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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz, Hükümetin 
tütün politikası ve 

Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar da, anarşi ve 
Kredi ve Yurtlar Kurumu konularında gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz'ın, Ticaret Baka
nının son günlerdeki tutumu hakkındaki gündem 
dışı konuşmasına Ticaret Bakanı Teoman Köprülü
ler cevap verdi. 

İşletmeler Bakanlığına bağlanması uygun görülen 
bazı müessese ve kuruluşlar hakkında Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 arka
daşının, gözaltına alınan bazı kişilere işkence yapıl
dığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/18) okundu; 
gündemdeki yerini alacağı ve sırası geldiğinde görü
şüleceği bildirildi. 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 3 ncü 
yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden oluşturulacak bir heyetin, Kıbrıs Türk 
Federe Devleti Meclis Başkanının davetine icabet 
etmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 3 ncü 
yıldönümü münasebetiyle Kıbrıs'ta düzenlenen tören
lere katılan üyelere ilişkin liste Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

6/24 esas numaralı sözlü soru, ilgili baaknm Ge
nel Kurulda hazır bulunmaması; 

6/25 ve 6/26 esas numaralı sözlü sorular da, soru 

sahibinin izinli olması nedeniyle ertelendi. 

13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinde. (2/496, 2/495) (S. Sayısı : 4 ve 
4'e 1 nci ek) Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
raporunun 48 saat geçmeden gündeme alınmasına 
dair Anayasa Komisyonu Başkanının önergesiyle; ko
nunun görüşülmesine başlanması hakkındaki Danış
ma Kurulu önerisi onaylanarak; yapılan görüşme
lerden sonra Anayasa Komisyonunun benimsemesi 
kabul edildi ve teklifin kesinleştiği bildirildi. 

16 Şubat 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 
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BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ali Fuat Eyüboğlu 

DÎVAN ÜYELERÎ : İrfan Binay (Çanakkale), Nıizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN —•r Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulunduklarım 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

Yoklamadan sonra gelen sayın üyelerin, birer 
tezkere ile Başkanlığa bulunduklarını bildirmelerini 
rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerden du
rumunu bildirmeyen sayın üye var mı efendim?..; Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur; birleşime yarım saat ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 15.31 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DÎVAN ÜYELERt : Nizamettün Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 107 nci Birleşimi nin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, yüksek sesle, salonda bu
lunduklarım bildirmelerini rica ediyorum. 

Yoklamadan sonra gelen sayın üyelerin birer 
tezkere ile müracaatını rica ediyorum. 

Sonradan gelen sayın üye var mı efendim?.. 
(«Var» sesleri) Lütfen efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama bitmiştir efendim. 
Ekseriyetimiz yoktur. Genel Kurulun 14 . 2 . 1978 

tarihli 105 nci Birleşiminde alman karar uyarınca 
1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısını görüşmek için 
17 . 2 . 1978 Cuma günü saaıt 10.00'da toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.30 . 

~ 635 -
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m. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1 .— Adana Milletvekili t .Hakkı Öztorun'un, pa
muk taban fiyatına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı .(7/92) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

12 . 9 , 1977 
Adana Milletvekili 
t. Hakkı öztorun 

1 nci MC Hükümeti döneminde geçen yıl pamuk 
taban fiyatları 10 TL. olarak belirlendi. Bu fiyat o 
tarihte bile üreticiyi memnun etmemiş, çeşitli şikâyet
lere yol açmıştı. Üretici geniş çapta tüccar ve sana
yicilere, ihracatçılara, tefecilere sömürtülmüştü. Ara
dan geçen bir yıl içinde resmi fiyat endekslerine gö
re genel fiyat artışları Temmuz 1977 sonu itibarıyla 
% 30 olduğu halde bunları hesaba katmadan, daha 
doğrusu üreticileri bu yıl daha büyük bir sömürüye 
tabi kılmak için taban fiyatları yine aynı tutuldu. Ya
ni 10,25 TL. olarak kabul edildi. 

Üreticilerin pamuk konusundaki sorunlarım şöy
le özetleyebiliriz; 

Çuko - Birlik üreticinin çıkarlarını savunmaktan 
çok sanayicilerin, ihracatçıların, tefeci tüccarın çıkar
larını gözetmektedir. Çuko - Birlik'e üretimi elinde tu
tan büyük sayıdaki küçük pamuk üreticileri egemen 
değildir. Bu nedenle Hükümet pamuk taban fiyatla
rını düşük tutmak suretiyle Çuko - Birlik'e egemen 
olan sanayicilere, ihracatçılara, tefeci tüccara büyük 
kârlar sağlamaya araç olmaktadır. 

Küçük pamuk üreticisi muhtaç olduğu kredilerden 
yoksun olduğu için daha ürünü toprakta iken, zorun
lu gereksinmeleri nedeniyle daha tohum toprağa düş
meden tefeci tüccara üreteceği pamuğu 5 - 6 TL.'na 
satmak zorundadır. 

Yukarıdaki nedenler dolayısıyla, taban fiyatları 
konusunda örgütsüz, çaresiz plan pamuk üreticisine 
Hükümet iki yıl üst üste aynı fiyatı vermekten ka
çınmamıştır. Bu açık bir sömürüdür. 

Bu açıklamaların ışığı doğrultusunda; 
1. II. nci MC 2 yıl üstüste neden aym pamuk 

taban fiyatım uygulamıştır? 

2. Geçen yıla oranla fiyatlarda görülen genel ar
tışları dikkate alarak pamuk ürünü için, pamuk üre
ticisini daha da çok yoksullaştırmayacak bir taban 
fiyattı içlin uygulamamışhr.? 

