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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Üyesi Ceîâlettin Coşkun'un ruhunu taziz 
için saygı duruşunda bulunuldu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten, Gene! Ku
rulun 7 . 12 . 1976 tarihlî 11 nei Birleşiminde alınan 
karar gereğince Van ve Ağn deprem bölgelerinde 
yapılan inceleme; 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Muş'un karayolları so
runu; 

Koşularında gündem dsşı birer demeçte bulundu
lar. 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün, son günlerde ar
ka arkaya işlenen cinayetler, seri saldırılar ve işken
celerin kamuoyunda demokratik rejime zarar vere
cek şekilde oluşması nedeniyle ahmnası gereken ted
birler; 

Konya Üyesi Erdoğan Bakkalhaşfnın, 13 * 14 
Aralık 1976 tarihlerinde Akşehir'de meydana gelen i 
olaylar ve, 

Ankara Üyesi Uğur Alaeakapîan'm, lise birinci j 
sınıf öğrencilerine ders kitabı olarak verilen Ahlâk » landmak üzere 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine ve, 
Hastalığı dolayısiyîe iki aydan fazla izin alan Si

vas Üyesi Nurettin Ertürk'ün, ödeneğinin verilebil
mesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Harndi 
Özer'in, kamu iktisadî teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/61) Ge
ne! Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin ya
pılacağı bildirildi. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun geçici 22 nci maddesi 
ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 
saydı Kanunun 36 neı maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısına (S. Sayısı : 642) gündemdeki bütün işlere tak-
diraen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylana
rak maddeleri ve tümü kabul olundu. 

3 0 ' . Î2 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top-
eşîme saat 18.55'te son verildi. 

Kitabının içeriği konularındaki gündem dışı demeç- I 
leri hakkında Mfllî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem j 
açıklamada bulundu. 

Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğlu, Başkanlık i 
Divanının tutumuyla ilgili olarak usul hakkında bir j 
demeçte bulundu. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 
Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

SORULAR 

Yazıh Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'ın, İstanbul Gaziosman
paşa ilçesi Arnavutköydeki Hazine arazisine dair ya
zılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/666) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'ın, Efes ve Topkapı si

garalarına dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Te

kel Bakanlığına gönderilmiştir» (7/667) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Küçüklerin Korunmasî Konusunda Makam

ların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna dair Sözleş
meye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/449; C. Senato
su : 1/488) (S. Sayısı : 643) (Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1976) 

1. — Adana Üyesi Hayrı Önerin, Üniversite ve 
gençlik olayları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri Öner, üniversite ve gençlik olaylarıyle 
ilgili gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın öner, buyurunuz. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Bundan önceki konuşmamızda da gençlik olayla

rı ve Ankara Üniversitesinin kapatılması üzerinde 
durduk; fakat bize yeterli konuşma olanağı verilmedi. 
Onun için anlatmak istediğimizi sonuna kadar anlat
tığımıza biz de inanmadık. 

Öğrenci olaylarının başlamasından sonra Türlüye' 
de çığın, akımı değişmiş, amacı değişmiş hükümet-

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallı
ğı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Sözleş
meye ek protokolün onaylanmasının uygun bulundu-; 
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/445; C. Senatosu : 1/489) (S. Sayısı: 644) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başhyoruz. 

ler ba o!ayîan belirli bir yerde durdurmak yerine; 
onu alevlendirmek, onu körüklemek için ellerinden 
geleni yapmışlardır. Yoksa, ben Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin gençlik olaylarını; yani bugün üniver
sitenin kapatılmasına varana kadar Türkiye'yi tehdit 
eden gençlik olaylarının belirli bir noktada durduru-
lamayacağma inanmıyorum, hükümetlerin bu güçten 
yoksun olduğuna da inanmıyorum. 

1971 yılında bildiğimiz sonla noktalanan gençlik 
olaylarında da durum bugünkü olaylardan pek farklı 
bir seyirde gelişmiş değildir. Bazı raporlar incelendiği 
zaman bunun cevabım bulmak olanağa vardır. Örne
ğin; dışarıdan Türkiye için hazırlanmış raporların ço
ğunda 1981 yılında Türkiye'nin beyin ithaline ihtiyacı 
olmayan ülkeler araşma gireceği kesinlikle noktalan-

»•-<«^— •*« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açslma Saati : 15.00 

BAŞKAN : B&şkanvckili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : İsmail İHîan (Muş), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mış ve belirtilmiş. Bizce gençlik olaylarına bu açıdan 
bakmak; yani bugün üniversitenin kapatılmasına var
dırılan gençlik olaylarına bu noktadan bakmak,, has
talığa gerekli teşhisi koymak anknuıa gelir. 

Türkiye'de demokrasi 53 yaşmdaki Cmr&uriyelte 
hepinizin bildiği seviyeye kadar gelebilmiş, hâlâ 
emekleme çağında. Zaman zaman darbelerle ve bazı 
hareketlerle akamete uğrayacak bir durumda, Yani, 
Türkiye'de bugün demokrasinin belirli bir çizgiye 
geldiği, arzu edilen çizgiye geldiği iddia edilemez; 
ama bunun yanında 1931 yılında Türkiye'nin beyin 
ithaline ihtiyaç; kalmayacak bir seviyeye gelmesinin 
üzerinde bence çok iyi düşünmek gerekiyor. Bunun 
sebebi özerk üniversitelerdir. Yani, Türkiye'de siyasî 
açıdan gerekli gelişme sağlanamamış; ama üniversite 
ilim sahasında yeterli beyini yetiştirecek seviyeye gd-
m'jıir. Bir ülkenin beyin ithaline ihtiyacının kalma
ması demek, o ülkede bağınısızhğm tamamen sağ
lanmış olması anlamına geîir. Sen misin 1931 yılmda 
beyin ithaline ihtiyacı kalmayacak ülke? O Zıaîde ben 
sana ne yapacağımı bilirim diyor ve emperyalist ülke
ler Türkiye'de gerekil oyunu tezgâhlamak üzere hare
kete geçiyorlar. İşte, bizce üniversite olayları buıada 
önemli, burada büyük âeğtr taşıyor. Amaç özerk üni
versiteleri ortadan kaldırmaktır. İlmin kökeni, Tür
kiye'de gelişmenin kökeni, yeterli beyinleri yetiştir
menin kökeni olan üniversiteleri ortadan kaldırmak
tır, onlan vurgulamaktır, onîan kelepçelemek tir. 

Geçen yıl üniversite öğveiim üyeleri ve ü m ver site 
rektörleriyîe yaptığımız görüşmelerde (ki, arkadaşları
mızın çoğu bunu bilir), o heyetin içerende Cumhu
riyet Halk Psrtisfe'n çek değerli üyeleri vardı. On 
kişîKk bu heyetin üniversite öğretim üyeleri ve üni
versite rektörlerde yaptığı görüşmede de en çok üze
rinde durulan konulardan birisiydi bu. Bizim tarafı
mızdan değil üniversite öğretim üyeleri ve üniversite 
rektörleri tarafından üzerinde durulan konuydu. 

Millî Eğitim Bakam burada temizlikten ve ilimden 
yana olduğundan söz etmişti, Şimdi burada bazı bel
gelere göz atalım. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye'de 
üniversitelere, Türkiye'de fakültelere ilim adamı ye-
tiştirmek için Atatürk tarafından kurulmuş bir oku!, 
bir iiim yuvası. Oradaki öğretmenlere, oradaki öğretim 
durumuna krsaca bir göz atalım. 

Millî Cephe Hükümeti iktidara geldiği saman bu
radaki ilim adamlarım, buradaki öğretim kadrosunu 
öyle bir kıyıma uğratmış ki, insan aklı, insan beyni 
gerçekten bir yerde buzdolabında donmuş gibi oluyor 
ve mantığın, aklın, izanın kabul edemeyeceği bir uy
gulama ile karşı karşıya kalıyor. 
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Hilmi Pekşiria : Gazi Eğitim Enstitüsü Almanca 
bölümünü bitirmiş. Devlet yabancı dil sınavım ver
miş. Sınavla Almanca bölümüne asistan olmuş. İki 
sömestre asıl öğrenci olarak Münster Üniversitesinde 
germanistik ve psikoloji eğirimi görmüş. 100 öğret
men projesiyle ki, bunun ınıacı eğitim enstitüleri 
ve yüksek öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmek-
mlş, Bakanlıkça Almanya'ya gönderilmiştir, iki yıl 
Almanya'da kalmış. Frankfurt Üniversitesinde 4 sö
mestr kalarak germanistik Alman edebiyatı, pedego-
j " öğrenimi görmüş. Bunun yanında Fransızca Peda
goji Yüksekokulunda sertifika almış. Almanca öğ
retmenliği yanında bölüm şefliği yapmış. 1967 yılın
dan beri Ders Kitapian Komisyonu üyesi, lise ders 
kitapları yazan. Bu kişi Millî Cephe Hükümetince, 
yani bugünkü Millî Eğitim Bakanınca Demirlibahçe 
Ortaokuluna öğretmen olarak tayin edilmiş. 

Turgut Aydemir : Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik 
Bölümünü bitirmiş. 1416 sayılı Yasa gereğince açılan 
sınavı kazanmış. Biraz önce amacım belirttim; bu ya
sanın gayesi, üniversite ve yüksekokullara öğretim 
üyesi yetiştirmek. Bakanlıkça ihtisas yapmak üzere 
Almanya'ya gönderilmiş, Münih Yüksek Müzik Oku
luma devam ederek kompozisyon bölümünden diplo
ma almış, yurda dönerek Gazi Eğitim Enstitüsünde 
Müzik Bölümü öğretmenliğine başlamış. Cephe Hü
kümetince Zonguldak Ulus Ortaokuluna sürülmüş. 

Erol İlgin : Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirmiş. 
Devletçe açılan sınavı kazanmış ve Bakanlıkça ihti
sas yapmak üzere Almanya'ya gönderilmiş. Almanya' 
da 6 yıl kalmış, öğrenimini tamamlayarak diploma ile 
yurda dönmüş ve Gazi Eğitim Enstitüsüne öğretmen 
olarak atanmış. Son olarak öğretmenliği yanında bö
lüm çefilği yapmaktaydı. Cephe Hükümetince yine 
bir ortaokula öğretmen olarak atanmış. 

Bunlar yalnız ortaokula atananlar. 
Hüseyin Ûztürk : Gazi Eğitim Enstitüsünü bitir

miş. İngiltere'de üniversitededen diploma almış. Ame
rika'da üniversitede yine mastır yapmış. Orta Doğu 
Amme İdaresini bitirmiş. Lise ve eğitim enstitüsün
de okutulan kitapian var. 1963 yılından beri çeşitli 
eğitim enstitülerinde görev almış. Yeni Cephe Hü
kümetince Gazi Lisesine öğretmen olarak atanmış. 

Değerli arkadaşlanm; 
Bu değerli öğretim üyelerinin yerine bundan 3 

yıl ense Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirmiş, yurdun 
belirli bir ortaokulunda öğretmenlik yapmakta mese
lâ; Sanz'da veya lisesinde öğretmenlik yapmakta olan 
kişilerden hiçbir lisans üstü çabşması, hiçbir lisans 
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üstü belgesi olmayan kişiler Gazi Eğitim Enstitüsü
ne öğretmen olarak atanmışlardır. 

Şimdi, böyle bir amaç taşıyan Hükümetin bir üni
versiteye, bir ilim yuvasına hangi gözle baktığım sap
tamak için, aynca arif olmak, ayrıca araştırma yap
maya bence gerek yok. 

Üniversitede gençlik olayları devam ederken bir 
yerde, bir Hükümetin Millî Eğitim Bakam veya Ada
let Bakanı, o gençlerden bir bölümünü vatanperver 
olarak niteler, diğerinin vatanperver olup olmamasın
dan şüphe edici bazı lâflar ederse, bu yan tutmak 
değildir, ben bunu yan tutmak olarak da kabul et
miyorum. Bu, o olayları körüklemektir, o olayların 
gelişmesine elinden geldiği kadar yardım etmektir. 
Bugünkü Millî Cephe Hükümeti de aynı şeyi yapmış
tır. Öyle bir duruma gelmiştir ki, geçen konuşmam
da da belirttiğim gibi, ne Ankara Üniversitesinde, 
ne Hacettepe Üniversitesinde ve ona bağlı fakülteler
de ve yüksekokullarda ders yapma olanağı kalmamış
tır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Perşembe günkü ko
nuşmasında, Gazi Eğitim Enstitüsü, ve bitişiğindeki 
Yüksek öğretmen Okuluna gitmek için öğrencilerin 
Bahçelievlerdeki bir yerde toplandığını, toplu hakle 
ancak gittiklerini, oysa ki, bunların tek tek de okula 
girebileceklerini söylediler. 

gözden kaçırmak, en azından göz boyamak yolunu 
seçmesi gerekir. Biz bunu bir Millî Eğitim Bakanına 
yakıştırmayız. Bizim tabiatımızda olay çıkarmak yok
tur. Biz gerçeği diie getirmek istiyoruz. Biz bu mem
lekette gerçeğin kökenine inmek istiyoruz. Üniversite
lerde ders yapılmasını istiyoruz. 

Eğer, bir ülkede üniversitede ders yapılamıyorsa, 
Hükümet oraya giden öğrencinin, oradaki öğretim 
üyesinin can güvenliğini sağlayamıyorsa; o ülkede 
bağımsızlıktan, o ülkede özgürlükten, o ülkede düşün
ceden söz etme olanağı yoktur. 

«Hükümetin başı ille de mesuliyeti yaygınlaştır
mak, yaymak, bölümlere yaymak, görevliler arasında 
yaymak suretiyle işin içinden sıyrılıp çıkmak istiyor.» 
dedik. 

Sayın Millî Eğitim Bakam dediler ki, «Efendim, 
biz üniversitede gençlik olayları başladığından bu 
yana üniversite rektörleriyim defalarca toplantı yap
tık. Bizim amacımız sorumluluğu yaygınlaştırmak 
değildir. Buna bir çare bulmaktır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu kadar âciz 

midir? İki yıldır olaylar üniversiteyi değil, memle
kete rejimi kökten sarsacak duruma gelmiştir. 

Üniversite öğretim üyeleriyle bu kadar toplantılar 
yapmışlardır. Peki, bu toplantıların sonucunda han
gi tedbirler alınmış, hangi etkin tedbir alınmış?.. Üni
versitede öğrenimin devam edebilmesi için alınan ted
birleri burada açıklasınlar. 

Hükümet yeterli poKsi göndermişse, gerekli can 
güvenliğini almışsa, öğretim özgürlüğünü ve can gü
venliği varsa, öğrenci buna rağmen okula devam et
memişse ve buna rağmen üniversite yetkilileri o üni
versiteyi kapatmışlarsa, sorumlu o üniversite yetki
lileri değil midir? O zaman Hükümet susar mı?.. Ha
liyle o zaman bunu açıklayacaktır. 

Mesele öyle değil. Devamlı üniversite rektörleriy-
le toplantılar yapmıştır. Doğrudur, üniversite rektör
leri birkaç kez toplantıya çağrılmıştır; ama tekrar 
iddia ediyoruz; bu toplantıya çağırmanın amacı, so
rumluluğu yaygınlaştırmak suretiyle işin içerisinden 
kurtulmaktır. 

