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.gündem dışı demeci. 427:429 
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sı isteyen önergesi. (10/62) 429:431 

4. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye se
çimi. 438:439 

V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Küçüklerin Korunması Konusunda 
Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanu
na dair Sözleşmeye katılmamızın uygun baiun-

432 

Sayfa 
duğuna ilişkin kanun tasarısının Milct Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi: 1/449; C. Senatosu : 
1 488) (S. Sayısı: 643) 432:438 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
ile bu Sözleşmeye ek protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
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tin Kıhç'ın yazılı cevabı. (7/615) 441:442 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıfbrahimoğlu'nun, Adana îli Ceyhan 
İlçesi Endüstri Meslek Lisesinin öğretmen du
rumuna dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
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443 
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Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Koo
peratifler Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler 
Danışma Kurulunun bugüne kadar kurulma
mış olması sebebine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam Ali Naili Erdem'in yazılı ceva
bı. (7/636) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcah'mn, Nebatî sabit yağların itha
lâtına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/645) 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, 12 Aralık 1976 tarihli gazete
lerde neşredilen bir yazıya dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/663) 445 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Üyesi Hayri Öner, Üniversite ve gençlik 
olayları; 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz, devrim şehidi Kubi-
lay'm hatırasını anmak, devrimci öğretmenlerin çalış
maları ve bugünün öğretmen sorunları; 

İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu, İstanbul'un 
Zeytinburnu ilçesinde son haftalarda had bir safhaya 
gelen silâhlı saldırılar ve güvenlik kuvvetlerinin gö
revleri hakkında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısının (S. Sayısı : 643) öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi onaylandı, tümü üzerinde bir süre görüşül
dükten sonra, Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda 
bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Ara
sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye 
Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısının (S. Sayısı : 644) görüşülmesi, 
Komisyon üyelerinin Genel Kurulda bulunmamaları 
ve Sözleşmenin üyelere dağıtılmamış olması nedenle
riyle ertelendi. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi için ya
pılan oylama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı saptandığından; 

4 . 1 . 1977 Sah günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.57'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Muş 
Rahmi Erdem İsmail İlhan 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 1976 yılında Tekel İda
resi TARİŞ ve AND-BİRLİK tarafından satın alı

nan Anason miktarına dair j'azılı soru Önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/668) 

- 424 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
1. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Pos- İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 

ta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün raporları. (M. Meclisi : 1/349; C. Senatosu : 1/474) 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta- (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 3 . 1977) 
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

••» o c < o - • -

BİRİNCİ OTURUM 

AçUma Saah : 15,00 

BAŞKAN : Başkanyekiii Ergün Ertem 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ekrem Kabay (Burdur) 

«. 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 19 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. j BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
(Yoklama yapıldı.) | başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Aydan'in. 
Sıhhiye meydanına dikilecek «Hitit Güneşi Abidesi» 
ne dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Birçok sayın üye gündem dışı söz 
almış bulunuyor. Gündemimizde görüşeceğimiz ko
nulan ikmal etmek üzere sadece iki sayın üyeye 10 
dakikayı geçmemek üzere gündem dışı söz verece
ğim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sayın Âdile Ay
da, «Hitit Güneşi Abidesi» hakkında konuşmak isti
yorlar. Buyurun sayın Ayda. 

ÂDİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Saym Başkan, sayın Senato üyeleri; 

Huzurunuza partilerarası; fakat millî haysiye
timizle ilgili bir meseleyi getirmek istiyorum. 

Bundan bir müddet evvel, «Ankara meydanların
dan birine Hitit Güneşi Abidesi dikilecektir.» diye 
gazetelerde okumuştum. Doğrusu bunu ciddiye al-
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mamıştım. Çünkü, bazı gazeteler sansasyon yapmak 
için uzak ihtimalleri olmuş birer olay gibi aksettirir
ler; fakat 4 - 5 gün evvel Sıhhiye meydanından ge
çerken meydanın ortasında bir şeyler yapıldığını gör
düm. Taksi şoförüne «Bu nedir?» diye sorduğumda, 
«Bu Hitit Güneşi olacakmış» cevabım verdi. Doğ
rusu o zaman dehşet içinde kaldım.: Neden?.. Çünkü 
bu, Türklüğümüzü inkâr etmek demek olan bir olay, 
bir tezahürdür. 

Biliyorum, bazıları Hitit Güneşine tapmayı Ata
türkçülük zannederler. Niçin?.. Çünkü, vaktiyle Ata
türk, Etriisk'Ier gibi, Sümer'ler gibi, Hitit'lerin de 
Türk olabilecekleri nazariyesini ortaya atmıştı. Bunun 
bir delili de şudur ki; bir bankamıza «Etibank» adını 
vermişti; yani «Eti» kelimesi, «Ata» kelimesinin bir 
başka telâffuzu olmak üzere. Nasıl kî, bir başka ban
kamıza «Sümerbank» demişti ve bir gemimize de 
«Etrüsk» adım vermişti. Fakat bütün bunlar Birinci 
Tarih Kongresi devrinde idi; yani bundan 45 sene 
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evveldi. O devirde henüz Hititoloji ilmi gelişmiş de
ğildi. O zaman Hitit'lerin de, Sümer'lerin de, Etrüsk' 
lerin de menşei tam olarak bilinmiyordu; fakat 1950 
den sonra Profesör Bittel, Bossert, Landsberger gibi 
bilginlerin çalışmaları ile Hititoloji ilmi gelişti ve 
kati olarak ispat edildi ki, Hitit'ler asla Türk değil
lerdir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Olmasa ne ola
cak?.. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Atatürk hayatta ol
muş olsaydı, ilme çok saygılı olan bu insan, elbette 
ki bu ilmî neticeyi kabul edecekti ve Atatürk hayat
ta olmuş olsaydı, emin olun, Sıhhıye'de yapılmaya 
başlanmış olan âbidenin biran evvel yıkılmasını em-
redecekti. 

Hitit'ler, Türk değillerdir. Hitit'ler, sadece Anado
lu'yu işgal etmiş sayısız milletlerden biridir. Frikya' 
lılar, Kimer'ler, Galatlar; yani, Kelt'ler, İranlı'lar, 
Yunan'Uar, Roma'lılar, Bizans'tılar gibi. Biz, onlarm 
torunları mıyız?.. Asla. Gerçi Kral Subbiluliuma dev
rinde Hitit'ler çok büyük bir imparatorluk kurmuş
lardı; ki Suriye'yi, Irak'ı da içine alıyordu. Fakat asıl 
nüfus olarak Hitit soyundan olanlar, bir bilginin he
sabına göre, sadece 800 bin idiler; yani bir milyon 
bile değil. 700 yıldan beri Orta Asya'dan Anadolu^ 
ya akan Türk dalgaları içinde bu Hitit'ler çoktan 
eriyip gitmiş, çoktan yok olmuşlardır. 

Şimdi, bize tamamen yabancı olan milletin bir tan
rısının heykelini, onların bir putunu Başkentimizin bir 
meydanına dikmekte mana var mıdır?.. Türk'ler göğe 
tapınışlardır, yere tapınışlardır; fakat hiç bir zaman 
güneşe tapmamışlardır. Fazla olarak, Hitit'lerde Gü
neş Tanrısından daha büyük tanrıları vardır; mesela 
Fırtına Tanrısı. 

Bu anıtı oraya dikme fikri ve kararı belediye mec
lisinin kararı mıdır, yoksa, maalesef Hitit Güneşini 
amblemi olarak kabul etmiş olan Turizm Bakanhğı-
nm telkini neticesi midir?.. Bunu bilmiyorum, bilmek 
de istemiyorum; yani bilmeye lüzum görmüyorum. 
Çünkü burada sebeplerle değil, neticelerle ilgilenmek 
bizim vazifemizdir. 

Denebilir ki; artık âbide dikilmeye başlanmıştır, 
iş ilerlemiştir, pek çok masraf da yapılmıştır. Fakat 
bıı itirazlar varit değildir. Çünkü, Kızılay yeraltı çar
şısı inşaatı da ilerlemişti, dünya kadar masraf da ya
pılmıştı; pekâlâ kapatıldı ve yok edildi. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Atalarımız şöyle güzel bir söz söylemişler; «Hata
nın neresinden dönülse kârdır» demişler. 

Arkadaşlar, sayın Senato üyeleri; 
İktidar partilerine de, muhalefet partilerine de ses

leniyorum; utanç verici muazzam bir hatadan bir an 
evvel dönelim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — O sizin düşün
ceniz. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Bu âbidenin dikil
mesine mani olmaya çalışalım. Çünkü... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kafasızlar 
için utanç vericidir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen hatibin sözünü 
kesmeyin. 

Devam edin efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Utanç verici 

olamaz, kelime ağır. 
BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hatibin 
ne konuştuğunun farkında değilsin. Sen ne konuşu
yorsun?.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen Sulukule' 
den geldin, sen konuşma. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen Edir
ne'den mi geldin?.. 

ADİLE AYDA (Devamla) — Ben kendime alın
mıyorum; alınmıyorum, çünkü kafalı olduğumu bi
liyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Milletin iradesini temsil eden Parlamento, elbette 
yabancı bir putun Başkentimize, Türkiye'nin Başken
tine dikilmesine mani olabilmelidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ayda. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kennedy Cad
desini değiştirsin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen yanlış 
gelmişsin buraya, senin yerin Bakırköy'dür. 

BAŞKAN — Sayın Kara lütfen, saym Feyyat, 
lütfen karşılıklı birbirîerinize hitap etmeyin. Lütfen 
sayın Feyyat 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Saym 
Başkan, bir üye, bir üyeye, «Sen buraya yanlış gel
din, senin yerin Bakırköy'dür» demiştir, lütfen zabıt
larla tespit edin. (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen sözünüzü geri 
alın. Lütfen sayın Kara... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hırsızdır ken
disi. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hırsız ba
bandır. 
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BAŞKAN — Sayın Kara lütfen, lütfen sayın Fey-
yat . . 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bayramoğlu' 
nun senatörüdür o. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Ne 
demek o?.. (A. P. sıralarından «Terbiyeli ol» sesleri) 

2. — 5/vay Üyesi Kâzım Kangal'ın, Sivas'ın Div
riği ilçesinde vukubulan olaylar ve bu olaylarda yet
kili makamların tutumuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle dinleyelim. Gün
dem dışı ikinci konuşma, «Sivas'ın Divriği ilçesinde 
vukubulan olaylar ve bu olaylarda yetkili makamla
rın tutumu hakkında» gündem dışı Sivas Üyesi sayın 
Kâzun Kangal söz istemiştir. 

Buyurun sayın Kangal. 

KÂZIM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Konuşmama, Sivas'ın Divriği ilçesi Postanesinde 
28 . 12 . 1976 günü çekilen 27 imzalı bir telgrafı 
okumak suretiyle başlamak istiyorum. 

Tek aynen şöyledir : 
«Sayın Kâzım Kangal, Sivas Senatörü. Ankara 
Divriği'de Ülkü Ocakları Derneğinin tahriki, Div -

Palet mensuplarının maddî ve manevi desteği...» Şu 
satırların altını çizerek okuyorum. ...«Kaymakamlık 
ve İdarenin sorumsuz tutumu, Divriği Lisesi Müdürü 
ve idarecilerin bilgi ve yardımıyle her gün öğrenciler 
ve fakir halk sokak ortalarında bıçaklanmakta, zin
cirlerle dövülmekte, komaya sokulmaktadır. 

Tüm başvuru ve iyi niyet ve çabalarımıza rağmen 
fiilî durum şiddetini artırarak sürdürmektedir. Halk 
sorumlulardan ve ilgili makamlardan ümidini kesmiş
tir. Bu durum karşısında ezilmekte olan halk, bizzat 
kendisini koruma noktasına gelmiş ve başkaca çare 
kalmamıştır. 

Durumu âcil ve çok önemli bulur, son çare olarak 
makamınıza arz ederiz. 

İmza : Hasan Done, Abbas Atmaca ve 25 arka
daşı» 

Bu 27 imza içerisinde Divriği Belediye Meclisin
de görev yapan 2 tanıdığım üye de vardır. 

Sayın senatörler; 
Bu teli aldıktan ve yapmış olduğum tahkikat ne

ticesinde edindiğim bilgilerden sonra, belirtilen husus
lar gerçeğe tam uygun olduğundan ve devam etmek
te olan olayların, ciddî tedbirler alınmadığı takdirde, 
ileride telâfisi zor neticeler getireceğinden şüphem 
kalmadığı için gündem dışı söz almak mecburiyetin

de kaldım. Yüce Senatomuzun kürsüsünden bu konu
da en yetkili şahıs ve makamîarm dikkatlerini çek
mek istiyorum. 

