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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Meclisli Başlkanı seçimli 'için yapılan 1 noi 
tuır oylama sonucunda, ZonguffldaJk Milletvekili Cahit 
Karalkaş 320 oylla Başkanlığa seçildi. 

Balkan Oaihiıt Karakaş, Müttet Mecİsi Başkanlı
ğınla seç'iimesi nedenliyle 'bir konuşana yaptı. 

Başkanlık ve Danışma Kurulunca, ^Başkanlık Dî
vanı ve komisyon üyeİMlerinlito siyasi parti grubu 
oranlarına göre dağılımının Itespilti ile Geneli Kurulca 
gerekil'1! kararın aılırtması 'içiiin; 

7 Kasım 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birieşiime saat 16,47'de son veri W. 

Başkan 
Geçidi Başkan 

Muslih Görentaş 

Geçidi Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Geçici Divan Üyesi 
DenMi 

Mustafa Gazalcı 

»>-«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma1 Saa*î : 15.00 

BAŞKAN ; Cahit Karakaş 

GEÇlCt DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Halil Karaatlı fBıu^a) 

BAŞKAN — Milet MeüliisIMn 3 ncü Birleşimtoi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(YokJlamal yapıldı.) 

BAŞKAN 
çiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge-

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

•a) Danışma Kurulu Önerileri 
I. — Başkanlık Divanının üye sayısı ile siyasi 

par fi gruplarına düşen görev yerleri ve sayılarına iliş
kin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Baişlkanlllıik DİVanı sunuşu vardır. 
Başkanlık Divanınan üye sayısı /ile siyasi parti grup-* 
larına düşen görev yerleri ve üye sayılarına ilîşikin 
Danışma Kurulunun bir önerM vardır, onu okutuyo
rum : 

Danışma Kurulu Önerfeli 
No. : 54 
Danışma Kurulunun, 7 . 1 1 . 1979 tarihinde yap

tığı toplanltıda, İçtüzüğün 11 noi maddesi gereğl'nce 

hazırlanan aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülimüşitür. 

CabJilt Karalkaş 
Millet Meclisli Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili Y. AP Grubu Başkanvekili 
Met'in Tüzün Esat Kıraitlliıoğilu 

MSP Grubu Görevlisi MHP Grubu Başkanvekjli 
ŞeneP Batta! Faruk Demiirtola 

Öneri ! 
Başkanlık Divanınan 15 üyeden kurulması ve gö

rev yerlerinin ilişik Ifetede beiıttifdiği sekide olması 
önertimL'ştir. 
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Başlkainflolk. Divanına sliyasli panti gruplarınım vereceği 
üyelerin görev yenleririi gösterir fete 

Siyasi parti grubu Görev yeri Adedi 

Başkan 
Başkanvekili 
îdarecii Üye 
Dİvan Üyesi 
Başkanvekiâü 
İdareci Üye 
Divan Üyesi 
Ba$kanvekiili 
Başkanvekiıli 

* 

•1 

1, 
1 
4 
li 
2 
3 
1 
'İl 

15 

t * ^m: 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf 
Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarında zarar görenlerin 
zararlarının tazmininde yolsuzluk yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Başbakan adına Dev
let Bakanı Mustafa Kılıç'in yazılı cevabı. (7/611) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı olarak açıkladığım soruların Baş

bakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Mehmet Yusuf Özıbaş 

1. Hazineye milyonlarca liralık yüklere malolan 
ve eski uygulamalara ters düştüğü gibi 4353 sayılı 
Yasaya da aykırı düşen, 29.12.1978 gün ve 7/16973 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının kanuni dayanağı ne
dir? 

2. Bu kararnameye dayanılarak Kahramanmaraş' 
ta tevzi edilen millet parasından en büyük payı (17,5 
milyon lirayı) CHP Milletvekili Sayın Hüseyin Do
ğancın kardeşi olan Ali Doğan ve ortaklarının almasın
da çok büyük suiistimaller yapıldığı yolunda makamı
nıza ve diğer ilgililere şikâyetler ulaşmış mıdır? 

3. «Doğanlar Sanayi ve Ticaret Koli. Şt.» nin ku
ruluşuna ait olan Kahramanmaraş 2 nci Noterliğinin 

I BAŞKAN — Okunan öneriyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edien Danışma Kurulunun önerisine göre 
Siyasi parti gruplarının gösterecekleri adayları en kısa1 

zamanda Başkanlığa bldirmelerirn rica ederim. 

Bu işlem tamamlandığı taıkdliırde, Başkanılulk Divanı 
üyeUerkain seçiminii yapmalk ve Başlkaınliııkça ve Da
nışma Kurulunca 'komıilsyon üyeliklerinde sliyasli parti 
gruplanına düşen üye oranlaruıan dağıİıımainıırı tesp'K 
tiyle, Genel Kurulun gerekli ikararı alması içtir* 
8 . 11 . 1979 Perşemlbe günü saat 15.001te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapantım saati : 15.27 

! 26.6.1973 gün ve 5720 sayılı belgesine göre ortakların 
bu kuruluşa koydukları sermayenin 300 bin liradan 
ibaret olduğundan ve bu ortaklıkta çıkan yangını 
söndüren Maraş Belediyesi itfaiyesince düzenlenen 
tutanakta da yangın zararının 370 bin liradan ibaret 
olduğunun tespit edildiğinden haberiniz var mıdır? 

4. Sermayesi 300 bin liradan ibaret olan bu şir
ketin varlık beyannamesi nedir? Ve 5 yıldan beri Ha
zineye ne kadar kâr beyanında bulunmuş ve ne ka
dar vergi ödenmiştir? 

Ali Doğan tarafından Kahramanmaraş Asliye Hu
kuk Mahkemesine 10.1.1979 tarihinde başvurularak 
yapılan tespit sırasında düzenlenen 1979/12-13 numa
ralı delil tespiti keşif raporu niye zarar ödenmesinde 
esas alınmamıştır? 