Türk Parlamento tarihinde bir Millî Eğitim Ba
kanının bir parlamentere bu kadar dil uzattığım gör
memiştim, duymaîîKşhm. Yine bir bakanın, Başba
kanına yaranmak için o celseyi yöneten başkanla bir
leşerek ahlâk ölçülerini bu kadar peşkeş çektiklerini 
görmemiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu toplu öğrenci grupuyîa birlikte bir kez de ben 

gittim, Sayın Necati Cebe de bizim yanımızda idi. 
Olanları sayın milletvekili arkadaşımız da gördü. O 
öğrencilerin tek tek olarak Gazi Eğitim Enstitüsü
ne veya bitişiğindeki Yüksek Öğretmen Okuluna 
gitmelerine olanak yoktur. Oraya milletvekili ve se
natör arkadaşlarımız dahi, polis olmadığı zaman gir
me olanağını bulamazlar. Biz bunları defalarca dene
dik. Sonra, biz o heyetle beraber Gazi Eğitim Ensti
tüsünü de ziyaret ettik, oradaki öğretmenlerin neler 
düşündüklerini, 29 müdür muavininin neler söyledik
lerini benimle beraber gelen heyetteki arkadaşlarım 
da bilirler. Bunların içerisinde Senato üyesi arkadaş
larımız da vardı, meselâ Sayın Hayri Mumcuoğlu. 
Arkadaşlarımız oradan ayrıldıkları zaman bu ilim yu
vasından ümit kesmekten başka yol kalmadığını söy
lediler. Kendileri buradadır, sorulabilir. 

Sanki, orası güllük gülistanlıkmış gibi, oradaki 
öğretmen tarafsızmış gibi, müdür tarafsızımş gibi, 
oraya bir öğrenci çantası alıp rahatlıkla gidebiliyor
muş gibi bir Millî Eğitim Bakanının burada herhangi 
bir şeyi söyleyebilmesi için gerçekleri en azından 
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Değerli arkadaşlarım; 
Zekât, İnanan Müslümanların vereceği, eda edece

ği bir borçtur. Bazı şeyleri söylüyoruz, kızıyorsunuz, 
Kendiliğimizden söylemiyoruz; sizinle beraber çalı
şan arkadaşlarınızın söylediğini söylüyoruz, ona kızı
yorsunuz. Masonluğu, kendi yanında çalışan arkada
şının belgeleriyle ispatlanmış bir kişinin bir defa ze
kât vermeye halikı yok. 

Ben şu kürsüden son olarak Millî Eğitim Bakanı
na şunu söyleyeyim: Türk toplumunu karıştırmak ve 
birbirine düşürmek için bastırdığı ve okullarda okut
tuğu o kitapları toplatmadıkça; bu memlekette işçi 
sınıf un küçük görücü, küçük düşürücü sözleri kitap 
sayfalan içerisine sıkıştırıp bu topluma yutturmaya 
devam ettiği sürece... 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Siz yalan ko
nuşuyorsunuz yalan! 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
Varışlı. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bir bakana böy
le konuşulmaz!. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Saym Varışlı. 
HAYRİ ÖNER (Devamia) — ... Bu memlekette

ki karışıklığın, bu memleketteki ikiliğin, bu memle
kette demokrasinin kaderine yönelik hareketlerin ve
balini sırtında taşımak zorundadır ve ben diyorum 
ki; bereket versin, Allah'tan Ali Naili Erdem gibi 
bir kişi benim lehimde konuşmuyor, benim için iyi 
şeyler söylemiyor. Ben bunu bir nimet olarak kabul 
ediyorum ve diyorum ki; bu kişi kim hakkında iyi 
şeyler söylüyorsa, kimi övüyorsa, kimin temizliğin
den söz ediyorsa, o kişi şapkasını önüne koymalı, ay
larca, yıllarca düşünmelidir. 

Hepinize saygılar sunarını. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öner. 
ORHAN KOR (İzmir) — Ali Naüi'ye laf söyle

yemezsin. Ali Naili senin gfbi 100 tanesini cebinden 
çıkartır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

2. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, devrim şehidi 
Kubilay'ın hâtırasını anmak, devrimci Öğretmenlerin 
çalışmaları ve bugünün öğretmen sorunları hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üye
si Sayın Reşat Oğuz, gündem dışı söz istemiş bulun
maktadırlar. Ancak, Sayın Oğuz, İçtüzüğümüzün 54 
ncü maddesi, «Herhangi bir üyenin bir konuda bir 
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diyeceği varsa...» şeklinde gündem dışı konuşmalara 
bir nevi tahdit getirmiştir. Sizin Başkanlığa vermiş 
olduğunuz talepte aynen şöyle diyorsunuz : 

«28 . 12 . 1976 Salı günkü Birleşimde, Aralık 1930 
yılının sonlanna doğru yobazlar tarafından hunharca 
öldürülen devrim şehidi Kubilay'ın hâtırasını saygıy-
le anmak, Atatürk devrimlerine hayatlarım adayan 
devrimci öğretmenlerin çahşmalannı dile getirerek, 
bugünün öğretmen sorunlanna geçerek, yuvasından 
fırlatılan, çile çeken öğretmenin içinde bulunduklan 
karışık duruma değinmek üzere,..» 

Bunları mümkün mertebe bir konuda toplamanızı 
rica ediyorum. 

Bayımın Sayın Oğuz. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Öğretmen ve Millî 

Eğitim camiası hakkında dikkat ederseniz çok za
mandır, belki 5 - 6 arkadaşımız konuştu. Güncelliği 
bu kadar çok mu ki, bu kadar çok konuşuluyor?. 
(C. H. P. sıraîanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. (Gürül
tüler) 

Bir dakika sayın üyeler, çok rica ediyorum; her 
üye görüşlerini burada söyleyecektir. Sayın Kırlı da 
görüşlerini söylüyor efendim. 

MÜMİN KIRLI <İzmir) — Biraz kasıtlı konuşu
luyor gibi geliyor da bana, onun için soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — MİDÎ Eğitim 

batmış... 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Saym Feyyat, 

esas batıran sizsiniz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zaman göste

riyor; öğretmen arkadaşım bilinçlenmemiş daha. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, karşı

lıklı konuşmayın, çok rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Saym Başkan, say
gı değer arkadaşlarım; 

Sözlerime başlarken, çok sayın bir arkadaşımın, 
konumun üzerinde beyanatta bulunarak, bir kasta 
makran konuşma arzusu izhar edilmektedir deyu 
ifade ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, çok rica ediyorum; mü
saade bujTarun, bunlara siz iltifat buyurmayın. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Estağfurullah. 
BAŞKAN — O da görüşünü gayet tabiî ki söyle

yecektir. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Hayır, arkadaşıma 

saygı sunarım. Art niyetli adam değilim. 
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MÜMİN KİRLİ (İzmir) — Size mahsus değil 
efendim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Bugüne değin bu 
kürsülerde maruzatta bulunurken art niyetime rast
lanmış değüdir;- olamaz da, 

Sayın senatörler; 
Öğretmen Yedek Subay Kubilây Menemen'de 

23 Aralık 1930 tarihinde yobazlar, gözü dönmüş dev
rim düşmanlan tarafından, testereM bağ bıçağıyla 
ensesinden kesilerek şehit edilmiştir. 

Atatürk'çü bir öğretmen okulundan feyzini al
mış, devrimler için hayatım hiçe saymanm idealiyle 
dolu olarak yetişmişti Kubilây. O gün talih ondan 
görev istedi, görevini yaptı; yobazlar başım göv
desinden ayrtdüar. 

Atatürk'e nankörlük yapacaklara, ölümü, cesa
reti en büyük ders olmuştur ve izini takip edenler 
de bu dersin savaşçıları olmaya devam etmektedir
ler, Atatürk devrimleri için savaşçı olmanın, ona 
ihanet etmemenin ilk koşulunun özgür düşünceye, 
halka, halkın çocuklarına ışık götürmek için, ama
cın devrimci olmak bulunduğunu o hepimize öğret
miştir. 45 ydhk öğretmenlik hizmetinde, gericiliğin 
daima karşısında olmanın, Türkiye Cumhuriyetinin 
sonsuza dek ayakta kalmasının mücadelesini verme
nin asil Milletimiz için bir borç olduğunun bilinci 
içinde bir arkadaşınızım. 

Kubilây'ın şehit ediliş olayını, bîrçok idealist 
Kubifâylar yetiştirmiş eski Öğretmen Okulu müdür
lerinden Kubilây'ın arkadaşı, gerçek eğitimci olayı 
şöyle anlatmaktadır: «Menemen olayı tarih boyunca 
benzerleri gibi sömürü düzeni bozulanların, çıkarları 
elden gidenlerin, yarını kaybolacağım düşünenlerin; 
din elden gidiyor görüntüsüne bürünerek cahil kala-
bahkların kışkırtılmaları ile saldırıya geçmelerine 
neden olmuştur ve ondan doğmuştur.» 

Eğitimci arkadaşı anlatıyor; «23 Aralık sabahı, 
Menemen Alanında her şey birkaç saat içinde değiş-
m'ş ve çığımdan çıkmıştı. Bu sırada kendisine birli
ğinden görev verilen yedek subay Kubiîây olay yeri
ne koşar, Derviş Mehmet'in yakasına yapışır; fakat 
yobazlardan birisi silâhım ateşler ve yaralanan Kubi
lây biraz ötede caminin avlusunda yere düşer. Fır
sat bu fırsattır, kudurmuş, gözleri dönmüş yobaz
lardan ikisi saldırırlar, ağzı testereli bağ bıçağı ile 
yaralı Kubilây'ın başını gövdesinden ayırırlar, yeşil 
bayrağın tepesine geçirirler. Bu arada silâh sesini 
duyan ve çarşı bekçiliği görevleri sona erdiği için 

gün aydınlanırken evlerine dönmüş olan Hasan ve 
Şevki adlarında iki gece bekçisi olay yerine koşarlar; 
karşı koyma sırasında onlar da şehit düşerler.» 

Sayın senatörler; 
Kubiîây, Atatürk devimlerinin ateşli atmosferin--

de ruhu heyecan ve inançla dolu, yurda hizmetini 
feragat ve şerefle vermiş, gerektiğinde Atatürk dev
rimleri için hayatım fedadan çekinmeyen, devrimle
rin kahraman savunucusu olarak Türk tarihine geç
miştir. 

Kubilây'ın başım gövdesinden namussuzca, hun
harca ayıran kuvvet, kara, zehirli yılan irticadır. 
«Din elden gidiyordu, biz kurtardık.» sloganları bu
güne kadar çeşitli kılıklara girerek, saman altından 
yürüyen su misali her zaman karşımıza çıkmış, türlü 
görüntülerle büyük kurtarıcı Atatürk'ten öç almak 
şeklinde O'nun devrimlerine, ilkelerine ve son za
manlarda da O'nun; içinde ateş yanmış, O'nun fikir
lerinin ışığında yürüyen Atatürk gençliğine hücum 
edilir, hattâ hayatiaraıa kıydır olmuştur. 

Yine hücumlara uğrayan ilkelerinden biri de, la-
yikîik ilkesidir. Layiklik; herkesin inanışına hürmet 
etmek, dini devlet idaresine karışhrmamaık, vatan
daşa baskı unsuru yapmamak, vicdanları Ulu Tanrı 
ile baş başa bırakmaktır.. Layikliğin egemen olduğu 
bir devlet idaresi sisteminde ,dinı siyasal amaçlarla 
sömürmeye kalkmak kanunî bir suçtur. Onunla ne 
oy avcılığına çıkılır, ne de dini, dakika başında dile 
doîayarak, Müslümanlığını ilân tahtasına yapıştıra
rak masum ha!kın inançlarına, samimiyetine kuş
ku tohumu saçılır. 

Din; yazı tahtasında değil, iman tahtasındadır. 
Din; gerçek Müslümanın vicdanında Tann'ya açılan 
ulu ve nurlu bir kapıdır. 

Devrim Şehidi Kubilây, irticaın başmı uçuran 
Kubilây, Öğretmen Kubilây; arkasında her gün sa
yılan durmadan çoğalan Kubilây'Iar bırakmıştır. 

Bilinmek gerekir ki, öğretmen, bir yurdun her 
şeyidir. Memleketin gerçek teminatı onlar ve onla
rın yetiştirdiği, yetiştireceği çocuklardır. 

Türk öğretmeni gücünü; Atatürkçülükten, müs
pet ilimden, özgür yaşama hakkından, vatandaşlan-
nı insan gibi yaşamanın ereklerine kavuşturmanın 
savaşçılığından, ulus bütünlüğünü korumanın bilin
cinden almaktadır. 

M. C. Hükümetinin işbaşına gelmesinden bu ya
na yüzlerce, binlerce öğretmen; içlerinde haksızlığa 
uğramanın büyük acısı içinde ekmeğini alınterine ka
tık yaparak, çalışma masasının üstünde «Biraz daha 
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feragat» diye kendisine seslenen Atatürk'ün resmîne 
bakarak, karda, kışta, kıyamette fakir köy çocuk-
farimn dertlerine eğilmiş olarak çalışmaktadır. 

Köylünün yaşamının bir kader konusu olma
dığını, sosyal bir dengesizliğin ürünü olduğunu söy
lediği, gerçekleri haykırmanın namuslu celâdeti için
de görevini yaptığı zaman da; onun yakasına komü
nist diye yapışır, yerden yere çalmanın zevkine ken
dimizi kaptırarak, başka bir ücra köye bir daha 
fırlatırız. 

Öğretmen; ışığı sonsuzluğa uzanan bir meşale, 
parlayan bir yıldız, devrin savaşçısı bir kahraman, 
Türk Uîusunun dünyalar durdukça kendisine minnet 
duyacağı Aziz Atatürk'ün bir parçasıdır. 

Bugünkü iktidar onu karşısına almakla çok bü
yük bir hataya düşmüş, bir çeşit kendi yıkılışının çu
kurunu kendi eliyle kazar duruma düşmüştür. Hiç 
aydın kişi karşıya ahnır mı?.. 

Güneşin ziyasını parçalamak mümkün mü?.. Dü
şünen kafamın özgürlüğe olan inancının nurunu sön
dürmek bir cinnet olmaz mı?.. 

Suçu olmadan özgürlük haklarına tecavüz edile
rek köyden köye, kasabadan kasabaya, eşinden ve 
çocuklarından ayrı tutularak öğretmeni süründürme 
haksızlığını Devlet Şûrası kabul edip Bakanlığı taz
minata mahkûm edince, öğretmenleri vaktiyle pıra
sa gibi doğradığım çekinmeden bu kürsüden söyleyen 
Sayın Bakan; vicdan ezikliğinden değil, tazminat 
ödeme korkusuna kapılarak yelkenleri suya indir
miş, öğretmenin elinden Devlet Şûrasına yaptığı da
vadan feragat ettiğine dair belge alarak, istediği yere 
öğretmenin tayinini yapmaktadır. 

Sayın Bakan, bir zamanlar sizi pohpohlayan, 
başpehlivan gibi sizi olayların güreş salonunda kis
pet dövdürenler, teşkilâtınız, dev gibi Bakanlığı cüce-
leştirirken acaba sizden özür dilediler mi? Bu ha
reketiniz sizin için her halde övünülecek bir hare
ket değil. Sizi cüce görmeyi koca Millî Eğitim Ba
kanlığının haysiyetiyle bir türlü bağdaştıramıyorunı. 

Öğretmenler, bir zamanlar gericiliğin ve fikir 
özgürlüğünün kısıtlama kahramanı Hükümetin zul
münden çektiğini, şimdi bir de Atatürk düşmanlığı
na komandoculukla devam eden Öğretmen Okulla
rı Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir'den çekiyor. 

M. C. Hükümeti, milliyetçiliği tekelinde görmek 
hatasına düşerek milleti ikiye bölmüş, şimdi de öğ
retmenleri bölmenin gayretiyte başardı bir yürüyüşün 
içinde çalkanıp duruyor. 
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öğretmen liselerine, eğitim enstitülerine girecek 
köy çocukları merkezî sistem sınavından sonra bir 
de müîâkat sınavı vererek faşistliğini ispat edecektir... 
Bakınız Sayın Genel Müdür Ayvaz Gökdemir 
yaptığı bir seminerde okulların bütün öğretmenleri
ne, «Okulların müdüründen müstahdemime kadar 
hepsi milliyetçi olacaktır. Hiç bir tereddüt duymadan 

I söylüyorum; bu okullarda biraz ondan, biraz bundan 
olmayacaktır; hep bizden olacaktır.» diyor. 