3. Eğer Hükümet yoksul ve küçük üreticilerin 
yanında ise neden genel zam paketim açık ilân etme
den birkaç gün önce bu 10,25'lik pamuk taban fiya
tını ilân etmiştir? Bu Çukurova köylülerine ve tüm 
pamuk üreticilerine bir suiikast değil midir? 

4. 10,25 TL.'lik taban fiyat ilân edilirken; işçi 
ücretleri, gübre, tarımsal ilâç, tüm araç ve gereçler 
ve ulaştırma gibi pamuk üretimindeki girdiler dikka
te alınmış mıdır? Yani birim olarak 1 Kgr. pamuk için 
maliyet nedir? Köylünün elinde ne kalacaktır? 

5. Eğer maliyet hesabi köylünün aleyhine işli
yorsa, Hükümetin amacı, böyle bir yoksullaşma poli
tikası uygulayarak pamuk üreticilerim göçe zorla
mak, pamuk tarlalarını büyük pamuk üreticilerine ve 
sanayicilerine devretme olanağım hazırlamak mıdır? 
Toprak kapitalizmini güçlendirmek midir? 

TC 
Başbakanlık 14 . 2 . 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02335 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2.12.1977 tarih ve 7/92-737/1902 sayılı ya
zınız. 

Adana Milletvekili 1. Hakkı Öztorun'un Başba
kanlığa yönelttiği «Pamuk taban fiyatına ilişkin yazılı 
soru önergesine verilen cevap ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 

Devlet Bakam 

Adana Milletvekili t. Hakkı Öztorun'un pamuk 
taban fiyatlarına ilişkin 12.9.1977 tarihli yazılı soru 
önergesine verilen cevabımız: 

Ancak, hemen belirtmek isteriz ki bu soruların 
muhatabı Hükümetimiz değildir. Önerge, eski Baş
bakan Sayın Süleyman Demirel'e yöneltilmiş olup, 
şikâyet konusu edilen 1977 yılı küflü pamuk taban 
fiyatları da yine eski Hükümet döneminde tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 

— 636 — 
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1 - 2. Kütlü pamuk destekleme alım fiyatlan, 
2834 sayılı Kanunun 17/c. maddesinin verdiği yet
kiye istinaden her yıl Bakanlar Kurulunca tespit ve 
ilân edilmektedir. Kararnamelerle tespit edilen bu 
fiyatlar, standart 1 beyaz pamuğun fiyatlan olup 
diğer standart kalitelerin fiyatlan mubayaa ile gö
revlendirilen birliklerce Ticaret Bakanlığının onayı 
alınmak suretiyle tespit edilmektedir. 

Önergede söz konusu edilen 1977 ürünü kütlü 
pamuk taban fiyatlan. 14.9.1977 tarihli Resmi Gaze

tede yayımlanan 1.9.1977 tarih ve 7/13900 sayılı Ka
rarname ile standart 1 beyaz kütlü pamuğun destek
leme alım fiyatlan, üretim bölgeleri itibarıyla aşa
ğıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

Çukurova Bölgesi (Çuko - Birlik) : 10.25 TL./Kgr. 
Antalya Bölgesi (Ant - Birlik) : 10.75 TL./Kgr. 
Ege Bölgesi (Tariş) : 10.75 TL./Kgr. 

Buna mukabil, Bakanlar Kurulunun 11.9.1976 ta
rih ve 7/12409 sayılı Karan ile tespit olunan 1976 
ürünü kütlü pamuk destekleme alım fiyatlan ise şöy
ledir : 
Çukurova Bölgesi (Çuko - Birlik) : 9.75 TL./Kgr. 
Antalya Bölgesi (Ant - Birlik) : 10.25 TL./Kgr. 
Ege Bölgesi (Tariş) : 10.25 TL./Kgr. 

Görüldüğü üzere, 1977 ürünü pamuk destekleme 
alım fiyatları 1977 yılına nazaran her bölge için ki
loda 50 kuruş daha yüksek tespit edilmiştir. 

3. Destekleme alımlarına tabi diğer tarım ürün
lerinde olduğu gibi, pamuk taban fiyatlan da her yıl 
hasat döneminde tespit ve ilân edilmektedir. 1977 ürü
nü pamuk taban fiyatlan da aym şekilde hasat döne
minde tespit ve ilân edilmiş bulunmaktadır. 

4 - 5 . Pamuk ve destekleme alımlarına tabi di
ğer tanın ürünterinin taban fiyatlan tespit edilirken 
üretici maliyetleri, ihracat fiyat ve olanaklan ile de
ğişen girdi maliyetleri de nazara alınmaktadır. Üre
tici maliyetleri, her yıl İhracatı Geliştirme Etüt Mer
kezi, ilgili Bakanlık uzmanları, Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği ve AÜ Ziraat Fakültesi yetkili temsilcile
rinden oluşan bir kurul tarafından bizzat ekim böl
gelerinde incelemeler yapmak suretiyle tespit edil
mekte ve saptanan bu maliyetler Bakanlar Kurulun
ca tespit edilecek taban fiyatlarının saptanmasında 
gözönünde bulundurulmaktadır. 

1977 yüı kütlü pamuk ürünü için İhracatı Geliş
tirme Etüt Merkezi ve Türkiye Ziraat Odaları Bir
liğince saptanıp Ticaret Bakanına bildirilen üretici 
maliyetleri, bir fikir vermesi bakımından aşağıya çı
karılmıştır. 