5. 7/16973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ön
gördüğü sulhnameler için : 1 numaralı paragrafta ya
zılı «zarar saptama komisyonu» hangi kanunlara göre 
ve hangi yetkilerle tesis edilmiştir? Bu Komisyona se
çilen üyeler yine hangi yetki ile ve hangi kanuna 
uyularak oluşturulmuştur? 

6. 4353 sayılı Yasaya sığmadığı açıkça görülen 
bu uygulama dolayısıyla yapılan ödemelerin istirdadı 
düşünülmekte midir? Hazine zararlarının alınması 
nasıl sağlam bir teminata bağlanmış durumdadır? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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7. Paranın ödenmemesi için direnen Maraş Mil
li Emlak ilgililerine «ödeme yapmaları gerektiği» yo
lunda Ankara'dan çekilen telgrafı kim çekmiştir? Bu
nun yetkisi nedir? Bu telgraftan zatıâlilerinizin ha
berleri var mıdır? Varsa ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 

8. Kahramanmaraş olayları dolayısıyla yapılan 
ödemelerde büyük yolsuzluklar yapıldığı iddia edil
mesine göre, hasar saptama komisyonlarınca yapılan 
usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenmesi için makam
larınca bugüne kadar herhangi bir girişimde bulu
nulmuş mudur? Bulunulmamışsa böyle bir girişimde 
blunmayı düşünmekte misiniz? 

9. Alınan bu Hazine yardım ve ödemelerinin ba
zı gizli örgütlere aktarıldığı yolunda Makamın;za 
herhangi bir ihbar ve şikâyet yapılmış mıdır? Ali 
Doğan ve arkadaşlarına ait Doğanlar Sanayi ve Ti
caret'Koli. Şkt.'ne ödeme yapılırken bu şirketin or
taklarından olan Mustafa Doğan hakkında Adsna 
Sıkıyönetim Mahkemesine, Kahramanmaraş olayları 
dolayısıyla verilen iddianamenin sayfa 161 ve sıra 
numarası 70'den kamu davası açılmış olduğundan ha
beriniz yok mudur? Keza Maraş olayları dolayısıyla 
Kahramanmaraş'ta sürdürülen soruşturma sırasında bu 
kollektif şirketin mümessili olan Ali Doğan hakkında 
da olayları başlatmak ve dolayısıyla hasarlara biz
zat sebebiyet vermekten ötürü herhangi bir şikâyet 
vaki olmuş mudur? Bu yolda toplanan deliller neden 
ibarettir? 

TC 
Başbakan» 6.11,4979 

PÎB 
Sayı : 04787 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mgı : 11 . 6 . 1979 gün ve 7/6*11 -3596/21226 sa-

yıfflj yazmaz:. 
Kahramanttiaraş Milltetveklüli Mehmet Yusuf Öz-

baş'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği} «Kahramanma
raş olaylarında zarar gönenlerin zararlarının tazanlinin-
de yolsuzluk yapıldığa idldlialliaınıınıaı» ilişkin yazılı soru 
önjergesllnie Başbakan adma yanıltımız ilişik olarak 
sunulmuştur* 

Blgi ve gereğinli saygı l e arz edeıüm. 
Mustafa Kılıç 
Devle* Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Öz-
baş'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği «Kahramanma
raş olaylarında zarar görenlerin zararlarının tazmlMn-

de yolsuzluk yapıldığına» ilişkin yaziı soru önerge
sine Başbakan adına yanıltımız : 

Soru : 1. Hazineye mliillyonılarca liralık yüklere 
mıail olan ve eskii uygulamalara ters düştüğü gibi 4353 
sayılı Yasaya da aykırı düşen 29 . 12 . 1978 gün ve 
7/16973 sayılı Bakanlar Kurulu kararının kanuni da
yanağı nedir? 

Yanılt : 1. 29 . 12 . 1978 tarih ve 7/16973 sayılı 
Baikıanlkr Kurulu Kararının iisfilhsalnde 4353 sayılı 
Kanun l e diğer kanunlara aykırılık söz konusu de
ğildir, 

4353 sayA Kanunun 31 nci maddesi; henüz yargı 
mercilerine flnlöikail etmemiş bulunan hukuki (ihtilaf
ların sulh yoluyla hallinde menfaat görülmesi hainde 
uygulanaciak işlemleri göstermeklted'jir. 

Bu madde hükmüne göre, 10i Oflu Iraya kadar bir 
hakkın tanınmasına Başhulkulki Müşavirinin müta
laasına istünaden bakanllıkıljar yetlkilüd'ir. 

Bu mlilktarı geçen hallerde Danıştayın mütalaasına 
'İstinaden MalHiye Bakanlığınca alıniacak kararname 
ile anılaşma! yapılır-

4353 sayıfli Kanunun 31 nci maddesıindeM kanuni 
hald; kanun hükmündeki 17 sayıliı Kararnamen'in 2 nci 
maddesine dayanılarak 10 Şubat 1979, tarih ve 16546 
sayılı Resmli Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu
nun 27 . 12 . 1978 tarih ve 7/1708G sayılı Kararının 
4 ncü maddesi ve 1979 yiı Bütçe Kanununun 29 ncu 
maddesine bağlı (i) cetveliiyle 500 000ı liraya çıkarıl 
mışitır. 

Bu tip toplumsal olaylardan zarar gören kişiler 
adli yargı mercilerline müracaat ederek zararlarını tes
pit ettirmekte ve bilahara Danıştayda tam yargı da
vası açmak sureciyle yargılama giderleri ve avukatlık 
ücreti ile birlikte Hazineden uğranılan zarar ve ka
yıplarının tahslilini sağlamaktadırlar. 

