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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 arka
daşının, deniz ile ilişkilerimizin ve den:zciliğimizin 
gelişi "rilmemesinin nedenlerini saptamak amacıyla 
(10/1), 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10 arka
daşının, bitkisel ya» üreticisinin sorunlannı saptamak 
amacıyla- (10/2), 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10 arka
daşının, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorunla
nnı saptamak amacıyla. (10/3), 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 40 arka
daşının, TRT Kurumu konusunda- (10/4), 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 arkadaşı
nın, fındık konusunda (10/5) birer Meclis Araştırma

sı açılmasına ilişkin önergeleri okundu; gündemdeki 
yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecek
leri bildirildi. 

Komisyonlara, siyasi parti gruplarınca gösterilen 
adaylar seçildiler. 

20 Aralık 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.14'te son verildi. 

Başkan 
Cahit Karakaş 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

No. : 4 
II — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 12 . 1977 Pazartesi 

Tasarılar 

a) Kanun Hükmünde Kararnameler : 
1. — (J57 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 

Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırıl
masına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/1) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
(2) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiş
tirilen 89 ucu maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/2) (Plan Komis
yonuna) 

3. — 657 sayıflı Devlet Memurları Kanunu ile bu 
Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldı
rılmasına dair Kanun Hükmünde (2) sayılı Karar
namenin 1 n«ei maddesiyle değiştirilen 224 ncü mad
desinin son iki fıkrasının değiştirilmesine! ilişkin Ka
nan Hükmünde Kararname (1/3) (Plan Komisyo
nuna) 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
(2) sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve geçici maddeler ek
lenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/4) 
(Plaın Komisyonuna) 

5V — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
(2) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştiri

len 178 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/5) (Plan 
Komisyonuna) 

6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
(2) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
4 ncü maddesinin «D» bendi ile ek geçici 21 nci 
maddesinin 2 fıkrasının değiştirilmesine ilişkin (7) 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname. (1/6) (Plan Ko
misyonuna) 

7. — 657 saydı Devlet Memurları Kanunu ile bu 
Kanunim 1327 sayılı Kanunla değiştik bazı madde
lerinin değiştirilmesine ilişkin (8) sayılı Kanun Hük
münde Kararname. (1/7) (Plan Komisyonuna) 

8. ;— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerle değişik bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(1/8) (Plan Komisyonuna) 

9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 ncu maddede 
değişiklik yapılmasına ilişkin (10) sayıh Kanun Hük
münde Kararname. (1/9) (Plan Komisyonuna) 

10. — Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası 
kuruluşuna ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 
(1/10) Plan (Komisyonuna) 
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b) Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderilen Kanunlar : 

11. — Madencilik Reformu Kanunu ve Cumhur
başkanlığınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi. (1/11) (Plan Komisyonuna) 

12. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniver
siteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun ve Cumhurbaşkanlığınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. (1/12) 
(Plan Komisyonuna) 

13. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanlığınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. 
(1/13) (Plaın Komisyonuna) 

c) Kanun Tasarıları : 
14. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı 

maddeleri ile (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına ve ek ikindi maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı. (1/14) (Plan ve Adalet komis
yonlarına) 

15. — Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Taz
minat Kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı. (1/15) (Plan ve Milli Savunma 
komisyonlarına) 

16. — 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun 
üc 27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan 
26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı. (1/18) 
(Plan Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 

Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Kıdem Tazmi
natlarından alınan Gelir Vergisinin kaldırılmasına 
ilişkin yasa önerisi. (2/1) (Plan Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Muhasebei Umu
miye Yasası ile Artırma, Eksiltme ve İhale Yasasın
daki miktarların yükseltilmesine İlişkin yasa önerisi. 
(2/2) (Plan Komisyonuna) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Türkiye Beledi
yeler, İl Özel İdareleri, İktisadi Devlet Kuruluşları 
ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu MEY AK 
kanun teklifi. (2/3) (Plan Komisyonuna) 

4. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
eski Üyesi Bahriye Üçok'uın, 5434 sayılı TC Emek
li Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra ek

lenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/4) (Plan Komisyo
nuna) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (Plan Komisyonuna) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın* Devlet 
Memurları Kanununun ek geçici 10 ncu maddesinin 
(a) işaretli fıkrasının değiştirilmesi ve bu maddenin 
son fıkrasının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi. 
(2/6) (Plan Komisyonuna) 

7. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın 991 sa
yılı Kanunla Devlet Deniz Yollan ve Limanları Genel 
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabri
kalar, MKEK İşçi Emeklileri, Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hak
kındaki Kanunu değiştiren 1189 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 2 ek geçici 
madde eklenmesine İlişkin kanun teklifi. (2/7) (Plan 
Komisyonuna) 

8. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 657 
saydı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 
saydı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fık
rasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/8) 
(Plan Komisyonuna) 

9. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, sosyal 
maksatlı fon ve kredilerden faiiz alınmamasına iliş
kin kanun teklifi. (2/9) (Plan Komisyonuna) 

10. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 sa
ydı TC Emekli Sandığı Kanununun 41 ve 53 ncü 
maddelerine bağlı fiili ve itibari hizmet müddetlerini 
gösterir tabloların değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/10) (Plan 
Komisyonuna) 

11. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla değişik 
31 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/11) (Plan Komisyonuna) 

12. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın* 1598 
saydı Mali Denge Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/12) 
(Plan Komisyonuna) 

13. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nunun 3 ncü maddesinin (b) fdcrasının değiştirilme
sine ilişkin kanun teklifi. (2/13) (Plan Komisyonuna) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, tabiplerin 
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mesleki pratik tatbikatına ilişkin kanun teklifi. (2/14) 
(Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

15. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, İş Mah
kemeleri kanun etklifi. (2/15) (Plan ve Adalet ko
misyonlarına) 

16. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Mil
letvekili Azimet Köylüoğlu'nun* yurt dışındaki Türk 
işçilerine konut, küçük sanat, işletme ve tarım kre
dileri verilmesi ve 499 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/16) (Plan Ko
misyonuna) 

17. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın» 193 
sayılı Gelir Yergisi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/17) (Plan Ko
misyonuna) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İs
tiklal Madalyası Kanununa ek 869 sayılı Kanuna bir 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/18) 
(Plan ve Milli Savunma komisyonlarına) 

19. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, gö
rev başında ölen, yaralanan basın mensuplarına veri
lecek tazminat ve bağlanacak maaşlara ilişkin kanun 
teklifi. (2/19) (Plan Komisyonuna) 

20. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı mad
delerine fıkralar eklenmesine ve bazı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine (Şişkin kanun teklifi. (2/20) 
(Plan Komisyonuna) 

21. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü mad
desinin (a) fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi. (2/21) (Plan Komisyonuna) 

22. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, 
sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair 
kanun teklifi. (2/22) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonlarına) 

23. — İstanbul Milletvekilli Süleyman Arif Emre' 
nin, 22 . 11 . 1972 tarih ve İ630 sayıh Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/23) (Plan ve 
Milli Eğitim komisyonlarına) 

24. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre' 
nin, 12 . 8 . 1971 tarih ve 1468 saydı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde assubay nasbedilenlerfe giyecek ve teç
hizat verilmesi hakkında Kamına bir geçici madde 

eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/24) (Plan ve Mil
li Savunma komisyonlarına) 

25. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre' 
nin, muvazzaf subay ve askeri memurlara verilecek 
elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna bağlı 
Kara, Deniz ve Hava Ordusu mensupları için liste
lere ikişer kalem teçhizat eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/25) (Plan ve Milli Savunma komisyonla
rına) 

26. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Memur 
Yardımlaşma Kurumu Kanunu teklifi. (2/26) (Plan 
Komisyonuna) 

,27. — Konya MÜletvekili Şener Battal'ın, 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa ek geçici madde 34 ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/27) (Plan ve Milli 
Savunma komisyonlarına) 

28. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Tabii 
afetler dolayısıyla yapılan borçlandırmaların terkini 
hakkında kanun teklifi. (2/28) (Plan, Bayındırlık 
İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) 

29. — Kütahya Milletvekilli İlhan Ersoy'un, esnaf 
ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun teklifi. (2/29) (Plan ve Sağlık 
ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

30. — Kütahya MÜletvekili İlhan Ersoy'un, Dev
let ihale kanunu teklifi. (2/30) (Plan Komisyonuna) 

31. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'm, 6972 sayıh Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunun 8 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. (2/31) 
(Plan ve İçişleri komisyonlarına) 

32.^— C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı üe Ankara 
Milletvekili Semih Eryddız'ın, 31 . 12 . 1960 tarih 
ve 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 18 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/32) (Plan 
Komisyonuna) 

33. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu MÜletvekili Sabri Tığlı ilke Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 657 saydı Devlet Memur
ları Kanununun 36 nci maddesini değiştiren 1327 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin YII nci bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/33) (Plan Komis
yonuna) 
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34. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, hâkim ve savcılar ve Danıştay ka
nun sözcüleri ve raportörleri», Yargıtay yazı işleri mü
dürleri, kalem şefleri, kâtipleri ve mübaşirlerine, Da
nıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri 
Yargıtay başkâtipleri, zabıt kâtipleri ile Adliye baş
kâtip, zabıt kâtibi ve mübaşirlerine, kıdem zammı 
verilmesine ilişkin kanun teklifi» (2/34) (Plan Komis
yonuna) 

35. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 657 
sayılı Yasaya geçici bir madde eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi. (2/35) (Plan Komisyonuna) 

36. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 492 sayılı Harçlar Yasasının 34 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi. (2/36) (Plan 
ve Adalet komisyonlarına) 

37. — C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın, 
1340 tarih ve 518 sayılı merhum Ziya Gükalp Beyin 
Ailesinin Terfihine Dair Kanunun değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi. (2/37) (Plan Komisyonuna) 

38. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile 
5 arkadaşının, Memur Yardımlaşma Kurumu Kanun 
teklifi. (2/38) (Plan Komisyonuna) 

39. — Erzurum Milletvekili Çetin Bozkurt üe 
Kars Milletvekili Hasan Yıld iran'ın, Orhan Yavuz'un 
eşi ve iki çocuğuna vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına ilişkin kanun teklifi. (2/39) (Plan Ko
misyonuna) 

40. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 32 
arkadaşının, 193 saydı Gelir Yergisi Kanununun 31 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi .(2/40) 
(Plan Komisyonuna) 

41. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile 
5 arkadaşının, 193 saydı Gelir Yergisi Kanununun 
980 sayılı Kanunla değişen 31 nci maddesini değişti
ren kanun teklifi. (2/41) (Plan Komisyonuna) 

42. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege ile Ha
tay Milletvekili öner Miski'nin, 657 sayılı Yasaya ta
bi veya aylıklarını bu Yasaya göre alan kamu görev
lileri ile diğer personel yasalarına tabi ve TC Emekli 
Sandığı iştirakçisi olanlara, bunların emekli, dul ve 
yetimlerine konut edindirme ve konut tazminatı ve
rilmesi hakkında yasa önerisi. (2/42) (Plan Komis
yonuna) 

43. — Adana Milletvekili Nedim Tarhan'm as
gari ücretten gelir vergisi kesilmemesi hakkında ka
nun teklifi. (2/43) (Plân Komisyonuna) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
1 . 7 . 1976 tarih ve 2022 saydı 65 yaşım Doldur

muş Muhtaç ve Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşla
rına AyüV Bağlanması Hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/44) (Plan Komisyonuna) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 2013 sa
ydı Kanunla değiştirilen ek 6 nci maddesi ile aynı 
Kanuna 2013 saydı Kanunla eklenen ek 1 nci mad
desinin ve 2013 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/45) (Plan Ko
misyonuna) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde ve 5434 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/46) (Plan ve Adalet komisyon
larına) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklenmesi, 5 nci 
maddesinin birinci fıkrasının 8 nci bendinin ve ikin
ci fıkrasının (e) bendinin kaldırılması ve 72 nci mad
desine bir (c) bendi eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/47) (Plan, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komis
yonlarına) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
14 . 7 . 1965 tarih ve 657 saydı Devlet Memurları 
Kanununun 108 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/48) (Plan Komisyonuna) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa bir ek mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/49) (Plan Ko
misyonuna) 

50. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
657 saydı Devlet Memurları Kânununun 104 ncü 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklif i. (2/50) (Plan Komisyonuna) 

51. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkralar eklen
mesi ve bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi hak
kında yasa önerisi. (2/51) (Plan Komisyonuna) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Yergisi 
Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik 18 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/52) (Plan 
Komisyonuna) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümlerinin kaldınl-
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ması ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/53) (Plan Komisyonuna) 

54. — Sivas Milletvekili Azimet Köylıioğlu'nun, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/54) (Plan Komisyonuna) 

55. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütünde 
çalışan öğretmenlerle öğretmenlik yapma niteliğini 
taşıyan yöneticilere eğitim ödeneği verilmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/55) (Plan ve Milli Eğitim komis
yonlarına) 

56. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanu
nunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve ilgili kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/56) (Plan, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal tşler 
komisyonlarına) 

57. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurin Kanununun 46 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi ve mezkûr kanunun 49 ncu maddesine iki 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/57) (Plan ve 
Sağlık ve Sosyal tşler komisyonlarına) 

58. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
193 sayılı Gelir Yergisi Yasasının 20*2 sayılı Yasa ile 
değişik 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi. (2/58) (Plan Komisyo
nuna) 

59. -T- Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Emlak Alım Yergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile 
değiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/59) (Plan 
Komisyonuna) 

60. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendine 
bağlı 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/60) (Plan Komisyonuna) 

61. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasasının ek 6 ncı 
maddesini değiştiren 2013 sayılı Yasanın yürürlük 
tarihinin 1.3.1971 tarihine götürülmesine daıir kanun 
teklifi. (2/61) (Plan Komisyonuna) 

62. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunlarda de-
ğâşiklik yapılması, muhtarlara emeklilik, sağlık ve sos
yal güvenlik haklarının tanınması hakkında kanun 
teklifi. (2/62) (Plan Komisyonuna) 

63. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 23 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/63) 
{Plan Komisyonuna) 

64. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 
36 ncı maddesinin (A) bendinin (5) numaralı fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/64) (Plan 
Komisyonuna) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasasının bazı mad
delerini değiştiren 1922 sayılı Yasada değişiklik ya
pılmasına dair yasa önerisi. (2/65) (Plan Komisyo
nuna) 

66. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Gelir Yergisi- Kanununun 31 ve 34 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair yasa önerisi. (2/66) (Plan Ko
misyonuna) 

67. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı 
maddesiyle bu Kanuna ek 1425 sayılı Kanunla ek
lenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 
2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair 2013 sa
yılı Yasanın 5 nci maddesinin değiştirümesâne dair 
yasa önerisi. (2/67) (Plan Komisyonuna) 

68. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 2013 s ayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/68) (Plan Komisyonuna) 

69. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) ben
dine bağlı 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi. (2/69) (Plan Komisyonuna) 

70. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
237 sayılı Taşıt Kanununa ek (2) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. (2/70) (Plan 
Komisyonuna) 

71. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/71) (Plan Komisyonuna) 

72. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
10 Haziran 1949 gün Ve 5441 sayılı Devlet Tiyatro
su Kuruluşu Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 14 . 7 . 1970 ve 1310 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine (D) fıkrasının eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/72) (Plan ve Milli Eğitim komisyonlarına) 
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73. — Sivas Milletvekili Azimet KöylUoğlu ve 
Ankara Milletvekili Semih Eryddız üe Kastamonu 
Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 23 . 2 . 1961 tarihli ve 
257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 
17 . 4 . 1975 tarihli ve 1890 sayılı Kanunla değişik 
6 ncı maddesinin (b) bendinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun teklifi. (2/73) (Plan ve Mâli Savunma komis
yonlarına) 

74. — Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğhı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığlı'nın, 65 Yaşını Doldurmuş Muh
taç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkındaki 2022 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/74) 
(Plan Komisyonuna) 

75. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 
Ankara Milletvekili Semih Eryddız'ın, 223 saydı De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunu
na bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifL (2/75) (Plan ve Milli Savunma komisyon
larına) 

76. — Sivas Milletvekili Azimet KöylUoğlu'nun, 
657 saydı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine ek geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (2/76) (Plan Ko
misyonuna) 

77. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, ce
zaların infazı sırasında ve infazından sonraki korun
maya ait kanun teklifi. (2/77) (Plan ve Adalet ko
misyonlarına) 

78. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla değişik 31 nci 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/78) (Plan Komisyonuna) 

79. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuru
luşu hakkında 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddeler 
eklenmesi ve bazılarının kaldırdması hakkında ka
nun teklifi. (2/79) (Plan Kondisyonuna) 

80. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğhı'mm, 6245 saydı 
Harcırah Kanununun 24 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin kamun teklifi (2/80) (Plan Komisyonu
na) 

81. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Me
murları Kanununun bazı maddelerini değiştiren 4258 
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sayılı Kanunun 2 nci maddesi ite 4862 saydı Kanu
na bağlı (1) saydı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında 665 saydı Kanunun 2 nci maddesi ve 3017 sa
yılı Kanunun 1246 sayılı Kanunla değişik 65 nci mad
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/81) 
(Plan ve Sağhk ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

82. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 31 Aralık 1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
madde ve f ücralarının ve 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/82) (Plan Komis
yonuna) 

83. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi. (2/83) (Plan ve Adalet komisyon
larına) 

84. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryddız'ın, 193 saydı Gelir 
Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/84) (Plan 
Komisyonuna) 

85. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Yükseköğretim 
kurumları ve kamu araştırma enstitülerinde görev ya
panların askerlik hizmetlerini düzenleyen kanun tek
lifi. (2/85) (Plan ve Milli Savunma komisyonlarına) 

86. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 21 Mayıs 1953 
tarih ve 6085 saydı Karayolları Trafik Kanununa ek 
madde eklenmesine dair 13 . 5 . 1964 tarih ve 471 
sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/86) (Plan ve İçişleri komisyonlarına) 

87. — Sivas Milletvekili Azimet KöylUoğlu'nun, 
karı ve kocanın Emeldi Sandığına bağlı iştirakçi ol
maları halinde birinin ölümünde maaşının sağ kalan 
diğer eşe bağlanması hakkındaki kanun teklifi. (2/87) 

. (Plan Komisyonuna) 
88. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı'nun, 

5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümlerinin kaldırd
ması ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kında kanun teklifi. (2/88) (Plan Komisyonuna) 

89. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız Se Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığh'nm, 1101' saydı Kanundan ya
rarlanamayanlar için 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekîi Sandığı Kanununa bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/89) (Plan Komisyonuna) 
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9Q. — Ankara Milletvekili Semih Eryddız ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sahil Gü
venlik Gene] Komutanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun teklifi. (2/90) (Plan, Milli Savunma 
ve İçişleri komisyonlarına) 

91. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 
2510 sayılı İskân Kanunu ile bu Kanuna ek 1306 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir 
madde ilavesi hakkında kanun teklifi. (2/91) (Plan, 
İçişleri, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonlarına) 

92. — Ankara Milletvekili Semim Eryıldız'ın, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek ka
nun teklifi. (2/92) (Plan Komisyonuna) 

93. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 357 
sayılı Askeri Hâkimler Kanununa bir ek ve bir ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/93) 
(Plan, Adalet ve Milli Savunma komisyonlarına) 

94. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Başbakanlık 
Atom Enerjisi Komisyonu Teşkilatında döner serma
yeli işletmeler kurulmasına ilişkin kanun teklifi. (2/94) 
(Plan Komisyonuna) 

95. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5434 
saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/95) (Plan Komisyonuna) 

96. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 
29 . 7 . 1970 tarihti ve 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/96) 
(Plan Komisyonuna) 

97. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Müetvekili Sabri Tığlfnm, 2 . 9 . 1971 gün
lü 1479 saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/97) (Plan ve Sağlık ve Sosyal îşler komisyon
larına) 

98. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 1479 sayılı 
Bağ - Kur Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
ve yeni maddeler ilavesini öngören kanun teklifi. 
(2/98) (Plan Komisyonuna) 

99. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekilli Sabri Tığlı'nın, ferdi spor branş
larında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanmış 
amatör sporculara «Vatani hizmet aylığı» bağlanma
sı hakkında kanun teklifi. (2/99) (Plan Komisyonu
na) 

100. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek bir 
madde ilave edilmesine dair kanun teklifi. (2/100) 
(Plan Komisyonuna) 

101. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
eski halk ozanlarımızdan Sivas ili Şarkışla ilçesi 
Höyük köyünden 75 yaşına ulaşmış Aşık Ali İzzet 
Özkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması
na dair kanun teklifi. (2/101) (Plan Komisyonuna) 

102. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabu
lü hakkındaki 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü 
maddesi (a) fıkrasının tadiline dair kanun teklifi. 
(2/102) (Plan Komisyonuna) 

103. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmeı De-
' mir Yüce'nin, Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
maddesinin (A) işaretli bendinin (4) işaretli hükmü
nün değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/103) (Plan 
Komisyonuna) 

104. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet De
mir Yüce'ınin, 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi. (2/104) (Plan Komisyonuna) 

105. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet De-
mur Yüce ile C. Senatosu Mardin Üyesi Sait Mehmet-
oğlu'nun, Devlet Memurları Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılma
sına ve bu Kanuna bazı maddeler ve hükümler ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/105) (Plan Komisyo
nuna) 

106. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Arıkan'ın, 5434 «saydı TC Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/106) (Plan Komisyonuna) 

107. — C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'm, 
Özel kanunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden 
aylık alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun 
teklifi. (2/107) (Plan Komisyonuna) 

108. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, kamu personeline kira 
yardımı yapılmasına ilişkin kanun teklifi. (2/108) 
(Plan Komisyonuna) 

109. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, 6 Ocak 1961 tarih ve 
193 sayılı Kanunun 28 . 2 . 1963 tarih ve 202 saydı 
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Kanunla değişik 18 ncü maddesinin değiştirilmesine 1 
ilişkin kanun teklifi. (2/109) (Plan Komisyonuna) 

110. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Devlet Memurları Kanununa bir geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. (2/110) (Plan Komisyo
nuna) 

111. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, 492 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/111) (Plan ve Adalet komisyon
larına) 

112. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
«İdareıi Umumiiyei Viilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 I 
gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 140 ncı mad- I 
denin 1 nci fıkrası ile 116 ncı maddesinin değiştiril- I 
meşine ilişkin kanun teklifi. (2/112) (Plan ve İçişleri 
komisyonlarına) I 

113. — Kars Milletvekilleri İsmet Atalay ile Ha
san Yıldınm'ın, 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü I 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/113) (Plan ve Adalet komisyonlarına) I 

114. — Kars Milletvekili Hasan Yıldınm'ın, Me
mur ve Müstahdemlere Yerilecek Fevkalade Yakacak I 
Zammı Hakkındaki 4178 sayılı Kanunun 9 ncu mad- I 
desinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/114) 
(Plan Komisyonuna) I 

115. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra- I 
himoğlu'nun, Adliye Başkâtip, Zabıt Kâtibi, Müba
şir ve diğer Adliye mensuplarına tazminat verilmesi
ne ilişkin kanun teklifi. (2/115) (Plan ve Milli Savun
ma ve Adalet komisyonlarına) I 

116. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-
rahimoğlu'nun, Avukatlar yardımlaşma sandığı ka- I 
nunu teklifi. (2/116) (Plan ve Adalet komisyonları
na) 

117. — C. Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bîr fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/117) (Plan Komisyonuna) 

118. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege ile Har 
tay Milletvekili öner Miski'nin, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Yasasının 980 sayılı Yasa ile değişik 31 nci mad
desinin değiştirilmesine ilişkin yasa önerisi. (2/118) 
(Plan Komisyonuna) 

119. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege ile Ha
tay Milletvekili Öner Miski'nin, 1475 saydı İş Yasa
sının 33 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Yasaya 
bir geçici madde eklenmesine ilişkin yasa önerisi. 
(2/119) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonla
rına) I 
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120. — İçel Milletvekili Süleyman Şünşek'in, 657 
sayılı Yasanın 1897 sayılı Yasa île değişik 36 ncı mad
desinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin yeni
den düzenlenmesine dair kanun teklifi. (2/120) (Plan 
Komisyonuna) 

121. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Er
dinç'in, Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi Rapor
tör, Danıştay Raportör, Kanun Sözcüsü ve Başyar
dımcıları ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının maaş 
ve tazminatlarına ilişkin yasa önerisi. (2/121) (Plan 
ve Adalet komisyonlarına) 

122. — Yozgat Milletveküİ Mevlüt Güngör Er
dinç'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağ
daşmayan işler ve emeklilikten gelmiş üyelerin yal
nızca kendi ödenek ve yolluklarım alacaklarına dair 
yasa önerisi. (2/122) (Plan ve Anayasa komisyonla
rına) 

123. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ile 2 ar
kadaşının, 10 . 2 . 1954 gün ve 6245 saydı Harcırah 
Kanununun bazı maddeleri ile aynı Kanunun 7145 
ve 181 sayılı Kanunlarla değişik 1 nci ve 33 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/123) 
(Plan Komisyonuna) 

124. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 
Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, asgari üc
retten gelir vergisi kesilmemesi hakkında kanun tek
lifi. (2/124) (Plan Komisyonuna) 

125. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile 
Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, fazla mesai
den gelir vergisi kesilmemesine dair kanun teklifi. 
(2/125) (Plan Komisyonuna) 

126. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Er-
dinçlin, doktorların tahsilleri kadar mecburi hizmet 
yüklenmelerine ve reçetelerin Maliye Bakanlığı tara
fından hazırlanmasına ilişkin yasa önerisi. (2/126) 
(Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına) 

127. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Er
dinç'in, tüm kamu görevi yapanlar ile emekli, dul ve 
yetimlere kura ye yakacak tazminatı Verilmesine dair 
yasa önerisi. (2/127) (Plan Komisyonuna) 

128. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 94 ncü mad
desinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesi ve bir ek mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/128) (Plan 
Komisyonuna) 

129. — Kayseri Milletvekili Mehmet Zeki Okur 
ile 2 arkadaşının, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 3 ncü maddesinin değiştiril-
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meşine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/129) (Plan Komisyonuna) 

130i. — C Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ile 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/130) (Plan Komisyonuna) 

C. SENATOSUNDAN DÖNEN İŞLER 
a) Kanun tasarıları : 
1. — Atatürk Akademisi kanun tasarısı. (1/16) 

(Plan Komisyonuna) 
2. — 4036 saydı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 

22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 

BAŞKAN — Od okunmak suretiyle yoklama ya
pılacakta'. Sayın üyelerin, salonda bulunduklarım 
yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın arkadaşların 

birer tezkere ile Başkanlığa bildirmelerini rica ede
rim. 

Çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere geçmeden evvel, hatırlatmada bulu

nacağım: Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi-

1. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âsık'ın, Kay-
seri'de polis tarafından bir vatandaşa yapılan işkence 
konusunda gündem dışı konuşması. 

değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. (1/17) (Plan Komisyonuna) 

b) Kanun teklifleri : 
1. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 

29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi. (2/131) (Plan Komisyonu
na) 

2. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/132) (Plan Komisyo
nuna) 

•t 

mini yapamayan komisyonların, bugün seçimlerini 
yapmaları için, toplantı yer ve saatlerini belirten da
vetiyeler sayın üyelere gönderilmiştir. Toplantı yer 
ve saatlerini gösteren liste ayrıca Hân tahtalarına da 
asılmıştır. Komisyonlarımızın çalışmaya başlayabü-
mesi için sayın arkadaşlarımın toplanarak, biran ev
vel seçimlerini tamamlamalarım önemle rica ede
rim. 

Görüşmelere başbyöruz. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır; 
gündeme geçmeden evvel, iki sayın arkadaşıma gün
dem dışı söz vereceğim. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : HaHl Karaath (Bursa), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 racu Birleşimini açıyorum. 

UI. — YOKLAMA 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİSI KONUŞMALAR 

— 490 — 
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Kayseri'de bir vatandaşa polis tarafından yapılan 
işkence konusunda Sayın Gani Âşık, buyurun efen
dini. 

Sayın Gani Âşık, konuşma süreniz beş dakikadır; 
bu süreyi aşmamanızı ve konu dışına çıkmamanızı 
rica ederim. 

A. GANÎ ÂŞIK (Kayseri) — Uyarınızı dikkate 
alacağım Sayın Başkam. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kayseri toplum polisinde görevli Naci özgoren 

ismindeki toplum polisi memuru, 10 Aralık 1977 gü
nü yanında eşi de olduğu halde, Kayseri'de Kazancı
lar Çarşısında alış - veriş yapmaya çıkar. 

Kim olduğu hâlâ belirlenemeyen; ama ruhen ve 
ahlaken zayıf birisi olduğu belK olan bir kendini bil
mez, polis memurunun eşine sözle sarkıntılıkta bu
lunur. 

Sivil kıyafetle geziyor bulunmasına rağmen bey
lik tabancasını yanında taşıdığı anlaşılan toplum po
lisi memuru, silahını çekerek bu şahsa ateş etmek 
isterken, olayla hiçbir ilişkisi bulunmayan Erol Yıl
dız isimli bir yurttaşımızı yaralar. 

Yaralının, tedavi altına alınarak, olayın adliyeye 
intikal ederek bu şekliyle kapanması gerekirken ve 
beklenirken, Kayseri toplum polisinde görevli 89 
toplum polisi memuru, olayın cereyan ettiği Kazan
cılar Çarşısına kovboy filmlerindekine benzer bir bas
kın düzenlerler. 

Böyle bir olayla hiçbir ilişkisi olmayan, hatta 
böyle bir olayın cereyan ettiğinden haberdar dahi 
bulunmayan 27 tüccar ve esnaf, işyerlerinden ve ti
carethanelerinden alınarak, polis karakoluna de
ğil i Yüce Meclisin özellikle dikkatini çekerim - top
lum polisi karargâhına götürülürler; orada, toplum 
polisleri, bu 27 masum yurttaşımıza doyuncaya ka
dar, kendilerini tatmin edinceye kadar, yoruluncaya 
kadar işkence ederler, sopa çekerler ve onlara, tüm 
Kayserililere, çok galiz, burada tekrarına imkân bu
lamadığım şekilde - çok af buyurun -. küfürler savu-
rurlar ve «Kayserililer Rumdur» dahi diyebilirler. 

Sayın milletveldlleri, Kayseri toplum polisinin, 
Vahyi, Emniyet Müdürünü ve saygıdeğer adalet ci
hazını yok farz ederek, Yeniçeri ocağının isyan duy
gusu ve başıboşluğu içerisinde, amirlerine ve Devlet 
otoritesine başkaldırması olayım, son yularda Tür
kiye'de cereyan eden genel asayişsizlik hadiselerinden 
ve Devletin uğratıldığı zaaftan soyutlamanın doğru 
olmayacağı ve bu niteliği ile olayın; idari, siyasi ve 
sosyolojik yanlarının da ağırlık kazandığı kanaatin
deyim. 

I Değerli milletvekilleri, tarih boyunca din ulema-
I sı ve bilgiler yetiştiren; dinine, imanına ve muked-

desatına titizlikle bağlı olan; Türklük gururu Erciyes 
Dağı gibi muhteşem olan Kayseri halkına reva görü-

I len bu kötü muameleyi Yüce Mecliste, demokrasi 
I adına, hukuk devleti adına kınıyorum. Sorumluların 
I süratle cezalandınlmasını ve güvenini yitirmiş oMuk-
I lan Kayseri halkına hizmet edemeyeceklerinden, der-
I hal Kayseri'den alınmalarım Sayın İçişleri Bakanın-
I dan rica ediyorum. 
I Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıra-
I larından alkışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âşık. 

I 2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nın, 
I memleketimizin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik 
I ve politik ortam konusunda gündem dışı konus-
I ması. 
I BAŞKAN — İkinci arkadaşımız da, Bitlis Mület-
I vekili Sayın Abidin İnan Gaydalı, memleketimizin 
I içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve politik orta-
I mın analizini yapmak üzere gündem dışı söz istemiş

tir. 
I Sayın Gaydalı, sizin de konuşma süreniz 5 daki-
I kadir; konu dışına çıkmamanızı rica ederim. 
I Sayın Gaydalı, buyurun efendim. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (BitMs) — Sayın Baş-
I kan, değerli arkadaşlarım; 

Çok renkli ve tarihi günlerimizi yaşamaktayız. Bu 
I nedenle, sorumluluğunu yüklendiğimiz 42 milyonluk 
I ulusumuzun geleceğine ışık tutabilmek amacıyla, ben 
I de tarihi bir görevimi yapmak istiyorum. 

I Bugün, güzel Türkiyelinizin Ve 42 milyonluk nüfu-
I sumuzun içinde bulunduğu huzursuzlukla nereye gide-
I ceği ve nerede duracağı problemini süratle çözümle-
I mek zorundayız. Karmaşık görülen bu denklemi çö-
I zebilmek için, gerçekleri ortaya sergilemekte fayda 
I vardır. 
I Hiç de hoş olmayan sosyo - ekonomik ve sosyo -
I politik ortamımızın sorumlusu, kanımca, Süleyman 

DemirePdir. (CHP sıralarından alkışlar.) Bu bozuk 
yapıtın mimarı da gene Sayın Süleyman Demirci'dir. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bendenizi sabır ve sükûnetle dinlemenizi istirham 
ederek açıklamalarıma devam etmek istiyorum. 

I Analiz ve kanıma göre, sorumlu, Sayın Demire! 
ise, başsorumlu da Sayın Bülent Eceviftir. (AP sıra
larından alkışlar, CHP sıralarından «Yuh» sesleri.) 

I BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyin. 
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ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bir taraftan allkış, arkasından 
«yuh» demek.... Bu, sizlere yakışır bir iş değil; beni 
dinleyin ben de, sizler gibi ıstırap dolu bir kişiyim. 
(Alkışlar) 

Kuşku duyduğumuz bozuklukların yapımında mi
mari bir hata varsa, başmiman da gene Sayın Bülent 
Eceviftir* 

Muhterem arkadaşlarım, bir yapıtın mimarı Ve 
başmiman birbirine sırt çevirir, işi, talihsiz demokra
simizin prematüre parti kalfalarına bırakırlarsa, elbet
te ki, ulaşacağımız sonuç, içinde bulunduğumuz ortamı 
olacaktın 

Yüce Meclisimizin seçkin evlatları, sizlere sesleni
yorum: İkbal ve saadetini, hemcinsinin sefalet ve fe
laketinde arayan insanlar olmayalım. 

Mevcut artimetiğe göre, Yüce Meclisimizin, sıfır
dan sonsuza kadar yapamayacağı bir konu, çözemeye
ceği bir denklem bulunmadığı inancındayım. 

Yaşam tatlı Şeydir; hiç bir kimse, ana, baba, bacı 
kardeş ve evlatları için kendisini bile bile feda etmez; 
fakat, anayurdumuzun hangi noktasında ollursa olsun, 
vuku bulacak en ufak bir olay için canını kurban et
meyen bir fert düşünebilir misiniz? Asla! 

Lütfen dünkü gazete manşetlerine bakınız: Son se
çimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'riin % 42,9, Ada
let Partîsi'nin % 37,19 oranında oy aldıkları bilinen 
bir gerçektir. «Müh* irade» dediğimiz bu kudretli güç
ler toplamı, % 79,28'dir. Eğer, bu güçler memleket 
ve miîlet hayrına kanalize edilemezse, elbette ki, hüs
ranımız olacaktır. 

Bir devletin geleceğinin en büyük teminatı ve en 
büyük hazinesi, gençliğidir. Büyük Ata'mızın, Cumhu
riyeti güvenerek teslim ettikleri de bu gençlik değil 
midir? Bu nedenle, Sayın Devlet Başkanına da en bü-

/. — Görevle yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Fehmi Cumalıoğlu'na Devlet Bakanı Süleyman Arif 
Emre'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/47) 

BAŞKAN — İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır; ayrı ayn okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevli olarak yurt dışına giden Çalışma Bakam 

Dr. 1. Fehmi Cumahoğlu'nun dönüşüne kadar; Çalış
ma Bakanlığına, Devlet Bakam Süleyman Arif Em-

yük görev düşmektedir. Bugünkü ortamın en büyük 
Sorumlusu, kanımca, Sayın Cumhurbaşkanımız Fahri 
Korutürk'tür. Devlet, anayasal kuruluşlarıyla bir bü
tündür. Bu Devletin Başı, bugün niçin susuyor? 42 
milyonduk ulusumuzun oluşturduğu Büyük Türk Dev
letinin Sayın Başkanını, 42 milyonun bir temsilcisi 
olarak eleştirmede de bulunmak tabii hakkımdır. Bi
rimiz hepimiz, hepimiz birimiz için kaynaşmış, anlaş
mış bir bütün olarak, herşeyi açıkça ortaya koymakta 
fayda vardır ve selamet yoluda budur. Burada, ilk
okul çağlarından beri kendime formül ettiğim Moîiere 
(Molyer) bir sözü ile.düşüncellerimi pekleştirmek isti
yorum: «Sevmek, herşeyi yenmek demektir.» Memle
ketimizin içinde bulunduğu bugünkü darboğaz için, 
birbirimizi daha çok sevmekten başka çıkar yol bula
mıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar, Sayın Cusm-t 
hurbaşkanımızın, Yüce Meclise bazı formalite sunuş
larından, bayramdan bayrama bazı mesajlarından, sık 
sık itimatnameleri kabul ve devlet başkanlarına kutla-1 

ma mesajlarından başka, herhangi bir uyarılarım, gör
medik. Halbuki, mutad olan, her hafta Cuma gün
leri hükümet başkanlarından memleket sorunları hak
kında genel bilgi aldıkları gibi, en az 15 günde bir, 
parti liderlerini bir yuvarlak masada toplamalarında, 
gençlik, ekonomik ve sosyal sorunlarımız için üniver
site rektörlerini, anayasal kuruluşları, iş ve işçi tem
silcilerini istişari mahiyette toplayıp konuşmalarında, 
Devlet adına girişimlerde bulunmalarında çok büyük 
faydalar olacağı inancı içindeyim. Aksi halde, Tür
kiye'de vukubulan bütün olayları olağan Saymak mec
buriyetindeyiz. Hakemsiz idare, hakemsiz maça dö« 
niişiir ki, örneği bugünkü durumumuzdur. 

Teşekkür eder, hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 

re'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim.. 

Fahri S. Korutürk 
' Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görevle yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Fehim Adak'a Orman Bakanı Sa
bahattin Savcı'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/48) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevli olarak yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakam Fehim Adak'ın dönüşüne kadar; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman 
Bakam Sabahattin Savcı'nın vekillik etmesinin, Baş

bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
' Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN— Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ. 

1. — Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 ar
kadaşının, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/6) 

BAŞKAN — Altı adet Meclîs Araştırması önerge
si vardır; okutuyorum: 

Millet Meclisli Başkanlığına 
6 Eylül 1975 tarihinde Diyarbakır'ın, Lice, Hani, 

Kulp ilçelerinde, 1976 nın Kasım ayında Van ilimizin 
Muradiye, Çaldıran ilçeleri Ve yörelerinde ve son ola
rak da Elâzığ'ın Palu ilçesinde Mayıs 1977*de deprem
ler oldu. Depremlerdeki hasar ve can kaybı çeşitli 
araçlarla ve biçimlerde kamuoyuna yansıtıldı. 

Depremlerin doğal afetlerden olması, onlara karşı 
yönetenlerin kayıtsız kaSmalarını gerektirmez. Dep
remleri önlemenin olanaksızlığı yanında, zararlarını 
acılarım ve üzücü sonuçlarım asgariye dönüştürme
nin, bu konuya eğilmiş bulunan tophımlarca başarıldı
ğı biliniyor. 