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinin koordinatör
lüğünde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu saptanan 
üretici maliyetleri : 

Çukurova Bölgesi : 9.61 TL./Kgr. 
Antalya Bölgesi : 10.31 TL./Kgr. 
Ege Bölgesi : 10.22 TL./Kgr. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğince önerilen üreti
ci maliyetleri ise bütün bölgeler için ortalama 10.46 
TL./Kgr/dır. 

Ant - Birlik (Antalya Bölgesinde) önerilen üreti
ci maliyetleri 10.70 TL./Kgr.'dır. 

Çuko - Birlik (Çukurova Bölgesinde) önerilen üre
tici maliyetleri 10.50 TL./Kgr.'dır. 

Tariş (Ege Bölgesinde) önerilen üretici maliyetle
ri 10.76 TL./Kgr.'dır. 

Milli Pamuk İstişare Komitesince önerilen bütün 
üretici maliyetleri ise, bütün bölgeler için ortalama 
9.00 TL./Kgr.'dır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

2. Yozgat Milletvekili Veli Zer en'in, gübre so
rununa ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/98) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazdı 
olarak cevaplandınhnasım rica ederim. 

Saygılarımla. 
14 . 9 . 1977 

Yozgat Milletvekili 
Veli Zeren 

Soru : 
Ekim ayının yaklaştığı şu günlerde, seçim bölgem 

olan Yozgat ili ve ilçelerinde yaptığım incelemelerime 
göre çiftçi gübre almak için merkez ilçe ve diğer il
çelerde Ziraat Bankası ve Zirai Donatımlann önünde 
uzunca kuyruklar oluşturmuşlardır. Bu kuyruklarda 
sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine 
kadar haftalarca bekleyenler vardı. 

Çiftçilerimizin çok güç durumda olduklarım, güb
re alamadan tarlaya tohum atmak zorunda kalacak
larını anlatıyor, gecen yıl peşin para ile gübre aknla-
nn plasman yokluğu nedeniyle bu yıl gübre alama
yacaklarım, bir kısmı ekinci ise ihtiyacının ancak ya
nsı kadar gübre alabileceklerini üzülerek açıklıyor
lardı. 

637 — 
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Köylü her hususta güç durumda bırakılmış, ihti
yacı karşılanmamış, cephe Hükümetinin yanlış poli
tikası yüzünden gübre konusunda da perişan edilmiş, 
gelecek günlerde daha da çok müşkül durumda kala
caktır. 

Ziraat Bankasının şube müdürleriyle görüştüm. 
Plasman yetersizliğinden söz ediyorlar ve bu nedenle 
çiftçinin ihtiyacının karşılanmasının imkânsız oldu
ğunu ve hatta birçok köylerde borçlarını ödeyeme
yen bazı kişiler için bütün köylünün birbirine kefil 
olması nedeniyle borçsuz olan köylünün de gübre 
alamayacağım ilâve ediyorlardı. 

1. Merhum Mithat Paşa Ziraat Bankasını sizin 
yakınlarınız için mi yoksa çiftçi, ziraatçı için mi kur
du? 

2. tstedikleriniz ve yakınlarınız bu bankadan tek 
imza ile milyonlar çekerken, çiftçimiz 200 - 500 li
ra için tüm köylüyü birbirine kefil etmek sizce doğ
ru mudur? Ve bu uygulamaya ne zamana kadar de
vam edeceksiniz? 

3. Ülgemizde toprak tahlili ve araziye uygun 
gübre tespitini yaptırmadan çiftçimizin çok kere 
yararsız gübre işlemine ne zaman son verip, yararlı 
bir gübre uygulamasına geçeceksiniz? 

4. Ekim dönemine girdiğimiz halde diğer konu
larda olduğu gibi gübre konusunda da hiçbir tedbir 
almadığınız; bu gayri ciddi tutumunuzla çiftçiyi güb-
resiz ekime zorladığınızı gördüm. Bu konuda çözüm 
olarak hangi önlem ve tarihi düşünüyorsunuz? 

TC 
Başbakanlık 14 2 . 1978 

Parlamento İle İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02017 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/98-744/2934 saydı 
yazmız. 

Yozgat Milletvekili Veli Zeren tarafından Başba
kanlığa yöneltilen «Gübre sorunu» na ilişkin yazılı 
soru Önergesine verilen cevap ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

Kimyevi gübre konusundaki şikâyet ve sızlanma-
ların, ilgili şubelerinde kimyevi gübre kredisi plas
manı olmamasından değil, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumunda istenilen cins ve miktarda kimyevi güb
renin zamanında bulunmamasından Heri gelmekte
dir. 

Zirai Donatım Kurumundaki gübre stoku gözö-
nüııe alınarak çiftçilerimizin ihtiyaçlarının tam kar
şılanmasına çalışılmaktadır. 

Öte yandan, kimyevi gübre kredileri yeteri kadar 
çiftçinin müşterek borçlu ve müteselsil kefaletine fetâ-
nalden verilmekte ve bu konuda üreiticilere gerekli 
kolaylıklar gösterilmektedir. Ayrıca yerel şubelere bu 
konuda ihtiyaçları olduğu takdirde plasman talep et
meleri içlin talimat da verilmiştir. 

3. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumas'ın, çi
mentoya uygulanan «vergi iadesi» ve Göltaş Çimento 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/99) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan yanından yazılı 

olarak yanıtlandırılması için aracılığınızı saygılarla di
lerim. 20.9.1977 

Trabzon Milletvekili 
Rahmi Kumaş 

Soru : 
Üikenfin temel tüm malarının fiyatlarını, eski de-

yimfinizle ayarlarken, yeni deyiîmmizle de «tedbir pa
keti» içine alırken, çimentoyu da unutmadığınız Wir 
gerçek. 