I Diğer taraftan bu tür Olaylarda zarar gören kişi-
I Der haklarını elde dtaek amacıyla başvurdukları yargı 
I merclerinden ancak 1,5 - 2 sema sonra sonuç alıabii-
I mekCedirier. 
I Ayrıca 4353 sayiı Kanunun anlaşmazMclarîn sulh' 
I yollu ile haline ilişkin 31 nei maddesinde genel hü-
I kümler yer almış olup usule ilişkin hükümler mevcut 
I ihutonmamak^daır. Bu nedenle olayların nitelÜik ve râ-
I çelik itibariyle boyutları da göz önüne alınarak. Ha

zinece ödenecek gerçek zarar miktarlarının tespiti 
I amacıyla Balkanlar Kurulunun 7/16973 sayılı Kara-
I nnda ayrıntılı açıklamalar ve düzenlemeler yapılmış-
I tır, Şöylekü i 
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a) Gerçek ve tüzel kişilerin zarar miktarının sap-
tanımia!sı için bir zarar saptama komilsyonu kurulmuş
tur. Bu koınlteyon Kahramanmaraş Valisinin Baş
kanlığında içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Yereıî 
Yönetim Bakanlıkları merklez örgütlerinden birer gö
revli ile Maliye Bakanlığınca ayrılan bir hazine avu-
kMından oluşturulmuştur. 

b) Olaydan zarar gören küslerin zarar nrik'tarı-
nın yerimde saptanması için Maliye Bakanlığınca in
celeme eliemanları görevlendirilmiş ve bu görevlilerin 
koordinasyonunun Maliliye Bakanlığınca saptanan üst 
dereceli bir görevli tarafından yürütülmesi kararlaş-
tırıflmıştıi'. 

c\ inceleme elemanlannca mahallinde yapılan 
incelemeler sonucu düzenlenen inceleme tutanakları 
ve raporların Zarar Saptama Komfeyonuna verilmesi 
ve yapılacak değeriendirrneler sonucu zarar mikta
rının! karara bağlanması öngörülmüştür. Tüm bu iş
lemlerin ayrınltılı olarak Bakanlar Kurulu kararında 
bel'irttimesi nedenli yukarıda değiniildiğiı gibi 4353 sa
yılı Yasada usule Miskin hükümlerin açıkça yer alma
mı'} olmasıdır. 

B^kanıîar Kurulu Kararı uyarmca zarara uğrayan 
kîşler $e, uğradıkları zarar miktarları, yukarıda sözü 
edilen İnceleme elemanlarınca tespit ed'iilmistir. 

Zarar Saptama Komlisyonunca tespit tutanakları
na dayaıuflarak tekrar ayrıntılı inceüemeter yapılmış 
ve I g ü kişilerle anlaşmaya bu suretle varılmış, düzen
lenen dosyalar davada taraf olarak mercii olan içişleri 
Bakanlığına gönderiîmliştir, 

Tüm bu ünlemler tamamen idari işlem nıütelüğinde-
dfir. Niteldim 4353 sayılı Yasanın uygulanmasına bu 
işlemlerden sonra geçilmektedir. 

500 000 TL. ra aşan sulh anlaşmalarında Danış
tayım müitalaası üzerine yeniden kararname çık anılarak 
ödeme yapılacaktır. 

500 000 TL. nın altındaki zararlar için konu Baş-
hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlü
ğünde ayrı ayn incelenerek aynı kanun gereğince, 
Başhukuk Müşavirimin mütalaasına göre ödeme yapı
lacaktır. 

Buna benzer uygulama Nisan 1978'de Malatya'da 
meydana gelen toplumsal olaylarda da yapılmış ve 
oluşan zararların tamamı sulh yolu 'ile anlaşma yapıl
mak suretiyle karşılanmıştır. 

Soru .: 2. Bu kararnameye dayanılarak Kahra
manmaraş'ta tevzi edilen mlilöt parasından en büyük 
payı (17,5 miıByon lirayı) CHP Milletvekili Sayın Hü
seyin Doğan'ın kardeşi olan Ati Doğan ve oıtakları-> 

7 . 11 . 1979 O : 1 

nın almasında çok büyük süiisltlimaller yapıldığı yo
lunda makamınıza ve diğer ilgililere Şikâyetler ulaş
mış mıdır? 

Yanıt : 2< CHP Milletvekilli Hüseyin Doğan'ın 
kardeşi Ali Doğan ve ortaklarının 17,5 milyon lira
lık zararlarının karşılanmasında büyük süüistfmafer 
yapıldığı yolunda ne Zarar Saptama Komisyonuna ne 
de Maliye Bakanlığına her hangîi bir 'ihbar ve şikâyet 
yapılîmadıgı gibi,, yapılan bazı ihbar ve şikâyetlerde 
de ihbara konu olan kişiler arasında bu şahısların 
isimlerine rastlanmamıştır. 

Diğer taraftan Ali Doğan ve ortaklarına 17,5 mlil-
yon liranın ödendiğine İlişkin iddia da gerçekleri yan
sıtmamaktadır. Zira tespit olunan ve ancak Danış
mayın olumlu mütalaasından sonra çıkarılacak karar
name ile kesinleşecek olan tazminat miktarının tümü 
adı geçenlere lilişkin olmayıp (3)) No. lu somya veri
len yanıtta bellintrlen nedenlerle büyük .kısım şirket 
ortakları dışındaki üçüncü şahıslara alit bulunmakta
dır. 

Soru : 3. «Doğanlar Sanayi ve Ticaret Koıll Şti.» 
nin kuruluşuna ait olan Kahramanmaraş 2 nci Noter-
l'iğl'nin 26 . 6 . 1973 gün ve 5720 sayılı belgesine göre 
ortakların bu kuruluşa koydukları sermayeni'n 3CC bin 
İîradan ibarelt öliduğunidan ve bu ortaklıkta çıkan yan
gını söndüren Maraş Belediyesi itfaiyesince düzenle
nen tutanakta da yangın zararının 370 bin.liradan 
ibaret olduğunu «.tespit edildiğinden haberihıiz var; 
mıdır? 

