdığım arkadaşıma pek yakıştıramadım.
sonsuzdur. Üreticinin yüzünün güleceğine bütün kal- j
Sayın Yılman, bununla da kalmadı, yetkili kişi
bimle inanıyorum.
lere el çektirdiğimden bahsetti ve üzülerek ifade
edeyim, yine bir grup sözcüsünün ifadeleri içerisin
Çay üreticisinin alın teri, el emeği olan çay,
de yer almayacak beyanlarda bulundu ve devlet me
fabrikaların az oluşu ve üretim merkezlerine uzak
bulunuşu nedeniyle büyük çapta denize dökülmek- I murlarını rencide edecek sözler söyledi.
tedir. Sayın Demirel Hükümeti zamanında başlatılan
Değerli Halk Partili arkadaşlarımız, kendi devre
fabrikalar 22 ay içerisinde hiçbir faaliyet gösteremelerinde bu Bakanlıkta görev yapan arkadaşımızdan
mişıtir. bu fabrikaları faaliyete geçirmek için gerekli
şikâyetçi idi; bu Bakanlıkta olan işlerden şikâyetçi
tedbirlerin alınmasını bilhassa Bakandan rica ediyo
•idi. O kadar ki, zamanınızdaki Başbakan Yardımcı
rum.
sı Sayın Sükan'ın ısrarlı takipleri ile, talepleriyle, 14
Geçen yıl ÇAY - KUR'un ödenmeyen borçlarının
Ekim seçimlerinden iki gün evvel Başbakanlık Müs
da bir an önce ödenmeslini istiyorum. ÇAY - KUR'
teşarı Sayın Durafcoğlu'nun imzasıyla 12.10.1979'da,
un 40 - 50 bin ton mevcut çay stoklarının tekel ba27 madde halinde sıralanmış, yolsuzluklardan dolayı
yililklerince yurdun dört bucağına ulaştırılıp halkın
takibat açılması için Bakanlığa yazı yazdı. Yani, siz
ihtiyacına dağıtılması mümkün olmadığından, en
kendi kendinizle çelişkiye düşmüş olmuyor musunuz
kısa zamanda bir çare bulunmasını diler; bütçenin
Sayın Yılman?
milletimize, Bakanlık mensuplarına hayırlı olımasınıŞüphesiz, her şeyden önce, bu durumda, hakkında
Allaih'tan niyaz eder; hepinizi saygı ile selamlarım.
tahkikat açılmış Bakanın ve yakın çalışma arkadaş
(AP ve MHP sıralarından alkışlar)
larının, en azından, bu tahkikatın selameti bakımın
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yurtseven.
dan görevlerini bırakmaları, yerlerini bir başkalarına
Sayın Bakan buyurunuz. (AP ve MHP sıraların
terk etmeleri icap ettiği gibi; bir iddia ile gelmiş,
dan alkışlar)
j ıslahat niyetiyle gelmiş, azmiyle, gayretiyle gelmiş
Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır; buyurunuz. *>•
bir kişinin de bunları tahakkuk ettirebilmesi için,
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inandığı, güvendiği kişileri yakın mesai arkadaşı
olarak seçmesine de her halde dil uzatmamanız gere
kirdi.
Zaman da dar olduğu için; ama asıl ondan dolayı
değil, değerli Bakanlık, mensuplarına, ileri kademeler
de görev almış arkadaşlarıma ya bir dedikodunun
mahsulü veya haksız bir iğbirarın neticesi olarak eli
nize tutuşturulmuş şeyleri dkuımanıza karşılık teker
teker cevap vermek durumunda olmayacağım. Çün
kü, bunların hiçbirisinin ne esası, ne aslı vardır; bun
lar, kendi kademelerinde temayüz etmiş, ilerlemiş ve
daha evvel müteaddit takdirname almış devlet me
murlarıdır. Bunları söyleyeceğiniz yerde - hani sırça
köşkte oturup da taş atma misiMü - sizin zamanınız
daki hadiseleri tasvip etmemeliydiniz. Düşününüz,
Ekimden, 12 Kasıma kadar 364 nakil yapmıştır; Hü
kümeti bıraktıktan sonra açıktan 277 tayin yapılmış.
657 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi, «Kadrosuz me
mur çalıştırılamaz» hükmünü koyduğu halde, kadro
suz memur tayin edilmiş. Ben 6 aydır maaş vere
mediğim memurların durumunu düzeltmek için uğ
raşıyorum ve dışarıdan da hiç bir memur tayini ya
pamıyorum; kadro yok.
Buna mukabil, 1977'de göreve alınmış 3 yıl va
zife görmüş mamurların asaletini tasdik etmemişler.
Bir haksız durum... Geldikten sonra, bunları da, tas
diklerini yapmak suretiyle mağduriyetlerine son ve
rerek huzura kavuşturmuş bulunuyoruz.
Bunun yanında, karşılıklı memurlar başka yer
lerde görevlendirilmek suretiyle hem harcırah veril
miş, hem yevmiye verilmiş.
Bunlara bakmak lazımdı Sayın Yılman. Şüphesiz,
bir hizmetin gereği olarak ne eğitim yapılmış, ne staj,
ne seminerler yapılmış; bırakılmış kendi haline; baş
ka şeylere bakılmış.
Onun için, bizim şimdi düşündüğümüz, hizmet ön
cesi ve hlizmet içi eğitimlere önem, vermek. Memur
larımızı hep şikâyet ettiğiniz kaçakçılık konusunda,
hizmetlerin gecikmesi konusunda, her hususta bir dü
zelmeyi temin edecek şekilde yetiştirmeyi hedef al
mışızdır.
Bir konuyu daha dile getirdiniz: Bakanlık bas
kını.
Yanlış vermişler bilgiyi veya bilhassa yapıyor
sunuz. Bakanlıkta sizin zamanınızda dahi birtakım
hareketler var. Zaman yok, burada uzun uzun oku
yamıyorum; «Kim olduğumuzu sorarsanız, Leninistiz» diyen dernekler var, 1979'un Haziranında, Nisa
nında. Tabii, ben şimdi icra mevkiinde olan bir ki-
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şi olarak bunlardan şikâyet edecek değilim, gereğini
yapacağım ben, ama şunu söylüyorum: 11 nci ayın 23'
ünde Bakanlıkta eylem oluyor, bildiri dağıtılıyor.
O zaman ne müsteşar değiştirmişim, ne bir tane me
mur almışım; yalnız, oturuyorum daha, Bakanlığı
tanımaya çalışıyorum. Arkasından, 1-2 nci ayın 4'ünde direniş olmuş Bakanlığın içinde; eylem olmuş,
sizin anladığınız tabirle: Bugün bilinen
Kurtuluş
fraksiyonu, Devrimci Sol...
Bunlara arka çıkmayınız, sizi de aştı bunlar, ar
ka çakmayınız. 12 nci ayın 18 inde Bakanlık katı
basılmış, eylem yapmışlar; sloganlar atmışlar ve er
tesi gün olan da bunun devamı ve ben size söylü
yorum.
«Tenakuz oldu» dediniz; «Örfi İdare Komutanı
sizi tekzip etti» dediniz. Ben söyledim Komutana,
«Sizi yanıltmışlar verilen raporla» diye ve şimdi
burada bende sureti var.
Örfi idarade tutuklanan arkadaşlar var, memurlar
var.... Sizin söylediğiniz vasıfta, tarif ettiğiniz tandansta, siyasi görüşte bir kişi varsa bu örfi İdarenin
tutukladıklarının arasında; ben sizin dediklerinizi
kabul edeceğim. Yapmayınız efendim...
Sonra, yalnız Gümrük ve Tekel Bakanlığında
kalmadı, başka bakanlıklar da basıldı; yani, meseleyi
bu yönde almak lazım, gerçekleri görmek lazım;
beyhude bir gayret içerisinde olmamak lazım.
Hepinizin şikâyet etiği kaçakçılıkla mücadelede
daha önemli neticeler alabilmek için çalışmaların
içindeyiz. Bu cümleden olarak, kaçakçılıkta büyük
bir unsuru teşkil eden TIR' taşımacılığında - değerli
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi - TIR güzergâ
hında jandarma karakolları veya polis karakollarının
da hemen yakınında hizmetin görülmesinde yarar ola
cağı kanatiyle, kontrol noktaları teessüs ettiriyoruz;
bir TIR zinciri halinde bu kontrol noktalarından ge
çecekler. Hudutdan girdiği gibi, transit çıkacaksa,
öbür huduttan çıkacak. Ayrıca, bu TIR karnelerinin
daha bir. önemle takibi gerekmekte; bu hususla da
tedbirler alıyoruz.
Ayrıca, gene bahis konusu edilen, hatta günün
konusu olan, gümrüklerdeki eşyaların tasfiyesi mese
lesinde bir hızlandırma yapılmaktadır.
Bir yanlış kanaat var; 1975'te çıkan kanunla,
gümrüklerdeki bütün malların tasfiyesi Devlet Mal
zeme Ofisine aittir; yalnız, araçlar dışında birkısım
eşyanın tasfiyesi ÇAY - KUR'a verilmiştir; ama
ÇAY - KUR gerek bulunduğu mahal itibariyle,
gerekse elindelki elemanların kifayetsizliği itibariyle

M. Meclisi

B : 48

bu görevi yapmaktan uzak olduğu için, Hükümeti
devraldığımızdan sonra çıkardığımız kararname ile,
bu ayrılmış olan tasfiye hususunun da Devlet Mal
zeme Ofisine verilmesini kararlaştırmıştık.
Şimdi, bu eşyanın bütün kayıtlarını, evraiklarım
Devlet Malzeme Ofisine kısa sürede göndermek,
devretmek suretiyle tasfiyeyi çabuklaştıracağız; bu
suretle, hem milli gelire katkısı olacak, hem bura
daki eşyalar heder olmaktan kurtulacaktır.
Değerli milletvekilleri, şüphesiz, kapılar, hizmetin
görülmesine kâfi bir durumda değildir. Kapıkule'yi
gördüm, ilk fırsatta diğer kapılarımıza da bakaca
ğım; İnşaatlar gecikmiş, teknik yönde yapılacak bir
çok iş var. Bunların kusa sürede yapılabilmesi için
bir gayretin içine girdik.
Ayrıca, gümrük işlemlerinin daha çabuk yapıla
bilmesi ve o noktadaki gümrük birimlerimizin, mü'dürlüklerimizin, başmüdürlüklerimizin daha bilgi
'ile, dirayetle ve kendi başlarına çözebilecekleri me
selelerle salahiyetle teçhiz edilecek, illa merkeze ev
rakı gönderme, danışma gibi bir duruma düşmeden
hizmetlerini yapalbilmesd hususunda bazı çalışmalar
içindeyiz.
Bildiğiniz gibi, yolcularımıza ve bilhassa işçile
rimize ve turistlerin gelişinde kolaylık olmak üzere
sondaj usulü aramayı devam ettiriyoruz. Ayrıca, yi
ne, gurbette çalışarak
memleketine döviz katkı
sında bulunmak durumunda olan, çocuklarına bak
ma durumunda olan işçilerimizin beraberinde hediye
olarak getirdikleri eşyanın tavanı eskiden 2 000 lira
idi; bu, sabit bir rakam olsun için ve geçebilecek
eşyayı, aldığı yerdeki fiyatı ile daha iyi tayin edebi
lir, düşüncesiyle 200 mark'a çıkarılmıştır. Ayrıca,
milli günlerde, bayram ve dini günlerimizde gön
derilecek hediyelenin tavan miktarı da 100 mark'a
çıkarılmış ve .bilindiği gibi bu kararnameler Resmi
Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bir sigara darlığına maruz
kaildik ve bilindiği gibi bu, İstanbul'daki sigara fab
rikalarımızdaki bir direnişten doğdu.
Açılk ifade ediyorum ki, bu direnişin kanuni bir
dayanağı yoktur; tamamen ideolojikti, siyasal mak
satlıydı. Çıkarıp uzun uzun okumuyorum; direnişi
yaptıkları gün, Gıda - Iş'in bildirisi vardır, onu des
tekleyen Tekel Memurları Derneğinin bildirisi var
dır.
Yine üzülerek ifade ediyorum, üç İstanbul par
lamenteri çalışmakta olan bazı fabrikalara da gide
rek, mesela Maltepe Ambalaj Fabrikasına giderek,
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yürümekte olan işin yeniden sekteye uğramasına,
fabrikanın durmasına sebep olmuşlardır; üzülerek
beyan etmek isterim.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Kim bunlar, han
gi partiden?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partili
parlamenter arkadaşlar.
Şükür ki, bu direniş bitmiş, fabrikalar çalışmaya
başlamıştır.
Ben, bir müessesenin başında bulunan kişi olarak
ve işlerin selametle yürümesini, kimsenin rencide
olmamasını, mağdur duruma düşmemesini düşünen
kişi olarak, bu konu üzerinde daha fazla durmak
ve üzücü, rencide edici beyanlarda bulunmak istemi
yorum.
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Yanlış getirmiş
ler size.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Efendim, örfi idarenin po
lis kayıtlarında vardır, raporlarında vardır, gazeteler
de vardır; merak ediyorsanız onları ben size ayrıca
takdim ederim.
Değerli arkadaşlarım, özel sektöre sigara yaptı
rımı konusunda arkadaşlarımızın tenkitleri oldu.
Halihazırda bugün depolarda 220 milyon kilo, satı
lacak tütünümüz mevcuttur. Bunun yanında, Hükü
met Programına koyduğumuz gibi, kaçak sigaraya
dünya kadar dövizimiz gitmektedir; bu sigaraların
içimine alışmış tüketiciler vardır. Mesele, kendi tü
tünümüzden, ana ilke olarak, ihracata dönülk sigara
yapmaktır. Kaliteli sigara yaparsanız, tüketicileri bu
alışkanlıklarını bu suretle kendi tütünümüze ve onun
içimine çevirebilirsiniz.
ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Batar o iş.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Ayrıca, arkadaşlarımız
merak ediyorlar: «Yabancı tütün ithal edilerek, bu
nun içinde kullanılacak mı?»
Memleketimizde halen kısım kısım, yabancı
menşeli, Virjinya ve Börley tipi tütünler Ekilmekte
dir. Üstelik bu tütünlerin bizim tütünümüze naza
ran üç misli daha verim sağladığı, menfaat sağladığı
da bilinımekıtedir; ancak, bazı teknik gereklere riayet
etmek şartıyla. Gerekiyorsa, bu şekil sigara yapmayı
üzerine alan şirketler ki en azından bu fabrika iki
senede tahakkuk edebilir, 1,5 sene zarfında o siga
ranın içine yabancı menşeli tütünü, konulması gere
ken miktarda, yine kendi üreticimiz eliyle kendi

— 392 —

M. Meclisi

B : 48

topraklarımızda üretdhilir. Bunda herhangi bir zor
luk da yoktur.
Ayrıca, döviz konusunda arkadaşlarımız merak
izhar ettiler; dışarıda bu kadar işçimiz var, bunların
döviz olarak tasarrufları var. Bunları döviz olarak
Türkiye'ye celp etmek, üstelik memlekete, vatana
döndüklerinde aynı falbri'kalarda çalışmalarına zemin
hazırlamak fevkalade iyi bir netice olacaktır.
Ayrıca, yapım müddetleri hakkında beyanda bu
lunuldu.
Değerli arkadaşlarım, halihazırda inşa halinde olan
7 fabrikamızdan Tokat 1981 ortasında, Samsun 1981
sonunda, Akhisar 1982 ortasında, Diyarbakır 1982 so
nunda, îzmir 1983 ortasında, Erzurum 1983 sonunda
ve Bitlis 1983 sonunda bitecektir diye planlar mev
cut. Ancak, halihazır durumları itibariyle ve plan
lamanın bunların ikmal edifebilmeisi için bize yatırım
olarak bıraktığı miktar itibariyle, ki bu 1/3'dir, bu sü
relerde dahi bitmesi bugün için güç görünmektedir.
Bu arada, en büyüklerinden olan Tokat Sigara
Fabrikasının makineleri, ki 35 milyon dolar tutmak
tadır, tütün karşılığı takas olarak alınması için ihale
ye çıkmıştır; iki aylık süre vardır; müracaatlar kar
şılaştırmak suretiyle 'bu makineler temin edilecektir.
Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde çay konusun
da da, akaryakıt buhranı sebebiyle tüketiciye ulaştı
rılmada zorluk çekilmiştir. Halbuki, depolarımızda
halen 107 milyon kilo çayımız mevcut. Türkiye'nin
yıllık tüketim miktarı 70 - 75 milyon kilodur. Görül
düğü gibi, üretimimiz, stok durumumuz, ihtiyacımız
dan fazla mevcuttur. Ancak, bu akaryakıt sıkıntısın
dan başka, bir miktar ambalaj sıkıntısı vardır. 100
liralık 1 kiloluk çaya, teneke kutu 50 lira, kaplamin tipi kutu 35 lira, naylon torba 8 lira; yani am
balaj miktarı bu derece fiyat olarak yükseldiği gibi,
ayrıca Dalaman Fabrikasının 15 gün çalışmaması,
SEKA'nın bir müddet direnişte bulunması gibi za
ruri seibepferle ufak ambalajda sıkıntılar çekilmiştir.
Bunun yanında, bir misal vermek istiyorum: An
kara'nın günlük normal zamanda çay tüketimi 15
ton olduğu halde, Ankara fabrikamız 28 ton çayı
her gün piyasaya verdiği ve üstelik Rize'de 20 - 25
ton daha ilaive edilerek 50 tona çıkarıldığı halde; da
ğıtıyoruz, yarım saat sonra bayilere gidiyoruz; çay
yokM. SELAHATTfN YÜKSEL (Uşak) — Günlük '
bu kadar mı?..
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Günlük efendim.
— 393

20 . 2 . 1980

O : 2

Bu hususu da dikkatinize sunmak isterim.
Değerli milletvekilleri, gerçekten, geçen yıl 92 mil
yon kilogram yaş çay imha edilmiş; Hazine 1,3 mil
yar lira zarara sokulmuştur. 2 000 alım yeri, eksper
olmayan kişiler tarafından idare edilmektedir. Çayı
mız, 6 yılda c/c 117 verim artışına sahne olmuştur.
IBu, gerçek bir artış değildir; dekar başına 1 050 kilo
gram düşüyor. 12 ay verim yapan Kenya 1da bile bu,
dekar başına 500 kilogramdır. (Buradan da anlaşıl
dığı gibi, 2,5 yaprak, 3 yaprak, 3,5 yaprak değil, ma
kası eline almış, eline ne geçerse onu dbldulrmuş ve
getirmiştir. Onun için bu imha vaziyeti olmuştur, onun
için kalitede düşüklükler olmuştur.
Biz bunları nazarı itibara alarak bazı yeni tedbir
ler düşünüyoruz. Kaliteli mahsul alımını temin için,
üreticiye budama avansını 5 binden 10 bine çıkarı
yoruz. Teslim ve tesellüm planım da erken mahsulü
nü teslim edene, pancarda olduğu gibi % 50*ye ka
dar teşvik primi düşünüyoruz.
Eksperlerin tamamını kursa tabi tutacağız ve ilk
defa bu yıl, bu geçici eksperlerin % 50*sini ehliyet
ve kifayet durumuna göre daimi kadroya alacağız.
Ayrıca, toprakların analizinin yapılması, çay böl
ge haritalarının çıkarılması ve üreticiyle çok yakın
bir diyalogun kurulmasına önem vereceğiz.
Değerli arkadaşlarım, tuza temas edildi.
Türkiye'nin halihazırda yıllık tuz üretimi 1 200 000
tondur. Bu, mutfak olarak ve hayvancılıkta kullanı
lan tuz ve bir miktar da, sanayideki tuz olarak ih
tiyacımızın üzerindedir. Ancak, sanayileşen ülkeler
de, tuz, sanayide daha fazla kullanılmaktadır. Bunu
da nazarı itibara alarak, Senatoda da söylediğim gi!
bi, tuzu bir müstakil bir müdürlük umum müdürlük
haline getirerek merkeze alacağız. Bu suretle, gerek
tuzun üretiminde, gerek dağıtımımda zuhur öden şika
yetleri de önlemeyi hedef alıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, günün bir aktüel konusu ve
önemli konusu Ege tütün piyasasıdır. Arkadaşlarımız,
'bu yıl geciktiğinden bahsetti.
Şüphesiz, ekonomik tedbirler ve bazı mücbir se
beplerle bir miktar gecikme oldu. Ancak, yine Sayın
Yılman'ın dediği gibi, «Özel sektör bütün piyasanın
açılış gününü ilan etmiş». Önümüzde günler vâ'r; ba
kalım özel sektörün ilan ettiği gibi mi olacak, başka
mı olacak? Orada birisi kalkıp, çıkıp, «şu gün ola
cak» der, siz de bunu buraya getirirseniz; benim bu
na söyleyecek cevabım olmaz. Bir şey söyleyeyim:
'Biz ekonomik tedbirleri aldığımızın ertesi sabahı evde
eş;m dedi ki, «.Madem şeker pahahlaşaeaktı, söyleseydin de 5 kilo şeker aîsaydık; evde şeker yok.»
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BAŞKAN — Ne sataşması efendim?
!Biz, bu işleri kenıdü eviarıizfdeki kişilerden dahi giz I
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Bakan ko
leme durumundayız. Bir devirlerde olduğu gibi, de
nuşmalarında, İstanbul Tekel'deki direnişe, İstanbul
valüasyonun 10 - 15 gün evvelden davul - zurnayla
parlamenlteleririden 3 kişinin gittiklerini ve orada
geldiği şeklinde hareket etmeyiz. Bu, önümüzdeki
çalışmakta olan işyerinin durdurulmasına neden ol
günlerde belli olacaktır.
duklarını
beyan ettiler.
Şüphesiz, ilk hedef üreticinin alın terinin değer
Bu 3 kişinin kim olduğunu kendileri de bilir, balendirilmesi olacaktır. Bunun yanında, şüplhösiz, Dev
sınlda geçmiştir; bu 3 kişiden biri ben olmam haseletin menfaati, ekonomik tedbirlerin başarıya ulaş
ması, kurulacak dengede nazarı itibara alınacaktır. | biyle, burada, Sayın Bakana yanlış iletilen bir hususu
I düzeltmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız kaüdı efen
I
BAŞKAN — Sataşma değil efendini o; bir bedim.
yanda bulundu. Sataşma olarak kabul edilmesi müm
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
kün değil onun.
ÇAKMAK (Devamla) — Teşekkür ederim Başka j
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Yanlış beyanda
nınla
j bulundu. Orada direnişe neden olduğumuzu, direnişi
Değerli arkadaşlarım, Ege tütün piyasa'sı için de
başlattığımızı beyan ettiler.
polama yönünden gerekli tedbirler alınmıştır. Ahim
BAŞKAN — Efendim, tetkik edeyim, ondan sonyerlerinldeki tütünler izmir'e sevk edilecek, ayrıca |
ra
değerlendiririz.
450 - 500 bin balyanın ihracı için şevki yapılacak
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Bakan da
tır ve netice itibariyle İfade etmek isterim ki, söylen i
i
zannediyorum
bunu açıklayacaklar.
diği şekilde bir depolama sorunu olmayacaktır.
BAŞKAN — Efendim, konuşurken ifade edilmezİkinci bir husus; süratli ve kesintisiz alım ya j di ki. Sayın Bakan konuşuyor, o konuşurken başka
pılacaktır. Bütün alım bölgelerin'de gece de çalışıl ! türlü müdahale mümkün değil.
mak suretiyle, şikâyetleri önleyecek, layıkı veçhile
AYHAN ALTUĞ (Istanlbul) — Kendileri de bu
yürüyecek bir alım şekli taJtbik edileeekltir. Yine,
nu zaten «açıklarım» dediler.
dile getirildiği için İfade ediyorum; itirazlar şüphesiz
BAŞKAN — Açıklar belki efendim, belki açıklar
nazarı itibara alınacak, objektif incelemeler yapıla
isminizi; ismen açıklar.
caktır. Bu incelemelerin yapılması için ilave heyet
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımı kaydet
ler kurulacak, kâfi heyet bulundurulacak ve her tür
meye devam ediyorum: Sayın Eroğlu, Sayın Ege,
lü tesir, önfilkiriden uzak olarak mağduriyetlere ma
Sayın Yeşilpınar, Sayın Aykurt, Sayın llgün, Sayın
hal verilmeyecektir ve hu suretle inşallah, belirtildiği
Kocal,
Sayın Akça!, Sayın Irmak, Sayın Topuz.
gibi, 14 ay tütünü meydana getirmek için ve onu deSoru
sorma işlemi bitmiştir.
ğcrlendirilme'sinlde has'saS bulunan üreticinin emek
j
Sayın
Bakan, yazılı olarak soru soran arkadaşla
leri en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır.
rın sorularını okuyorum; istediğiniz takdirde yazılı
Değerli arkadaşlarım, bu suretle kısa kısa, ileri sü
cevap verebilirisiniz.
rülen hususîaMa cevaplar arz etmiş bulunuyorum.
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zenginin soBakanlığım bütçesi hakkında görüşlerini bildiren I rularını okuyorum :
'değerli arkadaşlarıma bu kürsüden tekrar teşekkür
«1979 yılı Ege Bölgesi tütün piyasası ihracat do
ediyorum ve bu görüşmelerde yer alan olumlu fikir
ları 25 lirayken, başfiyalt 70 lira olarak açıldı.
lerin, hizmetin görülmesihde nazarı itibara alınacağını
Devalüasyon olması halinde dışsatımda fonda bi
ifade ediyorum ve Sayın Başkan ile Yüce Meclisi say
rikecek paranın üreticiye dağıtılması için Sayın Ecegıyla selamlıyorum. (AP sırailarınldan alkışlar)
[ vit Hükümeti döneminde karar altına alınmıştı.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; bir
1. Bu kararı kaldırmakla üreticiye hiç fark para
dakikanızı rica edeceğim.
| 'Ödemeyeceğiniz doğru muldur?
Soru sormak isteyen?
I
2. Bu ka'rarın kaldırılmaisıyla tüitün tüccarlarına
Sayın Türkmenoğlu, Sayın Altuğ, Sayın Dağlı...
I 1,5 milyon lira civarında para kazandırdığınız doğru
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Efendini ben so I mudur?
ru sormak için değil de, sataşmadan dolayı söz is I
3, Bu işlemler yapılırken Gümrük ve Tekel Batiyorum.
1 kanı devre dışı bırakılarak, Başbakanlık Müsteşa394 —
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rının bu kararı verdiği iddia edilmektedir. Doğru mu
dur?
A, Ege tütün piyasasının açılması niçin gecik
tirilmiştir? Ne zaman açılacaktır?
5. Piyasanın ne zaman açılacağı bilinmediği için,
karaborsa tütün satışı hızlanmıştır.
Bu hususta ne düşünmektesiniz?
6.- 1979 yılında dolar 25 lirayken başfiyat 70
lir?, verildi.
Şimdi, dolar 70 lira olduğuna göre, başfiyatm ay
nı oranda artırılması düşünülüyor mu?»
Sualler bu kadar Sayın Bakan.
Buyurunuz Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL HAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim
efendim.
BAŞKAN — Sayın Akın Simav tarafından soru
lan suali okuyorum :
«I. Tütünde başfiyat esasından ayrılıp, randıman
esasına dönmeyi düşünüyor müsuınuz?
2, Tekel, yeni piyasaya kaç milyon kilo stokla
girmektedir?
3. Ya'bancı patentli sigaraların Türkiye'de ya
pımı ve satımını, Türk tütüncülüğünün geleceği açı
sından na'sıl 'karşılıyorsunuz?»
Sualler bu kadar Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Sanıyorum konuşmamın
içerisinde bunların cevapları vardı; ama daha de
taylı olarak yazılı cevap arz edeceğimi.
BAŞKAN — Sayın Cemal Aktaş tarafından soru
lan suali okuyorum :
«1.. Özel sektöre vereceğiniz sigara falbrikaisı aç
ma yetkisi yalnız ihracata yönelik olma koşuluyla mı
verilecektir? Bunu kesinlikle açıklar mısınız?»
Soru budur Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla)' — Efendim zaten bu, 1177
sayılı Kanunun 38 ne i maddesinin D fıkrasının de
ğiştirilmesi meselesidir. Huzurunuza gelecektir, ora
da daha geniş şekilde müzakere edeceğiz efendim.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Hükü
metin görüşü ne?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Orada beyan ederiz efen
dim.
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Bu cevap yeterli
değil efendim.
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Yazılı takdim edeyim o za
man efendim.
BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu buyurun; soru
nuzu kısa ve gerekçesiz olarak sorunuz efendim.
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, Sayın Bakandan, aracılığınızla aşağıdaki so
rularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum.
1. Biraz önceki görüşmesinde Sayın Bakan «Te
kelin elinde 220 milyon kilo tütün stoku var» dedi.
Resmi bir beyandır; ama yarım saat önce Tekel Ge
nel Müdürü bu rakamın 170 milyon kilo olduğunu
biz^ özel olarak bildirmişti.
Merak ediyorum hangisi doğrudur? Yani, bir ya
nılma olmasın.
2. «Kaçak sigara ithal ediliyor. 220 bin ton stok
tütün var. Bu tütünün de eritilmesi için faydalı ol
mak üzere, münhasıran Türk tütününden yapılmış,
ihracata dönük sigara yapılması için özel sektöre izin
vereceğiz» dedi Sayın Bakan. Ben yerimden, o, ka
nunda var, 1973'ten beri var dedim.
Hiçbir özel sektör firması bugüne kadar bu ka
nundan yararlanmak için müracaat etmemiştir. Bir
değişiklik olmaktadır. Sayın Bakan bu değişikliğin
hazırlıklarını yapmış mıdır? Bilebildiğim kadarıyla
Tekel Genel Müdürlüğü, geleneğinden, özel sektöre
sigara yaptırmaya karşıdır; bizim zamanımızdaki ar
kadaşlardır Genel Müdürlüktekiler de. Bu karşıta
rağmen, bu talep Tekel'den mi gelmektedir; Hükü
metin siyasi politikası olarak mı gelmektedir? Onu
öğrenmek istiyorum.
3. Fona para ayrılması konusunda kamuoyunda
tartışılan bir soru vardır. Geçen sene 61 lira ortala
ma fiyatla alınmış olan tütünlerin ihracında, ihracat
çıya 1,5 milyar TL.'sı bağışlanmıştır son günlerde. Bu
fon mekanizması yapılırken, Tekel Bakanlığının dev
reden çıkarıldığı, Ticaret Bakanlığının da devreden
çıkarıldığı söylentisi vardır. Çünkü, bu konuya AP'li
parlamenter arkadaşlarım da karşıydı; Sayın Bakan
bu konuda söz sahibi olabilmiş midir, yoksa bunu
Bakanlar Kuruluna bağlı Turgut Özal başkanlığın
da bir kurul mu yapmaktadır? Her gün karar değiş
tirilmekte. Önümüzdeki yılın tütün piyasasının fiyat
ları tespit edilirken bu fona ne kadar para ayrılaca
ğını sadece Turgut Özal mı bilmektedir? Sayın Bakan
biliyor mu? Çok önemlidir.
Sorularım bunlar, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim.
Programa göre, görüşme süremiz bitmiştir.
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Bu bütçenin sonuna dek görüşmelerin uzatılmasını
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI A H M E T
ÇAKMAK (Devamla) — Daha evvel de sorulan su
allere benzer sorudur; onlara yazılı cevap vereceğim.
Ancak, Sayın Türkmenoğlu'na şunu söylemek iste
rim; Bakanlar Kurulu kanuna ve çalışma şekillerine
uygun görev yapmaktadır. Bir Gümrük ve Tekel Ba
kanı orada hangi görevleri ifa ediyor, hangi salahi
yetleri kullanıyorsa, onu kullanıyorum. Bahsefiğiniz
şekilde bir durum bahis konusu değildir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Dağlı, buyurun efendim.
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan şunların cevabını istir
ham ediyorum :
1. Bugün Türkiye'de yapılmakta olan 7 tane si
gara fabrikası vardır; bu fabrikalardan bir tanesi de
benim ilçemdedir. 'Bu fabrikaların bina inşaatı hemen
hemen bitmek üzeredir. Bu fabrikalar ne zaman açı
lacaktır?
Bu fabrikaların çalışabilmesi için gerekli
makine, araç ve gereçleri sipariş edilmiş midir?
2. Türkiye tuz kaynakları bakımından sonsuz
rezervlere sahiptir. Oysa, bu yıl Türkiye'de bir tuz
bunalımı vardır, tuz kavgası vardır. Türkiye'nin bu
kaynaklarını yeterince değerlendirebilmesi için ne
gibi önlemler alınmaktadır? Çünkü, Türkiye'de bun
dan önceki tesisler yalnız insanların gıdası için kul
lanılmaktaydı; oysa bugün, gerek kimya sanayiinde,
gerekse petrokimya sanayiinde bol miktarda tuza ce
vap verecek, aynı zamanda tuz ihraç edebilecek ül
ke haline gelebilecek tedbirleri almış mıdır?
3. Çay dağıtımı, sigara dağıtımı il başmüdürlük
lerine gönderilmekte, başmüdürlükler bu il merkezi
nin ihtiyacını kullandıktan sonra ilçelere göndermekteler ve ilçeler mağdur olmaktalar. O bakımdan, il
merkezlerimde çay, sigara diğer tekel maddeleri bu
lunabiliyor, 'ilçelerde ise bulunamamaktadır. Diretkt
olarak ilçelerin ihtiyacından evvel, Genel Müdürlük
lerden ilçelere gönderilme olanağı var mıdır?
4. fiir de, Türkie'de yıllardan beri münakaşası
olan tütünlerden ıskarta çıkarma meselesi hakkında
neler düşünülmektedir?
Bu soruların cevabını aracılığınızla Sayın Bakan
dan rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
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G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
ÇAKMAK (Devamla) — Yazılı takdim
efendim.