1. Çimento fiyatını artırırken yani korktuğunuz 
deyimle bu fiyata da zam yaparken 1976 yılı çimento 
üretimü ile tüketimi arasında çok az bir ayrılık (fark) 
olduğu halde çimentoda da uygulaya geldiğiniz (sözde 
dış satımı «İhracatı» desteklemek, gerçekte ise bir 
avuç çimento dış satıcısını daha da varhklı kılmak) 
«Vergi iadesi»ni kaldırmayı düşünmüyor musunuz? 

2. 1976 yılı içinde çimentoyu dışa satan firma
lar hangileridir? Nerelere satmışlardır? Ne miktar ç5-> 
mentoyu buralara satmışlarıdır? Aldıkları vergî iade
sinin miktarları nedir? 

3. — Göltaş Çimento Fabrikası (ya da adına bir 
firma) dışarıya çimento satmış mıdır? Satmışsa ne 
miktar satmıştır? Aldığı vergi iadesi ne kadardır ve 
kime ödenmiştir? 

4. Göltaş Çimento Fabrikası ile ilginizin ölçüsü 
netiür? 
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TC 
Başbakanlık 14.2.1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02006 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.12.1977 tarih ve 7/99-749/2997 sayıh yazı

nız. 
Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen «Çimentoya uygulanan vergi 
iadesi ve Göîtaş Çimento Fabrikası»na dair yazılı 
soru önergesine verilen cevap ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Vergi iadesinin çjmenlto İhracatında özel bir tat
bik şekü vardır. Bu Üîbarla konuya girmeden önce 
T. Çimento Müstahsilleri Birliği ve bu Birliğe bağlı 
olarak çalışmakta olan «İhracat Komitesi >>nin kuru
luş, vazife ve gelirleri hakkında kısa açıklamalar yap
makta zaruret bulunmaktadır. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği : 
Türkiye'deki resmi ve özel bütün çimento f abrflka-

larından birer üyenin iştirakıyla kurulmuş bir birliktir. 
Gelirlerini : 
a) Üye aidatları, 
lb) Masraflara 'iştirak payı, 
c) Dahili satışlardan fona yatırılan primler, 
d) Fabrikaların ihracattan mütevellit kârları teş

kil etmektendir. 
c ve d fıkrasında söz konusu edilen primler ile 

ihracalt kârları TC Merkez Bankasına ihdas edilen ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıma denetimine talÜi olan 
fon hesabında toplanır. 

Keza dahili satışlardan fona yatırılacak primler; 
Sanayi ve Telkniöloji Bakanlığının tespit ettiği esaslar 
üzerinden fabrikalarca bu fon hesabına yatırılmak
tadır. 

Misal : 
Adı geçen Bakanlıkça 9 Eylül 1977 tarihli ve 16052 

sayılı Resm| Gazete'de yayınlanan 1960 tarihli ve 
79 sayılı Kanunun 10 ucu maddesi uyarınca uygula
nan -. Çimento Satış Fiyatları ve Primleri hakkın
daki K/1164 sayıh karara ilişkin 21 sayılı tebliğle 
bu primler fabrikaların yapacakları satışlara göre; 

I - Kademe 0 - 300 000 ton arasında 20 TL. 
II - Kademe 300 000 - 600 000 ton arasında 

«0 TL. 

III - Kademe 600 000 - tonun üzerindeki satış
larda 100 TL. 

olarak tespit edilmiştir. 
Fonun teşkili ve kullanılmasındaki esas iki sebep : 
a) Fabrikaların çimento ihracatından mütevellit 

zararlarını karşılamak, 
b) Yurt içli satışlarında karaborsayı önlemek, tü

ketimini fazla olduğu veya çimento sıkıntısı çekilen 
yerlere bölgesel kaydırmalar yapmak için gerekli har
camalarda bulunmak. 

T. Çimento Müstahsilleri Birliği kuruluş ve gelir
leri hakkındaki bu kısa izahatımızdan sonra «İhracat 
Kömütesbnin teşekkül ve çalışmaları hakkında da kı
sa açıklamalarda bulunmakta zorunluluk vardır. 

Türkiye'de çimento ihraç anlaşmaları, üçü özel, 
üçü resmi ve biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
temsilcilerinden oluşan, Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği İhracat Komitesi tarafından yürütülür. Yapı
lan anlaşmalardan sonra alıalar tarafından Komite 
lehine açtırılan akreditifler, 

Bölgesel ihtiyaçlar, stok durumları da nazarı iti-
Ibare alınarak, miktar olarak fabrikalara tevzii edilir ve 
bu miktarlara tekabül eden bedel akreditiflerden o 
fabrikalar hesabına aktarılır. 

İhraç fiyatları, dahili satış fiyatlarına muvazi ola
rak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit 
edilmektedir. 

Tespit edilen bu fiyata ilâveten kâğıt torba farkı» 
gümrükleme masrafı, liman masrafları gibi munzam 
ödemeler de ihracatçı fabrikalara Birlikçe tediye edi
lir. 

İhracatı teşvik için kurulmuş TürMye Çimento 
Müstahsilleri Birliği Fonunun gelirlerini; yapılan bir 
ihracatta FOB satış fiyatı + vergi iadesi, Fonun gi
derlerini ise; Sanayii ve Teknoloji Bakanlığınca belir
lenmiş ihracalt fiyatı + FOB masrafları teşkil eder. 

Bunu misallerle açıklayacak olursak : 

1. İhracatı yapan fabrikaya Fondan para öden
mesini gerektiren durum : (Satış fiyatının C + F Ha^ 
lep 40, - $/ton olduğuna göre) 

a) Fabrikanın bu ihracattan mütevellit alacağı : 
— 715.- TL/ton ihraç fiyatı (Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca tespit edilmiştir) 
— 35.- TL/ton kâğıt torba farkı, gümrükleme 

masrafları vs. 
— 200.- TL/ton Çimsa Fabrikası - Halep nakliye 

ücreti. 