Yanıt : 3. Ortakların bu kuruluşa koydukları ser
maye miktarı İle oluşan zararları meydana getiren kaj 

lemler arasında bir bağlantı kurmak da mümlkün de
ğildir. Çünkü, zarara oluşturan kalemlerin en önem
lilerini fabrikaya işlenmek üzere getirilen ve depolara 
konmuş bulunan ve üçüncü şahıslara ait olduğu eks
pertiz raporu ve yapılan soruşturma sonucu tevsik 
edilen pamuklar ile fabrikanın garajına konulup yine 
üçüncü şahıslara ve fabrika sahtiplerin© ait otomobil-* 
ter, tarım araçları ve ayrıca fabrikanın üst katlarında 
ve şirket ortaikllarına a'iıt bulunan 3 adet ikametgâhın 
tamamen yakılıp yıkılması ve yağma edilmesi ile olu
şan zararlar teşkil etmekUedir. Görüldüğü gibi bun
ların şirket sermayesli iille münhasıran her hangi bir 'ilgi 
ve ilişkisi; yoktur. Kaldı ki fabrikanın en önemli bi
rimleri olan makine ve eflekfrrak dalireîerinde tespLIt 
edilen zarar mlükltarı sadece 30 000 TL. dır. 

Maraş Belediyesi itfaiyesince düzenlendiği iddia 
edilen tuitanak ne ilk inceleme sırasında ne de Zarar 
Saptama Komisyonu çalışmaları sırasında ilgili kuru
luşlarca Korriüsyona ibraz edilimemüışitir. 
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Soru : 4. Sermayesi 300 blin liradan ibaret olan 
bu şirketin varillik beyannamesi nedir? Ve 5 yıldan beri 
Hazineye ne kadar kâr beyanında bulunmuş ve ne 
kadar vergi ödemiştir? 

Ali Doğan tarafından Kahramanmaraş Asiliye Hu-
kulk Mahkemesine 10 . 1 , 1979 tarihinde başvurula
rak yapılan tespit sırasında düzenlenen 1979/12 -13 
numaralı delil tespiti keşif rapora niye zarar ödenme
sinde esas alınmanıııştır? 

Yanılt : 4. Adı geçen şirketin ortaklarına ilişkin 
servet beyannameleri muhteviyatının ve söz konusu 
ortakların yılık Göl'ir Vergülsi beyannamelerinde be
yan ettikleri matrahların açıklanması 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun amir hükümleri uyarınca vergi mah
remiyeti nedeniyle mümkün bulunmamaktadır. 

Anılan şirket ortaklarının son beş yıl zarfında 
ödedikleri Gelir Vergisi miktarları aşağıdaki gibidir. 

Ortaklarca ödenen Gelir Vergisi miktarı 

Ali Mustafa Ahmet Veli 
Doğan Doğan Doğan Doğan 

Yıllar TL. TL. TL. TL. 

1974 4 331 1 677 1, 335 2 581 
1975 9 788 3 876 3 534 5 983 
1976 28 620 11083 10 742 17 963 
1977 24 62)2 9 560 9 218 15 481 
1978, Boş beyanname Boş beyanname 

Alii Doğan tarafından Kahramanmaraş Asliye 3 ncü 
Hukuk Mahkemesine başvurularak yaptırılan tespit 
sonucu düzenlenen 10 . 1 . 1979 tarih, 1979/12 - 13 sa
yılı Tesplit Dellaiil Keşif Zaptı; olaylar sırasında gerek* 
fabrikanın ve depo kısımlarının, gerek büroların ve 
ikametgâhların ve gerekse garajda bulunan vasıtaların 
yanma ve yağma olayları sonucunda tamamen tah
rip edildiğini beirtme'kite olup bu rapor gerek ilk in
celeme ve gerekse Zarar Saptama Komisyonu iincele-
melerinde göz önüne alınmıştır. Diğer taraftan söa 
konusu zabıtta zarar miktarına Pişkin her hangi bir 
kanaat bdlntilmemiş Ve rakam zİkredilmemiştir. 

Soru : 5. 7/16973 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rının öngördüğü sulhnameler içlin : 1 numaralı parag
rafta yazılı «Zarar Saptama Komisyonu» hangi ka
nunlara göre ve hangi yetkilerle tesis edOlmiştJr? Bu 
komisyona seçilen üyeler yine hangi yeıtk'i ille ve han
gi kanuna uyularak oluşturulmuştur? 

Yanıt : 5. Zarar Saptama Komisyonu 7/16973 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 No. lu paragra-
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firnda belirtildiği şeklide ve tamamen yasal olarak 
kurulmuştur. 1 No. lu soruya verilen yanıtta da be-
llirttfdiği gibi ihtilâfların sulh yolu ile halli konusun
da 4353 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde sulhan 
anlaşmaya konu teşkil edecek mi'ktariarın tespit usu
lüne ilişkin hükümler yer almadığından gerçek mik
tarların en sıhhatli şekilde tespiti gayesiyle 7/16973 
sayılı Bakamlar Kurulu Kararına istinaden Zarar Sap
tama Komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çalış
malarını Bakanlar Kurulu Kararının verdiği yetkiiyi 
4353 sayılı Yasanın uygulanmasına imkân verecek şe-
k ilde) yürütmüştür., 

Soru : 6. 4353 sayılı Yasaya sığmadığı açıkça gö
rülen bu uygulama dolayısuyla yapılan ödemelerin is
tirdadı düşünülmekte midir? Hazİnenün zararlarının 
alınması nasıl sağlam bir teminata bağlanmış durum
dadır? 