'Sözü edilen depremler yurt içinde okluğu kadar 
yurt dışında da insancıl düşünen toplum ve kişileri 
etkilemiştir. Deprem ve benzeri afetlerde halkımız 
daima birlik ve beraberliğin, dayanışmanın güzel ör
neklerini vermesini bilmiştir. Bu duyarlılığın sonucu 
olarak doğu depremlerinde de yaraşırcasına, olanak
larım zorlayarak yardımda bulunmuştur. 

Halkımızın yardımları yanında yurt dışından da 
gerek komşu ülkeler ve gerekse komşu olmayan ülke
ler tarafından küçümsenemeyecek ölçüde para ve mal
zeme yardımı yapılmıştır. O dönemlerde, yapılan yar
dımların yerinde ve dürüst ellerde kullanılması halin
de, yıkılanın yerine daha iyisinin fazilası ile yapılabi
leceğini, basın ve olayları yerinde izleme olanağı bula
bilenler dile getirmişlerdik 

Son günlerde basından ve bazı yurtdaşlardan öğre
nebildiğimiz kadarı ile deprem felaketzedeleri - özel
likle Van ve Palu - sorunlarının çözümlenemediğini 
gelecek günleri korku ve kuşku ile beklediklerini söy
lemektedirler. 

Lice, Van ve Palu depremleri üe ilgili konulara 
açıklık getirilmelidir: 

1. Lice depreminin açtığı yaralar tedavi edilebil
di mi? Bu yöre halkına şu anda götürülmesi gereken
ler nelerdir? Lice Hani ve Klüp ilçelerine özgü dep
remden doğan sorunların, aradan geçen uzun süreye 
karşın ne kadarı çözüm bulabildi? 

İt Van ve yöresinde meydana gelen deprem için: 
a) Yurt içinden ne kadar para ye malzeme yar

dımı yapılmıştır?. 
b) Yurt dışından nerelerden ve hangi ülkelerden 

ne miktar yardım yapıldı?* 
c) Tüm yardımlar kimler tarafından hangi amaç

larla nerelere harcandı?. Harcamaların dürüst yapıl
dığım kesin kanıtlarla saptamak olanaklı mıdır?. 

d) Bu yörede yaşayan halkın tüm gereksinmeleri 
giderilmiş ve sağlanmış mıdır? Halkın yakınmasının 
doğruluk derecesi nedir? 

3. Palu ve yöresi için bugüne kadar neler yapıl
mıştır? Halk kışa nasıl girmektedir? Çözümlerdeki 
başarı oranı ne düzeydedir?. 

Yukarıda değinilen konulara açıklık kazandırıl
masını ve gerekirse adi önlemler alınmasını sağlamak 
amacı ile Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Elazığ Manisa 

Faik öztürk Erkin Topkaya 
Sivas Diyaıbakır 

Mahmut Özdemir Mehmet İskân Azlzoğlü 
Tokat Malatya 

Ali Kurt Mustafa Şentürk 
Urfa Malatya 

Celâl Paydaş AK Kırca 
Denizli Adana 

Mustafa Gazalcı İsmail Hakkı öztorun 
Konya 

Durmuş Ali Çalık 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
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2. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 ar
kadaşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve eko
nomik sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/7) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

YaklaşJk her 40 yurttaşımızdan biri başta Avrupa 
olmak üzere Dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmakta, 
Anayurdunda bulamadığı mutluluğu milli sınırlarımı
zın dışında aramakta olup bu yurttaşlarımızm topla
mı işçi ve işçi ailesi olarak yaklaşık 1,5 milyon do
laylarındadır, 

Ulusun kaderine 27 yıldan bu yana egemen olan 
sermayeden yana partilerin refah, kalkınma ve büyük 
Türkiye edebiyatına rağmen, Anadolu halkının uğra
dığı tarihin bu en büyük ekmek göçü, gerçek kalkın
mada hangi noktada bulunduğumuzu vurgulamakta
dır. 

Diline, dinine, küMiıüne, tüm sosyal, moral ve ah
laki geleneklerine yabancı olduğumuz ülkelere rast-
gele gönderilen ve genellikle yaşamlarının en ve
rimli çağını yaban ellerde çürütmek durumunda bu
lunan, ana, baba, eş yavru hasreti çeken ve her bay
ramda yas tutan bu çilekiş insanlarımızın Yüce Mec
lîsin ilgisine ve şefkatine kesin ihtiyacı olduğu gibi, 
problemlerinin vakit kaybetihneksizin saptanmasında 
da ulusal yararlarımız vardır. 

Bu nedenle : 
1. İdare sorunlar: 
a) Büyük Elçilik ve Başkonsolosluklarda yaptır

dıkları pasaport alınması, pasaport uzatılması, evlen
me, nüfus, askerlik, noter, tercüme, triptik v.s. işlem
ler, 

b) İzin sezonlarında Kara ve Havayollarında ve 
Gümrüklerde karşılaşılan güçlükler, 

2i Ulusal, dini, kültürel ve sosyal sorunlar : 
a) İslam dini ve Türk kültürüne karşı yabancılaş

malar ve bunun doğurabileceği sonuçlar. 
b) İşçi çocuklarının eğitiminde, bugün uygulanan 

sistemin yeterlilik derecesi. 
e) Genç Cumhuriyetimizi ve Devletimizin bütün

lüğünü hedef alan yasa dışı aşın akımlar ve Avrupa'
nın ileri özgürlüklerini istismar eden bu akımların yurt
taşlarımız üzerinde yaptığı tahribatlar. 

d) Dil yetersizliğinden doğan problemler ve bu
nun iskânda, çevreye intibakta ve hak aramada mey
dana getirdiği güçlükler ve bunun sonucu olarak uğra
nılan ruhi ve psikolojik çöküntüler, 

3t Mali ve ekonomik sorunlar : 
a) İşçi tasarruflarının, çalıştıkları ülkeler banka

larında tutulmasının dayandığı ekonomik-ve psikolo
jik nedenlerin tespiti, tahlili ve işçi dövizlerinden yur
da getirilen bölümün, hangi yollardan bozdurulduğu
nun nedenleri ile birlikte araştırılması ve hazinenin uğ
radığı büyük döviz kaybının ortaya çıkarılması. 

b) Yurt dışındaki işçilerimiz geri kalmışlığın en 
büyük acısını çekiyor olmalarına ve çocuklarının ol
sun bu acıyı çekmesini istemediklerine göre, yurt dı
şındaki bankalarda tutulan ve büyük yekûnlere ulaş
tığı bilinen tasarruflarının ulusal kalkınma çabaları
mıza olumlu katkılarda bulunmak üzere yatırımlara 
kaydırılmasında isteksiz davranmalarının temeldeki ne
denlerini, saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci ve İç
tüzüğün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştırma
sı açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 2 . 9 . 1977 

Kayseri 
Gani Âşık 

Konya 
Yücel Akıncı 

İçel 
Veli Yıldız 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

Sakarya 
Turgut Boztepe 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

Sivas 
Mahmut özdemir 

İçel 
Ziya Uraîl 

Adana 
İ. Hakkı Öztorun 

İzmir 
Kaya Bengisu 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Erzurum Milletvekili Selçuk Er verdi ve 
10 arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı 
Aşkale Linyit Kömür İşletmesinin kapatılma neden
lerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/8) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

14 . 10 . 1977 
Milîet Meclisi Başkanlığına 

Güveiîtfiİr, bol ve ucuz enerji sanayileşmesinin te
mel öğelerinden birisidir. 

Sanayileşmek zorunîuğunda olan ülkemiz İse içinde 
bulunduğu enerji sıkıntısından kurtuümak için işliet-
ınes'nii durdurduğu bir dönemi yaşatmaktadır. 

İşletmelerin durdurulmasının yani sıra, su gücü 
ya da kömür gibi iş kaynaklarına dayalı enerji üretimi 
yerine döviz ödemelerini gerekli kılan dış kaynaklara 
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dayah enerji üretimini planlamanın sürüklediği bir dö
viz dar boğazı içindeyiz. 

Bu durumdan kurtulmanın temel koşulunun su ve 
kömür ile enerji üretimi olduğu konunun uzmanla
rınca tekrarlanmaktadır. 

Doğu Amadoluda tezek olarak yakıt halinde tü
ketilen gübrenin ve ormanlarımızın da kurtuluşu kö
mür üretiminin artırılmasına bağh bulunmaktadır. 
Şartların bu olmasma karşm kömür üretimimiz ya 
kârından başka bir şey düşünmeyen öze] sektörün, 
veya ondan geri kalmayan TKİ'nin keyfi tasarrufu
na bırakılmıştır. 

Erzurum'da bir taraftan özel sektör elindeki lin
yit yatakları daha iyi işletme ve kamu yararı gerek
çesiyle milyonlarca lira verilerek TKÎ tarafından dev-
rahnırken diğer taraf tan bu ocaklardan bir kısmı esas 
amacı gizlemek İçin zarar ettiği gerekçesiyle kapa
tılmaktadır. 

TKİ'nin Aşkale Kömür İşletmesinde yeniden 
toplu sözleşme yapmaya yetkili olduğu yargı organ
larınca saptanan DİSK-'e bağh yeraltı Maden - tş 
sendikasının işverene toplu sözleşme için yaptığı çağ
rı siyasal düşünce farklılığı nedeniyle TKİ yöneti
mince aylarca cevapsız bırakılmış ve devleti ele ge -
çirmek için birbirleriyle yarış eden siyasi partilerin 
oluşturduğu iktidarca da konu Bakanlığa ulaştırıldığı 
halde çözüm bumnamanııştır. 

Tophı sözleşme imzalamak yasal yönden hakkı 
iken bu haktan yoksun bırakılan ve işyerinden çok 
az sayıda üyesi olan siyasi iktidara yakın sendika ile 
sözleşme yapmak için şartları zorlayan işverenin bu 
tutumu karşısında greve gidilmiştir. Grev kırıcılığı 
için elinden geleni geri bırakmayan işveren bir siya
si partinin komando denilen zorbaları İle maden 
ocaklarını basmaktan işçileri terür ve tedhiş ile sin
dirmeye kadar her türlü yönetimi uygulama ve fakat 
hakkını yasal yoldan afrraak için direnen yeraltı ma
den iş üyelerinin direnci kınhnamıştır. 

Bu yoldan sonuca ulaşamayan iş veren tophı söz
leşme imzalamak zorunda kalmış orada çalışan işçi
leri cezalandırabilmek ve imzaladığı sözleşmeyi im
zalamamak için işletmenin zarar ettiği gerekçesiyle 
işyerini kapatmıştır. 

Bu kararı abrken Doğu Anadoradaki kışı kara
borsadan kömür alan yurtdaşı çalışan işçiyi ve yurt 
ekonomisini düşünmek elbetteki karar alanlara düş
mezdi ve düşünmedilerde. 

TKl zarar eden işletmelerini kapama kararı alma
ya başladığına göre bu müessesenin kuruluş sermaye

sinin bir kaç katına ulaşan zarar içinde olduğu düşü-
nüiürse yakında bütün işletmelerini kapayacağı var-
sayılabitir. Bu olay ise Yüksek Meclisimizin seyirci 
kalacağı bir hal değildir. Olayı kısaca sunmaya çalış
tık. TKİ'nin san yerinde olsa bile içimde bulunduğu
muz enerji dar boğazına bir işletmenin niçin zarar et
tiğinin, kârh bar hale geçebilmesi için ahnacak tedbir
lerin neler olduğunu saptamasında yarar bulunmak
tadır. Bütünüyle zarar eden TKİ'nin kendi bünyesin
de, böyle bir araştırmayı yapıp olumlu sonuca varma
sı içinde bulunduğu zihniyet ve başında bulunan ki
şiler sebebiyle olanak dışı olduğundan konunun önemi 
nedeniyle Meclisimizce araştırma konusu yapılmasın
da zorunhık görmekteyiz. Bu nedenle: 

Anayasamızın 88. ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi gereğince TKİ'ye ait Aşkale Linyit 
Kömür İşletmesinin niçin kapatıldığının bir Meclis 
ARAŞTIRMASINA konu edilmesini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Erzincan 
Lütfi Şahin 
Zonguldak 

Kemal Anadol 

İsmail özen 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Erzurum 
Çetin Bozkurt 

Eskişehir 
Gündüz Ökçün 

İstanbul 
Ayhan Amığ 

Ankara 
Alışan Canpolat 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Kars 
İsmet Atalay 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

4. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 ar
kadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

20 . 10 . 1977 
Millet Meclisi Başkanhğına 

Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin önemli bir 
anayasal kuruluşudur. Anayasama 154 ncü madde
sinde «Genel yönetim» içinde yer alacağı bildirilen 
Diyanet İşleri Başkanlığı, özel yasasında gösterilen 
görevleri yerine getirir. Diyanet İşleri örgütü Ana
yasanın 2 ve 19 ncu maddeleriyle özel yasasına göre 
yürütülmek durumunda olduğu halde, 1 nci MC Hü-
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kümeli oluştuktan sonra bu kuruluş MC politikası
na araç kılınmak için türlü yönlerden baskı altına 
alınmıştır. Bu baskılar öylesine yoğunlaştırıldı ki, Di
yanet İşleri Başkanı Sayın Lütf i Doğan'ın değiştirilme
si için Sayın Cumhurbaşkanına da benzer yöntem kul
lanılmıştır. Sonunda da Diyanet İşleri Başkanlığı boşal
tılmış ve MC.'nin camilere politika sokma eylemline 
araç olması için bir kişi bu kuruluşun başına getiril
miştir. Bu durumun yasal olup olmadığım Danıştayın 
kararı ortaya çıkaracaktır. 

Diyanet Işîeri örgütü keyfi biçimde yöneltimıekte-
dir. Örneğin; 1 nci MC döneminde din işlerine bak
makla görevli Devlet Bakanlığını yürüten Sayın Ha
san Aksay'ın Diyanet İşleri Başkam Saym Süleyman 
Ateş'e yazdığı bir yazıda, Trabzon merkez Iskender-
paşa Camii İmamı için, «Bu caferi artık halledelim» 
gibi ağırbaşlılıktan uzak bir dil kullandığı kesinlikle 
öğrenilmiştir. 21 Eylül 1977 günlü P/11-1/1/77 sayılı 
yazı ile bu imam «Halledilmiştir». 

Sorun bir imamın «Halli» olarak kalsaydı belki 
üzerinde durmaya deymezdi. Ama bu «Halletme» 
eyîemi 185 müftü ve 50 vaizi de içine alacak (boyutla
ra erişmiştir. Bir kalemde 185 müftü ve 50 vaizk 
yerlerunin değiştirilmesi, kutsal işlerle uğraşmakta 
yükümlü bir örgütte olursa, bunun üzerinde durmak 
büyük bir ödev oüur. Çünkü bu kişiler yalnız din iş-
iieri ile uğraşmakla görevîMirler. Yeni MiEiyetçi Cep
henin, 1 nci MC.'den kalma Anayasaya (Hatta müs-
Hiınanhğa) aykırı din politikasına araç ohnayan ger
çek din görevlilerinin haksızlığa uğradıkları ortada
dır. Her işin bir nedeni vardır. Bu atama ve yer de
ğiştirmelerin toplu biçimde uygulanışının gerçek ne
denlerinin de açıkîjğa kavuşturulması gerekir. 

Ayrıca camilerde beli bir siyasal görüşün müs-
lUmanhğı temsil ettiği yönde sürdürülmek istenen ça
lışmaların da araştınlmasîiKİa yarar vardır. 

Bu konuda bilgi edinmek için inceleme yapılma
lıdır. Bu da ancak Meclis Araştırması yoluyla olur. 

Diyanet İş3eri örgütü, özellikle taşra örgütü bir 
huzursuzluk içimdedir. Bu kuruluşun Anayasa ve ger
çek müslümaniık çizgisine getirilmesi için alınması 
gereken önlemler belirlenmelidir. 

Diyanet Işîeri örgütünün Anayasa ve kendi ya
sasında belirlenen amaçlar dışında yönetilmesini ön
lemek için bu alanda bilgi edinilmeMdir. 

Yukarıda sunulan gerekçelerin ışığı altında Di-
myet İşEeri örgütü yönetimli konusunda bilgi edin

mek için Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 nci maddesi uyarınca Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla dileriz. 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

İstanbul 
Zeki Eroğlu 

Sivas 
Azimet KöyMioğlu 

Artvin 
Mehmet Balta 

Rize 
Yılmaz Baha 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Ordu 
Temel Ateş 

İstanbul 
Doğan Onur 

Rize 
Sami Kumbasar 

Uşak 
İsmail Aydın 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

5. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşı
nın, MEY AK konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/10) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplumumuzda, kamu görevlileri diye adlandırı

lan, kamu kurumlarında çalışanlar kesinti, çekilmez 
ekonomik güçlükler altında yaşamaktadırlar. Her ge
çen gün, yeni yaşamalarına yeni yükler, yeni ağırlıklar, 
yeni sorunlar eklenmektedir. Sorunun acı yanıysa, 
yıllardır ülkemizi yönetenlerin bu kesimi n acılı sesi
ne kuMiHasrnıı tıkamış görünmeleridir. 

Çıkarılan yasalar kamu görevlilerinin seslerim 
kesmeyi amaçlamıştır çoğu kez.. İş beklenmiş onlar
dan yalnız. Böylesine kenara itilmiş bir insandan is
tenilen verimi beklemek boşuna bir çabadır. Bugün 
kamu görevlisi kırgındır, küskündür, bezgindir, bit
kindir.. Bu nedenle de verinısizdîr. Devlet hizmetle
rinin gerektiği biçimde yürütülebilmesi için kamu gö
revlilerinin ekonomik ve sosyal sorunlarına ciddi bir 
biçimde eğilimek zorunludur. 

Anayasamız 48 nci maddesinde devlete, sosyal gü
venlik örgütleri kurma ya da kurdurma görevini yük
lemiştir. Ne yazık ki bugüne kadar ve sabit gelirli ka
mu görevlilerini kapsayan böyle kurumlar kurulama
mıştır. Bu konudaki başarısız girişim, Memur Yar
dımlaşma Kurumu (MEYAK)'dur. Meyak, 657 sayılı 
Yasanın 1327 sayılı Yasayla değiştirilen 190 nci mad
desi uyarınca öngörülmüş, 1 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren kamu görevlileriaıim bir kesiminden % 5 kesin
tilerin yapılmasına başlanılmıştır. Daha sonra yürür-
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üiğe giren 2 ve 12 sayılı Kanun gücündeki kararna
melere dayanılarak ve 1897 sayın Yasanın değişik 
ek geçici 20 inci maddesi gereğince kesintilerin ya
pılması sürdürülmüştür. 

Dar ve sabit gelirli kamu görevlilerinden yapı
lan bu kesinti, kamu görevlilerine yapılan haksızlık
ların yeni bir örneğidir. Çünkü, bugün bile Memur 
Yardımlaşma Kurumu yasal olarak kurulmuş değil
dir. Henüz kurulmamış olan ve kurulup kamu gö
revlisi yaranına işlevlere gireceğinden kuşku duyu
lan bir kurum için zorla para kesilmesi, böylece zaten 
geçim sıkıntıları altında inSeyen kamu görevlilerinin 
ekonomik güçlerinin biraz daha azaltılması, çağımız 
devlet anlayışına aykırıdır. 

Şöyleki: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanu

nunda yapılan değişiklikler ve ulanan ek geçici mad
delere göre en geç 31 . 11 . 1971 gününe kadar ya
sal olarak kurulma işlemi tamamlanması gereken 
Meyak henüz kurulmamıştır. 

2. Kuruluş yasası henüz çıkarılmamış ve yasal 
olarak kurulmamış bir kurum adına devletçe dar ve 
sabit gelirli kamu görevlilerinden kesinti yapılması
nın yasal dayanağı var mıdır, varsa nedir? 

