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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluk bulunmadığından; 

Millet Meclisinin toplantıya çağrıldığına dair 
Millet Meclisi Başkanlığının 24 . 9 . 1976 tarih ve 
4824 sayılı tezkeresi okunamadı. 

C. Senatosu fevkalâde toplantı halinde olduğun
dan, 

30 Eylül 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 15.00'te son verildi^ 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Diyarbakır 

Macit Zeren Sebahattin Savcı 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

»•<e»»—•*-• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER — Ekrem Kabay, (Burdur) Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 95 inci BMeşlimi Açıyorum. 

n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yapılan yoklama neticesinde çoğunluğumuzun 

mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 
Bu itibarla, 5 . 10 . 1976 Sah günü saat 15.00'te... 

NÎYAZÎ UNSAL (Erzincan) 
yemezsiniz sayın Başkan!.. 

O tarihe ertele-

BAŞKAN — 5 . 10 . 1976 Salı günü saat l5.CQ'te^ 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 

-• 894 — 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özerin, bir koruma memuruna dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/601) 

3 . 8 , 1976 
Cumhuriyet Senaltıasu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandıırnknasını arz edenim. 

Malatya Senatörü 
Hamdu Özer 

L 22.6,1976 günü saat 03.00\l'e Millî EğMın 
Balkanı Ali Naili Erdem'in ikamet yerinde koruma 
görevi yapan polis memuru M. Kemal Yıldırım 
apartmandan içeri giren birkaç kişiye giriş nedenini 
sorunca tecavüzle uğramış, bdindeki taJbancaıyı almak 
isteyenlerle yaptığı mücadelede tabanca ateş alınca 
bacağından yaralanmış ve bacak kemikleri kırılmış
tır. Mütecavizler Akay Caddesi sakinlerinin gözleri 
önünde kaçarak uzaklaşmışlardır. 

Bakanlıkça bu mütecavizlerin araştırılması ciheti
ne gidilmiş midir ve bunlar yakalanmış mıdır? 

2« Aynı gece Numune Hastanesine kaldırılan 
polıis memurunun ifadesi alınmış ve 23 gün hastanede 
tedavi edildikten sonra bacağı boydan boya alçıya 
alınarak evinde yatmaya terk edilmişltiir, Halen ye
rinden doğrulamaz bir durumdadır., Buna rağmen 
1.7.1976 tarihinde (tahkikattın selâmetle yürütülmesi) 
gerekçesiyle vilâyet makamınca görevden uzaklaştı
rılması tebliğ edilmiştir. Gönderilen bu tebellüğ bel
gesinde 657 sayılı Kanunun 137 ve 140 ncı maddele
ri mesnet olarak alınmıştır- Bu maddelerde tahki
katın selâmetle yürütülmesi gerekçesi yoktur. Aslın
da bu polis memuru, bir âmir olmadığı için, tahkika
tın seyrine etkili olmayacağı gibi, yerinden kalka-
smıyacak derecede bir bacağı alçıdadır. 

Böyle olunca, Vilâyet Makamının görevden uzak
laştırma gerekçesinde bir mantık isabeti var mıdır? 

3., 657 sayılı Kanunun 139 ncu maddesi bir me
mur görevden uzaklaştırıldıktan sonra, hakkında 
derhal soruşturmaya başlanmasını şart göstermek
tedir. Buna rağmen 1 Temmuz'dan bugüne kadar 
bu soruşturma yapılmamıştır. 

Aynı madde hükmünde bunu yapmayan âmirler 
hukukî, malî ve cezaî sorumlıuînğa tabi oldukları ci
hetle Bakanlıkça bu yolda bir işlem yapılmakta mı
dır? 

4< ıBu memur 5 hizmet yılını doldurmamıştır., 
Değil kendi kendisini sakatlamak, görevinde vuru
lup ölse dahi, ne emekli, ne mahil ve ne de şehit ay
lığı alamaz. Böyle olunca intihara kalkışmak yeri
ne memuriyetten heran istifa etmek hakkına da sa
hiptir. Şu halde, görevden uzaklaştırmanın daya
nacağı hiçbir sebep ortada yokken, bu durumda 657 
sayılı Kanunun 139 ncu maddesinde belirlenen âmir
lerin kasten memuru mağdur etmesi hali doğmuş 
değil midir? 

5. Bu memurun daha önceki trafik görevinde 
âmirlerinin ve Millî Eğitim Bakanını koruma göre
vinde Sayın Bakanın görüş ve vicdanı kanaatleri so
rulmuş mudur? 

6. Bu aparmana giren mütecavizlerin kim için 
ve ne maksatla girmek istedukleri yolumda Bakanlık
ça bir araştırma yapılmış mıdır? 

Bir hükümet üyesini korumak için sakatlanan bu 
memuru hükümetin koruması gerekirken onu ceza
landırmaya koyulmasındaki sebepler nelerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve Işl. B - 3 
Konu : Soru önergesi Hk. 

ilgi : 23 . 8 . 1976 gün ve Kanunlar Md. 9813-
4028/7-601 sayılı yazıya. 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer'in, 3.8.1976 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevabı aşa
ğıda çıkarılmıştır. 