Yanr.ıt : 6. Bu uygulamanın 4353 sayılı Yasaya 
aykırı olduğu yolundaki (iddialar mesnetten yoksun
dur. Şimdliye kadar yapılan ödemeler avans mahiye
tinde olup kesin ödemeler 500 000 TL. nın üstündeki 
miktarlar için Danıştay'ın olumlu mütalâasından son
ra düzenlenecek kararnameyi takiben 500 000 TL. nm 
altındaki miktarlar için ise Eaşhulkuk Müşavirliğinin 
olumlu mütalâasından sonra yapılacaktır. 

Bu nedenle henüz kesin ödemeler yapılmadığın
dan, uygulamanın 4353 sayılı Yasaya aykırılığı da 
söz konusu olamaz. Kaldı ki gerek sulhnaıme ve ge
rekse avans ödemesi sırasında alınan taahhütnamede 
gerçek zarar miktarının ödenmdslni sağlamaya yöne
lik gerekli hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Soru : 7. Paranın ödenmemesi içlin: direnen Ma-
raş MI'Mı Emlâk ilgililerine «Ödeme yapmaları gerek
tiği» yolunda Ankara'dan çekilen telgrafı klim çek
miştir? Bunun yetkisi nedir? Bu telgraftan zatıâlileri-
nizin haberleri var mıdır? Varsa ne gibi bir işlem ya
pılmıştır? 

Yanıt : 7. Kahramanmaraş MillÜi Emlâk ilgilile
rine, ödeme yapmaları gerektiği yolunda, her hangi 
bir telgraf çdkİlDmemliştir. Ancak avans ödemeleri sı
rasında ita amirliği konusuna ilişkin olarak, Muha
sebe Müdürlüğüne teleks .emri ile talimat verilmiş 
bulunmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgisi bulunma
yan M'iffi Emlak ilgilliilerinee direnmede bulunulduğu 
yolundaki iddialar da varit değildir. 

Soru : • 8. (Kahramanmaraş olayları dolayısıyla 
yapılan ödemelerde büyük yolsuzluklar yapıldığı iddl'a 
edilmesine göre, Hasar Saptama Komisyonlarınca ya
pılan usulsüzlük ve yolsuzlukların belirilenmesi için 
makamlarınızca bugüne kadar her hangi bir girişimde 
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bulunulmuş mudur? Bulunulmamışsa böyle bir giri-
şütodie bulunmayı düşünmekte miisiniz? 

Yanıt : 8. Ödemelerde yolsuzluklar olduğu yo
lunda birkaç şahıs tarafından verilen ihbar dilekçeleri 
değerflendirilmıiş ve ivediıüMe Kahramanmaraş VaKli-
ğine incel'enme'k ve gereği yapılmak üzere talimat ve
rilmiştir. 

Soru : 9. Ailınan bu Hazine yardim ve ödemele
rinin bazı gizli örgütlere aktarıldığı yolunda makamı
nıza her hangi bir jhbar ve şilkâyet yapılmış mıdır? 
CHP Milletvekilli Sayın Hüseyin Doğan'ın kardeşi 
olan Ali Doğan ve arkadaşlarına aiıt Doğanlar Sanayi 
ve Ticaret Koılllektiif Sirkelisine ödeme yap1 lirken bu, 
şirketin ortaklarından olan Mustafa Doğan hakkında 
Adana Sıikıyönötilm Mahkemesine, Kahramanmaraş 
olayları doilayısıyla verilen iddianameniin sayfa 161 ve 
sıra numarası 7û'te kamu davası açılmış olduğundan 
haberiniz ydk mudur? Keza Maraş olayları dolayı
sıyla Kahramanmaraş'ta sürdürülen soruşturma sıra
sında bu kolektif şirtkeltin mümessili o^an Af Doğan 
hakkında da olayları başlatmak ve doilayısıyla hasar
lara bizzat sebebiyet vermekten ötürü her hangi hir 
Şİkâyeit vaki olmuş mudur? Bu yolda toplanan de!il
ler rcoden ibarettir? 

, Yanıt : 9. Kahramanmaraş toplumsal olayların
da zarar görenlere yapılan yardım ve ödemelerin g:z!X 
örgütlere aktarıldığı yolunda Komutanlığa her hangi; 
bir ihbar ve şikâyelL intikal etmemiş olup, bu olaylar
da zarar gören vatandaşlara yapdan yardım ve öde
meler Kahramanmaraş Afeıt tşı'er'i Müdürlüğünce. 
ödenmrşti'r. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan'ın 
kardeşi Mustafa Doğan'ın Kahramanmaraş olayları 
sırasında saldırgan gruplarca yakılan Doğanlar Çırçır; 
Fabrikasının bitişiğindelki evde mahsur kailan v?tan-
daşlarla hürlükte güvenlik kuvvetlerince kurtarılma"* 
sırasında üzerinde 1 adet tabanca vcı şnriöründe 3 
adet mermi ele geçirilml'ş olup hakkındaki tutuklama 
istemlinin önce adliye biilâhara da Sıkıyönetim Asker' 
Mahkemesince ret edilmiş, bu şahıs hakkında 6136 
sayılı Yasaya muhalefet suçundan dolayı kairr.u davası 
açılmış olup, Kahramanmaraş olayları davasm<n 691 
No. lu sanığıdır. 

Ali Doğan hakkında Kahramanmaraş olayların; 
başîaltmak ve dolayısıyla hasarlara bizzat sebebiyet 
vermekten ötürü her hangi bir şikâyet bulunmadığı gibi 

adı geçen şahsın böyle bir suç işlediğine dair her han
gi bir delil de bulunmamaktadır. 

Bilgileri niza sunarım. 
Musıtafa Kılıç 
Devlet. Bakanı 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan in; Ana
dolu Ajansı yöneticilerine ilişkin sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkunun yazılı cevabı 
(7/613) 

31 . 5 . 1979 
Mille:: Meclisli Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Alev Coşkun 
tarafından aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevap
landırılması hususunda delalet buyurulmasını arz ve 
Caleft edeıim. 