3. Yasal olarak kurulmamış ve tüzel kişiliği doğ
mamış bir kurum «adına toplanır görünen birikmiş 
paranın yasal sahibi kimdir? 

4. Kamu kesiminde çalışan sadece bir bölüm 
görevliden kesinti yapılmasının yasal dayanağı ne
dir? Örneğin, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkeme
si, Devlet Personel Dairesi gibi kurumlarda üst dü
zeydeki bir bölüm görevliden kesinti yapılmamakta, 
alt düzeydeki görevlilerden kesilmektedir. 

5. Kendi kararlarıyla bir kısmı belediyeler Me
yak için kesinti yapmamaktadırlar. Böyle, kesinti yap
mayan ya da yaptırmayan kişi ya da kurumlar hak
kında yapılacak yasal bir işlem var mıdır? Varsa ne
dir? 

Kamu görevlilerinden Meyak kesintisi olarak bu
güne kadar toplaman para toplamı ne kadardır? 

7. Toplanan bu kesintiler, nerede ve kim adına 
biriktM'Smekte, kim ya da hangi kurum tarafından 
kullanılmaktadır? 

8. Dar gelirli ve sabit kamu görevlilerinin ek
meğinden aşından kesilen bu para, başlangıcından be
ri nerelerde ve ne amaçla kuşanılmaktadır? YıIFara 
ve kullanılma yerlerine göre dökümünün yapılma
sı. 

9. Bugün kamu görevlilerinden zorla kesilen pa
ramın ne kadan, nerelerde kredi ya da para olarak 
buJunmaktadır? 

10. Emekli olan ya da ölen kamu görevlilerine, 
kesilen paranın tamamının faizsiz olarak ödenmesi
nin, ayrılma ya da nakil yoluyla başka kurumlara ge
çenlerin birikmiş paralarının ödenmesinin yasal da
yanağı nedir? 

11. En ağır ekonomik koşullar altında yaşayan 
kamu görevlilerinden kesilen söz konusu para, neden 
kamu görevlilerine yararlı alanlara değil de, geneliik-
Da tüketim yaptırımlarınla dönük özel sektör kesimime 
kredi olarak verilmektedir. 

12. Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK)' 
nun en geç 31 . 11 . 1971 tarihinde kurulması yasa 
gereği olduğu halde, bugüne kadar kurulmatmasından 
ve zorla kesinti yapılmasından kim sorumludur? 

13. Bugün, ölen ya da emekliye ayrılan kamu 
görevlilerine birikmiş paraları dahi verilememektedir. 
Böylesine para darlığının nedeni nedir? 

14. Kesinti bir vergi gibi kesilmektedir. Meyak 
kesintisi denilen paranın da vergisi ayrıca kamu gö
revlisinden alınmaktadır. Kesinti, vergi matrahından 
düşürülmediği için «Fiili ve mükerrer vergilendirme» 
yapılmaktadır. Bununla ilgili önlemler alınabilir mi? 
A^nmayacak mı? 

15. Memur Yardımlaşma Kuruntunun yasal ola
rak kurulması ve dar gelirli kamu görevlilerinin sö
mürülmesine az da olsa son verilmesi görevi hangi 
kurum ya da hangi makamı ilgilendirmektedir? 

16. Devletçe zorla el konulmuş bu paranın faiz
leriyle birlikte geri verilmesi düşünülebilir mi? Ya da 
biran önce yasalaştırılarak, faizleriyle birlikte kamu 
görevlilerinin içeride biriken paralarının üzerine ek 
mi yapılacaktır? 

17. Biriken kesintilerin tüketim maları üreten 
öze2 sektör yerine, amacına uygun konut yapımına 
dönük kamu görevlileri kooperatifleri yatırımlarına 
kredi olarak verilmesi düşünülüyor mu? 

18. Kamu görevlileri karşısında güvenirliğini yi
tirmiş bulunan bugünkü devlet yöneticilerince Tasar
ruf Bonolarının Mali Denge Yergisine dönüştürülme
si gibi, birikmiş paraların amacına uygun, kuUandkna-
yıp vergiye dönüştürülmesi düşünülebilir mi? 

Yukarıda kısaca 18 maddede sayılan sorulara şu 
flfida Türkiye'de sağlıklı yanıtı verecek yetkili kimdir? 
Bugüne kadar konunun bu kadar askıda bırakılması
nın nedenleri nedir? Bunları tüm kamu görevlileri de 
ilgiyle beklemektedir, 
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"' Bu sorunların yanıtını alalbümek ve ülkemizde ka
mu kesiminde çalışan insanlarımız üzerinde yürütülen 
haksız ve çağdışı tutumlara bir örnek olması ve ger
çeklerin su yüzüne çıkarılması amacıyla, Anayasanın 
88 ve İçtüzüğün 102 nd maddesi gereğince Meclis 
Araştırması acıtmasını saygılarımızla arz ederiz. 
2 . 11 . 1977 

Ordu 
Temel Ateş 
Diyarbakır 

M. İskân Azizoğhı 
Balıkesir 

Necati Cebe 
Adana 

Hasan Cerit 
Trabzon 

Ahmet Şener 

Trabzon 
Ertöz Vahit Suiçmez 

Sivas 
Azimet Köylüoğhı 

Uşak 
İsmail Aydm 

Malatya 
Lütfi Doğan 

Adana 
Mehmet Can 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geüd iğinde görüşülecektir. 

6. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arka
daşının, içişleri Bakanlığınca hizmet binalarının sa-
tınahnmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması acıtmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 88 nci maddesine göre takdim et

tiğim Meclis Araştırması önergemin gereğinin yapıl
masını yüksek delaletlerinizi arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Konya 
Faruk Sükan 

Ankara 
Teoman Köprülüler 

Ordu 
Temel Ateş 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Sivas 
Orhan Akbuhıt 

Sivas 
Mehmet Özdemir 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Yozgat 
Veli Zeren 

Niğde 
Burhan Ecemiş 

Sinop 
Alâettin Şahin 

18 . 11.1977 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma idaresi 
tarafından alınan hizmet binasının satın alınması 
işinde açık yolsuzluk ve kanunsuzluk yapıldığı ve 

hatta rüşvetin önemli rol oynadığı kanaat ve kuş
kusunu taşıyoruz. 

Resmi ölçü ve değerlendirmelere göre bedeli 15,5 
milyon lira olan ve bir devlet kuruluşu hüviyetinde 
bulunan BAĞ-KUR'un 28 milyona almadığı bir bi
nayı, Sivil Savunma idaresi 47,5 milyon liraya satın 
almıştır. 

Konu ve olay devletin ve hazinenin zarara sokul
ması ile ilgili okluğu için bir Meclis Araştırma ve in
celemesini gerektirmektedir, görüşündeyim. Ekli ola
rak takdim ettiğim belge ve bilgiler, bir çok hakikat
lerin ve işin iç yüzünün aydınlığa kavuşmasında yar
dımcı olacaktır. Kanaatindeyiz. 

Yolsuzluk, kanunsuzluk ve suiistimalin mevcut 
olup olmadığının hukuki unsur ve delilleriyle tespit 
edilebilmesi için arzettiğim belge ve bilgilere göre 
aşağıdaki hususların araştırılıp incelenmesinde zaru
ret görmekteyiz. 

1. Hangi mücbir sebep, Sivil Savunma idare
sini satılık daireler için yapılmış natamam bir mes
ken binasının satın alınmasını zorlamıştır? 

2. İçişleri Bakanlığına bağh Sivil Savunma ida
resi bir devlet kuruluşu olduğu halde, diğer devlet 
kuruluşlarındaki uygulamalar gibi kamu yararı mü
lahazası ile, binaların alınmasında neden kamulaş
tırma yolunu seçmemiştir? 

3. Binanın kıymet takdiri neden resmi yeminli 
takdir komisyonlarına yaptırılmamıştır? Hangi se
bepler devletin resmi komisyonları dururken, özel 
komisyon kurulmasına âmil olmuştur? 

4. Binaların bedelini takdir eden özel komisyon 
hangi kanun ve mevzuat hükümlerine göre kurul
muştur? Devlet alımlarında böyle özel komisyonlar 
marifetiyle kıymet takdiri yaptırılarak satın alın
mış başka binalar var mıdır? 

5. Binaların değer takdiri ve ekspertizi için ne
den Emlâk Kredi Bankası tercih edilmiştir? 

6. Kurulan özel takdir komisyonu üyeleri hangi 
kuruluşlarda çalışmaktadırlar ve daha önce de kıy
met takdir komisyon üyeliği yapmışlar mıdır? 

özel komisyonu teşkil eden 3 mühendisi hangi 
makam tayin etmiştir? Buna ait resmi belgeler var 
mıdır? 

7. Satuıalma komisyonunun teknik üyesi Mü
hendis Uğur Yaşar'ın binanın bedel takdiri ve satın 
alması ile ilgili rapor halinde sorumlu mercilere bil
dirdiği teknik ve kanuni şart ve noksanlar, zamanın
da yerine getirilmiş midir? Binanın satın alınma iş
leminde, ilgili Bakanlık ve kunıluşlann onayı da 
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dahil olmak üzere bütün kanun, mevzuat ve usul 
şartlan eksiksiz olarak zamanında yerine getirilmiş 
inidir? Bunlara ait resini belgeler mevcut mudur? 

8. Binanın satın alınmasında kamulaştırma gi
bi salim ve her türlü şaibe ve ithamı önleyebilen bir 
yol varken, neden pazarlık yoluyla satın alma tercih 
edilmiştir? 

9. Bayındırhk Bakanlığınca 1977 yılı için Dev
let satmalmalarmda uygulanacak veri ve ölçülere 
göre, Ayrancı'da alman binanın gerçek değeri 15,5 
milyon lira olduğu halde, pazarlık yoluyla 47,5 mil
yon liraya satın alınmasındaki zaruri sebepler neler
dir? 

10. Mal sahibi Salim Nuri Bayar, binasını 35 
milyon liraya Bağ-Kur'a satmak için Şubat 1977 ta
rihinde teklifte bulunmuş, sonra bu teklifini 7 mil
yon lira eksiği ile 28,3 milyon liraya indirdiği halde, 
Bağ-Kur bu binayı almaktan vazgeçmiştir. Bu husus, 
Bağ-Kur'un Noter'den tasdikli ihale komisyon defte
rinde kayıtlı bulunmaktadır. Bağ-Kur'un 28 milyon 
liraya almadığı binayı Sivil Savunma idaresince 47,5 
milyon liraya satın alınmasındaki zaruri sebepler ne
lerdir? 

11. Sivil Savunma idaresi, ihtiyacına binaen 90 
milyon liraya iki bina satm ahnmasma karar vermiş 
ve bunlardan birisini 47,5 milyon liraya satm almış
tır. 43 müyon liraya satm ahndığı bildirilen ve Çan
kaya semtinde bulunan ikinci binanın alınma işlemi 

3. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışmanın, 
İçişleri Komisyonudan istifa ettiğine dair önergesi 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum İçişleri Komisyonundan istifa 

ettim. 
Saygılarımla arz ederim. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

hangi safhadadır. Binaların satm alınmasında kanun
suzluk ve yolsuzluk yapıldığı yolundaki iddia ve açık
lamalarımızdan sonra bu binanın alımının durduruldu* 
ğu doğru mudur? 

12. Sayın İçişleri Bakanı Korkut özal, Ba
kanlıkça girişilen modernizasyon ve reorganizasyon 
çalışmalarının, bina ihtiyacının yetersizliği sebebiyle 
yiirüttilemediğini ileri sürmektedir. Oysa, 25 milyon 
liraya ihale edlimiş ve 1978 yılında ikmâl edilecek 
olan Bakanhk tevsi inşaatının biran önce tamamlan
ması için gayret gösterilmesi gerekirken, mesken ola
rak yapılmış ve hem de tamamlanmamış, resmi hiz
metlere elverişli olmayan bir binanın yangından mal 
kaçırırcasına, kanun ve usulleri bir kenara iterek 
satın alınmasının iç yüzünün ve perde arkasındaki 
oyunların aydınlığa kavuşturulması için Meclisimiz
den seçilecek bir komisyon marifetiyle araştırma ya
pılmasını zaruri görmekteyim. 

Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması için gerekli işlemin yapılmasuıa yüksek 
delaletlerinizi saygılarımızla arz ederim. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Sayın Başkan, bir
leşimin başındaki çağlımıza uyarak, arkadaşların bü
yük bir bölümü komisyonlara gitmiş bulunmakta
dır. Bu bakımdan, görüşmelerin ertelenmesi gerek
mektedir; çoğunluğumuz yoktur efendim. 

BAŞKAN — Gereği yapüacaktır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Denizli Milletvekili A. Hamdi Sancar'ın. Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan isti
fa ettiğine dair önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Komisyonundan istifa 

ediyorum. Kabul Duyurulmasını saygıyla arz ederim. 
Denizli 

A. Hamdi Sancar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

•B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açtk bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundaki birer 
bağımsız üyelik için, bu anakadar Başkanlığımıza bir 
müracaat olmamıştır; bu üyeliklere aday olmak iste
yen sayın bağımsız üyelerin birer yazı ile Başkanlığı
mıza müracaat etmelerini rica ederim. 

Bazı komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
AP Grupunca gösterilen adayları okutup, onayını/a 
sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 — 16 . 12 . 1977 günlü ve Kanunlar Mü

dürlüğü 1067 sayılı, 
2. — 19 . 12 . 1977 günlü ve Kanunlar Müdürlüğü 

1071 sayılı yazılarınız. 

Seçilmiş oldukları komisyonlardan istifa ettik
leri bildirilen: 

a) Sivas Milletvekili Enver Akova'nm yerine 
Sayıştay Komisyonu üyeliğine İzmir Milletvekili 

Zeki Efeoğlu, 

b) Denizli Milletvekili A. Hamdi Sancar'ın yerine 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman, 

c) Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın yeri
ne 

İçişleri Komisyonu Üyeliğine, Denizli Milletvekili 
A. Hamdi Sancar, 

d) İçtüzüğün 22 nci maddesi gereğince Komis
yon üyeliği sona eren Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın yerine 

1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 
arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimi
zin geliştirilememesinin nedenlerini saptamak amacıy
la Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince, Meclis Araş
tırması önergelerinin öngörüşmelerine geçiyoruz. 

10/1 numaralı önerge: 
Hükümet?.. Yok. 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üyeliğine, Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen 

Grupumuzca aday gösterilmişlerdir. 
Yüksek Meclisin tasviplerine arz edilmek üzere say

gı ile sunulur. 
Millet Meclisi AP Grup Başkanvekili 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Tekrar okutup, teker teker oyları
nıza sunacağım: 

«Sivas Milletvekili Enver Akova'nm yerine, Sa
yıştay Komisyonu üyeliğine İzmir Milletvekili Zeki 
Efeoğlu.» 

BAŞKAN — Kabul edenler. Kabul Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar'ın 
yerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üye
liğine, Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman.» 

BAŞKAN — Kabul edenler. Kabul Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın yerine, 
İçişleri Komisyonu üyeliğine, Denizli Milletvekili 
Ahmet Hamdi Sancar.» 

BAŞKAN — Kabul edenler. Kabul Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«İçtüzüğün 22 nci maddesi gereğince komisyon 
üyeliği sona eren Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın 
yerine, MUlet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu üyeliğine, Giresun Milletvekili Nizamettin Erk
men.» 

BAŞKAN — Kabul edenler. Kabul Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet bulunmadığı için bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

2i — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
10 arkadaşının, bitkisel yağ üreticisinin sorunlarını 
saptamak aamcıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2) 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine başlıyoruz. 
Hükümet?.. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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Hükümet bulunmadığı için, bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

3. — Çanakkele Milletvekili Orhan Çaneri ve 
10 arkadaşının, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin 
sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/3) 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine geçiyoruz. 
Hükümet?.. 
Hükümet bulunmadığı için, bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 
4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 

40 arkadaşının, TRT Kurumu konusunda Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/4) 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine geçiyoruz. 
Hükümet?» 
Hükümet bulunmadığı için, bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 ar
kadaşının, fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/5) 

BAŞKAN — Önergenin müzakeresine geçiyoruz. 
Hükümet?.. Hükümet bulunmadığı için, bir defaya 

mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine ilişkin 

İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1) 
BAŞKAN — Gündemimiz gereğince sözlü soru

ların görüşmelerine başlıyoruz: 
Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemirrin, 

dövize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakan olmadığı için ertelenmiştir. 
3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'mn, 

Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Gazalcı?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sayın Başbakan olmadığı için ertelenmiştir. 
4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 

1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlı" soru önergesi. 
(6/11) 

BAŞKAN — Sayın HaSan Ali Dağlı?.. Burada. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı?. Yok. 

Sayın Bakan olmadığı için ertelenmiştir. 
5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın, 

Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) 

BAŞKAN — Sayım Durmuş Ali Çahk?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'mn, ba

ğırsak enfeksiyonlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı?.. Burada. 
Sayın (Bakan?.. Yok. 
Saym Bakan olmadığı için ertelenmiştir. 

7. — Kahramanmaraş Mille'tvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/14) 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Doğan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın 'Bakan olmadığı için erteienmiişltir. 
8. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga

ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 
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BAŞKAN — Sayım Celâl Doğan?.. Burada. 
Sayın (Bakan?.. Yok. 
Sayın Balkan olmadığı İçlin ertelenmiştir. 
Gündemimizde başka konu olmadığından, Meclis 

Araştırması önergeleriyle, sözlü sorulan görüşmek 

1. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın, Hava 
Harp Okulu giriş sınavında bazı öğrencilere kolaylık 
sağlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Milli Savunma 
Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. (7/33) 

Mîllet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Ankara Milletvekili 

Selâhattin Öcal 
13 Temmuz 1977 gün ve 19023 sayın Cumhuriyet 

Gazetesinin 7 nci sayfasında «Başkent Notlan» !böM-
münde «Çengel atma nasıl olur?» başlığı altında Sayın 
Fikret Otyaım tarafından yayımlanaa bir Hava Harp 
Okulu öğrencinin Niğde Aksaray'a yazmış olduğu ve 
ekte sunu'üan gazete kUpüründeki mektubun bir kop
yasının da aynı gazetenin Yazı İşleri Müdürü Bülent 
Dikjmener'de mevcut olduğu belirtilmektedir. 

a) «Başkent Notlan» bölümünde Sayın Fikret 
Otyam tarafından yayımlanan ve ülkücü gençlere Ha
va Harp Okuluna girmeleri için çağrıda bulunan Ha
va Harp Okulu öğrencisi; 

b) Ülkücü gençlerin İmtihana girmeleri halinde 
ülkücü ve milliyetçi gençlere yardım edecek ülkücü 
yüzbaşı ve diğer komisyon üyeleri kimlerdir? Bu as
keri kişiler hakkında Bakanlığınızca bir işlem yapılmış 
mıdır? Yapılmamış ise ne gibi işlem yapılması düşü
nülmektedir? 

• TC 
Mili Savunma Bakanlığı 14.12.1977 

Ankara 
KANUN ': 1977/tf<?8/EE 

Konu : Yazıh soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : MİM Meclisi Başkanlığının 2.12.1977 gün 
ve Kan. Md. 7/33-299/01443 sayılı yazısı. 

Millet Meclîsi Ankara Üyesi Selâhattin öcal'ın, 
Hava Harp Okulu giriş sınavında, bazı öğrencilere ko-

iiçSn, 21.12.1977 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.14 

laylık sağlandığı iddiası ile Bakanlığımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandınimıştu*. 

1. 13 Temmuz 1977 farMi Cumhuriyet Gazetesi-
nlin «Başkent Notları» bölümünde, Hava Harp Okulu 
giriş sınavlarıyla ilgili «Çengel atma nasıl olur?» baş
lıklı yazıya muttali olunmasını müteakip Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından olayın soruşturulması için veri
len emir üzerine Hava Harp Okulunca kurulan bir 
heyet marifetiyle idari tahkikat yaptırılmıştır. 