Yekûn 950 TL. 
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b) Fabrikanın bu ihracattan mütevellit aldığı : 

— 40.- $ X 19,25 TL. = 770,- TL. satış bedeli, 
— 770 - 200.- (Nakliye) = 570.. X % 25 (Mal 

bedeline vergi iadeli) = 142,50 TL. 
— 200.- (Nakliye) X % 60 = 120.- Nakliye vergi 

iadesi matrahı 
— 120.- X % 25 (Nakliye vergi iadesi) = 30.- TL. 

Satış bedeli = 770.- TL. 
Mal bedeline vergi iadesi = 47.* 50 TL. 
Nakliye bedeline vergi iadesi = 30.- TL. 

Yekûn î 942,50 TL. 

Bu durumda, (a) unsuru, (b) unsurundan fazla 
olduğundan, fabrika Fondan ton başına 7,50 TL. ala
caklı olmaktadır. 

2. İhracatı yapan fabrikanın Fona Ödeme yapma
sını gerektiren durum : (Satış fıtyatının C + F Ha^ 
lep 40.- $/ton olduğuna göre) 

a) Fabrikanın ihracattan mütevellit alacağı : 
— 715.- TL./ton ihraç fiyatı (Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca tespit edilmiştir.) 
— 35.- TL/ton kâğıt torba farkı, gümrükleme mas

rafları vs. 
— 150.- TL/ton Adana Fabrikası - Halep nakliye 

ücreti. 

Yekûn 900.- TL. 
Ib) Fabrikanın bu ihracattan mütevellit aldığı : 
— 40.- $ X 19,25 (Parlte) = 770.- TL. satış be

deli, 
—. 770.- İSO.- (Nakliye) = 620.- X % 25 vergi 

liadesi == 155.- TL* 
— 150.- (Nakliye X % 60 - 90.- Nakliyeye vergi 

iadesi matrahı, 
— 90.- X J0 25 (Nakliyeye vergi Sadesi) = 22,50 

TL, 
Satış bedeli — 770,- TL. 
Mal bedeline vergi iadesi = 155.- TL. 
(Nakliye bedeline vergi iadesi = 22,50 TL. 

Yekûn 947,50 TL. 

Bu durumda, (a) unsuru, (b) unsurundan az öüdu-
ğunldan, fabrika Fona ton başına 47,50 TL. ödeye
cektir, 

Açılan akreditifler karşılığı yapılan ihracat tutarı 
mal bedeli ve vergi iadesi tahsilatı fabrikalarca yapıl-

16 s 2 . 1978 O : 2 

makta, ancak yukarıda izah edilen hesap şekline göre 
fabrikalar ya Fona borçlanmakta veya Fondan ala
caklı olmaktadırlar. 

Dolayısıyla ihracatçı fabrikaların ihracattan mlüte* 
velit özel imtiyaz veya gelir sahibi olmaları, cari mev* 
zuat muvacehesinde mümkün değildir. Zira; Fonun 
mevcudiyeti dolayısıyla, müspet ve menfi farklar bu 
hesapta teşekkül etmektedir. 

Bu genel açıklamalarımızdan sonra, tarafımızdan 
cevaplandırılması gereken önergenin 2 ve 3 ncü mad
delerinin mütedair bilgiler aşağıya çıkarılmıştır : 

1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İhra
cat Komitesi, ihraç anlaşmalarını doğrudan doğruya 
yabancı bir firma iîe veya bunlar adına hareket eden 
Türk hakîki veya hükmi şahısîanyla yapmaktadır. 

2. Yapılan bu satışlarda, aracılar hiçbir şekilde 
ihracatçı durumunda olmayıp, lisans tescil beyanna
meleri ihracat yapan çimento fabrikası adına alındı
ğından, kambiyo mevzuatı bakımından ihracatçı du
rumunda görünen tüzelkişiler fabrikalar olup, vergS 
iadeleri bu fabrikalar adına tahsil edilmektedir. 

3. 1976 yılında ihracat yapan fabrikaların nerele
re ve ne miktar ihracat yaptıklarını gösteren cetvel 
ilişiktedir. (Cetvel 1) 

4. 1976 yılında, ihracat yapan fabrikaların ne 
kadar vergi iadesi aldıklarını gösteren liste ektedir. 
(Cetvel 2) 

5. Üçüncü maddede gösterilen ihraç satışlarının 
FOB satış fiyatlarını gösteren tablo ektedir. (Cetvel 3) 

6. 2 ve 3 ncü sayfalarda verilen misallerdeki he
sap şekline göre, Göltaş Fabrikasının 1976 yılında 
yapmış olduğu ihracat karşılığı tahsil ettiği satış fiya
tı ve vergi iadesi toplamı, her seferinde alması gere
ken meblağın altında kalmış ve aradaki fark kendisine 
Fondan ödenmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlanan teb
liğler gereğince, yaptığı ihracat dolayısıyla lehline fark 
doğan fabrikalardan, 

1. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunanlar 
10.44976 tarihinden 7.11.1976 tarihine kadarki dev
rede bu farkın tamamını almışlar ve 741.1976 tari-
hinden itibaren de % 50'sini alıp % 50'sini Fona ver
melerdir. 

li Kalkınmada öncelikli yörelerin dışında bulu* 
manlar ise, 10.4.1976 tarihinden 7.11.1976 tarihîne ka
darki devrede bu farkın % 25'ini ahp % 75%ıi Fona 
vermüşler; 11.7.1976 tarihinden sonra tamamını Fona 
vermişlerdir. 
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Cetvel No : 2 

1976 Yılında fabrikalanlu aldığı Vergi iadelerini 
gösterir liste 

Fabrika adı Vergi iadesi tutan TL. 

