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DANIŞTAY ÜÇ 
KURULUŞUN 
KAPATILMASI 
VE THY 
GREVİNİN 
ERTELENMESİ 
KARARLARINI 
DURDURDU
ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu)

J î ? 1“ 110 Valili61nin 
TÖB - DER, TÜ M  - D ER ve TÜ-
TED ’in kapatılması ve Bakanlar 
Kurulu’nun T H Y  grevinin iki ay 
süreyle ertelenmesine ilişkin ka
rarlarını durdurmuştur.

Danıştay 12. Dairesi, Ankara 
Valiliğince kapatılan üç me.s'ek 
kuruluşu için, savunma alınınca
ya kadar «yürütmenin durdurul
masına» karar verm iştir.

Karar ikiye karşı üç oyla alın
m ış ve  Ankara Valiliğine savun
ma için on günlük süre tanırnış- 

( Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) 

------------

Danıştay’ın
(Baştarafı 1. Sayfada)

Gazioğlu, şunları söylemiştir:
«5 şubat m itingi ile ilg ili olarak 

Ankard. Valiliğ i tarafından hazır
lanan dosya Cumhuriyet Savcı
lığına intikal ettirilm iş, Cumhuri 
yet Savcılığında hakkımızda ka
patılan dernek yöneticileri sıfa
tıyla değil, m iting tertip komite- 
tcsi olarak soruşturma açmıştır. 
Savcılıktan bizi çağırdılar, miting 
de çıkan olaylarla ilg ili olarak 
bilgim ize başvuruldu. Bunun dı
şında, kapatılan derneklerin yö
neticileri olarak bizim  ve yönetim 
kurullarımızın hakkında b ir so
ruşturma açılmadı. Belki b ir ön 
soruşturma dosyası hazırlanmış 
olabilir, ancak bugüne kadar sav
cılıktan bize herhangi b ir tebli
gat yapılm adı...»

Danıştay üç
(Baştarafı 1. sayfada) 

tır. Savunmanın alınmasından 
sonra, Danıştayca Valilik uygu
laması hakkında ayrıca karar ve
rilecektir.

B ilindiği gibi. 10 şubat 1977 ta
rihinde Ankara Valisi Durmuş 
Yalçın, Ankara’da b ir miting dü
zenleyen TÖB - DER, TÜM  - DER 
ve TÜ TED ’l süresi* olarak kapat 
mış, üç derneğin yöneticileri de 
kapatma kararının aurduruh” ası 
ve iptali için Danıştay'da dava 
açmalardı.

THY GREVİ
ö te  yandan Danıştay. H a v » - iş  

Sendikasının T H Y ’de uyguladı
ğı grev için Bakanlar Kurulu’nun 
aldığı 60 günlük erteleme kararı 
hakkında da «yürütmeyi durdur 
m a» kararı vermiştir.

Danıştay’ın bu kararının taral- 
lara tebliğ edilmesinden sonra 
Hava - tş SendikaBi isterse yeni
den grevi başlatabilecektir.

•

TÖB-DER, TÜM-DER 
ve TÜTED’in 
Ankara valisine 
yanıtlarını 
yayınlayan TV 
Haber Şubesi 
Müdür Yardımcısı 
görevden alındı

ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)

T R T  Genel Müdürü Şaban Ka- 
rataş. Televizyon Haberleri Şu
be Müdür Yardımcısı Ayçan Gi- 
ritlioğlu ’nu dün açığa almıştır.

TÖB - DER, TÜM  - DER ve 
TÜTED ’in kapatılması ve Anka
ra Valisi Durmuş Yalçın ’m bu 
kuruluş yöneticilerine yönelttiği 
suçlamaları yayınlamak İçin Ha
ber Dairesi Başkanı Ham i Tez- 
kan’dan yazılı em ir isteyen G iri^ 
lioğlu, daha sonra 3 kuruluş baş 
kanının Valiye yanıtlarını da ya
yınladığı için Tezkan’ın başvuru
su üzerine soruşturma açılmış ve 
önceki gün savunması alınmış
tır. G iritlioğlu savunmasında, Va 
linin suçlamalarına 3 kuru'uş 
başkanmın verdikleri yanıtın ya
yınlanmasının T R T  yasası gereği 
olduğunu söylemiş ve kendis.ne 
yöneltilen suçlamaları kabul et
memişti. Ancak dün. Genel Mü
dür Şaban Karataş imzasıyla Ay
çan G lrltlioğlu ’na gelen b ir yazı
da, «Soruşturma sonuçlanıncaya 
kadar» açığa alındığı bildirilm iş
tir.