AHMET
edeceğim

BAŞKAN — Sayın Çağlayan Eğe, buyurun.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorulanım in
yanıtlarını rica ediyorum.
Sayın Başkan, iki aya yakın bir süre İstanbul'daki
Tekel fabrikalarında direniş olmuştur. İzlediğim öl
çüler içerisinde bu direnişin esals nedeni toplusözleşıme anlaşmazlıklarıdır. Eğer sendikanın toplu sözleşme
istekleri rakam rakam ölçülürsie, ilki aylık üreJtimıdekl
'milli servet kaybı da raikam olarak ölçülüme, ikisinin
ara'sıındafci farkı Sayın Bakandan yazılı olarak işitiyo
rum efendim. Yani. sendikanın istedikleri verilmiş ol'saydı rakam raikam, ne kadar fark verilmiş olacaktı?
İki ay içerisinde fabrikaların üretim yapmama'sıyia
milli servetteki zararımız nedir? Bunun açiklanımaisımı
«rica ediyorum.
İkinci sorum: Türkiye'de yanlış bir kanı vardır
efendim, o da şudur: Sanki bültün kaçakçılık gümrük
kapılarından yapılmaktadır. Oysa, kaçakçılık sadece
gümrük kapılarından değil, özellikle denizıyolundan ve
karayolundan olmaktadır. O halde, kaçakçılığı önle
mek üzere, özellikle son yıllardaki terör ve anarşinin
'silah kaçakçılığını önlemek üzere Gümrük ve Teke!
Bakanlığı ile, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Ge
nel Komutanlığı arasında denizlerde bir koordine ça
lışma, kaçakçıları yakalamak için motor satın alma,
gümrük kapılarıyla birilikte çalışmayla ilgili nasıl bir
koordinasyon düşünülmektedir? Ben izley emeldim, bu
senâki bütçede buna ait önlemler alımdı mı veya iki
bakanlık arasında ne gibi yeni önlemler alınmaktadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Ege.
Sayın Bakan, yazılı mı cevap vereceksiniz?
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim;
ancak bir yanlış anialma olmasın: Direnişin hiçbir ka
nuni mösnedi yoktur, toplusözleşlme ile ilgili değil
dir. Toplusözleşme ile ilgili ihtilaf konusu olan hu
sus, tarafların seçtiği tarafsız arabulucuya intikal et
miş ve sanıyo'rum 10 gün evvel gelmiş ve onum gereği
de yerinle getirilmiştir.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir ay evvel.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Efendim, söylüyorum, 10
gün evvel gelmiştir. Netice itibariyle, bir yanlış anla
ma olmasın için altım çizerek tekrar
söylüyorum;
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bahsettiğiniz şekilde, zarardan, hiç şüphesiz üzgünüz;
ama söylediğiniz şey verilseydi de bu oluverseydi me
selesi değildir. Tatbik edilmesi gereken kanundur, hak
lı olmaktır.
Diğer hususlara yazılı cevap

takdim edeceğim

efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Eroğlu....
ZEKÎ EROĞLU (İstanbul) Sayın Başkanım, aşa
ğıdaki sorularımın değerli aracılığınız ile sayın Ba
kan taraf nidan cevaplandırılmasını rica edeceğim.
1. Hükümet gümrüklerdeki malların tasfiye edi
leceğini karar altnıa almadan önce, Almanya'dan bazı
kimseler çok sayıda öski otomobilleri ucuz fiyata saıtın alıp, gümrüklere bıraktılar. Almanya'dan bu işçi
ler bana telefon ederek, Türkiye'ye araba akını oldu
ğunu, tasfiıye diye bir işlemin yapılıp yapılmadığını
sordular. Sayın Maliye Balkanı İsmiöt Sezgin'e ve Baş
bakan Yardımeıisı Sayın Ceyhun'a burada sordum;
bana vermiş oldukları yanıt, asıla böyle bir af cihetline
gidilmeyecektir şeklimde oldu.
1. Gümrüklerdeki otomobillerin tasfiye edileceği
kararı alındığına göre, af cihetine mi gidiliyor?
2. Af cihetine g idili yorsa, Hükümeft, tasfiye ka
rarı almadan, tasfiye haberini dışarıya kimler sızdır
mıştır?
Bu kadar, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu.
Buyurun sayın Bakan.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Tasfiyeyi biz af şeklinde
söylemedik. Biz, gümrüklerde bekleyen ve milli ser
vet olarak görülen emvalin ve araçların ekonomimize
katksu olsun diye ve oralarda çürümesin, ziyan ol
masın diye tasfiyesini düşürtüyoruz. Bu bir af mahiye
tinde değildir.
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Yani, Devlet Mal
zeme Ofisi tarafından satılacak, yani sahiplerine verilımeyecek?
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, soruları sordunuz, şim
di Sayın Balkan yanıtlayacak.
G Ü M R Ü K VE TEKEL
BAKANI
AHMET
ÇAKMAK (Devamla) — Detaylarını yazılı olarak
takdim ederim.
BAŞKAN — Sayın Yeşilpıflar, buyurun.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Bal
kan, aracılığınızla şu sorulan sormak istiyorum:
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Soru : 1. Yurt dışında fason sigara imalatıyla il
gili olarak şimdiye kadar birçok anlaşma yapıl
mıştır. Ve bu anlaşmalarda teminat olarak ban
ka garantisi istenmekte ve nedense bu garan
tilerin dolar dlarak masrafları Tekel Genel Mü
dürlüğüne yüklenmektedir. Herhangi bir ihalede te
minat masraflarının müteahhitlik yapan kuruluşa
ait olması gerekir. Mesela, 28 . 11 . 1978
tarihinde
Bulgaristan ile 6 milyon kilogram sigara imali için
yapılan anlaşmanın 20/A maddesinde, bu ülke fir
masının 5 milyon dolarlık bir banka teminat mektubu
vermesi ve aynı anda 16 ncı maddesinde de, bu ga
ranti mektubunun
masrafının her kilo sigara için
0,428 dolar olarak Tekel tarafından ödenmesi hükme
bağlanmıştır.
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, bir dakikanızı rica
edeceğim.
Bu, suai olmaktan çıktı. İzahat olmaz efendim.
Suallerinizi gayet kısa soracaksınız.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Gerelkçe değil
efendim.
BAŞKAN — Efendim gerekçedir bu; yani bir
izahat veriyorsunuz. Lütfen sual sorunuz.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Uluslararası
bankacılıkta banka teminat mejktuplarının faiz oranı
% 1,5. Halbuki Tekel bu anlaşmaya 2 568 000 do
lar ödemiş; 5 milyon doları c/c 1,5 ile çarparsak 75
bin dolar dder. Demek ki, Tdkel, o anlaşma için
2 568 000 dolar ödeyerek,
2 493 000 dolar fazla
ödemiştir.
Yugoslavya ile yapılan 2 3 . 3 . 1978 tarihli anlaş
manın.
BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, özür dilerim, böyle
sual olmaz; ne soracaksanız, lütfen onu sorunuz.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Efendim, so
nuna geldim.
BAŞKAN — Efendim, bir kitap okuyorsunuz, on
dan sonra bir tek sual soruyorsunuz. Olmaz ki! Lüt
fen... (CHP sıralarımdan gürültüler)
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) )— Ülkenin dö
vizleri çarçur ediliyor.
BAŞKAN — Efendim, tamam da, yani soru mü
essesesi sizıin anladığınız gibi değil.
Buyurunuz.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Ülkenin dö
viz kaynaklarını kasıtlı bir biçimde çarçur eden Teke
lin yüksek düzeydeki yöneticileri hakkında bu konuda
bir tahkikat açmayı ve suçluları cezalandırmayı düşü
nüyor musunuz?
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Soru : 2. Tekel Genel Müdürlüğünün bir belgesi
var elimıde; tarihi 12 Mayıs 1976, numarası 6737;
«Duman Tahlil Raporu. Bu. Duman Tahlil Raporun
da 50 paket sigara için, 84 milimetrelik filtrieli sigara
için 847 gram tütün -gerektiği beliriilmeMödir. Bu
resmi bir belgedir; ama 'Tekel Genel Müdürlüğünün
yaptığı hesaplarda Gümrük Tekel...
'BAŞKAN — Sayın Yeşilpmar, ikaz e!ütim, lütfen;
artık takdir sizin; yani bu şekildeki bir sual mekaniz
ması bu Mecliste bütçe müzakerelerini mefluç haile
getirir. (CHP sıralarından gürültüler)
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan,
bu ne biçim soru?
EROL H. YEŞlLPINAR (İzlmir) — Bu rösmi bel
gede 50 paiket sigara için 847 gram tütün gerektiğini
söyleyen Tekel Genel Müdürlüğü, aynı şökilde başka
belgelerde Yugoslavya, Bulgaristan'ın 1 251 gram
tütün gönderilmes'ini Bakanlığa önermekte mi? Anada
404 gram fark vardır, her kilo sigara için.
Yine soruyorum, diyorum ki o Duman Taihlil Ra
porunda % 11 rutubet Olduğu kayıtlıdır. Halbuik ya
pılan hesaplarda...
BAŞKAN — Sayın Yeşilpıınar, bu bildiğinfe ma
lumatı lütfen teksir ederek üyelere dağıltınız, oinlar
malumat salhibi olsunlar; yalnız, sualleri Balkana so
runuz. (CHP sıralarından gürültüler)
EROL H. YEŞlLPINAR (tamir) — Sayın Baş
kan, Devletim milyonlarca doları yurt dışına akıyor,
haberiniz var mı?
BAŞKAN — Efendim, meseleleri ciddiye alırsak
ve kurallara, uyarsak, mıemleketin meseleleri daiha
çabuk hallolur.
EROL H. YEŞlLPINAR (İzmir) — Ben müca
delemi basında yaptım, kamuoyunda yaptım, Meclise
getiriyorum; Bakana soru olarak soruyorum.
BAŞKAN — Efendim, basında yaptığınız o mü
cadele Bakana sual olarak sorulmaz; sual mekaniz
ması başka efendim; araştırma olarak veriniz, Genel
Görüşme olarak veriniz; ama Sayın Bakana sualler
gayet kısa olacaktır, lütfen.
EROL H. YEŞlLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, daha önce nazara alınan rutubet hesabı Yugos
lavya'ya gönderilen tütünlerin hesabında neden na
zara alınmamıştır? Sayın Bakandan bunun tetkikini
ve bu yanlış hesapların yapılışında görevli Tekel yük
sek düzey yöneticilerini cezalandırmayı, tahkikat aç
tırmayı düşünüyorlar mı?
„ BAŞKAN — Bitti mi sualleriniz efendim?
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EROL H. YEŞlLPINAR (İzmir) — Hayır efen
dim.
3. Emekli olduğu ve Tekel ile hiçbir ilişkisi kal
madığı halde, Müfit İlker adındaki eski bir yönetici
ye Ecevit Hükümeti zamanında Tekel Genel Müdür
lüğü binasında bir oda ve bir makam otosu verildiği
doğru mudur? Eğer doğru ise, ülkemizde mevcut dev
let kuruluşlarında böyle bir uygulama var mıdır?
4. Yurt dışında fason sigara imalatı konusunda
'körü körüne iki sosyalist ülkeye bağlanmak yerine,
ülkemizdeki sigara... (Gürültüler).
ETBM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, konuş
macı beş dakika konuştu; olmaz efendim böyle. (Gü
rültüler).
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, herhal
de sonradan takdir edecektir.
Sorunuzu sorunuz lütfen Sayın Yeşilpmar.
EROL H. YEŞlLPINAR (İzmir) — Yeterli stoku
her an mevcut bulundurabilmek, maliyeti düşürebil
mek ve bu konudaki bütün söylentilere son vermek
amacıyla bu imalatı, parçalar halinde uluslararası
alanlarda ihaleye çıkarmayı düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Sayın Başkan, uzun suallerin
cevabı kısa olur. Sayın Yeşilpınar'ın birinci ve ikin
ci kısımda sorduğu soruların cevabı: Konu, teftiş
heyetine intikal ettirilmiştir, tahkik safhasındadır.
Üçüncü ve dördüncü sorularına yazılı cevap arz
edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan".
Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan geçen yıldan bu yana
tütün ve çaydan ne kadar borçlandık, bunun miktarı
nı öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Tütün için borcumuz olduğunu
sanmıyorum, geçen yıldan. Çay için...
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap verebilir
siniz.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Peki, yazılı alarak arz edeyim
efendim.
BAŞKAN — Sayın llgün, buyurun.
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
Sayın Bakan konuşması esnasında, giden Hükümet
zamanında, giden Hükümetin son günlerinde kadro-
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suz memur adı altında 260 küsur insanın gümrükler
de çalıştırıldığını ifade ettiler. O günden bu güne tak
riben 5 - 6 ay geçmiştir. Bakanlık bu kadrosuz me
murlar hakkında ne yapacaktır ve sorumlular hak
kında bir işlem yapmış mıdır?
Tekirdağ - Şarköy Şarap Fabrikasının yapımını
yıllardan beri belediye engellemektedir. Bu sene Şar
köy Şarap Fabrikası yapılacak mıdır? Programda
var mıdır?
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Irmak, buyurun.
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan bir sorum var; cevap
landırmasına delaletlerinizi rica ederim.
Geçen hükümet döneminde bazı kaçakçılık olay
ları, silah kaçakçılığı, demir kaçakçılığı, TIR kaçak
çılığı için Gensoru bahis mevzuu olmuştu. Bunlara
adları karışan bakanlık memurları var mıdır? Varsa,
bunlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak.
Buyurun Sayın Balkan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Yazılı arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir.
Sayın Topuz, buyurun efendim.
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan,
Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevaplandırıl
masına delaletlerinizi rica ediyorum :
Dışarıda yaptırılan sigaralar için ne kadar zayiat
hesaplanmıştır; ne kadar tütün yabancı ülkelere gön
derilmiştir veya randıman artışı olarak ne kadar faz
la sigara üretilmiş, yurdumuza, verdiğimiz tütüne kar
şılık ne kadar fason sigara iade edilmiştir?
2. 1980 yılında kaç tane çay fabrikasının inşaa
tına başlanacaktır?
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz.
Buyurun Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Yazılı arz edeceğim efendim.
BAŞKAN — Başkanlığa yazılı bir soru sorulmuş
tur Sayın Yılmaz Balta tarafından, Divanda olduğu
için okuyorum :
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«1979 dönemine ait çay üreticisine ne kadar çay
parası ödenmemiştir? Ödenmesi ne zaman yapılacak
tır?*
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Yazılı arz edeyim efendim.
Demin bir arkadaşımız daha sordu, ayrıcalık ol
masın.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocal.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan,
aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Bakandan
sorulmasını rica ederim ;
1. İstanbul Tekel işyerlerinde yapılan kanunsuz
direnişten dolayı üretim noksanlığı sebebiyle kaç
milyon lira zarar vardır? Ayrıca, bu işyerlerinde ba
zı kırmalar, dökmeler olduğu söylenmektedir. Doğ
ruysa, bundan dolayı da zarar ne kadardır?
2. 1979 yılında tahmini olarak yurdumuza kaç
ton kaçak sigara gelmiştir?
3. Bursa ve Samsun tütün depolarının yangınla
rında mahalli Cumhuriyet savcıları sabotaj olduğunu
belirtmişlerdir. Bunu yapanlar kimlerdir ve niçin ya
pılmıştır?
4. Yüce Meclisin tütün araştırması vardı ve bu
tütün araştırmasının içerisinde de tütün alımlarında
müstahsili temsilen bir kişinin görevlendirilmesi Yüce
Meclise sunulmuştu.
Bu hususta Sayın Bakan acaba ne düşünürler?
5. Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütün ünite
lerinde, bütün kuruluşlarında 1978 ve 1979 yılları içe
risinde, bir rivayete göre, 30 bin, bir rivayete göre
40 bin adama iş politikasıyla işçi alınmıştır. Bu hu
sus doğru mudur?
6. Memurlarınızın özel bilgiler vermesi biraz
evvel meydana çıkmıştır. Bunları nasıl karşılıyorsu
nuz?
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Yazılı arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir.
Sayın Akçal, buyurun efendim.
İZZET AKÇAL (Rize) — Çay müstahsiline ba
kiye borcumuz nedir? Ne zaman ödenecektir? Hazi
ran ayında çay teslim eden müstahsiller parasını ala
madıklarını söylemektedirler. Bu doğru mudur?
1979 kampanyasında kömür ve akaryakıt temin
edilmemiş olmasından dolayı fabrikaların da kifayet
sizliği sebebiyle 96 bin ton üzerinde çay yaprağı im
ha edilmiştir; bunun kıymeti 1,5 milyar liranın üze
rindedir. Bununla 15 fabrika inşa edilebilirdi.
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1980 kampanyasında mevcut fabrikaların işletile
bilmesi için kömür ve yakıt tahsis, nakil ve stokları
yapılmakta mıdır?
1977 yılı Programındaki 17 fabrika inşası husu
sunda çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bunların temelleri ne zaman atılacak, inşaatları ne
zaman ikmal edilecektir?
Yılda 90 bin ton kuru çay imal edildiği halde,
50 bin tonluk depo mevcuttur. Çayların bozulmama
sı için gerekli depoların yapımını programlaştırdmız
mı? Nerelerde ve ne kadar yapacaksınız? Gerekli ma
kineler İngiltere'den, Almanya'dan mubayaa edilmiş
tir. Bu makinelerin Makine Kimya Endüstrisi Kuru
munda imal edilebileceğini bir alakalı Komisyonda
bildirmiştir. Bunlar Makine Kimya Endüstrisinde
imal edilecek midir?
Çay pazarlama işlerinin iyi gitmediğini bütün ar
kadaşlar ve basın dile getirdiler. Çay satışının da pa
zarlamasının serbest olarak yapılması mümkün değil
midir? Bu yola niçin başvurmuyorlar?
Çay - Kur'da ve Tekelde yapıldığı iddia edilen
suiistimaller hakkında Yüksek Murakabe Kurulunca
verilen ve 77 gün evvel Bakanlığınıza intikal ettiril
miş olan ek raporlarda mevzubahis olan hususlar
tahkik ve tetkik edilmiş midir? Suiistimal zanlıları
hakkında idari ve inzibati muamele yapılmış mıdır?
Yapılmamışsa sebebi nedir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akça!.
Sayın Bakan?
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim efen
dim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sorular cevaplandırılmıştır; teşekkür ederim Sa
yın Bakan.
G Ü M R Ü K VE TEKEL BAKANI AHMET ÇAK
MAK (Devamla) — Teşekkür ederim. (AP sıraların
dan alkışlar).
BAŞKAN — Son söz, aleyhinde Sayın Etem
Eken.
Sayın Eken görüşme süreniz 10 dakikadır; buyu
run.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın
üyeler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1980 Mali Yılı
Bütçesinin görüşüldüğü sırada Sayın Bakan Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsüne malumat verirken, söz
cümüzü eleştirerek, «jKendi kendinizle çelişkiye düş
müyor musunuz?»' biçiminde bir konuşma yapmıştır.
Sayın Bakan aslında kendisi çelişki içindedir.
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Hem bütçesini izlerken, hem de, Gümrük ve Te
kel Bakanlığına yapılan baskını iyi etüt etmeden ve
inceleme yapmadan, sağcıların yaptığı baskını, «sol
cular yaptı», diye kamuoyunu aldatır -biçimde söyle
mek suretiyle beyanatta bulunması, Sayın Bakanın
bu konuda ne denli gayri ciddi olduğunu göstermiş
tir. Çünkü, Sayın Bakanın beyanatından sonra Sıkı
yönetim Komutanlığı bir açıklama yapmış,
«önce
sağcıların bastığını, sonradan solcuların müdafaa et
tiklerini» söylemiştir. Şimdi, burada her şeyi tahkik
le, Hükümet üyeliğine yakışır biçimde cevaplamadığı
için, bu sözü sarf ederek sözlerime başlamak iste
rim.
Sayın Başkanım, aslında yalnız Gümrük ve Tekel
Bakanlığı Bütçesinde değil, her sene olduğu gibi tüm
bakanlıklar bütçesinde bu kürsülerden çok fikir üre
tilir, çok sözler söylenir. Bakanlıkların bürokrat me
kanizmasını oluşturanlar olsun, siyasi yoldan Parla
mentoya girerek bakan olan arkadaşlarımız olsun,
bütçe müzakereleri sırasında yapılan konuşmaları in
celeyerek, üretilen fikirleri değerlendirerek, gelecek
bütçe yılma o bakanlığı hazırlayıp, yönlendirmek su
retiyle bugüne kadar mesuliyet duygusu içinde gö
rev yapmadıklarından dolayı maalesef, Türkiye'nin
her kurumu hepinizin bildiği gibi, çökmek durumu
na sokulmuştur.
Her sene Gümriük ve Tekel Bakanlığının Bütçesi
görüşülürken, tüm grup sözcülerinin ve konuşmacı
ların üzerinde durdukları kaçakçılık olayları azalaca
ğı yerde, maalesef daha çok artmakta ve daha çok
aleniyet kazanmaktadır. Bu kaçakçılığın artmasının
aslında iki sebebi vardır: Birincisi; kaçakçılıkla mü
cadele, bir hükümet politikası olmak
zorundadır;
ikincisi, Gümrük ve Tekel Bakanlığının denetim ve
takibata önemle ağırlık vermeyişidir. Rüşvete, kaçak
çılığa müsait olan gümrük kapılarına tayinler yapılır
ken çok dikkatli olmak, göreve aşina, ciddi ve namus
lu görevlileri bulmak zorunluluğu vardır; Türkiye bu
aşamaya, bu ortama girmiştir.
Sayın Bakanın ve tüm bakanların, kesin mesuli
yet alanlarına giren bu konuların - gümrük kapıların
da çalışan memurlar arasında, kapıların birbirlerine
para ile satıldığının - söylentilerini duyması ve bu
gibi usulsüzlüklere müdahale etmesi gereklidir.
Sayın Başkanım, gümrük kapılarında çalışan me
murların servetleri, bilhassa çoğunluğunun servetleri,
«nereden aldın, nereden buldun?»! soruşturmasıyla
sağlıklı olarak incelenmiş olsa, gümrük kaçakçılığı
yan yarıya düşecektir kanısı bende mevcuttur; ama
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gelin görün ki, Türkiye'yi bugüne kadar idare eden
lerin tümü, bu hususlara değer vermeyip, hep, mese
leyi kendi insiyatifine bırakmak suretiyle bu fakir
milleti daha fazla fakir etme durumuna itmişlerdir.
Bütçenin Meclise geldiği tarihten beri Sayın AP
sözcülerini ve bakanların cevaplarını hep beraber
dinliyoruz. Sanki Türkiye'yi 10 yıldır Adalet Partisi
ve Sayın Demirel idare etmemiş, Türkiye güllük gü
listanlık düzeye yükselmiş; bunu Ecevit idare etmiş,
bugün için de ekonomiyi, her türlü kurumun yozlaş
masını bu hale Ecevit sokmuş gibi bir aldatmaca oyu
nu içinde kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar.
Saygıdeğer milletvekilleri, «Maymun gözünü aç
tı» diye 'bir atasözü var, teşbihte hata olmaz, kusura
bakmayın; Türk halkı artık kendisine dürüst görev
yapacak lider arıyor, milletvekilleri arıyor, idareciler
arıyor, genel müdürler arıyor ve bakanlar arıyor.
Onun için, artık her türlü tartışmanın zamanı geç
miştir; bundan böyle tüm bütçelerde hem milletve
killeri, hem sayın bakanlar, hem sözcüler burada ko
nuşurken üretici, yapıcı fikir getirmeliler. «Sen - ben»
kavgasına son vermek zorunluğu vardır bugün ülke
mizde,
Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Başkanım, aslında
eleştirecek, tenkit edecek konular çok; fakat ben yi
ne son konuşmayı yaptığım için - Grup adına konuş
macı arkadaşlarım zaten gerekli fikir ürettiler - bu
gece de biraz Meclisi neşelendirmek ve bütünlüğü
sağlamak düşüncesine matuf kendi görüşümü sürdür
mek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Meclisin zabıtlarını in
celediğimiz zaman görürüz ki, Türkiye'de yönetim,
bugüne kadar devamlı laf savurganlığı içinde devam
etmiştir. Ben şu hususu açıklamak istiyorum : Türki
ye'de bürokratik mekanizmayı elinde bulunduran gö
revliler, teknokratlar, teknisyenler ve tüm siyasiler,
artık Türkiye'nin temel meselelerine her konuda sa
mimiyetle - oy avcılığını bir tarafa bırakıp - inmek
zorunluluğundadırlar. O itibarla, saygıdeğer milletve
kili arkadaşlarım, kaçakçılığın ve rüşvetin yaygınlaş
ması tahammül edilmez boyutlara ulaştığı için, «Ece
vit iktidarı 22 ay içinde şunu yaptı; siz bunu yaptı
nız; biz bunu yaptık»\ sözcüklerinden kaçınmak zo
runluğu vardır. Çünkü, eğer Adalet Partili milletve
killi arkadaşlarım ve sayın bakanlar, 10 yıllık Demi
rel iktidarında ekonomiyi, Türkiye'nin mevcut olan
her türlü hammadde potansiyelinden ve teknolojiden
de istifade ederek sağlıklı, planlı bir şekilde yürütüp
bugünkü darboğaza sokmamış olsalardı, kendilerinin
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deyimiyle 22 ayda bozulan ekonominin, 22 senede bo
zulması mümkün olmazdı,
O itibarla, kusurlu aramaya gerek yok. Türkiye'
nin bu durumu 10 yıllık Demirel iktidarının tutumun
dan da ileri gelmemiştir. Eğer biraz gerilere gidecek
olursak, rahmetli Menderes devrinden bugüne kadar
Türkiye'de uygulanan yanlış ekonomik politika - her
mahallede bir milyoner türetme - ve tüm mesuliyet
içine giren şahısların mesuliyet duygusundan uzak
durmaları, neme lazımcılığın da memleketin her kö
şesine yerleşmesi sebebiyle Türkiye bu darboğaza
girmiştir.
Onun için, aranan Tekel Bakanlığına ait mamul
mallar bulunamamaktadır.
BAŞKAN — Sayın Eken, lütfen bağlayınız efen
dim.
ETEM EKEN (Devamla) — Teşekkür ederim,
bağlayacağım Sayın Başkan.
Bugün neden çay yoktur, neden sigara kuyruğu
vardır, neden kibriit özel teşebbüsün kucağına atıl
mıştır? Neden bağcılık gelişmemiş, üzümcülüğü Te
kel üstlenmiş, görev aldığı halde değer vermemiş ve
Türkiye neden bu hale gelmiş? Bunun temelindeki
hastalığın medeninin ve görevlerimin tüm Parlamento
üyelerince bilinmesi zorunluğu vardır. Gecenin bu
geç saatinde sizin zamanmınızı almak istemiyorum.
(AP ve CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkanım, uyarınıza teşekkür ederim.
Türkiye'yi ekonomik yönden bu darboğaza so
kan, gümrük kapılarını kardeşlerine, Yahya Demirel'lere peşkeş çeken, - suçlarını inceleyecek komis
yonda 8'e 8 olarak komisyon başkanını seçtirmeyen Adalet Partililerdir; bu onların günahıdır.
Millet Adalet Partildleniın ıstıraıbından Cenabı Al
lah tarafından kurtarılsın dileğiyle, Tekel Bakanlığı
bütçesinin tüm milletimize ve Bakanlığa hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki
görüşmeler tamamlanmıştır.
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan,
bir talebim vardı.
BAŞKAN — Sayın Altuğ, sizin, Sayın Bakanın
konuşması üzerine bir tavzihiniz olacak; buyurun.
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Biraz önce burada Sayın Bakan konuşurken, çok
yanlış bir bilgiyi, burada kendisine iletilen çok yanlış
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bdr bilgiyi olduğu gibi, aldığı yanlış bilgiyi burada ak
tardı. Ben, konuya bir açıklık getirmek istiyorum.
Saym Bakan burada konuşmasına, «İstanıbul Te
kel işyerlerindeki direnişin kanuni yanı yoktur; ide
olojik ve siyasaldır» diye başlayıp, «Üç Istanlbul Par
lamenteri Tekelin fabrikasına giderek, çalışan işyeri
nin durmasına neden oldu» diye bir beyanda bulun
dular ve değerli arkadaşlarım, şunu eklediler: «Polis
raporlarında, sıkıyönetim raporlarında ve basında
bunlar var.»
Gerçekten, Tekelin işyerindeki direnişin belki
ideolojik yanı, siyasal yanı vardı; ama o, Sayın Ba
kanın, orada bir başka sendikaya arka çıkmak için
21 aydır bekleyen toplusözleşmeyi uzatan sendikaya
güç katma anlayışından kaynaklanıyoırdu.

Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, bütçenin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. (CHP sıralarından şiddetli
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar; «Kabul edil
medi, biz çoğunluktayız» sesleri)

Ayrıca, biz üç arkadaş, Tekelin direnişine, direni
şin başladığından 10 gün sonra gittik. İşyerlerinde
direniş başlamıştı; direniş 10 gündür devam ediyordu.
Arkadaşlarımızla, işçilerle sorunu tartışmak için git
tik. Herhangi bir sendika veya sendikacılarla değil,
doğrudan işçilerle temas ettik. Orada, kreşte sütü ke
silen yavruların kışta yanmayan sobalarını gördük;
orada, işçi analarının ve o kreşlerdeki çocukların du
rumlarını tespite çalıştık. (AP sıralarından, «Ne ala
kası var?» sesleri)

BAŞKAN — Ben oylama yaptığım anda kaıbul
edilmıiştii efendim.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hayır efendim.
(CHP sıralarından şiddetli gürültüler)
HASAN ZENGİN (Manisa) — Biz ayaktayız,
bakmadınız bile.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Biz ço
ğunluktayız, lütfen...

BAŞKAN — Sayın Altuğ, ben, zatıâlinize bir
açıklama için, daha doğrusu tavzih için..
AYHAN ALTUĞ (Devamla) — Ben de açıkla
maya çalışıyorum.
Yani..
BAŞKAN — Ama, hikâye etmeyiniz efendim;
olayı hikâye etmekle meselenin içinden çıkamayız.
Kısa birkaç kelime ile ifade ediniz.
AYHAN ALTUĞ (Devamla) — Olay aksattirildiği gibi değil, yani çalışan fabrikaları durdurmak
için değil; aslında duran ve 10 gündür çalışmayan.
•işyerlerine gittik ve zaten bizim gittiğimizden sonra
da o direniş hemen hemen 40 gün daha, 1 ay dlalha
devam etti.
O bakımdan, Sayın Bakan, kendisine getirilen ra
porların tarihi ile - direniş zannediyorum ayın 21'in
de başlamıştı- bizim oraya gidiş tarihimizi karşıtaştırırsa, direnişin, bizim gidişimizden 1 hafta, 10 gün
önce başladığını görecektir. Kaldı ki, biz gittiğimiz
de, orada çalışan fabrika yoktu ve aslında Sayın Ba
kan bu tür bilgileri ıbiiraz daha dikkatle incelerse, Sı
kıyönetimin, Tekel Bakanlığındaki direnişinde de ol
duğu gibi, yanlış beyanlara çok çalbuk düşmezse, da
ha başarılı olur.

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, lütfen, kabul etmeyenlere bakmadığınızı ka
bul edin. Lütfen bakınız...
BAŞKAN — Kaıbul edilmiştir efendim. (CHP sı
ralarından gürültüler) Tefhim ettim efendim.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, kabul etmeyenlere bakmadınız.

BAŞKAN — Bütçenin bölümlerini ayrı ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım... (CHP sıraHarından gürül
tüler)
HASAN ZENGİN (Manisa) — Bakmadan, «Ka
bul edilmiştir» dediniz.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Saym
Başkan, ayağa kalktık, bakmadınız. Çoğunluktayız..
(CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, Meclis Başkanı olarak
oturan zat, «Kabul edilmiştir» dedikten sonra, ka
bul edilmiştir. (CHP sıralarından «"Hayır, hayır» ses
leri) Evet... Ellimizi kayırmadınız efendim.
CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Salonda 300
kişi var; 2 dakika içinde, saymadan nasıl karar verir
siniz?
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, siz oylamayı usulüne uygun yapmadınız; ka
ıbul etmeyenlere bakmadan, önünüze bakarak söyle
diniz.
BAŞKAN — Ellerinizi kaldırmadınız efendim...
(CHP sıralarından «Hayın» sesleri) Olur mu efendim?.
Bu çığırı açarsak yanlış olur.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Kabul
etmeyenlere bakmadan, «Kabul edilmiştir» dediniz,
BAŞKAN — Efendim, baktım...
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COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bakma
dınız efendim. (CHP sıralarından gürültüler, «Bak
madınız» sesleri) Meclis burada, çoğunluk burada...
ıBAŞKAN — Efendim, kaldırmadınız ne yapayım,
3 kıişd, 5 kişi olsun kaldırmazsınız.. (CHP sıralarından
gürültüler)
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 5
kişi ayağa kalktık.
BAŞKAN — Efendim, ben Başkan olarak oyla
ma işleminin neticesini tefhim ettim. Yoklama ister
seniz, başka türlü yola tevessül ederseniz.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, yoklama istemek bizim bileceğimiz şey. Ka
bul edenlere bakmadan karar verdiniz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Ama nasıl söylerisiniz yapmadığımı
ben burada baktım, kaldırmadınız... (Gürültüler) Ben
defalarca...
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Hayır
efendim, önünüze bakarak «ıKahul edilmiştir» dedi
niz, kabul etmeyenlere bakmadınız..
BAŞKAN — Efendim, «bakmadınız» diyorsunuz,
ben de «baktım» diyorum. Bakmadığımı nasıl söy
leminiz?.. (CHP sıralarından gürültüler)
Efendim, «Kabul edenler.. Etmeyenler...» dedi
ğim zaman kalkmadınız; ama, sonradan harekete geç
tiniz.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Efendim,
rica ediyorum oylamayı lütfen tekrarlayın, mesele ol
masın. (CHP sıralarından «Demin bakmadınız» ses
leri)
' BAŞKAN — Ben tefhim ettikten
kalktınız efendim.

sonra

ayağa

HASAN ZENGİN
(Manisa) — Ayağa kalktık
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben «Kabul edilmiştir» dedikten
sonra ayağa kalktınız. («Hayır, bakmadınız» sesleri)
Bakmaz olur muyum efendim, «.Bakmadınız;» olur
mu? (Gürültüler)
Kaç kişi itiraz etti, onları tespit edeyim?..
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hepimiz.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU
miz kalktık efendim.

(İzmir) — Hepi

BAŞKAN — Oylamaya kaç kişi itiraz
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir)
miz efendim.
BAŞKAN — O halde, oylamaya itiraz
oylamayı yenileyeceğiz. (CHP sıralarından
sesleri)

ediyor?
— Hepi
olmuştur,
«Bravo»
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MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Nasıl
yeniliyorsunuz?,
BAŞKAN — Resmen itiraz var efendim,
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, karar verdiniz, nasıl olur? (AP sıraların
dan gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, ifade ettim...
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın
Başkan, nasıl oluyor da yapıyorsunuz? Karar verdi
niz...
BAŞKAN — Sayın Özutku, herkes burayı...
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Na
sıl oluyor? Nasıl yönetiyorsunuz?
BAŞKAN — Evet, isterseniz İçtüzükte size gös
tereyim nasıl yönettiğimi. «Kabul edilmiştir» dedim;
fakat buna rağmen itiraz zımnında ayağa kalktılar.
ARİF
TOSYALIOĞLU
(Çankırı) — «Kabul
edilmiştir» dediniz.
BAŞKAN — Dedim; fakat ona rağmen resmen
ayağa kalktıılaır efendim.
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Biz
de ayağa kalktık o zaman. Ayağa kalkmakla oluyor
mu?
BAŞKAN — Talbii oluyor, İçlüüzüğe göre maaılıesıef oJluyor.
CEVDET AKÇALİ (Adana) — Başkanlık Diva
nının kararı var, itiraz üzerine siz tekrar oylama ya
pamazsınız. (AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı olarak
burada yalnız ben değilim, 2 tane yanımda üye var,
kâtip üye de itiraz ediyor. (AP sıralarından «Hata mı
var» sesleri)
Tabii, onlar da «Yenileyeceksiniz» diyorlar. 5 ki
şi de resmen ayağa kalkıyor.
CEVDET AKÇALI (Adana) — Hata olduğunu
kabul ettiğiniz takdirde yenilenir. Burada elleri kalk
madı. Kalktığını iddia ediyorsanız biz de kabul edi
yoruz.
'
BAŞKAN — Ben oylamanın bittiğini tefhim ettim;
fakaıt 5 kişi ayağa kalktı, itiraz etti. (AP sıralarından
gürültüler)
CEVDET AKÇALI (Adana) — Tüzükte böyle
bir şey var mı?
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü siz yaptınız.
CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayımda hata
oldu diye tekrar sayamazsınız. «Sayımda hata oldu
ğu takdirde» diye karar veremezisiniz.
BAŞKAN — İtiraz olduğu takdirde efendim. (AP
şuralarından gürültüler)
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Efendüm, neticeye itiraz var: yanımdaki Başkan
lık Divanını teşkil eden 2 arkadaş da itiraza katılıyor.
(A;P sıralarımdan ayağa kalkmalar, gürültüler)
HASAN ZENGİN (Manisa) — Evet Sayın Baş
kan, 5 kişi ayağa kalktık, .göndünüz.
BAŞKAN — Oylamayı yeniliyorum.
Kabul edenler... Lütfen düzgün sıralanırsanız say
ma daha kolay olacak. (AP sıralarımdan «filizden Di
vanda kimse yoık» sesleri)
Ben sayacağım efendim; düzgün oturunuz, ben
sayacağım.
Kabul etmeyenler... -KaJbul edilmiştir. (AP sırala
rımdan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
B)
Bölüm

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi
Lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarımı
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
l i r Gümrük kanunlarının uygulan
ması ve izlenmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Gümrük kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 mdi maddeyi okutuyorum:
Tdköl Gemel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kamumu
Tasarısı
Madde 1. — Tekel Gemel Müdürlüğüme 1980 ma
li yılımda yapacağı hizmetler içim, bağlı (A) işaretli
cötvelde gösterildiği üzere (7 638 389 000) lira ödemek
verilmiştir.
BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelim bölümleri
mi ayrı ayrı okutup oylarımıza sunacağım.
A — CETVELİ

101

1017 816 000

111

660 900 000

113
12 789 000

429 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Yaprak tütün hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

402 203 000

842 039 COO

112 Tekel mamulleri üretimi
5 325 869 000
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

353 910 OıOO

900

3. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C.
Senatosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Se
natosu S. Sayısı : 978) (1)
(1)

Lira

Bölüm

101

90Q Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

O : 2

Satış hizmetleri
1 041 144 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sumu yorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
27 134 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 möi maddeyi, bölümleriyle birlikte oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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2 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
7 638 389 000 lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bu cetvele bağlı bölümleri okutu
yorum:
B — CETVELİ
Gelir
türü
Lira
2

Vergi dışı gelirler
45 751 OCO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3
Özel gelirler
7 592 638 OOO
" BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

. 2 nci maddeyi bölümleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilrriiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1980 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbiririin
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümle
rine göre tartı, tahakkuk ve tahsiline 1980 malı yı
lında da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş !
tir.
)
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4 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetti veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
5 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işareth cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir.
6 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihlinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
7 nci madeyi okutuyorum:
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve
Tekel bakanları yürütür.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, bilahara
açık oylama yapılacaktır.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kaibul edilrriiştir, hayırlı, uğurlu olsun.
Program gereğince, bütçe görüşmelerine devam
etmek üzere, saat 21.15te toplanılmak üzere oturu
mu 'kapatıyorum.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.15
BAŞKAN : Başkanvekiti Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERt : Recep Özel (İstanbul), İsmail Hakkı Öztoran (Adana)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLERE (Devam)
1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 yılı
Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu :
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S.
Sayısı : 949) (Devam)
C) ADALET
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ :
BAŞKAN — 1980 mali yılı Bütçesinin görüşül
mesine devam ediyoruz.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere
geçiyoruz.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sayın
üyeleri okuyorum:
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi
Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın
Hasan Akkuş, Mlilliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na Sayın Mehmet Yusuf Ö'zbaş, Adalet Partisi Gru
bu adıma Sayın İsmail Hilmi Dura.
Lehte; kişisel olarak, Sayın Üstün, Sayın Köylüoğlû, Sayın Çatalhaş, Sayın Binay.
Aleyhte; Sayın Muammer Aksoy, Sayın Tuna,
Sayın Bütün.
Üzerinde; Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Ali Ak.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Söz, Milli Selâmet
Partisi Grubu adına Sayın
Lütfi Göktaş'ın..
Buyurun Sayın Göktaş.
MİSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
tn'sanlığın doğuşundan bu yana, adalet ve huku
ka bağlı hukuka büyük önem verilmiştir. Adalete,
üstün bir ideal olarak erişilmesine daima çalışılmış
tır. Milletler bu üstün ideale eriştiği ölçüde huzur
ve saadet bulmuşlardır.
Geçmişte birçok kavimlerin adaletsizlik yüzün
den çöktüğüne tarih şahit olmuştur. Adalet Allahın
emri, Peygamberimizin
övdüğü ve mülke temel

saydığı bir kavramdır, yüksek bir
duygudur. Bu
duygu Allahın insanlara en büyük armağanıdır.
Bir milletin payidar olması o milleti meydana
getiren fertlerin huzur ve saadet içinde olmalarıyla
mümkündür. Adil olmayan bir devlet payidar ola
maz. Dünya tarihi incelendiği zaman görülüyor ki,
adaletsizliğe düşen milletler perişan olmuşlardır. Bir
memlekette adalet teşkilatı ne kadar iyi çalışır, ne
kadar adil olursa, fertler o nispette mesut ve bah
tiyar olurlar.
Dünyada ve ülkemizde,
hukuk devleti, kanun
hâkimiyeti, insan haklan, fikir ve vicdan hürriyeti
için çetin ve uzun mücadeleler yapılmıştır; halen de
yapılmaktadır. Şartlar öyle
gösteriyor ki, bundan
'böyle de yapılacaktır.
Ülkemiz henüz fikir ve vicdan hürriyetine kavu
şamamıştır. inanan insanlarımıza, yürürlükte bulu
nan birtakım yasalar baskı unsuru olarak kullanıl
maktadır. Bugün her zamankinden daha çok adaleti
sağlamak ve iyi işlemesini temin etmek zorundayız.
Tarih göstermiştir ki, birçok ülkeler adaletsizlik yü
zünden çökmüşlerdir. Adalet ve hukuk sistemi iyi
işlemeyen ülkelerde büyük huzursuzluklar, buhran
lar ve sosyal patlamalar olmuştur. Adaleti bozuk
olan toplumlar dağılır, her sahada anarşi devam
eder ve böyle cemiyetlerde insanların arzu ettikleri
huzur ve saadet temin edilemez.
Ülkemizde anarşi ve huzursuzluğun büyük boyut
lara ulaşmasında, henüz adalet cihazımızın arzu
edilen ölçüde gelişmemiş olmasının da büyük payı
vardır. O'smanlı imparatorluğunu güçlü kılan, cihan
imparatorluğu yapan, sadace kılıç kuvvetiyle değil,
adalet duygusu ve inancına verdiği önem sayesinde
olmuştur. Özellikle, manevi değerlerin - çok zayıf
ladığı çağımızda adil ve iyi işleyen adalete her za
mankinden daha çtfk ihtiyaç duyulmaktadır. Adalet
olmayan yerde huzur ve saadet aramak boşunadır.
Türk Milleti tarihin her
devrinde adalete büyük
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değer vermiş, saygı duymuştur. Millet olarak ada
lete büyük saygı duyduğumuz ve değer verdiğimiz
devirlerde yeryüzünde güçlü, adil ve örnek bir dev
let olduk; dünya milletleri.camiasında en şerefli yeri
almış olduk.
Ülkemizde tatbikatta bir çok davalar yıllarca sür
mektedir, hatta bazı kimselerin, davalarının neticesini
almaya ömrü kâfi gelmemektedir.
Ekonomik düzenin istikrarsız olduğu, para de
ğerinin sık düşürüldüğü zamanımızda yıllarca süren
davalar, hak sahiplerinin taleplerinin değerini, dava
sahiplerinin emek ve masraflarını karşılayamaz hale
gelmektedir. Bundan hak sahipleri büyük zarar gör
mektedir.
Adaletin tevziinde müessir rolü olan hâkim ve sav
cılarımızın hak ve hukuka, tarafsızlık ilkelerine bağlı
yetiştirilmeleri, tatbikatta milletin itimadına, inancı
na mazhar olmaları, ülkemizde huzur ve asayişin
sağlanmasında başlıca amil olacaktır.
«Adil bir hüküm için 1 saatlik çalışma, 70 yıllık
ibadete bedeldir» anlayışı, hukuk
tatbikatçılarımıza
rehber olmalıdır. Tarafgir adalet ve idare, ülkede bü
yük huzursuzluklara ve sosyal çatışmalara yol açar.
Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu huzursuz
luklar, anarşi ve sosyal çatışmaları doğuran sebep
lerin başında, ülkemizde fikir ve inanç hürriyetinin
yıllardır bir türlü sağlanamamış olmasından ileri gel
mektedir.
Dünyanın' hiçbir ülkesinde, bizde olduğu gibi, di
ni inançlarından dolayı kişiler aleyhine takibat yapı
larak eziyet edildiği görülmemiştir. Memleketimizde,
yıllardan beri inançlarının gereğini yerine getiren bir
çok vatandaşlarımız cezalandırılmaktadır, hatta laik
lik yanlış anlaşılarak, inanan insanlara daima tahak
küm ve zulüm şeklinde anlaşılmış ve tatbik edilmiş
tir. Milletimizin tarihi şahsiyeti ve itibarına yakışma
yan bu iptidai görüş artık terk edilerek, inanç ve vic
dan hürriyetinin kesin olarak teminat altına alın
ması için hukuk mevzuatımızda gerekli kanuni dü
zeltmeler yapılmalıdır.
Ülkemiz, hukuk mevzuatındaki tatbikat yönün
den, temel insan hak ve hürriyetlerine, fikir ve inanç
hürriyetlerine karşı yapılan uygulama yönünden Barı
ülkeleri nazarında geri ülkeler meyanında sayılmak
tadır. tki de bir Batıyı örnek gösteren zihniyetlerin,
fikir ve inanç hürriyetinin gelişmesi için hiç olmaz
sa batıyı örnek almalarını temenni ediyoruz.
Hukuk mevzuatımızda dine, maneviyata dil uza
tanları cezalandıracak bir hüküm yoktur. Buna kar-
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şı, bir kimse inancının gereğini söylerse takibata uğ
rayıp ceza görmektedir. Bazılarının sik sık bahset
tiği çağ dışı görüş, işte bu görüştür.
Adalet Bakanlığı, toplum düzenini koruyan bir
teşkilattır. Halen komisyonda
bulunan Adalet Ba
kanlığı Teşkilat Kanunu, günümüz
ihtiyaçlarını
karşılayacak tarzda ele alınarak meclislerden çıkarıl
malıdır. Tatbikatta birçok davalar, adli tıp müesse
sinde uzmanlarca incelenmesi yüzünden sürünceme
de kalmakta; halen Mecliste olan adli tıp kanunu
öncelikle ele alınarak çıkarılmalıdır.
Bilhassa son yıllarda,
ülkemizde
artan trafik
olayları yüzünden binlerce trafik davaları açılmak
tadır. Bu ihtiyacı karşılamak için trafik mahkemeleri
çoğaltılmalı ve Trafik Kanunu yeni baştan ele alına
rak, günümüz ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi sağ
lanmalıdır. Adalet Bakanlığından, gerekli ihtiyaçla
rın arzu edilen şekilde karşılanması için kâfi derece
de imkân Bakanlığa sağlanmalıdır. Bakanlığa tahsis
edilen bugünkü bütçe ile arzu edilen ihtiyaçların
karşılanması imkânsız görülmektedir.
Suçüstü tahsisatı yüzünden tatbikatta
meydana
gelen aksaklıklara, bundan böyle gerekli imkânlar
sağlanmak suretiyle meydan verilmemelidir.
Daha ciddi tedbirler
alınarak, son zamanlarda
vuku bulan cezaevleri firar
olayları önlenmeli ve
mahkûmların manevi eğitimleri üzerindeki mevcut
çalışmalar daha da verimli hale getirilmelidir. Din
görevlilerinin sayısı arttırılmalı, mahkûmların tah
liyesinden sonra iş bulma imkânları geliştirilmelidir.
Bu suretle, cezaevlerine
girenler, profesyonel hale
gelmeden, ailesine ve cemiyete yararlı hale getirilme
lidirler.
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş ve te
mennilerimizi tamamlamış bulunuyorum.
Bütçenin milletimize ve Bakanlık
mensuplarına
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi grubum
adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ha
san Akkuş, buyurunuz efendim.
CHP GRUBU ADINA HASAN AKKUŞ (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Yüce Meclisimizde az evvel sıkıyönetim ile ilgili
konuşmalar yapıldı, Hükümet ve parti sözcüleri ko
nuştu. Bilindiği gibi, bir kısım davalar bu yönetime
'bağlı mahkemelerde görülecektir. Sıkıyönetim uzatıl
sın mı, uzatılmasın mı, iki ilde sıkı yönetim kabul
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edilsin mi, edilmesin mi?; görüşmelerin konusu bu
idi; fakat sıkıyönetim vesile edilerek, açık veya kapalı olarak Cumhuriyet Halk Partisine çatıldı, konunun dışına çıkıldı, yakışık almayan sözler söylendi.
Oysa, bu rejimle ülkedeki anarşinin kurtulması isteniyordu. Hal böyleyken, iktidar partisi ve yandaşlan, ülkedeki anarşiyi müzakere edecek, çareler önerecekleri yerde, hukuk kurallarını ihlal ettiler. Suçlularla mücadele edilmesini,
yasalara saygı gösterilmeşini isteyenler, önce kendileri yasalara saygılı ve örnek olmalıdırlar.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bugün Türkiye'nin baş sorunu anarşi ve pahalıliktır. Anarşinin ekonomik nedenleri giderilmedikçe*
suçlular kim olursa olsun yakalanıp hâkim önüne
çıkarılmadıkça, yöneticiler yansız davranmadıkça, önlenmesindeki güçlükler korkarız ki sürecektir.

I
I
I
I
I

İktidar ve yandaşları, Sayın Demirel'e, sağcıların
da suç işleyebileceklerini, adam öldürmenin sağcısı
solcusu olmayacağını söyletebilmelidirler. Suçlu ceza.
gördüğü zaman, suç işlemeye hazırlananlar caydırılmış olacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, sağcısı ile, solcusu ile, kim olursa olsun suç işleyenin karşısında
olduğumuzu her zaman söyledik. Adaletin tecellisi ve
anarşinin durdurulması için bugünkü hükümete de
yardımcı olacağımızı defalarca tekrarla dik. Yardımcılik önerilerimize aldığımız cevaplar hepinizin malumudur, hatta bugün bile açık veya kapalı olarak
söylenenler nezaket sınırları içinde değildi. Peki, hem
yardımcı olmamız isteniyor, hem de bizlere ulu orta
çatılıyor; bunun bir çaresi ve yolu bulunmalıdır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı 1980 Mali
Yılı Bütçesinde, adliye binası ve lojman yapımına
1979 yılında verilen ağırlığın verilmediğini görmekte
yiz. Ülkede 634 yerde bulunan adli teşkilatın 41 ade
di hükümet binalarında, 42'si müstakil adliye binala
rında, 30 adedi devlette ait eski binalarda bulunmak
ta, 52! adedi .ise kiralık binalarda kalmaktadırlar.
Büyük kentlerde ödenen kiralar çok kere binanın be
deline yaklaşmakta, küçük yerlerdekiler ise hem dos
ya 1 arın korunması, hem de çalışma bakımından sa
kıncalar yaratmaktadır. Küçük yerlerde hâkimler ki
ralık ev bulamamaktadırlar. Bu bakımdan, lojman ve
adliye binaları yapımına bir ölçüde hız verilebilirdi.
Bunlar devletin imkânlarıyla sınırlı sorunlar'dır. Yal
nız, meslek hayatımızdan da bilmekteyiz ki, adliye
kendisini finanse edebilecek durumdadır, biz öyle
görüyoruz. Yatırılan terriinat, kefalet, satış paraları,
hükümlü ve tutuklu paralarının, tahsil olunan harçla
rın, artık kurulması gereken bir adalet bankasında
toplanmasının zamanı gelmiştir zann'edÜyoruz. Bura
dan elde edilecek gelirlerle lojmanlar, cezaevleri daha
kolay yapılabilir, hatta bir endüstri kurulabilir. Hâ
kimlere, savcılara, diğer adalet mensuplarına mesken
kredileri ve diğer krediler verilebilir. Kurulması ge
cikmiş bulunan patronaj müessesesi kurulduğunda,
bankaya daha çok gereksinme duyulabilir.
Bu arada, cezaevlerine ve mahkûmların durum
larına kısaca değinmek istiyorum. Son yıllarda yapı
lan cezaevleri, ışıksız ve havasızdır, güneş almamak
tadır. Islah edici, eğitici nitelikte değil, çürütücü ni
teliktedir, sağlığa elverişsizdir. Yeniden yapılacak
cezaevlerinin eskisi gibi olmamaları temtenni edilir.