Van 1 813 730,75 
Ünye 720 604 
Sivas 1 162 500 
Nuh 713 302,20 
Çimentaş 474 398 
Danca 4 663 768 
Bolu . 648 738 
Batı Anadolu 748 539 
Baştaş 49 845,60 
Pınarhisar 43 125 
Aşkale 2 029 524 
Ankara 335 824,20 
Niğde 105 997,32 
Akçimento 420 625 
Afyon 1 042 672,25 
Adana 12 110 540 
Kars 473 052 
(Gaziantep 9 735 277 
Göltaış 5 371 911,77 
Mardin 15 452 744,97 
Çlmsa 24 980 237 03 

Toplam 86 096 956,09 
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Çimento Cinsi 

P.Ç, 

Cetvel No. : 3 

1976 Yılında thracat Yapılan Ülkeler ve Satış Fîyatlan 

Satış Şekli Ülke Adı 

Fob Libya 

Klinker 
» 

P.Ç. 
» 

B^yaz Çimento 

P.Ç. 
» 

> 
» 

Fob 
> 
» 

Ex. Work 
C F Bağdat 

Kıbns 

Irak 

P.Ç. 
(SM)=Sulfata mukavim 

Fob Ürd un 

Beyaz Çimento Fob 

P.Ç. Fob Dubai 

$/Ton 

22,— 
23,— 
23,50 
17,50 
18,00 

365 
415 

1 150 

30,— 
60,— 

24,— 
33,75 
38,00 
39,00 
58,00 

25,00 



Çimento Cinsd Satış Şekli Ülke Adı 

P.Ç. 
» 

SM 
P.Ç. 

» 
.Beyaz Çimento 

P.Ç. 
» 
> 
> 

Exwork * Sivas 
» » 

Fob 
Ex. Work 

» 
Zeytinburnu 

Fob 
» 

Ex. Work 
» 

İran 
> 
» 

Kars (Aşkale) 
> 
» 

S. Arabistan 
» 
» 
» 

P.Ç. Ex. Work S. Arabistan 

C+F Halep Suriye 

Fob Basra Körfezi 

$/Ton 

24,00 
29,00 
33,75 
37,00 
39,50 
58,00 

23,5© 
24,00 
25,00 
27,00 
27,50 
29,00 
30,00 
31,00 
32,00 
34,00 

30,50 
32,50 

25,00 

Genel Yekûn 
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4. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'in, 
resmi Man atamayan yayın organlarına indirimli ga
zete kâğidı verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/123) 

Millet'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlandırılması için aracılığınızı saygıyla ri
ca ederim. 10.10.1977 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Akdoğan 

Gazete kâğıdı fiyatlarına Bakanlar Kurulu kara
rıyla yapılan son zamlar Türk basınmı büyük bir bu
nalıma sürüklediği bir gerçektir. 

Gazete kâğıdı fiyatlarına ilaveten akaryakıt, te
lefon, teleks ve diğer PTT hizmetleri, fotoğraf mal
zemeleri gibi maddelere yapılan zamlar da işin tuzu 
biberi olmuştur. 

Sorular : 
1. Türk basınının içine düştüğü bu bunalımın 

farkında mısınız? Farkındaysanız ne gibi tedbirler 
düşünüyorsunuz? 

2. Bakanlar Kurulunun resmi ilan almayan ya
yın organlarına gazete kâğıdını indirimsiz olarak sa
tılması yolundaki karan son derece yanlıştır. Bu yüz
den pek çok sanat ve eğitim dergileriyle yeni yayın 
hayatına başlamış ve bu yüzden belirli bir süre res
mi ilan alamayacak olan gazeteler için bu karar âde
ta cezalandırmadır. Hem resmi ilan alamamak, hem 
de gazete kâğıdını, resmi ilan alamadığından dolayı 
pahalıya almak. Bu durum düzenlendiği yerde basıl
mayan ve Türk basınında gerçek bir yeri olan yayın 
organları için de geçerlidir. Bu durumun büyük hak
sızlık olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorsanız en 
kısa zamanda haksızlığın giderilmesi için resmi ilan 
alamayan yayın organlarına da indirimli gazete kâ
ğıdı verilmesi yolunda Bakanlar Kurulundan en kısa 
zamanda bir kararname çıkartmayı düşünüyor musu
nuz? Sizce bu haksizine daha sürmeli midir? 

TC 
Başbakanlık 14.2.1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 01928 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 2.12.1977 tarih ve 7/123-832/03620 sayılı ya

zınız. 
Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen «Resmi ilan alamayan yayın 

organlarına indirimli gazete kâğıdı verilmesi» ne iliş
kin cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

Sorular : 
1. Türk basının içine düştüğü bu bunalımın far

kında mısınız? Farkındaysanız ne gibi tedbirler dü
şünüyorsunuz? 

2. Bakanlar Kurulunun resmi ilan almayan ya
yın organlarına gazete kâğıdını indirimsiz olarak sa
tılması yolundaki kararı son derece yanlıştın Bu yüz
den pek çok sanat ve eğitim dergileriyle yeni yayın 
hayatına başlamış ve bu yüzden belirli bir süre resmi 
ilan alamamak, hem de gazete kâğıdını, resmi ilan 
alamadığından dolayı pahalıya almak. Bu durum dü
zenlendiği yerde bsılmayan ve Türk basınında gerçek 
bir yeri olan yayın organları için de geçerlidir. Bu du
rumun büyük haksızldc olduğuna inanıyor musunuz? 
İnanıyorsanız en kısa zamanda haksızlığın giderilme
si için resmi ilan alamayan yayın organlarına da in
dirimli gazete kâğıdı verilmesi yolunda Bakanlar Ku
rulundan en kısa zamanda bir kararnme çdcrtmayı 
düşünüyor musunuz? Sizce bu haksızldc daha sürme
li midir? 