Buna göre; andan gazetenin Yazı İşleri Müdürlü
ğünden mektubun fotokopisi alınmış, kimliği tespit 
edilen öğrencinin, şüpheyi çeken bir faaliyetinin olma
dığı, heıhagi bir faaliyet İçinde olmamak için Harp 
Okuluna girdiği, mektupta bahsi geçen iki milliyetçi 
yüzbaşının varlığının gerçek Olmayıp o anda aklına 
geldiği ve arkadaşlarının okula girmelerini teşvik ba
kımından yazdığı böylelikle tespit edilmiştir. Hava 
Harp Okulu giriş sınavlarında bazı öğrencilere aynca-
lıkh davranma şeklinde bir olayın vukubulmadığı an
laşılmıştır. 

2. Ayrıca, Hava Harp Okuhina bîr adayın gire
bilmesi için aşağıdaki seçim kademelerinden de ba
şarılı olarak geçmesi gerekmektedir. 

a) Müracaatların değerlendirilmesi : 
Hava Harp Okuluna müracaat eden adayların bel

geleri Kayıt - Kabul Komisyonunca incelenir ve Harp 
Okulları Yönetmeliğindeki şartlara uygun olanlara 
uyumlu cevap verilir. 

b) Bilgi ve zeka testi : 
Ohımhı cevap verilen adaylar bilgi ve zeka testi

ne tabi tutulurlar, sınav kâğıtlannın değerlendirilmesi 
ÎTÜ, IBM'nde yapılır ve netice bir defada Sınav ve 
Mülakat Komisyonunca (Komisyon Başkam Hv. H. 
O. Komutam Olup ayrıca seçilen 9 üyeden teşkil edi
lir.) gözden geçirilerek başarılı olanlar beden eğitimi 
ve mülakata tabi tutulurlar. 

VII. - SORULAR ve CEVAPLAR (Devam) 

A) YAZILI SORULAR ve CEVAPLARI 
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c) Beden eğitimi sınav ve mülakatı : 
'Bilgi - zeka testinden İbaşarıh olan adaylar sınav 

ve mülakat komisyonunca beden eğitimi sınavı ve 
mülakatına tabi tutulurlar. Bu kademede başarılı olan
lar sağlık (uçuş) muayenesine sevkedilirler. 

d) Sağlık (uçuş muayenesi) : 
Uçuş muayene heyeti İlgili tabiplerden teşkil edil

miş olup, muayeneye sevkedilen adayları Silâhlı Kuv
vetler Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine göre muayene
sini} yaparlar. Muayeneyi kazananlar deneme uçuşu ve 
paraşütle atlama eğittim (kampına sevkedilirler. 

e) Deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitimi : 
Buraya gelen adaylar 2 0 - 2 5 gün süren deneme 

uçuşu ve paraşütle atlama eğitimine tafta tutulurlar. 
Adayın başarılı olabilmesi için deneme uçuşunda yal
nız ucaibİîme yeteneğinde obuası şarttır. Bu kademe
yi başarılı Olarak (bitiren adaylar Hv. H. O. da bir 
aylık temel askerlik eğitimine ta'bH tutulurlar. 

f) Temel askerlik eğitimli : 
Bu safihayı da başarın 'bitiren adaylardan konten

jan kadar değerlendirme sırasına göre Hv. H. O.'na 
alınır ve haklarında gizli soruşturma yapılması için 
gerekli işleme geçilir. 

g) Tahkikatlar : 
Adayların soruşturmaları devletin 'bütün resmi ma

kamlarının aracılığı üe yapılır. Tahkikat sonuçları 
müspet olan adaylar Hv. H. Okulunun asli öğrencisi 
olurlar. Tahkikat sonucu müspet olmayanların Okul
la ilişiği derhal kesilir. 

3. Bu durum karşısında; bir ideolojinin sempati
zanı olan kimselerin Secim kademelerini atlayıp Hava 
Harp Okuluna girmesinin mümkün olamayacağı, mek
tupta İfade edilen manada bir subayın Hava Harp 
Okulu camiasında bulunmadığı, öğrencinin arkadaş
ları arasında etkin 'bir kimse olarak görünmek heves 
ve duygusu ile sözü geçen mefehibu yazdığı neticesi
ne varılmış ve anılan öğrenci gerçek dışı isnatlarda bu
lunduğundan Ibabisle hakkında adli tahkikat açılmış 
olup devam etmektedir. 

Tensiplerine arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Miflr Savunma Bakam 

2. — Konya Milletvekili Hüseyin Kaleli'nin, öğ
renci kredilerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in yaztlı cevabı. (7/46) 

MtfBet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakam tara

fından yazılı olarak yamtlanmasmı rica ederim. 
Saygılarımla. 1.M977 

Konya MOBetvekÜi 
Hüseyin Kaleli 

1. 30.7.1977 Cumartesi günü 13 haber bültenin
de bu yıl kredi için müracaat eden tüm öğrencilere 
kredi verileceği doğru mudur? 

2. Geçen yıllar öğrenci olayları nedeniyle kaç 
öğrencinin kredisi kesilmiştir? 

3. Kredisi kesilen bu öğrencilere de kredinin ve
rilip verilmeyeceğini düşünüyor musunuz? 

TC 
Gençlik ve Spor 15.12.1977 

Bakanlığı 
Sayı : 001-3/MM/35İ9 

Konu : Soru önergesi nk. 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : 2.12.1977 gün 7/46-337/01629 sayın emirleri-

«İZj 

Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Kaleli'nin tara
fımdan yazdı olarak cevaplandınimsaısmı talep ettiği 
3 sorunun cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgi ve gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Gençlik ve Spor Bakam 

Cevap 1. 1976 - 1977 öğretim yılında kredi al
mak üzere Kurumumuza müracaat eden öğrencilerden 
ihtiyaç (fakirlik) ve yeterliliği (çalışkanlık) tespit edi
lenlerin tümüne kredi tahsis edilmiş olup, bunlardan 
351 sayılı Kanunun 14 ncü maddesindeki nitelikleri 
haiz olanlara kredi verilmiştir. 

Cevap 2. Kredi Yönetmeliğinin 53 ncü maddesi 
gereğince bugüne kadar adları olaylara karıştığı içlin 
kredisi geçici olarak kesilen öğrenci sayısı 113tur. 

Cevap 3. Kredisi geçici olarak kesilen 113 öğren
ciden 13 tanesi durumlarım adli ve idari makamlarca 
belgelendirdiklerinden kredileri yeniden bağlanmış 
olup, geriye kalan 100 öğrenci de aynı şekilde durum
larım belgelendirdikleri takdirde kredileri ihya edile
bilecektir. 

3. — İsparta Milletvekili Hüseyin Şükrü Özsüt' 
ün, ortağı olduğu iddia edilen şirketlere ilişkin soru
su ve Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yazılı 

I cevabı. (7147) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
30.7.1977 

Aşağıdaki sorularımın, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sayın Gün Sazak tarafından yazdı olarak yanıtlan
masının sağlanmasını dilerim. 

İsparta Milletvekili 
'Hüseyin Özsüt 

1. Yüksel İnşaat ve Ticaret Limitet ŞiıkeMnln en 
büyük ortağı olduğunuz, diğer üki kardeşinizle bir
likte Şirketin sahibi bulunduğunuz iş çevrelerince bilin
mekte ve resmen saptanabilir durumdadır. Bunun dı
şında Sazak Kollektif Şirketi ve Yüksel İnşaat Şir
keti Kollektif (Şirketi adındaki köklü İki (büyük şirke
tin de sahibi olduğunuz 'bilinmektedir. 

En büyük ortağı olduğunuz; birisi limitet diğer İkisi 
kollektif yapıdaki Uç dev şirketin tamamında, ortak 
oîmak dışında, yönetim kurulu üyesi olarak görev yap
tığınız, şirketin ikisinde de müdürlük görevinde bu
lunduğunuz doğru mudur? 

2. Yukarıda adı geçten şirketlerinize, özellikle 
Yüksel İnşaat ve Ticaret Şirketinizle : 

a) Bayındırlık Bakanlığından; İstanbul Söğütlü-
çeşme demiryolu ve terminal tesisleri, 

b) Enerji ve Talbli Kaynaklar Bakanlığından; Ga
ziantep içmesuyu İsale halttı ve tesisleri, 

c) Enerji ve TâbU Kaynaklar Bakanlığından; 
Mersin içmesuyu isale hattı inşaatı ve tesisleri, 

d) Enerji ve Tah&i Kaynaklar Bakanlığından; Yu-
murMık peürol bora haitih terminal tesisleri, 

e) Enerji ve Talbli Kaynaklar Bakanlığından; 
Petkiım Aliağa liman tesisler1!, inşaatlarını devletimi
ze karşı müteahhit sıfatıyla taahhüt etmiş bulunuyor
sunuz. Bu taahhütlerinizin toplamı bir milyar ikiyüz 
m%on lirayı (1 200 000 000,-) aşmaktadır. 

Bu işlerden evvelki taahhütleriniz nedeniyle; dev
lete karşı milyonlar değerindeki uyuşmazhlklarınızın 
da çözüm beklediği söylenmektedir. 

Bu hususların gerçek dışı olduğunu kanıtlayabilir 
misiniz? 

3. Yukarıdaki açıklamalar açısından; Türkiye 
'Cumhuriyeti Hükümetinin bazı bakanaklarına, daha 
doğrusu devletimize karşı müteahhit sıfat ve işlevin
de devam etmekte olduğunuz görülmektedir. 

Aynı zamanda, Bakanlık görevlinizi de sürdürdü
ğünüze göre, böyle bir ortamda, en azından kamu
oyunun büyük kuşkularım ve kamuoyunun devlete 
karşı saygınlığının ne derece yıkıma uğramaya 'baş
ladığını hesaplayabiliyor musunuz? i 

4. İş hayatında büyük başarıyla ün salmış bir ki
şi olarak layık görüldüğünüzü tahmin ettiğim Ba
kanlık göreviniz hükümetin bünyesi içinde ve hükü
metin tümüyle işveren vasıf ve karakiterîndedir. Ay
nı zamanda, firmalarınızla, devletimize karşı müteah-
hitliğimM de sürdüğünüze göre, Hazinemizin menfa-
atlarını zedelemeksizin her iki görevi de yapabilecek 
misiniz? 

5. TaahhÜdünüzdeki devlet inşaatlarında dış kö
kenli anaç ve gereçler kullanılacağına göre, gümrük iş
lemleri yönünden, 'bulunduğunuz Bakanlıkla bu işle
rin ilgisi olmadığını ve olmayacağını söyleyebilir mi
siniz? 

6. Devlete karşı taahhütleriniz için tahsis sure
tiyle devletten aldığınız patlayıcı maddelerin bir kıs
mının kaybolduğu gazete haberleri arasında göze 
çarpmaktadır. 

Bu patlayıcı maddelerin anarşist grupların eline 
geçmesi çok muhtemeldir. 

Memleketlimizin sükunu ve huzuru için daha kon
troldü ve yerli yerinde kullanılması bakımından şanti-
yeler'inizdeki patlayıcı maddelerin muhafaza ve kon
trolünü disiplin altına almayı düşünüyor musunuz? 

TC 
Gümrük ve Tekel 16.12.1977 

Bakanlığı 
özel Kalem 
Müdürlüğü 
Sayı : 8332 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.12.1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/47-338/01630 sayılı yazınız; 
İsparta Milletvekili Hüseyin özsüt'ün yazdı soru 

önergesinin cevabı İki nüsha halinde ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Gün 'Sazak 

Gümrük Ve Tekel Bakam 

1. Yüksel İnşaat ve Ticaret Limitet: Şirketinde 
125 000 TLvhk hissenin sahibiyim. Sazak Kollektif 
Şirketinin de, oğlumla birlikte tamamına sahibim. 
Yüksel İnşaat Kollektif Şirketi diye bir şirketle alâ
kam yoktur. Yüksel İnşaat Anonim Şirketinin 
600 000 TL.*hk hisse senedinin sahibiyim. 

Bunlardan Sazak KoM. Şti. tamamen ziraatle işti
gal eden bir şirkettir. 

Yüksel İnşaat ve Ticaret Limitet Şirketi ve Yük
sel İnşaat AŞ yöneticiliğinden Bakanlığa geldiğim gün 
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istifa ettim. (Ek 1) Bu (bakımdan sirkelerin yöneti
cisi olduğum iddiası doğru değildir. 

2. Önergede bu madde İle sıralanan inşaat taah
hütlerinin Yüksel İnşaat ve Ticaret Limitet Şirketi ile 
ilgisi yoktur. Bu inşaatlar Yüksel İnşaat Anonim Şir
ketinin uhdesindedir. Bu ve bundan evvelki taahhüt
lerinde, aldı geçen şirketin devletle hiçbir uyuşmazlığı 
olmamıştır. 

3. Bakanlık makamına geldiğim günden lûbaren 
adı geçen şirketlerin yönetiminden ayrılmış olmanı 
dolayısıyla, iddia edildiği gibi müteahhitlik sıfatım 
kalmamıştır. Yine bu makama geldiğim günden beri 
şahsi tutum ve davranışımla, iddia edildiğinin aksine, 
Devlete itibar kazandırılmasında kendime düşen va
zifeyi yapmış olduğum kanaatindeyim. 

4. Hazinenin menfaatlerini her şeyin üstünde tu
tan ve böyle 'bir devlet anlayışını esas addederek be
nimseyen bir kimseyim. Bu düşünce ve anlayışın Türk 
Devletinin idaresinde vazgeçilmez bir esas olduğuna 
d® inanan birisiyim. Hizmetlerimi ifada bu anlayış ve 
düşünce içinde hareket etmeye çalışırım. 

İş hayatında da başarılı olabilmenin kendine has 
prensipleri vardır. Bu prensiplere göre hareket eden 
kimselerin iş hayatında başarılı olmaları mümkündür. 
Bunların başında ciddi çalışma, dürüstlük ve çalışma 
ahenginin «ağlanması gelir. 

''Bö^ahli'k vazifemi deruhte etmeye başladığım an
dan itibaren ve halen bir tek işle meşgulüm; o da 
Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

5. Bu şirketlerin yönetiminde bulunmamaktayım. 
Şayet bu şirketlerin Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
ilgili 'bir işi olursa, elbette Türkiye Cumhuriyeti ka
nunlarının bütün vatandaşlara ve şirketlere uyguladığı 
usuller ne ise, adı geçen şirketlere de aynı usuHer uy
gulanır. Hiçbir surette, Bakanlığımca, bu şirketlerin, 
benzeri şirketlerden ayrı bir muameleye tabi tutulma
yacağını da ayrıca beyan etmek İsterim. 

6. Bu gazete haberimin yalan olduğunu adı geçen 
gazetede tekzip ettim. ı(Ek 2) Ayrıca haklarında dava 
açtım. Gerçek dışı suçlamalara itibar etmeyeceğimizi 
ümit ediyorum. 

Bilgelerinize arz ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

20 . 12 . 1977 O : 1 

TC 
Ankara 

Altıncı Noterliği 21 . 7 . 1977 
Tel. : 17 25 18 

No. : 32600 
Yüksel İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Ankara 

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği ve Umum 
Müdürlük görevlerimden istifa ediyorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Gün Sazak 

TC 
Ankara 21 . 7 . 1977 

Altıncı Noterliği 
Tel. : 17 25 18 

No. : 32601 
Yüksel İnşaat AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Ankara 

Yönetim Kurulu Üyesi ve murahhas aza olarak 
görev yapmakta olduğum şirketinizdeki bu görevle
rimden TC Gümrük ve Tekel Bakam olarak göreve 
başlayışım nedeniyle istifa ediyorum. 

Yönetim Kuruhı Başkam olarak sizlere, diğer yö
netim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve tüm mesai arka
daşlarıma beraber çalıştığımız sürece şahsıma göste
rilen yakın ilgiden dolayı teşekkür eder, sonsuz başarı 
dileklerimi sunarını. 

Saygılarımla. 
Gün Sazak 

CUMHURİYET 
Tarih : 25 .10 .1977 
Sayfa : 1 
Sütun : 7 

TEKZİP 
HAKKIMDA 30 TEMMUZ 77 TARİHLİ CUMHU
RİYET GAZETESİNDE YAYINLANAN «MHP' 
Lİ BAKAN SAZAKTN ORTAK OLDUĞU 

Şirketin, 40 bin dinamit kapsülünün çahnmadığı 
saptandı» başlıklı yazımn hakikatla hiç bir ilgisi 
yoktur. 
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Aliağa Petkim - Liman İnşaatı, cüz-i bir miktar
la hissedarı bulunduğum Yüksel İnşaat Firması tara
fından yapılmakta olup, inşaat 6 Kasım 1975 tarihin
den beri devam etmektedir. 

İnşaat sahasında bulunan bekçiler tarafından ko
runan depo 26 . 12 . 1976 tarihinde silahlı kişilerce 
basıldığı ve 16 000 adet dinamit kapsülü alındığı de
po sorumlularınca büdirildiğinden durum emniyete 
intikal ettirilmiştir. Gazetede belirtildiği gibi 40 000 
dinamit kapsülü çalındığı ihbar edilmemiştir. Kanuni 
takibat devam etmektedir. Sonunda gerçek suçlular 
kimse açığa çıksın ve cezalansın arzusu şirketin şikâ
yet amacıdır. 

Dinamit kapsüllerinim MHP'li komandolarca alın
dığı yolundaki kaynağı meçhul haberin gerçekle bir 
ilgisi olmayıp sadece bir maksada hizmet için yaratıl
dığı anlaşılmaktadır. Aksi takdirde yurttaşlık görevi 
ile hareket edilip hakikatin anlaşılması için gazete
nin bildirdiğini yetkili makamlara iletmesi iktiza eder
di. 

Çalındığı ihbar, edilen dinamit kapsüllerinin nere
ye götürüldüğünün tespit edildiği haberlerinin de ha
kikati» bir ilişkisi yoktur. Zira el'an adli kovuşturma 
devam etmekte olup dinamit kapsüllerinin nerede ol
duğu bilinmemektedir. 

Şahsımla ilgili bu hadise sebebiyle her hangi bir 
tahkikat yoktur. Yüksek İnşaat Firmasının Cüz-i bir 
hissedarı olarak olaydan uzakta bulunuşum sebebiy
le haberdar olamamam mümkün olduğu halde kasten 
gazetede olayların içinde gösterilmeni bir maksada 
hizmet ifa etme değil göstermektedir. Bir A. Şirket 
hissedarının sırf hissedar oluşu sebebiyle sorumlu gös
terilmesi hukuk anlayışına sığmayan bir düşüncedir. 

Açılmış bulunan dava gece bekçileri ile ambar 
memurlarının sanık olarak yargılandığı davadır. Şir
ket yöneticileri ve yönetim sorumlularının bu davada 
hiç bir sıfatları bulunmamaktadır. Çiğli Hava Alam 
İnşaatının ne haberle ne de hakikatla bir alakası yok
tur. Şirkete işçi ahım konusundaki haberlerde yakış
tırma haber niteliğinden öteye gitmemektedir. 

9 . 9 . 1977 

Gün Sazak 
Gümrük ve Tekel Bakam 

4. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, görevli 
personelden bazılarının davranışlarına ilişkin sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı. (7J57) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

11 . 8 . 1977 
Ordu Milletvekili 

Temel Ateş 

1. Milli Eğitim Bakanlığında polis memuru ol
madığı halde üzerinde polis kimliği bulunan kişilerce 
daire içinde aramalar yapıldığı doğru mudur? 

2. Bakanlık yemekhanesinde yemek saatlerinde 
«Başbuğ Türkeş, Karanlıkta doğan güneş» sözlerini 
içeren marşlar çalınmakta mıdır? 

3. Bakanlık yemekhanesinde kendilerine Ülkü
cü adı veren bir kısım bakanlık görevlilerince gruplar 
halinde «Başbuğ Türkeş, Başbuğ Türkeş» sloganları
nın atılmasına karşı her hangi bir önlem düşünülmek
te midir? 

