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1. — Adana Üyesi Hayri Önerin, Kayse
ri olaylarına dair gündem dışı demeci. 1143:247 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin ÖzLürk'ün, son 
birkaç gün içinde üst düzeydeki Devlet me
murlarının kitle halinde görevden nedensiz 
yere alınmalarına dair gündem dışı demeci. 247:249 

3. — Zonguldak Üyesi A-hma!: Demir Yü-
ce'nin, Dilcikçe Karma Komisyonu üyeliğin
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huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/1594) (S. Sayısı : 930) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt 
dışında sürdürdüğü işlemleri hakkında Sena
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLA

RI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Osman Albayraik'ın, 26 Haziran tarihli ga
zetelerde yayınlanan «Bir habere ilişkin fo
toğrafa» dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/80) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üye
si Mehimet Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaş
ların Alman Federal Devleti makamları ta
rafından Almanya'ya kabul olunmadıklarının 
doğru ölüp olmadığına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/81) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesli tisma.il Kutluk'un, merkez valisi ve mü
şavir kadrolarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/97) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sa
yılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararına dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu. (6/98) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mehmet Feyyalt'ın, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı ile Btİbank'ın Doğu Anadolu* 
daki işçi ve personeline dair Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/100) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üye
si Mehmet Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek he
yete dair Cumhuriyet Senatosu Başkanından 
sözlü sorusu. (6/105) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, İskenderun Demir - Çe
lik Tesisleri hakkında Tercüman Gazete-'ir.de 
yayımlanan bir yazı dolayısıyla ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi ve Teknoloji Balka
nından sözlü sorusu. (6/108) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Yusuf Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez de
posuna nakledilen kerestelere dair Orman Ba
kanından sözlü sorusu. (6/109) 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
j Yusuf Ziya Ayrüm'm, Sarıkamış ilçesinde be-
' tediyeye ait Sartur oteline dair Yerel Yörre-
j tim Bakanından sözlü sorusu. (6/110) 

| B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA-

İ R1 
i 

i 1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Solmaz Bdül'ün, İstanbul Silâhtarağa Elek-

| tromsetal Fabrikasındaki greve dair yazılı so-
j ru önergesi. (7/355) 

j 2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye-
| si Hilmi Nalbaritoğlu'nun, Ankara dahilinde-
| ki Bakanlık, Genel Müdürlük veya Müdür-
; lüklerin personeline verilen öğle yemeğine da-
| ir yazılı soru önergesi. (7/399) 
i 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara dahilindeki 
plaj, dinlenme yeri veya kampinglere dair 
yazılı soru önergesi. (7/400) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbanltoğlu'nun, Ankara'daki Ba
kanlık ve Genel Müdürlük veya diğer daire 
ve müesseselerin kiralanmış olan lojmanlarına 
dair yazılı soru önergesi. (7/401) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbaritöğlu'nun, Ankara'daki Ba
kanlıklar, Genel Müdürlük ve Bölge veya 
Müdürlükleri için kiralanmış binalara dair 
yazılı soru önergesi. (7/402) 

6. — Cumhuriyet Sena'csu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın, Siret-i Nebi Konferansına 
dair yazılı soru önergesi. (7/682) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi İsmail Kut'hrk'un, Çanakkale Petkim 
Fa'brikası Müdürüne dair yazılı soru öner
gesi. {7/712) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi İsmail Kutlük'un, bazı belediyelere ya
pılan yardımlara dair yazılı soru önergesi. 
{7/755) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talat Doğan'ın, Rize ili Çamlıhemşiin ilçesinin 
geri kalmış yöreler kararnamesine alınmama
sı sebebine dair yazılı sorusu. (7/1034) 
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Sayfa 
10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye

si Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Büt
çesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin ne
ler olduğuna dair yazılı sorusu. (7/1107) 250 

I. — GEÇEN 1 

Erzurum Üyesi Lütfi Doğan, Meseid » Ül Ha-
ram'da cereyan eden elem verici olaylara dair gün
dem dışı bir demeçte 'bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Akşit'in, 
yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim ve öğrenim 
durumlarıyla gönderilen eğiticilerin seçimlerindeki ba
zı uygulamalar hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/89); 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Daldal'ın, 
TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içerisinde bu
lunduğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/90); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu, gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — Adana Üyesi Hayri Öner'in, Kayseri olay
larına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri Öner, «Oldukça sakıncalı boyultları İçe
ren Kayseri olayları» ile ilgili gündem dışı söz isite-
rriişlendİT, 

Sayfa 
11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye

si Hilmi Nalbanitoğlu'nun, memleketlimizin 
ekonomik ve mali olanaklarına dair yazılı 
sorusu. (7/1115) 250 

ÖZETİ 

Danışma Kurulunun Bütçe ve Plan Komisyonu 
seçimlerine esas olacak oran ve dağıtım cetveline 
da r 28 . 11 . 1979 tarih ve 2 sayılı kararı kabul 
edildi. 

İç işleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 
içn yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

4 . 12 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.55'te son veriMi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Afyonkarahisar 
Rahmi Erdem Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanuilah Çelebi 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re. başlıyoruz. 

Sayın Öner, hadise aktüalitesini kaybetmiş olduğu 
için, ben takdir hakkımı bu mevzuun görüşülmemesi 
hususunda kullanıyor ve size söz veremiyorum. 

Sizin de hakkınız direnmektir, direniyor musunuz 
efendim?.. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma 'Saa tH : 15.00 

BAŞKAN : Ba^kanvvkili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ: Mehmet Bilgin ^Bingöl), Mehmet Erdem B̂fflecflk) 

H. — YOKLAMA 

IH. — BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 243 — 
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HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, hangi 
bir sonuç almak istediğiniz belli; ama ben söz isteme 
hakkımda direniyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, ben Tüzüğün 
bana verdiği bir hakkı kullanıyorum, siz de hakkınızı 
kullanırsınız, münakaşa etmeyelim efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Oldu Sayın Başkan, 
direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz değil mi efendim?.. 
Sayın Öner'e söz verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. («Konu ne?» sesleri.) 

Efendim, bendeniz konuşuyorum önergelerini oku
dum. Kayseri olaylarının görüşülmesi için Sayın Öner 
söz talep etmişlerdir gündem dışı... 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, son 
67 ilin valisinin bir gecede değiştirilmesiyle aslında 
daha fazla güncellik kazanmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, o mevzu ayrı mev-

Sayın Öner direniyorlar, kendilerine söz verilmesi
ni kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 

Buyurun Sayın Öner. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, Yüce 

S.natonun saygıdeğer üyeleri; 
Ben Yüce Senatonun, demokrasinin gereği olan 

söz hakkına gösterdiği saygıyı ömür boyu şükranla 
anacağım. Sizlere teşekkkür ederim. 

Ekonomik ve sosyal koşullar da göz önüne alına
rak hiç bir Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti kadar 
çağdaş ve çağdaş olduğu kadar da evrensel ilkelerle 
kurulmamıştır. Ancak, bu ilkelerin içerisindeki dev
letçilik, halkçılık, laiklik ve devrimcilik ilkeleri 1941' 
de bir kenara atılarak bir jandarma devleti doğmuş, 
1950 buna bir tepki olarak gelmiş ve bu Cumhuriyet 
belirli sarsılma dönemi geçirmişse de, 1960'tan son
ra halkın sahip çıkması ile devrimci güçlerin sahip 
çıkması ile çağdaş düşüncenin sahip çıkması ile ye
niden rayına oturmuştur. 

Gelin görelim ki, 55 yaşını doldurmuş bu Cum
huriyette, 67 ilin valisi bir gecede, bir çırpıda ve bir 
kalemde değiştiriliyor. Bir zamanlar MC döneminde 
bu Cumhuriyetin 64 valisi bir çırpıda değiştirildiğin
de bir kenara atılarak bir jandarma devleti doğmuş, 
ratik düşünce buna karşı çıktı. Yeni Hükümeti ku
ranlar «Siz misiniz o tepkiyi gösterenlder 67 'sini 
t 'rden değiştiriyorum, hodri meydan» diyorlar. Bu 
sesler çağdışı, parlamenterizimle bağdaşmayan düşün-
c \ laik Türk ive Cumhuriyetini nereye getirdi birlikte 
görelim^ 

Son valiliğinde, Cumhuriyet Halk Partili Parla
menterle karşı karşıya gelmiş, onunla mahkemeye düş
müş, mahkemelik olmuş, açtığı davayı o ilde kaybet-
m'ş, dava Yargıtaya intikal etmiş bir vali seçimi kay
betmesinin hemen ertesinde ayağının tozu ile Kayseri 
gibi, (biraz sonra aktaracağım gibi) oldukça kritik, 
karıştırılması yönünden oldukça ilginç bir surette 
amaç edilen bir il'e hemen vali vekili olarak tayin 
ediliyor ve sekiz yıldan beri karıştınlamayan, sekiz 
yıldan beri ayağa kaldırılamayan, hatta düşüncesi bel 
li, mahkemelerin ihbar dosyalarında ve iddianame
lerinde düşüncesi belli, yapısı belli bir kişinin hiçbir 
dayanak göstermeden, hiç bir kanıta dayanmadan 
«O ildenim» demesine rağmen, ayağa kaldırılamamış 
kayhseri, bu k;şinin gitmesi ile hemen ayağa kalkı
yor. 

1 9 . 1 0 . 1979 CHP İl Sekreteri Avukat Ömer Yıl-
m?z yazrhanesinde yaylım ateşine tutularak öldürülü
yor. 24 . 10 . 1979 günü Devlet Hastanesi Mutemedi 
S.shir Çelik, evinden işyerine giderken 'başından kur
şunlanarak öldürülüyor. Hemen bunun arkasından, 
20 kadar Cumhuriyet Halk Partilinin evi kurşunla
nıyor, araçları bombalanıyor. 

24 . 11 . 1979, bu tarih çağdaş düşüncenin sahibi, 
Atatürk ilkelerinin amansız koruyucusu, Türkiye Cum
huriyeti için canını vermiş veya vereceklerin öbür 
dünyada dahi unutamayacakları bir tarihtir. Kayseri' 
de bir yürüyüş amaçlanmış. Bu iki öldürme olayı, 
bu taramalar ve araç bombalamalar o amaçlanan 
Kayseri'yi ayağa kaldıramamış, kâfi gelmemiş. Hic
ret'in 1 400 ncü yılı bahane edilerek Kayseri'de bir 
yürüyüş düzenlenmiş. Yıllarca yöneticilik yapmış, yıl
larca valilik yapmış kişinin şimdi burada en basit 
yönetici ilkesine nasıl ters düştüğünü, bilerek ters düş
tüğünü ilk cümlede görelim : 

Cumhuriyet Savcılığına bir yazı yazıyor; «Kay
seri'de bir yürüyüş yapılacak. O yürüyüğün Hükü
met komiserini tayin ediniz.» diyor resmî yazıda. Cum
huriyet Savcısının cevabı; «Bu benim görevim değil
dir. Hükümet komiserini...» Görüyorum, valilik ya
panlar gülüyor. (... ve o toplantıyı yürütecek komite
yi vali tayin eder.) diyor. Ondan sonra Cumhuriyet 
Savcısına verilen bir bilgi yok. Hükümet komiseri
nin mevcut olmadığını, böyle bir kumlun oluşturul
madığını bu olaydan sonra, şimdi biraz sonra aktara
cağım yapıya rağmen, Cumhuriyetin Savcısına hiç bir 
tutanakla, bu yasa dışı, çağdışı eylemlerin aktarılama-
masmdan anlıyoruz. 

— 244 — 



C. Senatosu B : İ l 4 . 12 . 1979 O : 1 

Yürüyüş başlarken topluluğun yapısı şu: Yeşil j 
sarıklı, beyaz dolamak bir grup. Bu yürüyüğü yapan
ların içinde yalnız Türkiye'den toplananlar değil, Or
ta - Doğu ülkelerinden gelenler var, özellikle Suriye' | 
den gelenler var. Bunu Yüce Senatonun değerli üye- j 
lerine özellikle aktarmak istiyorum, zabıtlara geçmesi j 
yönünden. 

Sloganlar şunlar: «Anayasamız Kur'an, düzeni- j 
miz şeriattır.», «Allâhü Ekber, Humeyni rehber.», i 
«Ordu gidecek, şeriat gelecek.», «Lâiklik dinsizliktir, 
onu getirene lanet olsun.», «Şeriat gelecek, vahşet bi
tecek.-. S 

î 
Değerli arkadaşlarım; 
Bu sloganlar, oraya giden heyetin sokaktaki vatan

daştan toparladığı, kulaktan dolma sloganlar değildir. 
Bu sloganlar, Devletin yetkililerinin orada tespit ettiği 
ve aktardığı sloganlardır. Hiç bir karşı koyma yok. 
Cumhuriyetin temeline dinamit koyan bu çağdışı, bu 
ilkel söyleyişilere rağmen, hiç kimse çıkıp, Devletin 
polisi veya emniyet güçleri «iBen bu toplantıyı dağı
tacağım» ikazında dahi bulunmuyor. Hükümet komi
seri ve yönetici yok, çünkü olsa en azıdan bu sloga
nın bir tanesini yazar Cumhuriyet Savcılığına verir-
di. 

Tam bu sırada, bu yürüyüş devam ederken, saat 
S5.00 sularında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik 
Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Altun, Yeşil-
mahalle'de cadde ortasında arkadaşlarıyla konuşurlar
ken üç yönden yaylım ateşine tutuluyorlar. Bu ateş 
sırasında Hulusi Altun öldürülüyor, Cumhuriyet Halk 
Partisi, delegelerinden Muzaffer Çiçek ve partililer
den Yaşar Şılgm, Nazmi Taşkan, Erdem Yiğit yaralı 
olarak kurtuluyorlar. 

Kayseri Vali Vekili Kayseri'ye atandığında, ti 
Yönetim Kurulunu oluşturan arkadaşlarımız, birlikte 
Vali Vekilini ziyaret ediyorlar. «Biz, yeni iktidara 
Cumhuriyet ilkelerini, Devlet varlığını ayakta tutmak 
kaydıyla kayıtsız şartsız yardımcı olacağız. Sayın Va
li, bunu bilmenizi İstiyoruz. Yalnız bir tek ricamız var, 
yansız davranmak yönünden güvence alırsak bizim 
için çok daha yerinde olur, sizler için de yerinde olur.» 
diyorlar 

Sş.ym Vali Vekilinin verdiği cevap şu : 
«Ben elinde kazma, kürek Türkiye'yi bölmek is

teyenlerle, milliyetçi düşünceyi bir kefeye koyamam.» 
Böyle bir iddia yok. Cumhuriyet Halk Partisinin 
oraya giden kurulunda böyle bir şey söz konusu de
ğil. Durup durduğu yerde şartlanmanın getirdiği tep
ki ile hemen verilen cevap bu. Buna rağmen, bu 

olaydan sonra İl Yönetim Kurulunu oluşturan arka
daşlarımız tekrar gidiyorlar, durumu aktarıyorlar ve 
İi Balkanı arkadaşımız gayet safiyane «Sayın Vali, 
siz tepki gösteriyorsunuz; ama bizim yüreğimiz ya-
myc .» diyor. Vali Vekili, «Onların da bir zamanlar 
yüreği yanmıştı.» diyor. 

Bu kadar yanlı bu kadar amaçlı, Kayseri'ye git
miş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kayseri'nin önemi nereden geliyor?.. Neden Kay

seri amaç olarak seçiliyor?.. Neden Kayseri, pilot 
bölge olarak seçiliyor?... Onu özellikle arz etmek is
liyorum. 