Değerli arkadaşlarım, suç işleyenler sağcı da ol- I
Hükümlü ve tutuklularla, yönetici ve gardiyanla
sa, solcu da olsa suçludur, suçu sabit olanlar ceza- I
rın ilişkileri de iç açıcı sayılmaz. Cezaevlerinde bu
landırılacaktır, cezalandırılmalıdır.
I
lunan tutuklu ve hükümlülerin önemli bir kısmı - bu
Sayın Demirel'in ve onu destekleyen değerli mil- I
gün için - orta >ve yükseköğrenim yapmış gençlerden:
letvekillerinin, değerli
partilerin, Sayın Demirci'm I
oluşmaktadır. Bunların çoğu siyasal düşünce ve ey
kendi kendine bağırıp çağırması - şunu iyi bilelim- I
lemlerinden dolayı cezaevine düşmüşlerdir. Biir kısım
sorunları çözmeyecek, kimseyi de korkutmayacaktır. I
yöneticilerle gardiyanlara, hiçbir eğitim yaptırılma
Belki bu patırtılar sadece kendisine, olabilir ki cesaret I
dan, cezaevi ve içindekiler teslim e'diilmiştir. Bu per
verir.
I
sonelden bir kısmı kendi siyasal ve ekonomik anla
yışına göre tutuklu ve hükümlüye muamele yapmaya
Bütün bunlara rağmen, adaletle ilgili bu bütçede
mahkemelerin mehabeti ve mensuplarının saygınlığı I kalkışıyor ve bir gün öyle bir duruma geliniyor ki,
nazara alınarak, belli sınırlar ve ölçüler içinde sözle- I mahkûmlar ayaklanıyorlar. Tabii bu direnişin nedeni
rimi sürdüreceğim. Bir kaç saat evvelki duruma gel- I sadece bir tek hadiseye bağlanamaz. Hükümlülerin
meyeceğim. Çünkü, adalet işi nazik bîr iştir, yıllarca I eğitilmesi, geçerli bir meslek e'dinmeleri, boş vakitle
rini okuyarak değerlendirmeleri için' gerekli önlemle
çalıştığımız, içinden geldiğimiz, saygı duyduğumuz
bir kuruluştur. Bu kuruluşa yakışır bir şeklilde konu- I rin alınması, infazın amaçlarına uygun düşecektir.
şahilirsem kendimi mutlu addedeceğim.
I Ortalama sayısı 250 binin üzerinde bulunan ve üs1
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telik genç olan bu insanların enerjileri, üretime yö
nelik alanlara kaydırılmalıdır. Bazı ülkelerdeki ceza
evlerinin endüstrileştiği ifade edilmektedir.
Umarız
•k'i, Adalet Bakanlığımız bu konuda hazırlık içindedir,
bizleri aydınlatacaktır.
Değerli milletvekilleri, Yüksek Hâkimler Kurulu,
her mahkemenin yılda bakacağı dava sayısını sapta
mıştır. Eğer belirtilen bu sayı yılda yüzde elliden faz
la artış gösterir ise, o yerde bir mahkeme daha kuru
lacaktır. istatistiklerden öğreniyoruz ki, artış sayısı
yüzde yüzü aştığa halde, ikinci bir mahkeme kurul
mamaktadır.
İş hacminin ağırlığı, maaşların günün ekonomik
koşullarına göre azlığı, hâkim ve savcılarımızın bir
bir meslekten ayrılmalarına neden olmaktadır. Halen
bir hayli kadrolar boştur, bu kadroların doldurulma
sının bir çaresi bulunmalıdır. .
Adliye teşkilatımız bu durumda iken, Sayın Hü
kümet, bunlara ilaveten Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kurulmasını istemektedir. Henüz adli teşkila-tın hâkim kadrosu doldurulamamış, istinaf mahke
meleri de kurulamamıştır. Yargıtaya yılda gelen dos
ya sayısının 255 bini aştığı görülmektedir. Her dosya
ya, inceleme için birkaç dakika düşmekte, verilen ka
rarlarda, özellikle onama kararlarında gerekçe göste
ri içmemektedir. Bu 'yüzdenj onanan bir kararın hangi
sebebe dayandığı da anlaşılamamaktadır.
Yargılayın işlerinin hafifletilmesi ve ilk mahkeme
kararlarının ikinci bir süzgeçten geçirilebilmesi .için
istinaf mahkemelerinin kurulması her yıl bu kürsü
den söylenir; ama bir türlü kurulamaz. Belki bunun
personel meselesi, mali imkânlar meselesi olduğu
ifade edilebilir. Kanımızca bunların hiçbiri değil;
eğer 'kadro veya mali imkânlar meselesi olsaydı, en
azından 10 yerde kurulması gereken Devlet Güven
lik mahkemeleri üzerinde durulmazdı.
Antidemokratik ve bağımlı bir niteliği olan ba
ğımsız mahkeme, bağımsız ve tarafsız hâkim ilk esine
uygun düşmeyen Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin
'kurulmasına evet deme'k mümkün değildir. Diğer
mahkemelerin hâkimleri Yüksek. Hâkimler Kurulun
ca atandığı halde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
hâkimleri 1 boş yere 2 aday gösteren Balkanlar Ku
rulunun adayları arasından Yüksek Hâkimler Ku
rulunca atanmaktadır. Sayın Demirel'in ve Bakanlar
Kurulu: üyelerinin, atanacak hâkimleri Yüksek Hâ
kimler Kurulu kadar tanımasına, bilmesine olanak
yoktur. Kurulacak bu mahkemeler için bağımsız ve
tarafsız bir hâkim değil, partili bir hâkim arandığı an
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laşılmaktadır. 12 Mart döneminde getirilen ve Ana
yasaya sokulan bu kuruluşun Anayasanın diğer mad
deleriyle çeliştiği ve Anayasaya aykırı düştüğü açık
tır. Amaç, davaların sonuçlandırılması ise, mevcut
mahkemelerden bu işler için yeteri kadarı görevlendirilebilk.
Sayın milletvekilleri, bugün yeniden değinildiği için
bu konuya değinerek bir konuda sözlerimi bitirece
ğim.
Diğer partili arkadaşlarım tarafından, özelikle
bir karşı partili arkadaşım tarafından, zamanı geçmiş,
bugün değiniiImemeSi lazım gelen, fakat sık sık tek
rarlandığı için değinmek zorunda kaldığım bir husu
sa yeniden temas edeceğini. Bu arkadaşım buradaki
konuşmasında, bizleri suçlar şekilde şöyle dedi: «Top
rak işleyenin, su kullananın.» Bunun anlamı belli
dir, bendeniz geçen yılki bütçede de. bunun anlamı
nı burada anlalttım, aynı sözleri tekrar edecek deği
lim. Yalnız Türkiye'de, milliyetçilik şu veya bu şek
linde konuşanlar için bir huJsuSa temas ederek ge
çeceğim. Topraksız köylüye toprak ve su verilince,
köylü mülkiyet sahibi yapılır. Komünist rejimlerde
ilse mülkiyet yoktur, köylüden toprağı esirgeyenler ise
toprak köleliğini isteyen kişilerdir, aramızdaki fark
budur. Onların söyledikleri bizi ilzam etmemektedir,
bu bir,
'İkincisi, gene bir yerde temas edildi, «Doğa ya
sası» sözü, «Yasaların üzerinde doğa yasası» sözü
vardır denildi. Bu söz, mecazi anlamda söylenen, iş
kence ve kanunsuzluğu içeren, orman kanunu ile,
kanunsuzluğu ifade edilen ve mecazi anlamda ifade
edilen orman kanunu ile bir tutan arkadaşlarımın ve
partililerin bulunduğunu gördük. Doğa yasaları, bi
lindiği gibi fizik yasalarıdır, doğal hukuk ise, Fran
sız ve Amerika ihtilallerine temel teşkil eden liberal1
sistemin hukukudur.
Şimdi sizler bunu, - arkadaşlarıma, yani bu sözle
ri söyleyenlere hitalbediyorum - komünistlik kabul
çittiniz, doğa yasası ve doğal hukuktan söz etmek ko
münistlik ise, bu mantığa göre Amerika ve Fransız
sistemlerini benimseyen ve kabul edenler, kişiler ve
partiler de komünist sayılmak gerekir. Kendi ifade
lerine göre söylüyorum.
Sözlerimi burada bağlamak işitiyorum. Bu bütçe
min Türk Milletine, Bakanlık mensuplarına hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyor, bütün üyelere saygılar sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akküş.
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Miliydtçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Meh
met Yusuf Özbaş, buyurunuz.
MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Adalet Bakanlığı Bütçesi
hakkındaki sözlerime, Yüce Parlamentoyu Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu ve şahısını adına selamlıyarak başlıyorum.
Adalet müessesesi, savcı ve hâkimleri, mahkeme
ve cezaevleri, mübaşir ve gardiyanları, hüla'sa her
türlü varlık ve imkânları ile topluma zarar verenleri
toplum adına cezalandıran ve özellikle ibreti müessi
re faktörünü hâkim kılmak suretiyle yurtta huzur
(sağlayan bir kuruluştur.
Meclislerimizde Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde
'konuşan sayın parlamenterlerimiz, hemen hemen tamamîyie, bu kuruluşun cezayı hükmeden ve yardım
da bulunan m'emur kesim'inin meseleleriyle ilgilen
miş, cezayı çekenlerle; yarii hem topluma karşı olan
kanuni borcunu ödeyen, hem de İslahı hal eden baş
kalarına da mües'sir bir ibret teşkil edecek kişilerle
'katiyen ilgilenmemiştir. Biz bugünkü konuşmamız
da, kader kurbanı diye tanımladığımız, hakikatte top
lumumuzun kurbanları olan bu bahtsız kişilerin, her
birinin ayrı ve gerçek dramları olan cezaevleri ya
şantılarını dile getirecek ve Yüce Parlaimenltodan sü
ratli ve etkin yardım talep edeceğiz. Böylelikle de, bu
mağdur ve çaresiz kitlelerin bir türlü anlatıp duyura
madıkları imdat nidalarının sizlere intikalini sağla
yarak, olumlu, yani kurtarıcı karşılık bekleyeceğiz.
Verilen bilgilere göre, Türkiye'deki ceza ve tev
kif evlerinde yatan valtandaş sayısı yılda ortalama 80
hinden aşağı düşmemdkltedir. Bu demektir ki, kaldın
erkek, çocuk ihtiyar demeden, her 500 Türk vatandaşnıdan biri daimi surette ceza ve tütukevindedir.
istatistikler, yurdumuzda her sene cezaevlerimizden ortalama 200 bin kişinin tahliye edildiğini gös
termektedir. Her ihsan valsati 50 yıl yaşadığına göre,
4 Türk vatandaşından birisi ömründe mutlaka ceza
evinde yatacak demektir.
Bugünkü yasalarımız ve uygulamalara göre infaz
ve tutuklamalardan sanık ve hükümlülerin tüm ya
kınlarının da mali ve bilhals'sa manevi yönden zarar
görmesi sdbebiyle, bütün vatandaşlarımız bu infazlarla
fiilen ve doğrudan doğruya ilgili bulunmaktadır.
647 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
büyük ölçüde düzeldiği söylenen infaz kuruluşlarının
'bugünkü işleme tarzları nasıldır?
Kapısı içerden açılmayan, bu yapıları dolduran
ve kulaklarını af sözüne ayarlamış, bütün ümidi bu
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sihirli iki harfli kelimeye bağlı vatandaşlarımızın öm
rü nasıl geçmekte, varlığı nasıl tükenmektedir. Konuş
mamızda bu gerçekler dile getirilecektir.
Belli bir ceza süresini yatarak kanuni fırsatlardan
yararlanma hakkına kafvuşan, cezaevindeki yaşantısı
'sdbebiyle disiplin cezası almayan hükümlülerin seçile
bileceği iş esasına göre faaliyet gösteren cezaevleri
ile açrk ve yarı açık cezaevlerindeki şartlar daha el
verişli bulunmakla beraber, bütün tutukluların bazen
cezalarının tamamını, bazen de bir kısmını, içerisin
de geçirmeye medbur oldukları kapalı cezaievlerimiz,
maalesdf kelimenin gerçdk anlamı ile eza ve işkence
evi halindedir. Buralara kapatılan inSanlarınıız, yalnız
belli bir süre, sırf şalhlsi hürriyetinin bir kısmından
yoksun bırakılmakla kalmaz, sanki vatandaşlık, hat
ta insanlık haklarından ıskat edilir. Bunlar, sele ka
pılan bir ağaç parçası gilbi hamisiz ve çaresiz bırakıl
mıştır. Sanki, insanların tahammül güçlerinin sınır
larının tespiti maksadiyle yapılmakta olan deneyler
'dizisinde, tecrübe metat olarak kullanılmaktadır.
Mahkûmların çektiği bu ıstırap, tabii olarak, ya
kınları ve durumlarına vakıf olan her inisan için
bir ıstırap kaynağıdır. Oraya düşen vatandaş bazen
on acımaisrz ve güçlü hasmı ile, bazen de devamlı
mikrop saçan hasta bir kader arkadaşı ilse koyun
koyuna yatmak medburiyetindie kalır. Orada ırz düş
manları ile genç çocuklar bir arada yaşarlar; küçük
Çocuklar, yıllar geçip yararlanması bittikten, yani
her şey bittikten sonra çocuk ıslahevlerine yollanır
lar. Cezaevinde her akşam üzeri gardiyanlar tarafın
dan sayım yapılır, ardından herkes kendi koğuşuna
gider, kapılar kapanır ve dıştan görevlilerce kilitle
nir. Bu yüzden tutuklular, en talbii ihtiyâçlarını bile
içeriye aldıkları bir teneke kâba defetmeye, sabah
leyin koğuş kapıları gardiyanlar tarafından açılana
kadar,, arkadaşlarıyla birlikte o kaptan intişar ede
cek kötü ve sağlığa zararlı kokuyu teneffüs etmeye
mecburdur.
Tutuklular, mali güçleri olduğu hailde, dilediğini
alıp yiyemez; etrafındakilerin perişanlığı, onu böyle
bir hareketten, ahlaki yönden alıkoyduğu gibi, yok
sul kişiler onun yiyeceğini zorla da kapışırlar.
Tutuklu, cezaevi müdürünün sevmediği gazeteyi
içeri aldıramaz. içeri alınan gazete eğer arkadaşları
tarafından beğenilmiyorsa, onu da okuyamaz. Ceza
evinde radyo ve televizyon mevcutsa, bilhassa haber,
konuşma ve yorum saatlerinde muhalif kutuplar barut
gibidir. Karşı tarafa hücum için en ufak bir sa
taşma, kibrit vazifesini görür. Koğuşun ağasının otori-.
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te'si sureta kavgayı önlerse de gerginlik bitmez, dur
gun tarafların ağadan izin almadan yatağına bile uzan
ması mümkün değildir. Hatta vücûttaki işsizlikten.
mütevellit uyuşuklukları gidermek maksadıyla topluco. yapılan ve «volta atmak» tabir edilen yürüyüşlere
bile muayyen bir süreyi doldurmayan tutuklular için
imkân verilmez.
Cezaevlerinde kimsenin tam olarak bilmediği, hat
ta sinemaya ve romanlara bile yansıtılmayan ayrı
bir hayat yaşanır. Uyuşturucu maddeler ve teskin
edici ilaçlar bile orada zevk için değil, kendini unut
mak vs zehirlenmek için alınır. Bu sebeple, bilhassa
cezaSı uzun olan sanıkların ve hükümlülerin daima
yarı uyku halinde yaşadıkları görülür.
Cezaevi müdürlerinin ve gardiyanların şahsi görüş
ve' özellikleri, bazen bu eziyetleri daha da artırır.
Çok sağlam sinirlere ve bünyeye sahip olmayanların
ve bilhassa çocukların, bu yerlerden, akıllarını boz
madan, yahut tehlikeli bir bedeni hastalığa yakalan
madan çıkma imkânı yoktur. Kısacası, buraları ıs
lahevi değil, bozma ve çürütme evidftr.
Cumhuriyet Halk Partisinin son 23 aylık devresin
de Adalet Bakanlığı yapan Sayın Mehmet Çan'ın ba
zı cezaevlerine belli bölgelerin belli ideolojilere sa
hip kişilerini, cezaevi müdürü ve gardiyan olarak ge
tirmeyi prensip olarak kabul etmesi ve pensiplerini
ısrarla uygulaması, muhalif düşüncedeki tutukluların
durumunu daha da feci bir şekle sokmuştur.
;Sayın Mehmet Çan'ın Maraş'a civar olan il ve
ilçelerde de uyguladığını öğrendiğimiz bu icraatının
daha iyi anlaşılabilmesi için, Maraş'itaki uygulamasın
dan bir misal vermeyi faydalı görüyorum: 1978 Ara
lık ayında Kahramanmaraş'ta zuhur eden olaylardan
önce Maraş Cezaevi, tutuklu ve hükümlülörle dolu
idi. Burada Malatyalı bir cezaevi müdürü ile hemen
tamamı Maraşlı 15 kadar da gardiyan vardı. Aralık
olaylarının meydana gelmesi üzerine, bu olayların sa
nıkları yerleştirilmek üzere cezaevinin eski sakinle
ri muhtelif cezaevlerine yollanıldı. Sonradan Maraş
olayları sanıkları da Adana Sıkıyönetim Mahkemesi
ne sevkedilince, cezaevi tenhalaştı. Fakat Sayın Ba
kan, hepsi kendi seçim bölgesinden tam 40 yeni gar
diyanla, cezaevinin tutuklu adedindeki azalmayı iza
le etti, hem de müdürlüğe yine hemşehrilerinden bir
zatı getirmek suretiyle.
•tşjte biz, biraz sonra temas edeceğimiz gibi, bir
kader mahkûmunu yevmiye 16 liraya beslemek su
retiyle bütçede kısıntı yaparken, diğer taraftan, önü
müzdeki seçimlerde fazla rey almamıza selbep olur
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lar diye seçmenlerimizden kendi ideolojimize bağlı
olduklarını zannettiklerimizi, devlet ve millet kesesin
den bu şekilde ödüllendirip, her gün 12 saat çalışma
ya mecbur bıraktığımız eski gardiyanların ne kadar
ağır maddi güçlükler içerisinde bulunduklarını aklı
mızdan bile geçirmeyiz. Her beterin bir beteri oldu
ğu gibi, cezaevlerimizde çekilen bu ıstırapların da da'h?, beteri vardır. Çünkü, yasalarımıza göre bazı cezalann belli bir bölümü ile disiplin suçu işlediği ka
lbul edilen tutukluların da belli bir süre «hücre» de
nilen tek kişilik odalara kapatılması icap etmekte
dir.
Bundan 30 yıl kadar evvel gezmiş olduğum ta
rihi Payas •Kalesinde, surlar içerisinde huni şeklinde
yapılmış zindanlar görmüştüm. Bu zindanların yalnız
tepelerinde yuvarlak birer delik vardı. Bu delikten
iple aşağıya sarkıtılıp bırakılacak kişinin dünya, ile
'bağlantısı, yalnız bu ufacık camsız delikle sağlanmak
taydı. Mahkûmun Oradan gündüzleri ışığı, geceleri
de gökyüzünün bir parçasını görmesi mümkündü. O
zaman atalarımızın bu infaz tarzını çok katı bulmuş
tum. Fakat Maraştaki hücreleri gördükten sonra,
Payas zindanlarında ömür tüketenlerin, bugünkü cezacvlerimizin bazılarında yaltmak mecburiyetinde
kalan kader arkadaşlarından daha şanslı kişiler ol
duğuna kanaat getirdim.
Bunun nedenlerini kısaca anlatmak isterim. Biz
deki hücreler kenarları 2'şer metre olan birer mikâp
tan ibarettir. Bu karanlık odaların hiçbir menfezi ve
penceresi yoktur. Koridora açılan ve demirden yapı
lan tek kapısının üst yanında matkapla açılmış kur
şun kalem kütrundaki birkaç delik, dışarı ile irtibatı
sağlayan tek vasıtadır. Hücrenin zemini, daima rutufeetli kalan çıplak betonla kaplıdır. Köşe yerdeki bir
delik, hela vazifesini görür. O delikten ara sıra, Maraşta «Cardın» tabir edilen kedi büyüklüğünde bir
fare çıkar. Tuituklunun hücre cezası süresince yegâ
ne ziyaretçileri bu pis mahluktan iibareltitir.
Bir gün Maraş Cezaevinin gardiyan odasında bu
lunurken, yakın bir yerden acı feryatlar, yalvarmalar,
arada sırada demir bir kapının yumruklanmasından
meydana gelen sesler duydum. «Ne oluyor?» diye
sorduğumda, Boyacı Yaşar isimli bir vatandaşın hüc
reye atıldığını, oradan çıkabilmek içim apayıp, yal»
vardığını, bazen de sinir krizleri geçirerek kapıyı
yumrukladığını söylediler..
îşte Payas'ın zindanları öyle, Maraş'ın hücreleri
ise böyledir. Payas zindanlarında yaşayanlar, hiç ol
mazsa gün ışığından bir demet, geceleri gök yüzün-
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den bir parçayı seyredebilmiş, yıldızlanın geçişinden
zamanını tayin edebilmiş, yorulunca veya uykusu ge
lince, baktığı kuru toprağa itimatla uzanalbilrniştir.
Yaültığı yer i'!se, karanlığı tarife alem olan zindan
ise de, bizim hücrelere göre zindandan dalha aydınlık
birer mahaldir. Şayet ömrü vefa etmiş de zindandan
çıkmışsa, kalan günlerini romatizma sancıları çek
meden doldurmuş ve en önemlisi, çektiklerMn bir
kanun, ve ferman icabı olduğunu, şahsi ve keyfi bir
uygulamanın hedef yapılmadığını bilerek, hiç olmaz
sa bir de manevi azap çekmemiştir.
Şartlar yalnız Maraş Cezaevinde böyle değildir.
Birçok cezaevimizde daha fena şaftlar yaşandığı an
latılmaktadır. Çünkü bu yapılar, özel alara'k ceza in
fazı için inşa edilmeyen, ekseriya hazine malı oluşla
rı sebebiyle bedava olarak işgal edilen, Osmanlıdan
'kalma taş yığınlarından ibardt'tiir.
'Bu mecburi hücre cezalarının yanında bir de ih
tiyari hücre cezası vardır. Adaldt Bakanlığı hiçbir
'inceleme yapmadan veya ka'stı malhisuisla bazı hüküm
lüleri Adıyaman ve Mardin gibi, solcu hükümlülerin'
bâkimiyet kurduğu cezaevlerine yollamakta ve hü
kümlü oralarda ancak hücreye kendisini kapamak
suretiyle ölümden kurtulmaktadır. Adalet Bakanlığı
nın, herhangi bir kişinin bu şekilde hayatını tehlike
ye atmaiya, kendisini gönüllü olarak hücreye kapat
maya zorla'maya ve daimi bir öldürülme korkusu al
tında yaşatmaya hakkı yoktur.
Maalesef bu uygulamaya yeni Balkan da bir hal
şekli bulmamıştır. Adalet Bakanlığı, güya 15 yıldan
beri Maraş'ta modern bir cezaevi inşa ettirecek'tir. Bu
'kararı yıldan yıla hatırlanır, ilgililer ikişer müzekke
re, birer cevap yazmak suretiyle kanuni vazifelerini
yapmış kişilerin vicdan huzuru içerisinde terfilerin! ve
emekliliklerini beklerler; fakat tutukluların çektik
leri bu ıstırapta kendilerinin büyük bir payı bulundu
ğu hatırlarına bile gelmez.
Bu yılki Adalet Bakanlığı Bütçesine ait programın
«Ceza ve Tevkif Bvleri Genel Müdürlüğü çalışmaları»
isimli bir bölümü vardır. Bu bölümün (G) harfiyle
ibaret edilen «'Beslenme» ismi taşıyan kısmında ay
nen, «Hükümlü ve tutukluların yiyeeefclelteri Devlet
çe karşılanmaktadır. Kapalı cezaevindeki tutuklular
1979 mali yılında 16 lir aldan, haistalair ve müşahedeye
tabi tutulanlar 19 liradan iaşe edilmektedir. 1980'de,
az da olsa bu miktarın yükseltildiği memnunlukla
ıgörülmüştür.» denmektedir. Fakat 1979 yılında, bir
'kişinin üç öğünde 16 lira ile nalsıl iaşe olunabileceği
ve bir yılda fiyatların kat kat yükselmesinle rağmen
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bir kaç lira ilaveyle programı hazırlayan zevatın
memnuniyetlerini sağlayacak nasıl bir valsat hazırlamdığı anlaşılır bir şey değildir. Bugün 20 lirayla bir
ikisinin iaşesi demdk, onu açlığa mahkûm etmek, ya
ni açlıktan öldürmektir. Yahut da maddi durumu mü
sait olanları köleliğe icbar etmek demektir.
Millet imkânlarını sağa sola savuranlar, Kahra
manıma r aş "ta taraftarlarına bir dilekçeyle Hazineden
milyonlar dağıtanlar, dalha geçen yıl millet parasından
10 milyon lirayı halkevleri aracılığıyla eylemcilere
bağışlayanlar, cezaevlerinde yatan yüzbinleri unut
muş, onları 10 kuruş kadar bile satınalma gücü kal
mayan 16 lirayla kifafı nefse mecbur bırakmışlar'dır.
«Kanunları değiştirerek adaleti süratlendireceğiz,
kadroları takviye ederek mağduriyetlere mahal bı
rakmayacağız» diyenler, malsum kişilerin hâlâ bir iflira yüzünden yıllairca tutuk kalmasına mani olama
makta ve saydığımız şartlar yüzünden bu biçareler
ha'sltalanmak'ta, sakat kalmakta, ölmektedirler.
Yüce Meclisin bu mağdur kitleye sahip çıkması
ve onun ıstırabını tebJvin için bütün imkânlarını kul
lanması, suçlulardan hesap sorması, tembelleri gö
revlerini ifaya zorlaması icap eder.
Eir Amerikalı şirketin çevirdiği «Geceyarıısı Eks
presi» isimli filmddki gerçek dışı sahnelerden nefret
efmemiz milli bir borcumuzdur; fa'kalt filmdeki ger
çek sahnelerden ders ve ibret almak da en büyük gö
revimiz olmalıdır.
'Bugün serbest bırakıldığı takdirde birçok hüküm
lünün bazı cezaevlerinde bir yıl yatmak yerine, baş
ka bir cezaevinde iki yıl yatmayı tercih edeceği de
bir gerçektir. Kanunlarımızda sürgünün müstakil bir
ceza olduğu, yani sürgüne malhkûm olabilmek için
kanunda yazılı bazı suçları işlemek icap ettiği halde,
halen birçok hükümlü ve tutuklu, savunması bile
alınmadan cezaevinden cezaevine sürülmdk'te, aynı
sonucu sağlamak maksadıyla davalar başka yer mah
kemelerine nakledilmektedir. Bu durumda hem tu
tuklu, hem de yakınları ço'k büyük sıkıntılara maruz
kalmaikta, maddi külfetlere katlanmaya mahkûm edil
mekte, haltta bazı tutuklu sanıklar mahkemelerine
bile gidip savunmalarını yapma hakkında mahrum
bırakılrria'ktadır. Bu büyük mağduriyete bir son ve
rilebilmesi için, gerek dava nakillerinde, gerdkse mah
kûmların ve tutukluların bir cezaevinden, diğerine
sürülmelerinde, sanığın ve avukatımın savunmalarının
dinlenilmesi ve herhalde nakil ve sürgün kararları
nın hâkimler tarafından yapılacak bir tahkikat so-
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let güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli...» olarak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını emretmektedir. Bu açık ve kesin hükme rağmen, bu maddeyi beğenmeyenler ve bu mahkemele
rin kurulmasına karşı çıkanlar vardır. Bu yüzden de
j Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâlâ kurulamamıştır.
Anayasanın bazı hükümlerinin bazılarınca beğenil|
memesi
mümkündür, tabiidir. Bizim de Anayasada şikâNakillerde yapılan haksızlıkların telafisi maksa
I yetçi olduğumuz ve behemehal değiştirilmesi, hatta kal
dıyla mahkûmlar ve vekilleri tarafımdan vukubulan
dırılması gereğine inandığımız maddeler vardır. Ancak,
•müracaatları süratle inceleyerek, aksaklıkları ve hak
bu hükümler, Anayasada konulmuş usullere göre de
sızlıkları anında telafi eden ve hassasiyetle sürdür
ğiştirilmedikçe veya kaldırılmadıkça, yürürlüktedir
dükleri işlemlerin neticesini vakit geçirmeden ilgili
ve bir Anayasa emridir. Adalet Partisi Meclis Gru-.
lere duyuran Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
bu, diğer Anayasa hükümleri gibi, Devlet Güvenlik
yetfkililerine bu mağdur topluluk adına teşekkür eder
Maihkemeleri hakkındaki Anayasa emrinin yerine ge
ken, Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. (MHP sı
tirilmesi hususunda 4a kararlı ve İsrarlı olmakta
ralarından alkışlar)
devam edecektir.
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'miz ciddi ve ağır
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Dura,
meselelerle karşı karşıyadır. Devletimizin ülkesi ve
buyurunuz^
milletiyle bütünlüğü saldırılara hedef yapılmakta, hür
nun'da verilebilmesi, idari soruşturmaların bir gerek
çe olarak kabul edilmemesi lazımdır. Bu da ancak,
kanunda yapılacak değişikliklerle sağlanabilir.
BAŞKAN — Sayın Özbaş, 3 dakikanız var.
MıBHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Sözle
rime son vermeden önce Yüce Parlamentoya bir hu
susu arz etmeyi görev bilmekteyim.

AP GRUBU ADINA İSMAİL HİLMİ D U R A
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
analkanunlarımızın hazırlayıcısı olarak bakanlıklar
içinde özel 'bir yeri ve mevkii, görevi bulunan Adalet
Bakanlığının kendisine mahsus bir teşkilat kanunun
dan mahrum olduğunu belirterek sözlerime başlıyo
rum.

]
!
I
!

demokratik düzenimiz ve Cumhuriyetimiz aleyhine
çok acımasız, çqk cüretkâr suçlar işlenmektedir. Bu
suçların failleri için bu Anayasa emrini reddetmenin,
ihmal etmenin ve bu Anayasa imkânından yararlan
mamanın hiçbir haklı sebebi yoktur.