4. Bakanhk üst kademe görevlilerinden silah ta
şıyanlar var mıdır? Varsa haklarında neden her hangi 
bir işlem yapılmamaktadır? 

5. Kendilerine ülkücü adı veren bir kısmı ba
kanlık görevlilerinin kendi görüşlerinde olmayan di
ğer görevlileri silah göstererek tahrik ettikleri ve sin
dirmeye çalıştıkları tarafınızca ya da diğer yetkililer
ce bilinmekte midir? BUinmekteyse neden gerekli ön
lemler alınmamaktadır? 

6. Bakanhk merkez dairelerinde görevli polis 
memurlarının taraf tuttuğu, bir kısım görevlilere 
«içinizde komünist var mı?» biçiminde tahrik edici 
sorular sordukları doğru mudur? Bu gibi tek yönlü 
davranışlar demokrasi anlayışınıza uygun mudur? 

7. Bakanhk merkez ve taşra örgütünde, son gün
lerde yoğunluğu da artan faşist terörün kaldırılması 
için Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınması düşü
nülmektedir? 

TC 
Mili Eğitim Bakanlığı 20 . 12 . 1977 
Bakanhk Müşavirliği 

Sayı: 471 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1977 gün ve 7/57-369/01945 sayın 
yazınız. 

Ordu Milletvekili Temel Ateş'in yazıh soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygdanmla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Milli Eğitim Bakanı 
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Ordu Milletvekili Temel Ateş'in görevli personelden 
tazılarının davranışları ile ilgili cevabımız. 

1. Bakanlığımızda, polis memuru olmadığı hal
de üzerinde polis kimliği taşıyan şahıslar bulunma
maktadır. Daire içinde aramalar yapıldığı da sözko-
nusu değildir. 

2. Bakanlığımız yemekhanesinde «Başbuğ Tür-
keş», «Karanlıkta doğan güneş» sözlerini ihtiva eden 
marşlar çalınmamış ve çalımmamaktadır. 

3. Yine Bakanlığımız yemekhanesinde «Başbuğ 
Türkeş» sloganları atumamaktadır. 

4. Bakanlığımızın üst kademesindeki görevliler
den silah taşıyan bulunmamaktadır. 

5. Bakanlığımızda kendilerine ülkücü sıfatı ve
rilen görevli yoktur. 

6. Bakanlığımızda görevli poKs memurlarının 
taraf tuttuğu yolundaki iddialar doğru değildir. 

7. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında her 
türlü terörizme karşı gerekli idari ve adli tedbirler 
alınmaktadır. 

Nabit Menteşe 
Milli Eğitim Bakam 

5. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez'in, 
tekel zammından önce verdiği beyanata iiskin sorusu 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yazılı ce
vabı. (7/59) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakam Gün 

Sazak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını di
lerim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Bir dergiye verilen ve 8 Ağustos 1977 tarihli gaze
telerde de genişçe yer alan bir demecinizden «Enflas
yon nedeniyle 1975'den bu yana genel fiyat endeskle-
rinde % 200ün üstünde bir artış olduğu halde, tekel 
maddelerine zam yapılmadığından» söz ederek «tekel 
maddelerinin de muhakkak bir zam görmesi gerekti
ğine inandığınızı» bildirdiğiniz görülmüştür. 

SORU : 
1. Bugüne dek başka bir açıklamanız olmadığına 

göre, tüm yurt düzeyinde büyük yankılar yapan deme
diniz doğru mudur? Bir Hükümet üyesi olarak bunun 
sorumluluğunun bilincinde misiniz? Köken itibarıyla 
bir iş adamı olduğunuza göre, piyasanın işleyişini bi
len bir kişi olarak, bu açıklamanızın özel bir nedeni 
yar mıdır? 

I 2. Demecinizden sonra, zaten düzensiz ve ye
tersiz olan tekel maddeleri piyasası büsbütün alt üst 
olduğu ve hemen hemen tüm tekel maddeleri piyasa-

I dan çekilip, stok edildiğine göre, bu yüzden Stokçu
lar ne kadar kazanç sağlamıştır? 

3.ı Aynı nedenle Hazine ne kadar zarara uğra
mıştır? 

I Bu zararın 'bir ölçüde giderilmesi için, bakanlığı
nızca ne gibi önlemler düşünülmüştür? Ya da düşü
nülmektedir? 

I 4. Söz konusu zamların hangi tarihte Hüküme-
I tinizce karara bağlanması ve yürürlüğe konulması dü-
I şüttülmektedir? 

I 5. Son yıllarda çeşitli nedenlerle, giderek arttığı 
i bilinen sigara ve öteki tekel maddeleri kaçakçılığının 
I bu demecinizden Sonra, daha da artacağı konusunda

ki görüşlere katılıyor musunuz? Bu yüzden Hazinenin 
I uğradığı döviz kaybı ve zararın miktarı nedir? Son 

açıklamanızdan sonra, bunun hangi boyutlara ulaşa
cağı tahmin edilmektedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 16 . 12 . 1977 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 8331 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/59-515/02188 saydı yazınız: 

Trabzon Milletvekili Ertöz Vahit Suiçmez'in yazdı 
I soru önergesine verilen cevap 2 nüsha halinde ekte 

takdim edilmiştir. 
I Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

Gün Sazak 
Gümrük ve Tekel Bakam 

Önergede ifade edildiği gibi bir demeç vermiş de
ğilim. Sadece sorulan bir soruya şahsi kanaatimi bil-

I dirdim. Bu sözlerimin hiçbir hususi sebebi yoktur.; 
I Ayrıca adı geçen dergide yayınlanan yazının hemen 

akabinde tekel zamları ilan edilmiştir. Hiç kimseye 
stok yapacak zaman bırakılmamıştır. İfadelerinizin 
aksine sigara kaçakçılığını da, aldığımız tedbirlerle bü-

1 yük ölçüde önlemiş bulunuyorum. 

öte yandan tekel maddeferinin yokluğunu da ön
lemiş bulunuyoruz. Aldığımız tedbirlerle sigara istih
salinde % 30, tuz istihsalinde % 40 ve çay paketleme 
ve dağıtımında da °/0 75 artış sağlayarak tekel mad-

I delerinde sıkıntıyı önledik, önümüzdeki 2 ay zarfın-
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da da her türlü tekel maddesinin her yerde bollaşa-
cağı müjdesini verebilirim. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
6. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, bir 

kısım Bağ - Kur üyesinin emeklilik işlemlerinin ip
tal edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sosyal Güven
lik Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı. (7/68) 

31 . 8 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvenine Bakanı ta
rafından yazıh olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sivas Milletvekili 

Mahmut özdemir 
Bağ - Kur; emekli maaşı bağlamaya ilk olarak 

Ekim 1977 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihte maaş 
bağlanacak üyeler, Bağ - Kur yasasının geçici 2 nci 
maddesinden yararlanmış olan kimselerdir. 

Adı geçen yasa; 1972 yılında 45 yaşını aşmış olan 
üyelere bir istisna hükmü getirmiştir. Bu üyelerin; 
1972'den önceki 10 yıllık bağımsız çalışmaları da 
hizmet süresinden sayılarak, bunların 1977'de emek
lilikleri öngörülmüştür. 

1972'den önceki 10 yıllık çatışmanın, bir meslek 
kuruluşuna kayıtlı olarak geçmiş olduğunun üyeler
ce belgelenmesi şartı aranmıştır. Bu durumdaki üye
ler, meslek kuruluşlarından aldıktan belgeleri kuru
ma vererek 1977'ye kadar düzenli şekilde primlerini 
ödemişlerdir. 

Emeklilik süresinin yaklaştığı bugünlerde, Bağ -
Kur Genel Müdürlüğü yasa dışı ve haksız bir tutum 
içine girmiştir. Çoğu üyelere yazı yazarak; 10 yılhk 
geçmiş hizmetlerine ait meslek kuruluşlarından aldık
ları belgelerin geçersiz olduğu ve emeklilik işlemle
rinin yapılamayacağım bildirmiştir. 

Çoğunluğu küçük esnaf olan ve Devlet himaye
sinden yoksun bulunan bu durumdaki Bağ - Kur üye
leriyle ilgili olarak; 

1. 2 000 üyenin emeklilik işlemlerinin iptali yo
luna gidildiği ve maaş bağlanamayacağı doğru mu
dur? 

2. Üyelerin 1972 yılında Bağ -. Kur'a verdikleri, 
10 yılhk mesleki kayıt belgeleri^ o zaman kabul edi
lip işleme konulmuştur. Emeklilik işlemlerinin baş
layacağı bugünlerde, meslek belgelerinin muteber sa
yılmaması, politik maksatlı ve haksız işlem yapıldı
ğının kanıtı değil midir? 

3. Bu üyeler 10 yıllık eski prim borçlarını bin-
bir güçlükle ödemişlerdir. Bunların bu mağduriyetin
den sorumlu olup, meslek belgelerini zamanında ka
bul etmiş olan sorumlular hakkmda herhangi bir iş
lem yapılmış mıdır? 

4. Yıllardan beri doğruluğu kabul edilerek, üze
rinde işlemler yapılmış ve haklar yaratılmış olan bel
gelerin yok sayılması, hukuk ve devlet anlayışınıza 
uygun mudur? Değil ise; bu haksız işlemleri düzelt
meyi düşünüyor musunuz? 

TC 
19 . 12 . 1977 Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüp 
Sayı : 4.5.9/12471 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğünün 
2 . 12 . 1977 tarih ve 7/68-689/02551 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in bir kısım 
Bağ - Kur üyesinin emeklilik işlemlerinin iptal edil
diği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığı-
ğtmızca incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, 1479 saydı Kanunun ge
çici 2 nci maddesine göre sigortalılara yaşlılık aylı
ğı bağlanabilmesi için; 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşım geç
miş bulunan erkek sigortalılarla, 40 yaşını geçmiş 
kadın sigortalılardan erkek iseler 60, kadın iseler 55 
yaşım doldurmuş olmakla beraber, 15 tam yıl üzerin
den prim ödemeyenler; 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en 
az 10 yıldan beri herhangi bir işverene hizmet akdi 
ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştık
larını belgelemek; 

b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şar
tıyla 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık ay
lığına hak kazanırlar. 

Geçici 2 nci maddeden yararlanmak için süresi 
içinde Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne gönderilmiş 
olan belgelerin değerlendirilmesi 7 Temmuz 1974 ta
rih ve 14938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
1974/3 Esas ve 1975/4 karar sayılı «Yargıtay Hukuk 
Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu» kararına 
göre yapılmış ve bir kısım belgeler geçerli sayılama-
mıştır. Söz konusu karara göre ileri yaştaki sigortalı
ların- 1479 saydı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.4.1972 
tarihinde bîr meslek kuruluşuna yazılı olarak çalışır du-
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ramda bulunmaları ve ayrıca, geçmiş hizmetlerini bu 
meslek kuruluşundan belgeleyenlerin, belgelenen bu 
süre boyunca meslek kuruluşuna kayıtlı bulunmaları 
gerekmektedir. 

Gerek Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştir
me Genel Kurulu kararma göre, gerekse ileri yaşta, 
bulunup da 10 yıllık eski çalışma belgesinden yarar
lanamayan sigortalıların mağduriyetlerini önlemek 
maksadıyla 1976 yılında Bakanlığımızca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunda görüşülerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemine giren ve bilâhara kadük 
olan Bağ - Kur Kanunu tadil tasarısı yeniden tamam
lanarak en kısa zamanda Bakanlar Kuruluna sunu
lacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tUıami Ertem 

Sosyal Güvenlik Bakam 

7. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nun, ce
zaevleri personelinin çalışma durumuna ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı Necmettin Cevherinin yazılı ce
vabı, (7/96) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

13 . 9 . 1977 

Bolu Milletvekili 
Halûk Karabörklü 

SORU : 
Cezaevi personeli, özellikle gardiyanlar, bir haf

ta gece, bir hafta gündüz olmak üzere günde 12 saat 
nöbet tutmakta, böylece bir haftada 84 saat çalış
mak zorunda bırakılmaktadırlar. 

Yine aynı personel hafta tatillerinde, dini ve ulu
sal bayram tatillerinde dahi bu nöbetlerini sürdüre
rek tatil yapmak olanağım bulamamaktadırlar. 

Bu denli fazla çalışmalarına rağmen kendilerine 
parasal yardım da yapılmamaktadır. 

1. Cezaevleri personeli 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasına tabi değil midir? 

2. Her memur, 657 sayılı Yasa hükümleri gere
ğince, haftada sadece 40 saat çalışmak zorunda bu
lunduğuna göre, cezaevi personelinin haftada 84 saat 
çalışmalarım nasıl izah ediyorsunuz? 

3. Her memur, yine aynı yasa hükümleri gere
ği, iki günlük hafta tatili ile dini ve ulusal bayram 
tatillerinden yararlanmakta iken, cezaevi personeli bu 
haktan hangi nedenlerle yoksun bırakılmaktadır? 

4. Cezaevi personeli hakkındaki yasa dışı böyle 
bir uygulamayı insan onuruna yakışır buluyor mu
sunuz? 

5. Bu personel hakkında uygulanan «Ceza Tev-
kifevleri Yönetmeliği» 657 saydı Yasaya aykırı hü
kümler taşıdığına göre, bu personelle ilgili olarak 
Anayasaya ve yasaya uygun bir çalışma düzeni ge
tirmek üzere Bakanlığınızca gerekli çalışmalar ya
pılmakta mıdır? 

TC 
Adalet Bakanlığı 19 . 12 . 1977 

CTE Genel Müdürlüğü 
Personel 

Sayı : 46810 
Konu ı Cezaevleri personelinin çalış
ma durumuna ilişkin yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet MecMsi Başkanlığına 

ligi : Genel Sekreterli Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/96-743/2936 sayılı yazı : 

Bolu Milletvekili Sayın Halûk Karabörklü'nun 
gardiyanların mesai saatleri ve izinleri ile ilgili ya
zılı sorusuna cevabımı arz ediyorum : 

Gardiyanların görev, nöbet ve izinleri 1721 ve 
647 saydı kanunlara istinaden çıkarılmış olan ceza 
infaz kurumları ile tevMfevIeıinin yönetimine ve ce
zaların infazına dair Tüzüğün 25, 26 ve 27 nci mad
delerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, gardiyanlar haftada 84 saat ha
riç görev ifa etmekte olup nöbet çizelgesi gereğince 
nöbet tutmaktadırlar. Yaptıktan görevin mahiyeti na
zara alınarak, mükteseplerine uygun nispette ve Dev
let Memurları Kanununa göre maaş ödenmekte, 1327 
saydı Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen ek madde
deki iş güçlüğü ve iş riski zamlarmdan yan ödemeler 
olarak istifade ettirilmektedirler. Ayrıca Devlet tara
fından iaşe edilmekte ve kendilerine elbise, ayakkabı, 
palto verilmekte ve daha rahat koşullar altında gö
rev ifa etmelerini temin bakımından vardiye usulü 
ile çalıştırılmaktadırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrasıyla «özel kanunlarındaki ve 
mevcut yönetmeliklerindeki hükümler saklı tutulmak 
suretiyle genel olarak haftahk çalışma süresi 40 saat 
üzerinden tespit edilmiş bulunmaktadır.» 

Bu hüküm muvacehesinde gardiyanların mesai 
saatlerini de içerisine alan 1721 ve 647 sayılı kanun-
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lara istinaden çıkarılmış bulunan tüzük hükümlerine 
göre hizmet Ma etmelerinde mevcut kanunlara aykırı 
bir durum bulunmamaktadn*. 

Tüzüğün bu hükümleri halen yürürlükte bulun
duğuna göre, gardiyanlar mevzuatın kendilerine tah
mil etmediği munzam bir görevi değil, asli görevle
rini yerine getirmektedirler. 

Bu İtibarla şartlarını bilerek girdikleri bu meslek
te asıl görevlerini kra etmekte olduklarından nöbetçi 
bulundukları süre içerisinde kendilerine fazla mesai 
ödenmesine, haftalık ve bayram tatillerinden istifa
delerine mevzuat yönünden imkân bulunmamakta
dır. 

Danıştayın bu yolda tekarrür etmiş içtihatları gö
rüşümüzü teyit etmektedir. 

Bu nedenlerle, gardiyanların halihazır çalışma sis
tem ve usulleri 657 saydı Devlet Memurları Kanunu
nun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasına uygundur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Adalet Bakam 

8. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'mn, 
Manisa - Saruhanh Savasına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Necmettin Cevherinin yazılı cevabı 
(7/103) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica 
ederim. 

5.9.1977 

Manisa Milletvekili 
Erkin Topkaya 

Soru : 
Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter de

mokratik sistemde devletin en önemli unsurlarından 
birisi yargı organıdır. Ülkemizde 2 nci Cephe İkti
darı döneminin başlamasından kısa bir süre sonra 
yargı organına Hükümet tarafından politika sokul
duğunu görmek son derece üzücü ve kaygı verici
dir. Hemen tüm idari işlem ve tasarrufları hukuka 
aykırı olduğu binlerce Danıştay kararından belli olan 
Cephe Hükümeti şimdi de adli makamlara el atmış
tır. Bunun acı örneğim Sayın Adalet Bakam olarak 
savcıların nakilleriyle ilgili son kararnamede, ken
dinize tanınan yetkiyi gerçek amacından saptırarak, 
bazı parti örgütlerinin ve partizanların istekleri doğ
rusunda kullanmakla gösterdiniz. , 

1. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından hazırla
nan ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylana- j 
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rak yürürlüğe giren son nakil kararnamesinden son
ra, bu kararname ile başka yere nakledilen kaç savcı 
ve savcı yardımcısını yetkinizi kullanarak yerinde 
bıraktınız? Bu yetkiyi kullanırken objektif gözlem, 
düşünce ve görev ölçülerine mi, yoksa cephenizi 
oluşturan partilerin örgütlerinin ve partizanların is
teklerine mi uydunuz? 

2. Yüksek Savcılar Kurulu kararım hiçe saya
rak ve çiğneyerek hakkında birçok şikayet ve tah
kikat bulunan Manisa - Saruhanh Savcısı Mehmet 
Emin özge'yi eski görevinde yetkili olarak bıraktı
ğınız doğru mudur? 

3. Adı geçen savcının günlerden Pazar olmasına 
ve diğer savcı arkadaşının izinde bulunmasına rağ
men, hasta olmadığı halde 20 günlük rapor alarak 
Adalet Partili örgüt mensupları ve parlamenterlerle 
birlikte Ankara'ya gelip tarafınızdan kabul edildiği 
ve kendisine partililer huzurunda, yetkili kılınarak 
Saruhanh'da bırakılacağı taahhüdü tarafınızdan ve
rildi mi? 

4. Adı geçen Savcının tayin sebebinin geçimsiz
lik ve hakkındaki şikâyetler ile tahkikatlar olduğuna 
göre, Bitlis'e nakledilen bu Savcıyı Saruhanh'da 
yetkili kılmanızın sebebi ve gerekçesi nedir? Bu iş
leminiz açıkça partizanlık ve Adliyeye politika sok
mak değil midir? 

Sırtım siyasi partilere dayamış ve burnunu po
litikaya sokmuş bir savcıdan ne bekliyorsunuz? 

T. C 
Adalet Bakanlığı İ9.12.1977 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 73542 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 2.12.1977 ta

rih ve 7.103-756/3027 sayılı yazınız; 
Manisa Milletvekili Sayın Erkin Topkaya'mn 

Saruhanh Cumhuriyet Savcılığından Bitlis Cumhu
riyet Savcılığına tayin edilen Mehmet Emin öge hak
kındaki yazılı soru önergesine . cevabımız iki nüsha 
olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Adalet Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Erkin Topkaya'mn 
5.9.1977 tarihli yazılı soru önergesine cevaplarımız: 

1. - 2. Anayasanın 137 nci maddesine göre te
şekkül eden Yüksek Savcılar Kurulu 18.7.1977 tari
hinde çıkardığı tayin kararnamesi ile, 45 Sayılı Ya-
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sanın 77 nci maddesi hükümlerim göz önünde tuta
rak Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin 
öge'yi Bitlis Cumhuriyet Savcılığına atamıştır. 