Aslında, bu telgrafı okuduktan sonra başka söz 
söylemeye gerek yoktur. Çünkü, telgraf Divriği'deki 
durumun çok ciddî olduğunu açık bir şekilde ortaya 
koymuştur. Ancak, her gün memleketimizin bir ve
ya birkaç yerinde cereyan eden önemli olaylara rağ
men, umursamazlık ve acz içinde bulunan Hükümet 
yetkililerine, durumun çok ciddî olduğunu anlatmayı, 
konuşma süremin müsaade ettiği ölçüde, olayların ne
den ve aınilleriyle, Divriği'nin özel durumu hakkında 
bilgi vermeyi de zorunlu saymaktayım. 

Sayın senatörler; 
Olayları çıkaranlar, iki sene önce bu ilçemizde 

açılan Ülkü Ocağı Derneği mensuplarıdır. İki sene 
evveline kadar bu ilçemizde bu tür olaylar meydana 
gelmiyordu, Bu Dernek kurulduktan sonra, Dernek 
mensupları evvelâ sanat okulunda ve lisede, buraya 
devam eden talebeleri tek tek sokaklarda, mahalle 
aralarından yakalayıp dövmek, bıçakla yaralamak 
suretiyle olayları başlatmışlardır. 

Saldırıya uğrayan talebe velilerinin müdahalesi 
üzerine, veliler dövülmüşlerdir. Olaylar emniyete ak
settirilmiş, fakat suçlular yakalanmamıştır. Bundan, 
cesaret alan mütecavizler başka şekilde olaylar tertip 
etmişler; Divriği'de dükkânı bulunan bir şahsın; plak 
satan bir şahsın dükkânına gündüz vakti saldırılmış, 
dükkân büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu olay, em
niyet kuvvetlerinin gözüönünde olmuş, mütecavizler
den bazıları yakalandığı halde, adalete teslim edilme
den, emniyetçe serbest bırakılmışlardır. Bunun üzeri
ne dükkân sahipleriyle mütecavizler sokak ortasında 
bir saat süren bir çatışma, bir kavga yapmışlardır. 

Bu kavgadan sonra, yine bu Dernek mensupları
nın emniyete ve savcılığa ihbarları üzerine, suçsuz 
olan bazı şahıslar, olayla ilgisi bulunmayan bazı şa
hıslar emniyete celbedilmek suretiyle dövülmüşler
dir. 

Hadiseden bir hafta, on gün sonra yine Dernek 
mensupları tarafından Divriği'nin Aydanos Mahalle
sine gece saldırılar yapılmıştır. Mahalle sakinleri ta
rafından mütecavizlerin bir kısmı yakalanmış, em
niyete teslim edilmiş; fakat yine serbest bırakılmış
lardır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Merasiminden son
ra okullarına gitmekte olan Sanat Okulu bandosu 
mensupları, yine bu Derneğin üyeleri tarafından sal
dırıya maruz kalmışlardır. Olayı gören ilçenin komi-
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seri ve polisleri, mütecavizleri yakalayacakları yerde, 
bando mensuplarını okula kadar, yine bu Dernek 
mensuplanyle birlikte kovalamış, talebeler okula sı
ğındıktan sonra, komiser ve polis tabancalarım kul
lanmışlardır. Halen okulun duvarlarında kullandıkları 
mermilerin izleri bulunmaktadır. Müdahalede bulun
mak isteyen öğretmenler dövülmüşlerdir. 

Bundan üç ay evvel, yine Divriği ilçesinin Cum
huriyet Halk Partisi tlçe Başkam, çocuğu ve eşiyle 
gece evinde yatarken, evine dinamit lokumu konmuş, 
büyük surette tahribata sebep olunmuştur. 

Bundan 15 gün evvel, yine Divriği ilçesi Cumhu
riyet Halk Partisi Sekreter üyesinin yakını; yeğeni ve 
aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin Kadın Ko
lu İlçe Başkanının gündüz vakti, cadde ortasında bu
lunan eczanesine bu Dernek mensupları tarafından 
saldırı olmuş, eczane büyük ölçüde tahribata uğra
mıştır. 

Bu olaylar polis ve komiserlerin; emniyet men
suplarının gözüönünde cereyan etmiştir. Hatta ecza
ne sahibinin bir yakını komisere hitaben, «Komiser 
bey, niye müdahale etmiyorsun, vazifeni yapmıyor
sun?» dediği zaman, komiser tabancasını çekerek, 
«Sen bu işe müdahale etme, ağzını kurşunla doldu
rurum.» demiştir. 

Yine orada bulunan ve Dernek mensuplarından 
birisinin «Komiser bey, sana karşı geliyor, sen şikâ
yetçi ol, biz şahitlik yaparız.» demesi üzerine de, ko
miser davacı olmuştur. 

Saym senatörler, böyle bir olaya ben de şahit ol
dum. 

Bu sene 6 Haziran'da Sayın Genel Başkanımız 
Sivas'a gelecekti. Sivas'ta gece saat 24,00'de partiden 
çıktık, Sayın Senatör arkadaşım Hüseyin Öztürk ve 
bir muhtar yanımızda olduğu halde sokakta giderken 
Sivas Ülkü Ocakları Derneği mensuplarının saldırısı
na uğradık; tabancalar kullanıldı. Bu sırada polisler 
geldi, İl Başkanımız polise hitaben, «İşte suçlu kaçı
yor, tabanca elinde, yakala.» dedL Polis, il Başkanı
mıza aynen, «Peşinden gideyim de, beni mi vursun?.» 
demiştir. Bunun üzerine ti Başkanımızla polis ara
sında bir çekişme olmuştur. Hatta polis, «Sen bana 
karşı geliyorsun, görevimi yapmama engel oluyor
sun.» diye, İl Başkanımızı tartaklamaya çalışmıştır. 

Sayın üyeler; 
Şu anlatmış olduğum olaylar, Divriği'deki duru

mun ne kadar ciddî olduğunu, Divriği ilçemizde ya
şayan halkımızın çoğunluğunun mal ve can emniyeti
nin kalmadığım göstermektedir. 

Telgrafta belirtildiği üzere, mağdurların ilçede bu
lunan yetkililere itimadı kalmamıştır. Zaten bu olay
ların çıkmasının ve devam etmesinin ası! amili, ilçe
de bulunan kaymakamın, savcının, komiser ve poli
sin mütecavizleri himaye etmeleri, onlar ile iyi mü
nasebetler kurarak, bir olay sırasında bunları yaka
layıp adalete teslim etmemelerinden ileri gelmekte
dir. 

Bu itibarla, ballan Divriği ilçesinde bulunan yet
kililere itimadı kalmamıştır; bu sebeple olaylar de
vam edfp gelmektedir. 

Bu olaylar devam ettiği takdirde, ileride daha bü
yük olayların olacağından endişe duymaktayım. Çün
kü, Divriği'nin bir özelliği vardır, burada birtakım 
tahrikler ve birtakım karıştırıcı unsurlar araya girmek 
suretiyle haik arasında bir ikilik yaratılabilir, büyük 
çapta olaylar olabilir, hatta bir mezhep kavgasına 
dönüştürülebilir. Çünkü, Divriği ilçemizde ve köyle
rinde büyük miktarda Alevi vatandaşlarımız yaşa
maktadır. Bu olaylar, bir Aîevi, Sünni davası haline 
dönüştürülebilir. Bu takdirde, büyük çapta olaylar 
olur; ileride bunu telâfi etmek de mümkün olmaz. 

İşte bu nedenlerle Divriği'de durumun çok ciddî 
olduğunu nitelemek mecburiyetinde kaldım. 

Saym senatörler; 
Bu kürsüde bu tür olayları dile getiren, yetkilile

rin dikkatini çeken ilk ben olmadığım gibi, sonuncu 
konuşanın da ben olmayacağım kanaatindeyim. Çün
kü, maalesef bu kürsüden bu tür olaylar hakkında 
birçok konuşmalar olduğu, yetkililerin dikkati çekil
diği halde, tedbirler alınamamıştır. Yine memleketi
mizin her gün bir veya birçok yerlerinde çok üzücü 
olaylar devam etmektedir. Bu olaylar, hepimizi dü
şündürecek niteliktedir. Tedbir alınmadığı takdirde, 
ileride memleketimiz, milletimiz bu tür olaylardan 
büyük çapta zarar görebilir. 

Bu itibarla, evvelâ bu kürsüden Hükümette bulu
nan en yetkili makamlara, şahıslara seslenmek mec
buriyetindeyiz : Neredesiniz, ne duruyorsunuz?... Bu 
tedbirleri geciktirmeden almak mecburiyetindesiniz. 

Sayın senatörler, benim maruzatım bu kadardır. 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim; ba
na söz verdiği için Sayın Başkana teşekkür eder, say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Saym Baş

kan, biraz evvel Mehmet Feyyat iki kelime sarfet-
mişîir. Ben ,bu toplumda mevcut olan birçok dürüst 
insandan birisi olmaktan dolayı iftihar ediyorum. Be-
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nim için «Hırsız» tabirini kullanmıştır. Bunu, kendi
sini ispata davet ediyorum. İspat etmediği müddetçe, 
bu cemiyette en aşağılık, en namussuz, en şerefsiz 
insan olarak kalacağını ve bunun zabıtlara geçmesini 
istiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, tı
marhaneliktir, kusuruna bakmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kara, karşılıklı tarizlerde bu* 
lunuldu. Siz de lütfen... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Efendim, bu
rası çobanlık yeri değildir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim müsaade buyu
run, lütfen. Sayın Meîımet Feyyat, karşılıklı konuş
mayın. 

Buradan da, «Sayın Feyyat'ın burada yeri olmadı
ğı, falan yerde bulunması gerektiği» tarzında tariz
lerde bulunuldu. İki tarafın da sözlerini geri alması
nı, Başkanınız olarak huzurunuzda rica ediyorum. 

Lütfen Sayın Kara... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Havale edi

lirse, bunun böyle olduğunu ispat etmek mümkün
dür benim için. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sulukule değnekçisi gibi ikide bir karıştırıp du
ruyor. Aşağılık adam, Allah belânı versin. 

BALKAN — Bir dakika Sayın Feyyat. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Aşağılık 

adam şensin, terbiyesiz adam. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kara, lütfen mü
saade buyurun. Üyeler karşılıklı olarak birbirlerine 
yaptıkları tarizlerde... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Soyadını sor
madım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; her iki 
taraf da lütfen sözlerinizi geri alınız efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İnsan değiîki, 
kişiliği yoktur, muhatap olarak almıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, rica ediyorum 
efendim. 

3. — Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu ve 10 ar
kadaşının, yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın 
sorunlarına dair Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/62) 

BAŞKAN — Şimdi gündeme geçiyoruz efendim. 
Başkanlık Divanının sunuşları var, onları arz ediyo
rum. 

Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın sorun
ları hakkında bir Senato Araştırmasını öneren Kay
seri Üyesi Sayın Ziya Müezzinoğlu ve 10 arkadaşı 
tarafından verilen önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yabancı ülkelerde çalışan ve yakınlarıyle birlikte 

sayısı 1,5 milyona ulaştığı tahmin edilen yurttaşla
rımızın sorunları hakkında bir Senato Araştırması 
yapılması için 10 arkadaşımla birlikte hazırlamış ol
duğumuz araştırma önergesi ilişikte sunulmuştur. 

İçtüzüğün 133 ve 134 ncü maddeleri uyarınca ge
reğini arz ederim. 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

Senato Araştırması : 

Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımız; 
I - 1960 yılında ilk Türk işçilerinin çalışmak 

için Federal Almanya'ya gitmesi ile başlayan işgücü, 
bilindiği gibi, onu izleyen yıllarda hızla gelişerek kı
sa zamanda büyük boyutlara ulaşmıştır. Bugün Fe
deral Almanya yanında, öteki Avrupa ülkeleri (Avus
turya, Belçika, Fransa, Holanda, Danimarka, İsveç) 
ile Libya, Kanada ve Avustralya'da çalışarak yaşa
yan yurttaşlarımızın ve yanlarındaki yakınlarının sa
yısının 1,5 milyon dolayında olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Ülkemizdeki yaygın işsizlik nedeni ile ailelerini 
geçindirmek ve geleceklerini güvence altına almak 
için büyük fedakârlıkları göze alarak yabancı ülke
lerde çalışmayı kabul eden bu yurttaşlarımızın eko
nomimize büyük katkıda bulundukları genellikle bili
nen bir gerçektir. Ne var kı\ söz konusu yurttaşları
mızın çeşitli nedenlerle bir çok güçlüklerle karşıkar-
şıya bulundukları da bir gerçektir. 

Nitekim, bir süre önce TRT Bonn'dan verdiği bir 
haberde, Almanya'da yaşayan 1,5 milyon Türk'ün 
kendi kendine çok kez şu soruyu sorduğunu bildiri
yordu: «Bizim halimiz ne olacaktır.»? 

Aslında, Almanya'daki yurttaşlarımız gibi, öteki 
ülkelerde yaşayan ve çalışan yurttaşlarımız da bu so
ruyu birbirine sık sık sormaktadır. Çünkü, aradan 
uzun zaman geçtiği halde bir çok sorunları çözüm-
Ienememiştir. Petrol bunalımından sonra ise, durum 
daha da güçleşmiş görünmektedir. 