Bu, bir ayırıcılıkür. Bu memleketin tüm çocuk
ları, bu toprağın bereketli evlâtları öğretmen liseleri
ne, eğitim enstattikrine adaletin gücü ile girecekler 
ve kendilerini savunmanın Atatürkçü cesareti ile ko
mandoların meydan okumalarına fırsat vermeye
ceklerdir. Bir zamanlar Atatürk Devrimlerini savu
nanlar bir okula müdür olunca, Millî Eğitim Ba
kanlığından da yüz bularak devrimci bir edebiyat 
öğretmenine, «öğretmenler kurulunun kararma rağ
men, okul rozeti takmayıp, Atatürk rozeti takmakta 
ısrar ettiğiniz görülmüştü» diyerek soru açabiliyor. 
1973 yılında; Cumhuriyetten 50 küsur sene geçmiş, 
bâr okulun müdürü, göğsüne Atatürk rozetini takan 
bir öğretmene, «BelM bk rozet takacaksın okulda 
ve öğrencilerin karşısına Atatürk rozeti ile çıkmaya
caksın» diye yazı yazıyor ve tahkikat yapıhyor^ 
Buradadır resmî vesikalar. 

Atatürk, Aziz Atatürk; senin kurtardığın, özgür
lük içinde okumanın mutluluğunu verdiğin, güven
diğin gençliğinden bazı çürük ve çürümüş cesetler çı-
çıyor. Memlekete miğdesi ile bağlı olanlar, iktidarın 
satmaîdığı adamlar olarak mesleğin yüzkarası olmak
tadırlar. Bir gün bunların hesabı sorulduğu zaman, 
yine sizin affınıza sığınmaya kalkarak, Atatürkçü
lüğü kimseye bırakmamaya çalışacaktırlar. Sahtekâr
lar, çürümüş olanlar devrimin gübresi olarak kal
maya mahkûmdurlar. 

Saygılar sunarım. (C. H. P., Millî Birhk Grupu 
ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupundan 
aîkışîar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 

3. — Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun, İstanbul'un Zey-
ünburnu İlçesinde son haftalarda had bir safhaya 
gelen silâhlı saldırılar ve güvenlik kuvvetlerinin gö
revleri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Fey

zi Hakkı Esatoğlu, «8 aydan beri İstanbul'un Zeytin-
burnu İlçesinde sürdürülen silâhlı saldın olayları 
son haftalarda en had bir safhaya gelmiştir. Kimse-
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de can güvenliği kalmadığı gibi, güvenlik kuvvetleri 
de görevlerimi yerine getirmemektedirler. 

Bu konu ile ilgili olarak gündem dışı konuşma
ma izninizi saygılarımla rica ederim.» demek suretiy
le gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu. 
FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Anayasamızın getirdiği denetim yollarının îşüetil-

mediği, Anayasanın açık hükmüne rağmen mahke
me kararlarına uymak zorunda olan yürütme ve ida
renin bu kararlan hiçe saydığı bir siyasî ortamda 
gündem dışı konuşmalarla dikkatleri çekerek bundan 
etkili sonuçlar beklemek fazla iyimserlik ohır. 

Buna rağmen, yurtta huzur, asayiş ve can güven
liğinim siyasî iktidar eliyle nasıl yok ediMıiginin ör
neklerini sergilemekte yine de toplumsal yarar var
dır, 

Şimdi, yüksek huzurlarınızda açıklayacağım olay
lar, sizlerin de yurdun çeşitli yörelerinde gördükle
rinizden farklı değildir. Esasen farklı olmaması da 
gerekir; çünkü bu olaylar yurt çapında planlanan 
oyunun birbirine benzeyen bölümleridir. 

Sayın arkadaşlar; 
Arz edeceğim olaylar istanbul'un Zeytinburnu İl

çesinde geçmiştir. Zeytinburnu, tarihi uzağa gitme
yen bir ilçemizdir. İstanbul surlarının dışında kuru
lan, birdenbire genişleyen, zamanla gelişen ilk gece
kondu bölgesidir. Burada, Vatanın her yöresinden 
gelmiş vatandaşlar, dünyanın dört bir yanından göç 
ederek Türk Vatandaşlığına geçmiş ırkdaşüarımız 
yanyana, en iyi ilişkiler içinde sadece yoksullukla sa
vaşarak yaşarlardı. Çoğunun kazancı en alt düzey
deydi. Türkiye'nin büyük fabrikalarının etrafım 
çevreleyen çamurlu yollardan vardıkları tek katlı 
konutların çoğu bir odadan ibaretti. 6 - 7 kişi ka
lırlardı bu tek odada. En lüks yemekleri kuru fa
sulye, soğandı. Eti alabilirlerse gramla alırlardı. 
Suç işlemezlerdir, onlara karşı da suç işlenmezdi. 
İşledikleri suç, sadece gecekondu yapmaktan ibaret
ti. Adam öldürme gibi suçlar nadiren işlenirdi. 
Onun da faüi, çoğunlukla Zeytinbur'nunda oturan
ların dışındaki kişiler olurdu. 

1963 yıllarında 107 000 nüfusu vardı. Her türlü 
anSaşmazhğı üç yargıç rahatlıkla çözerdi. Fakirdi
ler, yaşam kavgası en ağır koşullar alanda sürerdi; 
ama en ilce] biçimde yapılmış, bir adam boyu yük
sekliğindeki gecekondularında sokak ortasında ya
tar gibi yatarlarken bile can güvenliği içindeydiler. 
Bu yönden en ufak bir huzursuzlukları yoktu. 
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Aradan yıllar geçti, gelişmeler oldu, durumu 
düzelen bir kısım aileler daha iyi koşular bulunan 
bölgelere taşındılar. Asfalt yollar yapıldı, sosyal 
konutlar kuruldu, gecekondular büyük çoğunluk
taydı; ama bir gelişme de vardı. Suya, elektriğe 
kavuşuyorlardı. Gelenler - gidenler oldu, nüfus son 
10 - 15 yıl içinde fazla artmadı, 107 000'den 120 OOO'e 
çıkmıştı. 

1975 yılına kadar huzur vardı, can güvenliği 
vardı Zeyticbumunda. Ne olduysa 1975 yılından 
sonra oldu. En sade vatandaştan en üst kademede
ki yöneticisine kadar herkes de bir huzursuzluk baş
ladı. ESİ silâhlı bir cephe çıktı ortaya, her yere te
rör salıyor, silahlı baskınlar yapıyor, adam vuru
yorlardı. Takviye edilen güvenlik kuvvetleri başa 
çıkamıyordu bunlarla. Bir misline çıkarılan Adliye 
kadrosu işten bunalır hale gelmişti Bir acayip hal 
c'muştu Zeytinbumuna. «İsviçre» deriz sakin yere, 
«Teksas» deriz eşkıya yatağına; sanki İsviçre Tek-
sas'a dönmüştü. 

Saym arkadaşlar; 
Şimdi sizlere son 8 ay önce başlayıp, arahksız 

sürdürülen ve bu Aralık aynıda yoğunlaşan, taham
mülü tüketecek hal alan eşkiyahkları tarih sırası ile 
arz edeceğim. 

1. 12 Nisan 1976 Pazartesi günü Zeytinburnu 
Halkevi kurşunlandı, Atatürk'ün portesi parçalandı. 

2. 7 Mayıs 1976 günü Zeytinburnu İhsan Mer
merci Lisesinde meydana gelen olaylardan tedirgin 
olan öğrenci velileri, çocuklarının can güvenliğiyle 
ilgili tedbirleri görüşmek için topluca okula giderler
ken, okul içinden aniden üzerlerine ateş açıldı. Ateş 
açanlar Cengizhan Cengiz ile Bakırköy - Zeytinbur
nu bölgesinin albayı olarak söylenen (Sıfata dikkatle
rinizi çekerim) Zeytinburnu Ülkü Ocağı eski Başkam 
M. H. P. Gençlik Kohı Yönetim Kurulu Üyesi En
ver Tortaş'dır. 

Açı!an bu ateş sonunda Selâhattin Yılmaz adlı 
bir vatandaş sağ ayağından yaralanmıştır. Bu olay
dan dolayı Cengizhan Cengiz ile Enver Tortaş tutuk
lanırlar; Cengizhan bilâhara tahliye edilir, Enver 
Tortaş halen tutukludur. 

3. 27 Eylül 1976 günü saat 01,30'da Zeytinburnu 
Beş Telsiz Mahallesi 114 ncü sokak 50 numaradaki 
SaMh Şen'e ait kahvehane kurşunlanarak, bütün cam
ian kınkr. 

Bu kahvehane üstünde bulunan daireye de ateş 
açılır; mutfak penceresinden giren kursun, mutfak 
kapısına saplanır; o anda kahvehane ve mutfakta in
san bulunmadığından can kaybı olmaz. 
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4. Bu tarihten 2 gün sonra 29 Eylül Î976 ta
rihinde aynı kahvehane saat 21.30'da tekrar saldırı
ya uğrar; tabanca ile ateş açılır. İş polise duyuru
lur. Yeşütepe Karakolu tahkikatı sürdürürken, bu 
defa karakol önünde toplanan halka ateş açılır; Ab
dullah Öztürk ismindeki bir genç karnından vurulur 
ve bu yüzden de sağ ayağına feîç iner. 

Halcin gözleri önünde cereyan eden bu olayın 
faalleri yakalanmaz ve hâlâ da yakaîanmaımş'ardır. 

5. 11 Ekim 1976 tarihinde Zeytinburnu İlçesi 
Nuripaşa Mahallesinde 65 nci Sokakta 3 kişilik bir 
komando grupu, kulandüdarı 14 AN 396 plakalı 
Antadol marka beyaz bir arabanın içinden C. H. P. 
Gençlik Kolu Üyesi Fehmi Atış'a tabanca ile ateş 
açarlar. Fehmi Aüş sağ kulağından yaralanır, bir 
mucize olarak ölümden kurtulur. 

Olay, mahallî karakola ve adlî makamlara duyu
rulur; yaralanan Fehmi Atış, «Kendisini yaralayanın 
İhsan Mermerci Lisesinde öğrenci olduğunu, ismini 
bilmediğini, resmini tanıyabileceğini» söyler; bir po
lis memuru ile liseye gidilir, durum okulun müdire-
sine biMirüir. Okul Müdiresi aynen şöyle der; 
«Aîîah bile bana bu resimleri göstertemez.» Teşhi
se imkân vermez; zabıta da bu işin arkasını bırakır, 
böylece olayın failleri yakalanmaz. 

6. 31 Ekim 1976 Pazar günü, 114 ncü Sokak 
50 numaradaki kahvehaneye ateş açdır; Kenan Bu
dak, Mustafa Gündoğdu, Erdoğan İnayet adlarında
ki kişiler ayaklarından vurulurlar. 

7. Kurban Bayramının 2 veya 3 ncü günü, 3 
veya 4 Aralık tarihlerinde, M. S. P.'ye mensup biri
nin akrabası olan bir diş tabibi tabanca ile yaralanır; 
faili hâlâ bulunmaz. 

8. 12 Aralık 1976 tarihinde, yukarıda 5 numa
ra ile gösterdiğimiz olayda kulağından yaralanmış 
oSan Fehmi Ateş'in, can güvenliği bakımından kendi 
evinden ayrılıp, aynı mahalle 60/1 Sokak 5 numarada, 
akrabasına ait sığındığı ev saat 22s30 sıralarından 
ka!abahk bir komando grupunun baskınına uğrar; 
açılan yaylım ateşi sonu kapı delik - deşik olur, 
camlar kırılır, bir tesadüf can kaybı olmaz. Olay 
mahalline giden Sümer Karakoluna bağlı memurlar 
durumu tespit ederler ve yerden 15 adet tabanca mer
misi kovam toplarlar. 

Karakola başvurulduğunda, amir olmadığından 
olayla bir polis memuru ilgilenir. Suçluların yaka
lanması için amirlikten ekip istenir; «Ekibin nerede 
okluğu bilinmediği» cevabı alınır. Bu defa Emniyet 
Müdürlüğüne başvurulur, oradan ekip istenir; Em

niyet Müdürlüğü 34 AA 049 plakalı araba ile bâr 
ekip gönderir. Tecavüze uğrayan evin sahibi İs
lam Tannverdi'nin, «Olayı çıkaran şahıslan tanıya
cağını» söylemesi üzerine, gelen ekip, «Telsizle baş
ka bir olay haber verildiği için oraya gideceklerini:» 
bildirerek, bu oîay tahkikatını yapmadan karakol
dan ayrılır. 

9. 20 Aralık 1976 günü saat 23.00'te Zeytin
burnu Beş Telsiz Mahallesi 114 ncü Sokak 50 numa
radaki Salih Şen'e ait kahvehaneden çüup evine git
mekte oian Seiâhattm Yılmaz, 34 SP 832 plakan, tek 
kapılı Anadoî marka özel otoda bulunan, Zeytin-
biîrnu Ülkü Ocağına bağlı silâhlı 4 komandonun 
saldırısına uğrar, sağ kasığından yaralanır, bir mu
cize kabilinden ölümden kurtulur. 

Oîay, İl Genel Meclisi Üyesi Bahattin Kamber 
tarafından Yeşütepe Karakoluna bildirilir, Kara
koldan bir memur geiir, kahvehanenin kapı ve pen
cerelerinin kurşunlandığını, camlarının kmidığım 
görür, olay yerinde de 4 adet 7,65 çapında tabanca 
mermisi kovanı bulur. 

Bu kahvehane son bir buçuk ay içinde beş de
fa saldırıya uğramıştır. Bu olayda yaralanan Selâhat-
tiıı Yıîmaz'ın saldırıya uğraması da bir raslanh de
ğildir. Yukarıda bahsettiğim 7 . 5 . 1976 tarihli İh
san Mermerci Lisesinde açılan ateşle yaralanmış olan 
Selâhattîn Yılmaz, Sadettin Yıîmaz'ın ağabeyidir. 
Sadettin Yıîmaz'ın yaralanarak Gureba Hastahane-
sine şevkinde hastanede bulunan Hürriyet Gazetesi 
Muhabirinden edinilen bilgiye göre, olaydan sonra 
kaçan saldırganların, saat 23,30 sıralarında Koca-
mustafapaşa'dan geçerken kullandıkları araba ile 
polis arabası çarpışır. Kaza sonunda mütecaviz
ler kendilerini yakalamak isteyen memurlara ateş 
açarlar, bunlardan bir tanesi yakalanır diğerleri ka
çarlar. Yakalanan komando, Emniyet Amiri tara
fından sorguya çekilir ve onu kurtaracak biçimde de 
ifadesi alınır; ancak yine de serbest bırakıîmayarak, 
nasıl olsa Savcılıkça serbest bırakılacağı düşüncesiy
le evrakı ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gönderi
lir. Cumhuriyet Savcılığı, suçun mahiyetine göre 
mevcuden gelen sanığı sulh hâkimine sevk ederek 
tevkifini ister. Sulh hâkimi de tevkif kararı verir. 
Buraya kadar cereyan eden muamelede anormal bir 
durum yoktur. 

Şimdi lütfen dikkat buyurun... 
Sanığın tevkifini haber alan Emniyet Amiri, Sav

cıyı telefonla arar ve kendisine şöyle der: «Ben o 
adamı size serbest bırakırsınız diye göndermiştim. 
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Siz onu bu debilerle nasıl hâkime yoBadınız, tevkif 
ettirdiniz? Siz benim istikbalimfc mi uğraşıyorsu
nuz, beni İstanbul'dan nu sürdüreceksuuz?„>> İşte 
Emniyet Teşkilâtımızın içinde bulunduğu durum... 

Sayın arkadaşlar; 
Görülüyor ki, Nisan 1976 tarihinden beri vuku 

bulan olaylar, Türkiye'de oynanan oyunun bir bölü
müdür. Bu oyunu sahneye koyanlar, başrolde oyna
yanlar Ankara'da, diğer oyuncuları da Türkiye sat
hına yayılmış durumdalar. 