Çağdışı bir düşünce ile Doğu'da mezhepçi, Gü--
ney'de mukaddesatçı, Orta ve Batı Anadolu'da kafa
tasçı bir yapı, tüketim toplumunun yanlış bir yargı
sıyla her türlü ihtiyacı çağın gereksinmesi sayan bir 
tutumdan yararlanarak, Türkiye'yi bir iç kavgaya sü
rüklemek istiyor ve bunun için başlangıçta Türkiye' 
de iki ateş hattı oluşturuldu. Bu ateş hattının birisi 
Erzurum, Malatya, Sivas ve Yozgat'tan geçiyor, ikin
ci ateş hattı Urfa, Gaziantep ve Adana'dan geçiyor. 
Bu iki ateş hattını birleştirmek ancak Türkiye'yi aya
ğa kaldırır, ancak iç kavgayı sağlar. 

Kayseri'nin birinci önemi, bu iki ateş hattını bir
leştirecek tek kilit noktası olmasındandır. İkinci ve 
en önemli yeri Kayseri'nin, Türkiye coğrafyasında ve 
ycrieşme biçiminde; Kayseri ve yörelerinde ilkel ay
rıcalıkları bir yana itmiş, aralarında akrabalık bağla
rı oluşturmuş bir yapı vardır. Yüzyıllardan bu yana 
sürdürülen aşiret düşüncesi, Kayseri ve yörelerinde 
yoktur. O yörenin halkı o kadar iç içe girmiştir ki, 
aralarında akrabalık bağları dahi oluşmuştur. Mezhep 
ayrıcalığı ve çağdışı ilkel ayrıcalıklar o muhitte ta
mamen bir kenara itilmiştir. O yörenin inşam ger
çekten, Türkiye'de göze görünecek kadar belirli dö
nemlerde görev yapanların bildiği gibi, yiğit ve mert 
insanlardır. Örneğin, Türkiye'nin bir döneminde en 
güçlü eşkiyalar orada yetişmiştir. Hiç bir eşkiya, 
o yörede yetiştirilen hiç bir eşkiya, o yörede yakalan-
mamıştır. Ancak; 1932'lerde Çukurova'ya indikten 
sonra yakalanmış ve otuz ikisi kurşuna dizilmiştir. 
Bu olayı, Yüce Senatonun değerli üyeleri yaşları ve 
yen; timdeki bilgileri icabı bilirler. 

Mesele, iç içe girmiş oradaki o yapıdan kurtul
mak ve Türkiye'nin en yiğit insanlarını karşı karşıya 
getirmektir. 

İşte bu iki düşünceden ötürü, altı yıldan beri Kay
seri, devamlı pilot bölge olarak seçilen yer idi. 
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Olay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine 
haber verilince, görevli arkadaşlarımızla 28 .11 . 1979 
günü saat 18.50'de partiye gittik. Sayın Vali Vekiline 
telefon edildi İl 'Başkanımız tarafından, 29 . 11 . 1979 
günü saat 9.00'da görüşmek üzere randevu alındı. On 
dakika sonra gelen bir telefon haberinde, Fevzi Çak
mak Mahallesindeki Çalışkanlar Mahallesinin tarandı
ğı, 10'a yakın ölü olduğu haber verildi; gittik : 

Ben, 14 yıl Cumhuriyet Savcılığı yaptım, 5 yıl hâ
kimlik yaptım, çok büyük felâketler gördüm, büyük 
cinayetler gördüm. Ben, o kahvede yaşadığım dehşe
ti ömür boyu hiç bir yerde yaşamadım. Ben, İstiklâl 
Harbinde Türkiye'yi istilâ eden o müstevli güçlerin 
dahi böyle bir manzara yarattığına tanık olmadım, 
duymadım. Kan deryası haline gelmiş kahve. Ayak
kabı parçaları, tiksinti verecek bir sahne. Kimseden 
ses yok. Şu dakikaya kadar aktardığım olaylardan, 
o parti sekreterinin öldürülmesinde yakalanan bir ki
şinin dışında, hiç bir olayda ne araştırma, ne soruş
turma, ne de yakalanan herhangi bir kimse söz konu
su. Hiç bir hareket söz konusu değil değerli arkadaş
lar. Ayrıldığımız dakikada ziyaret ettiğimiz Cumhu
riyet Savcısından aldığımız bilgi budur. 

Bunu görünce hastaneye gittik, bunlardan Mu
zaffer Erdoğan, Mustafa Sarıköse, Hacı Büyükelbaşı, 
Sadullah Yılmaz, Mustafa Öztaş ve Enver isimli va
tandaşımızın (Özellikle bunlar Cumhuriyet Halk Par
tili üyelerdir. Burası çok calibi dikkattir) öldürülmüş 
olduklarını; bunlardan Zeki Demirulay, İbrahim 
Sapçı, Erhan Yıldırım, Ahmet Erdoğan, Refik Albay-
rak, Mehmet Yıldırım, Sami Çıdır ve Ercan Kaman'-
ın yaralı olarak hastanede yattıklarını gördük. Bir 
vatandaş da gelmiş, ayak üstü tedavisi yapılmış, geç
miş gitmiş. 

Ondan iki saat sonra, yani (Saat 19.00'da bu olay 
meydana getirildikte) saat 21.00'de Yeşilmahalle'de 
size adresini bile verseler, günlerce arayıp ancak bu
labileceğiniz bir evde oturan Atatürk Lisesi eski mü
dürlerinden Hıdır Aydın'ın evinin tarandığı haberi 
geldi. Ana, baba evde yok... Dört yaşında çocuk ya
tıyor... Giriliyor, ev aynı biçimde taranıyor. O evde de 
Deniz Aydın isimli dört yaşındaki çocuk can verdi. 

Sabahleyin kalktık, bunları haber aldık, gittik ar
kadaşlarımızla beraber hastanede yaralıları ziyaret 
ettik. Şehirde hareketler sürdürülüyor... KayserTÜ dı
şarı çıkamıyor, dükkânlar açılmıyor, büyük bir telâş 
ve korku var; ama hiç bir yerde araştırma yok, yalnız 
sokakta gruplar halinde gezen bir zümre var. Kim on
lar?.. Ülkücü Gençlik Derneğinin bulunduğu yerlerde 
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I (Sayın Müezzinoğlu ve Sayın Mehmet Gümüşçü ile be
raber geçtiğimizde gördüğümüz manzara) toplu halde, 
(Başlarında bir kişi işaretle yönetiyor) topluluklar var. 
Başka kimse yok. Hiç kimse buralard gidip kimin, ne 
yaptığını sormuyor. Yapılan ihbarlara rağmen, özel-

j likle Vali ve Emniyet 'Müdürüne sık sık yapılan ih
barlara rağmen, hiç bir hareket söz konusu değil. 

I Saat 11.30 olunca yeni bir haber : O gece lise ve 
dengi okullar kapatılıyor. Kapatılma haberleri lise 
yöneticilerine iletiliyor. Öğrenci, sabahleyin kapatma
dan habersiz liseye geliyor, lisenin önünde birikiyor-

| 1ar. Polis memurları gruplar halinde gidiyorlar lisede 
I havaya ateş ediyorlar. Olay bu. Havaya ateş edili-
I yor ve o arada da bir öğrenci Jeep'e bindirilmek is

teniyor... Öğrenciler dağılıyor, iki öğrenci bunu kur
tarmak amacıyla atılıyorlar ileriye. İleri atılmalarıy-
la birlikte, polis memurunun ateş etmesi bir oluyor. 

I Hasan Palo isimli öğrenci de orada öldürüldü. İki 
öğrenci de ağır yaralı olarak hastanede yatmaktadır. 

I Bu olayla ilgili, şu lisenin önündeki olayla ilgili 
I 20 kişi derhal gözaltına alındı. Bugüne kadar sürdü

rülen olaylarda, hiç bir operasyon yok, hiç bir davra-
I mş söz konusu değil; ama bu olayda hemen anında 

20 kişi, orada işyerinde çalışan belediye işçileri de 
I dahil gözaltına alındı, bunlar sonradan Cumhuriyet 
I Savcılığınca serbest bırakıldı. 

j Tabii, biz bu olayı görünce Valiliğe gittik. Saat 
I 11.30'da Sayın Valinin makamına gittik oturduk. Bir 

brifingte olduğu söyleniyor; ama nerede olduğu bil-
I dirilmiyor. Vali Muavini vasıtasiyle oradaki emniyet 

görevlileriyle haber gönderdik. Saat 13,30'a kadar bek-
I lenmesine rağmen; Sayın Vali görüşmeye gelmedi. Ça-
I resiz oradan ayrıldık Partiye geldik. Saat 15.00'te 
I Vali Muavini, Sayın Valinin bizimle görüşmek iste-
I mediğini tebliğ etti. Görüşmek istemiyor. Cenazeler 
I hastanede, kar yağıyor, Kayseri kış kıyamet; cenaze 
I sahipleri toplanmış hastanenin önüne, cenazeler ahna-
I mıyor; bir emir yok. Arkadaşlarımızla Sayın Valiye 
I telgraf çektik. Şehrin dışında, dış mahallelerinden bi-
I rindeki Baldöktü Camiine götürmeye ve orada ölü 
j sahiplerine teslim etmeye karar verdik, töremsiz... Bin-
j lerce kişi caminin önüne toplandı. Sayın Mehmet Gü-
I müşçü arkadaşımız hastaneye gitti, oradan bir haber: 
I «Sayın Vali ölüleri vermeyeceğini buyurmuş, görüş-
I mek de istemediğini söylemiştir.» Zor güç, polis ne-
I zaretinde ölüler sahiplerine verilip kaçırıldı. Bu olay-
I Iarın tamamı bitti. Yasa dışı, hatta insanlık dışı bu 
I oluşumdan sonra, saat 18.00 sıralarında Sayın Vali, 
I bizimle görüşmek istediğini söylüyor. Parlamentoya 
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ve parlamenterizme karşı bu kadar lakayt, bu kadar 
görev duygusundan yoksun, bu kadar şartlanmış bir 
kişi, Parlamento üyelerini çocuk yerine koyuyor, her 
şeyi elde etmiş, istediği noktaya varmış; «ıBuyurun, ge
lin, görüşmek gereken bir şey varsa, oturalım, görü
şelim.» diyor... E!. Pek tabii artık görüşülecek bir ko
nu kalmamıştı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kim ne yaparsa yapsın, hangi noktadan başlarsa 

başlasın, Türkiye'nin stratejik durumundan yararlan
mak için dış güçler hangi hareket yolunu seçerlerse 
seçsinler, onların yandaşları istedikleri kadar onlara 
yardımcı olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayak
ta kalacaktır. Bunu yapanlar, er - geç bağımsız Türk 
adliyesi önünde boy gösterecekler ve onların yakala
rını Türk hâkiminin elinde göreceğiz. Ne var ki, bi
zi en çok inciten şey, bu kadar olguya, basına ve hal
ka aktarılmasına rağmen, kamuoyu tüm haberleşme 
araçlarıyla bunu öğrenmesine rağmen, 67 ilin valisi 
'bir gecede ve bir çırpıda Cumhuriyetle alay edilirce-
sine, demokrasiyle alay edilircesine değiştiriliyor ve 
o Kayseri Vali Vekilinin de, özellikle orada Vali ola
rak kalması onaylanıyor. 

Anlaşılıyor ki, yeni iktidar, muhalefetin karşısın
da ilk anda gerilememiş olmak için, (Ki, ben bu dü
şünceyi de çağdışı sayıyorum) ödün vermemiş görün
mek için, onun orada kalmasına rıza, gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

At yarışlarında dahi bu kadar ilkel bir yarış, bu 
kadar ilkel bir düşünce görülmemiştir. Çağdaş düşün
ce, demokratik düşünce, yanlışı görüp, yanlıştan dön
mektir. Bunda ısrar etmek, Hükümet olmamak de
mektir, olamamak demektir, bu yeteneğe sahip olma
mak demektir. 

Ben bir şeye inanıyorum; tarih bir zamanlar size 
yeteneğinizin üstünde bir görev yüklemişti; onun üs
tesinden gelemediniz. Bu haşin gidişin mağduru yine 
siz olacaksınız. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, son birkaç 
gün içinde üst düzeydeki Devlet memurlarının kitle 
halinde görevden nedensiz yere alınmalarına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Sayın Hüseyin Öztürk, «Son birkaç gün içinde üst 
düzeydeki devlet memurlarının kitle halinde görevden 
nedensiz yere alınmaları» hakkında gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bu konuşmamla bir politikayı yermek yahut biri

ni daha yüceltmek değil, Türkiye'nin gerçeğini, Dev
letin devamlılığını sağlamak için mutlaka dikkat edil
mesi gereken- bazı esasları ortaya koymak istiyorum. 
Oysa ki, son zamanda yapılan işler, bilhassa bu azın
lık Adalet Partisi Hükümetinin yaptığı işler, Devle
ti tahriple işe başlamış gibidir. Bu nedenle, Devlet ve 
Devlet hizmetlerinin sürekliliği bir tarafa bırakılmış, 
bu hizmeti yürüten bürokrasinin uzun ve kısa dö
nemli plan ve programlar içinde uzmanlıkları alan
larında ve yönünde görevlerini iktidardaki politika
nın ve Devletin çıkarlarını da bağdaştırarak yapma
ları, yaptırmaları mümkünken, bu, dikkate alınma
mıştır. En önemli konu, iktidarların kendi politika
sıyla uzmanların politikasını birleştirerek çalışması
dır. Eğer bu görevlerini yasal dayanaklar içinde yü
rütüyorlarsa, (Devlet memurları) yasaların himaye-
sindeler demektir. Yürütmüyorlarsa, bir gerekçe, yasal 
bir gerekçe 'bularak, ancak o zaman görevlerinden 
alınabilir Devlet memurları, Anayasada ve ilgili her 
kurumun yasasında, Devlet Memurları Yasasında bu, 
açıkça belirtilmiştir. 

Gerçek bu iken, Devletin en seçkin ve en önem
li görevlerde bulunan; başta valileri olmak üzere, 
müsteşar, genel müdür ve o seviyedeki memurlarını, 
bir bekçi, bir odacı değiştirir gibi bir kalemde değiş
tirmek, tek elden Türkiye'yi despotça yönetmek için 
tamamen teokratik bir devlet anlayışının inancı için
de hareketten başka bir şey değildir. Devlet bürokra
sisi böyle bir durumda mahvolur, çöker. 

67 İlin valisi birden değiştirilirse, müsteşarlar ve 
genel müdürler bir kalemde değiştirilirse, şu ortam
da onların yerini alacak olanlar orada uyum sağlayana 
kadar, bugün her fırsatta ayaklanan anarşi daha da 
büyük, daha da tehlikeli hale gelir. 

Bu 67 ilin valisinin hepsini şu veya bu politika
nın esiri gibi göstermek, çoğunu nedensiz yere gö
revinden almak, düpedüz Anayasayı ve yasaları çiğ
nemek demektir. Daha kötüsü, ülkede anarşinin büyü
mesi için hatalı bir kapı açmak demektir. Devlet 
dairelerindeki işlerin tümden aksaması ve ilerisi için 
başarısızlıkların batağına düşmek demektir. Bunun 
en acı örneğini MC dönemlerinde gördük. 

Daha ilk günde Devletin memurlarını sürgün et
mek veya görevden almak, onun kişisel haklarını, 
Anayasada verilen Devlet memurluğuna atanmada ve 
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alınmadaki haklarını da bir kalemde ortadan kaldır
mak mümkün değildir. Eğer bir Devlet sistemi varsa, 
bu düzen içinde hükümetlerin siyasal tercihleriyle işi
nin uzmanı olan kişiler birleşemiyorlarsa, bunun tah
kikatlarla ve çeşitli soruşturmalarla yolları vardır, 
yapılır ve alınır. 