II - Kısaca ifade etmek gerekirse, yabancı ülke
lerde çalışan yurttaşlarımızın sorunlarının Türkiye'ye 
ve ilgili ülkeye dönük çok yönlü sorunlar olduğunu 
söylemek doğru olur. Oturma izni, çalışma koşulla
rı, sosyal güvenlik, meslekî eğitim, çocukların eği
timi, tasarrufların değerlendirilmesi, anavatanla iliş
kiler, konsolosluk işlemleri, ve gidiş - gelişle ilgili ko
nular bu sorunlardan başlıcalarını oluşturmaktadır. 
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1. — Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın 
ilk bakışta göze çarpan sorunlarından biri oturma 
ve yerleşme konusudur. Özellikle Federal Almanya 
ve Fransa'da çalışmakta olan işçilerimizin önemli bir 
bölümünün, bu ülkelerin koşullarına göre, en ilkel 
şartlar içinde yaşadıkları bilinmektedir. Bu durum, 
o ülkelerin basınında da zaman zaman söz konusu 
olmuş ve işçilerimizin bir çeşit «ikinci sınıf insan» 
olarak görüldüğü belirtilmiştir. 

İşçilerin ailelerini getirmelerine izin verilmemesi, 
ya da bunun çok sıkı kayıtlara bağlanmış olması da 
başka bir sorundur ve bu yüzden bölünmüş ailelerin 
sayısı binleri bulmaktadır. 

2. — Çalışma alanına ilişkin konular ilgili ülke
lerle aramızda yapılan anlaşmalarla düzenlenmiş ol
makla birlikte, uygulamada aksakhklar vardır ve iş
çilerimiz yer yer eşit koşullar içinde çalışmadıkların
dan yakınmaktadırlar. 

Sayısı kesin olarak bilinmeyen bir bölüm yurtta
şımız da iş bulmak üzere izinsiz olarak gittikleri ül
kelerde, acı olduğu kadar düşündürücü bir «kaçak» 
yaşamı sürdürmektedir. 

3. — Sosyal güvenlik anlaşmaları çeşitli nedenler
le, tam olarak uygulanmamaktadır. Özellikle ilgili 
ülkelerde bu konuyu düzenleyen yasalar ile ülkemiz-
dekinin farklılığından doğan sorunlar çözümleneme-
miştir. 

4. — İşçilerimiz meslekî eğitim olanaklarından 
yararlanamadıkları gibi, çocuklarının eğitimi de her 
gün önemi biraz daha artan ve içinden nasıl çıkılaca
ğı bilinmeyen bir sorun halini almıştır. Eldeki bilgi
lere göre, Federal Almanya'da bulunan okul çağında
ki 140 bin Türk çocuğundan 94 bininin okula gittiği 
ve bunların içinden de ancak % 40'nın öğrenimini 
tamamladığı anlaşılmaktadır. Türkiye'den gönderilen 
öğretmenlerin seçimindeki aksakhklar ve ders araç ve 
gereçlerinin tam olarak sağlanamaması nedeniyle Al
man okullarına devam eden çocuklarımızın Türkçe 
eğitiminin de gereği gibi yürütülemediğini biliyoruz. 
Öteki ülkelerde de durum farklı değildir. Örneğin : 
Okul çağında 3 bin çocuğun bulunduğu anlaşılan 
Avusturalya'ya iki öğretmen gönderilmekle yetinil-
miştir. 

5. — İşçilerimizin sayısındaki artışa paralel ola
rak artan iş hacmi nedeniyle yeni konsolosluklar açıl
mış ve var olanların kadroları genişletilmek yoluna 
gidilmiş olmakla birlikte, basında bu konuda da za
man zaman şikâyet ve yakınmalar görülmektedir. 

İşçilerimizin çalışma yaşamı ile ilgili sorunlarında, 
onlara yardımcı olmak mahallî kuruluşlar ve işveren* 
lerle ilişkilerinde haklarını savunmak amacı ile ku* 
ruimuş olan çalışma ataşelikleri ise, verimli bir çalış
ma yönetiminin gerçekleştirilememesi nedeniyle bek
leneni sağlayamamıştır. 

6. — İşçilerimizin kendi sorunlarını birlikte ele 
almak için kurdukları dernekler, genellikle yardım ve 
destekten yoksun durumdadır. 

7. — İzinli geliş ve gidişlerle kesin olarak yurda 
dönüşte gümrüklerde karşılaşılan güçlüklerin önü 
alınamamıştır. Her türlü kolaylığın gösterileceği yo
lunda yetkililer tarafından zaman zaman yapılan 
açıklamalara karşın işçilerimizin bu konudaki şikâ
yetleri sürmektedir. 

Bedelsiz ithalât uygulamasında aynı amaçla yapıl
dığı bildirilen değişikliklerden asd yararlananların 
ises aracılar olduğu bir gerçektir. 

III - Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın 
çeşitli sorunları çözümlenmediği gibi, onların sağla
yabilecekleri olanakların tam olarak değerlendiril
mesi için de gerekli önlemler alınmamıştır. 

Bu alanda şimdiye kadar yapılan çalışmalar özel
likle yurda gönderilen döviz miktarım artırma amar 
çına dönük bulunmaktadır. Ne var ki, güven verici 
bir ortam yaratılamadığı için, 1974 yıhnda 1 mil
yar 426 milyon dolara kadar yükselen işçi dövizleri 
geliri, 1975 yıhnda 1 milyar 322 milyona, 1976 yılın
da da 1 milyara düşmüştür. 

Yerinde yapılan araştırmalara göre gelirlerinin ya
rısını biriktirdikleri anlaşılan işçilerimizin, bu neden
le, geri kalan tasarruflarını yabancı bankalarda tut
mayı yeğledikleri ve bunun bir bölümünü de aracılar 
eliyle, izinsiz ithalât ya da DCM biçiminde Tür
kiye'ye gelen kredilerin finansmanında kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Söz konusu tasarrufları «bölgesel şirketler» ve 
«hemşehri şirketleri» kurarak Türkiye'de yatırım yap
mak suretiyle en yararlı bir biçimde değerlendirmek 
için işçilerimizin yaptıkları girişimler Hükümetçe ge
rekli ilgi ve yardımın gösterilmemesi nedeniyle geliş
memiştir. Eldeki bilgilere göre şimdiye kadar yalnız 
Federal Almanya'da 128 şirket kurulduğu halde bun
lardan ancak 28'i projelerini tamamlayarak üretim 
aşamasına geçmiş bulunmaktadır. Ortaklarının özelli
ği yanında, ekonomimize sağlayacağı katkı bakımın
dan da önem taşıyan ve bu nedenle öncelikle teşvik 
ve yardıma değer bulunan bu şirketler genel teşvik po
litikası üstünde bir uygulamadan yoksundur. 
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Öte yandan, ekonomik ve sosyal bakımlardan ta
sarruf kadar önemli olan, işçilerimizin çalıştıkları ileri 
sanayi ülkelerinde topladıkları bilgi ve mecerinin de
ğerlendirilmesi konusu da ortada kalmıştır. Son iki 
yıl içinde Federal Almanya'dan dönen 130 bin Türk 
işçisinin bugünkü durumları bunun en canlı örneğidir. 
Bu amaçla yıllar önce Türkiye ile Federal Almanya 
arasında imzalanmış olan ve dönen işçilerinin belli 
faaliyet dallarına yöneltilmesini öngören anlaşma iş
lememektedir. 

Nihayet, bu kadar büyük sayıda yurttaşımızın ya
bancı ülkelerle aramızdaki ilişkileri geliştirmek açı
sından sağladığı olanaklar da şimdiye kadar değerlen
dirilmemiştir. Oysa, halktan - halka olan ilişkiler ça
ğımızda bu zamandan çok önem kazanmış bulunmak
tadır. 

IV. - Buraya kadar olan açıklamalardan anlaşıla
cağı üzere, yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın 
birçok sorunları, aradan uzun zaman geçtiği halde çö
zümlenmediği gibi, bunların oluşturduğu olanaklar da 
tam olarak değerlendirilmemiştir. Bunun nedenini, 
konuyu tümü ile kavrayan sağlıklı bir politika oluş-
turulmamasında aramak doğru olur. Gerçekçi bir yak
laşımla konunun tümü birden ele alınarak içe ve dışa 
dönük sorunlar için anlamlı bir program oluşturul
ması gerekirken, şimdiye kadar yapılan çalışmalar 
daha çok işçi dövizlerini artırmak amacına dönük kal
mıştır. Bu nedenle, işçilerimizde giderek onların bul
duğu bir deyimle, kendilerini bir «döviz makinası» 
gözüyle bakıldığı izlenimi doğmuş bulunmaktadır. 

Yabanc» ülkelerde güç koşullar altında yaşam 
kavgası verirken karşılaştıkları güçlükleri yenmek için 
Türk Devletini her zaman yanlarında görmek iste
yen Ve birlikte yaşadıkları toplumun oluşturduğu bi
linç içinde ülkemize sağlayabilecekleri olanakların 
en iyi biçimde değerlendirilmesini bekleyen yurttaşla
rımız, istenilen ve beklenen ölçüde bunun gerçek
leşmediğini görmenin derin üzüntüsü içindedirler. Bu 
arada, öteki ülkelerden gelen işçilerin sorunları çözüm
lenmiş olduğu halde kendi sorunlarının askıda kalmış 

olması ve çalıştıkları ülkelerden bazılarında kendile
rine oy hakkı tanındığı halde Türkiye'deki seçimler
de oy kullanmalarını sağlamak için yapılan girişim
lerin şimdiye kadar sonuçlanmamış olması gibi göz
lemler yurttaşlarımızın ortak kaygı ve üzüntülerini 
ayrıca artırmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, her bakımdan çok önemli 
bîr sorunla karşı karşıya bulunuyoruz. Sorun toplu
mumuzun en dinamik kesiminde yer alan 1,5 milyon 
yurttaşımızın, onların Türkiye'deki yakınları da göz-
önüne alınırsa, 4 - 5 milyon insanın sorunudur ve kısa 
zamanda sağlıklı bir biçimde çözümlenmediği takdir
de toplumumuzda kırgın ve kızgın insanların sayısı
nın önemli ölçüde artması söz konusudur.. 

Bu nedenlerle yabancı ülkelerdeki yurttaşlarımızla 
ilgili konuların bugünkü durumu ile ileriye dönük 
yönlerinin, yurt içine ve yurt dışına dönük yönleriyle 
birlikte bir Senato Araştırması çerçevesinde hemen 
ele alınmasının gerekli olduğu kanısındayız. Böylece 
bugünkü durumu ve nedenlerini ortaya koyarak ace
le alınması zorunlu önlemleri belirlerken, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında yabancı ülkelerdeki 
yurttaşlarımız için öngörülecek sağlıklı bir Devlet 
politikasının ilkelerini saptamak olanağını da elde et
miş olacaktır. 

Kayseri Senatörü 
Ziya Müezzinoğlu 

Trabzon Senatörü 
Hasan Güven 

Muğla Senatörü 
Fevzi Özer 

Artvin Senatörü 
Recai Kocaman 

Ordu Senatörü 
Şevket Koksal 

Adana Senatörü 
Hayri Öner 

îstanbul Senatörü 
Fevzi Hakkı Esatolğu 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhsin Batur 

Zonguldak Senatörü 
Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN 

Antalya Senatörü 
Reşat Oğuz 

Gereği yapılacaktır efendim. 
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V. — GÖRÜŞİ 

1. — Küçüklerin Korunması Konusunda Makam
ların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna dair sözleş
meye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kahul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 11449; C. Sena
tosu : l i 488) (S. Sayısı : 643) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; şimdi, gündemimizin 
«Haklarında ivedilik kararı verilen işler» kısmında bu
lunan «Küçüklerin korunması konusunda makam
ların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleşme
ye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun ta
sarısının 18 nci Birleşimde görüşmüş olduğumuz kı
sımdan sonraki kısmını görüşmek üzere müzakerelere 
başlıyoruz. 

Şimdi, sözü edilen 643 sıra sayılı kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmelere başlayacağız. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanı 

Sayın Kâmran İnan ve Dışişleri Bakam adına yet
kili kılman Konsolosluk Sözleşmeleri Dairesi Reisi 
Vedat Erkul yerlerini almışlardır. 

Tümü üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Tümü üzerinde söz ialmak isteyen sayın üye var mı 
efendim? Komisyon Başkam Sayın Kâmran İnan, 
buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Senato Yüksek Heyeti bu kanun 
tasarısını 30 Aralık 1976 Perşembe günü görüşmeye 
başlamıştı. Görüşmelerin yanda kalmasının sorumlu
luğa maalesef bana aittir; bu bakımdan Yüksek He
yetten özür dilerim. Aynı sırada, Bütçe ve Fian Ko
misyonunda yapılmakta olan Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde söz istemiştim, Başkanlıkça çağrıldım 
ve Komisyonu temsilen başka sayın üye de bulun
madığından, görüşmeler yarıda kalmıştı. Bu bakımdan 
kusurluyum; affmızı dilerim Sayın Başkan. 