Saygılarımla. 
Kayseri Milletvekili 

Mehmeit Doğan 

1. Anadolu Ajansı yöneticilerinin ajans haberle-
rinli tahrif ve sansür ederek, yalan haberler yayınlata
rak kamuoyunu yanılttıkları, tarafsızlığı Anayasamızca 
teminat altına alınmış olmasına rağmen CHP iktida
rının ocağı ve şakşakçısı haline bu m'illli müessesemizi 
soktuklarım muhtelif vesilelerle ortaya koymuştuk. 
Nitekim MHP ile ilgili yalan haberler yayınladığı için 
Anadolu Ajansı 10 CDO lira ve 2d G€0 lira olmak üze
re iki defa manevi tazminat ödemeye mahkûm edil
miştir. Anadolu Ajansı yöneticilerinin s';zin direktif
lerinizle bu milli müessesede yalan haber yayınlattık
ları, haberleri sansür ve tahrif etltikleri basın camiasın
da yaygın hale gelmiştir. Anadolu Ajansı yönerJicrle-
rine bu yönde bir direktifiniz olmuş mudur? 

2. CHP iktidarını destelklemek maksadıyla yalan 
ve tahrif edilmiş haberler yayınlayarak, haberlere san
sür koyarak ve kasten basma geç aksettirilerek Ana
yasa suçu işlemiş bulunan Anadolu Ajansı yöneiı'c1:-
leri hakkında ne giıbi işlemlere giriştiniz? Yoksa, öne 
sürüldüğü gibi bu yöneticileri büyük paralarla taltif 
mi eliniz? 

3. Tarafsızlığı Anayasamızın amir hükmü olma
sına rağmen, emlilerinizle bu milli müessesede üst ka
demede çalışan personelin işine son verilerek bunların 
yerine CHP'li partizan ve komünist militanlar tayin 
edilmişlerdir. Tayin ettirdiğiniz yöneticilerle Anadolu 
Ajansı haberlerinin sansür ve tahrif edilmesi, yalan 
haberler yayınlanmasının sağlanması mahkeme kara
rıyla da sabit olduğuna göre, size sansürcü bakan den-

- 69 — 



M. Med&i B : 3 

meşini nasıl karşılıyorsunuz? Bu şartlar aUünda istifa 
etmeyi halen düşünmüyor musunuz? 

TC 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 5.11 .1979 

Ankara 
Özk. 03-2110 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 Ekim 1979 tarih ve 7/613 - 3599/21236 

sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan'ın Ana

dolu Ajansı yöneticilerine ilişkin yazılı soru önergesi 
yanıtını ilişik olarak bilgilerinize sunarım. 

Alev Coşkun 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Sayın Mehmet Doğan 
Kayseri Milletvekili1 

Anadoılu Ajansı konusunda verilen yazılı soru 
önlergesinde illeri sürmüş bulunduğunuz savları hu
kuksal ve siyasal yönden hiçbir şekilde geçerli sayma 
olanağı yoktur. Anadolu Ajansının yönetiminde ve 
habercilliğinde partizanlık, sansür söz konusu değil
dir. 

iBil'glilerin'izde olduğu üzere, 1978 yılı başında Hü
kümetimiz kurulduğu sırada, habercilik anlayışı ve 
tutumu çolk yaygın kes'iimllerce eleştirilen bir Anadolu 
Ajansı ile karşı karşıya idile Hukuksal açıdan önem 
taşıyan dllğer bir nokta, Anadolu Ajansının yönetimi
nin genel kurullarda Türk Ticareti Yasasına aykırı 
oiîarak yapılan uygulamalar dolayısıyla yıllardır pek 
dar bir çevrenin elinde kalmış bulunması ydı. Türk 
Ticaret Yasasının emredici hükümlerine aykırı olan 
bu uygulama dolayısıyla küçük paylara sahip 
olan emektar Ajans çalışanları, Genel Kurulda 
oy kullanamıyorlar payların yüzde İçirik seki
zine sahlip olan devlet hazinesi ise, genel ku
rulda payı oranında temsil edilemiyordu. Yasa
ların elverdiği ölçüleri vie dankları kullanarak 
bazı pay sahiplerinin girişimleriyle ve yargı organının 
yaptığı saptama üzerine, yasaya aykırı bu uygulama
ya son verd'îk. Yüce Parlamentoda ve basınımızda da 
birçok kereler tartışıldığı üzere eski ajans yöneticileri 
doğal halklarını kullanarak uygulamamızı yargı or
ganı önüne götürdüler, ancak kesinleşen yargı kararı 
bu ıMraziların haksız, bizim uygulamamızın yasaya 
uygun okluğunu açıklıkla ortaya koydu. 

Sayın Doğan, 
Anadolu Ajansının yeni yönetimi işte bu meşru ve 

yasal çerçeve içinde göreve başladı ve kanımca taraf-

— 70 

7 . 11 . 1979 O : 1 

sizlik ve çağdaş habercilik yolunda çok olumlu adım
lar atttı. Şimdiki Ajans yönetiicileri ve Ajans çalışan
ları bu .temelden kaynalklanan bir görev anlayışını 
sürdürmektedirler. Turizm ve Tanıitma Bakanı olarak 
Anadolu Ajansı üzerinde berilim yasal yetkim 265 sa
ydı Yasanın sınırları içerisinde olup, burada tarafım
dan Ajans haberlerinin yönlendirilmesi konusunda 
bir belirttim yoktur ve olamaz. 

Esasen benim böyle bir. istek ve girişimimde söz 
konusu olamaz. 