Tedhiş olaylarına karşı bütün memleketler kendi
bünyelerine ve şartlarına göre tedbirlerini almışlar
Yaklaşık 70 yıl öncesine ait bir nizamname ve
dır, almakta devam etmektedirler. Kaldı ki, jeopoli
sonraki yıllarda kabul edilmiş dağınık bazı mevzu
tik durumu çok daha nazik olan Türkiye'mizdeki
atla, 1980 yılına kadar gelmiş olan Adalet Bakanlı
olaylar, aslında münferit anarşik hareketler değildir.
ğının görevlerini eksiksiz yerine getirebilmesi için bir
Anarşist, kapitalist devlete olduğu gibi, sosyalist dev
teşkilat kanununa çok acele ihtiyacı olmak lazımdır.
lete de karşıdır; her çeşit rejimi ve devlet otoritesini
Bakanlıkça, gecikerek de olsa hazırlanmış ve Par
reddeder. Ülkemizdeki tedhişçiler ise, bölücülükle ve
lamentoya verilmiş bulunan, şimdi komisyonda bek
bölücülerle işbirliği halindeki Marksistler ve bazı dik
leyen teşkilat kanunu tasarısının biran önce incele
ta heveslileridir. Hedefleri, Türk Devletini parçala
nerek sonuçlandırılmasını diliyoruz.
yıp çökertmek, bölmek, hür demokratik rejimi yıkBunun gibi, Mahkemeler Teşkilatı Kanununun da f maktır. Bu maksatları son günlerin olaylarıyla da ar
tık tamamen açığa çıkmış olduğuna, devlet sorumlu
süratle ele alınması gerekmektedir. Mahkemelerimi
ve yetkilileri memleketimizin fevkalade hal şartlan
zin kuruluşu, halen, 20 ayrı kanunda yer alan hü
içinde
bulunduğunu ve fevkalade hal tedbirleri alın
kümlere göre yürütülmektedir. Bu dağınık ve şüphe
ması
gerektiğini
kamuoyuna ilan etmek ihtiyacını
siz günün şartlarını ve ihtiyaçlarını karşılayamayan
duyduklarına
göre,
siyasi partilerimizin ve Parlamen
eksik mevzuat yerine, bütün mahkemelerin kurulu
tomuzun,
Anayasanın
136 ncı maddesini daha fazla
şunu düzenleyen Mahkemeler Teşkilat Kanunu da
ihmal etmeye hakkı yoktur.
biran evvel hazırlanmalı ve Parlamentoya sevk edil
melidir.
Şunu hepimiz biliyoruz ki, devlete ve rejüme sa
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasamızın
dık, namuslu, ve kanunların sınırları içinde hürriyet
136 ncı maddesinin 2 nci ve sonra gelen fıkraları,
lerini kullanmaik isteyen, günlük işinin başında aile
«Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demok
sini geçindirmeye çalışan sade vatandaş kitlesi, fiilen
ratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
hürriyetini kaybetmenin son çizgisine kadar itilmiş
huriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devbulunmaktadır. Bu halin büyük kitleler üzerindeki
— 413 —
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psikolojik tesirleri rejim bakımından ağır sonuçlar
yaratmak istidadrndadır. Bölücülükten, Marksizmden
ve dikta hevesinden kaynaklanan şiddet suçları, va
tandaş için filhal ağır bir tehdit yaratmakta ve bu
nun yarattığı bir korku hissi vatandaşlarımızı de
vamlı şekilde etkisi ve baskısı altında tutmakta, kı
saca hayat korkulu olarak sürdürülmektedir. Can ve
mal korkusu büyük kitlede sürekli olarak hükmünü
yürütürse, kitlerin düzen ve disiplin arama içgüdüsü fela
kete geçebilir. Terazinin bir kefenindeki can güvenliği,
diğer kef esindeki hürriyetlerden daha ağır basarak, bü
yük kitleler korkudan kurtulmayı, hürriyetlerin feda
edilmesi pahasına da olsa, tercih edebilme noktasına
gelebilirler. Bu sonuç, yaşayan her varlığın değiş
mez hayat kanunudur. İçinde yaşadığımız yüzyılın
tarihinde ders alınacak birçok emsali de vardır. Za
ten, yurdumuzda bu ortamı yaratmayı planlamış ve
uygulamaya koymuş olanların varmak istedikleri he
def de budur.
Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle Seçim Ka
nunumuzun devlet idaresine verdiği ağır sıkıntıya da
kısaca işaret etmekte fayda görüyoruz. Bu sıkıntıyı
küçük oy ve denge hesaplarıyla görmezlikten gel
mek, başımızı kuma sokmak oluyor. Türkiye'miz is
tikrarlı hükümetlere muhtaçtır. Elbette eski ekseri
yet sistemine dönelim istemiyoruz, ama istikrarı sağ
layacak başka sistemler, ve çözüm yolları, hepimiz
biliyoruz ki, vardır. Bu 'gerçeği gecikmeden kabul et
mek ve çarede birleşmek lazımdır.
Sayın milletvekilleri, bugünkü iş yükü karşısında,
Yargıtayımız, görevini layıkıyla yerine getirmekte bü
yük zorluk çekmektedir. Zaman içinde daire adedi
nin çoğaltılması olumlu sonuçlar yaratmamış ve me
selenin, pek çok memleketlerde olduğu ve bizde de
evvelce bulunduğu gibi, başka bir tarzda çözümlen
mesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu sebeple, mah
kemelerle Yargıtay arasında istinaf mahkemelerinin
behemehal kurulması gerekmektedir. Hâlen Meclis
Adalet Komisyonunda bulunan tasarının geniş ve
ciddi bir" incelemeye tabi tutularak sonuçlandırılmasıyla büyük faydalar sağlanacaktır. Edindiğimiz bil
gilere göre, halen 526 hâkim ve 334 savcı kadrosu
münhaldir. Bunun manası, bu ralkamlar kadar yerde
adalet hizmetinin vatandaşa götürülemediği veya ek
sik götürüldüğüdür. Buna hakkımız yoktur. Hâkime,
hâkimden başkası vekâlet 'edemez. Hâkimin yerini,
hâkimden başkası dolduramaz. Her yıl hukuk fakül
telerimizi bitirenlerin sayısı Adalet Bakanlığı ihtiyaç
larını karşılayamayacak kadar az değildir. Böyle olun
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ca, bu kadro noksanının sebebini öğrenmek için araş
tırma ve inceleme yapmaya da ihtiyaç yoktur. Çare
si bulunmalı, gereği yapılmalıdır.
Sırası gelmişken, her konuda olduğu gibi adalet
hizmetleri konusunda da, insan unsurunun önemine
işaret etmek istiyoruz. Kanunlar bu vasıtayla vatan
daşın hizmetine arz edilmektedir. En mükemmel ka
nun, iyi yetişmemiş veya vasıfsız uygulayıcının elinde
bütün değerini kaybeder, fayda getirmez, hatta za
rarlı olur. >
Bu itibarla, özellikle adalet hizmetinde personel
meselesinin önplanda bir yeri vardır. Adaletsizliğe
maruz kalmak insan için dayanılmaz ve kahredici
bir zulümdür .Hukuk fakülteleri hâkim yetiştirmez,
sadece sosyal, ekonomik ve hukuki 'bilgiler verir.
Bu bilgileri günlük hayatın çok karışık problemlerine
tatbik mevkiinde olan hâkim ve savcının, fakülteler
de öğrendiklerinin dışında uygulama alanında görgü,
bilgi ve tecrübe sahibi olması ve ancak ondan son
ra kürsüye oturması lazımdır. İşte bu sebeple, hâ
kimlik stajı meselesinin bugünkü uygulamadan çok
daha ciddi ve özenli tutulması ve işin önemi dik
kate alınarak ayrı bir kanunla yeniden düzenlenme
si yerinde olacaktır.
Şüphesiz, kendilerinden yüksek vasıfta hizmet bek
lenen hâkim ve savcıların özlük haklarını da, onla
rın" toplumdaki itibarlarına uygun bir seviyenin al
tına düşürmemeye çalışmalı ve bu bahiste bütçe im
kânları mazeretine sığınılmamalıdır. Hizmetin mahi
yeti itibariyle de, diğer kamu hizmetlilerinin özlük
haklarıyla mukayese hatasına düşülmemelidir.
Sayın milletvekilleri, tespit edebildiğimiz rakam
lara göre, son 10 yılda hâkim ve savcı kadrolarmdaki artış % 16, başkâtip ve kâtip kadrolarındaki ar
tış •% 26*da kalmışken, ağır ceza işlerinde % 41, iş
mahkemelerinde % 357, savcılık işlerinde % 45'e ka
dar varan bir artış meydana gelmiştir.
Yine son 10 yılda icra dairelerine gelen iş bakı
mından artış oranı;% 97 iken, icra memur ve muavin
sayısındaki artış % 23 civarında kalmıştır. Adalet
memurları, bildiğimiz elverişsiz binalarda kıt vasıta
ve malzeme içinde ne kadar büyük gayret sarf etse
ler, bunun altından kalkamazlar. Meseleyi bina,
araç, gereç, kadro ve bu memurların özlük hakları
bakımından çok yönlü olarak ele almak ve hizmet
leri çalbüklaştırıcı çareleri bulmak göreviyle karşı
karşıyayız.
BAŞKAN — Sayın Dura, 5 dakikanız var.
İSMAİL HİLMİ DURA (Devamla) — Ceza in
faz kurumlarının hali, hem yönetim, hem de araç,
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gereç ve bina yönünden yürekler acısıdır ve dünya
sinemacılık alemine bile konu olmuştur. Düşmanlık
nişlerine ve mübalağaya ne kadar büyük pay ayırır- sak ayıralım, yine de ceza ve tevkif evlerimiz, kelime
nin taim manasıyla perişandır. 'Bu 'hali gizlemek ve
hele Holrywaod'dan insanlar davet edip ikramlar ve
reklamlar yapmak gibi fantezilerle önlemek mümkün
değildir.
Ceza infaz kurumlarında her gün büyük hadiseler
olmakta ve birbirini takip eden kaçma olayları, bazan da basma olaylarına dönüşmektedir. Mevcut bi
nalar ihtiyaca yetecek miktarda olmadığı gibi, işe ya
rar cinsten de değildir. 50 - 100 kişin'in bir arada
bulunduğu koğuş sistemi ve 300 - 500 kişinin birlik
te istifade ettiği avlu, bütün ülkelerde terk edilen bir
uygulama şeklidir. Bu sebeple, gerek yönetim, ge
rek iç ve dış muhafaza, gerekse bina yönünden ve
nihayet bugünkü ortamda yurt asayişiyle yakın bağ
lantısı bakımından, meselenin tez elden gündeme alın
ması gereklidir.
Saym milletvekilleri, konuşmama son verirken,
galiba geçen yıl istanbul'daki cezaevlerinden birinde
3 tutuklu tarafından yapıldığını hatırladığımız ve yor
gan - döşek fotoğraflarını gazetelerde gördüğümüz
bir basın toplantısı hakkındaki merakımızı Sayın
Adalet Bakanının gidermesini rica ediyorum. Bu ara
da da yüksek yargı organları mensubu hâkimlerin
hükümet erkânı tarafından iç ve dış seyahatlerinde
refakatlerinde götürülmelerini ve hatta hükümet ada
mının bunları bazen kendi seçim bölgesi seyahati
ne bile götürerek orada yaptığı kapalı yer toplantı
sında yanında bulundurmasını yadırgadığımızı bu
rada işaret etmeyi zaruri gördüm. Yüksek hâkim
lerimizin' saygı ve nezaket hisleriyle reddedemedikîerine inandığımız bu seyahatler için kendilerinin
emrivakiler karşısında bırakılmaması yerinde olur.
Adalet Bakanlığı Bütçesinin milletimize, memleke
timize ve adalet camiasına hayırlı olmasını diliyo
rum, saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkış
lar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dura.
Grup görüşmeleri tamamlandı.
Kişisel istem sahiplerinden lehte Sayın Yakup Üs
tün?... Yok.
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyurun.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, hepinize
saygılarımı arz ederim.
Bugün burada Adalet Bakanlığı Bütçesini görü
şüyoruz. Tabii adalet hakkında, dünya kurulalıdan-
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beri çok söz söyleniyor; «Adalet mülkün temelidir»
deniyor, yüksek bir duygudur deniyor. Öyledir, za
ten şimdiye kadar da adaletli olmayan devletler pa
yidar olamamışlardır, erinde geçinde helak olmuş
lardır. Buna rağmen, beşer ta ilk zamanlardan beri,
adalete ulaşmak değil de, adalete yaklaşmak için
çaba sarf etmektedir; fakat ne derece nereye kadar
varmıştır, bu da malum değildir. Hepimiz siyasiyiz,
halk bizden adalet bekliyor, mahkemelerden adalet
bekliyor. İşleriımiz çabuk görülsün, adil olsun, mas
rafsız olsun diyor. Şimdi yeni bir kanun değişikli
ğiyle adalet mekanizmasına bir biçim, bir şekil ve
recek değiliz. Anayasamızda ve kanunlarımızda ada
letin nerede başlayıp nerede bittiği gösterilmiştir; fa
kat buna rağmen şikâyetler var. Asıl mesele, millet
diyor ki, «Biz vergi veriyoruz, hâkimlerimiz var,
savcılarımız var, Adalet Bakanlığımız var. Tabii bu
vergilerimiz karşılığında bütün memurlar, hâkim de
dahil, savcısı da dahil, kendinden isteneni, bekleneni
-versin» diyor.
Herkesin şikâyeti, mahkemelerde işlerin uzamasıdır. Bunun çabuk görülmesini istiyor, senelerce uza
masın diyor. Mesela ben şöyle bir şeye şahit oldum:
Hacıbektaş'ta hâkimdim, 1955te bir dava havale et
miştim. 1973te temyizden ayrıldığım sıra, daha bu
muhakemenin (Ki Kayaaltı Köyünün mera davasıydı.) Reddi haklim muameleleri tamamlanmamıştı.
Aşağı yukarı epeyce sene geçmişti aradan.
Her yerde, her zaman, hepimiz, millet de, halk
da adalet çabuk tecelli etsin diyor. Yani çabuk gö
rülsün, netice alayım diyor. Hepimiz itiraf ederiz ki,
bu mekanizma istediğimiz şekilde işlemiyor. Nasıl iş
letilir? Asıl mesele, bu işin başına geçen sorumlu ve
yetkili bakan ve kişiler bunu işletmenin çaresini ara
sınlar. Mesele bu.
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen yapabilir mi
sin?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Ben biliyor muyum, ben yapabilir miyim... Bana so
rarsanız, ben diyorum ki, mevcut mevzuat içerisin
de bunu çabuklaştırmanın çareleri nelerdir; bunun
üzerinde kafa yormalı, bunun üzerinde durmalı, bu
nu sağlamalıyız; Çabuk adalet, doğru adalet ve mas
rafsız adalet. Artık bu teşhis konmuştur, herkesin
istediği bu. Bana sorarsanız nasıl çabuk adalet olur;
hâkimler teminatlıdır, bağımsızdır, Yüksek Hâkimler
Kuruluna bağlıdır. Pekli, Adalet Bakanı ne yapacak,
ne yapabilir? Bence - hani burada da çok lafını ya
pıyoruz; ilişki, diyalog diyoruz - hâkimler kuruluyla
5 —
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diyalog kurarak, ne âksakhk varsa, halledilmelidir.
Tabii bu 1961 Anayasasında teftiş yoktu. 1971'deki
yapılan değişiklikte müfettiş hâkimler ihdas edildi.
Bunlar vasıtasıyla işler daha çabu'klaştırılabilir veyahult da 'bir hareket verildbilir. Yani ben şunu yapa
rım, bunu yaparım demiyorum; yapmak için gayret
sarf edilir diyorum.
Birçok şikâyetler geliyor, bu şikâyetlerin tahkiki
de bir zam'an alıyor. Bunların çabuklaştırılması, bun
ların çalbuk görülmesi, yahut da onların harekete ge
çirilmesi gerekir. Yüksek Hâkimler Kurulunun elin
de de, çalışmayan hâkimler hakkında yetkileri var,
cezaları var, disiplin kararları var. Bunları harekete
geçirmek lazım diyorum.
T U R A N KOCAL (İstanbul) — Siz yaptınız mı?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Yaptım, yapmadım, onu benim hâkimlik yaptığım
yerlerdeki kişilere sorarsınız. Yaptığımı zannediyo
rum. Yani ben de şunu yaptım, bunu yaptım demi
yorum; yapılabilir diyorum, yapılalbilinmesine kafa
yorulmalı diyorum. Zaten ben sana bir şey söyleye
yim; Umum Müdürlüğün, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun, Adalet Balkanının başarısı, mevcudu devam et
tirmek değil; mevcuttan başka bir başarı göstermek,
bir başkalık göstermektir. Mesele bu... Herkes ya
par onu, ben de yaparım.
Şimdi bakanları götürüyoruz, bakanlığın başına
koyuyoruz, mevcut statüyü devam ettiriyor. Yani
ihal'kın istediğini, şikâyetleri yok edecek bir başarı
göstersin (Ki, başarı zordur), işte buna başarı der
ler.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Çaresi?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Çaresi, bu ^dirayettir, kabiliyettir, zekâdır, akıldır.
Bunun çaresi buy
Savcılar meselesine gelince; savcılar meselesinde
az çok Adalet Bakanlığının yetikisi vardır, Yüksek
Hâkimler Kurulunda. O da, bir iyi münasebet, beşeri
münasebet meselesidir, Savcıların (Ben hepsini söyle
miyorum) bir kısmının çalıştığını ben de görmem,
çalışmıyor, çalışmaz. Mesela Cumhuriyet Savcısı di
yoruz; tabii ki Cumhuriyetin sahibi olacak, onu ko
ruyacak, kollayacak. Cumhuriyet savcıları bazı işleri
jandarmaya havale ediyor, polise havale ediyor; o
'büyük davaları bile. Halbuki usulde hüküm vardır;
«Kendin bakacaksın» diyor, «Göreceksin, şahidi din
leyeceksin, sanığı dinleyeceksin» diyor. Hiç oralı de
ğil o adam. Davayı açtıktan sonra bunun üzerine de
gitmiyor. «Açtığım dava beraat mı etmiş, mahkûm
mu olmuş, temyiz edeyim mi, etmeyeyim mi, delil— 416
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lera iyi toplayayım mı, bir netice alır mıyım...» böyle
bir mesele yok. Eskiden olurdu, böyle hâkimler, sav
cılar vardı. Şimdi böyle bir şey yok elhamdülillah ve
üzerinden atıyor, «Adam sende, ne olursa olsun, işte
ben bitirdim...» diyor ve iddianameyi düzenledikten,
altına imzasını attıktan sonra bitliyor. Adalet Bakan
lığının herhalde bir şeyler yapması lazım bu konuda;
yapabilir de.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Ne yapması la
zım?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Turan, oturduğun yerde otur; laf edip durma yahu.
Bunu erbabı bilir. (Gülüşmeler)
Sonra bir de şu var...
Sayın Başkanım herhalde sürem az kaldı; ama,
daha...
BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Köylüoğlu.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Pek az kalmış canım.
Sayın Bakan, şu adalet personelinin % 50i mese
lesi var. Biz bunu Adalet Komisyonundan geçirdik,
Bütçe Komisyonunda. Şunu bir hal çaresine bağla
yalım, yani % 50 olmazsa % 25 verelim; ama bir
şey verelim. Çünkü onların durumlarını biliyorum.
Adalet bir bütündür; mübaşirsiz, kâtipsiz hâkim ne
yapabilir? Ne yapar? Eli koludur bunlar. Bunlara da
maddi bakımdan yardımcı olmamız lazım, farklı bir
maddi yardımda bulunmamız lazım. Bunu çoktan
beri herkes söyler, kimse de yapamaz. Bunu da çı
karmak bir dirayet meselesidir; herkes çıkaramaz
ya!...
AHMET SAYIN (Burdur) — Süleyman Genc'i
niye salıverdin?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Şimdi kendisi yok, bir şey demeyeyim artılk. Olmaz
şimdi. (Gülüşmeler)
Sonra, biz çalıştığını nasıl iddia ederiz? Biliyor
sunuz dernekler var, sendikalar var, siyaset ya
par - Biz onlardan az yapıyoruz. Eğer biz de onlar
kadar yapsak, bu memleket karmakarışık olur. Yani
iyi ki biz onlar kadar siyaset yapmıyoruz - buna rağ
men, ne dernek kapanır, ne sendika kapanır, ne kim
se de bir şey demez. Yahu, eğer derneksen, sendikaysan, siyasete hevesin varsa, buyur. İstediğin şekil
de, ta o taraftan, ta bu tarafa kadar envai türlü par
tiler var, bunlardan birisine gir; eğer babayiğfitsen,
kendine güveniyorsan, aklına güveniyorsan, zekâna
güveniyorsan işte meydan... Ondan sonra, deVleti
sırtına alıyorsun, sırtını devlete veriyorsun, devlet
ikisvesiyle siyaset yapıyorsun. Bu yakışmaz.
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SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Me
murların girmesi serbest Köylüoğlu.
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, süre bitti.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Memurlar siyaset yapamaz.
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Seçime
girer.
BAŞKAN — Sayın Öznal...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Aferin, bak seçime girdiğini iyi bildin, iyi bildin onu.
Seçime girer talbii, seçime girer de, onun da şartları
var.
Sayın Başkanım, son olarak şunu söyleyeceğin;
simidi Adalet Bakanına ve Bakanlığa...
BAŞKAN —• Süre geçti ama efendim, bitirin lüt
fen.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Tamam, okuyorum, bitiriyorum.
Kanun hâkimiyetini sağlamalk, mevcut mevzua
tın noksansız tatbiki demektir. Mevzuatın tatbikat talki seyrini takip ve tespit etmek, Adalet müessese
lerinin ve Adalet Bakanlığının vazifesidir. Bu mem
lekette kimse mevcut mevzuatın bihakkın tatbik edil
diğini iddia edemez. Etmeyince de işte anarşi orta
yerde bu şekilde yürür. Neredeyse anarşi devleti gö
türecek; biz hâlâ burada, adalet şudur, emniyet şu
dur, istihbarat şudur diye birbirimize akıl hocalığı
yapıyoruz. Hepimiz de teşhisi koymuşuz; ama ted
birlerde birleşemiyoruz. Mesele bu.
Muhterem arkadaşlar, bu bütçenin Adalet men
suplarına Hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan di
ler, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu.
Hükümet adına Sayın Adalet Bakanı, buyurunuz
efendim.
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (C. Se
natosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin sayın üyeleri, 1980 mali yılı Bütçe Tasarısının
Bakanlığımıza ait bölümleri üzerinde gerek grupları
adına, gerekse şahsı adına konuşan arkadaşlarıma
teşekkürle söze başlıyorum.
Evvelemirde, Bakanlığımız çalışmaları ve 1980
mali yılı içerisinde gerçekleştirilmesini düşündüğümüz
konularla ilgili olarak bilgi sunacağım. Bu suretle,
sayın üyelerin konuşmaları sırasında, üzerinde titiz
likle durdukları meselelere hem kısmen cevaplarımı
arz etmiş, hem de Bakanlık çalışmaları hususunda
bilgi sunmuş olacağım. Konuşmamın sonunda da,
işlenirse sayın üyelerin sorularına cevap arz edece
ğim.
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Bakanlığımız, 1979 mali yılı Bütçesine nazaran, bu
yıl bütçesini 2,5 milyar liradan fazla bir artırımla
huzurunuza gelmiştir. Bütçe tasarısının harcama ka
lemleri gözden geçirildiğinde, bu fazlalığın, sayın
üyelerin yıllardan beri üzerinde durdukları ve ten
kit konusu yaptıkları daha çok adli hizmetin aksa
madan yürütülmesini sağlamaya matuf olduğu görü
lecektir. Ancak bu artışın tüm ihtiyaçları karşılayacak
durumda olmadığı da bir gerçektir.
Sayın üyeler, Bakanlık olarak yaptığımız çalış
malarda adalet hizmetlerinde sürat, müessiriyet ve
eşitlik sağlamak, kanunsuz hareketler
kimden ve
nereden gelirse gelsin, kesin olarak bunların karşı
sında bulunmak başlıca görevimiz olacaktır. Bu gö
rüşün ışığı altında, idari ve kanuni yönden, 1980
yılında Bakanlıkça yapılacak çalışmalar hakkında Yü
ce Meclisin üyelerine aşağıdaki
sıra üzerine bilgi
sunmayı faydalı görüyorum.
İdari yönden planlanan çalışmalarımız:
2253 sayılı Kanun gereğince, Çocuk Eğitim
Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğünün kurulma
sı, çocuk mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi ve
mevcut mahkemelerin kadrolarının takviye edilmesi
için hâkim, savcı ve diğer sınıftan personel kad
re! arının sağlanmasına çalışılacaktır.
İş, eleman ve ihtiyaç durumu göz önüne alın
mak suretiyle, yeniden 10 ağır ceza, 32 asliye ceza,
47 sulh ceza, 19 asliye hukuk, 23 sulh hukuk, 10'
ticaret, 7 iş, 20 tapulama, 8 trafik mahkemesi,
31 icra hâkimliği ve 37 icra daireli çalışması plan
lanmış olup, bütçe imkânları ni'slbstinde gerçekleş
tirilmesine gayret gösterilecektir. Halen
münhal
bulunan
432 hâkim ve 308 Cumhuriyet Savcılık
kadrolarıyle,
1980 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle
açılacak kadroların doldurulması gayesiyle hâkim
ve savcı adaylığı imtihanı yapılması ve münhal bu
lunan icra memurlukları için keza imtihan açılması
da kararlaştırılmıştır.
Yasama Meclislerinde bulunan Adli Tıp Kanun
tasarısımnın kanunlaşması halinde, kanunun öngör
düğü ünitelerin kurulup faaliyete geçirilmesi hazırlığı
'süridürülmeklte olup, halen mevcut ünitelere intikal
eden işlerin, gecikmeye mahal verilmeksizin
süraitle
sonuçlandırılmasını sağlayacak gerekli tedbirler alın
mıştır. Nitekim, 1979 yılında müesiseseye intikal eden
39 351 işten 36 714'ü sonuçlandırılarak, 1980 yılına
2 600 iş devredilmiştir.
Adli sicil hiztaetlerinde sürat, emniyet ve gizliliği
sağlayacak şekilde çalışmalar
sürdürülmekte olup,
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alynca adli istaaistilk bilgilerindin nelerden ibaret olacağı
>o bunların, hangi 'sistemlerin nasıl değerlendirileceği
yoı^nda yapılan çahşfmalar sonuçlandırılıp, gerekirse
ott/i.ıasyon çalışmalarımdan yararlandınlması sağlana
caklal i a u m stajının halen yeüeıiıi seviyede olmaması se
bebiyle r>unu sağlayabilecek 'bir staj müessesesinin. 'ku- '
rulmasına imkân verecek çalışmalar yapılacaktır. 1980
yılı içincv 6 ay süreli hizıııiet öncesi yetiştirme kursu
na 50 icıa memur ve muaveni, 50 cezaevi müdürü,,
idare ve h o a p memuru, 45 gün. süreci hizmet içi ge
lişme kursla» ma 75 icra memur ve muavini 'ile '75 ce
zaevi, miidıüı, idare ve hesap memuru, bölgesel nite
likte olup 45\r gün süreli hizmet içi eğitime 440 za
bıt kâtibi ve • i00 gardiyan kursa tabi tutulacaktır:
Ayrıca, bir hafta süreli ve 150 Cumhuriyet savcı
ve yardımcısını içerisine alan bir semıi'nier düzenlene
cektir. Mevcut 653 hâkim adaylığı kadrosundan 383'ü
faal olup, münlhal bulunan 270 kadroya, 1980 yılı
içkide kura. çdldlrnek suretiyle hâkimlik ve saıvcılı'k kaıdrosurtdan geçeceklerden boşalacak olan 360
'kadroya, smavda başarı gösterenler tayin edilecektir.
Adalet dairelerimin basılı kâğıt ve kırtasiye ihti
yaçlarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde karşılamak
maksadıyla lüzumlu ödenek bütçemize konulmuş ve
dağıtımı şekli yeni esaslara bağlanmıştır.
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içi Bakanlıkta kurulmuş olan ve savcılık
sınıfıma
(mensup elemanların teşkil elıtiği büro aracılığı ile ifa
edilmekte olan hizmet, bu dönemde daha müessir
bir şekilde yürütülecektir.
Kanuni yönden planlanan çalışmalarımıza gelin
ce:.
Yasama Meclfileri gündemimde bulunan tasarı
lar: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi; Adli Tıp Kurumu Ka
nım Tasarısının Yüce Mecliste tekrar görüşülmesi;
765 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılacak değişik
lik.
Komisyonda bulunan tasarılara gelince:
Yargıtayım aşırı iş yükünü azaltmak için hazır
lanan, Üs Mahkemeler Kamun Tasarısı ile Adalet
Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanun Tasarısı halan
Millet Meclisi Adalet Koimisyonunun gündeminde
dir. Bakanlığımızın işbirliğiyle hazırlanan,
Adalet
meslek mensuplarına taziminalt verilımiesini öngören
Kanun, teklifi halen Millet Meclisi Plan Komisyo
nundadır.
Borçlar Kanun unun 110 ncu maddesini değişti
ren tasarı, davaların kısa zamanda bitirilmesini te
min -maksadıyla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bazı maddelerini değiştir ön tasarı; memuri
yet görevini terle ve yavaşlatma suçu işlemeyi tahrik
ve adam öldürme suçlarını
cezalandırma ile ilgili
Türk Ceza Kanununum bazı maddelerini değişti rai
tasan; meşhut Suçlarım Muhakeme Usulü Kanunu
nun 1 moi maddesinin (b) bendimi değiştiren kamun
tasarısı da komisyomlariîmızda bulumaktadır.