Bu vesileyle, müsaade buyurursanız, tümü üzerinde 
söz alan Sayın Üye Sırrı Atalay; bir kısmım dinlemiş
tim, bir kısmını da zabıtlardan okudum 11 sayfalık 
bir beyanda bulunmuşlar. Dikkatle tetkik ettim, bu 11 

(T) 643 ve 643'e 1 nci ek S. Saydı basmay azılar 
30 . 12 . 1976 tarihli 18 nci Birleşim tutanağına ek
lidir. 

ÜLEN İŞLER 

sayfalık beyanın bir tek cümlesinin dışmdakilerinin 
tamamının görüşülmekte bulunan konu ve tasan ile 
ügisi yoktur. Tek ilgili olan cümle, o da, 15 nci mad
dede, «Hükümetin kendi hakkını saldı tutmak yolan
daki beyanı ve bunun tasdik belgesinin Hollanda 
Dışişleri Bakanlığına tevdii sırasında bu beyamn ora
da da yapılması» dır. 

Burada tereddütlerini izhar ettiler; tereddütü mu
cip bir hal yoktur. 15 nci madde sarahaten «Âkit dev
letlerden veya katılmak isteyen devletlerden herhangi 
birisi bu hüküm içerisinde hakkını mahfuz tutabilir» 
demektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Ada
let Bakanlığı tarafından bunu mahfuz tutacağım be
yan etmiştir ve Yüksek Heyetçe tasdik bayurulduğu 
takdirde, Dışişleri Bakanlığımızca tasdik belgelerinin 
tevdii sırasında bu beyan yapılacaktır. Bu, milletler
arası hukuk teamülündendir, başka türlü olması dü
şünülemez. 

Kendi beyanlarının diğer hususları hepsi son dere
ce üzücüdür. Bunlara cevap vermeyi de düşünmüyo
rum. Yalnız, bu vesileyle bir noktayı hatırlatmak is
terim. 

Kendilerinin mensup bulunduğu siyasî Partinin 
Sayın Genel Sekreterinin, dün, ben bunu okurken 
bir beyanlarım radyodan dinledim. 

«Bir siyasî partinin yıkıcı beyanlarda bulunduğu
nu» ifade ettiler. Sayın Genel Sekreterin sadece bu 
metni okumalarını rica edeceğim. Buradan üzülerek 
ifade edeyim ki; bu Anlaşma vesilesiyle söz almak 
suretiyle Hükümet veya iktidarı yıpratmanın çok öte
sine gidilerek Devleti ve rejimi yıpratıcı bazı ifade
ler kulîamlmiştır. Bunun karşısında üzüntümü beyan 
etmek isterim ve bu meseleyi hu*ada bırakıyorum. 

Kendilerinin üzerinde durduğu bir konuyu esasen 
Komisyonda ben açmıştım, Meselenin görüşülmeye 
başlaması sırasında Türkiye'de gerçekten yüzbinlerce 
korunmaya muhtaç çocuk bulunduğunu ve bu Anlaş
mayı La Haye Özel Hukuk Konferansında ilk imza 
eden veya katılan Devletlerin bu sosyal meseleleri 
büyük ölçüde halletmiş toplumlar olmaları itibariyle 
bizden farklı bünyeye sahip bulunduklarını da ifade 
etmiştim; ama oradan başlayarak geiip de Sayın Ata-
lay'ın bu gittiği istikamette kullandığı bazı ifadeleri 
ben üzülerek takip ettim, okudum ve esasen bu ve
sile ile müsaade ederseniz bir endişemi izhar ede
yim, 

Son dört haftadan beri gerek gündem dışı beyan
larla ve gerekse bu tasan vesile ittihaz edilmek su-
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reîiyie yaratılmak istenen tansiyon, açılmak istenen 
uçurum ve siyasî partiler arasında koparılmak iste
nen diyalog, bu memleketin geleceği, rejim ve Devlet 
bakımından hayırlı ve müspet bir tutum değildir. Be
nim temennim bunun süratle son bulması ve Parla
mentonun çok daha etkili ve YerimM bir çalışma 
düzeyine girmesidir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın înan. 
Kars Üyesi Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz efen

dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Küçüklerin korunması konusunda makamların yet

kisine ve uygulanacak kanuna dair Sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı
nın görüşülmesi sırasında bir önceki Birleşimde ben 
görüşlerimi ifade etmeye çalışmıştım. 

Biraz önce Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu Sayın Başkanının be
yanatını hepimiz dinledik. Asıl üzüntü; asıl üzüntüyü 
duyabilmek sanırım, Sayın Başkanın beyanatı etrafın
da dönmesi gereklidir. Sayın Başkan «Bir üyenin gö
rüşlerinin rejim ve Devleti yıkmaya matuf okluğunu» 
ifade eltiler ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reterinin dünkü beyanatı için bir misale tanık olarak 
tutanaklardaki bu görüşmenin gösterilebileceğini ifa
de ettiler. Eğer, geçen Birleşimde yapılan konuşma 
konuyla ilgili değil idiyse, Sayın Başkanın konuşma
sının konuyla ilgisi neydi? Sayın Başkan konu ile ilgili 
herhangi bir meseleyi mi getirdiler. Yoksa bir üye
nin konuşmasına cevap vermek suretiyle çok yumuşak 
ifadeler içerisinde çok ağır ithamlarda mı bulundular? 
Gerçekten görülen odur ki; yumuşak bir üslup içinde 
çok ağır ifadeler taşımaktadır, Sayın Komisyon Baş
kanının sözleri. 

Evvelâ komisyon başkanları teknik bir heyetin 
başkanları olmalarına göre davranışlarında ve ko
nuşmalarında üyelere karşı sert tepkilerde ve sert dav
ranışta bulunmamaları gerekirdi. Sayın Komisyon 
Başkanının bir üyenin konuşmasını, «Devleti ve re
jimi tahrip eder» diye göstermesi gerçekten çok hay
ret verici ve düşündürücüdür. 

Şimdi, ben Sayın İnan'dan konu dışına çıkıp so
rabilir miyim? Benim konuşmamın hangi cümlesi ve 
hangi şekli rejime ve Devleti tahribe matuftur? 

Çünkü, ifade ettiler, dediler ki; bu konuşma başlı 
başına bir örnektir. Bu çok ağır bir suçlamadır. Bir 
bakıma yumuşak gözüküyor; ama çok ağır bir suç
lamadır. Saym İnan'a saygı ve sevgim vardır; ama 

bu suçlamayı ben talihsiz bir suçlama olarak görü-
ıiim. Çünkü, benim Demirel'i ve bugünkü Hükümeti 
hedef tutan ve muhalefete mensup bir üye olarak bir 
yasa tasarısı dolayısıyle bugünkü siyasî iktidarın dav
ranışım teşhis; teşhir değil, teşhis masasında bir ame
liyata tabi tutup gerçek yüzünü ortaya koymamı bir 
iktidar mensubu olarak Saym fnan'ın rejimi ve Dev
leti tahrip eden bir davranış olduğunu ifade ettiğine, 
göre, Sayın İnan lütfen açıkça konuşmamın hangi 
bendinin, hangi kısmının ve hangi satırının.. «De
mirci'm icracı patron, icra eden patron» ifadelerim 
Devlet mi!.. Sizin gerçekten okuyan bir insan olarak 
Demirel'i ve bugünkü Hükümeti Devlet ve rejim di-

ı ye almanızı hayretle müşahade ettim. Gerçekten ye
rimde bugün hiç bir şekilde konuşmamayı düşünüyor
dum; ama siz bugünkü siyasî iktidarı Devlet ve rejim 
olarak aldınız. Demireî, zihniyeti ve icraahyîe Tür
kiye'nin kaderi değildir. Demireî, Devlet değildir. 
Demire!, rejim de değildir. Demireî, bugün vatandaşın 
çoğunluğu üe, onun özlemi ile, onun iradesiyle ters 
düşmüş, mutabakat halinde olan ve demokratik anla
yış içerisinde her an, her gün gitmesi mukadder olan, 
hele bir seçim vadesinden ibaret olan, nihayet ikti
dar yetkisini kullanan bir kişi, iktidar yetkisini kulla
nan bir Hükümettir. Bunun eleştirisini Devleti tah
rip.. işte üzerinde durduğumuz zihniyet bu. Ara
mızdaki fark bu. Yıllardan beri, günlerden beri söy-

i iediğimiz bu. A. P. yandaşları ve mensupları A.P.'ye 
yapılan tenkidi, eleştiriyi Devlete yapmak istiyorlar, 
Devlete yapılmış diye farz ediyorlar, bunlardan bir 
türlü kurtulamadık. 

Demirei'in şahsına ve icraatına, (Şahsı da bizimle 
ilgili değil, şahsına yapnııyoivz) icraatıyle ilgili olarak 
yaptığımız eleştiriler çok kıymetli arkadaşım, gerçek
ten ba<tiii anlayışta oian arkadaşımın gelip Demirel'i 
ve bugünkü Hükümetin eleşiirssiyle igili konuları 
Devleti ve rejimi yıkmaya matuf».. Deniz Gezmiş'i 
darağacma götüren zhniyet de bu zihniyetti. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen tasarı üzerinde. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

farkı.... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun. 
Efendim, gerektiği tarzda Sayın Komisyon Başkanı
nın konuşması üzerine söz verdim ve gerektiği tarzda 
cevap verdiniz; ama bu minval üzerinde devam eder
se 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
rastgele bir konuşma değildir. Dışişleri Komisyonu 
Başkam, bir üyenin kokuşmasından sonra gelip bu 
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kürsüde birkaç dakika önce «Sırrı Atalay'ın konuş
ması Devleti ve rejimi tahrip için bir örnektir» diye 
ifade ettiler. Nasıl ilgisi yok Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — O kısmı cevaplayın efendim, buyurun 
efendim. 

SîRRI ATALAY (Devamla) — Bunun nasıl ilgisi 
yok? 

Sayın İnan, lütfen sizi hukuk açısından, sizi ob
jektif adalet açısından bu konuşmanızı açskhğa ka
vuşturmaya davet ediyorum, Komisyon Başkanı ola
rak siz Sayın İnan olarak herhangi bir yer
de bunu ifade edebilirdiniz ama Cumhuriyet 
Senatosu diş ilişkilerini temsil eden Dişişleri 
Komisyonu Başkam olarak sizin omuzunuzda 
sorumluluklar vardır, yükümlülükler vardır. Siz bura
dan Demirel'e eleştirileri, Demirel ve onun başında 
bulunduğu Anayasanın 105 nci maddesine göre so
rumluluğu doğrudan doğruya kendisine ait olan Hü
kümete eleştirileri Devlete götürdünüz, rejime götür-
dünüz. Benim konuşmalarımın, Devlet ve rejim tahri
biyle ilgili bir kısmını tasavvur ve talimin dahi etmem 
ve kendimi bunun çok uzağında görürüm; ama si
zin bu zilmiyetinizi kınamıyorum da. Sizi bundan do
layı kınamıyorum; ama ben bu savunuculuğu size 
yakıştıramadım ve bu şekilde bir iktidar mensubuna 
yönelik eleştirileri Devlet ve rejim tahripçüiğiyîe, bir
leştirip bir kompozisyon halinde buraya getirmek ger
çekten hazindir. 

İşte bu hazinliktir ki, bu zihniyettir ki, mücadele
mizi biz belli bir normal statü içerisinde sürdüremi-
yoruz. Sürdürmemize imkân yok. Çünkü, bizi ic
bar ediyorsunuz; bütün konuşmalarımızla siyasî ikti
darın zihniyetini ortaya koymaya, siz mecbur ediyor
sunuz. 

Davranışlarıyla; Adalet Partisi ve Hükümet ve Sa
yın Komisyon Başkanı siz biraz önceki konuşmanızla 
da aynı metodu uyguluyorsunuz 

Demek ki, Adalet Partisi ekolünden başka türlü 
yetişmeye imkân yok 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Söz sırası Sayın Ucuzaî'da. Buyurunuz Sayın 

Ucuza!. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarun; 
Şu anda müzakeresini yaptığımız tasarı, bildiği

niz gibi, 15 yıl evvel o tarihle mevcut olan Hükümet 
tarafından imzalanmış bir sözleşmenin tasdikine da
irdir. 

Sözleşme, insancıl duygulardan hareket ederek 
küçüklerin vatandaş olduğu ülkede, ikamet ettiği ül
kede hangi haklara sahip olduğunu tespit etmiş, ken
di memleketinde oturmayıp başka bir yerde oturan 
küçüklerin de haklarının oturduğu ülke tarafından 
korunmasını ve vatandaşı olduğu ülkenin tanıdığı hak
ların yerine getirilmesi yolunda tespit edilmiş 25 mad
deden ibaret bir sözleşmedir. 