Anadolu Ajansının bir siyasi parti hakkında ver
diği haberler dolayısıyla manevi tazminata mahkûm 
edilmiş olmasına iişlkin görüşlerimi sormakta kendi 
görüşlerinize yer vermekltesinfe. Her şeyden önce şu
nu belirtmek isterim ki, günlük hızlı bir işleyişi ge
rektiren basın ve yayın işlerinde zaman zaman hata
lar olabilmesi herkes için mümkündür. Elbette böyle 
hataların varlığını, hoşgörüyle karşılamamak; bun
ları düzelterek yollarını .aramak gerekir. Bu tür ak
samalar olursa Ajans yöneticilerinin herkesten çok 
titizlik göstereceklerinden, yanlışları düzeltme çare
lerini mutlaka bulacaklarına inanıyorum. Bu genel 
saptamadan sonra şunu söylemeliyim ki, değindiğiniz 
yargı kararları henüz kesinleşmiş değildir. Kaldı ki, 
eski Ajans yönetimi zamanında yapılan yayınlar do
layısıyla da bu tür davalar açılmış, bazısı Ajans aley
hinde kesinleşmFşitir. 

Anadolu Ajansı yöneticileri, günlük- çalışmaların
da, habercilik işlevinde benden buyrulk almazlar. İs
tesem bi'e. Yasa ve Anadolu Ajansı Tüzüğü buna el
vermez. Anadolu Ajansı Devletin katkısı olan, ancak 
bağımsız bir haber organıdır. İşleVini yürütürken hiç
bir siyasal organdan buyruk almaz. 

Anadolu Ajansının «CHP İktidarının ocağı ve şak
şakçısı haline getirildiği» yolundaki savınızı; ciddiye 
alma olanağı • j'oikltur. Çünkü bu savınızın gerçekçi 
hiçbir dayanağı yoktur. Savınızı düş üstüne kurmuşa 
sunuz. Haberlerin tahrif ya da sizin deyiminizle san
sür edilldrği savı da ciddiyetten, gerçekçilik ten uzak
tır. 

Anadolu Ajansının eski personellinin birçoğu ha
len görev başındadırlar. En etkin görev ve masalar 
eski emekçilerin elindedir. Emeğe, dolayısıyla, göre
vine saygısı olan hiç kimsenin işine son verilmemiştir. 
Yeni işe alınan personelle ilgili savlarınız gülünç ve 
sulandırılmış muhalefet örneğidir. 

Bütün bu gerçeklere karşın yazılı soru önergeniz
de Anayasa suçundan bahsetmektesiniz. Anadolu 
Ajansının yasalara uygunluğu yargı kararıyla kesin-
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leşmiş bir Genel Kurul işleyişine 'kavuşturulmasını ve 
bu temelden kaynaklanan Ajansın işlevlerinin taraf
sızlık ve çağdaş habercilik yolunda gelişmesini, değil 
bir Anayasa suçu, ıtersine Anayasaya saygınm bir be
lirtisi sayıyorum. Mutlaka bir Anayasa suçundan bah
setmek gerekiyorsa; eski dönemde örneği görüldüğü 
gibi kesinleşmiş yargı kararlarına uymayıp, karşı çn 
kan bu Anayasa dişiliği gelenek haline geitfirenı bir ik
tidar anlayışından bahsetmielk gerekecektir, sanıyo
rum, 

Saygılarımla. 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun; 
hayat pahalılığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/615) 

II , 6 < 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Hayat pahalılığı ve ardı arkası kesimeyen zam
lara ilişkin olarak aşağıda sıralanan soruların Başba
kan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırilmaısını< arz ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Şükrü Abbasoğlu 

1. Temposu ve dozu gitiiiikçe daha da artan zam
lar ve hayat pahalılığı karşısında memur, işçi, esnaf 
ve köylü geçimlerini naisıl sağlamaktadırlar? Memur, 
işçi ve dar gelirli vatandaşlarımızın aylık ortalama 
gelirleri asgari geçimlerini sağlamaya yetmekte mi
dir? 

2. Mevcut ekonomik ortam içinde memur ve işçi
lerin asgari geçimlerini karşılamak için aylık gelirle
rinin ne olması gerekir? Ortalama konut kirası me
mur ve işçinin aylık gelirinin yüzde kaçını teşkil et
mektedir? Konut kirası ödedikten sonra geri kalan 
nvMar ile bir aile b'ir ay yaşıyabilir mi? 

• 3. 1977 yılına nazaran fiyatlardaki artış ve para' 
değerindeki düşüş hangi boyutlara ulaşmıştır? BLA 
süre İçinde hayat pahalılığının en az yüzde yüz art
tığı ve para değerinin % 70 oranında düştüğü doğ
ru mudur? Milletimiz, tarihinde şimdiye kadar bu 
derece sıkıntı ve perişanlık içindr kalmış mıdır? 

4. CHP Hükümeti eski hükümetleri mütemadi
yen kötülemekten ve başarısızlığına bahane aramak
tan ne zaman vazgeçip de milletimizi ezilmekten kur-
Itarıcı tedbirler almaya başlayacaktır? «Darboğazı aşı
yoruz» diye diye milletimizi sıkboğaz etmekten ne 
zaman vazgeçilecektir? 

5. Muhalefellte olken ucuzluk ve bolluk vadeden 
CHP bu sözünü ne zaman yerine getirecektir? CHP 
iktidara vatandaşiarımıza kemer sıkma tavsiyeslindleı 
bulunmaya mı geldi? Geçim sıkıntısı içinde durma
dan ezilen dar gelirli vaJtandaşilarımızı biraz olsun rai 
harlatabilmek içfin Hükümetçe alınması düşünülen 
hiçbk tedbir yok mudur? 

TC 
Başbakan Yardımcılığı 

Sayı : 01-3/ıl937 
•Konu : 

25 .10 . 1979 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 11 . 6 . 1979 gün ve 7/615-3606/21262 sayılı 

yazıları. 
Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun 

Sayın Başbakan'a yönelttiği yazılı soru önergesine ya
nıtı içeren notu ekte bilgilerine sunarım. 