Fdeoltojik amaçlarla, devletin ülkesi ve milletiyle
bölümmez bütünlüğünü, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep
ayrılığına dayanılarak, nitelikleri Anayasada belirtilen
Cumhuriyeti ortadan kaldırma'k maksadıyla işlemen her
türlü tedhiş ve anarşi suçları, vatan sathımda can ve
mal güvenliğini, eğitim, öğretim ve Seyahat hürri
Değerti milletvekilleri, Bakanlıkta hazırlanmakta
yetini, ezcümle Anayasada yer alan temel hak ve
olan kanun tasarılarıma gelince;
hürriyetler;! tehlikeye sokacak şekilde artmış bulun
Kira Kanunu tasarısı yeniden gözdem geçirilerek
duğu gözıönünlde bulundurularak Cumhuriyeti tahribe,
en kısa bir süre içinde Yüce Meclise sunulacaktır.
halkımızın. can ve mal güvenliğini ciddi şekilde teh
Anayasanın 136 ncı maddesinde kurulması öngö
likeye düşürmeye, birlik ve beraberliğimiizi bozma
rülen ve şekil yönümden Anayasa
Maihlkeimeimcz.ee
ya yönelîik şiddet eyleimlerirtde Cumhuriyet savcıla
iptal 'edilmiş bulunan Devlet Güvenlik Mahkame'lerirının olaya bizzat el koymaları, suç delilleriyle fail--.
mkı kuruluş ve işleyişine dair Kanun tasarısı yeni
lerini eksiksiz olarak tespit etlrmeleri, zabıta makam
den ele alınmış olup, düzenlemen tasarı Yüksek Mec
larıyla işbirliği içinde bulunulması ve bu tür olay
lise .suinulacalk'tır.
lar hakkında Bakanlığa bilgi verilmesi,
yakalaman
Hükümet programında yer almış bulunan kanun
şiddet eylemi suçlularım im ceza infaz kurumlarınlda
taşanlarımdan Bakanlığımızca ilgili olanlar üzerimde
lilkkatle izlemlmıe'siyle diğer tutuklu ve hükümlüleri
çalışmalar sonuçlandırılarak, kusa sürede Yüce Mec
kışkıritmak suretiyle toplu ayaklanma, yaralama ve
lise arz edilecektir.
öldürme olaylarını çıkartanların
bu haröketlerinıim
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Kanun tasa
önlenmesi ve bu arada hükümlü ve tutuklularla ce- ] rısı yeni baştan ele alınmış olup, hazırlık bitirilmek
zaavi personelinin cam güvenliğinin tehlikeya maruz j üzeredir. Bu yasama dönemimde Yüksek Meclise su
bırakılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını takip j nulacaktır.
— 418
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1512 sayılı Noterlik Kanumınidaki uygulamada J lerle bu olaylarım hızı azalmakta ve normale dön
mektedir. Göreve başladığımız tarihte, Cumhuriyet
'görülen boşlukların giderilmesine' dair tasarı hazırlığı
sürdürülmekitedir.
savcıları ve cezaevi yöneticileri gerektiği şekilde uya
Adli Sicil Kanunun günün ihtiyaçlarını 'karşıla
rılmış ve kendilerine cezadvlerinddki firar olaylarının
yacak seviyeye getiriknösi için çalışmalara devam
önlenmesi ve gerdkli asayişin sağlanması yolünida tat
edilmektedir.
bikatla ilgili olarak kesin talimatlar verilmiştir.
Zalbıltanın adli görev tesirinin sağlanması için sür
BAŞKAN — 4 dakikanız var Sayın Balkan.
dürülen çalışmaların sonuçlandırılmasına gayret sarfADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devamla)
edilecefctir.
— Cezaevlerinde meydana gelebilecek olayların ön
Cezaevlerinideri tahliye edilen hükümlülere yardım
lenmesinde faydalı olabileceğine inandığımız bir hu
etmek ve kendilerine iş bulma konusunda yardımcı
sus da, görevinde üstün başarı gösteren infaz pefsoneolmak maksadıyla kurulması düşünülen
Patronaj
linin ödüllendirilmösâdir. 1980 yılı Bütçe Kanun Ta
Kanun TaisarıSı üzerinde çalışmalarımız devam et
sarısına konulan bir hükümle bu da sağlanmış bumektedir.
I lunmalktaldır.
Değerli milletvekilleri, ceza infaz kurumlarımıza
Ocak
sonu İtibariyle infaz
kurumlarımızda
gelince:
60 000'e yatkın tutuklu ve hükümlü bulunmakltadır.
Cezaevleri hizmeti; suçlunun cezaevine girdiği
Bunların tamamı devldbçe iaşe edilmektedir. 1979
andan itibaren başlayan bu hizmet, ceza adaletti hiz I maîlıi yılında günlük iaşe tutarı olan 16 ile 19 Türk
metleri sisteminin son halkasını teşkil etmektedir. Bu
lirası, günün dkortomik şartlarına ve ihtiyaçların ye
bakımdan, öeza hukuku, siyaset ve uygulamasında
tersiz görüldüğünden, 1980 yılında bu miktar 30
meydana gelen gelişme ve değişmeler tesirlerini bu
ila 35 Türk lirası olarak tespit edilip tutarı ödenek
hizmetlerde de göstermektedir. Diğer sosyal mües I 1980 yılı bütçesine konulmuştur.
seselerin tesirli olmadığı, ayrı ayrı karakterlere 'salhip,
Hükümlü ve tutukluların eğitimini sağlamak
bazrla'n tehlikeli ve ekserisi de pİslkiös!o'syal yetersiz
amacıyla ceızaevlerimiızde halen 122 öğretmen bu
likler içerisinde bulunan hükümlü ve tutukluların in
lunmaktadır. MİM Eğitim Bakanlığıyla yapılan işibirsan haklarına hürmet etmek suretiyle ıslahlarını sağ
I ligi sonucu, eğitim ve programa başlanmış olup ilgili
layarak, onların topluma yararlı kişiler olarak dön
j yönetmeliğe göre, kendilerine okuma - yazma öğremelerini temin, cezaevi hizmetinin başlıca görevidir.
I tilmekte ve dışarıdan ilkokulu bitirme sınavlarına
Cezaevleri bugün çeşitli zorluklar, maddi ve ma I hazırlanmak suretiyle birçoğuna bu yolda ilkokul
nevi eksiklikler içerisinde, bu hizmdti layıkı veçhile I diploması verilmektedir.
yapalbilmdk gayreti içerisindedir. Suç. işleyerek ceza
I
Yukarıda arz dtltiğimiz gibi, hükümlülerin ısla
alan ve bu suretle cezanın infazı için ceza infaz ku
hında en mühim rolü, çalıştırma teşkil dönektedir.
rumlarına kapatılan hükümlülerin topluma yeniden
I 1980 yılında açık ve yarı açık cezaevlerinün mevcudu
kazandın'laMmeleri için, cezaevlerinde uyguladığımız
I daha da çoğaltılacak ve hükümlü ve tutukluları çaıslalh sistemlerinin başında, eğitim, çalıştırma ve ma
I Ilıştırmaya teşvik ddici tedbirler artırılacaktır. Bu
nevi 'kalkınmalarını sağlama tedbirleri gelir. Bu makI cümleden olarak, çalışan hükümlü ve tutukluların
saltila oezaevlerimizde her geçen gün daha ileri çalış
ücrdtleri bir evvelki yıla nazaran % 90 civarında ar
malar yapılmaktadır. Toplumumuzu rahatsız eden ve
tırılmıştır. Bu artışın aynı nispette primlerine de iniçeşitli ideolojilerin silahlı eylemcileri yakalanıp, in
I kası sağlanmış bulunmaktadır.
faz kurumlarına alındıkça, dışarıdaki eylemlerini bu
Değerli milletvekilleri; sözümü bitirmeden önce,
rada da sürdürmelerinin yollarını aramaktalar. Za I
Sayın Hasan Akkuş'uin konuşmaları sırasında, 1979
man zaman görülen isyan, öldürme, yaralama ve fi
yılına nazaran 1980 bütçesinde lojman karşılığı parar gibi olayların hakiki sdbdbi budur. Alınan kesin
ve tutarlı tedbirler devam dttirilmdkle birlikte, göreve I ranın az bulunduğu ifade buyuruldu. Aksine, 1979
yılında bu bölüme ayrılan para 101 milyon lira iken,
başladığımız- tarihten bu yana, bilumum hükümlü ve
tutuklulara kanuni tedbirlerin multlalk olarak ve her I 1980 yılında bu miktar 740 milyon lira olarak tespit
edilmiştir. Cezaevlerinde bu müktar öyledir. 1979*da
kese eşit bir şekilde uygulanması yolundaki tutumu
muz, kanun ve nizam hâkimiydtinin 'kesinlikle sağlan I 70 milyon olan karşılık 1980'de 1 milyara çıka'rılmışmasında gösterdiğimiz hassasiyet ve aldığımız fcedlbir-I tır.
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Hâkim ve savcılarımızın bir arada bulunup em
niyetlerinin sağlanması ve mahrumiyet bölgelerimde
Iküralik yer bulamamaları gibi sıkıntıları ve tedbirleri
alabilmek için de süratle lojman yapımına devam
edilmektedir.
inşaatı davam öden 125 lojman mevcuttur; inşaatı
tamamlanıp, ikamete tahsis edilenin adedi 45'tir.
iSaym Özlbaş, cezaevlerinde hükümlülere ayrı
muamele yapılıyor, buyurdular. Bunun katiyen kar
şısındayım. En ufak haksızlığa tahammülümüz yok
tur. Bizim göravi'miz, adil bir uygulamadır. Bilinen
şeyler intikal ederse, derhal süratle telafi edilecektir.
Sayın Başkanım, ben sözümü buralda bitiriyorum.
Bütçenin milletimize ve teşkilatımıza hayırlı ol
masını diliyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. (AP
sıralarından alkışlar)
Lütfen ayrılmayın efendim.
Sayın Ege, Sayın Karaçelik, Sayın Kocal. Başka
soru soran yok. Soru sorma işlemi bitmiştir eferidim.
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BAŞKAN — Yazılı yanıt verecdk'sdniz.
Sayın Ege, buyurunuz efendim, kısa ve gerek
çesiz sorunuz.
ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sayın Başkan,
aracılığınızla sayın Bakandan aşağıdaki sorularıma
yanıt rica ediyorum.
1979 yılı çocuk yılı idi. 1980 yılında çocuk suç
lular için yeni bütçede herhangi bir gelişime ve ayrı
lan bir ödenek Meyemödim. Çocuk suçluların hapis
hanelere giridilkten sonra, suçlarının hitamında toplu
ma yararlı hale gelmeleri için nasıl bir hizmet öne
risi düşünülüyor? Bunun cevabını siözlü değil, yazdı
ve teferruatlı rica ediyorum.
Ayrıca, bugün Türkiye'de terör olayları, anarşik
»olaylar dediğimiz olayların boyutlarının büyümesinde,
ısanıyoruim ki savcılarımızın hâkimller gibi teminat al
tında olmamaları gerçeği yatmaktadır. Hazırlık yap
tıklarını söylediler sayın Balkan arkadaşımız. Yapılan
yeni hazırlık içersinde savcıların teminâtlarıyla ilgili
hazırlık var mıdıır? Nasıl bir çerçeve içersinde bu ha
zırlık yapılıyor? Bunun da yanıtını rica ediyorum.

Efendim, Sayın ismail Hakîki Öztorun, Adana
Milletvekili;
«Adana, Ceylhan, Mercimek harasında 1979'da
Ayrıca, özellikle yapılan tayin işlemlerinde talep
açılan Tarım Cezaevi hertürlü altyapı tesisinden yok
lerde; yaptığım incelemede, Türkiye'de pek çok yer
sun olup, mahkûmlar koyun istifi yatmaktadırlar.
de hâkim, pek çok yerde savcının görev almak MeOnların insanca gereksinimini sağlayacak ne türlü . imddiği görülmektedir. Bunun sebebi de - görebildi
önlemler ve yatırım düşünülmdktiedir» diyor.
ğim ölçüde - ekonomiktir. Onun için özelikle geri
'kalmış yörelerimizin hangilerinde bu yıl konut yapımı;
Sayın Balkan, sözlü veya yazılı yanıt verebilirsi
özellikle savcılar için, hâkimler için ve yine büyük
niz.
(kentlerde, kiraların altes pahası olduğu hangi büyük
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devam
kentlerde konut yapımı için bir ayırım yapmayı dü
la) — Yazılı cevap vereyim Sayın Başkan, eksik
şünmektedirler? Bunu da teferruatıyla yanıtlamıasını
olmasın diye.
sayın Bakan arkadaşımdan rica ediyorum.
BAŞKAN — Yazılı yanıt vereceksiniz.
Sayın Süleyman Sabrı Öznal, Edirne Milletve
ıBir başka ricam daha var efendim:
lkili:
İdam cezalarının, Anayasamız gereğince Millet
«Bakanlığa geldiğinizden bugüne kadar cezaev
Meclisinin onayından geçmesi gerekmektedir. Bir sürü
lerinden kaçan mahkûm sayısı nedir? Bunların ide
Mam cezası Millet MecMnin onayından geçemediği
olojik görüşleri nelerdir?
için beklemektedir. Bu olay, hapishanelerde bek
leyen bir sürü insanı ıstırap içinde bırakmaktadır.
2. Kaçan mahkûmlarda görevini yapmamış hapis
Kanaatimce, bağımsız yargı olayıma ters düşmek
hane görevlilerinden, asiker - sivil kaç kişi cezalandırıl
tedir bu olay. Mademki idam cezaları yargı organ
mıştır?
larının tümünden geçmektedir, haltta tashihi karar
3. Türkiye'de halen kaç siyasi mıahküm vardır;
ideolojijk görüşleri nedir?
organından dahi geçmektedir. Sayın Balkan arka
daşım, yaptığı çalışmalar içerisinde idam cezaları
4. Mahkûmların boş zamairilarının değerlendirilnın Millet Meclisinin onayının dışında, yargı or
mesi konusunda ne düşünüyorsunuz» diyorlar efen
dim.
ganları tarafından sonuçlandıktan sonra yerine getiril
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devamla)
mesiyle ilgili bir Anayasa değişikliği düşünımıeklte mi
— Sayın üyeye yazılı cevap vereceğim efendim.
dirler? Bunu öğrenmek işitiyorum Sayın Başkan.
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'Bir de; bazı ceza ve tevkif evlerinde insanlar,
maalesef; eski bir belediye balkanı olaralk şöyle ta
nımlamak istiyorum, gayrı sıhhi hir müessesle nitteliğindeki binalarda yaşamaktadırlar. Hem ada
let organları bu şekilde görev yapmaktadırlar bir
çok yerlerde, hem de oezavîeri bu şekildeki bina
larda hizmet görmeye çalışmazdırlar. Bu tür
binalar bakanlılkça saptanmış mıdır, hangi ilçelerde
vardır? Örneklemek istiyorum: Çatalca Cezaevi,
Rumlar zamanından 'kalmış olan bir binanın altınıda gayet ilkel şartlarda bulunmaktadır. Bunun gibi
pek çok cezaevi vardır. Bu 'tür cezaevleriyle ilgili
Sayın Bakan ne gibi önlemler düşünmektedir?
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege.
Saym Balkan, buyurun.
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz.
Efendim, 4 ncü sorunun ilgili olan kısmı, Hükü
metin bu konudaki görüşüdür. Elbette Anayasa de
ğişikliğini hükümet yapmaz.
Sayın Karaçelik, buyurunuz efendim.
BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Sayın
Başkan, aracılığımızla sayın Bakamdan şunları öğ
renmek istiyorum:
1. ıBarolar ve Barolar Birliği üzerimden vesayettin
kaldırılması hakkındaki yasa tasarısı yeniden Parlamıenltoya sevk edilecek midir?
2. Bundan böyle icra memurlarının, hâkim sınıfı
elemanlardan oluşmasını uygun görüyor musunuz?
3. Ceza Muhakemeleri Usulünlde çapraz sorgu
usûlünü uygun görüyor musunuz?
4. Adli zabıtanın, idari zabıtadan ayrılmasını uy
gun görüyor musunuz?
5. Başkâtip, kâtip, mübaşir, odacı, gardiyan gibi
adalet hizmeti mensuplarının özlük durumlarının da
ha iyiye ulaşması için düşünce ve çalışmalarımız ne
lerdir? .
6. Türkiye'de, personeliyle yasalarıyla mahkeme
kuruluşlarıyla bir adalet reformunun gereğine inanı
yor musunuz?
7. Adaletin itham, yargı ve savunma üçlüsünden
oluşacağını kabul ediyor musunuz ve bunun daha iyi
gerçekleşmesi için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?
8. Kanunların hazırlanması için yeni bir yöntem
ve bu yöntemi saptayan bir yasa tasarısı hazırlanma
sını ve Parlamentoya şevkini düşürtüyor musunuz?
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9. Ceza ve tevkif evlerinin, inSan haysiyetine ya
raşır bir hale bir an önce gdtirillmesi için neler dü
şünüyorsunuz? Bu konuda çalışma var mıdır?
10. Adalet Yüksek Meslek Okulunun yurt ça
pında yaygınlaştırılması için saptanmış bir plan var
mıdır?
11. Kamu avukatlığının, savunmanın bağımsızlığı
ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereğini
(kabul ediyor musunuz?
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Karaçelik.
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Devamla)
— Yazılı olarak cevaplandıracağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Kocal.
TURAN KOCAL (İstanbul) — Yılmaz Güney'in
geçen Hükümet zamanındaki turistik seyalha'tlarını so
racaktım, fakat sormaktan vaz geçtim.
ıBAŞKAN — Bu arada sormuş oldunuz zaten.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ADALET BAKANI Ö M E R UCUZAL (Devamla)
— Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıra
larından alkıışlar)
Aleyhte Sayın Muammer Afcsoy, buyurunuz efen
dim. (CHP ve AP sıralarından alkışlar)
MUAMMER iAKSOY (İstanbul) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri;
Adalet Bakanlığı Bütçesinde, üzerinde durulacak,
çok önemli toplum soruları var. Bunların başında kuş
kusuz, Türkiye'deki tedhiş, yani terör hareketleri ge
lir. Ancak biz, şiddet eylemlerinin yeni yasalar kabul
etmek sayesinde değil, yasaların uygulanmasını sağla
mak sayesinde durdurulabileceğine inandığımızdan;
bu konu üzerindeki görüşmelerin daha çok İçişleri Ba
kanlığı ve Başbakanlık (Bütçesinde yapılmasını uygun
görmekteyiz.
Şu kadarını belirtmekle yetineceğiz ki; şiddet ha
reketlerinin durdurulabilmesinin birinci koşulu, yasa
ları eşit ve tarafsız olarak uygulamaktır. Kim şiddete
başvurursa, ona karşı tarafsız bir biçimde yasalar uy
gulanırsa, şiddet hareketinin bataklığı kurutulmuş olur.
Ama, sol şiddet eylemcisiyle sağ şiddet eylemcisi ara
sında ayrım yapılırsa.. (Eskişehir
Milletvekilinin
mahkemedeki, aramızdaki tartışmaları buraya getire
bilmek için her kelimemden sonra bir kelime sarf
ederek beni tahrik etme yolundaki taktiğinin bugün
akamete uğrayacağını, kendisine üzülerek budiririm.
çok tahrik ederseniz - onun için bugün yazarak gel
dim - yazdığım notları okumakla yetineceğim.)
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Şimdi, demek ki arkadaşlar, eğer b'iz eylemci ko
münist ile eylemci faşist arasında bir fark yapmaz da,
Türkiye Cumhuriyetini 'baltalamak isteyen ve Türkiye'
yi Lü'bnan'laşmanın eşiğine getirmek isteyen bütün in
sanlara karşı, ciddi olarak, Türkiye'yi gerçekten kur
tarma amacıyla ve hakiki milliyetçilere yaraşır bir
biçimde - sözde- milliyeetçilikle. değil, gerçek milliyet
çilere yaraşır biçimde - bütün şiddet hareketlerinin
üstüne gidersek, o zaman Türkiye felaketten kurtulur;
aksi takdirde Lübnan'laşmanın - eşiğine geliriz.
Bu konuyu isimdi burada bıraktıktan sonra, Ada
let Bakanlığının Bütçesini ilgilendiren başka önemli
bir konu üzerinde duracağım.
(Arkadaşlar biliyorsunuz ki, Adalet Bakanlığının
hazırlayacağı yasalardan birisi de, seçim yasalarıdır.
Seçim yasaları, demokratik rejimin yaşaması - ba
kımından son derece büyük önem 'taşırlar. Eğer seçim
yasaları kötü olur, hatta çok kötü olursa, demokrasi
sözden ibaret kalır. Söz gelişi, 15 yılda bir seçim ya
pılacağını öngörürseniz, seçim vardır sözde, fakat de
mokrasi sona ermiştir. Veya Türkiye'yi iki bölgeye
ayırırsanız, her bölgede bir oy bile fazla alanın, bü
tün o bölgedeki tüm 225 milletvekilini çıkaracağını
öngörürseniz, seçim seçim olmaktan çıkar ve Anaya
sanın 2 nci maddesindeki «Demokratik»lik ilkesi
kâğıt üzerinde kalır. Bu noktalarda hepimiz anlaşma
ya varırız da, Türkiye'de yıllardan beri yine bu dere
ce demokratiklik ilkesini baltalayan ve Anayasanın 55
nci maddesindeki doğrudan doğruya ve tek dereceli
genel seçim kuralını kâğıt üzerinde bırakan, önemli bir
olgu üzerine maalesef eğilmeyiz.
Türkiye'deki önseçim meselesine değinmek isterim.
Türkiye'deki «Önseçim.» seçimi demokratik olmak
tan çıkarmıştır.
•MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Şim
di anladın.
MUAMMER AKISOY .(Devamla) — Şimdi an
ladım değil, siyasi hayatın içine girdiğim ilk günden
beri, daha Anayasayı hazırladığımız günlerden beri,
«Türkiye'de demokratiklik ilkesini ortadan kaldıra
cak en önemli hatanın, önseçim sisteminin bozuk ol
ması» olduğu üzerinde durmuşumdur.
Şimdi, bu sistemin 3 bakımdan nasıl Türkiye'de
'bir yandan «Anayasayı nasıl ihlal ettiğini», öte yan
dan «Parlamenterlerin çalışabilmesini nasıl engelledi
ğini, parlamento çalışmalarını nasıl etkilediğini» ve
üçüncü bakımdan da «Partileri nasıl soysuzlaştırdığını» belirtmek isterim.
1) Anayasanın 2 nci maddesinde, «Demokratiklik»
İlkesi vardır, 55'nci maddesinde genel ve tek dereceli
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seçim vardır. Aslında Türkiye'deki seçim, iki dereceli
'bir seçimdir. Önce bir, ilk seçilen, mütehİbi evveller
yer; 1 000 - 2 000 kişi. Bu kişiler, millet adına 3 kate
gori aday seçer: Birinci aday kategorisi, «Muhakkak
seçilecek adayları» dır. Bunlar, listenin başına yerleşti
rilmiş olanlar.. Onlar, daha önseçimde seçilmiştir.
İkinci kategori, «Seçilebilir adaylar» dır. Bu da,
partilerin seçimde alacağı oya göre, bir listeden veya
öteki listeden olacaktır.
Üçüncüsü ise, «Kesin olarak seçilmiyecek adaylar»
dır. ve liste dışına atılmıştır. Böylece birkaç bin kişi,
seçimi daha başından yapmışlardır. «Demokratiklik»
ilkesi ve «Doğrudan doğruya tek dereceli seçim»,
«Genel seçim» ilkesi ihlal edilmiştir.
2) Bu hükümler Türkiye'ye büyük bir zarar ver
mektedir. Bu da, parlamenterlerin yüksek düzeyde si
yaset imal eden, siyaset üreten şahsiyetler olması
nı ortadan kaldırmakta ve parlamenterlerimizi maale
sef özellikle delegelerin iş takipçisi durumuna düşür
mektedir. Üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar, hatta
her partiden arkadaşlarımız bazen gardan tosta alıp,
hastaneye götürmekle bir ambulans durumuna düş
mektedir. Oysa millet, bizi buraya Ahmet'in, Meh
met'in işini takip için değil, Türkiye'nin bütün anadavalarını çözecek tercihleri bulmak onları ortaya koy
mak için göndermiştir. Yani, yüksek düzeyde, en üst
düzeyde siyaset yapma görevimiz vardır bizim. Tür
kiye'nin dertlerini halledeceğiz, yoksa Ahmet'in Meh
met'in derdini değil. Ama bu önseçim sistemi durdu
ğu sürece, parlamenterler iş takipçiliğinden kurtula
maz.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ta
bii senatörler..
MUAMMER AKJSOY (Devamla) — Onu sonra,
konuşuruz, vakit verirseniz bana, bir 10 dakika da
ha, onun üzerinde de konuşuruz.
BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Aksöy.
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Teşekkür
ederim.
Şimdi en önemli 'bir nokta olarak, 3 ncü nokta
olarak da, partilerin içerisinde milletvekillerinin du
rumu, önseçim sistemi yüzünden gerçekten saygınlı
ğını kaybetmektedir. Milletvekilleri ya idareci meka
nizmaya, yahut da hizip başlarına büyük ölçüde bağ
lanır duruma düşmektedirler. Buradaki çalışması öl
çüsünde, dürüstlüğü ölçüsünde, objektif davranması
ölçüsünde..
(KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Hocam bu la
fını protesto ediyorum, lütfen tavzih ettirin Sayın Baş
kan.
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MUAMMER AKSOY (Devamla) — Arkadaş, çok
rica ederim buradaki konuşmaların ciddiyetini orta
dan kaldırmayın.
- BAŞKAN — Efendim, nedir itirazınız Sayın Çak
makçı, konuşsun, konuşalım efendim; yani bir -hatip
konuşurken oradan durmadan söz atılmaz ki efen
dim,
•KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Hangi partiye
mensup olursa olsun, milletvekilleri vicdanları ile ha
reket eden kişilerdir.
BAŞKAN —Böyledir efendim, tamam.
MUAMMER AKİSOY (Devamla) — Onu bura
ya çıkar konuşursunuz.
tşte bakın, Eskişehirli arkadaş benimle karşı karşı
ya olduğu davalardaki duruşmayı devam ettiriyor bu
rada; milletvekilliğini böyle sanıyor.
(BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen bitiriniz.
MUAMMER AKİSOY (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, 3 neü nokta; demek ki, bugünkü önseçim
sisteminin, milletvekilinin hizip başlarına ve parti baş
kanlarına karşı olan durumunu aşırı bir şekilde' ba
ğımlılığa götürmesidir. Bunun değiştirilmesi ve de
mokratik 'bir sistem (haline getirilmesi lâzımdır
Simidi arkadaşlar, başka bir noktaya değineceğim.
Yargı organları, dünyanın ıher yerinde saygıyla anılan
organlardır. Parlamento üyelerinin dahi, yargı organ
larıyla ilgili konuşmalarda bu saygınlığa dikkat et
meleri gerekir. Örneğin, «Anayasa Mahkemesi Baş
kanı burada bulunmadı» diye, gayet sert bir şekilde
ve ilkokul çocuğunu azarlarcasına «Bu şahıs gelmezse,
bir daha Anayasa Mahkemesinin Bütçesi ele alınma
yacak, konuşulmayacaktır» diyerek, sert bir dille çat
ma yoluna gidilmesi, asla doğru değildir. Bu olay,
burada cereyan •etmiştir. Oysa bu arkadaşlar bir en
gel olmasa, yıllardan 'beri buraya Anayasa Mahkeme
si (Başkanları gelirdi; gelmemiştir dediğimde dahi, yi
ne bugünkü gi'bi laflar ağzımıza tıkılmak istenmişti.
Oysa, 44 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinde, Anaya
sa Mahkemesi Başkanlarının ve üyelerinin bütçe mü
zakerelerine gelmesi açıkça engellenmiştir. Bu nokta
da 'bile incelenmeden - en ağır 'bir şekilde - Anayasa
Mahkemesine hücum edilirse; bu, mülkün temelidir
dediğimiz adalete karşı tecavüz olur. Bu grbi duygu
sal hareketlerden kaçınmaimız gerekir.
'BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz bitti efendim.
MUAMMER AKİSOY .(Devamla) — Bağlıyorum.
efendim.
Devlet Güvenlik Mahkemesiyle ilgili gerek Baka
nın, gerek grup başkanı yahut da sözcüsü arkadaşların
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görüşleri, madalyonun yalnız bir tarafına baktıkları
görünümünü vermektedir. Devlet Güvenlik Mahke
mesi Yasası tasarısı buraya geldiğinde görüşlerimizi
söyleyeceğiz. Ancak şimdiden Sayın Bakandan ve par
tilerden bir ricam olacak. Eğer 'biz, gerçekten devle
tin güvenliğini sağlamak, tarafsız hâkim, bağımsız hâ
kim sayesinde bunu sağlamak istiyorsak ve tabii hâ
kim ilkesine saygı 'göstermek istiyorsak; Anayasanın
çeşitli kısımlarının değişmesini düşündüğümüz gi'bi,
sözü geçen bu ilkeleri ortadan kaldıran 136 ncı mad
denin hükümlerini öncelikle değiştirelim ve «Şu şu
suçlarda (devletle ilgili olan suçlarda) uzmanlık mah
kemeleri kurulabilir» diye bir hüküm koyalım. Ondan
sonra bunun ayrıntılarını yasa ile saptayalım. Yoksa,
burada olduğu gibi, her hükümete hâkimi tayin etme
yolu kabul edilecek olursa; bugün şu iktidar, yarın bu
iktidar en önemli en siyasi mahkemenin hâkimini ta
yin etmiş olur ve askeri hâkimler sivillerin işlerine ba
kar,
BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz geçti efendim,
rica ediyorum lütfen.
MUAMMER AKSOY (Devamla) — ıBir cümle
île bitiyor efendim.
'Halbuki Anayasamızın ruhu, ancak sıkıyönetim
zamanında askeri mahkemelerin sivillerin davalarına
bakabilmesi yolundadır. Yoksa «Askeri hâkimlerin si
villerin davasına normal zamanlarda bakması»nı ön
gören 1971 ve 1973'de benimsenen çözüm, Anayasa
mızın felsefesine ve ruhuna aykırıdır; onun içerisinde
ki bir ur gibidir. Bunu değiştirmek gerekir bunu is
tirham ediyorum.
Teşekkür öderim.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy, bir
hususu rica edeceğim, zatıâlinizden. Konuşmanızın
bütünlüğünü bozmamak için müdahale etmedim.
Konuşmanızın bir bölümünde «Hizip liderleri ve
parti liderlerine bağlı kalmak zorunluluğunu duyuyor
milletvekillerini iz - tabii siz de bu arada, hepimiz mil
letvekili olduğumuza göre - bu, milletvekillerine say
gınlığı azaltıyor» biçiminde bir deyim kullandınız.
Bunun küçültücü bir anlam taşımadığını lütfen açıkla
yın efendim.
Sayın Çakmakçı, oldu mu efendim? Acele etmeni
ze gerek yoktu.
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Teşekkür ede
rim efendim,
MUAMMER AKİSOY (Devamla) — ıBu kürsüde
bütün gerçekler dile getirilir. Daha Abdülhamit Ana
yasasının cari olduğu zamanlarda, ismail Hakkı Be-
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yin Anayasa kitabında, Meclîs kürsüsünde her şey söy
lenebilir. O kadar ki, batta der; «Ordu isterse isyana
bile davet edilir; ama yine de söz hürriyetine engel
olunamaz» der Abdülhamit devrinin anayasasına iliş
kin kitapta.
Bu kürsüde dünyayı tenkit edeceğiz; fakat kendi
mize ilişkin noktalara hiçbir suretle değinmeyeceğiz,
böyle bir şey. olmaz! Ben ne diyorum: Milletvekili
«Haysiyetsiz» duruma düşer mi diyorum?.. Hayır!
Şunu söylüyorum: Bir davranış vardır ki, milleetvekilinin saygınlığını artırır; başka bir davranış vardır ki
azaltır. Eğer bir milletvekili, kabul edilen bir sistem.
sonucu (bir önseçim sistemi sonucu) olarak parti baş
kanlarına çok sıkı bir şekilde «bağlı kalmak veya siya
si hayatına son verme İşıklarından birini seçme duru
munda bırakılırsa, yahut da kuvvetli hizip başlarından
birine bağlı olmak, onun arzuları doğrultusunda ha
reket ötmek veya siyasi hayatına son vermek seçenek
lerinden (birini seçmek durumunda bırakılırsa, kabul
edilen böyle bir sistem o parlamenterin saygınlığını
azaltır.
Ambulansa gelince, ne diyorum? Önseçim sistemi
bazı arkadaşları (her partiden bazı arkadaşlarımızı) o
hale getiriyor ki, bir ambulans gibi hastayı alıyor, ve
götürüyor.. Bunu söyleyemeyecek miyiz? Yani, biz
kendimizi kutsal varlıklar mı sayıyoruz?
(BAŞKAN — Sayın Aksoy, bu konuda zaten söz
vermiştim, onun için teşekkür ederim efendim.
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Binaenaleyh,
sözlerimin milletvekillerinin haysiyetini, saygınlığını
düşürücü değil; yükseltici, ne yolda hareket etmemiz
gerektiğini belirtici sözlerdir; parlamenterler lehindedir.
Teşekkür ederim.
BAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy.
Bakanlık bütçesinin bölümlerine geçilmesi husu
sunda onayınızı alacağım: Kaibul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul ddilmiştir.
Bölümleri okutacağım efendini.
C) AdlaSet Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