Tayin kararnamesinin çıktığı mevsim izin talep
lerinin en yoğun olduğu devreye rastlamış, iş ve kad
ro durumları nazara alınıp 45 Sayılı Yasanın 89 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına dayanılarak, aynı karar
name ile tayin edilenlerden Mehmet Emin Öge dahil 
51 Cumhuriyet Savcı ve Yardımcısına eski görevleri
ni ifa etmek üzere geçici yetki verilmiştir. 

Verilen bu yetkiler 45 Sayılı Yasanın 89 ncu mad
desine göre Yüksek Savcılar Kurulunun ilk toplan
tısında Kurulun tasdikine sunulmuştur. 

Geçici yetkiler hizmet gereği olarak ve objektif 
kıstaslara göre verilmiştir. 

3. Mehmet Emin öge'nin 24.7.1977 tarihinden 
15.8.1977 tarihine kadar hastalığı nedeniyle raporlu 
olduğu sicilinin tetkikinden anlaşılmıştır. Tabip ta
rafından verilen raporun hastalıkla mütenasip olup 
olmadığının takdirine imkân bulunmamaktadır. 

Sorun ve dileklerim bize üeten tüm personelimi
ze ve vatandaşlarımıza haklılıkları nispetinde yasa
lar çerçevesinde sorunlarına çözüm bulabilmek için 
çaba sarfetme görev anlayışımızın icabıdır. 

4. Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin 
öge, hakkında yapılan tahkikat sonucuna veya mü
fettiş raporuna göre alınmamıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, 45 Sayılı Yasanın 
77 nci maddesi hükümleri ve bu maddeye dayanıla
rak çıkarılan tayin yönetmeliğindeki esaslar gözönün-
de bulundurularak bulunduğu bölgedeki süresini dol
durduğundan bir üst görev olan Bitlis Vilâyet Savcı
lığına tayin edilmiştir. 

Yüksek Savcılar Kurulunca bir üst göreve layık 
görülen bir Cumhuriyet Savcısının hizmetin aksama
ması için tamamen yasalara uygun ve geçici olarak 
çok az bir süre yerinde bırakılmasında politik bir se

bep bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Adalet Bakam 

9. — Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk'ün, Elazığ 
C. Savcılarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/105) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 22.9.1977 

EJâzığ Milletvekili 
Faik Öztürk 

i Elazığ'da Pir Ahmet Solmaz adlı Lise öğrencisi 
polisten gördüğü insanlık ve vicdan dışı işkence sonu
cu öldürülmüştür. 

2.9.1977 tarihinden, 6.9.1977 tarihine kadar, de
vamlı ve zalimce değişik biçimlerde işkence gören, 
Ahmet Solmaz 6.9.1977 tarihinde Adliyeye sev kedili r. 
Vücudunun tüm organları gözle görülür biçimde tah
rip edilen mağdur'un durumu gözönünde bulundu-
rulmayarak, Savcı Ahmet Mete tarafından tutuklama 
istemi ile Sulh Ceza Mahkemesine gönderilir. Daha 
sonra cezaevine sevkedilen öğrenci Ahmet Solmaz, 

I cezaevi yetkililerince Elazığ Devlet Hastanesine 
gönderilir. .Olay değişik safhalar arzederken, görevini 
kötüye kullanan hastaane doktoru Musa Duman tu
tuklanır. 

Bu aşamada C. Savcısı Nejat Sayıt devreye girer. 
Dr. Musa Duman'ı tahliye ettirmek için, çeşitli uygu
lamalara başvurur. Oysa ki, adU yönden suçu kesinlik 

i kanzanmamış bir genç işkence sonucu sadistçe öldü
rülmüştür. 

1. Gözle görülür biçimde işkenceye tabi tutulan 
Ahmet Solmaz'ın hastane yerine cezaevine gönde
rilmesini talep eden C. Savcısı Ahmet Mete hakkın
da Yüksek Savcılar Kurulunca ne gibi bir işlem düşü
nülmektedir? 

2. Görevini kötüye kullanan ve yaralı bir gence 
zamanında müdahale etmeyip ölümüne neden olan, ve 
bunun için cezaevine gönderilen Dr. Musa Duman'ı 
kayırmak için, giriştiği hukuk dışı bir tutumu ile ka
muoyunda adalet mekanizmasını zedeleyen C. Savcı
sı Nejat Sayıt hakkında Yüksek Savcılar Kurulunca 
soruşturma açılmış mıdır? 

3. Yüksek Savcılar Kurulunca şimdiye kadar, bir 
girişimde bulunulmadıysa, Bakan olarak girişimleri
niz olacak mıdır? 

TC 
Adalet Bakanlığı tir. (7/830) 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3-4-12-1977/69562 

Konu : Elazığ Milletvekili Faik Öz
türk'ün soru önergesinin cevaplandı
rdığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 2 . 12 . 1977 gün ve 7/105-759/3030 sayılı ya
zıları. 

I Elazığ Milletvekili Sayın Faik öztürk tarafından, 
j Pir Ahmet Solmaz adındaki şahsın, Elâzığ'da Emni-
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yet memurlarınca fena muamele neticesi ölümüne 
sebebiyet verildiği ve olayın tahkikinde görevli Cum
huriyet Savcısı Ahmet Mete ile Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Nejat Sayıt'ın görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları ileri sürülerek bu sebeple haklarında 
kanuni işleme tevessül olunup olunmadığının bildi
rilmesi, konusunda Bakanlığımıza yöneltmiş bulundu
ğu yazılı soru önergesinin, cevabı aşağıda arz olun
muştur. 

2 . 9 . 1977 tarihinde, polis tarafından yapılan 
aramada Pir Ahmet Solmaz isimli şahsın tabancası 
ile birlikte yakalandığı, yanında bulunan ve hüviyeti 
tespit edilemeyen diğer bir şahsın da kaçtığı, Güngör 
imzalan ile adı geçenin vücudunda yara, bereler bu
lunduğuna dair zabıt tutukluğu ve Pir Ahmet Solmaz 
tarafından verilen dilekçenin C. Savcı Yardımcısı 
Necati Coşkuner'e intikal ettirildiği ve 11 . 9 . 1977 
tarihinde tekrar Devlet hastanesine sevk edilen sanı
ğın, Dr. Vahdettin Ayık tarafından muayenesinin icra 
edildiği ve vücudunda eski sıyrıklar, ayaklarında yer 
yer ekunozlar tespit edildiğine ve akliye hastanesin
de muayene ettirilmesinin gerektiğine dair rapor ve
rildiği, raporla birlikte cezaevine dönen sanığın 
13 . 9 . 1977 tarihinde cezaevi müdürü tarafından ak
liye hastanesine sevk edildiği, akliye hastanesi başta
bibi tarafından yapılan muayenesinde de acilen Dev
let hastanesi dahiliye servisine yatırılması lüzumunun 
bildirildiği ve adı geçenin Devlet hastanesine getiril
diği sırada, 13 . 9 . 1977 tarihli ölü muayene ve otop
si raporunda mufassal olarak belirtildiği üzere; kafa 
travmasına bağlı hemorajik şok sonucu öldüğü kanaa-
tına varıldığı, 

Pir Ahmet Solmaz'ın 7 . 9 . 1977 tarihinde mua
yenesini icra edip vücudunda darp ve cebir unsuru 
bulunmadığına dair rapor veren Dr. Musa Duman 
ile akliye hastanesine sevk isteminde bulunan Dr. 
Vahdettin Ayık haklarında olay sebebiyle aynı gün, 
Pir Ahmet Solmaz'ın evinde yapılan aramada 22 adet 
dinamit lokumu, 2 adet dinamit kapsülü, fazla mik
tarda yasaklanmış sol yayın, patlayıcı alet yapmakta 
kullanılan kimyasal maddeler, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun bazı bölgelerine ait ölçekli ve ölçeksiz 
haritalar ele geçirildiği ve 6 , 9 . 1977 tarihinde ad^ 
üyeye sevk edilen sanığın aynı gün sorgusu icra edi
lerek TC Kanununun 141 nci maddesine muhalefet 
iddiasıyla tutuklandığı ve cezaevine alındığı, 

Soruşturma sırasında C. Savcı Yardımcısı Necati 
Coşkuner tarafından ifadesi tespit edilen sanık Pir 
Ahmet Solmaz'ın ifade sırasında, polis tarafından 

döğüldüğünü, işkenceye maruz bırakıldığını söyleme
si üzerine, aym gün cezaevi müdürlüğüne yazılan bir 
müzekkere ile sanığın kısa zamanda Elâzığ Devlet 
Hastanesine şevki ile raporunun istendiği, 

7 . 9 . 1977 tarihinde, Devlet hastanesine sevk 
edilerek, Dr. Musa Duman tarafından muayenesinin 
yapıldığı ve vücudunda herhangi bir darp arazına rast
lanmadığına dair rapor verildiği, bilâhara cezaevine 
dönen sanık hakkında, 8 . 9 . 1977 tarihinde Cezaevi 
Müdürü Adil Satmış, Cezaevi Sağlık Memuru Hüse
yin Şenaçar, tutuklu Hasan Özkan, tutuklu Kemal 
bizzat C. Savcılığınca gerekli soruşturmaya tevessül 
edildiği ve soruşturma sonucunda Dr. Musa Duman 
hakkında, sahte resmi evrak tanzimi, ölüme sebebi
yet, görevi suiistimal suçlarından dolayı 20 , 9 . 1977 
günlü talepname ile, Dr. Vahdettin Ayık hakkında 
kasdı aşan cürüm sonunda ölüme sebebiyet, görevi 
ihmal ve suiistimal suçlarından dolayı 30 . 9 . 1977 
günlü talepname ile Elâzığ Sorgu Hâkimliğine kamu 
davaları açıldığı Dr. Musa Duman'ın 14 . 9 . 1977 
tarihinde mahkemece tevkifine karar verildiği ve Pir 
Ahmet Solmaz'ın emniyette işkence gördüğü yolun
daki vaki iddia ve şikâyet sebebiyle C. Savcılığına ge
rekli soruşturmaya tevessül edildiği, 

Sorgusunu müteakip 14 . 9 . 1977 tarihinde tev
kif edilip cezaevine gönderilen Dr. Musa Duman'ın, 
aynı gün bir dilekçe ile müracaat ederek, hastalığı 
sebebiyle muayenesini talep ettiği ve dilekçenin gere
ği için C. Savcı Yardımcısı Nejat Sayit tarafından 
Cezaevi Müdürlüğüne intikal ettirildiği, fakat ce
zaevi müdürü tarafından gereğinin yerine getirilmedi
ği, bunun üzerine cezaevini denetimle görevli C. Sav
cı Yardımcısının derhal cezaevine gittiği ancak tu
tuklu ve hükümlüleri tahrik ve teşvik eden cezaevi 
müdürünün hakaretine maruz kaldığı, bilâhara C. 
Savcı Yardımcısı tarafından cezaevine gönderilen 
sağlık ocağı tabibinin de cezaevine sokulmadığı, suç 
mahiyetindeki bu hareketleri ve cezaevi idaresinde so
rumluluğu tespit edilen müdürün Bakanlık emriyle 
başka mahalle nakli tensip edilerek, geçici yetki ile 
görevlendirilen yeni cezaevi müdürünün derhal gö
revine başladığı, gereken önleyici tedbirler alınmak
la beraber olayların soruşturmasına 3. savcı yardım
cısı tarafından tevessül olunduğu, 

Sorumlu görülen cezaevi müdürü Adil Satmış 
hakkında görevi kötüye kullanmak, görevli Cumhu
riyet savcı yardımcısına hakaret, suç işlemeye tah
rik fiillerinden Elâzığ Asliye Ceza Mahkemesine, iti
dal ve muvazene harici hareketten dolayı da Sulh 
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Ceza Hâkimliğine, cezaevi idaresine karşı ayaklan
ma, suç işlemeye tahrik ve teşvikten sanık, kardiyan-
lar ile olaya karışan hükümlü ve tutuklular hakla
rında da Elâzığ Asliye Ceza Mahkemesine kamu da
vaları açıldığı, Dr. Musa Duman hakkmda açılan 
kamu davasının Elazığ'da görülmesi âmme emniyeti 
bakımından tehlikeli görüldüğünden CMUK.nun 14. 
son maddesine tevfikan* Ankara Sorgu Hâkim
liğine nakline Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 
19 . 10 . 1977 tarih ve 7100-6704 sayılı ilâmı ile ka
rar verilmiş bulunduğu, Pir Ahmet Solmaz'ın em
niyetçe işkence gördüğü yolundaki vâki iddia ve şi
kâyeti sebebiyle tevessül olunan hazırlık soruşturma
sının ikmalinde kanuni gereğinin takdir ve ifa oluna
cağı; diğer taraftan, Elâzığ Cumhuriyet Savcısı Ah
met Mete ve Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Nejat Sa-
yit haklarında ileri sürülen iddialar ve Sayın Faik 
öztürk'ün* Yüksek Savcılar Kuruluna hitaben verip, 
Bakanlığımıza tevdi olunan 23 . 9 . 1977 tarihli di
lekçesi sebebiyle, Hâkimler Kanununun ilgili hüküm
leri dairesinde tevessül olunan soruşturma neticesinde 
de, adı geçen Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı tarafından yapılan işlemlerde usul 
ve kanuna aykırı ve muahezelerini gerektirir bir ci
het bulunmadığı sonucuna varılarak, haklarında mua
mele tayinline mahal görülmediği ilgili dosyaların in-. 
celenmesinden anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine büdirümesine 
delalet buyrulmasım saygılarımla arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Adalet Bakam 

10. — Elazığ Milletvekili Faik Öztürk'ün, Elazığ 
Devlet Hastanesindeki bazı doktorların tutumuna iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Cengiz 
Gökçek'in yazılı cevabı. (7/106) 

Mille* Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakam tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 21 . 9 . 1977 

Elazığ Milletvekili 
Faik Öztürk 

Elazığ'da Pir Ahmet Solmaz adlı Lise öğrencisi 
Polis tarafından gördüğü işkence ve insanlık dışı bir 
uygulama sonucu öldürülmüştür. 

Can çekişmekteyken, hastaneye gönderilmiş ve 
durumun rapor edilmesi istenmiştir. Ancak, Elâzığ 
Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Musa Duman Sadist
çe bir tutumla çeşitli biçimlerdeki işkence izlerini ta
şımakta olan, ve ölümle pençeleşen Ahmet Solmaz 

için, düzenlediği 7 9 . 1977 tarih ve 11439 sayılı ra
porda «Vücudunda herhangi bir darb ve araz izine 
rastlanmadı» şeklinde niyetini belirler. İkinci kez, Ce
zaevi yetkililerince hastaneye gönderilen Mağdur'u 
muayene eden, Dr. Vahdettin Ayık'da Musa Duman' 
m raporu doğrultusunda rapor düzenler. Oysaki Ad-
Kye Doktoru Mustafa Pazareıklı'nın düzenlediği ra
por ile otopsi sonucu düzenlenen raporlarda durum 
bütün vahşeti ile anlaşılmıştır. 

1. Doktorluk mesleğine başlarken, ettiği yeminin 
tam tersi bir uygulama içinde bulunan Dr. Musa Du
man için şu anda adli işlem yapılmaktadır. 

2. Kamu görevlisi olan, Dr. Musa Dumau'ın bu 
uygulaması ilk değildir. Olay basına yansıdığına gö
re, zanlı hakkında Bakanlığınızca bir soruşturma açıl
mış mıdır? 

3. Olay günü nöbetçi Dr. dururken, Dr. Musa 
Duman'ın muayenehanesinden çağrılarak mağdurun 
durumunu rapor etmesini nasıl açıklarsınız? 

4. Cezaevine gönderilen Dr. Musa Duman'ın has
taneye şevki ve tahliyesi konusunda mesleklerini bas
kı unsuru olarak kullanan doktor Ayhan Kayalçı ve 
ismini saptayamadığımız Dr. arkadaşı hakkında bir 
işlem yapılacak mıdır? 

5. Musa Duman'ın gaddarlığını paylaşan Dr. 
Vahdettin Ayık hakkında nasıl bir işlem düşünülmek
tedir? 

6. İnsan düşmanı bu tür kişiler Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde ne zamana kadar kalacaklardır? Musa 
Duman ve arkadaşları hakkında idari ve inzibati yön
den ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 15 . 12 , 1977 
Bakan 
1329 

Konu : Elâzığ Milletvekili Sayın 
Faik Öztürk'ün yazılı soru öner^ 
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Ögi : 2 Aralık 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7/106-760/3031 sayılı yazınız. 
Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk'ün, Elazığ Devlet 

Hastanesindeki bazı doktorların tutumuna ilişkin ya
zılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cengiz Gökçek 
Sağlık Ve Sosyal Yardım 

Bakam 
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Elazığ Milletvekili Faik öztürk'ün yazılı som öner
gesine cevap. 

Soru : 1 •* 3. Doktorluk mesleğine başlarken, et
tiği yeminin tam tersi bir uygulama içinde bulunan 
Bı\ Musa Duman için şu anda adli işlem yapılmak
tadır. Kamu görevlisi olan, Dr. Musa Duman'ın bu 
uygulaması ilk değildir. Olay basına yansıdığına gö
re, zanlı hakkında Bakanlığınızca bir soruşturma açıl
mış mıdır? Olay günü nöbetçi Dr. dururken, Dr. Mu
sa Duman'ın muayenehanesinden çağrılarak mağdu
run durumunu rapor etmesini nasıl açıklarsınız? 

Cevap : 1 - 3. önergede geçen 1-3 soruların Ba
kanlıkta yapılan işlemleri tahkikata memur edilen mü
fettiş raporunun ilgili bölümlerinde mevcuttur. (Ek 1) 

Soru : 4 s 6. Cezaevine gönderilen Dr. Musa 
Duman'ın hastaneye şevki ve tahliyesi konusunda 
mesleklerini baskı unsuru olarak kullanan doktor Ay
han Kayalçı ve ismini saptayamadığımız Dr. arkada
şı hakkında bir işlem yapılacak mıdır? Musa Duman' 
in gadarlığını paylaşan Dr. Vahdettin Ayık hakkında 
nasıl bir işlem düşünülmektedir? İnsan düşmanı bu 
tür kişiler Sağlık Bakanlığı bünyesinde ne zamana ka
dar kalacaklardır? Musa Duman ve arkadaştan hak
kında idari ve inzibati yönden ne gibi bir işlem ya
pılmıştır? 

Cevap : 4 a 6. Müfettiş tahkikatının yapıldığı 
20 - 24 Ekim 1977 tarihinde Dr. Musa Duman (tu
tuklu) ile Dr. Vahdettin Ayık (tutuklu olmadan) hak-
lannda Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat açılmış bu
lunmakta idi. Ancak Hastane Sağlık Kurulu raporuna 
göre Dr. Musa Duman'ın tedavisi söz konusu olunca 
yine savcılık kanalıyla adı geçen hastaneye sevkedil-
miş daha sonrada mahkeme kararıyla tutukluluğu kal
dırılmıştır. Olay adli görevin kötüye kullanılmasın
dan doğduğu ve hadiseye Cumhuriyet Savcılığı el 
koyduğu için Bakanlığımızca herhangi bir tahkikat 
söz konusu olmamıştır. Bununla beraber adli tahki
katın nihayetinde Bakanlığımız da hizmet açısından 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

Dr. Musa Duman hakkında yapılan inceleme ve 
soruşturma sonucunda düzenlenen müfettiş 

raporunun ügili bölümü 
Konunun Tahlili : 
7 . 9 . 1977 günü Elazığ Devlet Hastanesi nöbetçi 

Hâkiminin Dr. Renizi Yüksek olduğu ve adı geçen 
tabibin hastaneden hiç aynîmaksızın görevini ifa et
tiği, nöbeti esnasında her hangi bir vak'a için Dr. 
Musa Duman'ı hastaneye davet etmemiş okluğu Dr. 