Zeytinburnu'nda geçen bu olaylar Zeytinburnu 
il Genel Meclisi üyeleri tarafından 16 Aralık 1976, 
23 Aralık 1976 tarihli birer önerge ile İstanbul İl Ge
nel Meclisi Başkanlığına bildirilir. Şimdi bu önerge
lerin sonuç kısımlarını aynen okuyacağım: 

16 Arahk 1976 tarihli önerge: Bu olayların bir 
kısmı anlatıldıktan sonra şöyle deniliyor: 

«Olayların faillerinin bulunmaması, ilçe sakinle
rinde huzur bırakmamıştır. İlçe sakinleri yarınların
dan, can ve mal emniyeti bakımından endişededir
ler. Bütün bu olayların kaynağı ise, Ülkü Ocakla
rının Zeytinburnu'ndaki şubesidir ve bu şube tara
fından yönetilmektedir. İlçe Emniyet Teşkilâtı, kad
ro ve vasıta bakımından çok yetersiz olduğu gibi, 
bu gibi olaylarda aktif hareket yapmamaktadır. Gö
revlerini dürüst yapan emniyet mensupları ise gelecek
lerinden emin değildirler. 

İlçemiz, gelecekte çok daha vahim olaylara ge
bedir. Tedbir olarak faşist yuvası haline gelen Ül
kü Ocakları Zeytinburnu Şubesinin derhal kapatı!-
mcsını, Emniyet Amirliği kadrosunun, gerek ele
man, gerekse vasıta bakımından takviyesi ile olayEara 
vaktinde müdahale edilmesi ve suçluîann bîr an 
önce bulunması için Emniyet AmirOğinin aktif ha
reket etmesinin teminini Vilâyet makamından arz ve 
talep ederiz. 

İl Genel Meclisi Üyeleri 
Bahattin Kamber AK BâK Mevlût Çil» 

Aynı üyeler 23 Araînt 1976 tarihinde yine İs
tanbul İl Genel Meclisi Başkanlığına verdikleri ikin
ci önergelerinin son kısımlarında da şu istekte bulu
nuyorlar: 

«1977 yılı seçim yılıdır. 16 Aralık 1976 tarihli 
önergemrlzde arz ettiğimiz gibi, İlçemiz çok vahim 
olaylara gebedir. Zeytinburnu Ülkü Ocağı hakkında 
gerekli kanunî tedbir alınmadığı takdirde, olaylar
dan yönetim sorumlu olacaktır. Mahallî Meclis 
üyeleri olarak, ilgilileri uyarırken, alınacak güven
lik tedbirlerinin sonucunu beklediğimizi saygı ile arz 
ederiz.» 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, bütün bunlardan çıkan sonuç; 1975'e ka

dar sakin bir yaşamı olan Zeytinburnu'na ne olmuş
tur?... Neden o döneme kadar bu biçim olaylar ol
muyordu da, 1975'ten sonra cinayetler, saldırılar, 
pervasızca sürdürülebiJüyor, Vah', zabıta, hatta adliye 
ve mahkemeler gerekli önlemleri alamıyorlar? 

İşin ilginç bir yönü daha var. Zabıtanın, vaK-
nin bağh bulunduğu İçişleri Bakam M. S. P.'Ii oldu
ğu haîde, M. S. P.'ye yalan bir diş tabibi de sal
dırıya uğruyor, M. S. P.'M Bakanın emrindeki po
lisler bu saldırganları yakalamıyor. Neden yakala
mıyor?... O halde M. S. P.Ti İçişleri Bakam enirinde 
bulunan valilere ve güvenlik kuvvetlerine emirlerini 
geçiremez duruma düşmüş demektir. Artık olaylar, 
M. S. P.'li İçişleri Bakanını da aşmış; tıpkı Millî Eği
tim Bakanlığında okluğu gibi. Hatırlarsınız Millî 
Eğitim Bakanlığında da bir umum müdür, Bakana 
açıkça karşı koyup, kafa tutmuştu. İçişleri Bakanı
nı dinlemeyen, saymayan bu Bakanlığa bağh teş
kilât, daha üst kademeye dayanıyor, emirleri de ora
dan alıyor. Bunu başka türKi yorumlamaya olanak 
yoktur. 

Yurdumuzun her yerinde okluğu gibi, Zeytin
burnu'ndaki olayları da M. H. P.'ye bağh Ülkü Ocak
ları komandoları yapmaktadır. İş, İl Genel Mecli
sine aktarılıp, tamamen yasal önlemler istenildiğin
de, A. P.'Ii üyelerin karara katılmamaları, İstan
bul'daki A.P. Teşkilâtının, Ankara'daki A.P. - M.H.P. 
iş ve kader birliğinin bir uygulamasıdır. 

Evet, olayları M.H.P.'ye bağlı Ülkü Ocakları ko
mandoları yapmaktadır; ama bunların arkasında A. 
P. örgütü vardır. Azmettireni, destekleyeni, koruyanı, 
yardım edeni A.P.'dir. A.P. bunu neden yapmakta
dır?.. 

1976 yılının son 8 ayında İstanbul'un, Zeytin
burnu İlçesinde sürdürülen bu baskı, terör, cinayetler 
rastlantı değil demiştik. Gerçekten de bunlar bir rast
lantı değildir. Bunlar, eski tabirle tasmim ve tasav
vur edilerek yapılmaktadır. Bu olaylar bir merkezden 
yöneltiliyor. Hayal edilen faşist rejimi kurmaya kesin 
olarak karar verenlerin eseridir bu cinayetler. Ne
den Zeytinburnunda yoğun ve sürekli eylem içinde
ler?.. Bu sorunun cevabı kamuoyu tarafından gayet 
iyi bilinmektedir. 

Biraz önce anlattığım gibi, Zeytinburnu, İstan
bul'un en eski gecekondu bölgesidir. İlçe tümü ile ge
cekondudur. İstanbul'un diğer ilçelerinde de gece
kondu vardır. Ancak bunlar, o Hecenin bir bölümünü 
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kaplar; Şişli, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Kartal ge
cekonduları gibi Bu olaylar, orada sergilenirse, ge
cekondu bölgelerinde geçtiğinin ayrıca açıklanması 
gerekir. O zaman etkisi bu kadar olmaz. «Zeytin-
bumu olayları» denildiği an, gecekondu demeye ge
rek kalmayacaktır. Böylece tüm gecekondulara örnek 
bir eylem yapılmış olacaktır. Bu suretle amaca ula
şılacak; yani üniversiteler gibi, gecekondular da bir 
arena haline getirilecek. 

Bu caniler, emeği üe geçinen, alın ter! ile geçmen, 
yan aç, yarı tok yaşayan gecekondu insanlarımdan 
ne istiyorlar?.. Bu bölgelerin emekçi, yoksul halkı 
demokratik yönetimimizde yıllarca kandırılmıştır. 
«Size tapu vereceğiz» demişler, oylarını almışlar; 
«yol, su getireceğiz» demişler oylarını almışlar. Gös
termelik tapular vermişler her seçime giderken, gös
termelik yollar yapmışlar her seçim arifesinde. Oy
ları alındıktan sonra, yine sömürülmüşler. 

Gecekonduda yaşayanlar, 1973 yılında kendisini 
tutan partinin hangisi olduğunu anlamışlar. Zej4in-
burnu, ilçe olduğu tarihten beri yapılan genel seçim
lerde 5400 oydan fazla almayan Cumhuriyet Halk 
Partisi, 1973 Genel Seçiminde bir oy patlaması sonu
cu 1969 da aldığı oyun üç mislinden fazla; 16 902 oy 
aîmışhr. A.P.'ain oyu ise 12 270 ten 9 600'e düş
müştür. Bu Türkiye'de büyük bir olaydır. Sömürü
lenler C.H.P.'ye yönelmişlerdir. Gecekondudaki bu 
uyanışı bilmezlikden gelen A.P. kendisinin oyîarın-
daki azalışı parçalanmaya yormuştur. 

1975 yılında Cumhuriyet Senatosu ara seçimi ya
pıldı. D.P.'nin 1973'deki 3 303 oyu 603'e, MS.P.'nln 
3 055 oyu 1 639'a, M.RP. 'nin 774 oyu 425'e düş
müş. 451 oy alan A.P. ortağı C.G.P. ise seçimlere 
girmemiştir. A.P. parçalanan oylarını toplamıştı, ama 
tümü 10 383'ü buluyordu. C.H.P.'nJn oyları gene art
mıştı, seçime katılma oram azalmasına rağmen, 18 019 
olmuştur. Zeytinburnundaki C.H.P. oyu bu defa se
çime katılan diğer partilerin tümünden fazla idi. 
1973'te oylanıl % 48'ini alan C.H.P., 1975'te % 58'5 
nu alıyordu. A.P. artık gecekondularda yıkılmıştı. 
Oy parçalanmasının özürü olmadığı anlaşılmıştı. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — A.P. burada 
da bitti zaten. 

FEVZİ HAKKÎ ESATOĞLU (Devamla) — C 
H.P.'ye geçen oyların demokratik yollarla geri alına
mayacağına göre A.P., bunu, gizli ortağı, güya vuru
cu gücü M.H.P. vasıtasıyle alacaktı. Zeytinburna pi
lot bölge seçilmişti. 

1977 seçimlerinin hazırlıkları başlamıştı. Bir avuç 
militanla Devlet, daha doğrusu Hükümet koruyuculu
ğunda ve silâh zoru ile güçlerini gösterme hevesine 
kapılmışlardı. Gecekondudakiler fakir ya, gecekon-
dudakiler çaresiz ya; onlar silâh sesinden korkarlar, 
hele eşkiyalar, caniler yakalanmazlar, tersine Hükü
metçe korunursa, bunlara oy vermezsek bizi ezerler 
deyip, onların oylarım alacaklardı. Amaç bu idi. 
Ekim 1977 seçimlerine daha bir buçuk yıl varken, 
erken değilmiydi bu hareket? Hesap önceden yapıl
mış, seçim öne alınacak; buna göre 1976 ortasında 
olaylasın başlaması iâznn geliyordu. 

Kursaklarında kalacak bu arzu o beylerin. Yıka
mayacaklar gecekondudaki C.H.P. kalelerini. Milli
yetçilikten söz edenler, Türk Milletini tanımıyorlar. 
Para ile tutulmuş komando albaylar, binbaşılar em
rindeki bir avuç çapulcu, Türk Milletini, Türk hal
kını teslim alamayacaklar 

A.P. - M.H.P. ittifakı yurt içinde huzuru ka-
çınnLŞtır. Buna rağmen gerek A. P. gerekse M. H. P. ' 
nin bazen olaylardan şikâyetçi gibi görüldüğü olu
yor Bunlar işi kamufleden başka bir şey değildir. 
Amaçları gizlenmeyecek kadar açıktır. Can güven
liğini sağlamakla görevli yetkili ve etkili namuslu bir 
kişi gerçeği açıkça söylemektedir: «Bize güvenmeyin, 
biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız; kendi güvenliği
nizi kendiniz sağlayın...» İştz gerçek bu, aslında anar
şi de budur. Devlet vatandaşın güvenliğini sağlaya
maz duruma gelirse, vatandaş kendi güvenliğini kendi 
sağlamak zorunda bırakılırsa, orada Devlet düzeni 
yok demektir. Böylece anarşik ortam yaratanların da 
kimler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ortam içinde 
işin nereye kadar varacağını kimse tahmin edemez. 
C.H.P. parti olarak tahriklere karşı hukuk içi tepki
sini sürdürecektir. Demokratik rejimin gerektirdiği 
her türlü olanakları kuilancakîır, ama paralı gur-
kalann iktidar himayesindeki saldırılarına tahammül 
edemeyecek kimseler, Devletin can güvenliğini sağla
madığına inandığı an, yasaların haklı göreceği sa
vunma hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecektir. 
Yani meşru müdafaa hakkı doğmuş olacaktır. Benim 
hissettiğim kadanyle tehlike canları çalmaktadır. So
rumlular gaflet uykusundan uyanmalı, bu işe son 
vermelidirler. Küçük ihtirasları yüzünden memleketi 
kara balamaya haklan yoktur. Bu tutumlarında inat 
ederlerse, kısa zamanda zararını en ağır biçimde ken
dileri görürler. Tarih bunun örnekleri ile doludur. 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğîu. 
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Sayın Feyyat, Başkanlığa vermiş olduğunuz araş
tırma önergesinin size iade edilmesiyle ilgili olmak 
üzere gündem dışı söz istediğinizi bildirmektesiniz. 

Ancak, İçtüzüğümüzün 12 nci maddesini açıkla
yan Yüce Genel Kurulun 12 Nisan 1966 tarihli 65 
nci Birleşiminde alınan bir karara göre, araştırma 
önergeleri reddedilen, Yüce Senatonun Başkanlık Di
vanı baklanda verilen önergenin reddi halinde sa
yın üyelerimizin sora sormak baldan vardır. Ancak, 
bu sorularını genel soru miiessesesindeki usu'e göre 
bir önerge ile Başkanlığa verirler. Sorulan, soruların 

/. — Küçüklerin Korunması Konusunda Ma
kamların Yetkisine ve Uyugulanacak Kanuna dair 
Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/449; C. Senatosu : 1/488) (S. Sayısı : 643) 
(I) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizin «.su
nuşlar» kısmına geçiyoruz. 

Ancak, Yüce Genel Kurula sunulacak herhangi 
bir sunuş olmadığından ve elimizde mevcut önerge
lere göre kanun tasanlannın görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Cumhuriyet Senatosu Dîşîşleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu tarafından gündemde bulunan ka
nun tasanlannın, gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair bir tezkere
leri vardır. Bunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
643 S. Sayılı Kanun tasarısının görüşülmesinde 

Dışişleri Bakanlığını, Dışişleri Bakanağı Konsolos
luk Sözleşmeleri Dairesi Reisi Vedat Erkuî temsil 
edeceklerdir. Yetki belgesi Başkanlığımıza verilmiş
tir. 

Komisyonun, kanun tasanlannın gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi tezkeresinin talebinin leh ve aleyhinde konuşa
cak sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

(1) 643 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 643'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

görüşülecek olduğu ilk birleşimdeki gündemin birin* 
ci sırasına alınır. Siz de lütfen sorunuzu Başkanlık 
Divanına yazı ile önerge halinde verin ve önergeniz 
4 Ocak 1977 tarihli Sah günkü «Sorular» sırasının 
birinci sırasına alınacaktır. O gün zatıâliniz burada 
sorunuzla ilgiii konuşma yapacaksınız ve soruîannı-
zı ayriyeîen kürsüden de Başkana tevdi edeceksiniz 
efendim. 

Arz ederim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Peki efen

dim. 

643 S. Sayılı Kanun tasansuıın gündemdeki bü
tün işlere takdünen ve öncelikle görüşülmesi husu
sunu oyîannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı kanun tasansınm ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oyîannıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasannın gerekçesinin ve maddelerinin okunup, 
okunmaması hususunu oyîannıza sunuyorum. Ge
rekçenin okunmasını kabul edenler... Okunmamasını 
kabul edenler... Okunmaması hususu kabul edilmiş
tir. 

Maddelerinin okunup, okunmaması hususunu oy
îannıza sunuyorum. Maddelerinin okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun tasansınm tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyonım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 

SÎRRÎ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben 
Komisyon üyesiyim. Ancak, raporda da görüleceği 
üzere, söz hakkım saklıdır. 

Komisyonda görüşüldüğü sırada görüşlerimi be
lirlememiştim. Çünkü Komisyonda görüşülmeden önce 
metin elimde değildi. Bu sebeple Saym Komisyon 
Başkanının da bilgisi tahtında okuyamadığım bir 
metin için görüşmeye katılmamış ve sözümün saklı 
olduğunu ifade etmiştim. Ancak, karardan sonra oku
yabildim ve şimdi, Komisyonda ifade etme imkânım 
bulamadığım görüşlerimi bu arada kısaca arz etme
ye çalışacağım. 