Şimdi, biraz evvel burada konuşan arkadaşımız 
27 senelik parlamento tecrübesi bulunan bir kişi. 

Müzakere hangi mesele üzerinde açılırsa, fikirler 
o mesele üzerinde yürütülür. 1961 tarihinde bu sözleş
meyi imza eden Başbakan, Demirel değildi. Sözleşme
de eksiklik varsa, Sözleşmede küçüklerin hakkı ko-
runamıyoısa, bu Sözleşmenin eksiklikleri ortaya ko
nur ve o tarihte Başbakan olan kişinin bu mevzuda 
kendi küçüklerinin baklanı koruma yolunda gerekli 
itinayı göstermediği dile getirilir; ama Sayın Atalay' 
in, benim 12 senelik tecrübem, âdetidir; her meseleyi 
mutlaka kafasındaki bir yere götürmek ister, o mese
le üzerinde değil, mutlaka söylemek istediği şeyi söy
lemek için bu kürsüye gelir. 

Sayın Komisyon Başkanının Sayın Atalay'ın tu
tumunu yadırgamaması gerekirdi. 

Benim şimdi kendilerinden sorma imkânım olsa, 
15 yıl evvel imza edilen bu Sözleşmenin Demirel'le 
ne alâkası var, sorusunu soracağım. 

«İcracı patron» tabirini ne maksatla kullandığı 
hepinizce malum. Kendisine göre, «Fransa'da böyle 
deniyor.» diyor; ama bu tabiri bir başka maksatla 
kullandığı da bütün gerçekleriyle ortada. 

DemirePin icraatının şu tasarıyle ne alâkası var?. 
«Vardır.» diyebilir mi?. Sadece, geciken bir şeyin 
tasdikini biran evvel huzurunuza getirip kanunlaştır
masından başka Demirel'e düçen bir çaba yoktur. 

Şimdi, sayın arkadaşımızdan sorabilir miyiz? Dev
let ve rejim yıkıcıların mahkemelerce verilmiş ve safa
hattan geçmiş idam kararları huzurunuzda görüşülmüş, 
münakaşası, müzakeresi yapılmış, neticede, mahkeme
ce verilen idam kararlarının infazı kararlaştırılmış; ara
dan seneler geçmiştir. Her kürsüye çıkışta, «Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları, masum çocuklar, ömrünün 
baharım yaşayan kişiler...» gibi, birtakım yerlere hoş 
görünmek için burayı basamak ederek konuşmadan 
bu millete ne yarar gelir; ben bunu anlayamıyorum 
değerli arkadaşlarım. 

Bizim zihniyetimiz onları idam ettirmiş... Gerçek
ler bu kadar tahrif edilmez, değerli arkadaşlarım. 
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının işlediği suçları say-
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mak mümkün değil. Huzurunuza gelen dosyaları iki 
çuvaldan ibaretti. Niçin bu yola çıktıklarım kendile
ri yetkili mahkemelerin huzurunda beyan etmişlerdi. 
«işlediğimiz suçların maksadı budur. Biz Lenin'ciyiz, 
biz Marx'cıyız, biz mevcut rejimi yıkıp o rejimi ge
tireceğiz.» diye kendi ikrarları var, müdafaaları bu 
yolda. Mahkemeye tevdi ettikleri 256 sayfalık mü
dafaaların çok arzu ederdim ki hepiniz tetkik etme 
imkânım bulaşınız. Nerelerden neleri toplayarak ken
dilerine basamak yapıp ve kimleri gayelerine ters 
düştüğü için kötüleme yoluna gittiklerini göreceksi
niz. 

Evvelâ, bu Devletin kurucusu büyük asker, büyük 
Devlet adamı Atatürk'ü birtakım ithamlann altında 
bırakarak mahkemeye müdafaalarını veren kişiler. 

Hiç kimse arzu etmezdi. Şayet ömürlerinin baha
rında iseler devam ettiği fakülteyi bitirirdi, istanbul 
Hukuk Fakültesi üçüncü sınıfında talebe. Bu talebe
lik müddeti içinde sekiz defa tevkif edilmiş, istanbul 
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu ihraç etmiş, ihraç 
edildiği tarihte Deniz Gezmiş Filistin'de Kurtuluş 
Cephesinde talim görüyor. 

Değerli arkadaşlarım; bunlar kendi beyanı, Da
nıştay kendisine tebligat yapamıyor. Annesinin ve 
babasının nerede olduğunu bilmiyor. Sonra bunu ma
sum bir Türk genciymiş gibi getirip bu kürsüye koya
caksınız; bu mümkün değil arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sizin de konuya av
det etmenizi istirham ediyorum; lütfen efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam buyurun. 
Anlıyorum... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 15 sene evvel 
1961'in 5 Ekiminde imzalanan bir sözleşmenin basa
mak edilerek gelip burada Demirci Hükümetine şu 
veya bu şekilde dil uzatmaya kimsenin hakkı yok. 
«Tenkid ettim.,» diyor. Neyi tenkid ediyorsunuz? 
5 Ekim 1961 tarihinde La Haye'de imza edilen Söz
leşmeyle bugünkü Hükümetin ne alâkası var? 

Demirel vatandaşın çoğunluğunun düşüncesine 
ters düşmüş... Demirel Hükümetini düşürmek için 
kaçıncı defa tecrübe ettiniz. Yüce Meclisin kaç defa 
itimat oyunu aldığma göre, 27 sene parlamenterlik 
tecrübesi olan bir kişinin gelip burada vatandaşın ek
seriyetinin düşüncesine ters düştüğü gibi ithama ne 
hakkınız var? 

Yaklaşıyor, 1977 seçimleri geliyor. Kimin vatan
daşın düşüncesine ters düştüğünü, vatandaş göstere
cektir, 

Sayın Başkanın, ikazları üzerine dönüyorum de
ğerli arkadaşîarcm. Sözleşme, küçüklerin hakkım ko
ruyacak vasıfta tanzim edilmiştir. Ne var ki, biz tas
dikte gecikmişiz. Meseleyi daha fazla uzatmadan 
biran önce yüksek iradelerinizle bu tasarının kabulün
de yarar vardır. Bendeniz de aynı fikirdeyim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. Tü

mü üzerinde müzakereler bitmiştir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun Sayın Tahtakıhç. 
Uşak Üyesi Sayın Ahmet Tahtakıhç, buyurun 

efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Parlamentoların varlığını ve görev yapmasını te-
melleyen, güçlendiren anaprensipler vardır. Bunlar 
arasında komisyon başkanlarının, parlamentoları tem-
silen konuşması ve o ölçüde kalması zorunluluğu da 
vardır. Komisyon Başkanı, seçildikten sonra partisi
nin elemanı değildir. Bu ananeyi bu Parlamentoda 
kurmamız lâzım. 

Zannederim 1965 yıllarındaydı; bir komisyon baş
kanının, bir partinin sözcüsü olarak Kıbrıs mevzu-
sunda söz aldığım; görünce; bu temel fikrimi Millet 
Meclisinde de söylemiştim. Parlamentoların varlığı, 
demek ki komisyon başkanlarının her konuştuğu ke
limede, her davranışında Parlamentoyu temsilen hare
ket etmek zorunluluğunu kendisi iyice bilmeli ve bu
nun idraki içinde olmalı. 

Şimdi arkadaşlar, üzülerek söylüyeyim; bu Per
şembe günü maalesef (şimdiye kadar devamda çok 
İsrarlıyım) Sırrı Atalay'm konuşmasını dinlemedim. 
Dinleyemedim ve bu Birleşime gelirken de vazifem 
olduğu halde okuyamadım; bu konuya değinmiyo
rum, 

Hakikaten, Komisyon Başkanı Sayın İnan kendi
sine göre mesleğinde yetişmiş, Parlamentoda da ça
lışmaya yönelmiş bir arkadaşımız. Parlamento üze
rindeki titizliğim dolayısıyle (varlığı üzerinde) bir ar
kadaşımız Türk - Amerikan ilişkileri üzerinde bura
da konuşurken, kendileri oturduğu yerden hazımsız
lık gösterdiler. Ziyaret ettim kendisini; dedim ki, 
«Komisyon Başkam, parlamenter serbesttir. Amerika 
ile münasebetlerimizin etkisini Hükümet düşünür; 
fakat bir parlamenter duyduğunu, düşündüğünü söy-
leycmezsc kürsü masuniyeti kürsü varlığı ortada kal
maz. Hatta, Türk - Amerikan ilişkileri hakkındaki 
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bu konuşma azdır biîe» diye kendisine özel olarak de- i 
ğer verdiğim için ziyaret ettim, I 

Şimdi, kendilerinden rica ediyorum: Arkadaşlar, 
çocukların korunması ile ilgili milletlerarası bir söz
leşme 1951'de imzaya açık tutulmuş, 1976'da bunu 
biz Parlamento olarak onaylıyoruz. Bu onaylama sı
rasında Türkiye'de çocukların vaziyeti hakkında ko
nuşma açılması memleketin de lehinedir, Hükümetin 
de dikkate alırsa lehindedir, çocuklarımızın da lehine
dir. Meselâ, Doğramacı Çocuk Hastanesini kurduğu 
gün kendisini ziyaret ettim, «Acaba bir besin enstitü
sü kurabilir misiniz?» diye. Görevliydim ve 3 milyon 
lira tahsis etmek için de elimden geleni yapacağımı i 
«503! edim. 

Bismil'deki çocukların belli yaştakilerinin protein-
sizlikten dolayı; farzımuhal Î953'de doğanlar yok, 
1958'de doğan bir tek çocuk yok, falan yerde kızamık 
çocukların gözüne gölge düşürmüş; milletlerarası bir 
anlaşmayı tasdik ederken bunların Parlamento kürsü- I 
süne getirilmesi, memleketteki Parlamento denetimi
nin sağlığına işarettir. i 

Parlamento birtakım protokol kaidelerinin yeri de
ğildir. Kendileri çok iyi bilirler, bu kürsü masuniyeti, 
milletlerarası parlamenter rejimin yürüdüğü yerlerde I 
Parlamentonun varlığını meydana getiren bir numara- I 
h faktördür. Onun için ben kendilerinin, bir üyenin i 

ve o üyenin mensup olduğu partinin rejim, çocukların I 
korunması mevzunda ne dediyse hepsini kabul etme- ] 
sini beklerdim. Sebep; burası müzakere kürsüsüdür. I 
Yazılı konuşmaların kıskanmasının sebebi de sırasına I 
göre parlamentolarda İncil okunmuş olmasıdır. Bu 1 
nevi, parlamentoyu çalışmaktan alıkoymak için yapı- j 

lan davranışları önlemek amacıyîe yazılı konuşmalar I 
hakkında birtakım tahditler konmuştur; fakat bizim 
Parlamentomuz 1961 Anayasasından sonra da ne Se- I 
nat© bakımından, ne Millet Meclisi bakımından yerli 
yerine oturmamıştır, haklarına sahip değildir. Bir par- 1 
ti didişmesi içerisinde prensipler zedelenmiştir. 

Onun için Komisyon Başkam Sayın İnan. bir se- I 
natör arkadaşın konuşmasını esas alarak, «Konuların 
dışında olduğu için cevap vermiyorum» diyebilirdi, j 
Bir Komisyon Başkanının bu kadar değerlendirmeye { 
elbette hakkı olabilir; fakat onun dışında işi rejime 
kadar götürmek ve «Uçurumlar meydana geliyor, 
Devlet yıkıcılığı yapılıyor» gibi sözlerin bir Komisyon j 
Başkanından gelmesi, Parlamento varlığına karşı bir 
nevi büyük hatadır. Asıl sarsmh, bir Parlamento Ko
misyonu Başkanının böyle konuşmasıdır. j 
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Arkadaşlar, her zaman iyi niyet heyeti elemanı 
olarak Amerika'ya gidiyor. Amerika'da «Lobi» diye 
bir şey ortaya çıktı. Parlamentolar belli grupların hak
larım müdafaa ettiği için Sayın İnan yanarak geliyor, 
beyanlarını okudum. Demek ki, parlamenterler sıra
sına göre kendi memleketlerinin koşulları içerisinde 
belli menfaat zümrelerinin etkisi altında da kalabilir. 
Bunu kendilerinin beyanlarından okudum. Müsaade et
sinler de, Türkiye Parlamentosunda konuların dile 
getirilmesi, hatta ve hatta konuların taşması mevzu
bahis olsa dahi, Parlamentonun bir Komisyon Baş
kanı olarak konuyu böylece nitelendirmesi, bu yolda 
bir partili gibi hareket etmesi doğru bir hareket değil. 