Renizi Yüksek tarafından ifade edilmiş olduğu gibi, 
defter kayıtlanılın tetkiki de bu durumu doğrular gö
rülmüştür. (Ek : 3/1 - 2 - 3). 

Hal böyle iken, 7 . 9 . 1977 günü Dr. Musa Du
man nöbetçi olmadığı halde mesaiden sonra hastane
ye gelerek, cezaevinden sevk edilen ve vücudunda 
darp ve cebir asan bulunup bulunmadığı sorulan, acil 
defterinin 11438 sıra numarasında kayıtlı Pirahmet 
Solmaz'ı muayene edip, vücudunda darp ve cebir asa-
n bulunmadığına dair adli rapor vermiştir. (Ek : 6/2). 

Dr. Musa Duman'ın mesaiden sonra hastaneye 
gelmesinde, nöbetçi tabibe yardımcı olup poliklinik 
yapmasında anormal bir durumun bulunmadığı, an
cak; adli rapor konusunda kendisini görevsiz addedip, 
adli raporun nöbetçi tabip tarafından verilebileceğini 
bildirmesi gerekirken, nöbetçi tabibe hiç bilgi ve haber 
dahi vermeden bu görevi üstlenip, vücudunda cebir 
ve darp asan yoktur diye rapor verdiği tutuklunun 
13 . 9 . 1977 günü ölmesi, Dr. Musa Duman tarafın
dan verilen raporun gerçeğe uymadığına dair olan 
şüpheleri kuvvetlendirmiştir. 

Yukarda açıklanan ve verilen raporla gerçeğin giz
lendiği iddia edilen husus ise, T.C.K.'nun 141 nci mad
desine aykm davranış nedeniyle tutuklu bulunan Pir
ahmet Sohnaz'm karakolda polis tarafından dövüldü
ğü ve bunun neticesi adı geçenin bakını ve tedavisiz-
likten öldüğüdür. Dr. Musa Duman'ın da vermiş ol
duğu raporla dövülme olayını gizleyip, cebir ve darp 
asan yok demek suretiyle dövülme olayını gizleyip ger
çeğin ortaya çıkmasına mani olmuş olması, bunun ne
ticesi tutuklunun gerekli bakım ve tedavisinin yapüa-
maması, böylece ölüme sebebiyet verdiği ileri sürülen 
hususlar arasındadır. 

Belirtilen iddialarla adli görevini kötüye kullan
maktan dolayı Dr. Musa Duman hakkında C. Savcı
lığınca C.MXr.K.'nunun 154 ncü maddesi delaletiyle 
T.C.K.'nunun 240-342-455 nci maddelerinin tatbiki 
talebiyle dava açılmış bulunmaktadır. 

Suç adli görevden doğmuş olduğu cihetle Memurin 
Muhakematı hakkındaki Kanun hükümlerinin dışında 
görülmektedir. Bu nedenle Dr. Musa Duman'ın ver
miş olduğu raporla gerçeği gizlemediğinin, otopsi ra
poru ile bu durumun anlaşüacağına dair müfettişliği
mize vermiş olduğu ifadesi için idari yönden bir işle
min yapılması hukuken mümkün görülmediğinden, be
lirtilen itirazım ancak mahkemeye karşı yapmış olması 
gerekmektedir. 

Özet ve sonuç : 
Adli görevini kötüye kullanmaktan dolayı halen tu

tuklu bulunan Elâzığ Devlet Hastanesi Hariciye Müte-
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hassısı Dr. Musa Duman'ın işlemiş olduğu suç tama
men adli görev cümlesinden sayıldığından, hakkında 
idari olarak yapılacak herhangi bir muamelenin bu
lunmadığı. 

11. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, en 
düstri meslek liseleri giriş sınavlarına ilişkin sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı. (7/108) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak yanıtlandın İmasına aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 23 . 9 4 1977 
Mahmut özdenvir 
Sivas Milletvekili 

22 Eylül 1977 günü tüm Türkiye'de, endüstri mes
lek liselerine giriş sınavlan yapılmıştır. 

Mili Eğitimi Bakanlığınca hazırlanan test sorula-
nna ait anahtarlar çoğu illerde sınava giren öğrenci
lere önceden dağıtılmıştır. 

Sivas ilinde yapılan sınavlarda; ihbar üzerine öğ
rencilerde arama yapılmış ve cevap anahtan yakala
nan öğrencilerin üzerinde ülkü ocaklarına ait üye 
kartlan bulunmuştur. Bu durum Sivas'taki imtihan-
lan gözetlemekle görevli olan Bakanlık Müfettişi Se-
lâhattin Gürleye'nin gözü önünde cereyan etmiş ve 
durum, tutanakla tespit edilmiştir. Bu olay, 2 nci MC 
nin eğitim kurumlarını faşist militanlarla doldurma 
çabalannın açık bir kanıtadır. Bu durumla ilgili ola
rak; 

1. Sivas'a gönderilen test soru torbalarına cevap 
kartlan konulmamıştır. Bu nedenle cevap kartlan, im
tihandan hemen önce Sivas'ta bastınhıııştır. Ancak, bu 
cevap kâğıttan, öğrenci isimlerinin kolayca okunabi
leceği bir şekilde düzenlenmiştir. Bu durum, cevap-
lann değerlendirilmesi sırasında, kollama ve kayırma 
yapabilmeyi sağlamaktadır. Bu durumun kasıtlı ola
rak yaratıldığı ve bir tertip olduğu doğru mudur? 

2. Test cevap anahtarlarının ülkü ocaklanna ka
yıttı öğrenciler üzerinde bulunmuş olması, Türkiye' 
deki tüm imtihanlarda da aynı yolun izlendiğini gös
termektedir. Bu nedenle, gölgelenmiş olan, bu sınav
lan iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Bu yolsuzluğa adı kansan, sınav yetkilileri 
hakkında nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

4. Sivas'ta imtihanların yapıldığı binalar ve sa
lonlar ülkü ocaklı komandolar tarafından işgal altı
na alınmıştır. Sınav güvenliği için uyardan imtihan 
yetkilileri, bu konuda hiç bir önlem almamışlardır. 

20 . 12 . 1977 0 : 1 

Bu ihmal nedeniyle ilgililer hakkında soruşturma aç
mayı düşünüyor musunuz? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 16.12.1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 469 
Millet Meclisi Başkanlığına 

figl : 2.12.1977 tarih ve 7/108-768/3167 sayıh yâ  
zmtz. 

Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in yazıh soru 
önergesi İle ilgili cevabımız üişMe sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahh Menteşe 

MİDİ Eğitim Bakanı 

Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in Endüstri 
Meslek Liseleri giriş sınavları ile ilgili cevabımız 

1 - 2. 11977 - 1978 öğretim yıbrtda Sivas Endüs
tri Meslek Lisesine alınacak öğrencilerin seçme - sıra
lama sınavında 3 öğrenci üzerinde cevap anahtan-
nm bulunması üzerine, imtihanda hazır bulunan mü
fettişler tarafından olaya el konulmuş, cevap kâğıtları 
mühürletilmiş ve komisyonun değerlendirme işlemıinli 
yapması önlenmüştîr. 

Daha sonra Bakanlığumız müfettişlerince düzenle
nen önrapor üzerine alınan onayla 22,9.1977 tarihin
de, yapılan bu imtihan iptal edilmiş ve 12.10.1977 ta
rihinde, İmtihan, Bakanlığımızca gönderilen görevlile
rin denetimi altında yenilenmiştir. 

3 - 4. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettiş
lerince hazırlanan raporda, okul idarecileri hakkında 
disiplin cezası tekliflinde bulunulmuş ve bu hususta ge
rekli işlemler yürütülmektedir. 

Nahit Menteşe 
MİSİ (Eğitim Bakanı 

12. — İzmir Milletvekili Akın Simav'ın, anason 
ürünü ile ilgili tütün kredilerine ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'in yazılı ceva
bı. (7J116) 

Mîllet Meclisi Başkanlığina 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı rica ederim. 

Saygılarımla!. 
1.10.1977 

İzmir MifletvekiK 
Akın Simav 

1. Anason ürününün tek abası olan Bakanlığı
nız, bu yıl anason alacak mıdır? 
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'Her yıl, temmuz - ağustos ayılarında açılan piya
sanın im denli gecikmedin sebebi nediir? 

2. Tütün üreticisine verilen kredinin son zamla
rın ışığı altında ve maliyet girdîîeriiııün yükselmesi 
dikkate alıarak artırılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 8293 

15 , 12 , 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 2 . 12 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/116-805-03367 saydı yazınız. 
İzmir Milletvekili Akın Simav'ın «Anason ürünü 

ile tütün kredilerine ilişkin» yazılı soru önergesinin 
cevabı 2 nüsha halinde ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

1. Anason, Tekel dışı kullanma sahası ve üıraç 
imkânı çok mahdut bir mahsuldür. Alım fiyatlarının 
tatmin edici olması, ekim sahalarının gelişlemesine ve 
istihsalin artmasına yol açmıştır. Dekardan sağlanan 
gelir diğer mahsullere nisbeüe çok yüksektir. Bu se
beplerle müstahsiller anasonu tercih etmektedirler. 

1975'de anason rekoltesi 7 500 ton civarında ol
muştur. Tekel, ihtiyacı 4 000 ton ve anbar durumu sı
kışık olduğu halde, müstahsillerin güç durumda kal
maması için istihsalin tamamını satın atmıştır. 

Anason çok kısa zamanda değerini kaybeder. Bu 
sebeple Tekel, stoklarındaki anason değer kaybına uğ
ramadan kullanmak için, 1976'da daha az anason sa
tın almayı planlamış ve durum ekim zamanından ön
ce müstahsillere duyurulmuştur. Ancak buna rağmen 
1976'da ekim sahaları daha genişletilerek, rekolte 
8 500 tona ulaşmıştır. 

Bu durum karşısında, anason müstahsillerinin za
rara uğramamaları için, Tekel Genel Müdürlüğünün 
gayretleriyle, rekoltenin tamamının Tekel ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı Kooperatiflerce satın alınması yo
lunda karara varılmıştır. 

Nitekim tatbikat da buna göre olmuş ve Tekel 
2 294 ton, Tariş 1 294 ton, Antbirlik de 4 866 ton 
olmak üzere 8 454 ton anason satın alınmış; böylece 
müstahsilin elinde 1976 mahsulü anason kalmamış
tır. 

Tekel ve Kooperatiflerin anason stok ve istihlak 
durumu : 

1975/1976 dö- 1976 alım Tekel ve 1976/1977 
nem başlangıç devresinde Kooperatif- dönem baş-
stoku (Ton) alman mik- 1er istihla- langıç sto-

tar (Ton) ki (Ton) ku (Ton) 

Tekel 
6 000 

Antbirlik 

Tariş 

2 294 3 600 4 694 

4 866 — 4 866 

1 294 1 294 — 

Toplam 
6 000 8 454 4 894 9 560 

1977/1978 istihsal devresinde Tekel en fazla 50 
milyon litre rakı istihsal edebilecektir. Bu miktar rakı 
için lüzumlu anason miktarı ise 4 500 tondur, Diğer 
taraftan, Tekel'de 1976/1977 devresi başlanmış stoku 
olarak 4 694 ton anason bulunmaktadır. Bu sebeple 
Tekel, 1977'de hiç anason satın almasa bile 1978 dev
resine 200 tonluk bir stokla girecektir. 

Kooperatiflerce satın alınan 1976 mahsulü 6 160 
ton anasondan bugüne kadar yalnızca Tariş aldığı 
1 294 tonu ihraç edebilmiş; Antbirlik ise aldığı 4 866 
ton anasonu değerlendirememiş olup, depolarında bek
lemektedir. 

Tekel ve Antbirlik depolarındaki (1976/1977 dö
nem başlangıç stoku) 10 000 ton civarındaki anaso
nun, milli servetin heba olmaması için Tekelce değer
lendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sebeple 1977 ve 
1978 senelerinde anason ekimi yapılmaması icabet* 
tiği Bakanlığımız ve alâkalı Bakanlıklar arasında 
23 . 12 , 1976 tarihli protokola kaydedilmiş ve bu 
husus müstahsillere hem Tekel Genel Müdürlüğü 
tarafından, hem de Aralık 1976'da Hükümet bildirisi 
ile duyurulmuştur. 

Kooperatiflerdeki mevcut anasonların Tekele dev
ri ile alakalı olarak Bakanlığımız, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Kooperatifler arasında ya
pılan toplantı neticesinde hazırlanan 19 . 10 . 1977 
tarihli protokolda, Tekelin mevcut stokları ve istih
lak durumu ile Antbirlikten devredilecek anasonlar 
gözönünde tutularak, 1977'de olduğu gibi 1978'de de 
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Tekel ve Kooperatiflerin hiçbir yerde anason satın 
almamaları kararlaştırılmıştır. Bu husus da Kasım 
Î977'de Hükümet bildirisi olarak radyo ve televiz
yondan müstahsillere duyurulmuştur. 

Yukarıda dercedilen sebeplerle, Tekel Genel Mü
dürlüğü ve Kooperatifler tarafından 1977 ve 1978 se
nelerinde anason satın alınmayacaktır. 

2. 1177 Saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun 24 ncü maddesi hükmüne dayanılarak, Tekel ta
rafından her sene tütün ekicilerine verilen avans; zi
rai bir kredi olmayıp, Tekel Fabrikalarının ihtiyacı 
oîan miktar ve evsaftaki tütünlerin piyasalardan satın 
alınabilmesi için pey olarak dağıtılmaktadır. 

Ekicilerin ihtiyacı olan zirai krediler, Bankalar ve 
diğer kredi dağıtan teşekküller tarafından karşılan
maktadır. 

Bu sebeple, Ege Bölgesinde, kredi teşekküllerinden 
avans alıp almadıklarına bakılmaksızın kilo başına ve
rilen 250 kuruşluk avans miktarı artırılmamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

13. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcarim, İz
mir BMC Fabrikası ile Ege Endüstri Ticaret A.Ş.'ne 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sa-
zak'ın yazılı cevabı. (7/128) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu say
gılarımla dilerim. 14 .10 .1977 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

Soru : 
\i İzmir giriş gümrüğünde BMC fabrikasının ve 

Ege Endüstri Ticaret A.Ş.'riin öz 'ithal ettiği mallar için 
öze! bir yer tahsis edilmiş inidir? 

a) Edilmişse gerekçesi nedir? 
b) Kaç gümrük memuru ile denetlenmektedir? 

TC 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Gümrük Genel 
Müdürlüğü 
S.A.S.Şb.Md: 
39653/67-4170 

14.12. 1977 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 . 12 . 1977 günlü, Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli, 7/128-862/03840 saydı yazınız. 

İzmir BMC Fabrikası ile Ege Endüstri Ticaret 
A. Şirketlerince ithal edilen mallar için, özel bir yer 
tahsis edilip, edilmediği hakkında, İzmir Milletveki
li Neccar Türkcan tarafından Başkanlığınıza verilen 
yazılı soru önergesi incelendi. 

BMC Sanayi ve Ticaret A. Şirketince, fiktif antre-* 
po açılmak gayesi ile yapılan 3 . 4 . 1972 günlü, 1445 
sayılı müracaat üzerine, anılan yerin fiktif antrepo ola
rak kullanılmaya elverişli bulunduğu ve açılmasında 
bir sakınca bulunmadığı yolundaki, İzmir Gümrükle^ 
ri Başmüdürlüğü mütalaasına istinaden, sözkonusu 
şirketçe bir fiktif antrepo açılmasına (Mülga 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 94 ncü maddesi gereğince) 
7 . 6 . 1972 günlü, 41745 sayılı yazımızla müsaade 
edilmiştir. 

Mezkûr fiktif antrepoda devamlı olarak 1 memu
run görev yaptığı, iş durumunun yoğun olduğu zaman-* 
larda ise, 2 memur görevlendirildiği, Ege Endüstri Ti
caret A. Şirketinin, BMC Sanayi ve Ticaret A. Şirke
tinin yan kuruluşu olduğu, İzmir Giriş Gümrük Mü
dürlüğü ille yapılan temastan anlaşılmıştır. 

Ege Endüstri Ticaret A. Şirketince ithal edilen mal
ların muhafazası bakımından adı geçen şirkete her
hangi bir yer için müsaade verilmemiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Gün Sazak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

14. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Sa
rıkamış'ta Zirai Donatım Kurumunca bir şube açıl
masına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakan Vekili Sabahattin Savcı'nm 
yazıh cevabı. (7/148) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda Tanm ve Hayvancılık 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması içini 
gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 
29 ,11 ,1977 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

57 köyü 100 bin nüfusu olan Kars'ın Sarıkamış il
çesinde köy ve ilçe merkezinde oturan yurttaşların 
% 80'i geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktan 
dırlar. 200'ü aşkın traktör ve çeşitli tarım araçlarına 
sahip olan Sarıkamış köylüleri motor parçalarının ya-
msıra gübre ve benzeri ihtiyaçlarını da Kars Zirai Do
natım Kurumundan almak zorunda kalmaktadırlar. 
Bu durumun büyük çapta işgücü kaybına ve parasal 
kayba yol açtığı bir gerçektir. Sarıkamış köylerinde ve 
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üçe merkezinde tarımla - hayvancılıkla yaşamlarını 
sürdüren halkın uğraşlartyla ilgili ihtiyaçlarını karşıla
yacak Zirai Donatım Kurumunun bir şube açması 
görüldüğü gibi zorunlu haüdedii'. 

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının hu konu» 
daki görüşü nedir? 

Bakanlık, Sarıkamış'ta hır Zirai Donatım Kurumu 
şubesi açılmasından yana mıdır? 

TC 
Gıda-Tanm ve Hayvancılık 15 . 12 . 1977 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1749 
Konu : Kars Milletvekili Sayın Doğan AraS-
Iının yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 12 . 1977 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/148-1030i/4758 sayılı yazı, 
KarS Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından, 

Kars İlinin Sarıkamış İlçesinde Zirai Donatım Kuru-

mu Şubesi açılmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesi tetkik edildi. 

Sarıkamış İlçesi halkının büyük bir çoğunluğu ge
çimlerini taran ve hayvancılıkla temin etmektedirler. 
İlçede mevcut traktör ve diğer tarım araçları Potan
siyeli, bunların parça ve onarım ihtiyaçları ile tarı
mın muhtaç bulunduğu gübre, ilaç gibi girdilerin te
mininde sarfedilen güç ve zaman tasarrufunu sağla
mak maksadıyla adı geçen ilçede, Erzurum Bölge Mü
dürlüğüne bağh bir Zirai Donatım Kurumu Müdür
lüğü açılması Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun 
17 . 11 . 1977 tarihli toplantısında kararlaştırılmış 
olup, faaliyete geçiş hazırlıklarının arahksız olarak 
sürdürülmekte olduğunu bilgilerine saygılarımla arz 
ederim, 

Sabahattin Savcı 
Orman Bakam 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bak. V, 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. — Meclis Araştırması önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se-
ÇÛn,. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 

arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimi
zin geliştirilememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) 

2. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10 
arkadaşının, bitkisel yağ üreticisinin sorumlarım sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2) 

3. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10 
arkadaşının, Gökçeada ve Bozcaada İlçelerimizin so
runlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisti İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/3) 

4. — Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğlu ve 40 
arkadaşının, TRT Kurumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/4) 

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 ar
kadaşının, fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/5) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine ilişkin 
İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1) 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut özdemâr'in, Dö
vize çevrilebHîr mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazakı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan AIS Dağlı'nm 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Afi Çalık'm, 
Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) 

6. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazakı'nın, 
bağırsak enfeksiyonlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'm, tuz ihtiyacının karşılanması için alman önlem
lere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/14) 

8. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