Mahallinden alman bilgilere göre; 
1. Millî Eğitim Bakam Sayın Ali Naili Erdem' 

in, ikâmetgâhını korumakla görevli Ankara Emniyet 
kadrosu polis memurlarından Mustafa Kemal Yıldı
rım, 22 . 6 . 1976 günü saat 03.00 sıralarında apart
mana giriş nedenini sorduğu iki kişinin tecavüzüne 
maruz kaldığını ve mücadele esnasında ateş alan res
mî tabancası ile dizinden yaralandığını iddia etmiş
tir. 

Dizinden yaralı olarak Numune Hastanesine kal
dırılan polis memurunun buraca yapılan muayenesi 
sonunda nefesinde alkol kokusunun bulunduğu da 
tespit edilmiştir. 

İfadesinin samimiyetinden şüpheye düşülen ve va
zifesinin basma alkollü geldiği sabit olan M. Kemal 
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C. Senatosu B : 95 30 . 9 . 1976 O : 1 

Yıidırım'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
137 ve 138 nci maddeleri gereğince Valilikçe görev
den uzaklaştırıldığı ve hakkında açılan soruşturma
nın henüz sonuçlanmadığı anlaşılmıştır. 

2. Öteyandan memurun olay gecesi kendisine 
saldırarak kaçtıklarını iddia ettiği iki meçhul şahsın 
aranmasına da devam edilmektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Hükümetçe çıkarılan son yan öde
me kararnamesine dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/608) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Hükümetçe son çıkarılan yan ödeme kararna
mesinde Emniyet görevlilerine (Polis memurlarına) 
yıpranma zammı, mahrumiyet zammı, iş güçlüğü iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı verildiği halde, 
sayıları yüzbinleri bulan ve her türlü güvenimizi, kı
şın ayazında gece sabahlara kadar gezerek fiilen sağ
layan çarşı ve mahalle bekçilerine bu gibi yan öde
meler neden yapılmaktadır? 

2. Bu kararnameyi çıkarırken çarşı ve mahalle 
bekçilerinin görev nitelik ve nicelikleri neden hakkı 
ile incelenmemiştir? 

3. Yeni ek kararname ile bu görevlilere Emniyet 
görevlilerine verilmekte olan yan ödemelerden baş
ka; yıpranma zammı tayın bedeli zammı, can tehli
kesi zammı gibi yan ödemelerin verilmesi mümkün 
değil midir? 

4. Ayrıca Doğu Anadoiuda çalışan bu gibi gö
revlilere (odunun tonunun 1 200 - 1 300 lira kömü
rün tonunu 680 - 700 TL. olduğu nedeniyle) veril
mekte olan 90 lira yakacak zammının en az bir ton 
odun ve bir ton kömür alabilmeleri için 2 000 TL. 
sına çıkarılması mümkün değil mi? 

5. Çarşı ve Mahalle bekçileri de Personel Kanu
nu kapsamına alınıp maaşlarından vergi kesilmeye 

başlandığından eski aldıklarından daha da eksik pa
ra ellerine geçmekte olduğundan mağduriyetlerinin 
önlenmesi için asgarî ücret ayarlaması, asgarî geçim 
indirimi, asgarî ücret miktarlarındaki gelirlerinden 
vergi kesilmemesi giyişi ve ayakkabı gibi yardımlar 
yapılamaz mı? 

T. C. 
İç'şieri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personal 30 . 9 1976 

Şube : Kadro 
Konu : Yazıh Önerge Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îl!gi : Gn. Seıkreteriik Kanunlar Md. lüğünüîi 
14 . 9 . 1976 tarih ve 4069 - 10000 - 7/608 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Senatörü Sayın Hiıimii Naılbantoğlu'nun 
Çarşı ve mahalle bekçjüerîniü özlük haklarına dair 
yazsih soru önergesi mdeftenmiş ve cevabı aşağıya çıka-
rtlmıştıır. 

Yan ödemelerle Igtiili olarak yapılan hazırlık çalış
maları safhasında Emniyet Genel Müdürlüğünün bü
tün personöliinfn görev niteGÜk ve reçellikleri teferruatlı 
olarak iineelenımıiş gerekli mütalâa 'ilgili mercilere su
nulmuş, 7/12070 sayılı Bakanlar Kurulu Karan Sle 
Çarşı ve Mahalle bökçiierüine 100 puan dş ilişki zammı 
öngörülmüştür. 

Yıpranma zammı 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunu ille, tayin bedeli Bakanlar Kurulunun 15.8.1973 
tarih ve 7/6565 sayılı Karan ile düzenHanmişîıİT. Çarşı 
ve Mahalle hekçilerîirae de bu hakların tanınması mez
kûr Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararında yapılacak 
değıişilkliikle mümkündür. 

Yakacak zammındaikli artrş ancak 4178 sayılı Ka
nunda yapılacak değişiklikle mümkündür. Asgari üc
retten vergi kesilmemesi için, 193 sayılı Gefisir Vergisi 
Kanununda değişöklik yapılması lâzım gelmektedir. 
Çarşı ve Mahalle bekçilerine de giyecek yardımı ya-
primaktadır. 

Arz ederini. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 
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