Arkadaşlar; 

Çocuk meselesinde nereye kadar konuşulabilir? 
Mevzuu genişletelim; mahkemeler korunmaya muh
taç olan çocuklar için karar alır, bunun ıstırabı için
deyim. Kısa bir müddet bu işin sorumluluğunu üzeri
ne almış bir insanım. Mahkemelerin bugün korunma
ya muhtaç diye aldığı çocuklardan kaç tanesini koru
yabildik? Bunun nedenleri nedir; parasal mıdır, Dev
letin bu konuya alâka göstermemesinden mi ileri ge
liyor? Sonunda milletlerarası düzeye çıkıyorsunuz. 
Milletlerarası düzeyde çocukların korunmasını göze alı
yorsunuz. O memleketlerde hayvanların korunması 
için de dernekler ve sırasına göre tanzimler var. O 
halde, biz kendi çocuklarımızın korunmasında geç 
kaldığımızı böyle bir nedenle, böyle bir fırsattan isti
fade ederek bu kürsüye getirirsek, bu sadet dışına 
çıkmak olmaz, bunu evvelâ açıkça bilelim. Çünkü, 
milletlerarası bir taahhüde giriyoruz. 

Size bir hatıramı arz edeyim; Mac Arthur 1938 
senesinde Mareşal'ı trenle ziyarete gelmişti. Gelirken 
bizim toprak damlan ve Ankara'daki büyük binaları 
görmüş ve vazifesi bitince Mareşal'a «Bu büyük bina
ları nasıl yapıyorsunuz?» diye sormuş. Mareşal, «Mil
let para veriyor, biz yapıyoruz» deyince, «Vallahi 
çok sabırlı vatandaşınız var. O toprak evlerde otu
ranlar Amerika'da olsa, bu binaları yapmak için bi
ze para vermezler» cevabını veriyor. Siz zannediyor 
musunuz ki, gerçekleri herkes bizim bildiğimizden 
daha çok bilmiyor? O halde, bu Kanun görüşülürken, 
kendi çocuklarımızı gereği gibi koruyamıyoruz diye 
direnmek ve bunu bzraz sağa - sola taşarak dahi ol
sa ortaya koymak bir parlamenterin vazifesidir arka
daşlar. Başka türlü düşünürseniz, parlamento varlığım 
meydana getirmemiş olursunuz 

Onun için, Komisyon Başkanı arkadaşımdan rica 
ediyorum, parlamenterlerin bir konu hakkındaki eleş-
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tinlerini olsa olsa, «falan noktaları kanunun kapsamı 
dışında, konunun kapsamı dışında görmüş bulunuyo
rum» demekten başka söz söylemeleri, Parlamento 
varlığının sarsılması demektir. Bunu böylece açıklamış 
oluyorum, 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakılıç. 
Söz sırası Komisyon Başkanı Sayın Kâmran inan' 

da, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Bir kere daha söz almak zorunda kaldığım için de 
affınızı dilerim. 

Sayın Tahtakıhç'm beyanlarını dikkatle dinledim 
ve tecrübeli bir Devlet adamı sayın senatörün bana 
yönelik telkin ve tavsiyelerine de teşekkür ederim. 

Yalnız bir noktaya üzüldüm; bu derece Parla
mento ve Devlet tecrübesi olan bir zatın, bu derece 
önemli bîr konuşmayı yapmadan önce konuşmaların 
üzerinde cereyan ettiği metae vukuf peyda etmeleri 
gerekirdi. Kendileri okuduktan sonra göreceklerdir 
ki, bizzat bu kürsüden savunduktan prensipleri ren
cide eden sözler içindedir ve ben de ondan rencide 
olduğum içindir ki; bir Komisyon Başkanı ile bera
ber ben, her şeyden evvel Türkiye Cumhuriyetinin 
bir senatörüyüm ve bir senatör olarak da ihtiyaç duy
duğum zamanlarda vazifemi yapmak mecburiyetin
deyim. 

Yaptığım vazife ne idi? Dışarda memleketin mev
cut bulunan bu atmosferini buralara taşırmamak, 
buradan mümkünse dışarıya üflememek. Yaptığım 
vazife budur ve bu vazifeyi her zaman yapmam lâ
zım. 

Yine dikkat buyurmuşlardır ki konuşmam sıra
sında herhangi bîr sayın siyasî partinin ismi geçme
miştir ve buna da daima itina ederim, dikkat ede
rim. Komisyon Başkanı olarak da iki komisyonda 
başkanlık şerefini taşıyorum. Sayın komisyon üyele
riyle temas ederlerse, zannederim hakkımda edindik
leri intiba derecesinde menfi not almazlar. Gaye buy
du Sayın Başkan. 

Bu vesileyle Türk çocuklarının bütün meseleleri 
görüşülür, katıhrmı. Bu vesileyle bu memleketin sos
yal problemlerini, aile problemlerini hepsini getirebi
liriz; ama Sayın Başkan, bu vesileyle kendilerine son
radan sunacağım şu konuşmanın son sayfasındaki 
bilhassa bir cümleyi bu çatı altında kullandığınız an
dan itibaren, kendilerinin savunduktan ve benim yüz-
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de bin katılacağım Parlamenter demokratik rejimin 
temellerini kendi elimizle sarsmak durumuna düşeriz. 
Bunu burada savunmazsak, dışarıda savunmamız 
mümkün değil. Beni rahatsız eden, rencide eden ve 
konuşmaya sevk eden buydu ve beni en sonunda da 
üzen; (tekrar edeceğim) bütün bunlara vukuf peyda 
etmeden sadece iki üyenin karşılıklı konuşması ne
ticesinde bir hükme varamalan, bir tecrübeli devlet 
adamı bakımından beni üzmüştür. Buna rağmen ken
di telkin ve tavsiyelerine teşekkür ederim. 

Saygılar sunanm efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yerim
den rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
İnan, son sayfanın çok vahim nitelik taşıdığını tek
rar ifade ettiler. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şüphen mi var, Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, son say
fanın böylece Genel Kurulda bir kere daha gözden 
geçirilmesini teklif ediyorum. Sayın Komisyon Baş
kanının bunu Genel Kurula okuması gerekir. Ger
çekten, Hükümetle ilişki; yani bugünkü siyasî ikti
dara «Çete» demenin dışında ne varsa ortaya kon
ması gerekir. Ben, bugünkü iktidara daima söyledim 
ve daima da söyleyeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Güvenoyu almış bir Hükümete nasıl «Çete» dersin? 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen efendim... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın üyeler; tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye Yar mı efendim?... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — «Çete» dedim, daha ne 
diyeceksin? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ayıp şey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen rica ediyo
rum efendim, lütfen efendim. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitmitşir. Madde
lere geçilmesi hususunu yüksek tasviplerinize sunuyo
rum. Maddelere geçilemsi hususunu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi hususu ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyonım: 
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Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de 

imzaya açılan «Küçüklerin Korunması Konusunda 
Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. 1 nci maddeyi 
okunan şekli ile oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeye geçiyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi okunduğu şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeji oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

4. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi Dilekçe Karma Komisyonunun üye seçimi 

vardır; gündemin bu maddesine geçiyorum. 
Dilekçe Karma Komisyonuna Adalet Partisinden. 

Sayın Macit Zeren, Sayın Ali Alkan, Sayın Selâhat-
tin Acak; 

Cumhuriyet Halk Partisinden; Sayın Âdil Altay, 
Sayın Ali Cüceoğlu, 

Millî Birlik Grupundan Sayın Muzaffer Yurda-
kuler; 

Grap kuramayanlardan Sayın Osman Albayrak 
aday gösterilmişlerdir. 

Şimdi oy pusulalarım dağıttırıyorum, gizli oyla
ma şeklinde oyunuza sunacağım. 

Şimdi oylamanın sonucunu tespit edecek tasnif 
heyetini belirlemek için torbadan ad çekiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben talibim, ku
raya lüzum yok. Diğer arkadaşlar da kendiliğinden 

Tasarının açık oylaması yapılacaktır. Küreler gö
revliler tarafından dolaştırılacaktır. Ancak, açık oy
lamaya geçmeden önce bir lehte, bir aleyhte söz is
teyen sayın üye varsa söz vereceğim. Söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Olmadığına göre açık oylamaya baş
lıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 

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; 

Komisyon tarafından öncelikle görüşülmesi iste
nilen 644 S. Sayılı kanun tasarısının görüşülmesine 
sıra gelmiştir. Ancak, bu kanun tasarısında sözleş
me metni yoktur. («Var, var» sesleri) Millet Mecli
sinden yeni geldi efendim. Millet Meclisinden bu 
noksanla gelen tasan Başkanlıkça tamamlanarak S. 
Sayısına ek olarak basılıp henüz üyelere dağıtılmıştır. 
İncelemeye fırsat vermek üzere bu kanun tasarısı-

i nın görüşülmesini Perşembe günkü 20 nci Birleşime 
bırakıyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

talip olsunlar, biran evvel bitsin. 
! BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Hikmet 

Savaş Tasnif Heyetine talip olmuşlardır. Bir sayın 
[ üye daha rica edeceğim. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ben de 
talibim. 

I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Savaş ve Sa
yın Karamullaoglu'ndan müteşekkil üç kişilik Tasnif 
Heyeti seçilmiştir, lütfen yerlerini alsınlar. 

Çok teşekkür ederim. 
' Sayın üyeler, kanunun oylaması devam ediyor. 

Görevliler, lütfen Divana oy sepetini koysunlar. 
i Adı okunan üye, hitabet kürsüsü üzerine konulmuş 

olan kutuda oylarını kullanacaklardır. 
I Şimdi oylamaya hangi sayın üyeden başlayacağı

mızı tespit için torbadan bir isim çekiyorum: İstan
bul, Sayın Rahmi Erdem'den başlıyoruz. 

j (İstanbul Üyesi Rahmi Erdem'den başlanarak oy
lar toplandı.) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
643 Sıra Sayılı kanun tasarısı açık oylamaya su

nuldu. Oy kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?... Yok. Oyunu kullanmayan sayın üye olmadı
ğına göre, oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Sayın üyeler; 
Küçüklerin Korunamsı Konusunda Makamların 

Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısının açık oylaamsı sonucunu arz ediyorum: 

Açık oy sayısı : 114 
Kabul : 113 
Çekinser : 1 
Böylece kanun tasarısı açık oylama sonucu kabul 

edilmiştir, hayırlı olsun efendim. 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçimi 

sonunda mazbata gelmiştir, onu okutuyorum. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nıın, Adananın bazı köylerine zarar 
veren ırmak ve derelerin temizlenmesi ve buralarda 
yaşayan insanların zarardan kurtarılması hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıcın 
yazdı cevabı. (7/598) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlamsı için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
28 . 7 . 1976 

Adana 
Kemâl Saniforahimoğlu 

1. Adana'nın Yumurtalık ilçesinin Kaleli Boğaz 
mevkiindeki, Kurtpınarı, Kurtkulağı, Gölovası, Na-
carlı, Hunutlu ve Demirtaş köyleri arazilerini su al
tında bırakan Akdeniz'e dökülen derenin temizlenmesi 
ve bu köyler ahalisinin zarardan kurtarılması için alı
nan tedbirler nelerdir? Temizleme işine ne zaman baş-

4 . 1 . 1977 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

49 üyenin katıldığı tespit edilmiştir. Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Ömer Ucuzal Şebib Karamullaoğlu 

Üye 
Hikmet Savaş 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasnif Heyetinin oku
nan tutanağından da anlaşılacağı üzere, Genel Ku
rulda çoğunluğumuz bulunmadığından görüşmelere 
devam imkânı kalmamıştır. 

6 . 1 . 1977 Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birelşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,45 

lanacaktır? 
I* Adana'nın Misis Bucağının (Yakapınar) geçüi 

(Havraniye) köyü arazilerinin yirmi bin dönüm kıs
mının Ceyhan ırmağının taşkın suları tarafından ba
sılarak mahsullerinin zarara uğratıldığını bilmekte 
misiniz? 

3. Biliyorsanız ne gibi tedbirler aldınız? 
4. Irmağın sağ sahiline şedde yapılmasına ve bu 

suretle kısmen de olsa zarann önlenmesine teşkilâ
tınızın karşı çıkmasının sebebi nedir? 

5. Boşaltma kanalının bugüne kadar temizlenme-
mesinin sebebi nedir? 

6. Bu yıl Ceyhan Nehrinin taşarak Osmaniye, 
Kadirli, Ceyhan ve Adana köylerinden birçoklarının 
iki yüz bin dönüme varan mahsulünü zarara uğrat
tığı malumunuz olmak gerekir. 

A) Bu zararların karşılanması için ne gibi tedbîr
ler alınmıştır? Sosyal risk nazariyesine göre Devletin 
ihmali neticesi olan bu zararların Devletçe karşılan
ması ve banka borçlarının affedilmesi düşünülmekte 
midir? 

t>Q« 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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B) Arsiantaş Barajının inşaatı çalışmalarının ça
buklaştırılması düşünülmekte midir? Bu hussuta alı
nan tedbirler nelerdir? Barajın inşaat işlerinin ne za
man biteceği hesap edilmektedir? 