Küçüklerin korunmasıyle ilgili yıllar önce ulusla
rarası bir düzeyde hazırlanmış ve bazı ülkeler tara-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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fmdan imzalanmış, bazılan tarafından tasdik işlemi 
yapılmış, bazıları için imzaya açılmış bulunan anlaş
maya (ki, bu Anayasada «andlaşma» dır, «anlaşma» 
nın bizde eeşiîh* tabirleri var, Anayasadaki tabiriyle 
ben, «andlaşma» diye ifade edeceğim) Türkiye'nin de 
katılmasının uygun bulunduğu ifade edilmektedir. 

Hükümetin gerekçesi ile Komisyonun gerekçeleri 
arasında evvelâ bir çelişki vardır. Hükümet gerekçe
sinde, 15 nci maddeye ilişkin Türk Hükümetinin bir 
görüşünün ifade edileceğim ve bu şart ile kabulü ge
rektiği belirtilmesine rağmen ne Millet Meclisi Ko
misyonu metninde, ne bizim komisyonun metninde 
hükümet gerekçesindeki bu saklı tutulan görüş ifade 
edilmemiştir. Adalet Bakanlığının görüsü olarak ifade 
edilen 15 nci madde ile ilgili Türk Hükümetinin gö
rüşünün saklı tutulacağı beyan edilmesine rağmen 
komisyonumuz, hükümetin isteğini gerekçesinde Mil
let Meclisinde olduğu gibi ifade etmemiştir. Yani, 
Millet Meclisi de etmemiştir, Cumhuriyet Senatosu 
da bunu ifadeye ihtiyaç görmemiştir. Aslında, mese
le, hukuk yönünden gerçekten tartışmaya değer. An
laşmalara katılma, metinleri kabul veya ret halinde 
mümkündür. Bir şart ileri sürerek, bir kayıt ileri sü
rerek kabul ya da kabul etmeme hususu hukuken tar
tışma konusudur; ama bu Hükümetin bir alışkanlığı 
vardır. Helsinki toplantısında da saym Başbakan, 
Türkiye'nin bazı görüşleri saldı tuttuğunu ifade et
mişti, ama metne bakarsanız, Makarfos'un imzasıyle 
Başbakanın imzası yan yanadır; fakat metinde veya 
herhangi bir yerinde, Türkiye'nin bazı görüşleri saklı 
tutmğu ifade edilmemiştir ve mümkün değildir. Bu, 
hukuken de mümkün değildir. 

DIŞİŞLERÎ - TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (BiMiis) — İl
gisi yok sayın Başkan, Helsinki bir anlaşma değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun saym İnan, siz de 
konuşursunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Saym Başkan, bu 
Hükümetin bir alışkanlığını ifade ediyorum. Bu hü
kümetin alışkanlığı orada da görülmüş idi; Helsinki'de 
de Başbakan, imzaya açılan konuda da Türk kamu
oyuna, Makarios'un imzası ve iştirak ettiği bir metne 
iştirak etmeyeceğini ifade etmişti, anıa gerçekte ise... 

DIŞİŞLERİ - TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ga
yet isabetli... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İmza beraberdi 
ve metinde ifade edilen, Türkiye'nin, Makarıos imza 
ediyor diye imza etmeyeceğine ait bir hüküm yoktu; 
tıpkı burada da olduğu gibi. 

Şimdi, hükümet gerekçesinde (saym Başkan is
terse okuyayım) açıkça ifade ediyor. Diyor ki 15 nci 
madde ile ilgili bent, «Adalet Bakanlığının görüşünü 
bildireceğim». Aynen şöyle : 

«Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması ha
linde, sözleşmenin ülkemiz bakımından yürürlüğe 
girmesini teminen tanzim olunacak karıtma belgesi
nin Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdii sırasında, 
Adalet Bakanlığımızın mütalaası uyarınca, aşağıdaki 
belirtilen ihtirazı kayıt dermeyan edilecektir.» 

Bu mevcut; fakat «Bunun, hukuken neyi ifade 
edebileceği hususu tartışma konusudur.» dedim da
ha önce. Hukuk yönünden, bu ihtirazı kaydın beyanı 
ile neyin ifade edilebileceği tartışma konusudur. Hü
kümetin böyle demesine rağmen ne Millet Meclisi 
Komisyonunda, ne Cumhuriyet Senatosu Komisyo
nunda bu konuya değinihnemlştir. Ben bunu ifade et
tim. Saym Başkan niçin acele ediyor anîayamıyo-
ruro? Bunu anlayamadım. Niçin yerinden itiraz edi
yor? Başka bir şey söylemedim. 

DIŞİŞLERİ - TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (BitKs) — Sa
ym Atalay, «hukuken de yanlıştır» ifade buyurdunuz, 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın İnan, efendim, sizin de konuş
ma imkânınız var, siz de konuşursunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İfade yanlış ise 
saym Başkan, geleceksiniz, burada siz hukuken doğru 
olanı söyleyeceksiniz. Niçin acele ediyorsunuz? Gele
ceksiniz, burada siz söyleyeceksiniz, ifade edeceksiniz. 
Söz hakkınız öncelikle var ve geleceksiniz söyleye
ceksiniz. Ben bir çelişkiyi ifade ediyorum. Hükümet 
gerekçesi ile iki Meclisteki komisyonların çelişkisini 
ve bir de mevcut hükümetin ahşkanhğını ifade edi
yorum. Saym Başkan, bunun sizinle ilgisi yok. Ko
misyonumuzla da ilgisi yok. Helsinki'dekinde bir ka
muoyuna takdim vardır, bir de gerçek vardır. Bu 
MC Hükümetinin bünyesindeki çelişkidir.. 

DIŞİŞLERİ - TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sa
ym Başkan, konuyla ilgisi yok. İstirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. Saym 
İnan, konuşacaksınız efendim, siz de buyuracaksınız. 

DIŞİŞLERİ - TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ko
nu ile ilgisi olmayan bir meseleyi niçin getiriyor?.. 

BAŞKAN — Efendim, konu ile ilgisi olmayan 
mesele niçin obuasın? Çok dikkatle dinliyorum. «And-
laşmakrm bir gerçek yüzü vardır, bir de tanıtılması 
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vardır» diyor. «Gerçek yüzü ile tanıtılmaları birbirini 
tutmuyor» diyor. 

DIŞİŞLERİ - TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hel
sinki ile bunun ne alâkası vardır? 

BAŞKAN — Efendim, bu eleştiriye hakkı yok 
mudur Sayın üyenin? Yani her üye çıktığı zaman 
anlaşmaları, hükümetleri, bakanlıkları övmek, met-
hü sena etmek mecburiyetinde değildir. Eleştirmek 
görevidir efendim. Müsaade buyurunuz. Siz de ce
vap verirsiniz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
İnan, sabır buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, müsaade buyu
runuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan; 
anlaşma, küçüklerin korunması konusunda makam
ların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleş
me. Demin de ifade ettim, bu aslında anlaşmadır; 
andlaşmadır, sözleşmedir terimleri Anayasamızda 
«Antllaşma» olarak ifade edilmiştir, hâlâ bizde bun
lar «Sözleşme» olarak geçiyor. Bunu bir kaç kez söy
ledim, bir kez daha tekrar edeceğim. 

Şimdi, Hükümet gerekçesinde ise, «Korunmaya 
muhtaç çocuklar» tabiri geçmektedir. Bizim sosyal 
hayatımızda ve siyasî edebiyatımızda korunmaya 
muhtaç çocuklar ayrı anlamdadır, küçüklerin korun
ması ayrı anlamdadır. Bu andlaşmanın öngördüğü 
husus, korunmaya muhtaç çocukların yabancı ülke
ler hukukunda bir müşterek anlayışı temin hususunda 
imzaya açılmış konulardır. Halbuki Hükümet ge
rekçesinde, «Himayeye muhtaç küçüklerle ilgili» ifa
desi kullanılmak istenmektedir. 

Şimdi, asıl önemli olan bir konuya işaret etmek 
istiyeceğim. Bir ülkedeki siyasî suçlardan dolayı kü
çük sayılacak insanlar yargılanır ve darağaçüarına 
götürülebilir; bir ülkedeki özgürlük ortamı içerisinde 
düşüncelerin ifadesinden dolayı 12 yaşındaki küçük ço
cuklar, kendi ülkelerinde «Solcudur» diye disiplin kurul
ları ile Anayasa güvencesi altında hiç kimsenin elinden 
almayacağı öğrenim haklan ellerinden alınır, gece ya
nları okullarından kovulurken, müşterek bir anlayışa 
varabilmek ve beraberce ortak hükümler saptamak 
arzusu ile uygar ülkelerin hazırlamış oldukları and-
laşmalara katılmada öylesine bir davranış içinde bu
lunmayı gerçekten bugün çok hazin bir tablo ola
rak görmemek mümkün değildir. 

Bugünkü Hükümetin döneminde, bu halkın irade
si ile hangi ölçülerde mutabık olduğu artık bilinen ve 

I halkın çoğunluğunun iradesi ile ters düşen, özlemleri
ne cevap vermeden öteye geçmiş bir siyasî ortaklı
ğın durumuna gelmiş olan bu Hükümet döneminde, 
her gün bir küçüğün kanının akıtıldığı ve okullarda, 
artık üniversite değil, orta öğrenimde ölümün, öl
dürmenin kol gezdiği bu iktidar döneminde «Küçük
lerin korunması» adı altında bir ortak dayanışma 
içerisinde diğer ülkelerle beraber çocuklarımızı koru-

I ma ve onların ülkemizde çocuklarını koruma sorum
luluğunu yüklemenin cesaretini bu Hükümetin nasıl 
gördüğüne şaşmamak lâzım; ama her hukuk dışı alış
kanlık içine girmiş ilkel zihniyete sahip olanlann ce
sareti gibi bu Hükümet de cesarete sahiptir. Cesa-

I ret çeşit çeşittir. A. P. Millî Eğitim Bakanlığının kir
li zihniyetinde şeref ayrı ayrıdır; ama bizde cesaret 
ayrı ayrıdır. Bizim sol düşüncemizde insanların, bü
tün insanların, yer yüzündeki bütün insanların şeref
leri, insan şerefi bizde gerçek değere sahiptir; ama 
Millî Eğitim Bakanının yazdırdığı kitaplarda dokto
run şerefi ile işçinin şerefi ayrı ayn değer ölçüleri içe
risindedir ve böylece değerlendirilmektedir. 

i Bugünkü Türkiye'nin talihsizliği olan bugünkü 
Hükümetin görüşü içerisinde cesaretle bu katılma 
öngörülmektedir. Nasıl bir Türkiye ve o Türkiye'de 
yabancı ülkelerinde çocuklarının, küçüklerinin hu
kuku korunacak? Evvelâ biz Türkiye'de gençlerin ve 
çocukların hukukunu çiğniyoruz, haklarını çiğniyo
ruz, Onlara seçilme haklan vermiyoruz, Katılmak 
istediğimiz bu ülkelerin hepsinde, sorumluluğa da va
tandaş haklılığına da belli ölçüde bir uygunluk sag-
lanımş bulunmaktadır. Bunlar da sağlanmıyor; ama 
sorumluluk ve suçluluk geldiği takdirde yakasına 
yapışırız küçüklerin, 12 yaşındaki çocuğu Susuz Öğ
retmen Okulunda gece yarısı jandarma ile okuldan 
sol düşünceye sahiptir, diye (12 yaşındaki bebeyi, 
yavruyu) kovan bir siyasî iktidara, bu Hükümete 
(Beni bağışlayın) ben artık meşru bir hükümet de
menin rahatlığmı ve huzur içerisinde ifadesini bula
mıyorum. Bir çete ancak bunu yapabilir. Bir çetenin 
dışında sorumluluk yüklenen heyetler 12 yaşındaki 
çocukları öğretmen okullarından gece yarısı tutup 
soî düşünceye sahiptir, diye kovamazlar. Böyle bir 
hükümet hangi rahatlık içinde küçüklerin korunması 
için müşterek, uygar düşünce içerisinde başka ülke
lerin de Türkiye'deki çocuklarının korunma sorum
luluğunu yüklenmek üzere böyle bir andlaşmaya im
za koyma yetkisini bu Parlamentodan ister? Bu Hü
kümet demin ifade ettim, hukuken artık hükümet de-

j ğil, hükümetin ötesinde. Bir hükümet, hükümet ola-
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bilmek için evvelâ Anayasaya saygılı olur. Evvelâ 
Anayasa güvenceliği içerisindeki haklara riayet eder. 
Bu kürsüde çoğu zaman ifade edilmiştir, Başbakan
lar ifade etmiştir; Anayasa haklarını çiğneyenler Ana
yasa haklarında gösterilen Anayasa düzeni içerisin
deki haklardan istifade edemezler. Anayasayı ihlâl 
edenler, Anayasa haklarından istifade etme hakkına 
da sahip olamazlar. Fransa'da, İtalya'da Anayasaya 
girmiş hükümlerdir bunlar. Sayın Erim burada bu 18 
nci maddeden çok bahsetmişlerdir, Almanya'deki 18 
nci maddeden, haklarını kaybederler. Bu Hükümet 
Anayasa güvencesi içindeki hakları çiğnediğine ve 
gece yarıları 12 yaşındaki çocukları kovduğuna 
göre, Anayasadaki hürriyetlerden ve haklardan artık 
istifade edemez duruma gelmiştir, böyle olunca bu 
Hükümete meşru bir hükümet deme hakkını kendim
de bulamıyorum ve «Çete» olarak ifade ediyorum. 
Böyîe bir çete, artık yabancı ülkelerin çocuklarına 
hak istemek ve onları koruma' imkânını bağışla
mak üzere böyle bir andlaşmaya iştirake bu Meclisi 
ve bu Devleti çağıramaz. 

Bu nedenle, karşı çıkıyorum ve Cumhuriyet Se
natosu üyelerine böyle bir Hükümet aracılığı ile de
ğil; ama Türkiye'de Anayasa haklarına saygılı olan 
ve kendisi Anayasa nizamı altına giren bir hükümet 
döneminde gelirse bunu görüşme konusu edebilirz. 
Böyle bir Hükümet döneminde geldiği ve böyîe bir 
Hükümetin talebi olduğu için görüşme konusu edile
mez. Böyle bir andlaşmaya bu sebepten, bu sorum
luluğa bu çete ile beraber katılmamak için kırmızı 
oyumu kullanacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Erim. 
Sayın üyeler, 
Sayın Sun Atalay, Cumhuriyet Senatosu Dışiş

leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyesidir, ken
dilerine rapor aleyhine söz verişimin gerekçesini za
bıtlara geçirmek istiyorum. Kendileri raporun altına 
imzalarını koyarlarken «Söz halikım saklıdır» şeklin
de bir açıklama yaparak imza ettikleri için kendileri
ne söz verilmiştir. Arz ederim. 

Buyurun Sayın Erim. 

NİHAT ERtM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, 

Ben bugün gündemimizde bulunan iki anlaşma 
metni üzerinde o anlaşmaların Senato Genel Kurulu
na sunulmasının usulü hakkında konuşmak istiyorum 
ve bir noktaya dikkati çekmek istiyorum ve Hükü

metten veyahut Komisyondan bir soruma da cevap 
lütfetmelerini rica ediyorum. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz anlaşma metni, 
küçüklerin korunmasına dair olandır. Bunda anlaşma
nın metni eklidir. Elimizdeki dağıtılmış 1/488 sayılı 
vesikada anlaşma 5 nci sayfadan itibaren metin olarak 
verilmiştir, güzel bir şey bu. Metin olarak verilmesi 
güzel bir şey. Çünkü, biz onaylama Kanununda met
ni bilerek onayladığımız farzediliyor, burada metni bi
leceğiz ve ona göre onaylayacağız. 