Eğer her gelen hükümet, iyi yetişmiş Devlet me
murlarında tahribat yaparsa, Devlet bürokrasisi çö
ker; nitekim çökerttik Türkiye'de Devlet bürokrasisi
ni. Şu anda Devlet memurları kişiliklerini ve gücünü 
kullanamaz duruma getirilmiştir Türkiye'de. Ülke so
runlarını çözecek uzmanlar çekilir bir tarafa gider
se, kiminle çözeceğiz bugün Türkiye'nin içinde bu
lunduğu bu bunalımdan çıkmak için o büyük so
runları?... Nitekim, bunun acısını MC döneminde 
çekmedik mi?... İyi yetişmiş Devlet memurları yasa 
dışı baskı ve uygulamalarla görevinden atılmış, mağ
dur edilmiş; ama uygulamalar sonucu bürokrasi çök
müş, yerine getirilen, gerçekten acemi, iyi yetişme
miş, yeteneksiz insanlarla Türkiye milyarlarca dolar 
borca gömülmüş, (1 trilyon Türk lirası borca gömül
müş) bu paranın da nereye gittiği, Türkiye'nin hangi 
yatırımlarında kullanıldığı, Türkiye'nin neyini kal-
kındırdığı ortada yok. 

Eğer yeni bir MC dönemi yaratılmak isteniyorsa, 
ona bir şey demeyeceğim; ama AP İktidarından bek
lediğimiz her halde bu olmasa gerektir. İyi niyetle 
başlanan, bu iyi niyetle işe girişimde bulunan bu 
Hükümetin kısa zamanda bürokrasiyi allakbullak et
mesi bizi düşündürmeye başlamıştır. 

Bunun en güzel örneğini Sayın Demirel 6 Kasım 
1979'daki Basm Toplantısında söylüyor : «Bugünkü 
sıkıntıların kökünde Türkiye'nin ödemeler dengesinde
ki açık kadar, kötü idare yatar» diyor. Doğrudur; 
«Kötü idare kadar, bir ülkede başarısızlığı ve kötü
lükleri getiren hemen hemen başka bir obje gösterile
mez.» diyebilirim. 

Anayasamızda saptanan «Çağdaş Devlet» anlayı
şı ile «Hukukun Üstünlüğü» ilkesine dayalı «Hukuk 
Devleti» niteliğine ağırlık verilmiş bir ülkede, yöne
tenlerin idaresi değil, hukukun üstünlüğü kabul edil
miştir. Bu nedenle, hukuk devleti düzeni içinde yasa
ma, yürütme ve yargı organları, kendi görev alan
larına giren yetkileri ancak Anayasa ve yasalar çiz
gisi sınırlan içinde kullanmak durumunda ve zorun
dadır. Maalesef bu azınlık Hükümeti kısa zamanda 
bunları aşmış, hukukun üstünlüğünü bir tarafa itmiş; 
ama idarenin üstünlüğü ile hukuk çiğnenmiştir. 

Anayasamız, kuvvetli yürütme yerine, yargı üs
tünlüğü ilkesine dayanan kuvvetli bir hukuk devle
ti dengesini kurmuş. İnsan hak ve özgürlüklerini, 
sosyal adaleti, toplumun huzur ve refahını gerçek
leştirmeyi, güvence altına almayı amaçlamış, demok
ratik bir hukuk devletinde Anayasa ve yasalar kişiye 
tanınan haklarla belirlenmiş. Bu haklar, hiç bir şe
kilde keyfi olarak çiğnenemez. Çiğnendiği takdir
de mağdurun idare hakkında açacağı rnaddi, mane
vi tazminat davasının vereceği zararlara; kişiye ve
receği zararlara, Devlete vereceği zararlara sebep 
olanların da yakasını yasalardan kurtaracağını san-
mıvorum. 

i 

I Nitekim, Danıştay'ın 521 sayılı Yasasına göre, 95 
! nci maddenin 2 nci fıkrasıyla, Anayasanın birbirini 
! tamamlayan 32 nci maddesiyle getirilen hükümler, yine 
j Anayasanın 31 nci maddesinde «Hak Arama», 114 
j ncü maddesindeki «Yargı Denetimine Başvurma» 
' hakları ortada bulunduğu sürece, bu hedefe, yani 
; bu keyfilik hedefine ulaşmaları mümkün değildir. 
| Nitekim, 1978/7 ve 1979/2 sayılı Yargıtay İçtihatı 
i Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararıyla Devlet 
; memurlarının Danıştay'da açtıkları, davalarda, yürüt-
\ menin durdurulması veya iptal kararıyla ilgili yeni 

hükümler getirilmiştir ki, bunlar hayli ağırdır. 

; Yeni kararı özetlersek, diyor ki: 
\ «1. Danıştay'ca verilen yürütmenin durdurulma-
: sı veya iptal kararlarının yalnızca uygulanmaması, 
' bu kararları uygulamayan kamu görevlilerinin taz-
i m inatla sorumlu tutulması için yeterlidir. Sorumlu-
• luk için ayrıca, kin garaz, husumet ve benzeri duy-
: gularm etkisi altında hareket etmelerini araştırılması 
i gerekmez. 

j 2. Yürütmenin durdurulması kararını yerine ge-
i ürmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu yö-
! nüne gidilebilmesi için, ilgilinin açmış olduğu iptal 
j davası sonucu beklenemez. Beklenmesi gerekmeden 
; tazminatlar ödenir. Danıştay'ın verdiği karar mutla-
i ka uygulanır. Uygulamayandan da, yürtümeyi dur-
| durma kararından itibaren tazminat işler.» 
i Bu gerçeklere karşın, hukuki, cezai ve idari suç

ların azınlık AP Hükümeti döneminde işlenmiş ol
ması üzücüdür. Türkiye, büyük anarşik olaylara itil
mek isteniyor böylece. Devlet memurları kesiminde 
yaratılan bu anarşinin, Sayın Demirel'in çok zor du
rumlara düşmesini gerektireceği kanısındayım. Bıra
kın Demirel'in yakasını kurtarması, Devletin de, 
Türkiye'nin de, Türk Ulusunun da bu anarşiden ya
kasını kurtarması zor olacaktır. 
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Bu nedenle diyoruz ki, en kısa zamanda yapılan 
hatalar düzeltilmeli, daha da derinlerine gidilmeden, 
daha çok Devlet memurları mağdur edilmeden, Dev
let memurları kesiminde büyük anarşi yaratılmadan 
bu, durdurulmalıdır. 

Bunun, Adalet Partisine bir fayda getireceğini san
mıyorum; ama bu başarısızlıklar sonucu Türkiye bir 
yere sürüklenmek isteniyorsa, belki bir erken seçime 
sürüklenmek isteniyorsa, belki bu başarısızlık sonu
cu Türkiye'de başka şeyler düşünülüyorsa, onun da, 
bunu yapanlar fayda getireceği kanısında değilim. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk. 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi .(4/478) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Önergeler var; sırasıyla takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30.11.1979 tarihli 06-237-00696-02417 sayılı yazı

nız karşılığıdır. 
Seçilmiş olduğumu bildirdiğiniz Dilekçe Karma 

Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş olduğumu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

4. — Konya Üyesi Osman Nuri Canpolat'ın, Ma
li ve İktisadi İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/480) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Mali ve İktisadi İşler Ko

misyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Osman Nuri Canpolat 
Konya 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu-
lurs 

5. — Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/1772) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum,; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30.11.1979 gün ve 06.232.00673-02487 sayılı 

yazınıza : 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Komis

yonu Başkanlık Divanı üyeliklerine aşağıda belirti
len sayın üyeler seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Namık Kemal Şentürk 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

(Geçici Başkan) 
Başkan : Adnan Karaküçük (Kahramanmaraş) 
Başkanvekili : Abdullah Ercan (Çorum) 
Sözcü : Muzaffer Demirtaş (Konya) 
Kâtip : Akıp Aksaç (Kırşehir) 
Denetçi : Gürhan Titrek (Çankırı) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

6. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/107; C. Senatosu : 1/136) (S. Sa
yısı : 942) 

BAŞKAN — Geçen toplantı yılında gündeme gi
ren 1/636 esas numaralı Çocuk Mahkemeleri Ka
nun Tasarısı süresi dolduğundan kesinleşmiştir. 

Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os

man Albayrak'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu .(3/1637) (S. Sa
yısı : 929) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1594) (S. 
Sayısı : 930) 

BAŞKAN — Üyelik sıfatları sona eren iki üyeye 
ait 3/1637 ve 3/1594 esas numaralı yasama dokunul
mazlığı dosyalan Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

9 .— Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi .(10/84) 

BAŞKAN — Üyelik sıfatları sona eren üyelere ait 
10/84 esas No. İLI araştırma önergesi gündemden çı
karılmıştır. 

Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1 .— Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6180) 

2 .— Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/97) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu .(6/98) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu .(6/100) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu .(6/105) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, iskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/108) 

8 .— Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrımın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/110) 

BAŞKAN — Üyelik sıfatları sona eren üyelere 
ait 6/80, 6/81, 6/97, 6/98, 6/100, 6/105, 6/108, 6/109 
ve 6/110 No .lu sözlü sorular gündemden çıkarılmış
tır. 

Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1 .— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz 
Belül'ün, İstanbul Silahtarağa Elektrometal Fabrikasın-
daki greve dair yazılı soru önergesi. (7/355) 

2 .— Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara dahilindeki Bakanlık, Genel 
Müdürlük veya Müdürlüklerin personeline verilen öğ
le yemeğine dair yazılı soru önergesi. (7/399) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara dahilindeki plaj, dinlenme 
yeri veya kampinglere dair yazılı soru önergesi. 
(7/400) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara'daki Bakanlık ve Genel Mü
dürlük veya diğer daire ve müesseselerin kiralanmış 
olan lojmanlarına dair yazılı soru önergesi. (7/401) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Ankara'daki Bakanlıklar, Genel Mü
dürlük ve Bölge veya Müdürlükleri için kiralanmış 
binalara dair yazılı soru önergesi. (7/402) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Siret-i Nebi Konferansına dair yazılı so
ru önergesi. (7/682) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 
Kutluk'un, Çanakkale Petkim Fabrikası Müdürüne 
dair yazılı soru önergesi. (7/712) 

8 .— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, bazı belediyelere yapılan yardımla
ra dair yazılı soru önergesi. (7/755) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Rize ili Çamlıhemşin ilçesinin geri kalmış yö
reler kararnamesine alınmaması sebebine dair yazı
lı sorusu .(7/1034) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair ya
zılı sorusu .(7/1107) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, memleketimizin ekonomik ve 
mali olanaklarına dair yazılı sorusu. (7/1115) 

BAŞKAN — Ayrıca, Gelen Kâğıtlarda yer alan 
7/355, 7/399, 7/400, 7/401, 7/402, 7/682, 
7/712, 7/755, 7/1034, dört adet 7/1107 ve 7/1115 No. 
lu yazılı sorular da aynı sebeple işlemden kaldırıl
mıştır. 

Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

10. — Dilekçe Karma Komisyonu raporları. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli üye

leri; 
Gündemimizin 2 nci sayfasında, 17 nci sıradan 

başlamak üzere, 28 adet Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu var. Bu raporlar, 140 sayüı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince, her sene Komisyon yenilendiğin
den, bu nedenle, raporların Dilekçe Karma Komisyo
nu tarafından benimsenip benimsenmemesinin sap
tanması için, Gündemimizdeki 28 adet Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporunun Komisyona iadesi gerek
mektedir, Bu işlemi yapacağız. Gündemden çıkarıla
caktır. 

Bilgilerinize sunulur. 
11. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir 

üyeliğe seçim. 
12. — Bütçe ve Plan Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci ve 2 nci mad

desindeki İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üye
liğin seçimiyle Bütçe ve Plan Komisyonunun üye se
çimine geçiyoruz. 

Pusulalar dağıtılsın. 
Her iki seçime ait kutuları kürsüye koyuyoruz. 
Şimdi, Tasnif Komisyonunu seçiyorum. 
Sayın Feyzi Özer?... Burada. 
Sayın Şükrü Çavdar oğlu?... Yok. 
Sayın Abdülgâni Demirköl?...; Yok. 
Sayın Mustafa Deliveli?... Yok. 
Sayın Ahmet Cemil Kara?... Yok. 
Sayın Süleyman Sırrı Ergun?... Yok. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan; ben gönüllüyüm efendim. 
BEHİÇ SONBAY (Zonguldak) — Ben de gönül

lüyüm efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı ve Sayın Sonbay 

gönüllü. Bu seçilen Tasnif Heyeti, İçişleri Komisyonu 
için seçilmiştir. Şimdi, Bütçe ve Plan Karma Komis
yonu için ad çekiyorum: 

Sayın Hilmi Fırat?.;. Yok. 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan; 

her iki tasnifi aynı Heyet yapsın. 
BAŞKAN — Her iki tasnifi aynı Heyetin yapma

sı teklif edilmektedir, Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Grup kurama
yanlar için Sami Turan'ı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, grup kurama
yan sayın üyelerin durumlarını tetkik etmiş, yalnız 
içlerinde bir tek üye komisyonlarda vazife alma
mıştır. Biliyorsunuz, Bütçe ve Plan Komisyonunda 
vazife alan, başka komisyonda vazife alamayacağına 
göre, Sayın Ahmet Remzi Hatip otomatikman aday 
oluyor. Dağıtılan oy pusulalarına Ahmet Remzi Ha
tip ilave edilecek. 

Yalnız, sayın üyelere hatırlatmak isterim; İçiş
leri Komisyonu oy pusulasında iki isim yazılıdır, 
bir kişi seçileceği için, bir tanesi silinecek. 

Şimdi, oylamaya kimden başlanacağını tespit için 
ad çekiyorum : Mehmet Ünaldı (Adana), 

(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'dan başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Komisyon seçimlerine oyunu kullan
mayan sayın üye var mı?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporları gelmiş

tir; okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe ve Plan Komisyonu için yapılan seçim 
sonucunda oylamaya (57) üyenin katıldığı tespit edil
miş olduğundan oy ayrımı cihetine gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Fevzi Özer Erdoğan Bakkalbaşı 

Üye 
Behiç Sonbay 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 

için yapılan seçim sonucunda oylamaya (57) üyenin 
katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrımı cihetine 
gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

. Üye Üye 
Fevzi Özer Erdoğan Bakkalbaşı 

Üye 
Behiç Sonbay 

BAŞKAN — Komisyonlara yapılan seçim ve oy 
kullanan sayın üyelerin adedi müzakere nisabını 
doldurmadığından, 6.12.1979 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

..<:.. 
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A , BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir 
üyeliğe seçim. 