Cevap : 
9.9.1977 tarihli ve 16052 sayılı Resmi Gazetede ya» 

yınlanan 5.9.1977 tarih ve 7/13915 sayılı eski Hükü
met tarafından çıkarılmış kâğıt mevzuundaki Bakan
lar Kurulu Kararnamesi tetkike alınarak basma yeni 
kolaylıklar sağlamasına gayret gösterilecektir. 

5. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Bor • 
Kemerhisar Ağa Camii imamına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazılı ceva
bı. (7/137) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim,* 
2.11.1977 

Kayseri Milletvekili 
Gani Âşüc 

1. Bor İlçesi Kemerhisar Kasabası Ağa Camii 
İmamı Osman Ertan'm 28 . 6 . 1977 günü vefat eden 
Ali Başlı'nın cenaze namazını kılmaya gelen İdris 
Oral isimli ve CHP'li olduğu bilinen bir yurttaşa 
(sen cenaze namazı kılamazsın) diye saldırıp tokatla
dığı ve cemaatin gösterdiği tepki üzerine de cenaze 
namazını kıldırmadan olay yerinden kaçtığı doğru 
mudur? 
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Yurttaşlarımızın Anayasa teminatı altında olan 
ibadet özgürlüğünün özellikle bir din adamı tarafın
dan tecavüze uğramasını nasıl karşılıyorsunuz? 

3. Basma da yansımış olan bu müessif olayın mü
sebbibi ve bir partinin militanı olarak bilinen imam 
hakkında bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 

TC 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Ankara 16 . 2 . 1978 
Tef. Kıt Bşk. T/3-3/256 

Milfeıt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 2 . 1978 gün ve 2008 sayılı Başbakanlık 

Parlamento ile İlişkiler Müşavirliği yasası ve eki. 
Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın Niğde - Bor 

iEçesıi Kemerhisar kasabası Ağa Camii İmam Hatibi 
Osman Ertan'ın, 28 . 6 . 1977 günü vefat eden Al!i 
Başlı'nın cenaze namazını kılmaya gelen İdris OraFa, 
politik nedenlerle «Sen cenaze namazını kılamaz
sın» diye saldırıp tokatladığı ve cemaatsin gösterdiği 
teplki üzerine de cenaze namazını kıldırmadan olay 
yeriııdien kaçtığı hususundaki soru önergesiyle ilgili 
gerekli soruşturmanın yaptınîtması için, dosya 1.2.1978 
tarih ve 2C6 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı yazısıyla 
N^ğde Valiliğine gönderilmiştir. 

Soruşturma sonucunda açıklayıcı bilgi Yüce Mec
lise ayrıca sunulacaktır. 

Bilgi ve gereğini saygıyla arz ederim. 
Dr. Lütfi Doğan 

Devlet Bakanı 
6. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Di

yanet İşleri Başkanlığında görevli iki müfettişe iliş
kin Başbakan ve Maliye Bakanlarından sorusu ve 
Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazılı cevabı. (7/146) 
(x) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan ve Maliye Ba
kan tarafından yazılı oîarak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygılarımla arz ederim. 

30 . 11 . 1977 
Kayseri Milletvekili 

ı Gani Âşık 

(x) Bu soru önergesinin Maüye Bakanlığı ile il
gili kısmı, süresi içinde cevaplandırılmadığından, sözlü 
soruya çevrilmiş ve soru sahibi tarafından Genel 
Kurulun 26 . 1 . 1978 tarihli 98 nci Birleşiminde ge
ri alınmıştır. (6/22) 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinden 
Hasan Seyithanoğlu ve Sabri Özdemir'in 1976 yılın
da Hazine kredi cüzdanı ve denetmen çeki ile istih
kaklarından çok fazla paralar çekmiş ve bu parala
rı bugüne kadar ödememiş oldukları doğru mudur? 

2. Doğru ise, en azından bir itimadı suiistimal 
ederek Devlet parasını zimmetlerine geçiren bu kişi
ler hakkında bugüne kadar ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

3. Bir itimada suiistimal edilerek alınan bu pa
raların miktarı ne kadardır? Bu kişilere ne zaman 
ödetilecektir? 

4. Bu kişilerin bazılarının daha üstt mevkilere 
tayin edilmiş bulundukları doğru mudur Bu iki ki
şinin halen bulundukları görevler nedir? 

5. Gerek ödemeler yapılırken ve gerekse yıl so
nunda, Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü
mün sessiz ve hareketsiz kalmış olmasının sebepleri 
nedir? 

6. Diyanet İşler1! Başkanlığı, bir din görevlsinin, 
özelJkSe din görevlilerini denetlemekle görevli mü
fettişlerin bir itimadı kötüye kullanarak Devlet Ha
zinesinden para çekmesi ve şahsi işlerinde kullan
ması oHayımı 633 sayıh Kanunun 22 nci maddesinin 
ilk fıkrası ite nasıl bağdaştırıhnaktadır? 

TC 
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 . 2 . 1978 
Tef. Krl. Bşk. T/3-3/257 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 6 . 2 . 1978 gün ve 02037 sayılı Başbakan
lık Parlamento ile İlişkiler Müşavirliği yazısı. 

Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın Başbakan
lığa yönelttiği Başkanlığımız eski müfettişlerinden 
Hasan Seyithanoğlu ile halen müfettiş yardımcısı 
Sabri Özdemir'in 1976 yılında Hazine Kredi Cüzda
nı ve Denetmen çekleriyle istihkaklarından fazla pa
ra çekmeleri konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığın
ca soruşturma açılmış ve 27 . 1 . 1978 gün ve 185 
sayıh Diyanet İşleri Başkanlığı yazısıyla Maliye Ba

kanlığına bilgi verilmiştir. 

Soruşturma sonuçlandığında açıklayıcı bilgi ayın 
ca sunulacaktır. 

Bilgi ve gereğini saygıyla arz ederim. 

Dr. Lütfi Doğan 
Devlet Bakam 
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7. — Trabzon Milletvekili Lütfi Göktaş'ın, Ada
let Bakanlığı Müsteşarına ilişkin Devlet ve Adalet 
bakanlarından sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet 
Çan'ın yazılı cevabı. (7/171) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sıra numarası altında sorulan suallerimin, 
Sayın Devlet Bakanı ve Adalet Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi say-
gılanmla arz ve talep ederim. 

30 . 1 .1978 

Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Melih Ezgü'nün gö
revi esnasında; 

1. Harcırah Kanununun 59 ncu maddesi gere
ğince tahakkuk etmiş veya edecek bir alacağı mevcut 
olmadığı halde, avans evrakı düzenleterek 11 565 lira 
avans alması suretiyle memuriyet görevini kötüye 
kullanıp kullanmadığının tespit edilip edilmediği? 

2. Bu hususta tanzim edilen bir dosya varsa, 
akıbetinin ne olduğu? Niçin ve neden işlem görme
diği hususlarının bildirilmesi. 

3. 28 Haziran 1976 - 2 Temmuz 1976 tarihleri 
arasında yapılan Avrupa Konseyi Hukuki Yardım 
Komitesine katılması sebebiyle, masrafların Konsey
ce karşılanmasına rağmen, Devletten ayrıca yolluk 
ve yevmiye almak suretiyle menfaat sağlamış olup 
olmadığı hususunda nasıl bir işlem yapıldığı? 

4. Zikri geçen iddialarla ilgili olarak yetkili or
ganca ve lüzumu muhakeme kararı almak üzere Da
nıştaya başvurulmasına karar verilip verilmediği, ka
rar verilmişse; 

a) Dosya Danıştaya gönderilmiş >midir? Gönde-
rilmişse hangi tarihte gönderildiği? Gönderilmemişse 
niçin gönderilmediği? 

b) Melih Ezgü ile ilgili bir dosya Danıştaya 
gönderibnişse, Danıştayca ne gibi işleme tabi tutul
duğu? Danıştay esas numarasının ne olduğu? 

Not : (*) Bu soru önergesi ile ilgili Devlet Baka
nının cevabı, geldiğinde yayınlanacaktır. (7/171) 

c) Devletin hak ve hukuku ile yakından ilgili 
olan ve bir memur suçu olması itibariyle acele olarak 
görülmesi gereken bu konuda Danıştayca henüz bir 
işlem yapılmamışsa nedeninin açıklanmasının sağ
lanmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3-4-3-1978/10251 

18 , 2 1978 

Konu : Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş'ın 
yazılı soru önergesinin 
cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 . 1978 gün ve Genel Sekreterlik, Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/171-1302/6732 sayılı ya
zıları. 

Trabzon Milletvekili Lütfi Göktaş tarafından Ba
kanlığımız Müsteşan Melih Ezgü ile ilgili olarak Ba
kanlığım ile birlikte Devlet Bakanlığına yöneltilen 
ve ilgi yazıları ekinde tevdi buyrulan, yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımı ilgilendiren kısmı ile ilgili cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

Trabzon Milletvekili Sayın Lütfi Göktaş'ın soru 
önergelerinde bahis konusu edilen hususlarla ilgili 
olarak, Bakanlığımız Müsteşarı Melih Ezgü hakkın
da, Memurin Mulıakematı Hakkında Kanunun 2, 10 
ve 11 nci maddelerine tevfikan, tahkikat icrası 
14 . 2 . 1977 tarihli mucip name ile tensip edilmiş ve 
teşkil olunan heyet tarafından yapılan tahkikat so
nunda düzenlenen 29 . 3 . 1977 tarihli fezlekeli soruş
turma evrakı, gerekli karar ittihaz olunmak üzere 
31 . 3 . 1977 gün ve 1-124-5-1977/21391 sayılı yazı
mızla Danıştay Başkanlığına sunulmuş olup, sonraki 
işlemler hakkında Bakanlığımıza intikal etmiş bilgi 
bulunmamaktadır. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de
lalet buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Can 
Adalet Bakam 

~..y. 

— 647 — 



Millet Meclisi 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 ar
kadaşının, gözaltına alınan bazı kişilere işkence ya
pıldığı iddialarım saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/18) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3.; — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İsparta ili, Yayla Mahallesi, hane 131, cilt 

7/2, sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay), 

in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

2. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar mahallesi, hane 21' 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Malatya, Merkez ilçesi, İsmetiye mahallesi, 
hane 122/94, cilt 18, sayfa 8 2'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner, 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, hane 13, 
cilt 8, sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emlin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Dursunbey ilçesi, Naipler köyü, hane 15*te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

6. — Korkuteli ilçesi, Yazır köyü, hane 92, cilt 
57/03, sayfa 34'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

X 7. -— 1978 yılı Programının yapılması için Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/88) (S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 