Ancak, hemen bundan sonra gündemde yer alan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesiyle ilgili anlaşma Ye ek pro
tokolün metni yok. 5 nci maddesinde, 1/445 sayıh 
vesikanın 5 nci sayfasında o sözleşmenin maddeleri 
hakkında izahlar var, maddelerin kendisi yok. Biz 
burada onaylarken bu izahları mı onaylayacağız, 
sözleşmenin kendisini mi onaylayacağız? 

Ben bir süredir müşahade ediyorum, anlaşmalar 
Senato Genel Kuruluna geldiği zaman bu anlaş
maların Senato Genel Kuruluna sunuluşunda yek
nesak bir usul güdülmüyor, değişik usuller güdülü
yor. 

Yine bu arada dikkatimi çeken bir nokta var: 
Şimdi, bu küçüklerin korunması konusunda elimiz
deki vesikada sözleşmenin kendisi yok, anlaşmanın 
izahı bu, bana şimdi kürsüde getirilen basıh vesika
larda yerimdeyken dağıtılan vesikada okluğu gibi 
1/445 sayılı vesikanın 5 nci sayfasında okuyorum 
başlığı; «Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin açıklanması.» Ben sözleşmenin kendisini istiyo
rum, metnini istiyorum, ona oy vereceğim veya ver
meyeceğim burada, o gelmeli buraya. 

Nitekim, küçüklerin korunması hakkındaki vesi
ka 1/488, onun 5 nci maddesinde, küçüklerin korun
ması konusunda makamların yetkisine ve uygulana
cak kanuna dair sözleşme, sözleşmenin metni bura
ya konmuştur, doğrusu budur. 

Bir de öğrenmek istiyorum, neden böyle yapıyor
lar? Hükümet veya Komisyondan; (bir sebebi vardır) 
böyîe niye yaptıklarını öğrenmek istiyorum? 

Bir de, 1 nci sayfada bize Millet Meclisi Başkan
lığının Senato Başkanlığına takdim kısa yazısı ve 
hemen onun altında bizim ilgili komisyonumuzun 
Genel Kurula takdim yazısı var. Bu tasarı Parla
mentoya gelirken Hükümetten bir gerekçe ile geli
yor. O, bundan evvelkilerde de dikkatimi çekti Se
nato Genel Kuruluna sunulmuyor. Senato Genel Ku-
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rulu gelen tasarının Hükümet tarafından ne maksat
la imzalandığını, Parlamentoya sunulurken bir ge
rekçeyle bildirilmesi tabiîdir. Nitekim bildiriliyor; 
Millet Meclisine gelirken, o Millet Meclisine gelir
ken basılıp Millet Meclisi üyelerine dağıtılan gerek
çe, buraya gelirken de basılmalı ve bizler onu 
okumak fırsatını bulmalıyız. Bu konuyla ilgili değil 
gibi görünür, ama ilgilidir, 

Geçen Birleşim Cumhurbaşkanının ikinci defa 
görüşülmek üzere gönderdiği bir Kanun da bize su--
nuîdıığu zaman Cumhurbaşkanının iade yazısının 
metni yoktu. Ben, niye iade etti acaba Cumhurbaş
kanı bunu diye araştırma lüzumunu duydum, tezke
re yazdım sekreteryaya, Sekreterya bana gönderdi, 
yerimde okudum, Genel Kurulun bunu öğrenmesin
de fayda mütalâa ettim, geldim buraya buradan oku
dum, Genel Kurul ona o suretle muttali olabildi. 
Eğer bu olmasaydı, Genel Kurul o Kanunun ikinci 
defa müzakereye niye gönderildiğini bilmeden mü
zakere yapacak ve oylamaya geçecekti, 

Sayın Başkan, 
Bunları sırf dikkati çekmek için arz ediyorum. 

Belki geçerli bir gerekçe vardır bunların böyle geti
rilmesinde yahut bir zaruret vardır. Her ne ise, bu
nun Hükümet tarafından veya Komisyon tarafından 
bize açıklanmasını istirham ediyorum. Eğer, müm
künse, bundan sonra da arz ettiğim şekilde getirilme
sini bilhassa rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erim. 
Bir hususu ıttılaınıza arz etmek isterim. Hakika

ten gelen kanon tasarılarının ve tekliflerinin gerek
çelerinin Cumhuriyet Senatosu üyelerine dağıtılan 
matbu evrak içerisinde bulunmaması büyük bir nok
sanlık. Sayın Erim çok mühim bir noktaya temas 
buyurdular. Kendilerinin bu önerileri Başkanlık Di
vanı tarafından gözönünde bulundurulacak ve bun
dan sonra kanun tasarı ve tekliflerinin gerekçeleri 
Yüce Senatonun sayın üyelerine sunulan matbu ev
rakta bulunacaktır. 

Ancak, diğer 644 sıra sayılı Kanun tasarısının 
görüşülmesi esnasında buyurdukları ikinci noktanın 
Komisyon tarafından açıklanacağı kanaatindeyiz. 

Şimdi, 643 sıra sayılı Kanun tasarısının tümü üze
rindeki müzakerede başka söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?,. Yok. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi husu
sunu.. 
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j NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Sayın Başkan. Komisyon veya Hükümet bu konuda 
İ izahat vermeyecek mi? 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin biraz evvel 
buyurduklarınızdan 643 sıra sayılı basmayazıda söz-

I leşmenin metni var. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bunda da Hükümetten Millet Meclisine gelen tasarı
nın gerekçesi yok, Hükümet yazısı yok. 

BAŞKAN — Efendim, bu, Hükümetin bir nok
sanı değil, Sayın Erim. Bu, doğrudan doğruya Sena-
to Başkanlık Divanının meydana getirmiş olduğu 
bir noksanlıktır. Bunlar 17 seneden beri konmuyor-
muş, böyle bir teamül varmış, bu yüzden konmamış. 
Hükümete burada izafe edeceğimiz herhangi bir 
noksanlık olmadığı kanaatindeyiz. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca (S. Ü.) — 
Ben kusur için söylemiyorum. Bir hatayı düzeltelim. 

BAŞKAN — Efendim, onlar tasarılarında tabiî 
gerekçelerini vermişler, Millet Meclisinde de basıl
mış, bizde basılmaması bizim noksanımızdır. Bu 
bizim uygulamamızın bir neticesidir. Düzeltilecek
tir efendim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen?. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu, 

tümü üzerinde. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

muhterem arkadaşlarım; 
Gerçekten son derece insanî hislerle ele alındığı, 

kaleme ahndîğı anlaşılan büyük bir vesika ile karşı 
karşıyayız. 

Yarının ümidi olan çocukların, gençlerin bugün
kü insanlığın müşterek müzaheretine nail kılınması 
sevinilecek bir şeydir. 

Sırrı Atalay arkadaşımın gerçekten bir yerde hak
kı yok değil. Hatta, bu haklılığı son derece sert üs
lubu ile ifade 'ettiği bugünkü Hükümetin hatalarına, 
günahlarına yönelen konuşmasına Hükümetin «Sükût 
ikrardan gelir» atasözüne uygun şekilde cevap ver
memiş olmasıyla da teeyyüt etmiş bulunmaktadır. 

Her şeye rağmen ve maalesef Türkiye Cumhu
riyetinin Hükümeti denmesi ve bizlerin de Hükümeti 
bulunması ve bu bahtsızlığı paylaşmamız sebebiyle 
hiç olmazsa Hükümetin bir tepki göstermesi gerekir
di. Demek ki, Sayın Atalay'ın bütün haklı ithamla
rını kabulleniyor. 
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Buna kırmızı oy vermek, bu durumda vacip ha
le geliyorsa da, hani ne kurtarılırca kâr anlayışı için
de hiç değilse şuna beyaz oy verelim. Mutlaka ve 
muhakkak çok kötü şekilde yıkılması mukarrer ve 
mukadder olan MC. İktidarından sonra gelecek ak
lı başında ve Türkiye Devletine lâyık hükümetlere 
bu vesikayı temin edelim ve gençlerin geleceği için 
birtakım teminatlar tescil ve tespit edilmiş olsun. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Sarıibra-

hinıoğhı. 
Efendim, başka tümü üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Olmadığına göre.. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

çok özür dileyerek arz ediyorum; usul hakkında kü
çük bir maruzatım olacak, izin verirseniz kısaca arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz Kanun tasarısının İçtü

züğümüzün 35 nci maddesi uyarınca ilgili bulunduğu 
komisyon, yüksek malumları, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonudur. 

İçtüzüğümüzün 35 ve diğer maddesi hükümleri 
uyarınca bir tasarının Cumhuriyet Senatosu Geneî 
Kurulunda görüşülebilmesi için komisyonun fikrin» 
Genel Kurulda savunmak üzere komisyonun sözcüsü 
veya başkanı, ya da eğer seçilmiş ve var ise o ko
misyonda, başkan vekili müzakerelerde hazır bulunur. 
Bulunmazsa, o teklif veya tasarı görüşülemez. 

Arz ettiğim gibi, ilgili komisyon; Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyomımuzdnr. Bu Komisyonun Baş
kanı Sayın Kâmran İnan'dır. Şu anda hazır bulun
mamaktadırlar. Başkanvekiîi Sayın Özer Derbil'dir. 
O da hazır bulunmamaktadırlar. Sözcü Saym Erdo
ğan Adah'dır. Bu değerli arkadaşımız da hazsr bu
lunmamaktadırlar. Ayrıca, gene İçtüzüğümüz uya
rınca bir kanun için özel surette bir özel sözcü se
çilmesine de olanak vardir; fakat Komisyon Rapo
runu tetkik ediyoruz, özel bir sözcü seçimi de söz ko
nusu değildir. 

Şahsına çok saygı duyduğumuz Sayın Atıf Ben-
derlioğlu Sayın Bakanın yanında oturuyorlar. Belki 
Komisyonu temsilen.. («Hayrettin Erkmen» sesleri) 

Pardon, affedersiniz. Hayrettin Erkmen Beye
fendi oturuyorlar. Affedersiniz, belki kendileri Ko
misyon üyesidirler; fakat Başkan, Başkanvekiîi ve
ya Sözcü yahuîta bu Yasa tasarısı için özel Sözcü 
niteliği yoktur. 
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Bu usuîî gerekçe karşısında bu Yasanın Genel 
Kurulumuzdaki müzakeresinde Komisyon adına söz 
söylemeye yetkili ve görevli bir Komisyon temsilci
si mevcut değildir. Mevcut olmayınca da Yasanın gö
rüşülmesine olanak yoktur. 

Sözü kasten uzatıyorum, belki Komisyon Başkan
lık Divanında Komisyonu temsil yetkisiyle teçhiz edil
miş kuliste istirahatla bulunan bir üye arkadaş ge
lir, burada hazır bulunur da, bu sözlerimi geri alır, 
kürsüden inerim diye; fakat bu izahatım şuasında 
da böyle bir üye arkadaşımızın gelmediğini müşaha-
de ettim. Tekrar konuşmamın, usuîî müdahalemin 
baş noktasına geliyorum, Sayın Başkan. 

Başkan?, Başkanvekiîi, sözcüsü ve de özel 
surette görevlendirilmiş özel sözcüsü bulunmadığı 
için bu Kanun tasarısını görüşemeyiz. Usulsüzlük 
yapmayalım. Çok önemli bir konuya ilişkin Kanun 
tasarısıdır. Bu usulsüzlüğü, «Zararın neresinden dö
nülürce kardır» ilkesi uyarınca, bertaraf edilmesi 
amacıyle gelecek birleşimde devam edilmek üzere 
gündemdeki diğer sırada yer alan konuya intikal et
mek üzere bu müzakerenin bu noktada kesilmesi 
gerekir görüşündeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erkmen buyurun. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Saym 

Başkan, değerli üyeler; 
Bendeniz, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis

yonunun bir üyesiyim. Bu tasarıyla ilgili olarak yet
kilenmiş de değilim; ama Komisyon üyesi olduğum 
için, belki müzakerelerin devamına yardımcı olabili
rim ümidiyle salona geldim. Raporda, bu tasarının 
görüşülmesi sırasında hazır bulunmadığımı da görün
ce tabii söz almak veya Komisyon adına konuşma
ma izin istemeli yoluna gidemedim. 

Eğer muhterem arkadaşmı, evvelâ ismimi karış
tırarak, sonra doğrulayarak benden bahsetmemiş 
olsaydı kürsüye çıkacak da değildim. 

Önün için, müzakeresinde hazır bulunmadığım 
bir tasarı' İıakkmda, ne şahsım adına ve ne de Ko
misyon adına konuşmaya kendimi yetkili hissetmi
yorum. Yalnız heyeti umumiyesi üzerinde müzake
re açıldığına göre bir üye sıfaüyle konuşmaya hak
kım vardsr. 

BAŞKAN — Saym Erkmen, şimdi bir konuyu 
halledeceğiz. Arkadaşımız «Bu tasarıyı bugün bura
da görüşemeyiz; çünkü Komisyon yoktur.» diyorlar. 
Bu komiyle ilgili olarak size söz verdim. 
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HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — O nok
tayı, yani neden Komisyon adına vazife tekabbül et
mediğimi veya vazife tekabbai eteıeme izin istih
sal etme yoluna gitmediğimi arz ettim. 

Bu mesele halledildikten sonra heyeti umumiyesi 
üzerinde maruzatım olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan evvelki tatbi
katımızda da. Komisyonu ancak komisyon başka
nının veya sözcüsünün temsil edebileceği, bunların 
bulunmaması halinde komisyonun yandan fazla üye
sinin bulunması lâzım geldiği, yine bu Yüce Genel 
Kurulda müzakere ve kabul edilmiş idi; yani bura
da komisyonların başkanvekillerinin dahi komisyo
nu temsil edemeyecekleri hususu Sayın Adalet Parti
li Grup Yöneticileri tarafından ileri sürülmüş ve bu 
tez Genel Kurulda kabul edilmiş idi; yani ya başkam 
ya sözcüsü ya da aksi halde komisyonun yarıdan 
fazlası olacak. 

Bu itirazın ileri sürüldüğü anda Komisyon Baş
kanı ve Komisyon Sözcüsü ve bunların dışında Ko
misyonun yarıdan fazla üyesi olmadığı için mevcut 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir efen
dim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Saym Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

IV. - BAŞKANLİK DİVANININ GE 

4. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimine geçiyoruz. Seçim gizli oyla yapılacaktır. 
(«Çoğunluk Yok Sayın Başkan.» sesleri) 

Efendim, usulümüze göre oylama işlemi yapıla
caktır. 

Üç kişilik tasnif heyeti için ad çekiyorum efen
dim. 

Sayın İsmail Kutluk?. Burada. 
Sayın Kâmil Karaveîioğhı?.. Burada. 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Burada, 
Tasnif Komisyonu seçilmiştir. 
Şimdi ise oylamaya kimden başlanacağına dair 

ad çekiyorum: Oylamaya, Kocaeli Üyesi Sayın Lût-
fi Tokoğlu'ndan başlanacaktır. 

(Kocaeli Üyesi Lûtti Tokoğlu'ndan başlanarak 
oylar toplandı) 

I SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca 
] S. Ü.) — Sayın Başkan, bu müzakereler başladığı za-
I man bu Yönetmelik maddesine göre Komisyon bu

rada mıydı?.. (C. H. P. sıralarından «Vardı» sesleri) 
BAŞKAN — Buradaydı efendim. 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir efen

dim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Söz
leşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/445; C. Senatosu : 1/489) (S. Sayısı : 644) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 644 S. Sayılı Kanun 
tasarısının ekinde sözleşmenin olmadığı hususu Sayın 
Erim tarafından ileri sürülmüştür. Yapmış olduğu
muz görüşmelerde, Hükümet Sözcüsü dahi, bu kanun 
tasarısının görüşülmesinde Dışişleri Bakanlığını tem
sil edecek olan Sosyal İşler Dairesi Reisi Metin Sir-
men ve Doğan Sencer, «Beyanlarında bir yanlışlık 
olduğunu, bunu tetkik edeceklerini, bu sebeple bu 
Kanun tasarısının esasen bu şekilde görüşülmesinin 
usule aykırı olacağını» bildirmiş olduklarından ve 
yine de Komisyon şu anda hazır bulunmadığından 
644 S. Sayılı Kanun tasarısının görüşülmesi de bu 
sebeplerle ertelenmiştir. 

VEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Dilekçe Karma Komisyonu seçiminde başka oy 
kullanacak Sayın üye kalmadığından oy verme işle
mi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın Üyeler; Tasnif Heyeti rapo

ru gelmiştir; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 
27 üyenin katıldığı tespit olunmuştur. 

Arz olunur. 

Çanakkale Tabiî Üye 
İsmail Kutluk Kâmil Karaveîioğhı 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 
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BAŞKAN — Oylamaya 27 üye katılmış olduğun

dan sayım dökümü yapılmıştır ve bu raporla da Yü

ce Genel Kurulda müzakere için kâfi çoğunluğun ol

madığı saptanmış olduğundan 4 Ocak 1977 Salı gü
nü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16,57 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne

jat Sariıcalının, Bakanlıkça belediyelere düzenleme 
- kamulaştırma çalışmaları için ne kadar yardım ya
pıldığına dair soru önergesi ve İmar ve iskân Ba
kanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/591) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanı ta

rafından yazdı olarak yanıtlanmasına aracı olmanızı 
saygılarımla rica ederim, 14 . 7 . 1976 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcah 

1. İmar ve İskân Bakanlığınca 1 Eylül 1975 ta
rihinden 28 Şubat 1976 gününe, ayrıca 1 Mart 1976 

, tarihinden Haziran 1976 ayı sonuna kadar; 
a) Düzenleme 
b) Kamulaştırma 
Çalışmalarına katkıda bulunmak üzere hangi Be

lediyelere ne kadar yardım yapılmıştır? (Yıllar ve be
lediyeler olarak ayrı ayrı) 

2. Yardım yapılan Belediyelerin Bakanlıkta mev
cut projelerinin keşif tutarian ne kadardır? (ayn ayrı) 

3. Yapılan yardımlar hangi projelere, projeleri 
yoksa hangi işlere tahsis edilmiştir? 

4. Yardım yapılırken hangi kıstaslar gözönÜE-
de bulundurulmuştur? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Bakanlık Başmüşavirliği 29 . 12 . 1976 

Sayı : 61 
Dosya : C. 

Konu : Balıkesir Senatörü Nejat Sar-
hcah'mn yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 7 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

3990 - 9656 - 7/591 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Baiskesir Üyesi Nejat Sarh-

cah'nm belediyelerin düzenleme ve kamulaştırma ça-

VE CEVAPLARI 

hşmaîarı için Bakanlığımca yapılmakta olan yardım
lara dair yazılı soru önergesine karşılık olarak hazır
lanmış olan cevaptan 3 nüsha ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

(7) Yazdı cevaba ekli I ve II numaralı listeler 
Kanunlar Müdürlüğündeki dosyasındadır. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat Sarîı-
cals'nm yazılı soru önergesin s cevaptır. 

1. Bakanlığımca 1 Ey2ü! 1975 tarihinden 28 Şu
bat 1976 tarihine ve 1 Mart 1976 tarihinden Haziran 
1976 sonuna kadar; 

a) Kamulaştırma, 
b) Düzenleme, 

çalışmalarına katkıda bulunmak üzere kendilerine yar
dım yapılan belediyeler, yapılan yardımların miktar
ları, y?îlar ve belediyeler ayrı ayn olmak üzere Ek 
1 ve 2 numaralı listelerin 3 ncü sütununda, 

2. Yardım yapılan belediyelerin bakanlıkta bu
lunan kamulaştırma ve düzenleme projelerinin keşif 
tutarları Ek 1 ve 2 numaralı listelerin 4 ncü sütununda, 
gösterilmiştir. 

3. Belediyelere yapılmış olan yardımlar Ek 1 ve 
2 numaralı listelerde isimleri yazılı belediyelerin, kar
şılarında gösterilen kamulaştırma ve düzenleme pro
jeleri karşılığında, İmar planlarında derpiş edilen, yol, 
meydan, yeşil saha, park, çocuk bahçesi ve açık pa
zar yerleri ile tarihi ve turistik yerlerin etrafının açıl
ması için yapılacak kamulaştırma ve düzenlemelerde 
kullanılmak üzere tahsis edilerek belediyelere gönde
rilmiştir. 

4. Yardım yapılırken aşağıdaki kıstaslar goz-
önünde bulundurulmuştur : 

a) İnşaat mevsiminin çok kısa bir devre göster
mesi dolayısı ile Doğa Anadolu illerine öncelik veril
miştir. 
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b) Turistik ve tarihî önemi haiz belediyeler ile 
sanayi yönünden hızlı gelişme gösteren belediyeler ön
celikle gözönünde tutulmuştur. 

c) Diğer taraftan, kamulaştırma ve düzenleme 
ödeneklerinden daha ziyade güçsüz olan küçük kasa
ba ve ilçe belediyeleri yararlandınlmjş, büyük altyapı 
tesisleri devlet imkânlarıyle geniş çapta yapılan be
lediyeler yerine bu imkânlardan yararlanmayan bele
diyelere önem verilmiştir. 

d) Geçen yıllarda ödenek almamış olan belediye
lere de dağıtımda ayrıca öncelik verilmiştir. 

Saygüarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

îmar ve İskân Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana iline bağlı bazı köylerin 
içme suyu, elektrik ve köprü ihtiyaçlarına dair so
ru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vekili, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'in yazılı ceva
bı. (7/621) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığınca yazı

lı olarak cevaplandırılması için gereğini rica ederim, 
Saygıyla. 1 .11 .1976 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

I. - Adana'nm Hocaîı köyünü Adana-Kozan asfal
tına bağlayan yol 1965 yıhnda yapıldığı halde bu yol 
üzerindeki Deliçay köprüsü bugüne kadar yapılmamış 
ve bu yüzden köy ahalisinin çoğu kez ölümcül hasta
larını dahi şehre ulaştırmak imkânları mevcut bulun
mamıştır. 

Bu köprünün yapılmasının geciktirilmesi sebebi 
nedir ve acilen yapımı düşünülmekte midir? 

II. - Adananın Hocalı, Kekeş, Çiriğgediği, Tutlu-
ca, Turunçlu, Maltepe ve Boztepe köyleri ile bu köy
lerin civarındaki birtakım köylerin İçme suyu gayri 
sıhhî kuyular ve tulumbalardan temin edilmekte ve 
çoğu yaz mevsimlerinde bu imkân da ortadan kalk
maktadır. 

Adı geçen ve civarlarında bulunan susuz köylere 
sıhhî ve yeterli su temini düşünülmekte midir? Yapı
lan hazırlıklar ne safhadadır? 

III. - Adı geçen köylerle civardaki köyler grupu-
na bir miktar da para yatırıldığı halde bugüne kadar 
elektrik verilmemesi sebebi nedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 28 .12 .1976 

Tetkik ve Plan Koor. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06- 04/1552- 012622 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Gn. Sek. Kanun. Müd. 8 . 11 . 1976 gün ve 
10385 - 5069/7/621 sayılı yazınız, 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib
rahimoğlu tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazı
nız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan 
yazılı soru önergesi incelenmiş olup istenilen bilgiler 
ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakam V. 

Selâhattin Kılıç 

Adana Senatörü Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı (C. S.) 

1. Adana - Hocalı köyünü - Adana - Kozan as
faltına bağlayan yol üzerinde Deliçay köprüsü : Deli
çay köprüsünün etüdünün yapılması ve etüd neticesi
nin müsbet olması halinde 1977 Bütçe yılı yapım prog
ramına teklif edilmesi için Adana YSE 6 ncı Bölge 
Müdürlüğüne 18 . 11 . 1976 gün ve 6090 sayılı yazı
mızla talimat verilmiştir, 

2. Adana'nm Hocah, Kekeç, Girişgediği, Dutlu
ca, Turunçlu, Maltepe ile Boztepe köylerine içrne su
yu : 

a) Adana - Merkez Turunçlu köyünün merkez 
mahallesi ile Boztepe mahallesine içme suyu temin et
mek üzere gerekli projeler hazırlatılmıştır. Bütçe im
kânlarımıza göre iş 1977 Bütçe yılında inşaat prog
ramlarında dikkate alınacaktır.* 

Maltepe mahallesine içme suyu temin etmek için
se gerekli etüdlerin yapılması hususunda 13 . 10 . 1976 
gün ve 11333 sayılı yazımızla Bölgesine talimat gön
derilmiştir. Etüdünün tanzimini müteakip proje ça
lışmalarına geçilecektir, 

b) Adana - Merkez Dutluca köyü içme suyu işi 
ele alınmış ve 1976 Bütçe yılında istikşafı etüdü tan
zim edilmiştir. 1977 Bütçe yılı içerisinde projesi yapı
lacaktın 

c) Adana - Merkez - Hocaafi - Kekeş - Girişge
diği köyleri merkez envanter kayıtlarımıza göre Ada
na - Merkez Ziraat Fakültesi grupuna dahil olup, 
1973 yıhnda inşaat tamamlanmıştır. 
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Aynı konuda söz konusu 3 köyün ilgilileri merkeze 
müracaat ederek içme suyu talep etmişler ve konu dik
kate alınarak Adana YSE 6 neı Bölge Müdürlüğüne 
8 . 10 . 1976 gün ve 3872 saydı yazımızla talimat ve
rilerek bilgi istenmiştir. 

Bölgesinden alınan 2 . 11 . 1976 gün ve 18141 sa
yılı cevabı yazıda; «Bahse konu köylerin diğer köy
lerle birlikte içme suyu tesislerinin ikmâl edilerek de
vir ve tesliminin yapıldığı, tesisin düzenli çalıştırılma
ması nedeniyle mezkûr köylerin içme suyu sıkıntısı 
çektikleri» İfade edilmektedir, 

Cari mevzuat gereğince yapımı ikmâl edilerek köy 
muhtarlığına teslim edilen içme suyu tesisinin işletil
mesi kendilerince sağlandığı takdirde sorun çözümlen
miş olacaktır. 

3, Adana - Merkez - Hocalı, Kekej, Ghvfgediğk 
Tutluca, Turunçlu, Maltepe, Boztepe ve civar köy
lere elektrik verilmesi; elektrik verilmesi istenilen A.da-
na ili merkez ilçesine bağlı köylerin elektriğe ka
vuşmasını temin gayesiyle önergenin bir sureti Tür
kiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 14.12.1976 
gün ve 87 - 61 - 9262 sayılı yazımız ekinde gönderil
miş olup, sonucun yazılı olarak Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına acilen iletilmesi istenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hameli 
Özer'in, Malatya İli Akçadağ - Pütürge - Arapkir ilçe
lerine bağlı köylerin içme su ve köprü ihtiyacına da;r 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vekili Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'in yazılı ce
vabı. (7/642) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmm Köy İşleri Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplanchnlmasını saygı ile arz 
ederim. 10 .11 .1976 

* Malarya Senatörü 
Hamdi Özer 

Sorular : 
1. Pütürge ilçesinin Tosunîu Köyü içme suyu, 

projeye göre ihale edildiği hakle, müteahhit buna uy
mamış, projede olmayan bazı yerlere su vererek karşı
lığında halktan 16 600 lira almıştır. Bu konuda Y.S.E. 
görevlisinin de- parmağı bulunduğu iddia edilmektedir. 
Projede adı geçen bazı mezralara bu yüzden içme su
yu verilmemiştir. 

Akçadağ ilçesinin Sarıhacı Köyüne 7 çeşmeye gö
re proje hazırlanarak ihaleye verilmiş, buna rağmen 
sadece 3 çeşme yapılmıştır. Diğer 4 çeşmeye soyun 
kâfi gelemeyeceği söylenmiştir. Halbuki herşey he

saplanarak projeler yapılmakta ve ihale bedelleri de 
projedeki esasa göre ödenmektedir. Buradaki su 7 çeş
meye yetecek kadar to!t?ui', 

Bir işin ihalesini mevcut projeye göre belirli bir 
bedelle alan müteahhit» o işi noksan yaparak ucuza 
mal etmekte özeî kişilerden de para almak suretiyle 
projeyi kendi çıkarına yaptırmakta ve Devletten de 
ihale bedelini tam almaktadır. Bu gerçekler karşısın
da Bakanlığın tutumu ne olacaktır? Yukarıdaki 2 kö
yün projeye uygun olmayan işleri hakkında hangi esa
sa göre ödeme yapılmıştır? Bu köylerin projeye göre 
içme suyu ihtiyacı sağlanacak mıdır? 

2. Pütürge ilçesinin Taşmış köyü (Kerar) mezra
sına içme suyu ihalesi yapıldığı haMe, yapımdan vaz
geçilmiştir. Malatya merkez TarMn köyüne 5 km. 
ilk içme suyu borusu döşenip üstü kapatıldığı halde 
yıllardan beri su bağlanmam ıştır, 

Arapkir ilçesinin Cömertii mahallesi köy niteliğini 
taşımakta ve içme suyunun Bakanlıkça sağlanacağı 
kendilerine duyurulduğu halde susuzlukları devam et
mektedir. Bu köylere içme suyu ne zaman verilecek
tir? 

3. Arapkir ilçesinin Deregezen köyündeki dere 
Sonbaharda ye yağîşh günlerde taşmakta ve geçit ver
memektedir, 

Karsı kenarda ve şosede bulunan okula öğrenci
ler geçemediği için hayvan sırtına binip geçerken ka
zalara maruz kalmaktadır. 

Derenin karşı kenarında bulunan Sinikli. Kazanç 
ve Deregezen köy haîkımn îl, İlçe ve okula gitmek is
teyenler her yıl bir kaç insanım kurban vermektedir. 

İnsanları boğulan bu köylerin yıllardan beri yap
tıkları müracaat Bakanlıkça cevapsız bırakılmaktadır. 
10 metrelik Deregezen köprüsü ne zaman yapılacak
tır? 

Aynı dorumda bulunan ve her yıl bir kaç yurttaşı 
alıp götüren Hekimhan Barsok deresi köprüsü prog
ramda olduğu halde yapılmamaktadır. Bu iki köprü 
ne zannan yapılacakta'? 

4. Pütürge ve Gerger ilçelerinin düğümlendiği 
Gani Sarık mevkiinden Hedro ormanına gelen eski 
bir yolun çahşîr duruma getirilmesi 20 kadar köyün 
ortak dileğidir. İki yıldan beri her iki ilçenin ilgili 
Köy muhtarlarmca yapılan ortak müracaat Bakanlık
ça hesaba alınmamış, sosyal ve ekonomik durumları 
perişanlığa terk edilmiştir. Bu kisa yol, bir çok köy
lerin akış yolu olacak ve böylece Esenclk, Çukur, 
Annh ve Bölünmez köyleri de yola kavuşacaktır. 
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Bakanlıkça böyle bir yo! güzergâhının etüdü ne 
zaman yapılacaktır? 

5. Akçadağ öğretmen lisesinin İçinden geçen köy 
yolundan 12 köyün ulaşımı sağlanırken bu yoî halka 
kapatılmış ve ona paralel olarak yapılacağı söylenen 
ve tahsisatı ayrılmış olan yol henüz yapılmamıştır. 

Çok perişan dununa dt'şcn 12 köy halkının istediği 
yoî ne zaman ulaşıma açılacaktır? 

6* 1977 Onarım ve k?smen yapım programında 
olduğu halde Maîatya Fethiye Buzluk - îriağaç ve 
Alican - Erecek - Dikenli - Çelikli - Güçlü ve Kur
şunlu yolları yap:m ve onanına alınmamış ve 3*2 kö
yün ulaşımı yağışlı havalarda durmuştur. 