2. —• Bütçe ve Plan Komisyonuna üye seçimi. 
El - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağ
lık ve Sosyali Yardım Balkanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin 
dcldurulrrrası ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu, (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 . 5 . 1978) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahviıl ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde 
kişi ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahke
meye verildiği hakkında basınımızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme gi
riş tarihi : 21 . 11 . 1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 11 . 1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün 'kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Balkanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12 . 12 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'm, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27 . 3 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topka-
pı Müzesinde bulunan «Emamet-i Mukaddese»! nıin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 . 4 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana İMne bağlı bazı ilçe köylerindeki 



YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70D 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve Hanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

5. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31 . 5 . 1978) 

6. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa
yısı : 813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10. 1978) 

9. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak 
üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi: 15 . 2 . 1979) 

10. — Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımı
zın sorunları hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayı
sı : 918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andiaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili araştırma önergesi. 
(10/80) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve ilki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda 
Senato araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıiforahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Oüaeydoğu bölişemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Eski Üyesi 
Fikret Gündoğan ve Artvin Eski Üyesi Recai Koca-
man'ın, toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar i e olayların devamının ön
lenmesi hakkında Senato araştırması isteyen önerge
leri ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 12 . 11 . 3979 tarihli 
tezkeresi. (10/29, 34, 41) 

17. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4. 1978 tarih ve 
2 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

18. — İzmir Milletvekili (Eski MiJü Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanbğının 20 . 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

19. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesene ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 



20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Talik Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtıma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
.Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/181) (S. Sayısı : 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 3 .1979) 

22. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 , 2 , 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ide Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

23.- — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiliürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın 
tatbik ediUemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 noi maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi ; 19 . 3 . 1979) 

24. — Antalya Milletvekilli (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı 
Raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 
20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) 
(S. Sayısı : 672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

25. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Kanar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 .1979) 

26. — Doç Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a aıit Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 3 . 5 , 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayısı : 
674'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

27. — Eski Millıi Savunma Bakanı Ferid Melen' 
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussarnet Orhan Mestçi'ye 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı 
Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 
20 . 2 . 1979 tarihli tezlkereleri. (C. Senatosu : 4/291) 
(S. Sayısı : 675'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1979) 

28. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen' 
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a ait Kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku-
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rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayısı : 
676'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

29. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen' 
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2. 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 677'ye 
2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

30. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15 . 4 . 1975 tarih ve 3 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 
678'e 3 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

31. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 
20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) 
(S. Sayısı : 679'a 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İl'hami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli' 
ye ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 

20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) 
(S, Sayısı : 680'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

33. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 
681'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

34. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe- Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 158 
sayılı raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/288) (S. Sayısı : 682'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

35. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilcikçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 7 , 1976 tarih ve 36 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Mu
azzez Özipek'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih 
ve 172 sayılı raporu ile Komisyon Başkanlığmm 
20 . 2 . 1979 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/339) 
(S. Sayısı : 778'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

36. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müf'cüoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf 
Aktaş'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sa
yılı raporu ile Komisyon Başkanlığinın 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 
779'a 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

37. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 , 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet-



velindeki 5871 sayılı Şerife ÖnkaTa ait Kararın Ge- | 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sayılı 
raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 
20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/163) 
(S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1979) 

38. — Ziya Müezzinoğiu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 , 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko-

* misyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 ta
rih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları | 
ile Komıisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

39. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırıra ait Kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 
670'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üyesi 
Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 . 5 , 1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 21 . 2 . 1977 tarih ve 6*sa-
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 8 .2 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/81 - 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 , 3 . 1979) 

41. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

I Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10. 5 .1972 
tarih ve 17/1. 26 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17, 21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sa
yısı : 1575'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 

42. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gök-
şin'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı /Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 31, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 31, 21 . 2 . 1977 tarih ve 31 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 3 .5 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 

I 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

43. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 
776'ya 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 

44. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Kanar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri, (C. Senatosu : 
4/162) (S. Sayısı : 362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1979) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 
I Karaman'ın, yasama dokunulmazlığı hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

I 46. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
I Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba-
j kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 



Adalet Komisyonu Raporu. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ara
lık 1978, Ocak, Şubat 1979 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/37) (S. Sayısı : 936) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Dışişleri. Turizm ve Tanıtma komisyon

ları raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 
1/645) (S. Sayısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

X 2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kuru
lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna daiir Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. 
Sayısı : 944) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 25 . 1 2 . 1979) 

X 3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. 
Senatosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

(C. Senatosu Gündemi Birleşim 11) 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıh : ıs (Sıra Sayısı : 942) 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/107; C. Senatosu : 1/636) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 134) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1474 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 4 . 1979 tarihli 81 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul eri Hakkında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16. 3. 1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18, 19 . 4 . 1979 tarihli 80 ve 81 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S.„ Sa
yısı : 134) 

TC 
Başbakanlık 7 . 3 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-55/01931 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 2 . 1978 
tarihinde kararlaştırılan «Çocuk Mahkemelerinin Kuru uşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Çocuk suçluluğu, değişik yönlerde günden güne artmakta bulunması nedeniyle, birçok ülkelerde, halen 
üzerinde durulan en önemli konulardan birini teşkil etmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin ilgili teşkilatı tarafından yapılan birçok incelemeler; çocuk suçluluğunun devamlı 
olarak arttığını, çocukların, birleşerek işledikleri suçların vasıf ve mahiyetlerinin daha vahim bir hal aldığını 
ve geçen yıllara nazaran suç işleyen çocukların yaş ortalamasında gittikçe küçülme olduğunu tespit etmiş 
bulunmaktadır. 

Sosyal ve ekonomik gelişmenin hızlı bir seyir takip etmesi, büyük şehirlerde, sanayileşmekte olan bölge
lerde toplumun temelini teşkil eden ailenin maruz kaldığı değişiklikler; az gelişmiş ülkelerde nüfusun süratle 
artması ve bu artışla mütenasip olarak çocukların iyi yetişmesini sağlamak ve suça yönelenleri ıslah etmek 
için lüzumlu olan vasıta ve imkânların temin edilememesi gibi sebeplerin, çocuk suçluluğunun artmasında 
en önemli yeri aldıkları, yine son yapılan araştırmalarda anlatılmaktadır. 

Daha 19 ncu asrın sonlarında, çocuk suçluluğunun sosyal bir tehlike teşkil edecek şekilde çoğalması, bu 
konuya yeni usullerle eğilmeyi zorunlu kılmış bir yandan çocuğun suça yönelişindeki sebepler ve bunu önleme 
Çareleri araştırmakla, beraber, diğer taraftan suçlu çucuğun psikolojik şahsiyetindeki farklılık, suçun istenme
sindeki nedenler, suçlu çocuklara uygulanacak müeyyidelerin mahiyeti ve özellikle bunların toplumda tekrar 
yararlı bir hale getirilebilmeleri için tatbiki düşünülen tedbirlerin hususiyeti; çocuk suçluların özel mahkeme
lerde yargılanması gerekeceğini ortaya koymuştur. 

İlk Çocuk Mahkemesi, 1889 yılında Birleşik Amerika'da Şikago şehrinde kurulmuştur. Bu müessese 1905 
yılında Amerika'dan İngiltere'ye intikal etmiş, bilahara Fransa, İtalya, Almanya, Rusya ve İspanya'da çocuk 
mahkemeleri kurulmuştur. 

Bugün Avrupa'da yukarıda yazılı memleketlerden başka Belçika, Danimarka. Finlandiya, Hollanda, Lük-
senburg, Norveç, Portekiz, Polonya, Yugoslavya ve diğer ülkelerde; Latin Amerika memleketlerinde, Bir
manya, Seylan, Hindistan, Pakistan, Japonya, Malezya ve Yeni Zelanda ile Arap memleketlerinde de çocuk 
mahkemeleri mevcut bulunmakta, böyle Türkiye halen çocuk mahkemelerinin kurulmadığı dünyanın nadir 
memleketleri arasında yer almaktadır. 

Bugünün modern hukuk anlayışında; sırf yaşının küçüklüğü yüzünden çocuğa daha hafif bir ceza tat
biki, ondokuzuncu yüzyıl ceza hukukunun hatalarından biri olarak kabul edilmekte, hususiyle çocuğun, henüz 
suç işlemeden evvel adli yönden korunması, meselenin esasını teşkil etmektedir. 

Memleketimizde de süratle gelişmekte olan toplum hayatı, şimdiye kadar Ceza Kanunumuz çerçevesi için
de mütalaa edilen çocuk suçluluğu meselesini, diğer memleketlerde olduğu gibi müstakilen ve öncelikle ele 
alınmasını gerekli kılmıştır. 

Çocuk mahkemelerinin kuruluşu hususunda bugün, genel olarak iki sistemin uygulanmakta olduğu görül
mektedir. Bazı memleketlerde, çocuklar tarafından işlenen suçlara bakmak üzere normal adli mahkemelerden 
bir veya birkaçı münavebe ile geçici olarak görevlendirilmekte, diğer sistemde ise normal adli mahkemelerin 
kuruluşundan ayrı bir özelliğe sahip olan mahkemelerin teşkili cihetine gidilmektedir. 

Çocuk suçluların veya suça yönelmiş çocuklara uygulanacak olan tedbirlerin ıslah bakımından istenilen so
nuçları verebilmesi, bunların isabetle seçilmesine ve iyi uygulanmasına bağlı bulunmaktadır. Bunun içindir ki, 
her iki sistemde de çocuk mahkemelerinde görev alacak hâkimlerin, çocuk suçluluğu konusunda yeterli bil
giye sahip olmaları keyfiyeti öngörülmektedir. 

Bu tasarı ile her ilçe ve ilde bir Çocuk Mahkemesinin kurulması cihetine gidilmiştir. İhtisas sahibi eleman
lardan teşkili lazım gelen çocuk mahkemelerinin her il ve ilçede kurulması, bugünkü şartlar altında ve bilhassa 
yetişmiş personel bulunması bakımından mümkün olamayacağı ve bu itibarla çocuk mahkemelerinin evvel
emirde çocuk suçluluğunun yoğun olduğu veya büyük merkezlerde kurulması cihetine gidilmesi ve bu mer
kezlerde bilgi ve görgüleri artırılacak olan personelin bilahara diğer merkezlerde kurulacak olan mahkeme
lerde görevlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülebilir ise de; hemen işaret etmek gerekir ki, bu kabil 
bir kuruluş benimsendiği takdirde çocuk mahkemelerinin bulunduğu merkezler haricinde suç işleyen veya su
ça yönelmiş çocukların ikamet etmekte oldukları mahaller haricine çıkarak ve uzun mesafeler katederek 
çocuk mahkemelerinin bulunduğu merkezlere gönderilmeleri veya bu tasarı hükümlerinin normal mahkeme-
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ler tarafından uygulanması icabetmektedir, ki, her iki halde de tasarının kabul ettiği sisteme nazaran daha 
büyük mahzurların ortaya çıkacağı ve bu durumun bilhassa çocuk mahkemelerinin kuruluşunda en önemli 
yeri işgal eden ihtisas keyfiyetiyle bağdaşamayacağı aşikârdır. 

Çocuk suçluluğu konusunda ilk adımı teşkil eden bu tasarı ile suç .^leyen küçüklerin eğitim, çalışma ve 
ıslahı tedbirleri yanında, gözetimleri ve özellikle henüz suç işlememiş olmakla beraber, hayat tarzları ve tema
yülleri itibariyle tehlike arz eden yahut vahim bir itaatsizlikte bulunan küçüklerin de adli yönden korunmaları 
derpiş olunmuştur. 

Ancak, çocuk mahkemelerinin kurulması ve suça yönelmiş çocukların bu durumlarını önleyecek ve on
ları ıslah edecek tedbirlerin mücerret bir kanunla hüküm altına alınması, hiç şüphesiz ki, çocuk suçluluğu
nun önlenmesi bakımından tek başına yeterli olmamaktadır. 

Kanunun öngördüğü tedbirleri uygulayacak müesseselerin de mevcut olması ve bunların kanunun önemi 
ile mütenasip olarak, gerek personel ve gerekse diğer imkânlarla teçhiz edilmesi gerekmektedir. 

Nitekim yabancı memleketlerde, çocuk suçluluğunun önlenmesi için organik hukuku yanında bazı özel ve 
hayır müesseselerinin de bu konuda önemli bir rol oynadığı müşahade edilmektedir. 

Bu itibarla, memleketimizde bu kabil özel müesseselerin zamanla artması, çocuk mahkemelerinin kurul
masıyla ilgili bu tasarının tatbikatta iyi sonuçlar sağlamasını temin edecektir. 

Genel olarak, çocuğun kişiliği yaşı ile orantılı bir şekilde tekamül ettiğinden, uygulanacak tedbirler ve 
cezai sorumluluk bakımından yaş, çocuk suçluluğu meselesinden en başta gelen bir konu olarak ele alınmış ve 
diğer memleketler mevzuatından olduğu gibi çocukluk devresi tasanda da muayyen yaş kategorileri içinde kı
sımlara ayrılmıştır. 

Tasarının kabul ettiği sistem, Türk Ceza Kanununun vazettiği esaslara ancak bir konuda ayrı düşmektedir. 
Bu da cezai sorumsuzluğun bahis konusu edildiği ilk devrenin sonu bulunan 11 yaşını ikmal etmiş olma ye-
r.'ne, ekseri memleketlerin kabul ettiği ve çocuğun şahsiyetinin belirmeye başladığı 12 yaşını bitirmiş olması 
keyfiyetinin benimsenmesidir. 

Bundan başka, hakkında tedbir uygulanan çocuğun devamlı olarak kontrolü tatbik edilen tedbirin ne so
nuç verdiği ve tedbirin değiştirilmesinin gerekip gerekmediği hususlarının tespiti için tasarıda gözetim dele
geleri ve görevleri diye hükümler yer almış bulunmakladır. 

Çocuk meselelerine karşı ilgi duyan, çocuğun eğitim ve yetiştirilmesi konusunda bilgi sahibi bulunan vatan
daşların da gözetici olarak görevlendirilmeleri imkânı da sağlanmıştır. 

Madde 1. — Tasarının 1 ııci maddesinde, prensip itibariyle her il ve ilçede bir çocuk mahkemesi kurulması 
derpiş edilmiştir. İlçe ve Asliye Mahkemesi teşkilatı bulunan merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde tek 
hâkim bulunması, illerde kurulan çocuk mahkemelerinin ise bir başkan ve iki üyeden teşekkül etmesi düşü
nülmüştür. 

Yerine göre işi çok olan yerlerde birden fazla çocuk mahkemesinin kurulabilmesini temin için ikinci fıkra 
hükmü sevk edilmiştir. Maddenin 3 ncü fıkrasında ço;uk mahkemelerinin derecesi belirlenmekte, 4 ncü fık
rasında ise mevzuatımıza uygun olarak Çocuk Mahkemesi hâkimlerinin Yüksek Hâkimler Kurulunca atana
bileceği veya yetki ile Çocuk Mahkemesinin bulunduğu yerdeki diğer mahkeme hâkimlerinden birinin de gö
revlendirilebileceği öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Bu hükümle Çocuk Mahkemesi hâkim'erinin nitelikleri tespit edilmektedir. İllerdeki Ço
cuk Mahkemesi başkan ve üyelerinin 30 yaşı bitirmiş bulunmaları ve tercihan çocuk sahibi olmaları ve daha 
önce ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları şartı öngörülmüş bulunmakta
dır. 3 ncü fıkrada ise imkânlar elverdiği nispette çocuk hâkimlerinin ayrı cinsiyetten olmaları hususunun 
Yüksek Hâkimler Kurulunca sağlanacağı esası getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu hükümle çocuk mahkemelerinin devamlı görev yapabilmelerini teminen, bu mahkeme
lerde görev yapacak başkan, üye ve hâkimlerin Yüksek Hâkimler Kurulunca önceden belli edileceği tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 4. — Bu kanunda ayrıca çocuk mahkemeleri için bir savcılık teşkilatı düşünülmemiştir. Çocuk mah
kemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı ile görevlendireceği yardımcıları bu görevi ifa edecekler
dir. 
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Madde 5. — Bu hükümle; çocuk mahkemelerinin hususiyeti, nazara alınarak bu mahkemelerden verilen 
hükümlerin müstemirren belirli bir daire tarafından incelenmesini teminen, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
21 nci maddesine tevfikan bu dairenin Yargıtay Başkaı !ar Kurulunca tayin ve tespit edileceği derpiş olunmuş
tur. 