Hikmet Çetin 
Devlet Bakanı ve 
(Başbakan Yardımcısı 

Yanıt : 
Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun, 

11 . 6 . 1979 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sun
duğu soru önergesinde yer alan konulara ilişkin ya
nıt : 

Ülkemizde, sağlıklı istatistik bilgi eksikliğinin yo
ğunlukla hissedildiği bir alan olan işçi, memur, es
naf, köylü gibi çeşitli sınıf veya gelir gruplarının ge
lirleri ile ilgili olarak yöneltilen bir soruyu, ancak el
de bulunan sınırlı verilere dayanarak yapılan tahmin
lerle yanıtlamak olanağı vardır. (Bu nedenle sınırlı da 
olsa bu olanağı veren verilerin bulunduğu işçi ve me
murların aylık ortalama ücretleri ile ilgili bilgiler aşa
ğıda verilmiştir. Esnaf ve köylülerle ilgili olarak ben
zer bilgiler bulunmamaktadır. 

1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu istatistik
lerine göre aylık ortalama işçi ücretleri Kamu'da 
7 334 TL. özel kesimde 5 567 TL. genelde de 6 238 
TL. olmuştur. Bu ücretler brüttür ve toplam ödeme
leri göstermemektedir. 

(Bilindiği gibi sosyal sigorta primine matrah ol
mayan (506 Sayılı Kanunun 77 nci maddesi kapsamı 
dışında kalan ) ücretler ve ücret ekleri Sosyal Sigor
talar Kurumunun istatistiklerinde gösterilememek-
tedir. Ayrıca Sosyal Sigorta primi matrahının üst sı
nırını aşan ücretler 77 nci maddenin kapsamına girse 
bile kurum tarafından tespit edilememektedir. Bu ne-
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derilerle Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verileri üc
retleri gerçekte olduğundan daha düşük 4gö:stermekte
dir. Örneğin KİT'lerini kapsayan bir anketin soritıçla-
rı, 1978"de ortalama işçi ücretinin »KİT'lerde, 13 300 
TL. £ivarihida olduğunu göstermiştir. Bu rakam aylık 
brüt ödenen toplam ücrettir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle özel sektörde ça
lışan işçilerin brüt ücretleri !de ISSK verilerinde belir
tilen ısayılardan büyüktür. 

1978 yılında memurların en yoğun yer aldığı 8-13 
nicü derecelerde m'emurun çıplak brüt aylığı 
6 510 - 4 760 TL. arasında değişmektedir. Bu rakam 
ürerine standart 1 000 TL.'lık (996 TL. net yakacak 
yardımı Ve 1978 sonlarında uygulamaya sokulan ve 
eşi çalışmayanlara verilen 500 TL. (net) aile yardımı 
ve çocuk «ayısına ve çocuğun öğrenimini sürdürdüğü 
düzeye göre 100 - 400 TL. arasında değişen çocuk 
yardımı eklenebilir. Bu durumda iki çocuklu ve eşi 
çalışmayan bir memur 8 - 1 2 dereceler arasında 
8 510 - 6 760 TL. arasında bir aylığa hak kazanmak
tadır. 

Bu ücretin üstüne eklenebilecek, teminat teknik 
yan ödeme, yan ödeme, iş riski Vs. gibi kalemler her 
memur için değişmekte ve ber kadro için özel olarak 
Hesaplamayı gerektirdiğinden bilinememektedir. 

Asgari ücret komisyonunun iki yıllık azami süre
nin bitiminden önce toplantıya çağrılması üzerine 1979 
'Nisan'ınlda 3 300 TL. ndan 5 400 TL. na yükseltilen 
asgari ücret, 30 . 4 . 1979 ıgünü 16624 Sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak 1 . 5 . 1979 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazete'de de belirtildiği 
ıgilbi, asgari ücretin hesaplanmasında gıda içi ve dışı 
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'harcamalar işçi ve bakmakfa yükümlü olduğu 0 - 14 
yaş grubundaki bir çocuk gözönüne alınmıştır. iBıöyle-
ce 5 400 TL.'sına varılmış fakat 5 400 TL. brüt ola
rak belirlenmiştir. 

1979 yılında asgari ücretin belirlenmesinden sonra, 
çıplak aylık ücreti asgari ücretin altında kalan me
murlara ücretinde yükseltme yapılmış ve Emekli San
dığına bağlı olarak çalışanların da en az asgari ücret 
alması sağlanmıştır. 

Türkiye'de özellikle 1970'li yılların başından beri 
konut kiralarında hızlı bir artış gözlenmektedir. 1975 
yılınlda kirada oturanların yalnızca % 20'si, 1970 yı
lında kirada oturanların % 72'sinin ödediği düzeyde 
kira ödüyordu. Bu alanda daha Sonraki yıllara ilişkin 
veri mevcut değildir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan 
(Ankara şehri tüketici fiyatları indeks sayılarına göre 
1978 yılında % 49,5 oranında bir artış olmuştur. Ay
nı indekse göre 1978 yılının son ayı ile 1979 yılının 
Ağustos ayı arasındaki artış % 41,9 oranındadır. 

Ücret ve maaşlarla geçinenlerin gelirlerinin bîr 
bölümünün vergi dışı karmasını amaçlayan düzenle
me, illgili vergi yasa tasarısı Meclislerden geçmediği 
iç in gerçekleşmemiştir. 

Hükümetin ücret ve maaşlıların geçim sıkıntısını 
gidermeye yönelik diğer önlemlerinin esasları ekono
miyi güçlendirme programında yer almıştır. Ekono
minin bütünün işleyişini düzeltmeye yönelik önlem
lerin yanısıra, ücret mallarının fiyat ve dağılımını ve 
konut konusunu içeren yasal düzenlemeler de bu prog
ramda öngörülmüştür. 
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