7. Kadirli'nin Savrun çayı üzerinde baraj ya
pılması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa ne gibi 
hazırlıklar yapılmıştır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 3 . 1 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/052.2/522 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Sayın Kemâl Sarı-
ibrahimoğlu'nun yazıüı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkan^ğma 
fcgi : 30 . 7 . 1976 gün ve 4021-9762.7/598 sayılı 

yazıları. 
İlgide kayıta yazınız ekinde Bakanağımıza inti

kal ettirilen; Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
yın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, «Adana'mn bazı köy
lerine zarar veren ırmak ve derelerin teınizjsnnacsi 
ve boralarda yaşayan !n sanların zarardan kurtarıl
ması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair» ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Seîâhattfe Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 
SambrahimoğTu'mm «Adana'mn bazı köylerine zarar 
veren ırmak ve derelerin temizlenmesi ve buralarda 
yaşıyan insanların zarardan kurtarılması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair» yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

Soru : 1. Adana'mn Yumurtalık ilçesinin Ka'e-
E Boğaz mevkiindeki, Kurtpınarı, Kurtkulağı, Göi-
ovası, Nacarlı, Hunutlu ve Demirtaş köyleri arazi
lerini su altında bırakan Akdenize dökülen derenin 
temizlenmesi ve bu köyler ahalisinin zarardan kur
tarılması için alınan tedbirler nelerdir? Temizleme 
işine ne zaman başlanacaktır? 

Cevap : a) Adana - Yumurtalık üçesi - Demîr
taş köyündeki derenin ıslâhı 1969 yılında tamamlan
mıştır. Mezkûr derenin temizlenmesinin gerektiği 
tespit edildiği tskdirde 1977 yılında bakmı ve ona
rım programlarında gözönüne alınacaktır. 

b) Hamzalı, Hunutıii, Gölovası köyleri arazi
lerindeki dereler de «Hamzalı ve Narfıören ıslâhı» 

olarak 1969 yıhnda ıslah ediIıîîiş!e^diı,. Bahis konusu 
derelerin bakmı ve temizlik ihtiyaçları 1977 yıh ba
kım ve onaran programlarında dikkate alınacaktır. 

c) Kurtpınarı ve Kuriku!ağı köyleri arazilerin
den geçen derenin ıslâhı konusu istikşafı kademede 
etüt edilmiştir. 

Yapılan etüt neticesinde, taşkına mâruz 220 Ha. 
arazinin taşkın kontrolü tesisleriyle korunması eko
nomik bulunmamıştır. 

Soru : 2 ve 3. Adana'mn Misis Bucağının (Ya-
kapınar) geçiiM (îiavraniye) köyü arazilerinin yirmi 
bin dönüm kısmının Ceyhan ırmağının taşkın suları 
tarafından basılarak mahsullerinin zarara uğraüHı-
ğım b'ıümekte misiniz? 

Btüj'orsanız ne gibi tedbirler aîdınız? 
Cevap : 2 ve 3. Nisan ve Mayıs 1976 ayların

da Ceyhan Nehri her yıl olduğu gibi, taşkınları ife 
yalnızca Misis bucağı soi sahilinde değil, menbada 
Cevdetiye regülâtöründen itibaren ovayı katetriği 
büitin kesimlerdeki arazilerde zararlar tev&t etmek
tedir. Bu durum DSÎ Genel Müdürlüğümüzce ma
hsulünde tespit edilmiş o!up, gerekli âcil tedbirler 
rnnmışiır. Ayrıca tehlike arz eden yerlerde de taş
kın müddetince makine im hmd anılmaktadır. 

Attcsk, Ceyhan Nehri taşkınlarının önlenebilme
si:, ana kol üzerindeki Asîantaş barajı inşaatının ta-
Rianı'anması, diğer kollar üzerindeki depolama te-
s'sTerinin tahakkuku ve inşa edilmekte oîan şedde
lerin ta-mamlanmaslyle mümkün olacaktır. Aksi tak
dirde bu şeklîde yapılan münferit tedbirler geçici 
olmaktadır. 

Soru : 4. Irmağın sağ sahiline şedde yapılması
na ve bu suretle kısmen de olsa zararın önlenmesine 
tcşkfâtı-mizm karşı çıkmasının sebebi nedir? 

Cevap : 4. Ceyhan Nehrinin Yakapaıar (Misis) 
dan başlamak üzere sağ sahilinde Yüreğir Ovası ve 
köylerini taşkından korumak üzere 1968'ferde «Cey
han şeddesi» inşa edilmiş ve o zamandan bugüne 
kadar çok faydalar sağlanmıştır. Sol sahilde dar bir 
taban araziden sonra, arazi Nur dağlarına doğru yük
selmektedir. 

Sol salıHe, sağ sahil şeddesi gibi bir şeddenin in
şa?! haünde, şedde dışında taşkından korunacak 
herhangi önemli bir saha kalmayacaktır. Ayrıca köy
ünün islediği gibi, Ceyhan ırmağının hemen kıyısı
na bir şedde inşası da teknik olarak mümkün olma
dığı gibi, sağ şeddenin üzerinden suyun aşması üe 
Yüreğir ovasının taşkın altında kalmasına ve birçok 
köyde can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesine 
neden olacaktır. 
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Bu yüzden, Ceyhan Neîuinin Mfsfsdcn ma^saba 
doğru sol sahiîine şedde inşası ekonomik olmayaca
ğı gibi, büyük zararlar da husule gelebilir. 

Soru : 5. Boşaltma kanalının bugüne kadar 
temizlennıemesiinin sebebi nedir? 

Cevap : 5, Yakapmar (Mfsis), Havraniye'deki 
taMiye kanalının temizliğine halen devam edilmekle
dir. 

Soru : 6. Bu yıl Ceyhan Nehrinin taşarak Osma
niye, Kadirli, Ceyhan ve Adana köylerinde bir çok
larının iki yüz bin dönüme varan mahsulünü zarara 
uğrattığı malûmunuz olmak gerekir. 

A) Bu zararların karşılanması için ne gibi ted
birler alınmıştır? Sosyal risk nazariyesine göre Dev
letin ihmali neticesi olan bu zararların devletçe kar-
şıüanması ve banka borçlarının affedlMıe»! düşünül
mekte midir? 

B) Aslantaş barajının inşaatı çalışmalarının ça
buklaştırılması düşünülmekte midir? Bu hususta alı
nan tedbirîer neîerdir? Barajjın inşaat işlerinin ne za
man biteceği hesap edilmekte midir? 

Cevap : 6. Aslantaş barajının inşaatı halen de
vam etmekte olup, programa göre ikmal tarihi 
31 . 7 . 1981, tesislerin su tutulmaya hazır hale geti
rilmesi tarihi ise 30 . 11 . 1980'dlr. 

Soru : 7. Kadirîl'nin Savrun çayı üzerinde ba
raj yapılması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa 
ne gibi hazırlıklar yapılmıştır. 

Cevap : 7. Kadirîi'nin Savrun çayı üzerindeki 
baraj, «Savrun projesi»( sahasını sulamak amacsyîe 
planlanmıştır. Halen bu sahanın Cevdetlye sağ sahil 
kanallından pompajla sulanması için gerekli planla
ma revizyon çalışmalarına devam olunmaktadır. Bu 
imkânın doğması nedeniyle Savrun barajının inşası 
bugün için gerekli görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sefahattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Önerin, Ilısu ve Batman baraj çalışmalarının ne saf
hada olduğuna dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sefahattin Kılıç'm yazdı ceva
bı. (7/615) 

4 . 1 . 1977 O : 1 

.Cınnhariyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazdı olarak Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

20 .10 .1976 
Siirt Senatörü 
Süreyya Öner 

Soru : 1. Elektrik etüt İdaresi tarafından etüt
leri yapılan Siirt Ilısu barajının 1977 yılında yapı
mına başîanacağindan bahisle, bölgede Topraksu 
tarafından yapılması kararlaştırılan küçük sınama 
projelerinin baraj gö!ü sahası içinde kalacağı gerek
çesiyle ipta! ediîdiği yetkiölerce şahsıma ifade ediî-
nrşîir. 

Küçük sulama çahşnıalarmm aksamamasım te
min bakımından : 

a) Adı geçen Ihsu barajının arazi etütleri, jeo
lojik çalışmaları ve projelerinin hazırlanmış oîup ol-
madığı, 

b) İç ve dış kaynaklarının sağlanmış oîup olma
dığı, 

c) 1977 yılında ihaleye çıkarılıp çıkarılmayaca
ğı ve ne "kadar süre zarfında ikmal edileceği. 

Sora : 2. Yine yöremizde önçahşmaları yıllar 
öncesinden sürdürülen Batman barajı sahasında 
jipsii tabakalara rastlandığı ve bu yüzden yapımında 
tereddütler doğduğu yine temaslarım sırasında yet-
kiîîîerce ifade edilmiştir. 

Yöreye büyük bir hayatiyet kazandıracak olan 
Batman barajının : 

a) Çalışmaları ne safhadadır? 

b) Gerçekleştirilmesinde bir tereddüt var mıdır? 

e) Arazi etütleri, jeolojik çalışmaları bitmiş mi
dir? 

d) Projesi hazırlanmış mıdır? 

e) İç ve dîş kaynakları sağlanmış mıdır? 

f) Sayın Başbakanın kamuoyu önündeki açıkla
malarında bu barajın temelinin atılacağından bah
settiğine göre ihaleye ne zaman çıkarılacak, temeli 
ne zaman atılacak ve ne kadar süre zarfında ikmal 
edilecektir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 3 . 1 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/052.2/993 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Sürt 
Üyesi Sn. Süreyya Öner'in yazı
lı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 27 . 10 . 1976 tarih 10285-5030-7/615 sayılı 

yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Süreyya 

Öner'in, Iiısıs ve Batman baraj çalışmalarının ne saf
hada cüuğuna dair soru önergesi cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kıhç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Süreyya 
Öner'in Eısu ve Batman baraj çalışmaları hakkın
daki yazılı soru önergeleri cevabı. 

Soru 1: 
Ek-ktrik Etüt İdaresi tarafından etütleri yapılan 

Siirt Eısu barajının 1977 yıhnda yapımına başla
nacağından bahisle, bölgede Topraksu tarafından 
3'Epıînıası kararlaştırılan küçük sulama projelerinin 
baraj gölü sahası içinde kalacağı gerekçesi ile iptal 
edîMiğı yetkililerce şahsıma ifade edilmiştir. 

Küçük sulama çalışmalarının aksanıamasmı te
min bakımından: 

a) Adı geçen Ihsu barajının arazi etütleri, jeolo
jik çalışmaları ve projelerinin hazırlanmış ohsp ol
madığı? 

b) İç ve dış kaynaklarının sağlanmış olup olma
dığı? 

c) 1977 yılında ihaleye çıkarılıp çıkarılmayaca
ğı ve ne kadar süre zarfında ikmal edileceği? 

Cevap 1. Bakanlar Kurulunun 18 . 11 . 1976 
gün ve 7/12728 sayılı kararı ile 1976 yılı yatırım prog
ramına alınmış oian; 

«Dîde - Ihsu barej ve hidroelektrik santralı pro
jesi» yapıîırlık raporu mühendislik hizmetleri işi 
28 Ekim 1975 tarihinde yerli bir mühendislik firma
sına ihale edilmiştir. Î977 yılı başında proje ünite
lerinin optlmizasyonîarı tamamlanarak anakarakte-
ristîkîeri tespit edilmiş olacaktır. Bugüne kadar ya
pılmış olan çalışmalara göre temelden 130 m. yük
seklikte düşünülen barajın hemen mansabındaki i 

santraMan takriben 2 000 GWh'i güvenilir olmak üze
re ortalama 3 500 GWh'Uk bir enerji eMe edilebi
lecektir. 1977 yılı sonunda tamamlanacak yapıîırhk 
raporunun gereği oîaıı jeolojik etütler ve sondajla 
temel araştırmaları ikmal edilmiş oiup, katı proje ça-
îışmafarına 1978 yıhnda başlanabilecektir. 

Projenin ne miktar iç ve ne miktar dış parayı ge
rektireceği ancak fizibilite çalışmaları sonunda belir
lenecektir. 

Soru 2. 
Yine yöremizde önçalışmaları yıllar öncesin

den sürdürülen Batman barajı sahasında jipsM ta
bakalara rastlandığı ve bu yüzden yapanında te
reddütler olduğu yine temaslarım sırasında yetki
lilerce ifade edilmiştir. 

Yöreye büyük hayatiyet kazandıracak olan Bat
man barajmın; 

a) Çalışmaları ne safhadadır? 
b) Gerçekleştirilmesinde tereddüt var mıdır? 
c) Arazi etütleri, jcoîojik çalışmaları bitmiş mi

dir? 
d) Projesi hazırlanmış mıdır? 
e) İç ve dsş kaynaklan sağlanmış mıdır? 
f) Sayın Başbakan kamuoyu önündeki açıkla-

msiarmda bu barajın temeünin atılacağından bah
settiğine göre ihaleye ne zaman çıkarılacak, temel 
ne zaman atılacak ve ne kadar süre zarfında ikmal 
edilecektir. 