Madde 6. — Bu maddede çocuk mahkemelerinin görevleri tespit edilmiş bulunmaktadır. Sevk olunan bu 
maddenin birinci fıkrasına göre illerdeki çocuk mahkemeleri suç tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etmemiş 
küçüklerin işledikleri ağır cezalı suçlara ilişkin davalara bakacaklardır. Türk Ceza Kanununun 455/2 ve 
493 ncü maddelerinde yazılı suçların illerdeki toplu mahkemelerin görevinden hariç tutularak ilçe ve mer
kez ilçelerdeki çocuk mahkemelerinin görevleri kapsamına alınmasında bir mahzur mütalaa edilmemiştir. 

Sıkıyönetim ve savaş hali ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlara ilişkin hükümlerin 
saklı bulunduğu maddenin üçüncü fıkrasında açıkça belirtilmiştir. 

Madde 7. — Çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin kesinlikle tespiti bakımından bu hüküm sevk edil
miştir. 

Madde 8. — Bu hükümle, küçüğün menfaatleri korunmak istenmiştir. Maddede yazılı tedbirlerin daha 
müessir ve uygulanabilir olması bakımından bu tedbirleri almaya küçüğün ailesinin veya birlikte yaşadığı 
kimselerin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili kılınmıştır. 

Madde 9. — Sevk olunan bu hükme göre küçükler, büyüklerle birlikte suç işlediği takdirde hazırlık soruş
turması sırasında evrak tefrik olunacaktır. Böylece soruşturma ve kovuşturma ayrı ayrı yürütülecektir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, çocuk mahkemelerinin gerekli gördükleri takdirde küçükler hakkında yargıla
mayı genel mahkemedeki büyüklerle ilgili davanın sonucuna kadar bekletebilecekleri öngörülmüştür. 

Madde 10. — Geleceğin ümidi olan çocukların her hangi sebep ve suretle olursa olsun suç işlemeleri ha
linde onları zecri cezalarla ıslah yoluna gitmekten ziyade, suç işlemelerini önleyecek eğitim ve ıslah tedbirle
riyle cemiyete kazandırılmaları günümüzün isabetli ve şümullü görüşlerinden birini teşkil etmektedir. Küçük
ler hakkında uygulanacak eğitim ve ıslah tedbirlerinin neler oldukları hususu bu maddede ayrı ayrı tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu tedbirler çeşitli ülkeler mevzuatında da aynı şekilde yer almışlardır. 

Madde 11. — Bu madde hükmüne göre küçüklüğün ilk devresini teşkil eden yani suç tarihinde henüz 12 
yaşını ikmal etmemiş olan çocukların cezai yönden mutlak sorumsuzlukları esası vazedilmiştir. Bu hü
küm yaş esası haricinde Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesine mütenazır bulunmaktadır. Zira bu ka
nun tasarısının kanuniyet kesbetmesiyle Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesi küçükler hakkında uygulan
mayacaktır. Meri hükümdeki muayyen bir cezai nakdi alınacağı ihtariyle veli veya vasiye teslim tedbiri 
yerine, küçüğün ıslah ve eğitimine daha elverişli 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden her hangi biri uygula
nacaktır. 

Madde 12. — Bu hükümde Türk Ceza Kanununun 54 ncü maddesindeki esaslara mütenazır olarak sevk 
edilmiştir. Suç tarihinde 12 yaşını ikmal etmiş ve fakat 15 yaşını bitirmemiş olan küçükler hakkında tedbir 
veya ceza uygulanması için müracaat olunan fark ve temyiz hassasının mevcudiyeti ve ademi mevcudiyeti 
yegâne kriter olmaktan çıkarılmış, çocuğu her veçhesiyle tetkik ettirmek fırsatını bulan çocuk mahkemesi, 
çocuğun kişiliğine daha uygun düşeceği ve bu yolda ıslah ve eğitiminin mümkün bulunacağı görüşü ile fark 
ve temyiz hassasını haiz bir küçüğe ceza yerine tedbir uygulayabilecektir. Aksi takdirde maddede gösterilen 
nispetler dairesinde ceza tayin edecektir. 

Madde 13. — Çocukluğun 3 ncü devresini teşkil eden yani suç tarihinde 15 yaşını bitirmiş fakat 18 
yaşını henüz ikmal etmemiş çocuklar için prensip itibariyle cezalandırılma esası öngörülmüştür. Ancak 
küçüğün yapılan yargılaması sonunda hükmedilmiş olan ceza bir seneden az ise. çocuğun aile, eğitim, okul 
durumu, gidişatı içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar ve bedence akli durumunun incelenmesinden sonra 
ıslah ve eğitim için bir tedbir uygulanması gerektiği takdirde çocuk mahkemesinin böyle bir tedbiri uygula
ması mümkün olacaktır. Maddenin 2 nci fıkrası bu amaçla vazedilmiştir. 

Madde 14. — Bu hüküm fiili işlediği sırada şuurunun veya harekâtının serbestisini tamamen kaldıracak 
surette akıl hastalığına müptela olduğu anlaşılan çocuk hakkında yapılacak muameleyi tayin ve tespit etmek
tedir. Tanzim tarzı itibariyle Türk Ceza Kanununun 46 nci maddesindeki esaslara paraleldir. 
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Madde 15. •— Çocuğu suça sevk eden sebep ve amiller yönünden, içinde yaşadığı toplumdan gelen fak

törler izahtan varestedir. Geleceğin yetişkinleri olacak küçüklerin korunması onun behemahal bir suç işlemiş 
olması şartına bağlanmamış suç işlememiş olmakla beraber kötü temayüllerin derhal tashihi için, bu du
rumda bazı makamların harekete geçmesi de makul ve mantıki bir hareket tarzı kabul edilmiştir. Ancak, 
bu yolda yapılacak bir müdahale ile genç kuşaklar layıkı veçhile korunmuş olacaktır. Çocuk mahkeme
lerinin tedbir uygulanmasına müteallik faaliyetlerini, bir suçun işlenmesine bağlamak meseleyi ancak bir 
yönüyle tetkik etmek gibi bir sonuç doğuracaktır. Bu bakımdan ahlakı bozulmuş veya bozulma tehlikesine 
maruz kalmış ve her türlü himayeden mahrum bir şekilde terk edilmiş veya cemiyete intibak edememiş gidi
şat ve temayülleri itibariyle tehlike arz eden yahut ebeveynine karşı vahim bir itaatsizlikte bulunan küçükler 
hakkında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden her hangi birinin uygulanması yetkisi de çocuk mahkemelerine 
verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 16. — 18 yaşını ikmal etmiş kimseler hakkında tedbir uygulanmasında bir fayda mülahaza edil
meyeceği cihetle böyle bir hüküm sevk edilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde, hüküm zamanı 18 yaşını ikmal etmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanama
yacağına mütedairdir. 

Madde 18. — Bu maddede tedbirlerin ne suretle değiştirileceği, geçici ve kesin tedbirlerin hangi merciler
ce uygulanacağı, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasının kimler tarafından talep edileceği tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 19. — Bu maddeye göre, bu kanunda belirtilmiş olan usul hükümleri dışında çocuk mahkemele
rinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20. — Küçüklerin işledikleri suçlarda meselenin bütün yönleriyle ilgilenmesi ve noksan her hangi 
bir hususun bırakılmaması ve böyle bir soruşturmanın çocuk psikolojisi ve eğitimi bakımından ihtisası gerek
tirmesi sebebiyle, küçükler hakkındaki hazırlık soruşturmasının, bizzat Cumhuriyet Savcıları veya yardım
cıları tarafından yapılması öngörülmüştür. Hazırlık so'uşturması sonunda Cumhuriyet Savcılığınca küçük hak
kında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, küçük hakkında tedbir uygulanmasını mani bir hal 
teşkil etmeyecektir. 

Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilk soruşturmanın yapılmayacağı maddenin 3 ncü fıkrasında açıkça 
ifade olunmuştur. 

Madde 21. — Çocuğun bütün problemlerinin ayrıntılarıyla tespiti, onu suça iten sebep ve amillerin ve ço
cuğun psikolojik durumunun ve şahsiyetinin mükemmel bir şekilde tanınması ancak bu maddede belirtilen 
esaslar dairesinde yapılacak bir inceleme ile mümkün bulunmaktadır. Geniş bir takdir hakkı ile teçhiz edil
miş olan Çocuk Mahkemelerinin kararlarında isabet ancak bu şekilde sağlanmış olacaktır. Madde metninde 
yer alan hususlar yeteri kadar açık bulunduğu cihetle ayrıca izah yoluna gidilmemiştir. 

Küçüğün bedeni, akli ve ruhi durumunun mütehassıs bir kimseye tespit ettirileceği hususu maddenin (b) 
bendinde açıkça ifade olunmuştur. 

Madde 22. — Bu hükümde geçici tedbirlerin kimler tarafından talep edileceği ve nasıl verileceği ve ne su
retle uygulanacağı hususları tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 23. — Tasarının 21 nci maddesinde derpiş edilmiş bulunan araştırmanın ehemmiyeti sebebiyle ço
cuk mahkemesi tarafından bu konuda kendilerine veri'en veya kanun dairesinde kendilerinden istenilen va
zife ve işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahi gös eren bilumum Devlet memurlarıyla çocuk mahkemesi
nin aynı konuda yazılı emirlerini yapmakta suiistimal ve terahi gösteren zabıta amir ve memurları hakkında 
Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılması esası vazedilmiş, 2 nci ve 3 ncü fıkralarda 
1 nci fıkra hükmünün istisnaları belirtilmiştir. 

Madde 24. — Bu hükümde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 ncü maddesinde yazılı, suçun 
şahsi dava açmakla takibi hallerinin küçükler hakkında mümkün bulunmadığı prensibi ortaya konulmuştur. 
Ancak ilgililerin müracaatı üzerine, Cumhuriyet Savcılarının kamu davası açabilmelerinin kamu menfaatinin 
bulunmaması sebebiyle kovuşturma yapılmasına yer gö ülmemesi, çocuk hakkında tedbir uygulanmasına mani 
teşkil etmeyecektir. 
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Madde 25. — Çocuğu suç işlemeye sevk eden sebep ve amillerin isabetle tespit ve teşhisi, ancak yapılan 
kovuşturma sonucunda anlaşılacaktır. Bu bakımdan çocuklar hakkında takibi dava ve şikâyete bağlı husus
lardan dolayı açılan kamu davalarının şikâyetin geri alınması sebebiyle düşürülmemesi esası kabul edilmiş, 
ancak yargılama sonunda suçun tespit olunması halinde cezai mesuliyet bertaraf olunmuştur. Bu halde dahi 
10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanabilecektir. 

Madde 26. — Bu madde küçükler hakkında açılmış bulunan davaların duruşmalarının gizli yapılmasına ve 
hükmün dahi gizli tefhimine dairdir. Çocukların duruşmalarına herkes tarafından takip edilmesinin çocuk psi
kolojisinde icra edeceği kötü tesirler sebebiyle gizlilik esası birçok ülkelerde de benimsenmiş bulunmaktadır. 
Maddenin 2 nci fıkrası, mahkemenin izniyle duruşmada hazır bulunabilecek kimseleri tespit etmiştir. 

Madde 27. — Küçükler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği hususiyetler ve yapılacak 
araştırmalar sebebiyle, bunlar tarafından işlenen suçlarda 30O5 sayılı Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Kanu
nunun uygulanmaması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Çocuğun menfaatlerini korumak bakımından yetki hususunda özellik taşıyan bir hükümdür. 
Küçüğün menfaatleri gerektirdiği takdirde davanın, küçüğün veli veya vasisinin oturduğu yer çocuk mahke
mesine gönderilmesine karar verilebileceği bu maddede açıkça ifade olunmuştur. 

Madde 29. — Çocuk mahkemelerinin suçlu çocuklar hakkında uyguladıkları herhangi bir tedbiri her za
man değiştirebilme yetkileri bulunmakla beraber, tedbir ve tevkif kararlarına karşı kanun yoluna gidildiği tak
dirde, bu madde de itiraz mercii gösterilmiş bulunmaktadır. 

Madde 30. — Bu hüküm çocuk mahkemelerinden sadır olan kararlar ve hükümler aleyhine temyiz yo
lunu açık tutmaktadır. Bu suretle çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararları da esas hükümle birlikte 
temyiz incelemesine tabi tutulabilecektir. 

Madde 31. — Hakkında tedbir uygulanan herhangi bir çocuğun bundan sonra gözetimi çok önemli bir so
run teşkil etmektedir. Bu hükümle hakkında 10 ncu madde uygulanmış veya hükmedilmiş cezası ertelenmiş 
olan küçüğün 3 yıla kadar gözetim altında bulundurulmasına karar verilebileceği ve küçük ile gözetimi üze
rine alan kimseye gözetim tedbirlerinin gayesinin ve gerektirdiği yükümlülüklerin izah edileceği tespit edil
miş bulunmaktadır. 

Bu maddede ayrıca yazılı gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri 
ile Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Dairesinin çalışma düzeninin bir yönetmelikle tespit olunacağı gösteril
miş bulunmaktadır. 

Madde 32. — Maddenin 1 nci fıkrası, küçüklerin gözetiminin çocuk mahkemelerine atanmış bulunan gö
zetim delegeleri tarafından yapılacağına dairdir. Gözetim hizmetinin bazı hallerde çocuk meselelerine karşı 
ilgi duyan, çocuğun terbiyesi ve yetiştirilmesi konularında bilgi ve emeği bulunan mahkemelerce seçilmiş 
kimseler tarafından yerine getirileceği maddenin 2 nci fıkrasında öngörülmüştür. 

Madde 33. — Bu hüküm gözetim delegelerinin ve gözetimle görevli kimselerin görevlerini tayin ve tespit 
etmektedir. 

Madde 34. — Kanunun 21 nci maddesinin (a) bendinde yazılı sosyal araştırma ve 31 nci maddede yazılı 
gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı atan
ması tespit olunmuştur. 

Madde 35. — Bu maddede uygulamada kolaylığı sağlamak bakımından ve çoğunlukla bir aile yanına 
veya özel bir kurum veya teşekküllere yerleştirilen küçüklerin ailevi durumları nazara alınarak, giderlerin 
Devletçe ödenmesi ve ödenecek miktarın, çocuğu aile veya bir kuruma yerleştiren çocuk mahkemesince tespit 
olunması derpiş olunmuştur. 

Medeni Kanun hükümleri uyarınca bakmakla yükümlü olan kimsenin mali durumu müsait ise Devletçe 
ödenen meblağın tahsili için ilgiliye rücu edilecektir. 

Madde 36. — Çocuklar hakkında şartlı erteleme müessesesi kabul edilmesi itibariyle, küçüklerin işlediği 
suçların adli sicile geçirilmesi zaruridir. Ancak, bu bilgiler soruşturma ve kovuşturma yapan adli mercilere 
bildirilecektir. 

Anayasanın 68 ve buna mütenazır Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri ile ilgili Seçim Kanu
nundaki hükümlerin işlerliğini sağlamak amacıyla yetkili seçim kurullarına da bu bilgilerin verilebileceği der
piş olunmuştur. 
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2 nci fıkrada, verilmiş olan bilgilerin başka hiçbir iş veya konu için kullanılmayacağı tasrih edilmiştir. 
Bu suretle küçüklerin işlemiş oldukları yüz kızartıcı suçlar sebebiyle haklarında adli sicile geçirilen bilgiler, me
muriyete alınmalarına engel teşkil etmeyecektir. 

Madde 37. — Çocuk mahkemesinin, küçük hakkında uyguladığı tedbiri denetlemesi kadar olumlu bir şey 
olamaz. Bu imkânı sağlamak için bu hüküm sevk olunmuştur. 