• Arapkir'in Onar, Aktaş ve Orraansırtı yollan da 
aynı durumdadır. Yağışlı havalarda hastalar ancak 
sedye ile şoseye getirilmektedir. 

Bu yolların yapım ve onarımı 1977'de tamamla
nacak mıdır? 

7. Akçadağ Bayramuşağı köyünün 3 adet sulama 
havuzu projesi hazırdır. Maîatya Merkez Karahan 
köyüne Pirpirimden gelecek sulama kanalı ve bir gö
let etüdü olumlu sonuç verdiğine göre bunların yapı
mı ne zaman olacaktır? 

8. Pütürge Orrnankî salama kanalı yarım kal
mış ve bununda büyük kesirsin! sel tahrip etmiştir. 

Şiro çayından bir kana! alınmadığı takdirde bu 
arazinin sasuz kalacağı yolanda müracaatlar yapılnnş-
tır. Bakanlığın cevabı ne olacaktır? 

9. Doğanşehir, Çığlık, Gürobası, Çömîekoba ve 
Kelhalil köylerinin arazisi susuzdur. Bu arazinin su
lanması hususunda Bakanlıkça yeraîîı suları da dahil, 
bir etüd yapılmış mıdır? 

Malatya Merkez ilçesine bağlı olduğu bildirilen 
Tarhan köyü halen Arapkir ilçesine bağlı olup, bu 
köye 1973 Bi«tçe yılında içme suyu getirilmiş bulun
maktadır. 

Konunun bir defa daha mahallinde tetkik ettirile
rek köyün içme suyu şebekesine su venhr.ediği id
diasının doğruluk derecesinin tespit edilmesi ve ge
reğinin yapılması konusunda Elâzığ Y.S.E. XI nci 
Bölge Müdürlüğüne talimat yakılmıştır. 

Arapkir ilçesi merkez nüfusu halen 3O0O'5n üstün
de bulunduğundan ilçeye bağlı Cömertli mahallesine 
içme soyu getirilmesi İller Bankası Genel Müdürlü
ğünün görevleri kapsamına girmektedir, 

3, Maîatya İli Arapkir ilçesine bağlı Deregezen 
Köyü köprü işi ile Malatya - Hekimhan Barsok köp
rüleri 1976 Bütçe yılı Etüt - Plankote ve Proje Prog
ramında yer almaktadır. 

30 . 12 . 1976 O : 1 

Mezkûr köprülerin plankote çalışmaları tamamla
nınca konu 1977 yılı Proje Programına teklif edile
cektir,* 

> 4. Malatya İli Pütürge ilçesine bağlı 20 Km. tü-
îündeki Kökiüyaka - Yamaç - Arın - Çukur - Esen-
cik - Mcşedibi grup köy yolunun 5 - 1 8 Km. 1er ara
sındaki 13 Km. îîk bölümü 1976 Bütçe yılı tesviye 
yapım programında olup, tesviye işi program uyarın
ca tamamlanacaktır. 

5J Malatya İli Akçadağ ilçesi Öğretmen okulu 
idaresi Vilâyet Encümeni karan ile yolu kapatmış 
buna karşılık Y. S. E. Müdürlüğü köy arazi sınırları 
ile okul sınırından geçen eski yola paralel 3 Km. lik 
bir yol açarak sözü edilen köylerin normal ulaşımı 
sağlanmıştır. 

Önergede bu yolun yapılmadığı iddiası doğru de
ğildir. 

6, Malatya İli Merkez ilçesine bağlı Fethiye -
Buzluk - îriağaç - Alican Erecek - Kurşunlu grup köy 
yolu 1976 Bütçe yılı bakım programında bulunmakta
dır* 

Mezkûr grup köy yolunun bakım işi program uya
rınca tanıamlannvşîır. 

Keza 1976 yılı bakım programında bulunan Arap
kir ilçesine bağîı Onar - Aktaş - Ormansırtı köyleri
nin yol bakım işleri de program uyarınca tamamlan
mıştın 

Dikenli - Güçlü - Çelikli köylerinin yol işleri ise 
İ 976 Bütçe yılı İcraat programında bulunmamaktadır. 

Anılan köylerin yol durumlarının yürürlükte olan 
yöntem ve teknik gerekler çerçevesi içinde, incelettiri
lerek, hazırlattırılacak projenin Merkeze gönderilmesi 
ve alacağı öncelik puanına göre önümüzdeki yıllar
da yapım programı tekliflerinin tanzimi sırasında na
zarı dikkate alınması hususunda Elâzığ Y. S. E. XI 
c? Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

7. Malatya - Akçadağ - Bayramuşağı köyü ara
zisine sulama suyu temini konusu 1976 yıla istikşaf i 
etüt programında yer almaktadır. Etüt neticesine gö
re gerekli işlem yapılacaktır, 

Malarya - Merkez - Karahan köyü arazisine su
lama suyu temini için 1971 ve 1973 yıllarında iki 
proje uygulaması yapılarak kuyulu galeri suretiyle su 
temini sağlanmış ve anılan arazinin su ihtiyacı kıs-

I men karşılanmıştır. Arazinin tümünün sulanması ko-

I nusu 1977 yılı istikşafi etüt programına alınacaktır. 
8, Maîatya - Pütürge - Orman içi arazisine su-

421 — 
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lama suyu temini için 1971 ve 1972 yıllarında proje 
uygulaması yapdarak 4 160 dekar arazinin sulanması 
sağlanmıştır. Ayrıca Şiro çayından sulama suyunun 
mezkûr köy arazisine isalesi için etütler devam et
mektedir. 

9. Malatya - Doğanşehir . - Çığlık,. Gürobaşı, 
Çöîîîîekoba, Keüıaiil köyleri arazisinin sürgü bara
jından sulanması konusu DSİ Genel Müdürlüğü ça
lışmaları kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca adı 
geçen köylere yeraltı suyundan salama suya temini 
maksadsyle; DSİ tarafından yapılacak yeraltı suyu 
etüt neticeleri ile ilgili lüzumlu bilgilerin Bakanlığı
mıza intikalinin sağlanması hususunda Malatya Top-
rasu X nciı Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat veril
miştir. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 28 . 12 . 1976 

Tetkik ve Plan Koord. 
Kur. Bşk. lığı 

Say* : 06-04/1556-012620 
Konu : Yazılı soru önergesi» 

Cumhuriyet Senatosu Başka nk-ğnıa 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 15 . 11 . 1976 gün ve 

10484 - 5118/7/642 sayıh yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Ham-
. di Özer tarafından yöneltilen ve iîg'de kayıtlı yazanız 
ekinde Bakanlığınıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sefahattin Kıhç 

Köy İşleri Bakanı V. 
Malatya Senatörü Saym Hamd? Özer'in Yazılı Sora 

Önergesi Cevabı (C. S.) 
1. Malatya ili Pütürge ilçesine bağh Tosraîlu 

köyünün içme suyu, işi 1976 Bütçe yılı inşaat progra-

« »* mı 

] mında olup. içme suyu tesislerinin yapımı program 
| uyarınca tamamlanmış bulunmaktadır, 
| Mezkûr köy halen bir mahalledir ve projesi de ona 
| göre hazırlattırılmıştır. Önergede iddia edildiği gibi 
! köylüden nakit ve işçilik halk katılımı adı altında her

hangi bir yardım alınmamış, içme suyu işi tamamen 
Bakanlık yardımı ile yaptırılmıştır. 

Bununla beraber önergede iddia ediien hususların 
tetkik ettirilmesi hususu Elâzığ Y. S. E. XI nei Bölge 
Müdürlüğüne yazılmış olup, görevini kötüye kulla
nan kimseler tespit edildiği takdirde mer'i mevzuat 
hükümleri uygulanacaktır. 

Akçadağ ilçesine bağlı Sanhacı köyüne 1973 
I Bütçe yılında içme suyu getirilmiş bulunmaktadır. 

Biiâhara 1976 yılında proje programına alman kö
yün içme suyu işine ait proje çalışmalarının tamam
lanmasını müteakip tamamına içme suyu götürülme
si öngörülen ve mahalleden kurulu köyün içme suyu 
işi önümüzdeki yıllarda inşaat programına dahil edi-

! lecektir. 
{ Bakanlığımızca müteahhitler eli ile yaptırılan içme 

suyu inşaatları program uyarınca ve projelerine uy
gun olarak tamamlanmakta, bundan sonrada katî ka
bulü yapılmaktadır. Bu sebeple önergede sözü edilen 
inşaatların projesine göre eksik yapıldığı iddiası doğ-

I ra olmayıp, bu gibi işler için de müteahhitlere istihkak 
ödendiği varit değildir» 

2. Pütürge ilçesine bağlı Taşmış köyünün içme 
suyu işi köye bağlı Doyumlu, Gormık ve Ihpmar ma
hallelerini de içine almak suretiyle ve projesine uygun 
olrra'î 1976 Bütçe yılı inşaat programı uyarınca ta
mamlanmıştır. 

Merkez kayıtlarımıza göre köye bağlı (karar) mez
rası tespit edilememiş olup. esasen köyün içme suyu 
projesinde de bu işimde bir yerleşim ünitesi mevcut 

I değildir. 

• » ' »I 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

18 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 12 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaaüy-
Ie ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vuku bulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi ÜnsaPın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seç-len Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata-
lay'ın, Kars üinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK.'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konu
sunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/60) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Küçüklerin Korunması Konusunda Ma
kamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna dair 
Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/449; C. 
Senatosu: 1/488) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1976) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Söz
leşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 1/445; C. Senatosu: 1/489) (S. Sayısı: 644) 
(Dağıtma tarihi: 28 . 12 11976) 
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Topianü : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 643 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uy
gulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/449; C. Senatosu : 1/488) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 371) 

Millet Meclîsi 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4313 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 12 . 1976 tarihli 17 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Küçüklerin 
Korunması Konusunda Makamlann Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasansı, dosyası üe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25 . 5 . 1976 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 9, 
25, 11; 7, 8, 9 . 12 . 1976 tarihli 5, 13, 15, 16 ve 17 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 371) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu 24 . 12 . 1976 
Karar No. : 10 

Esas No. : 1/488 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 9 . 12 . 1976 tarihli 17 nci Birleşiminde açık oy ile kabul edilen, Küçüklerin Korunma
sı Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonumuzun 23 . 12 . 1976 tarihli toplantısın
da, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de açıklıkla belirtildiği üzere, özellikle dış ülkelerde bulunan çocuklarımızın şah
sını veya mallarını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını öngören bu sözleşmeye ülkemizin de katılmasında 
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yarar olduğunu gözönünde bulunduran komisyonumuz, mezkûr tasarıyı Millet Meclisinden gelen şekliyle, ba
zı çekimser oylarla, aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bitlis 

Kâmran İnan 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Kars 

Söz hakkım saklıdır. 
Sırrı Atol ay 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 643) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ekim 1961 tarihinde Lahcy'dc 
imzaya açılan «Küçüklerin Korunması Konusunda 
Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rütür.| 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 643) 





Topianü : it CUMHURİYET SENATOSU •& Sayısı :64£e 1 nei Ek 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamlann Yetkisine ve Uy
gulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Cumhuriyet Senatosu, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Raporu İle Hükümet Gerekçesi ve Tasarısı (M. Mec

lisi : 1/449; C. Senatosu : 1/488) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 371) 

T. C. . • • • : . • : ' . : • . : . • * • - - • . • _ . . . ; -

Başbakanlık 21 .<5• . 1976 
Kanunlar ve-Kararlar 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 -85/07706 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurutunca 5-. 5 . 1976 
tarihinde kararlaştırılan «Küçüklerin korunmasu konusunda makamlann yetkisine ve uygulanacak kanuna 
dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederimi 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

1. — Anılan sözleşme, Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansının 9 ncu dönem toplantısında hazırlan
mış ve toplantıya katılan ülkeler için 5 Ekim 1961 tarihinden itibaren imzaya açılmıştır. Bu toplantılara 18 
Devlet temsilci gönderilmiştir : Federal Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fran
sa, Yunanistan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Yu
goslavya. Bugüne kadar sözleşmeyi, imza tarihi sıra siyle, şu 10 ülke imzalamıştır: Yugoslavya, Fransa, İtal
ya, İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, isviçre, Avusturya, Portekiz ve Federal Almanya. Beş ülke sözleşmeyi 
onaylamış bulunmaktadır: İsviçre, Lüksemburg, Porte kiz, Fransa ve Avusturya. 

Sözleşmenin 21 nci maddesi, Türkiye gibi anılan konferansın 9 ncu oturumda temsil edilmeyen Devletlere, 
sözleşme yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeye katılma imkânım vermektedir. Sözleşme Lüksemburg 
ve İsviçre'den sonra Portekiz'in de sözleşmeyi onayladığını bildirmesi üzerine 20 nci madde hükümleri uya
rınca, 4 Şubat 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. — Anılan sözleşme, himayeye muhtaç küçüğe ikâmet ettiği ülkenin kanunlarının uygulanabilmesi, 
aynı şekilde bu ülkenin adlî ve idarî makamlarının korumaya ait gerekli tedbirleri alabilmeleri esasını ge
tirmektedir. 

Konu himayeye muhtaç küçüklerle ilgili olduğu cihetle, bu esasın benimsenmesinde, gelişen şartlar bakı
mından büyük yarar vardır. Gerçekten sayılan yüzbinleri aşan vatandaşımızın çalışmak üzere gittiği dış 
ülkelerde, toplumumuzun en küçük nüvesini teşkil eden çocuklarımızın korunması ve hak ve menfaatlerinin 
güvenlik altında bulundurulması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu soruna çözüm şekli getiren çok ta
raflı hukukî düzenlemelere ülkemizin de katılması isabetli olacaktır, 
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Esasında küçüklerin korunması yönünden, mevzuatımız da dahil olmak üzere, Avrupa mevzuatı arasında 

önemli farklar yoktur. Bu sebeple, mahallî makamların yabancı kanunu bularak onun hükümlerini uygula
ma mecburiyeti yerine, kendi mevzuatlapının himayeyle ilgili hükümlerini tatbik edebilmeleri, gerekli ted
birlerin isabetle ve süratle ittihazına imkân verecektir. Bu çerçevede, özellikle yabancı ülkelerde bulunan kü
çük Türk çocukları bakımından, sözleşme hükümlerinin arz ettiği önem aşikârdır. 

Öte yandan, sözleşme hükümlerinde koruma tedbirlerine ilişkin yetki, mutlak olarak, küçüğün ikâmet et
tiği ülkeye de bırakılmamaktadır. 

Gerçekten, mahallî makamlar tarafından alınacak koruyucu tedbirlerin, vakit geçirilmeksizin, küçüğün 
uyruğu bulunduğu Devletin ilgili makamlarına bildirilmesi; küçüğün uyruğu bulunduğu Devletin kendi ka
nunları uyarınca yine her türlü himaye tedbirini uygulayabilmesi, bu Devlet yönünden bir bakıma güvence 
teşkil etmektedir. 

Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması halinde, sözleşmenin ülkemiz bakımından yürürlüğe girmesini 
teminen tanzim olunacak katılma belgesinin Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdii sırasında, Adalet Bakan
lığımızın mütalaası uyarınca, aşağıda belirtilen ihtirazı kayıt dermeyan edilecektir : 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, evliliğin butlanına, boşanmağa veya ayrılığa karar vermeye yetkili 
olan hâkimin, bir küçüğün şahsının veya mallarının korunması için de tedbirler almaya yetkili olduğunu, söz
leşmenin 15 nci maddesi uyarınca beyan eder.» 

Yukarıda özet olarak belirtilen nedenlerle ve özellikle dış ülkelerde bulunan çocuklarımızın şahsını ve
ya mallarını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını öngören bu sözleşmeye ülkemizin de katılmasında ya
rar olduğu düşünülmektedir. 

HÜKÜMET TASARISI 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5 . 10 . 1961 tarihinde Lahey'de imzaya açılan «Küçüklerin Korunması Konusunda 
Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 643'e 1 nd ek) 