Cevap 2. 
Siirt Batman barajının planlama çalışmaları de

vam etmektedir. Bu çalışmaların 1977 yıhnda tamam
lanması programlanmıştır. Halen baraj temelinde 
jips konusu tetkik edilmekte olup, alınan karot nu-
munelerindeki îaboratuvar testleri yapılmaktadır. 
Bu tetkiklerin sonucuna göre kati proje çalışmalarına 
başlanacaktır. 

Projenin ne miktar iç ve ne miktar dış parayı ge
rektireceği de yine fizibilite çalışmaları sonunda be-
lirîenebiîecektir. 

Bisgiferinize arz ederim. 
Selâhattin Kıhç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Adana ili Ceyhan ilçesi Endüst
ri Meslek Lisesinin öğretmen durumuna dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (7/622) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun MiEî Eğitim Bakam tarafın

dan yazıîı olarak cevaplandırılması için gereğini ri
ca ederim. Saygı ile. 

1 . 11 . 1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Ceyhan Endüstri Meslek Lisesine bu yıl toplam 

152 öğrenci kaydı yapılmıştır. Başvuran öğrenci sa
yısı 635'tir. Bu suretle büyük bir öğrenci kitlesi açık
ta kalmıştır. Memleketimizin fen adamına ve teknis
yene ihtiyacı malumunuzdur. 

Tespit ettiğine göre, mevcut öğretmenlere ilave
ten; modern öğretim uygulama yeteneği olan, birer 
adet Matematik, İngilizce ve Edebiyat grupu öğret
meni görevlendirildiği takdirde, sıradaki öğrenci
lerden 60 öğrenci daha okula alınabilecektir. 

YetkiJiîer tarafından da makamınıza duyurul
muş bulunan ve sözü edilen öğretmenlerin görevlen
dirilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanı 3 . 1 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031.2 
Bölüm : Parlâmento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Egi : 24 . 11 . 1976 gün ve 7/622-10380-5074 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı-

ibrahimoğîu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Afi Naili Erdem 

MİM Eğitim Bakam 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl San-

ibrahimoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız. 

Ceyhan Endüstri Meslek Lisesine, 1976 - 1977 
öğretim yılında, mevcut öğretmenlere ilâveten (1) 
Sosyal Bilimler, (1) Fen Bilgisi, (1) Matematik, (1) 
Metal İşleri Ateryesi ve (1) Tesviye Atelyesi Öğret
meni tayin edilmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Mi3î Eğitim Bakam 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nıın, Adana ili Tufanbeyli ilçesinin 
okul ve öğretmen durumuna dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Ati Naili Erdem'in yazılı ceva
bı. (7/624) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun M İ Eğitim Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması içimt gereğini 
rica ederim. Saygıyla. 

1 . 11 . 1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 
1. Adana'nın Tufanbeyfi ilçesinin Ortaokulun

da kaç öğretmen vardır? Hangi dersler boş geçmek
tedir. Boş derslere öğretmen tayini düşünülmekte mi
dir? 

2. Aynı ilçenin coğrafi ve merkezi durumu na
zara aümarak, yatılı ve tam teşekküllü bir sanat ens
titüsü açılması düşünülmekte midir? Hazırhk varsa 
ne safhadadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 .1977 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 3 

Bölüm : Parlamento = İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 8 . 11 . 1976 tarih ve 10381-5073/7-624 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-

rahimoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakam 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra* 
himoğiu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Adana Tufanbeyli Ortaokulundaki öğretmen 
durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Öğretmen 
Dersin Adı Saati Sayısı 

Türkçe 
Sosyal Bilgiler 
Matematik 
Fen Bilgisi 
İngilizce 
Beden Eğitimi 
Resim - İş 
E v - İ ş 
Müzik 
Ahlâk 

35 
28 
28 
28 
21 
14 
7 

14 
7 
7 

2 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2. Sözü edilen ilçenin coğrafî ve merkezî duru
mu nazan itfbare alınarak, ilçede ilkokulu bitirenler 
ile çeşitli nedenlerle öğrenim yapamayan yetişkinleri 
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meslek sahibi yapmak ve çalıştıkları mesleklerde da
ha yetenekli ve yeterli hale getirmek üzere bir Pratik 
Sanat Okulunun yapımı 4 ncü Beş Yıllık Plan döne
minde düşünülmüş olup, okulun üzerinde yer alaca
ğı arsaya ait gerekli biigi ve belgelerin Bakanlığımı
za gönderilmesi hususu 2 Ağustos 1976 tarih ve 717. 
2/31572 sayılı yazımızla Adana Valiliğinden isten
miştir. 

Ancak, konu ile ilgili olarak adı geçen Valilikten 
bu güne kadar cevap alınamamıştır. Arsa bilgileri ek
siksiz olarak alındığında, 1975 sayımına göre merkez 
nüfusu 4 296, çevre nüfusu 18 918 olarak tespit edi
len Tufanbeyîi ilçesinde Endüstriyel Teknik Öğretim 
yapan bîr Endüstri Pratik Sanat Okulu inşaatı için 
D.P.T.-Müsteşarlığına teklifte bulunulacaktır. 

Okul inşaatları bittiğinde ilçede Endüstri Pratik 
Sanat Okulunun öğretime açılması gerçekleştirilecek
tir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlunun, Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kurulunun 
bugüne kadar kurulmamış olması sebebine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Âli Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (7/636) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 5 . 11 . 1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sanibrahimoğlu 
1. 1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 77 ve 80 

nci maddeleri gereğince kurulması öngörülen Türkiye 
Millî Kooperatifler Birliğinin ve Türkiye Kooperatif
ler Danışma Kurulunun bugüne kadar kurulmamış 
olmasının sebebi nedir? 

2. Alman Hükümetinin Türkiye Miîlî Koopera
tifler Birliği Eğitim işlerine tahsisi için ayırdığı yar
dım fonunun ödeme ve kullanılma şeklini müzakere 
için gelen Alman heyeti ile hangi makam muhatap 
olmuştur?. 

3. Bu fon alınmış ise maksadı dışında kullanıl
ması mümkün müdür?. 

Hangi kuruluş ve ne şekilde kuDanacaktır?. 
4. Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin ve Tür

kiye Kooperatifler Danışma Kurulunun bugüne ka
dar kurulmamış olması sebebiyle bu ve benzeri fayda
lardan Kooperatifler ve Millet olarak mahrum kal-
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mamızın sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunun 
230 ve 240 ncı maddeleri gereğince takibat ve tahki
kat açılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
MUlî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 . 1977 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

l igi : 10 . 11 . 1976 tarih ve 10431-5088/7-636 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanib-
rahimoğlu'nun yazıh soru önergesi ile Dgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakam 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanihra-
bimoğhı tarafından verilen yazılı soru önergesi ile il

gili cevabımız. 
1Î63 sayılı Kooperatifle? Kanununun yürütme gö

revi ve aynı Kanunun 77 ve 80 nci maddesine göre, 
«Türkiye Millî Kooperatifler Birliği», «Türkiye Koo
peratifleri Danışma Kurulu» nun kurulması ile Ba
kanlığımızın ilgisi bulunmamaktadır. 

Mezkûr Kanunun 80 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince, yukarda sözü edilen Danışma Kurulu Ti
caret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tüzükle ça
lışmalarına başlayabilmektedir. 

Bu itibarla, bu husus için Ticaret Bakanlığı ile 
Köy îşîeri Bakanlığının muhatap olarak alınması ge
rekmektedir. 

AH Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarhcalı'nın, Nebatî sabit yağların ithalâtına dair so
ru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Özt-
rak'ın yazdı cevabı. (7/645) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı ta

rafından yazılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı say
gılarımla rica ederim. 12 . 11.1976 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcah 

15 Ağustos 1975 tarihinden 30 Eylül 1976 günü
ne kadar 15.07 Gümrük tarife numarasında yer alan 
nebatî sabit yağlarının çeşitli türlerinden (Margarinler 
dahil) hangi firmalar tarafından ne kadar ithalât ya
pılmıştır? (Tarih, miktar ve fiyatları ayrı ayrı) olmak 
üzere. 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 31 . 12 . 1976 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 9362 

Ekonomik İşler Md. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îigi : 10515/5129 - 7/645 saydı 16 . 11 . 1976 ta

rihli yazıları. 

15 Ağustos 1975 tarihinden 30 Eylüî 1976 tarihine 
kadar 15.07 Gümrük tarife numarasında yer alan ne
batî yağların çeşitli türlerinden (Margarinler dahil) it
hal edilen miktar Firma adı, beyanname tarih ve nu
marasını gösterir liste ilişikte sunulmuştur. (*) 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Unsal'in, 12 Aralık 1976 tarihli gazetelerde neşredilen 
bir yazıya dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/663) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruları İçişleri Bakanının yazılı ola

rak yanıtlamasına ön olmanızı saygıyla rica ederim. 
13 . 12 . 1976 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

12 Aralık 1976 günü gazetelerde Ülkü Ocakları 
Başkanı Ali Batman'ın iki açıklaması yer almaktadır. 
Birbirleriyle ilişkili görünen açıklamalar aynen şöyle
dir. 

(*) Yazılı soruya ekli listeler Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 

«... — Kızı biz öldürmedik, eğer öldürmek iste
sek sırada niceleri var.» 

«... — Eğer olay çıkarmak istersek Türkiye'nin 900 
yerinde teşkilâtımız var, sayısı yüzbinleri bulan üye
miz var.» 

İçişleri Bakanı olarak bu açıklamalar üzerinde ne 
düşünüyorsunuz? Aynur Sertbudak sıra dışı öldü ise 
sıraya alınarak öldürülenler ya da öldürülecek olan
lar kimlerdir? «... —Sırada niceleri var» dendiğine gö
re bir tespit yapılmış görünüyor. Bu tespit neye göre 
yapılmıştır ve sayısı kaçtır? Böyle bir şey yoksa bu 
açıklamanın sizce anlamı nedir? 

Ayrıca; Türkiye'nin 900 yerinde teşkilâtımız yüz
binleri bulan üyemizle istersek sesimizi çıkarırız.» söz
lerinden ne anlıyorsunuz? Bu sözlerin savcıları ilgilen
diren bir yanı var mıdır? Kendilerine bir uyarıda bu
lunmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 3 . 1 . 1977 
000788 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 12 . 1976 tarih ve Genel Sek. Kanunlar 

Müd. 5225 - 108, 7/663 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Ni

yazi Ünsai'ın önergesinde yer alan hususlar incelen
miş, cevaplan aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

1. Ülkü Ocakları Derneği Başkanı Ali Batman* 
m 12 Aralık 1976 tarihli gazetelerde yer alan, Aynur 
Sertbudak'ın öldürülmesi ile ilgili açıklamalar hakkın
da tahkikat yapma görevi C. Savcılarına aittir. 

2. 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre kurul
muş olan Ülkü Ocakları Derneğinin 558 şubesinin bu
lunduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakam 

**-
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Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELEIt 
Ekî-em Acımer 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sup!hi Gürspytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcah 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : — 

Çekinserler ; 1 
Oya katılmayanlar : 68 

Açık üyeiılîler : 2 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİ7LI 
Baha Aksi t 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergencli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Ali Cücecğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arı burun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Aîkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

4 # 
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Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
R«f«t Aiksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai 0"Kan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mehmet Ünaîdı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim öztürk 

ANTALYA 
Şeraf*ttin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hükm*t Aslanoğlu 
Raif Erîş 

BİLECİK 
Meshmdt Orhan Tuğrul 

Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

(Çekinser) 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

[Oya Katılmayanlar] 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez (îz.) 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.) 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa DeÜYeli 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelamoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nu«r*t Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkaibaşı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakajı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZB 
Talât Doğan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
İzmir 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Nühat Erim 
Sabahattin Özbek 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

SİNOP 
Nâzım İneheyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Özfcrak (B.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergi» 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Seiâhaddin. Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Darbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç, 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1977 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
B - ÎKINCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın T. P. A . O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman işletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dar Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 .5 .1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu, (6/61) (Veriliş tarihi: 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/67) (Veriliş tarihi: 31 . 3 . 1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen aikaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair Millî Savunma Bakanımdan sözlü so
rusu, (6/7C0 (Veriliş tarihi: 13 . 5 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi: 15 .6 ,1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi: 5 . 7 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi : 2 . 11 . 1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9 . 11 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi: 23.11.1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN 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) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 

(Devamı arkada) 



vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen 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'm, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atıîân Şeker Fabrikasına dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (1G/55) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'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 

2 — 

bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/27) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi, (i 0/60) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Czer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/61) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B = BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 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 : i/489) (S. Sayısı : 644) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1976) 