Madde 38. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri gereğince haklarında ceza tertip edilen küçüklerin, bu 
cezalarını çekecekleri müessese bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 39. — Bu hükümde, küçük tutukluların küçüklere mahsus tevkifevlerine konulacağı gösterilmiştir. 
Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde, küçük tutuklular büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı bölüm
lerinde bulundurulabileceklerdir. 

Madde 40. — Küçüklük mefhumuna verilen değerle mütenasip olarak bu madde ile «şartlı erteleme» mües
sesesi mevzuatımıza girmiş bulunacaktır. Metin sarih bulunduğu cihetle bu hususta ayrıca izahata lüzum gö
rülmemiştir. 

Madde 41. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkında 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 8 nci fıkrası 
hükmünün uygulanmayacağı aşikârdır. Maddenin 2 nci 3 ncü fıkraları sarih bulunduğu cihetle ayrıca izahata 
lüzum görülmemiştir. 

Madde 42. — Çocukların işledikleri suçlarla bunların yargılanmalarına ilişkin her türlü yayının yapılması 
bu madde ile yasaklanmıştır. Aksine hareket cezayi müeyyideye bağlanmıştır. 

Madde 43. — Bu hükümde «Küçük deyimi» nin tarifi yapılmıştır. 
Madde 44. — Bu Kanunda Türk Ceza Kanununa mütenazır olarak çocuklar hakkında uygulanacak özel 

hükümler sevk edildiğinden çocuk suçlular hakkında diğer kanunlarda mevcut ve bu Kanuna aykırı hükümle
rin uygulanmayacağı işbu hükümle derpiş olunmuştur. 

Madde 45. — Bu Kanunda öngörülen kurumların Adalet Bakanlığınca kurulacağına dairdir. 

Madde 46. — Bu madde ile Adalet Bakanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Suçlu 
Çocuklar Eğitim ve Islah Başkanlığı adı ile bir başkanlık kurulması imkânı sağlanmıştır. Bu başkanlığın gö
revleri bütün ayrıntılarıyla maddede gösterilmiştir. 

Madde 47. — Bu madde kadroların teminine mütedairdir. 
Geçici Madde 1. — Bu madde Kanun yürürlüğe girdği tarihten itibaren ne kadar müddet zarfında çocuk 

mahkemelerinin kurulacağını tespit etmektedir. 
Geçici Madde 2. — Bu madde çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar soruştur

ma ve kovuşturmanın bu Kanunda yazılı usullere göre yetkili Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemece yapılaca
ğını tespit etmiş bulunmaktadır. 

Geçici Madde 3. — İllerdeki çocuk mahkemelerine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk atamalarda 
zorunlu olarak bu Kanunun ikinci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde yazılı şart aranmayacaktır. 

Geçici Madde 4. — Çocuk mahkemesi kurulmuş olan yerlerde, bu mahkemelerin yargı çevresine münhasır 
olmak üzere küçükler hakkında evvelce genel mahkemelere açılmış ve sonuçlanmamış bulunan davaların yet
kili ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edilmek üzere çocuk mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet Sav
cılığına devredileceği bu madde ile tespit olunmuş bu'unmaktadır. 

Madde 48. — Tasarının kanunlaşması halinde, mevzuatımıza giren böyle bir kanunun uygulanmasından 
evvel gerekli hazırlıkların ikmali için bir yıllık bir sürenin bırakılması uygun görülmüştür. 

Madde 49. — Yürütme maddesidir. 
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1. Anayasa ve Adalet Komisyonu : 15 gün. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 19 . 6 . 197ü 
Esas No. : 1/636 
Karar No. : 83 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 Nisan 1979 tarihli 81 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 20 Nisan 1979 tarihli ve 1474 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, aynı gün Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığınca da Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun, 6 Haziran 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanı Mehmet Can, Adalet Bakanlığı 
Planlama ve Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alkâşifoğlu, Başmüşavir Hakkı Yaşar ile Ankara Üniver
sitesi Eğitim Fakültesi Doçentlerinden Esin Onur, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı 
Profesörlerinden Atalay Yörükoğlu ve Öğretim Görevlisi Ferhunde Öktem de hazır bulunduğu halde anılan 
tasarıyı incelemeye başlamıştır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, yapılan bir önerinin kabulü üzerine, tasarının önce Alt-
Komisyonda incelenmesi, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

M. Fahri Dayı, Muhittin Taylan, Ahmet Tahtakılıç ve Safa Reisoğlu'ndan oluşan Altkomisyon, ilgili uz
manların da katıldığı çalışmalarında tasarının tümünü ve maddelerini inceleyerek raporunu Komisyonumuza 
sunmuştur. 

Alt Komisyon, ülkemizin gelişen koşulları karşısında yokluğu önemle duyulan çocuk mahkemelerinin ku
rulmasının önemli bir aşama olduğu, tasarıda görülen aksaklıkların uygulama sırasında düzeltilebileceği dü
şüncesi ile ve ayrıca Adalet Bakanlığının mahkemelerin kuruluşu sırasında gerekli titizliği göstermesini de te
menni ederek tasarının tümünü kabul etmiş ve maddelerinin görüşmesine geçmiştir. 

Alt Komisyon, tasarının bütün maddelerini Millet Meclisi metninde olduğu gi'bi kabul etmiş, ancak üzerin
de tartışılan maddelerdeki tartışma nedenlerinin raporda belirtilmesini kararlaştırmıştır. 
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Alt Komisyon, çocuk mahkemeleri balkan ve üyelerinin, çocuk mahkemesi hâkimlerinin niteliklerini belir
leyen 2 nci maddede yer alan, illerdeki çocuk mahkemelerine atanacak başkan ve üyelerin çocuk sahibi ol
ması koşulunun, mevcut mahkemelerdeki hâkim açığı gerçeği ve çocuk sahibi olmamış hâkimlerin de çocuk
lara seVgi ile yaklaşabileceğini gözönüne alarak, Hükümet teklifinde olduğu gibi tercih nedeni sayılmasının 
uygun olacağı görüşünde birleşmiştir. 

11 yaşını bitirmemiş küçükler hakkında tedbir uygulanmasını öngören 11 nci madde de, tedbirin asgari 
süresinin belirlenmemesinin, eğitsel yönden sakıncalı olabileceği de Alt Komisyonca düşünülmüştür. 

Alt Komisyon, tasarının, çocuk mahkemeleri kapsamına girecek çocukların yaş sınırını belirleyen madde
lerinin, günün koşulları karşısında Millet Meclisince değiştirilmesini eleştirmiş, ancak, 647 sayılı Yasa hü
kümlerinin 1 8 - 1 5 yaş arasında Jcalan çocuklara uygulanacağını gözönüne alarak bu maddeleri kabul etmiş
tir: 

Alt Komisyon ayrıca, küçükler hakkında uygulanacak tedbirlerin, 15 yaşın ikmali ile sona ereceğini hük
me bağlayan 15 nci maddeyi, Medeni Kanunun 272 nci maddesinden itibaren başlayan hükümlerde yer alan 
tedbirlerin uygulanmasını engellemeyeceği görüşüyle kabul etmiştir. 

Alt Komisyon, tasarının bazı maddelerinde yer alan «Sosyal hizmet uzmanı» deyiminin, tasarı kapsamına 
giren çocukların sadece çevresini inceleyecek uzmanlık dalını kapsadığını kabul etmiştir. Oysa, çocuk mahke
melerinin kurulması ile amaçlananın karşılanmasında bu uzmanların yeterli olmayacağı, çocuğun her yönüyle 
incelenmesinde, sosyal hizmet uzmanlarının yanısıra, hatta öncelikle, klinik psikolog, psikolog, pedagog ve eğitim 
uzmanı gibi uzmanların çocuk mahkemelerinde görevlendirilmesinin gerekliliği Alt Komisyonca kabul edilmiş
tir. Tasarı metninde sayılan bu uzmanların, bu kapsam içinde anlaşılması ve mutlaka yönetmelikte sayılması 
da Alt Komisyonca temenni edilmiştir. 

Küçük tutukluların küçüklere ait tevkifevlerine konulması, küçüklere ait tevkifevi bulunmayan yerlerde 
de büyüklere ait teVkifevlerinin bir bölümüne konulması eleştirilmiş, mutlak surette, gözetim evlerinin ge
liştirilerek, buralarda alıkonulmasının doğru olacağı görüşü Alt Komisyonca benimsenmiştir. 

Yukarıda açıklanan Alt Komisyon Raporu, Komisyonumuzun, 19 Haziran 1979 tarihli toplantısında gö
rüşmelere esas alınmış ve oylanarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun bundan sonraki görüşmelerinde izleyeceği usul için, bir üyenin önerisi üzerine tartışma 
açılmıştır. Komisyonumuza niyabeten görev yapan Alt Komisyonun, tasarının tümünü inceledikten sonra, 
maddelerini teker teker okuyarak oyladığını, bu nedenle Alt Komisyon raporunun kabul edilmesi ile artık 
tasarının maddelerinin yeniden o'kunmasına gerek kalmayacağı görüşü, Komisyonumuzca benimsenmiş ve 
tasarının tümü oylanarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, uzun yıllardan beri yokluğu önemle hissedilen çocuk mahkemelerinin kurulmasını gerçek
leştirecek olan bu tasarının bir an Önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, işbu raporumuz, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Başkan ve Sözcü Kâtip 
To'kat Manisa Samsun 

Zihni Betil M. Fahri Dayı Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Bursa Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Çankırı 
Şeref Kayalar Safa Reisoğlu Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı. 

Hatay İstanbul İzmir 
Mustafa Deliveli Ali Oğuz Alt Komisyon raporuna çekimserim. 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. Tasarı maddelerinin komisyonda mü
zakere edilmemesine karşıyım. 

Kâmran Erkmenoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 942) 



— l ö -

Niğde Sivas Tabii Üye 
Ergun Özkan Muhittin Tayları Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye Tekirdağ Uşak 
Çekimserim. Alt Komisyon raporunu kabul ettim. Karşıt görüşüm yazılıdır. 

Ahmet Yıldız Ancak, tasarı metninin, maddelerin Ahmet Tahtakılıç 
komisyonda müzakere edilmemesine 

karşıyım. 
Hayri Mumcuoğlu 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Ülkemizde genelde çocuk sorunu bütünüyle ele alınmış değildir. 
Çocuğun korunması ve yetiştirilmesi, Anayasa ile Devlete verildiği halde henüz aşama yapılmamıştır, bu 

yolda J 
Sayılı yetiştirme yurtları için sıra bekleyen yüzbinler bulunduğunu biliyor, hatta, kanunla ayrılmış para

lar bile ödenmemekte ve bu sonuca herkes seyirci kalmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki, adli yönden korunma, sosyal yönden korunmanın bir parçasıdır. Bu doğrudan gidi

lirse : 
I - Suçlu çocuklar sorununun ayrıca ele alınması zorunluğu ortadadır. 
Tasarı gerekçesinde yazıldığı gibi; 
— Çocuğun henüz suç işlemeden adli yönden korunmasında da geç kaldık. 
Gene gerekçede açıklandığı üzere; çocuğun adli yönden korunması her şeyden önce «Çocuk suçluluğu ko

nusunda yeterli bilgiye sahip hâkimlere ihtiyaç vardır.» 
Oysa, normal hâkim kadrosundaki açık 500 dolayındadır. 
Bu tasarı yıllar yılı çocuk mahkemelerini hâkim bakımından yetki mekanizması ile işletecek ve öteki kurum 

ve yardımcılar sözde kalacaktır. 
Arpaçay'dan Lalapaşa'ya, Ünye'den Kırıkhan'a kadar yetkili kılınan hâkimler çaresiz kalacaklardır. 
(Özel mahkeme yeri, gözetim ve ıslah evleri sorunu açıktadır.) 
II - Tasarı kendi düzeninde de tutarsızdır. Örneğin, çocuğu yeniden topluma kazandırma konusunda yal

nızca, «Sosyal yardım» elemanından söz edilmiştir. 
III - Adli yönden korumada yaş sınırı gözden geçirilmelidir. 
Sonuç : 

— Evet çocuk mahkemeleri kurulmasında geç kalınmıştır. 
— Fakat tasarı; 

— Gerçekçi değildir. 
— Düzeltilecek yönleri vardır. 
— Bu hali ile çocuk mahkemeleri ölü doğuyor demektir. 

Ahmet Tahtak,r: 
Dş.ık Senatörü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Mahkemelerin Kuruluşu 

MADDE 1. — Her il ve asliye mahkemesi teşkilâtı bulunan her ilçede bir çocuk mahkemesi kurulur. 
İllerde kurulan çocuk mahkemeleri bir Başkan ve iki üyeden teşekkül eder. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk 
mahkemelerinde ise bir hâkim bulunur. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 
İl merkezlerindeki çocuk mahkemeleri, ağır ceza mahkemesi; ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkeme

leri asliye ceza mahkemesi derecesindedir. 
İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâkimler Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından doğru

dan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli oldukları 
mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdinde yetki ile de görevlendirilebilirler. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri 

MADDE 2. — Çocuk mahkemeleri Başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkiminin nitelikleri şunlar
dır: 

1. İllerdeki çocuk mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 

a) Daha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve tercihan çocuk sahibi olmaları gereklidir. 

2. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemesi hâkimlerinin hâkim veya hâkim yardımcısı olması ye
terlidir. 

3. İllerdeki çocuk mahkemesinde görev yapacak Başkan ve üyelerin kadro imkânları elverdiği oranda 
ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hâkimler Kurulunca sağlanır. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu. Görev ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Mahkemelerin Kutulusu 

MADDE 1. — Her il ve asliye mahkemesi teşki
latı bulunan her ilçede bir çocuk mahkemesi kurulur. 
İllerde kurulan çocuk mah'kemeleri bir Başkan ve 
lîki üyeden teşekkül eder. İlçe ve merkez ilçelerdeki 
çocuk mahkemelerinde ise bir hâkim bulunur. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla 
çocuk mahkemesi kurulabilir. 

İl merkezlerindeki çocuk mahkemeleri, ağır ceza 
mahkemesi; ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahke
meleri asliye ceza mahkemesi derecesindedir. 

İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâ
kimler Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından doğru
dan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, 
iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli olduk
ları mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdinde yetki ile 
görevlendirilebilirler. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk 
Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri 

MADDE 2. — Çocuk mahkemeleri başkan ve 
üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkiminin nitelikleri şun
lardır: 

1. İllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyeleri
nin. 

a) Daha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk 
mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 

b) 30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve çocuk sa
hibi olmaları gereklidir. 

2. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemesi 
hâkimlerinin hâkim veya hâkim yardımcısı olması ve 
tercihan çocuk sahibi bulunmaları yeterlidir. 

3. İllerdeki çocuk mahkemesinde görev yapacak 
başkan ve üyelerin kadro imkânları elverdiği oranda 
ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hâkimler Kurulunca 
sağlanır. 

Cumhuriyet Senatosu 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev Yapamamaları Hali 

MADDE 3. — Çocuk Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya fiili 
sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede görev yapacak Başkan, üye ve hâkimler Yüksek Hâ
kimler Kurulunca önceden belli edilir. 

Savcılık Teşkilatı 

MADDE 4. — Bu kanuna göre savcılık görevi, çocuk mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Sav
cısı ile görevlendireceği yafdımcıları tarafından yerine getirilir. 

Temyiz Mercii 

MADDE 5. — Çocuk mahkemelerinden verilen hükümlerin, Yargıtay Ceza dairelerinden hangileri tara
fından müstemirren tetkik edileceği Yargıtay Başkanlar Kurulunca tayin olunur. 