Lira

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
1 284 102 00O
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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111 Yargılama İşleri
8 937 610 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Hükümlülerin Cezalarının İn
fazı ve Eğitimleri, Tutuklu
ların Muhafazası
3 273 391 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler
3 302 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler...
Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Adalet Bakan
lığı Bütçesi Meelisiirnıizee~ de kaibul edilmiştir.
Bütçenin ulusumuza ve Bakanlığın seçkin temsil
cilerine hayırlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim efendim.
Ç) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Programımız uyarınca Yargıtay
Başkanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesinin görüşmelerine
başlıyoruz.
Bütçenin tümü üzerinde görüşecek grup sözcüsü
değerli arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sayın
Hasan Vamık Teklin, Cumhuriyet Halik Partisi Gru
bu adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Yusuf Özbaş, Adalelt Partisi Grubu
adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlü, Milli Selamet
Partisıi Grubu adına Sayın Şener Battal.
Kişisel olarak; lehinde Sayın Çatalbaş, Sayın
Köylüoğlü, Sayın Binay: aleyhinde Sayın Onat ve
Sayın Tuna; üzerinde Sayın Azimet Köylüoğlü ile
Sayın Ali Ak söz aldılar.
Sıra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Hasan Vamık Tekin'de.
Buyurunuz Sayın Tekin, süreniz 20 dakika efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA HASAN VAMIK TE
KİN (Giresun) — Sayın Başkan, sayın mıilletvekilleri; 1980 Mal Yılı Yargıtay Bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak içtin
söz aldım. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
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1961 Anayasasının temelini oluşturan sosyal hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı ilkesi, diğer bağımsız mahkemelerle birlikte, başta bütçesini görüştuğumuz Yüce Yargıtaya emanet edilmiştir. Adalet,
erişilmesi en zor ideallerden birisidir. Bu duygunun
gerilediği toplumlarda çöküş, maddi kalkınma ne
kadar başarılı olursa olsun, kaçınılmazdır.
Cumhuriyetimizi oluşturan 3 temel erkten birisi
olan yargının bağımsızlığı, 1961 Anayasasında güvencesini bulmuştur. Yürütmenin etkisi ve günlük
politikanın dışında tutulabildiği gereksinmeleri ya
sama ve yürütme organlarınca yeterince sağlanabildiği oranda, adalet ideale yaklaşık şekilde tecelli ede
bilip
Değerli milletvekilleri, yasaların verdiği diğer iş
ler yanında, adliye mahkemelerinden verilen kararlan son merci olarak incelemek göreviyle yükümlü
Yargıtayın bütçe görüşmesi, bu kurumun sadece üst
derecedeki gereksinmeleri ölçüsünde kalmamalıdır.
Adalet bir bütün olduğuna göre, uyuşmazlığın baş
langıcından, delil toplanmasından, iddia ve savunmadan başlayarak, kararların uygulanmasına kadar
mekanizmayı bir bütün halinde görmek gerekir.
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Adaletin hak duygusuna uygun tarzda gerçekleş
mesi yanında, gecikmeden gerçekleşmesi de gerekli- I
dir. Gecikmiş adalet, kamu vicdanını ve tarafları bü
yük ölçüde rencide etmektedir.
Türk toplumundaki sosyal ve ekonomik gelişme
ler, pazara açılmalar, nüfus artışları ve hareketleri
karşısında yerel mahkemelerin işlere yetmezliği gi
derek artmakta, en çok da bu yükün altında Yargıtay
ezilmektedir. 9 Ceza ve 15 Hukuk dairesi hainde
çalışmakta olan Yargıtaya 1979 yılında toplam 240 175
dava dosyası gelmiştir. Bunun 224 984'ü karara bağ
lanmış, 15 192 adedi 1980 yılına devredilmiştir. Sonuçlandırma oranı % 94'ü bulmaktadır. 1978 yılın
da ise, gelen iş adedi 1979'dan daha az olmasına kar
şın, 1979 yılına devir 18 222 idi. Yargıtayımız başta
değerli Başkan ve üyeleri olmak üzere, her yıl giderek artan iş hacmine rağmen, üstün başarılarını muhakkak ki tüm görevlilerin olağanüstü çabalarıyla
sağlayabilmektedir.
Yargıtayımıza eş anlamda Yüksek Mahkeme kuruluşu olan başka hiçbir demokratik ülke yoktur ki,
bu kadar ağır yük altına sokulmuş olsun. Amerika
Birleşik Devletlerinde yılda 4 bin, İsviçre'de 1 000
ve îsveç Yargıtayında sadece 100'ü bulmayan iş hacmi karşısında bizim Yargıtayımızın, bu hukuku donnıuşluktan kurtarmak ve sosyal gelişmelere göre iç-
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tihat oluşturmak görevinden, giderek bu iş hacmiı
karşısında ne kadar uzaklaşmak durumunda kaldığı
açıkça görülmektedir, Bu durumda Yargıtay, 1930
sayılı Kuruluş Kanununun, gerek 1970 sayılı Kuru
luş Kanununun gerekçesinde temel işlevi olarak tarif
edilen içtihadi hukukta bir örneklik ve süreklilik sağ
lama işlevini yerine getiremez duruma düşmüştür.
Yargıtayın bu olağanüstü yükten kurtulması ve
asıl görevine gerektiği kadar eğitebilmesi için daire
adedini ve kadroları artırmak kolay ve amaca uygun
olmayan bir yoldur. Bunu yaptığımızda dosyaların
inceleme süresi biraz kısalsa dahi Yargıtay, «Olay
lar içtihadi» çemberlini kırıp «Kavramlar içtihadı»
düzeyine erişemeyecektir.
Hukuk ve Ceza Yargılama Usul yasalarıyla İcra
ve İflas Yasasında yapılan bazı değişikliklerle bir kı
sım kararların temyiz edilemezliğini getirmekte, geç
mişte olduğu gibi bundan sonra da soruna çare ola
mayacaktır.
Yıllar süren çalışmalar sonucu hazırlanan Bölge
Üst Mahkemeleri Yasa tasarısının Hükümet tarafın
dan Yüce Meclise süratte gönderilmesi, artık bu du
rum karşısında kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu suretle
Yargıtayımız insanüstü çalışma, teferruata boğulma,
kavramlar içtihadı üretememe durumundan kurtula
caktır. Bölge Üst Mahkemelerinin içtihat ayrılıkları
olması ihtimaline karşı önlemler tasarıda vardır. Mu
hakkak ki tasan, Yüce Meclislerde daha da oligunlaştınlacaktır. CHP Grubu bu yasanın çıkarılabilmesi
için elinden gelen çabayı gösterecektir.

. Görevleri nedeniyle çok şeylerden fedakârlık et
I mek durumunda bulunan hâkim, savcı ve yardımcı
adli personelin, yasalaşması çok geciken «Hâkimler
Kanunu »'da bir an önce ele alınarak, terfi ve terfih
I leri sağlanmalıdır.
Bugün Türkiye'de, raporlu ve izinliler hariç, (Sa
yın Adalet Bakanı 300 dedi) Yüksek Hâkimler Kuru
luna göre, 590 hâkim ve 300 savcı kadrosu açıktır.
I Binlerce dosya yükü altında yurdun ücra köşelerinde
I özveri ile, bazan tek başına görev yapan, hatta bazan
I tek başına, günün 24 saatinde görev yapan, tatil gün
I leri çalışan hâkim, savcı ve yardımcı personelin duru
I munun, Sağlık Örgütüne benzetilerek, Tam Gün Ya
I sasına benzer bir düzenlemeyle, bu kutsal mesleğin
özendirilmesi, onuruna yakışır hale getirilmesi, önce
likle
geri kalmış bölgelerin adalet hizmetli bakımın
I
I dan üvey evlatlıktan çıkarılması artık kaçınılmazdır.
Adalet yüksekokulları, Sayın Ecevit Hükümetin
I ce gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında hâkim, savcı
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ve avukatlarıın, fakülte öğlenimi sonuna bırakılan
•staj sistemi artık terkedlilerek, öğrenim seneleri için
de kur-pratik ve tatbiki staj yapmalarını sağlamak
gerekir.
Sayın miıMetvdkilleni; Adalet, iddia, savunma ve
karar üçlüsünü gerektirir. Savunmasız bırakılmak ve
ya savunmayı zorlaştırmak, hukuk devleti ilkesine ve
insanlık onuruna aykırıdır. Anayasamızın öngördüğü
sosyal devletin görevlerinden birlisi de, ucuz, zama
nında ve etkin savunma olanağını tüm yurttaşlarla
sağlamaktır.
Adı var, kendi yok «Adli Müzaheret» kurumu
nu yeniden düzenlemek, işlerliğini artırmak ve kolay
laştırmak; Baroların vesayetimi kaldırmak, avukatlı
ğın layık olduğu «Kamu hizmeti» niteliğine kavuş
turulmasını sağlamak; iddia makamı ile savunma ara
sındaki korkunç eşitsizliği kaldırmak, çapraz sorgu
lama olanağı dahil, yeni bir sorgulama yöntemine ge
çilerek bugünkü yetersiz sorgulama sistemini değiştir
mek gerekir. Artık çağdışı kalmış bugünkü tutanak
sisteminin kökten değiştirilerek, ilk mahkemelerde ve
Yargıtayda çağın teknik olanaklarından faydalanma
nın adımlarını atmak lazımdır.
Adaletin gecikmesinde dosyaların, özellikle ceza
kovuşturmalarının karışıklığında ve adaletin saptırıl
masında «Adli kolluk kuvvetinin» halen kurulma
ması büyük ölçüde sebeptir. Gizli yapılan hazırlık
tahkikatı, çoğu eğitimsiz, diğer birçok işlerle yüküm
lü, uzman olmayan polis ve jandarmaca oluşturul
makta, deliller onlara toplattırılmakta, çoğunlukla
iş işten geçmekte, mahkemelerde duruşma sırasında
yeterli iddia ve savunma olanakları da bulunmadığın
dan, hazırlık evrakını olduğu gibi «Yineleme» duru
muna düşmektedirler.
ıBu durum, idareden bağımsız olması gereken yar
gı erkine, yangının özünü yaralayacak kadar ileri öl
çüde bir karışmadır, Hazırliklannın sürdüğünü bildiğirniiz «Adli Kolluk Kuvveti Kurulması ile ilgili Ya
sa tas arısı»'na son şeklinin verilerek, Yüce Meclislere
şevki, Hükümetten dileğimizdir.
Yargıtayın, «Kavram içtihadı» üretmesi gerekti
ği gibi, yüksek hâkimlerin bilimsel araştırma yapma
larına da, bütçe ile olanak sağlanmalıdır.
Yaşayan hukukun en önemli belgelerimi toplayan
ive Yangıtayca aıylılk 10 000 trajla yayınlanan «Yar
gıtay Kararları Dergisi» ile üç ayda bir çıkarılan 3 000
trajlı «Yargıtay Dergisinin,», hele Demire! Hüküme
tince alınan son zam kararlan karşısında, artık ya
yınlanmaları hayal olmuştur
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1730 sayılı Yasanın 48 nci maddesi ile verilen 2
milyon TL.'lik döıııer sermaye, zamlı kâğıt fiyatları
nı dahi karşılayamamaktadır. Döner Sermayenin hiç
olmazsa 10 milyon TL.'sına çıkarılmasına ilişkin ta
sarı Ecevit Hükümetince 7.2..1979 tarihinde Meclise
gönderilmiştir. Hükümetin tasarıya sahip çıkmasını
diliyor, CHP Gruibu- olarak bu tasarının takipçisi ola
cağımızı beyan ediyoruz.
Değerli milletvekilleri; savcı ve hâkimlerin terfi
sistemi de aksaktır. Hâkim ve savcılar, Yangıtaydan
geçen ve onanma -. bozulma sonuçlarında aldıkları not
lara göre terfi etmektedirler. Sorgulamayı tutanağa
geçirme tarzından başlamak üzere bazı hâkimler not
endişesi ile, sağlam gördükleri dosyaları karara bağ
lamakta, sonucu karışık olabilecek davalar sürünce
mede ibırafcmak durumunda kalmaktadırlar. (Bu, not
la terfi sistemini de değiştirmek gerekir görüşünde
yiz.
Sayın milletvekilleri; birçok gelişmiş ülkede, ço
cuk mahkemelieri yıllarca önce Ikurulmuştur. Cezanın
ve yerine getirmenin, kişiyi iyileştirme ve topluma
kazandırma gayesine yönelmesi gerekir. Sosyal ada
letsizlikler ve ekonomik çöküntü, bozuk ve çarpık
eğitim sistemi, küçük yaştan başlayarak birçok yurt
taşımızı tutuk ve cezaevlerine göndermektedir. Top
lumun suçu, başta Meclislerin, siyaset adamlarının ve
bozuk düzen savunucularının suçu, aslında masum
kişilere, çocuklarımıza çektirilmektedir. Oeza, inti
kamcı, acımasız değil, şefkatli; cezanın uygulanması
da, iyileştirici, kişiyi topluma kazandırıcı olmalıdır.
Tenkil zihniyeti ile toplumda barış kurulamayacağı
deneyimlerle bellidir. Tutuk ve cezaevlerindeki insan
lık dışı yerleşim, bakım olanaksızlıklarının düzeMlmesi de hükümetlerin görevidir.
Sayın milletvekilleri; anarşinin üstesinden, polis
devletine geçişle gelebileceğini uman, bunun için de,
tenkilde her gün giderek şiddetini artıran bir azınlık
hükümeti var işbaşında.
Bir ay kadar önce, «Tedbirler paketi» adı altında,
«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıst»nı görüştü Yüce Meclis.
Bu tasarıda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 154 ncü maddesinin de değiştirilmesi isteniliyo" ve bununla «Kanun tarafından kendilerine veri
len veya kanun çerçevesinde kendilerinden istenen
adliyeye ilişkin görev veya işlerde, görevini kötüye
kullanan, suç işleyen görevli hakkında C. Savcılıkla-
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rının doğrudan kovuşturma açamaması, kovuşturma
için «Valinin olayı doğrulaması, ayrıca Adalet Ba
kanının izninin gerekliliği» Hükümetçe getirilmek is
teniyordu.
Bu şu demekti : Polis veya jandarma, görev yapı
yorum, diyerek, örneğin, arama emri dahi olmadan
şifahi emir olduğundan bahisle gece yarısı dilediği
meskene girecek, ırza geçmek suçu dahil her suçu iş
leyebilecek, olayın mağduru, facia karşısında hak
kını arayamayacak, (bir gecede tümü değiştirilen)
partizan valinin veya bir siyasi partiye mensup Ada
let Bakanının insafına, daha doğrusu keyfine kala
cak; namuslu vatandaşın ırzı, malı, canı bu keyfe
teslim edilecekti. CHP tasarının, geçen yasama yılı
döneminde grup görüşmelerinde bu ilkesine karşı
çıkmış, tehlikeyi görmüş, bir ay önceki Meclis görüş
melerinde de, yaptığı girişimler, verdikleri önergeler
ve oylarıyla bu tehlikeyi önlemişti.
AP'nin, bu madde dahil, tedbirler paketinde grup
sözcüsü bir değerli arkadaşımız ise, Hükümetine pa
ralel olarak, bu maddenin tasarıdaki tehlikeli şeklini
savunmuştu.
1979 yılı Yargıtay bütçesi tutanakları incelendi
ğinde, aynı değerli AP'li grup sözcüsünün, 21.2.1979
güıJü, yine AP grup sözcüsü olarak Yargıtay bütçe
si üzerinde yaptığı konuşmasında, kendilerinin, AP
azınlık Hükümetinin ve AP Grubunun bir ay önce
savunduğu bu maddeyi, «Polis devletine hızla gidişin
kesin delili» olarak ilan ettiğini görürüz.
Bu son durum, tedbirler paketinin görüşülmesin
deki AP Grubunun, sözcüsünün ve Hükümetinin tu
tumu, hangi partinin, yargının bütünlüğü ve bağım
sızlığını savunduğu, hangi parti ve hükümetin ise,
polis devletine hızla gittiğini en canlı örnek olarak,
gözler önüne sermektedir.
Sayın Başkan ve değerli milletvekili arkadaşla
rım; her türlü politik etkinin dışında tutulmaktan ve
haklı gereksinmelerinin karşılanmasından başka bir
dileği olmayan 1961 Anayasasının, bağımsız yargı,
hukukun üstünlüğü ilkesini olağanüstü gayret ve ta
rafsızlıkla, bilgi ve dirayetle yerine getiren tüm yargı
görevlilerine, yargıtay mensuplarına ve ulusumuza
İ980 bütçesinin hayırlı olmasını diüyorum.
Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Yüce Meclise derin saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekin.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın
Mehmet Yusuf Özbaş, buyurunuz.
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MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bu seneki Yargıtay bütçesi hakkındaki
konuşmama başlarken, Yüce Parlamentoyu saygıyla
selamlarım.
Anayasamızın hükmü icabı, Türk Milleti adına
bağımsız bir şekilde icrayı kazaya yetkili kılınmış
olan mahkemelerimize, kararlarını verirken çok ge
niş bir takdir hakkı tanınmıştır. Hâkimlerimiz vicda
nen kanaat getirmedikçe sanığın sıfatını, suçun ma
hiyetini ve tanıkların adetlerini mahkûmiyet için
yeterli bir delil olarak kabul etmeyebilirler. Vicdanen
suçluluğunu kabul ederek cezalandırmak istediği bir
kişinin, faydalı bulduğu takdirde cezasından azaltma
yapabilirler. Ceza miktarına göre isterlerse infazı te
cil ederler. Bazen de hapis cezasını paraya tahvil et
mek suretiyle - hükümlünün cezaevine girmemesini
sağlarlar. Fakat hâkimlerimize tanınan bu takdir
yetkisi, yalnız suçun sübutu yönündendir; Yoksa,
kanunda suç olarak vasıflandırılan bir hareketi, hâ
kimlerimiz, bu hareket suç değildir diye takdir ve
tavsif edemezler. Bir hareketin suç olup olmadığı hâ
kimin takdiriyle değil, kanunun metniyle belirlenir.
Bu itibarla, ceza hukukunda «kanunsuz suç olmaz»
şeklinde yerleşmiş olan hükmü, «kanunda suç olarak
yazılı şeyin suç olmadığı iddia edilemez» şeklinde de
ifade edebiliriz.
Bu sebeple millet adına hüküm verme yetkisini
milletten ve dolayısıyla milletin kanunlarından alan
hâkimler, kanunun açık hükümlerine karşı cephe ala
mazlar. Benim kanaatıma göre, «Bu kanun yanlıştır,
Anayasaya aykırıdır» diyerek kanun hükmünü yeri
ne 'getirmekten çekinemezler. Mahkemelerin ve hâ
kimlerin kanaatlarına göre bazı kanunlar veya kanu
nun bazı maddeleri Anayasamıza aykırı olabilir.
Hatta gerçekte de bu kanun veya madde Anayasaya
muhalefetle maluldür. O takdirde mahkemenin yapa
cağı şey, kanunun iptali konusunda Anayasa Mah
kemesine dava açmakla birlikte kanunun uygulan
masına devam etmek olmalıdır.
Çünkü, yürürlükte olan bir kanun Büyük Millet
Meclisinde çıkarılacak başka bir kanunla ortadan
kaldırılmadıkça veya usulüne göre yetkili müesseselerce Anayasa Mahkemesine açılan dava sonucun
da iptal edilmedikçe, mahkemeler o kanunu uygula
mak mecburiyetindedir. Kanunun hangi tarihte yü
rürlüğe gireceği metninde yazılıdır. Yürürlükten kalk
ması da yukarıda yazılı hallerde mümkündür. Bu
iki hat arasında kalan süre boyunca mahkemeler
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hiç bir ihtirazı kayıt ileri sürmeden bu kanuna göre hü- i tespit edilebilmesi, ancak savcıların çalışmalarıyla
küm verirler. Aksi halin kabulü takdirinde hâkimler,
mümkün olabilmektedir. Maalesef, bugün savcılık
Türk Milleti ve onun kanunu adına değil, kendi ka- l müessesesi milletin istediği tarzda ve verimlilikte ça
naatına göre hüküm tesis etmiş olurlar.
lışmamaktadır. Savcılar, siyasi iktidarların tesirinde
Hâkimler bakmakta oldukları bir davada, benim
kalmaktadır. Bunda da Yüksek Hâkimler Kurulu
kanaatıma göre, uygulanması istenen şu kanun Ana
nun Adalet Bakanlığının tesirinden tamamen kurtul
yasaya aykırıdır diyerek, Anayasa Mahkemesine da
masına rağmen, Yüksek Savcılar Kurulunun halen
va açabilir. Fakat açacağı bu dava, bakmakta oldu
Adalet Bakanının etkisinde bırakılmasının büyük bir
ğu davayı beraatle sonuçlandırma veya açtığı iptal
rolü vardır.
davasının sonucunu beklemesi için bir gerekçe ola
Çünkü, 45 numaralı Kanun, Yüksek Savcılar Ku
maz. Çünkü, kanunun vazıı değil, uygulayıcısıdır.
rulunun Adalet Bakanlığı binasında toplanıp kalem
İşgal ettiği makama da o gerçeğe uyarak ve o ger
işlerinin Adalet Bakanlığınca yürütülmesini kabul
çeği kabul ederek gelmiş bulunmaktadır.
ederken; kurulun, Adalet Bakanının riyasetinde te
şekkül edeceğini kabullenmiş ve üye tamsayısının
İçtihat ile içtihadın nakzedilmeyeceğini kabul
çoğunluğu üe toplanabilecek kurul, toplantıya katı
eden hukuk, içtihat ile kanunların nakzedilmesine
lanların çoğunluğu ile de karar verebileceğinden, Öz
asla müsamaha gösteremez. Aksi halde, hâkimler ay
lük İşleri Genel Müdürüyle, Müsteşarı da yanına
rı ayrı dava açarak kanun maddelerinin veya bütün
alacak Bakanın daima kurulda hâkimiyet sağlayabil
kanunların Anayasaya aykırılığını iddia ve dava et
mesi mümkün olmuştur.
tikleri gün, tüm yargı hizmetleri durur.
Bunun zararlı neticeleri, geçen dönemde yapılan
Hâkimler, Anayasa Mahkemesine bir iptal dava
tayin ve tasfiyelerde kendisini göstermiştir. Bazı
sı açtıktan sonra sanığı serbest bırakır veya iptal
Cumhuriyet savcıları gittikleri yere sanki anarşiyi de
davasının neticesine kadar elindeki dosyayı talik
beraber götürürken, ölen bazı savcılara, aşırı «olcu
ederse, milli iradeyi inkâr etmiş olurlar.
dernek ve partiler sahip çıkmıştır. Sayın Ecevit'in
Bu durumlarda hâkimin birisi, «Türk Ceza Ka
hoşuna gitmediği ve arzularına muhalif olduğu ci
nununun 141 ve 142 nci maddesinde yazılı suçlar fi
hetle partimiz genel idare kurulunun, sıkıyönetimin
kir suçudur; fikir ürünleri eyleme dönüşmezse Ana
lüzumuna dair görüşü hakkında dava açılma deneyi
yasamıza göre suç olamaz. Ben bu maddelerin iptali
yapılmıştır. Solculuk propagandası yapan bazı işsiz
için Anayasa Mahkemesine dava açtım» diyerek ko
avukatlar savcılık kadrosuna alınmak suretiyle ka
münizm propagandası yapan bir sanığı beraat etti
nunsuzluğa prim verilirken, kamu davası açılması
rirken; başka bir hâkim de, «Türkiye'de periyodik
elzem olan hususlarda da göz, kulak ve kalplere kilit
olarak birkaç senede bir umumi af çıkmaktadır. Önü
vurulmuştur.
müzdeki yıllarda da af çıkması muhakkaktır. Yargı
Bir sanık ve kuruluş hakkında dava açılmışsa ne
ladığımız bu sanıklar nasıl olsa o aflardan yararlana
olmuştur, mademki kararı mahkeme verecektir, macaklardır; öyleyse, mağduriyete mahal bırakmamak
sunlsa nasıl olsa mahkemece beraat ettirilir diye bir
için şimdiden sanığı tahliye etmek lazım gelir» şek
gerekçe öne sürülemez. Açılan en basit bir dava bi
linde bir gerekçeyle sanığı serbest bırakabilir. Netice
le,
kişiye bir çok külfetler yükler, hiç olmazsa fikren
de de memlekette kanun hâkimiyeti ve düzen namına
rahatsız eder. Bazı hallerde, hakkında kamu davası
bir şey kalmaz.
açılan kişiler yurt dışına çıkamaz, hatta avukat avu
Bugün kanunlarımızın uygulanması ve işlerliği
katlık
görevi yapamaz.
yönünden en büyük görev, Cumhuriyet Savcılarımıza
Suçlular hakkında savcıların dava açmamasındadüşmektedir. Çünkü, mahkemelerimiz ancak kendile
ki cinayeti ise, izah etmeye lüzum görmüyorum. Yal
rine açılan davalara bakabilmekte; yani suçlu ne ka
nız, esefle belirtmek icap eder ki, işlenen suçlara
dar belirli ve suçu ne kadar aşikâr olursa olsun, ka
karşı Cumhuriyetin koruyucusu olan savcıların sus
mu adına savcılar kendine bu konuda dava açma
kunluğu
suçluları cesaretlendirmiş ve memleketin bu
dıkları sürece, mahkemeler o kişiler hakkında ne
yargılama yapabilmekte, ne de hüküm verebilmekte- } kadar korkunç günler yaşamasında bir neden olmuş
dir.
I tur. İsminden de anlaşılacağı üzere savcılık mües
sesesi, siyasi partilerin değil, devletin yani kanunun
Bu itibarla bir hareketin suç olup olmadığının ve
bir kişinin suçlu bulunup bulunmadığının hükümle I haklarını savunur. Görevlerini yapan savcılar «benim
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Bu, parti adına konuşma olduğu için, ne diyecek
siyasi görüşümü temsil etmiyorlar» diye görevlerin- .
lerimi tespit ettim, bunları okuyacağım.
den alınıp, istifaya zorlanırsa, yahut da geçen gün
lerde, gündem dışı bir konuşmamda belirttiğim, rah
Adalet ve hâkim hakkında şimdiye kadar çok
metli Tunceli Savcısı Mustafa Gül olayında yapıl
şey söylenmiştir. Adalet, yüksek bir duygudur, mül
dığı gibi, öldürülmek için muayyen bir mahalle pos
kün temelidir. Ben, burada bilinen gerçekleri sayıp
talanırsa, diğer savcılar da iktidara hoş görünebildökecek değilim. Bu sözler adalete yaklaşmak için
mek İçin onun kanat gerdiği veya kanat gerer görün
de bundan böyle söylenip duracaktır. Adalet olmaz
düğü suçlulara ve kuruluşlara göz yumar; anaışi de
sa, toplum dağılır, devlet yıkılır. İnsanoğlu cemiyet
bu şekilde dal budak sarar. Hastalığın çaresi, savcı
olarak yaşamaya başladığından beri bunun kavgası
lık müessesesinin de ya Yüksek Hâkimler Kuruluna
nı yapmaktadır. Bu kavga bugüne kadar yapılmış
bağlanması, yahut da müstakil bir varlık olarak ça
olup, bundan böyle de devam edecektir. Adalet uğ
lışabilmesi için gerekli kanun değişikliğinin biran
runda yapılan kavga, en mukaddes bir mücadeledir.
evvel yapılmasıdır. Gerek bilgi yönünden, gerek üs
Tarihte yapılan adaletsizlikler beşerin en büyük ayı
tün meziyetler yönünden takviye edilecek bir kadro
bıdır ve mücadele için de en büyük ibrettir. Dünya
bunu mükemmeliyetle yapar. 30 yıl kadar evvel
daki ve ülkemizdeki buhranların ve bunalımların ye
Meclis kürsülerinden feryat ederek bu konuda yar
gâne sebebi, hukuk ve kanun hakimiyetindeki nokdım isteyen kıymetli hukukçularımızdan rahmetli
sanımızdır, eksiğimizdir. Demokratik hukuk devleti
Abdullah Aytemiz'in dile getirdiği gerçekler, bugün
ni bütün hukuki ve sosyal temelleriyle korumak, fert
de hükümlerini yürütmektedir.
olarak, cemiyet olarak gayemiz ve gayretimiz olma
lıdır. Hâkim, insanların hayatları, malları, hürriyet
Yargıtay icra İflas Dairesinde uzun süre devam
leri
üzerinde tasarrufta bulunan kişidir. Doğru ve
eden şerefli ve başarılı bir başkanlık vazifesinden
çabuk
adalet istiyoruz; bunun için baş unsur, hâkim
sonra, Demokrat Partiden Maraş Milletvekili seçilen
dir.
Hâkim,
haklı olanların yanındadır; vazifesi, hu
Aytemiz şöyle konuşmuştu. (Rahmetle anılmasına
kuk
hâkimiyetini
sağlamaktır; bozulan toplum hu
vesile olur düşüncesiyle bu konuşmayı hatırımda ka
zurunu iade etmektir. Adaletin zalimler tarafından
lan şekliyle tekrarlıyorum) : Hâkimlik mesleğini tatlı
çiğnenmesini önlemektir.
ve temiz suyla dolu bir göle benzeterek, «Günümüz
de bu göle yukarıdan acı sular taşıyor. Bir dere bu
gölü doldurmakta, aşağıdan da yine bir dere halinde
gölün tatlı suları yavaş yavaş boşalmaktadır. Göle
akan acı sular, meslek dışında faaliyet gösterirken
başarı sağlayamadığından, geçim kaygusuyla hâkim
liğe sığınan Hukuk Fakültesi mezunlarıdır. Gölden
akıp giden tatlı sular ise, şeref ve başarıyla hâkimlik
yaparken maddi imkânsızlıklarına çözüm zorunlulu
ğu yüzünden anamesleği terk ederek, dışarıdaki pa
raya koşan şahıslardır. «îşte, Abdullah Aytemiz'in
mesleğin kurtulması için tavsiye ettiği çare budur.
Meslek cazip hale getirilmedikçe ve hâkimlik saygın
bir durumda muhafaza edilmedikçe, adaletin layıkıy
la tecellisine imkân yoktur.
Yüksek Kurulu saygılarımla selamlarken, sözleri
me son veririm. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın İsmail Hakkı
Köylüoğlu, buyurunuz. (Alkışlar)
Söz süresi 20 dakika efendim.
AP GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY
LÜOĞLU (Ankara) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlar, hepinize saygılarımı arz ederim; par
tim adına da saygılarımı arz ederimi
— 429

İktisadi ve sosyal kalkınmamız, cemiyetin huzur
ve refahı ve saadeti ve maddi ve manevi kalkınma
mız hukuk devletinin kurulmasıyla mümkündür. Dik
tanın her türlüsü, vatanın ve milletin felaketidir. Türk
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün ve
bir Cumhuriyettir. Bunun aksini düşünmek dahi, mil
lete ve devlete ihanettir, Varlığını hürriyetçi demok
rasiye borçlu olan bütün teşkilat ve müesseselerin
vazifesi ve Anayasanın emri, ahenk içinde yerini ve
yetkisini bilerek bu mukaddes dava için çalışmaktır.
Hedef, Anayasanın temel ilkesi olan milli hâkimiyet
tir. («Bravo Köylüoğlu» sesleri)
Anayasamız, temelinde milli hâkimiyet yatan kuv
vetler ayrılığı prensibini benimsemiştir. Devletin temeL olan bu üç kuvvetin, yasama yetkisinin, yürüt
me görevinin ve yargı yetkisinin birbirlerinin yerini
ve yetkisini bilerek, ahenk içinde çalışmaları, Anaya
sa emridir. Hürriyetçi demokrasi, milletin emaneti
dir. Korumak ve yaşatmak, iktidarıyla, muhalefetiyle
vazifemizdir; sonuçtan müşterek sorumluyuz. Ka
nunsuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin, karşısı
na milletçe birlikte çıkmalıyız. Bu Devlet bizimdir,
devletten mukaddes bir varlık yoktur. Asıl marifet,
bu doğru fikirleri tatbik etmektedir. Tatbik eden
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milletler refaha ve huzura kavuşmuştur. Bu vazife
ve sorumluluk, milletin vekilleri olan bizlerin üze
rindedir. Vakit geçmeden bu büyük millete layık ol
duğumuzu aklımızla göstermeliyiz. İçinde bulundu
ğumuz nimetlerin kadrini ve kıymetini bilerek devlet
düşmanlarına karşı vaziyet almalıyız. Bunun aksi,
hak ve hürriyetlerimizin teminatı olan Devletin (Al
lah göstermesin) sonu olur. Bu yüzden tarihte helak
olmuş devletler vardır.
Yargıtay Kuruluş Kanunu 1973 yılında çıkarılmış
ve meriyete girmiştir. Bu kanun Yargıtaya bazı de
ğişiklikler ve yenilikler getirmiş ve bünyesine güç
katmıştır. Hukuk yaratmak, kanunların yurdun her
köşesinde aynı biçimde uygulanmasını kontrol etmek
ve yaratacağı içtihatlarla hukuk hayatımıza yön ver
mek, Yargıtayın vazifesi cümlesindendir. Bu sebep
ten, Yargıtay ile ilk mahkemeler arasında üst mah
kemelerin kurulması lazımdır. Bu tasarı sevk edilmiş
olup, Anayasa Komisyonundadır. Hukukçular ve tat
bikatçılar, bu üst mahkemelerin, yani istinaf mahke
melerinin kurulması görüşündedirler. Kurulduğu tak
dirde, Yargıtay bir içtihat mahkemesi olacaktır ve
saûece hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulan
madığına bakacaktır.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Anlamadım,
İstiklâl Mahkemesi mi?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
İstinaf mahkemesi, istinaf. Sizin dediğiniz İstiklal
Mahkemeleri, vatan hainleri için kurulur. Bu Devle
tin kuruluşunda da o mahkemeler vazife görmüştür.
BAŞKAN — Anlayamadı efendim.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Biz dünkü ço-"
cuklarız, pek bilmeyiz.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Bilmezseniz öğrenin. Doğru ve çabuk adalet için Yar
gıtay mensubu büyük hâkimlerimizin gayret ve çaba
göstereceklerine inanıyor ve güveniyorum. Davaların
gecikmesi, adalete güveni sarsıyor ve sarsmaktadır.
Hakkı bulmak, adaleti ' gerçekleştirmek ve hukuk
çerçevesi içinde millet yararına hizmet, bütün ada
let mensuplarının değişmez ilkesi ve ülküsü olmalı
dır.
Benim yazılı metin bundan ibaret. Yalnız ben de
min hocamın söylediği bir hususa cevap vermek is
tiyorum.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Hangi hoca
nın?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Sayın Aksoy hocanın.
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Anayasanın 136 ncı maddesinde, Devlet Güven
lik Mahkemelerinin kurulmasına dair bulunan hü
küm, amir hükümdür: «Devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kurulur.» diyor. Biz bu Anayasayı beğen
meyebiliriz, noksanları olabilir, fazlalıkları olabilir,
ama değiştirmediğimiz müddetçe... (Antalya Millet
vekili Kaya Çakmakçı ile İstanbul Milletvekili Çağ
layan Ege'nin karşılıklı konuşmaları)
Değiştirmediğimiz müddetçe...
Sayın Çakmakçı...
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, müdahale etmeyi
niz efendim yerinizden.
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Ben Sayın
Ege'ye söylüyordum.
BAŞKAN — Sayın Ege'yle de konuşmak müm
kün değil tabii.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlar, Anayasanın bu hükmü amir
dir ve binaenaleyh, değişene kadar uymaya mecbu
ruz.
Bir de Anayasanın 32 nci maddesi vardır; bu 32
nci maddesinde «tabii hâkim» ilkesi vardır. Tabii
hâkim ilkesi şu demektir : Bir suçlu suçu işlemeden
evvel gideceği mahkemeyi biliyorsa, bu tabii hâkim
ilkesine aykırı olamaz ve bu hususta Anayasa Mah
kemesinin bir içtihatı da mevcuttur. Binaenaleyh bu
radan da bir şey tutturamazsınız.
İkincisi, Anayasanın 8 nci maddesi vardır. Her ne
olursa olsun, beğensek de beğenmesek de Anayasa
nın bu 8 nci maddesinin muvacehesinde bu hükme
itaat etmeye, bu emri yerine getirmeye mecburuz.
Binaenaleyh, hocanın «bir urdur» diyerek laf etme
si bence lafı güzaftan ibarettir. («Bravo» sesleri, al
kışlar)
İşte muhterem arkadaşlar, ben yine tekrar ediyo
rum, Aksoy hoca söyledi, Anayasanın biz şimdi...
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Hoca bilemez,
hoca dünün hocası, siz bugünün hocasısınız.
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Hoca, Danış
tay hocası.
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Köylüoğlu,
siz konuşmanıza devam edip bitirin.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Bitiriyorum, bitiriyorum.
Muhterem arkadaşlar, tabii bu konuştuklarımız
zapta geçiyor. Belki yakın tarihte ve gelecekte sizle
rin çocukları ve gelecek nesil okuyacaktır. Filanca
ne demiş, filanca yerinden ne söz atmış ve memleke-
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tin bugün içinde bulunduğu buhranlar muvacehesin
de ve şu tehlikeli zamanda kim ne demiş...
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Onun için mi
bazı şeyleri söylüyorsunuz?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Söylüyoruz söylüyoruz, şuraya geçsin de ibret alsın;
diyoruz ki tehlike vardır, devlet ayağımızın altından
kayıyor, diyoruz.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Herkes ibret al
sın.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Faydalı olsun
diye mi, paçayı kurtaralım diye mi?
BAŞKAN — Sayın Onat rica ediyorum, laf at
mayınız efendim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Efendim «paçayı kurtarma» meselesi şu : Alına ya
zılan gelir, Allah ne yazdı ise odur, korkunun ecele
faydası yoktur. Biz bu memleket için, millet için
duyduklarımızı, düşündüklerimizi söylemeye ve şu
zapta geçirmeye mecburuz ve bu bizim hakkımızdır
ve vazifemizdir. Ama dinlersiniz veya dinlemezsi
niz.
Muhterem arkadaşlar, ben hakikaten şu olup bi
tenler muvacehesinde (bunu kendi grubumda da
söyledim, yine de söylüyorum) tehlike bu kadar bü
yüktür diyoruz, bunalım içerisindeyiz diyoruz, bütün
devlet teşkilatlarından şikâyetçiyiz. Millet de bize
para veriyor, maaş veriyor.
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Millet de biz
den şikâyetçi.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Millet de bizden şikâyetçi, biz hâlâ bu işleri...
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Lütfen düzel
tin, millet bize maaş vermiyor, bize ödenek veriyor.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz Sayın
Onat.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Müdahale et
miyorum, düzeltme yapıyorum.
BA'ŞKAN — Rica ederim, sizin göreviniz değil
ki efendim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Yine şunu söyleyeyim ki, buraya çıkıyor bütün lider
ler ve milletvekilleri, bu içerisinde bulunduğumuz...
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan;
sayın konuşmacı «millet bizden şikâyetçi» tabirini
kullandı. Bu da, parlamenterlere ve Parlamentoya
yakışmayan bir ifadedir. Millet hepimizi seçip gön
derdiğine göre şikâyetçi değildir. Milletin varsa şi
kâyeti 1981 'de gösterir, bu lafı tavzih ediyorum.
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Peki, siz yani «14 sene için hiç bir şikâyet yapılma
sın» diyorsunuz, Tabii Senatörler de öyle diyor, «biz
1961'de rey aldık, ta ölene kadar devam edeceğiz»
diyor. Öyle şey yok.
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Biz, Tabii Se
natör değiliz.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlar, ben şunu söyleyeyim: Ne der
seniz deyin, ne söylerseniz söyleyin, bugün bu mil
letvekillerine, bu millet temsilcilerine büyük vazifeler
düşmektedir. Bu Meclisin bu haliyle de (açıkça söy
lüyorum neye sayarsanız sayın), bu hususta ciddi'
tedbirler alınmadığından ve tedbirlere tevessül edil
mediğinden ve birlik ve beraberliğin sağlanmadığın
dan, bu mukaddes devlet varlığına karşı titiz davranılmadığından üzgünüm.
Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu.
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Battal?
Yok.
Gruplar adına görüşmeler bitti.
Lehte Sayın Mehmet Çatalbaş? Yok. Lehte Sayın
İsmail Hakkı Köylüoğlu? Konuşmuyorsunuz.
Sayın İrfan Binay? Yok. Aleyhte Sayın Gündüz
Onat, buyurun.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan,
Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Yargıtay bütçesinin görüşüldüğü şu anda bir hu
kukçu olmamama rağmen, sayın hukukçuların hoş
görüsüne sığınarak bir iki noktaya değinmek iste
rim.
I

Devlet düzeni Anayasamıza göre üç erkin var
oluşu ve güçlü işleyişi ile güçlü bir biçimde sürdürüle
bilir. Yasama, yargı ve yürütme erkleri.
Yargıtay, yargı erkinin içinde çok kutsal bir ye
ri olan bir kuruluştur. Yıllardan beri, geçmiş yılların
tutanaklarına baktım, Yargıtay bütçesi konuşulur
ken virgülü virgülüne, değişmeyen aynı cümleler ifa
de edilmiş şu yüce çatının altında. Ben bu akşam bi
raz daha değişik, hukukçu olmayan bir kimse, bir
kasaba politikacısı olarak daha değişik bir şeyler
söylemek isterdim. Hükümet ve bütçesi görüşülen ku
ruluşun oturacağı yere doğru şöyle bir baktım, Yargı
tay Başkanı yok, Yargıtayın yetkilileri yok. Geçenlerde
baktım, Diyanet İşleri bütçesi konuşulurken, Diyanet
İşleri Başkanı yok; Anayasa Mahkemesi bütçesi konu
şulurken Anayasa Mahkemesi Başkanı yok, Sayıştay
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Başkanı yok, Danıştay Başkanı yok. Özgürlükçü ve
hürriyetçi demokratik rejimin temeli olan Parlamen
to, halkın temsilcisi olan Parlamento Türk Devleti
nin, bütçesini, Hükümetin sunduğu bütçeyi anayasal
kuruluşların tüm bütçesini görüşen, kararlayan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda sayın baş
kanlar yok. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üzerindeler. Acaba bu anlayış mı hâkimdir bura
ya gelmemeyi gerektiren? Ben bu akşam...
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara)
Tamamsın sen.
G Ü N D Ü Z ONAT (Devamla) - - Efendim,
nim tamam olmam önemli değil, siz bu kata ile
derseniz askere şu Mecliste zor alırsınız tezkere.
tesadüfen seçilip şu Meclise gelmişsiniz.

—
be
gi
Siz

BAŞKAN — Efendim, siz konuşmanızı sürdürünüz
lütfen Sayın Onat.
G Ü N D Ü Z ONAT (Devamla) — Sayın Başkan,
sürdürüyorum ama bana atılan lafları ve bana gön
derilen sözleri de telgrafla cevaplandırmak mecburi
yetindeyim. (Gülüşmeler)
Şuraya asgari, ortalama 40 bin seçmen vatanda
şın oyunu alarak halkı temsil etmek üzere gelen bir
milletvekilinin, bu kadar hassas konularda lakayıt ve
gayri ciddi cevap vermesini kınıyorum şu kürsüden.
Bir milletvekilinin asli görevinin ne olduğunu, yani
siz buradasınız ya, onların olmaması ne olur şeklin
de cevaplamasını kınıyorum. Eğer aramızda bu ko
nuları bu kadar gayri ciddi ele alan milletvekilleri
varsa, Yargıtay Başkanı hasta
mıdır bilmiyorum,
işi mi çoktur veyahut da teamül müdür (tam bilmi
yorum) onu da öğreneceğiz yarın. Anayasa Mahke
mesi Başkanı, Danıştay Başkanı, Diyanet İşleri Baş
kanı, o gelmeyecek, bu gelmeyecek, doğrudur; mil
letvekilleri hoş görüyor çünkü. Çünkü milletvekille
ri Anayasanın temel ilkelerine ve ruhuna sadık ka
larak onları ciddi bir biçimde korumak amacıyla
burada milletvekilliği
yapmak değil de, Kırklareli
ilinden gelecek, Kaynarca köyünün Hasan kaptanıyla çarıklı erkânı halkına çay ısmarlamak için bura
ya geldiyse, böyle konuşur. Ama biz Kaynarca'dan
gelecek seçmenlere burada çay ısmarlamak için de
ğil, Anayasanın temelinde, temel ilkelerinde söz edi
len milletin vekilliğini yapmaya buraya geldik. Onun
için, burada bütçesini onaylayacağımız dairenin, ku
ruluşun, bakanlığın en yetkilisi burada olacak. Ol
muyorsa, buraya katılmıyorsa, siz burada seçmene
selam söylemek için konuşuyorsanız onun değeri
yoktur ve ben de onun için konuşmuyorum.
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Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onat.
Buyurun Sayın Adalet Bakanı Ömer Ucuzal.
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (C. Se
natosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım;
Gecenin bu geç vaktinde, sizi bu yorgun saatiniz
de meşgul etmek istemezdim. Anayasanın 139 ncu
maddesinden güç alan yüksek yargı organımız Yar
gıtay için arkadaşlarımın görüşlerine teşekkür ede
rim. Ancak bir hususu açıklığa kavuşturmak için
huzurunuza geldim.
Yasama, yürütme ve yargı organı üçlüsünde, Yü
ce Meclislerde yargı organının bütçeleri görüşülür
ken, kendisine karşı, gerek yasama ve gerekse yürüt
menin bağımsızlık durumunu ihlal etmeme yönün
den kuruluş kanunlarında birer madde konmuştur.
Yargıtayın, Anayasa
Mahkemesinin ve Danıştayın
bütçeleri Parlamentoda görüşülürken, bu organların
başı değil, Adalet Bakanı tarafından bütçelerin gö
rüşülmesinde o organlar temsil edilir, diye hüküm
vardır.
Bu bakımdan Sayın Onat arkadaşım üzülmesin
ler, kanunun hükmüne dayanarak ben kendilerini
temsil ediyorum ve bu kanunların getirdiği hüküm
ler muvacehesinde de bu üç yüksek mahkemenin baş
kanları burada bulunmuyor. Bunu arz için huzuru
nuza geldim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — So
ru yok mu Sayın Başkan.
BAŞKAN — Soru şu ana kadar bize intikal et
medi. Soracaksanız Sayın Bakana sorarız efendim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — So
rum vardı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sorunuz var, tabii efendim hakkı
nız. Ben yazılı soru olmayınca, her hangi bir istek de
gelmeyince Sayın Bakana teşekkür ettim efendim.
Buyurun sorunuzu sorunuz efendim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, elimde iki tane gazete var. Birisi 14 Ocak
1980 tarihli Sabah Gazetesi, diğeri de 17 Ocak 1980
tarihli Aydınlık Gazetesi.
14 Ocak 1980 tarihli Sabah Gazetesinde; Hüseyin
Tanrıkulu imzalı «Anlaya» başlığı adı altında, İstan
bul mahkemelerinin birinde yolsuzluk yapıldığı id
diaları bütün delilleriyle sergilenmiş. Mahkemelerin
savcıları (A) rumuzlu şahsın tutuklanmasını ister-
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ken, bu şahıs bir yolunu bulup hapishaneye girme
meyi başarmış ve devam ediyor. Bu mahkemenin
hangi mahkeme olduğu da, 17 Ocak 1980 tarihli Ay
dınlık Gazetesinde belirleniyor: İstanbul Dördüncü
Ağır Ceza Mahkemesi. Bir toplu kaçakçılık suçu
hakkında açılan bir dava olduğu belirlenen davada
ki bu olay, Bakanlığa intikal etmiş mi? İntikal etmiş
se her hangi bir muamele yapılmış mı? Yüksek Hâ
kimler Kuruluna intikal ettirilmiş midir?
Bunu sormak istiyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt.
Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (C. Sena
tosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, bu soruya
yazılı olarak cevap vereceğim efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak sorunu
zu yanıtlayacaklar Sayın Aykurt.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan,
bu soru Yargıtayla ilgili değil ki?
BAŞKAN — Aslında soru hakikaten Yargıtayla
ilgili değil; ama Sayın Aykurt söze başladı, sözünü
kesmedim. Gerçekten Sayın Bakana, Adalet Bakanı
olarak belki yöneltilebilir. Bunu açıklama fırsatı
verdiniz, teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, son söz milletvekilinindir
kaidesine uymak için Sayın Azimet Köylüoğlu ile
Sayın Ali Ak'ı arıyorum. Yoklar.
Yargıtay Başkanlığı bütçesinin görüşmeleri sona
erdi.
Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum :
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Ç) Yargıtay Başkanlığı Bütçesi
Bölüm
101

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

111

Yargı hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

900

Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir,

77 022 000

166 099 000

699 000

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Yargıtay Başkan
lığı bütçesi de Meclisimizce kabul edilmiştir. Bütçe
nin Yargıtayımızın değerli mensuplarına ve ulusumu
za hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Bugünkü programımız tamamlanmıştır.
21 Şubat 1980, yani bugün saat 10.00'da toplana
rak 1980 mali yılı bütçesine kaldığımız noktadan gö
rüşmelere devam etmek üzere birleşimi kapatıyorum
efendim.

»-©-<<
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GÜNDEMİ
4gNCİ BİRLEŞİM
20 . 2 . 1980 Çarşamba
Saat : 10.00
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
- SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X I . - 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C, Senatosu :
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C, Senatosu S.
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 2. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Ibaşfkanhadan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318;
C. Senatosu 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Se
natosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 3. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
ile 19S0 Yılı Ankara, Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M.
Msclki S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953)
(Dağıtaıa tarihi : 14,2.1980)
X 4. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se
natosu : 1/654) (M. 'Meclisi S. Sayısı : 405; C. Senaitosu S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
* X 5. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dan* C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321;
C. Senatosu : 1/655) (M. Meclisi Ss Sayısı : 406;
C. Senatosu S. Sayısı : 955) (Dağıtma tarihi :
14.24980)

X 6. — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu^
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Konıkyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Se
natosu S. Sayısı : 956) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 7. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
baş&anhkları tezkereleri. (M% Meclisi : 1/323; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 8. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. <|M. Meclisi : 1/324;
C. Senatosu : 1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409;
C; Senatosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma, tarihi :
14.2.1980)
X 9. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325
C. Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410;
C. Senatosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi
14.2,1980)
X 10, — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi : 1/326; C. Se
natosu : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Sena
tosu S. Sayısı : 960) (Dağıtma, tarihi: 14.2.1980)
X 11: — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. S*
natosu : 1/661) (M, Meclisi S. Sayısı : 412; C. Se,
natosu S. Sayısı : 961) (Dağıtma tarihi : J4.j2.1980)
X 12. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ye -Bütçe Karma Komisyoncu Ra»

poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328;
C. Senatosu : 1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413;
C. Senatosu S. Sayısı : 962) (Dağitma tarihi :
14.2.1980)
X 13. — 1980 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Raporu
na, dair C, enatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 4(1.4; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 14. — 1980 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330;
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C.
Senatosu S, Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 15. — 1980 Yılr İstanbul Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senaitosu ve Bütçe Karma Komis
yonu (başkanlıkları tezkereleri. (M, Meclisi : 1/331;
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416;
C. Senatosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi :
14.2.1980)
X 16. — 1980 Yıiı İktisadi ve Ticari İlimler
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu Raporuna, dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi ' 1/332; C, Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S,
Sayısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma
tarihi : 14.2.1980)
X 17. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333;
C. Senatosu : 1/667) (M.-Meclisi S. Sayısı : 418;
C. Senatosu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi :
14.2.1980)
X 18. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S, Sayısı : 419; C. Se
natosu S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 19. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C.

Senatosu : 1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420-; Q Se
natosu S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 20. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi : 1/336; C. Se
natosu : 1/670) '(M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı : 970) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 21. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü iBütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senaitosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M.^ Mec
lisi : 1/337; C. Sena,tosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma, ta
rihi : 14,2.1980)
X 22. — 1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu ıbaşlkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/338; C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi St Sa
yısı : 423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980)
X 23. — 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M.
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973)
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 24, — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi.S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980)
X 25, — 1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna 'dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı :
426; C, Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi :
14.2.1980)
X 26. — 1980 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi J l / 3 4 2 i

— 3

C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C.
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 27. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları teskereleri,
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977)
(Dağıtma, tarihi : 14.2.1980)
X 28. — 1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C.
Senatosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Se
natosu S. Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 29. — 1980 Yılı Ormatn Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345;
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C.
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
3
SEÇİM

4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silajı, araç ve gereçlerle
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262)
X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi :
1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. Sayısı :
401; C. Senatosu S. Sayısı: 950)
X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/317; C, Se
natosu : 1/651) (M, Meclisi S. Sayısı : 402; C. Sena
tosu S. Sayısı: 951)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

Dönem : 5
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

423

1980 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Teskereleri. (M. Mec
lisi : 1/338; C. Senatosu : 1/672)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 972)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7228-1/672
BÜTÇE KARMA

11.2.

KOMİSYONU

1980

BAŞKANLIĞINA

ligi : 9.1.1980 gün ve 1/338-75 sayüı yazımız :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta ibü 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu
nan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1980 yılı Büfesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
İhsan Sabri Çağlayangil
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
129

AÇİK OY NETÎCESr
Kabul
Ret

:

98
31

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/338, C. S. 1/672
No. : 151

12 . 2 . 1980

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli, 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen
«Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
ekli olarak sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Nurettin Ok
Çankırı Milletvekili
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı

Döneni : 5
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 429

1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344;
C. Senatosu : 1/678)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 978)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7234-1/678

7.2.

1980

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 4.1.1980 gün ve 1/344 - 74 sayılı yazınız :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.2.1980 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ye açık oyla kabul
olunan, Tekel Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İhsan Sabri Çağlayangil
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
AÇIK OY NETİCESİ
Kabul
Ret

148
111
37

Bütçe Kanma Komisyona Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/344, C. S. 1/678
No. : 157

12 . 2 . 1980

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1980 tarihli, 31 noi Birleşiminde aynen kabul edilen
«Tekel Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli
olarak sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Nurettin Ok
Çankırı Milletvekili
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
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