ÎKİNCİ BÖLÜM 

Çocuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi 

MADDE 6. — Çocuk mahkemelerinin görevleri şunlardır : 

18 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen - Türk Ceza Kanununun 455/2 ve 493 ncü maddeleri ha
riç - genel mahkemelerle, askeri mahkemelerin görevine giren ağır cezalı suçlara ilişkin davalar illerdeki ço
cuk mahkemelerinde; bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalar ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinde 
görülür. 

Sıkıyönetim ve savaş hali ile Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlara ilişkin hükümler sak
lıdır. 

İl, ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri alır ve kanunla verilen diğer 
görevleri yapar. 

Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi 

MADDE 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi ile hududu ile ilçe ve merkez ilçelerdeki 
çocuk mahkemelerinin yargı çevresi ise, ilçe hudutları ile sınırlıdır. 
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Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev 
Yapamamaları Hali 

MADDE 3. — Çocu'k Mahkemesi Başkan ve üye
leriyle çocuk mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya 
fiili sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mah
kemede görev yapacak Başkan, üye ve hâkimler Yük
sek Hâkimler Kurulunca önceden belli edilir. 

Savcılık Teşkilatı 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre savcılık görevi ço
cuk mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet 
Savcısı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından 
yerine getirilir. 

Temyiz Mercii 

MADDE 5. — Çocuk mahkemelerinden verilen 
hükümlerin, Yargıtay Ceza dairelerinden hangileri ta
rafından müstemirren tetkik edileceği Yargıtay Baş
kanlar Kurulunca tayin olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çocuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi 

MADDE 6. — Çocuk mahkemelerinin görevleri 
şunlardır : 

15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen 
genel mahkemelerin görevine giren ağır cezalı suç
lara ilişkin davalar illerdeki çocuk mahkemelerinde; 
bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalar ilçe ve 
merkez ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Olağanüstü hâller, sıkıyönetim, ve savaş hali ile 
askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar ile Ana
yasanın 136 ncı maddesinin ikinci paragrafında sayı
lan suçlara ilişkin hükümler saklıdır. 

Çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri 
alır ve kanunla verilen diğer görevleri yapar. 

Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi 

MADDE 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin 
yargı çevresi il hududu ile; ilçe ve mericez ilçelerdeki 
çocuk mahkemelerimin yargı çevresi ise, ilçe hudut
ları ile sınırlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu 
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nayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tedbirlerde Yetki 

MADDE 8. — 10 ncu maddede yazılı tedbirler suçun işlendiği yer mahkemesince alınabileceği gibi kü
çüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yer mahkemelerince 
de alınabilir. 

Suçların Dirlikte İşlenmesi Hali 

MADDE 9. — Bu kanunda yazılı suçlar büyüklerle birlikte işlendiği takdirde hazırlık soruşturması sı
rasında evrak tefrik olunur; soruşturma ve kovuşturma ayrı ayrı yürütülür. 

Bu halde, çocuk mahkemeleri küçükler hakkında gerekli tedbirleri uygulamakla beraber lüzum gördü
ğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tedbirler, Cezalar ve Bunların Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler 

MADDE 10. — Küçükler hakkında aşağıda yazılı tedbirler uygulanır. 
1. Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan akrabadan birine teslim, 
2. Bakıp gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir aile yanına yerleştirme, 
3. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına veya benzeri resmi yahut özel kurumlara 

yerleştirme, 
4. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, bankalar. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların 

ortaklıkları tarafından kurulmuş fabrika, müessese veya ziraat işletmeleri veya benzeri teşekküllerle işyer
lerine yahut meslek sahibi bir usta yanına yerleştirme, 

5. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimi güç çocuklara mahsus kurumlara yer
leştirme, 

12 Yaşını Bitirmemiş Küçükler Hakkında Tedbir Uygulanması 

MADDE 11. — Fiili işlediği zaman 12 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz ve ceza 
verilemez. 

Ancak, fiil kanunen bir seneden ziyade hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı müstelzım ise hakların
da 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Tedbirlerde Yetki 

MADDE 8. — 10 ncu maddede yazılı tedbirler 
suçun işlendiği yer mahkemesince alınabileceği gibi 
küçüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya bir
likte yaşadığı kimselerin bulunduğu yer mahkemele
rince de alınabilir. 

Suçların Birlikte İşlenmesi Hali 

MADDE 9. — Bu Kanunda yazılı suçlar büyük
lerle birlikte işlendiği takdirde hazırlık soruşturması 
sırasında evrak tefrik olunur; soruşturma ve "kovuş
turma ayrı ayrı yürütülür. 

Bu halde, çocuk mahkemeleri küçükler hakkında 
gerekli tedbirleri uygulamaJkla beraber lüzum gördü
ğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel 
mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

11 Yaşını Bitirmemiş Küçükler Hakkında Tebdir 
Uygulaması 

• MADDE 11. — Fiili işfedliğji zaman 11 yaşmı b:-
t'nmelml'ş olanlar halkkınjda kovuşturma yapılmaz ve 
ceza verilemez. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tedbirler, Cezalar ve Bunların 'Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler 

MADDE 10. — Küçükler hakkında aşağıda yazı
lı tedbirler uygulanır. 

1. Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine 
alan akrabadan birine teslim, 

2. Bakıp gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir 
aile yanına yerleştirme, 

3. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakım ve ye
tiştirme yurtlarına veya benzeri resmi yahut özel 
kurumlara yerleştirme, 

4. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli ida
reler, bankalar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bun
ların ortaklıkları tarafından kurulmuş fabrika, mü
essese veya ziraat işletmeleri veya benzeri teşekkül
lerle işyerlerine yahut meslek sahibi bir usta yanına 
yerleştirme, 

5. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedavi 
evine yahut eğitimi güç çocuklara mahsus kurumlara 
yerleştirme. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

12 yaşını bitirmemiş küçükler hakkında, veli veya vasi yahut bakmakla yükümlü kimseler tarafından ye
terli tedbir alınması halinde, mahkemece diğer tedbirler uygulanmayabilir. 

75 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki Tedbir ve Cezalar 

MADDE 12. — Fiili işlediği zaman 12 yaşını bitirmiş olup da, 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hak
kında 21 nci maddeye göre yapılan inceleme, ceza tertibini gerek tirm i yorsa mahkemece 10 ncu maddede ya
zılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Aksi halde haklarında aşağıda yazılı ceza tayin olunur. 
1. İdam veya müebbet ağır hapis cezası yerine 10 seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 
2. Diğer cezalar üçte bire indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak bu fıkranın tatbiki sure

tiyle hükmolunacak cezalar 7 seneden fazla olamaz. 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel güvenlik gözetimi altına alınmak cezaları uygulanmaz. 
Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. 
Fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dilsizler hakkında kovuşturma yapılamaz, bunlar hakkın

da 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanır. 

75 Yaşını Bitirmeyen Küçükler Hakkındaki Cezalar ve Tedbirler 

MADDE 13. — Fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını doldurmamış olanlar hakkında 
aşağıda yazılı şekilde ceza tayin olunur. 

1. İdam veya müebbet ağır hapis cezası yerine 15 seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. 

2. Sair cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis cezaları hapse çevrilir. Ancak, bu fıkranın tatbiki suretiyle 
hükmolunacak cezalar 12 seneden fazla olamaz. 

3. Kamu hizmetlerinden yasaklık ve genel güvenlik gözetimi altına alınmak cezaları uygulanamaz. 
4. Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. 

Ancak küçük hakkında hükmedilmiş olan ceza bir seneden az ve 21 nci maddeye göre yapılan inceleme 
sonucu tedbir uygulanması küçüğün kişiliğine daha uygun düşeceği kanısını veriyorsa bu ceza yerine 10 ncu 
maddede yazılı tedbirlerden biri uygulanabilir. 
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Anicaık, flidl 'kanunen bir seneden ziyade hapis ce
zaisini veya daha ağır bir cezayı mlüstelzim ise hakla
rında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden büri uiygu-
'laniTi 

11 yaşını bitirmemiş küçü'Mer ha'k'kında, veli veya 
vaisli yahut balkimaik'la yükümlü kimseler tarafından 
yeterli tieldibir alınması halinde, mahkemece diğer ted
birler uyguilanimaiyaıbilir. 

15 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki 
Tedbir ve Cezalar 

MADDE 12. — JFiiHi işlediği zaman 11 yaşını bi-
ıtirmiş olup da, 15 yaşını doldurmamış olan küçükler 
Ihalklkıınlda 20 ncii maddeye göre yaipilan inceıTeime, ceızai 
tertüiıbini gerteJkltlirtmfiyorisıa mahkemece 10 ncu madde 
de yazılı teldblirlerden bini uygulanabil)!r. 

Aksi halde 'halkTarınlda aşağıda yazılı ceza tayin 
olunur. 

II. İdam cezası yerine 15 sene ve müebbet ağır 
hapis ceziaisı yerinle 10 seneden aşağı olmiamalk üzere 
hapfe cezaisi verilir. 

i2. Diğer cezalar yarıya indirilir. Ağır hapis ce
zaları hapse çevrilir. Anicaik, bu fıkranın taltfoiilkj sure-
tüyle hÜlklmloTuirtacaik cezalar her fiil içlin 7 seneden faz
la olamaz. 

3. iKamu hizmetlerinden yasaklılık ve genel gü-
venlluk gözetliırroi alitın!a alınlmalk cezaları uygulanmaz. 

Bu 'hütklüimilıülükl'er tökerrüre esas olamaz. İçtimâ. 
halinldıe Türik Ceza Kanunumun genel hükümleri uygu
lanır. 

Fiili istediği zaman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dil
sizler haikkınlda kovuşturma yapılamaz, bunlar hak
kında 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden biri uygu
lanır. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirmiş ve fakat 18 yaşını doldurmamış olan sağır - dilsizler hakkında 
20 nci maddeye göre yapılan inceleme ceza tertibini gerektirmiyorsa 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden 
biri uygulanır. Aksi halde bunlar hakkında 12 nci maddeye göre ceza tayin olunur. 

Tedavi Kurumlarına Yerleştirme 

MADDE 14. — 21 nci maddeye göre yapılan araştırma sonunda fiili işlediği zaman şuurunun veya ha
rekâtının serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl hastalığına müptela olduğu anlaşılan küçüğün, mah
kemece resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilmesine karar verilir. 

Resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilen küçük yerleştirildiği müessesenin sağlık kurulunca iyileştiğine 
dair verilecek rapor üzerine çocuk mahkemesince serbest bırakılır. 

Bu husustaki rapor ve kararda hastalığın ve suçun mahiyeti gözönünde tutularak kamu güvenliği bakı
mından, küçüğün tıbbi kontrol ve muayeneye tabi tutulup tutulmayacağı, tutulacaksa müddet ve fasılası da 
gösterilir. 

Tıbbi kontrol ve muayene çocuk mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığınca karar ve rapor
da gösterilen müddet ve fasılalarla küçüklerin bulunduğu mahalde, yoksa en yakın salahiyetli mütehassısı 
olan bir hastane sağlık kuruluna sevkedilmeleri suretiyle temin olunur. 

Bu tıbbi muayene sonuçları gerektiriyorsa: Küçük Çocuk Mahkemesi kararıyla yine resmi veya özel bir 
hastaneye yerleştirilir. 

Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında Tedbir Uygulaması 

MADDE 15. — Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine; 
beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan yahut ebeveynine karşı vahim bir 
itatsizlikte bulunan küçükler hakkında, küçüğün bulunduğu yer ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerince 
10 ncu maddede yazılı tedbirlerdeen biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında koruma tedbiri ittihazı ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk 
mahkemelerine aittir. 
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Tedavi Kurumlarına Yerleştirme 

MADDE 13. — 20 nci maddeye göre yapılan I MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
araştırma sonunda fiili işlediği zaman, şuurunun veya maddesi aynen kabul edilmiştir. 
harekâtımın serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl 
hastalığına müptela olduğu anlaşılan küçüğün, mah
kemece resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilmesine 
karar verilir. 

Resmi veya özel bir hastaneye yerleştirilen küçük 
yerleştirildiği müessesemin sağhk kurulunca iyileşi;i-
ğine dair verilecek rapor üzerine çocuk mahkemesince 
serbest bırakılır. 

IBu huisltajkli rapor ve karanda hastalığın ve suçum 
maıhîyietii gözöniüinlde tutularak kamu güivenTiği baıkı-
mımldam, kjüçüğüin tıfofbi kfonltrol ve muayeneye tabi tu
tulup tultuiniaiyıalcağı, tutulacaıksa mjü'ddöt ve faisilası da 
gösterilir. 

Tılblbi konitrol ve muayene çoculk mahkemesini; n I 
ibuluınjduğu yer Culmlhuriyelt Savcılığınca karar ve ra
porda gösterillen mlüddet >ve fasılalarla küçülMerıim bu
lunduğu mahalde, ydksa en yaikım salahiyeti i müte
hassısı olant biır hastomıe sağlık kuruluna sevkedÜlrne-
leri sureltliıyle remlin oluinur. 

Bu tılblbi muayene sonuçları gerektiriyorsa; Küçük, 
Çoüutk Malhketmesi kararlıyla yine resmü veya özel bir 
ha'sltameye yerleştirilir. 

Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında 
Tebdir Uygulaması 

'MADDE 14. — Vali, vasi, bakmakla mükellef 
olan kimse veya CuımıhuıTiyöt Savcılığınım talebi üze
rine; beden, ruih ve ahlak gelişmeleri veya şahsi gü-
vanlilkıleri tehlikede olan yahut ebetveynine karşı va
him Mır itaaltsiİzlilkte buflunam küçükler hakkında, kü
çüğüm (bulunduğu yer ilçe ve merikez ilçe çoculk mah-
Ikemelertmce 1Q nou madlded'e yazılı tedMrierdem biri 
uygulanır^ 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında koru
nma tedlbiri ittihazı iliç'e ve merikez ilçelerdeki çocuk 
mahkemelerinle aliMr.. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tedbirlerin Müddeti 

MADDE 16. — Küçükler hakkında uygulanan tedbirler en geç 18 yaşını ikmal etmeleriyle sona erer. 

Tedbir Uygulanmaması 

MADDE 17. — Hüküm zamanı 18 yaşını ikmal etmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz. 

Tedbirlerin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması 

MADDE 18. — Gözetici, veli, vasi, bakıp gözetmeyi üzerine alan kimse veya Cumhuriyet Savcılığı ile 
10 ncu maddede yazılı teşekkül veya kurumların yetkilileri tarafından yapılan müracaat üzerine veya re'sen 
çocuk mahkemesi küçük hakkında uygulanan tedbir yerine bir diğerini uygulamaya veya büsbütün kaldırmaya 
yetkilidir. 

Uygulanan bir tedbirin değiştirilmesine, bu tedbire hükmeden mahkeme yetkilidir. Acele hallerde küçüğün 
bulunduğu yerdeki çocuk mahkemesince de geçici tedbir alınabilir. Bu takdirde durum ilk tedbiri alan mah
kemeye bildirilir. Icabeden tedbire veya tedbirin değiştirilmesine bu mahkemece hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 

MADDE 19. — Küçükler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu kanun hükümleri sak
lı kalmak üzere Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. 

Soruşturma 

MADDE 20. — Küçüklerin işledikleri suçlarda hazırlık soruşturması C. Savcısı veya görevlendireceği 
yardımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi küçük hakkında tedbir uygulanmasına mani 
değildir. 

Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilk soruşturma yapılmaz. 
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Tedbirlerin Müddeti 

MADDE 15. — Küçükler hakkında uygulanan 
tedbirler en geç 15 yaşını ikmal etmeferfiyle sona 
erer, 

\Tedbir Uygulanmaması 

MADDE 16. — Hüküm zamanı 15 yaşım i'kmal 
etmîiş 'bulunanlar halkjki'njda tedlbiir uyguCanımaz. 

Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 

MADDE 17. — Gözetici, veli, vasi, bakıp gözet
meyi üzjerfae alan kimse veya Cumhuriyet Savcılığı, 
ile 1Q ncu mlaiddede yazılı teşekkül veya ikuruımlarm 
yetiklililerii tarafınidan yapılan müracaat üzerine veya 
re'sen çocuîk malhıkemıesi küçük hakkımda uygulanan 
tedbir yerjinie bir diğerini uygulamaya veya büsbütün 
'kalldırlmaiya yetlkilildlir. 

Uyigfuffiaınıaıiı bilir tedlbirtiın degiştiirimesliıne, bu tedbire 
foükjmeldleh m|a!hlkern!e ydtikil'M'ir. Acele halterde »küçü
ğün bîuluiniduğu yieüidelki çöculk mahkemesince de ge
çici teld'bir alımalbilir. Bu talkdlirıde durum ilk tedbiri 
alan maihifcernjeye bilklirlilir. İcalböden tedbire veya ted
birin değişıt irilmesine bu mahkemece hükmolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 

MADDE 18. — Bu kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Soruşturma 

MADDE il 9. — Küçüklerin işledikleri suçla uda ha-
zırbJk sorıiışjtunması C. Savcısı veya görevlendireceği 
yardırnıcıları, tarafmldaın bizzat yapihr. 

ıK'oivuŞturrria yapılmasına yer olmaidığına karar ve-
rlmesli küçük ha'lökınida teidtbir uyguilanjm alsına manii 
»değildÜr. 

Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilk soruş
turma yapılmaz. 

Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ceza veya Tedbir Uygulanmasından Önce Yapılacak İnceleme 

MADDE 21. — Bu kanunda gösterilen ceza veya tedbirlerin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün; 
a) Aile, terbiye ve okul durumu, gidişatı, içinde yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli 

görülen sair hususlar, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya 
yardımcıları marifetiyle araştırılır. Ancak, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan bu hizmetlerin 
iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında herhangi bir engel mevcut 
bulunması halinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum ve teşekküller
de çalışan sosyal hizmet uzmanları veya bu araştırmayı yapabilecekleri kanısına varılan kimseleri görevlen
direbilirler. 

b) işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedeni, akü ve ruhi durumu mütehassıs 
kimselere tespit ettirilir. 

Yukardaki bentler gereğince yapılan araştırma ve inceleme sonucu, gerektirirse, küçüğün bir müşahede 
merkezinde müşahede altına alınmasına da karar verilebilir. 

Geçici Tedbirler 

MADDE 22. — Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği yardıma soruşturmayı yaparken gerekli gör
düğü takdirde küçük hakkında 10 ncu maddede gösterilen tedbirlerden birinin geçici oiarak uygulanmasını 
çocuk mahkemesinden talep edebilir. 

Adli Görev 

MADDE 23. — 21 nci maddeye göre yapılan araştırma ve inceleme sebebiyle kanun tarafından kendile
rine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenilen çocuk mahkemelerine müteallik vazife ve işlerde 
suiistimal veyahut ihmal ve terahi gösteren Devlet memurları ile çocuk mahkemesinin yazılı istek ve emirle
rini yapmakta suiistimal veya ihmalleri görülen zabıta amir ve memurları hakkında Cumhuriyet Savcılığın
ca doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Ancak, zabıta amirleri hakkında hâkimlerin vazifelerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulü uygula
nır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muhakematı hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 
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Ceza veya Tedbir Uygulamasından Önce Yapılacak 
İnceleme 

MADDE 20. — Bu kanunda gösterilen ceza veya 
tedbirlerin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün; 

a) Aile, terbiye ve okul durumu, gidişatı, içinde 
yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli 
görülen sair hususlar, çocuk mahkemeleri nezdinde 
görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya 
yardımcıları marifetiyle araştırılır. Ancak, çocuk 
mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan bu hiz
metlerin iş durumlarının müsait olmaması veya gö
revin bunlar tarafından yapılmasında herhangi bir 
engel mevcut bulunması halinde çocuk mahkemeleri 
bu araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum 
ve teşekküllerde çalışan sosyal hizmet uzmanları veya 
bu araştırmayı yapabilecekleri kanısına varılan kim
seleri görevlendirebilirler. 

b) İşlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavraya
bilirle yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu müte
hassıs kimselere tespit ettirilir. 

Yukardaki bentler gereğince yapılan araştırma ve 
inceleme sonucu, gerektirirse, küçüğün bir müşahe
de merkezinde müşahede altına alınmasına da karar 
verilebilir. 

Geçici Tedbirler 

MADDE 21. — Cumhuriyet savcısı veya gc ev
lendireceği yardımcı soruşturmayı yaparken gerekli 
gördüğü takdirde küçük hakkında 10 ncu maddede 
gösterilen tedbirlerden birinin geçici olarak uygula ı 
masını çocuk mahkemelesinden talep edebilir. 

Adli Görev 

MADDE 22. — 20 nci maddeye göre yapılan 
araştırma ve inceleme sebebiyle kanun tarafından 
kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerin
den istenilen çocuk mahkemelerine müteallik vazife 
ve işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahi gösteren 
Devlet memurları ile çocuk mahkemesinin yazılı is
tek ve emirlerini yapmakta suiistimal veya ihmalleri 
görülen zabıta amir ve memurları hakkında Cumhu
riyet Savcılığınca doğrudan doğruya kovuşturma ya
pılır. 

Vali ve kaymakamlar hakkında Memurin Muha-
kematı Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 20 nci 

MADDE 21. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 21 nci 

MADDE 22. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 22 nci 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 942) 



— 26 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Şahsi Davada Usul 

MADDE 24. — Küçüklerin işledikleri suçlardan dolayı aleyhlerine şahsi dava yoluyla kovuşturma yapıla
maz. 

Suçun takibinin şahsi davayı gerektirmesi halinde suçtan zarar görenin yazılı başvurması üzerine yapıla
cak soruşturma Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ikinci kitabının birinci ve ikinci fasıllarında yer 
alan hükümler dairesinde yapılır. 

Şikâyetin Geri Alınması 

MADDE 25. — Kovuşturma yapılabilmesi dava veya şikâyete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kimse
nin vazgeçmesi kamu davasını düşürmez. Ancak, yargılama sonunda suçun sabit olması halinde ceza uygu
lanmaz. Bu hal 10 ncu maddede yazılı tedbirlerden birinin uygulanmasına mani değildir. 

Duruşmanın Gizliliği ve Yeri 

MADDE 26. — Küçüklerin duruşması mutlaka gizli olur. Hüküm dahi gizli tefhim olunur. 
Mahkemenin izni ile yargılamanın her safhasında küçüğün velisi, vasisi, sosyal hizmet alanlarında faali

yet gösteren resmi veya gönüllü kuruluşların temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcıları ile kü
çüklerin gözetimi ile görevli resmi veya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. 

Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gi
bi, sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada hazır bulundurulmasına da lüzum görülmeyebilir. Bu takdir
de küçüğün müdafii duruşmada hazır bulunabilir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara ilişkin davaların duruşması genel mahkemelerin bulunduğu bina içinde ve
ya dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde yapılır. 

Uygulanmayacak Usul 

MADDE 27. — Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 sayılı Meş
hut Suçlar Muhakeme Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Davanın Başka Bir Mahkemeye Gönderilmesi 

MADDE 28. — Yetkili olarak işe el koyan çocuk mahkemesi küçüğün menfaatleri gerektirdiğinde, da
vanın küçüğün veli veya vasisinin oturduğu yer çocuk mahkemesine gönderilmesine karar verebilir. 

İtiraz Mercii 

MADDE 29. — tlçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerinin kararlarına karşı itirazı inceleyecek mer
cii il çocuk mahkemesi, ildeki çocuk mahkemesinin kararına karşı itiraz mercii ise en yakın il çocuk mah
kemesidir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 942) 



— 27 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Şahsi Davada Usul 

MADDE 23. — Küçüklerin işledikleri suçlardan 
dolayı aleyhlerine şahsi dava açılamaz. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Şikâyetin Geri Alınması 

MADDE 24. — Kovuşturma yapılabilmesi dava 
veya işkâyete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kim
senin vazgeçmesi kamu davasını düşürmez. Ancak, 
yargılama sonunda suçun sabit olması halinde ceza 
uygulanmaz. Bu hal 10 ncu maddede yazılı tedbir
lerden birinin uygulanmasına mani değildir. 

Duruşmanın Gizliliği ve Yeri 

MADDE 25. — Küçüklerin duruşması mutlaka 
gizli olur. Hüküm dahi gizli tefhim olunur. 

Mahkemenin izniyle yargılamanın her safhasında 
küçüğün müdafii, velisi, vasisi, sosyal hizmet alanla
rında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kuruluşla
rın temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları, sosyal yar
dımcıları ile küçüklerin gözetimi ile görevli resmi ve
ya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. 

Uyanlanmayacak Usul 

MADDE 26. — Küçükler tarafından işlenen suç
ların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 sayılı 
meşhut suçlar muhakeme usulü hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

itiraz Mercii 

MADDE 27. — İlçe ve merkez ilçedeki çocuk 
mahkemelerinin kararlarına karşı itirazı inceleyecek 
mercii il çocuk mahkemesi, ildeki çocuk mahkeme
sinin kararına karşı itiraz mercii ise en yakın il çocuk 
mahkemesidir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 24 ncü 

MADDE 25. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 25 nci 

MADDE 26. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 26 ncı 

MADDE 27. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 27 nci 
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Temyiz 

MADDE 30. — Çocuk mahkemelerince verilen kararlar aleyhine ancak esas hükümle birlikte temyiz yo
luna başvurulabilir. 

Yargıtaya başvurmak için para depo edilmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim 

MADDE 31. — İşlediği suçtan dolayı hakkında 10 ncu maddede yazılı tedbir uygulanmış veya hükme
dilmiş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yıla kadar gözetim altında bulundurulmasına karar verilebilir. Bu 
takdirde küçüğe, veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirinin gayesi ve ge
rektirdiği yükümlülükler haber verilir. 

Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri ile suçlu çocuklar eğitim ve 
ıslah dairesinin çalışma şekil ve usulleri Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. 

Gözetim süresi kararda gösterilir. 
Şartlı erteleme halinde gözetim en az deneme devresi sonuna kadar devam eder. 

Gözetim Delegeleri 

MADDE 32. — Küçüklerin gözetimi çocuk mahkemeleri nezdine atanmış bulunan gözetim delegeleri ta
rafından yapılır. 

İcabı halinde çocuk mahkemesince, bu hizmetin yapılması için resmi veya özel kurum ve teşekküllerde 
çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcılar veya bu hizmetleri yapabilecekleri kanısına varılan, ço
cuk sorunlarına karşı ilgi duyan ve çocuk terbiyesi, yetiştirilmesi işlerinde bilgisi bulunan kimseler de görev
lendirilebilirler. 

Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar, gözeticilik yapabilecek kimse
lerin bir listesini her yılbaşı mahkemeye verirler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvurabilir. 
Mahkeme bunların ahlaki ve içtimai durumlarını inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini listeye kay
deder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarıda yazılı kurum ve derneklerden aday göstermelerini isteyebilir. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 28. — Çocuk mahkemelerince verilen 
kararlar aleyhine ancak esas hükümle birlikte temyiz 
yoluna başvurulabilir. 

Yargıtaya başvurmak için para depo edilemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim 

MADDE 29. — İşlediği suçtan dolayı hakkında 
10 ncu maddede yazılı tedbir uygulanmış veya hük
medilmiş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yıla kadar 
gözetim altında bulundurulmasına karar verilebilir. 
Bu takdirde küçüğe, veliye, vasiye veya bakıp gözet
meyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirinin gayesi 
ve gerektirdiği yükümlülükler haber verilir. 

Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde 
çalıştırılan kimselerin görevleri ile Çocuk Eğitim, Is
lah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğünün çalışma şe
kil ve usulleri Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir 
yönetmelikle tespit olunur. 

Gözetim süresi kararda gösterilir. 
Şartlı erteleme halinde gözetim en az deneme dev

resi sonuna kadar devam eder. 

Gözetim Delegeleri 

MADDE 30. — Küçüklerin gözetimi çocuk mah
kemeleri nezdine atanmış bulunan gözetim delegeleri 
tarafından yapılır. 

İcabı halinde çocuk mahkemesince, bu hizmetin 
yapılması için resmi veya özel kurum ve teşekkül
lerde çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardım
cılar veya bu hizmetleri yapabilecekleri kanısına va
rılan, çocuk sorunlarına karşı ilgi duyan ve çocuk 
terbiyesi, yetiştirilmesi işlerinde bilgisi bulunan kim
seler de görevlendirilebilirler. 

Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati gerek
tirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği 
gibi, sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada ha
zır bulundurulmasına da lüzum görülmeyebilir. Bu 
takdirde küçüğün müdafii duruşmada hazır buluna
bilir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara ilişkin davaların 
duruşması genel mahkemelerin bulunduğu bina için
de veya dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde ya
pılır. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 29 ncu 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Gözetim Delegelerinin Görevleri 

MADDE 33. — Gözetim delegeleri, gözetimlerine verilen küçüklerin temayüllerini ve gidişatını devam
lı olarak gözetirier; gerekli gördükleri takdirde veli, vasi veya sair kimse veya kurumlardan her türlü bil
gileri toplar ve keyfiyeti bir raporla çocuk mahkemesine bildirirler. 

Gözetime tabi küçüğün, temayülleri ve gidişatı hakkında gerektiğinde ve herhalde, i'ki ayda bir rapor ve
rilir. 

Gözetim delegeleri, gözetime engel teşkil eden durumlar ortaya çıktığı takdirde derhal çocuk mahkeme
sine bildirmek suretiyle önlenmesini isterler. 

* Sosyal Hizmet Uzmanları 

MADDE 34. — Bu Kanunun 21 nci maddesinin (a) bendinde yazılı sosyal araştırma ve 31 nci madde
sinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesi nezdinde yeteri kadar sosyal 
hizmet uzmanı atanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri 

MADDE 35. — Bir aile yanına veya paralı özel bir kurum veya benzeri teşekküllere yerleştirilen küçü
ğün giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek bu meblağ çocuk mahkemelerince ittihaz olunacak bir kararla tes
pit edilir. 

Medeni Kanun hükümleri gereğince bakmakla yükümlü olan kimsenin, küçüğün giderlerini karşılamaya 
mali durumu müsait olması halinde. Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir. 
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Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren res
mi veya gönüllü kurumlar, gözeticilik yapabilecek 
kimselerin bir listesini her yılbaşı mahkemeye verir
ler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvu
rabilir. Mahkeme bunların ahlaki ve içtimai durum
larını inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini 
listeye kaydeder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarıda yazılı ku
rum ve derneklerden aday göstermelerini isteyebilir. 

Gözetim Delegelerinin Görevleri 

MADDE 31. — Gözetim delegeleri, gözetimlerine 
verilen küçüklerin temayüllerini ve gidişatını devamlı 
olarak gözetirler; gerekli gördükleri takdirde veli, va
si veya sair kimse veya kurumlardan her türlü bilgi
leri toplar ve keyfiyeti bir raporla çocuk mahkeme
sine bildirirler. 

Gözetime tabi küçüğün, temayülleri ve gidişatı 
hakkında gerektiğinde ve her halde, iki ayda bir ra
por verilir. 

Gözetim delegeleri, gözetime engel teşkil eden 
durumlar ortaya çıktığı takdirde derhal çocuk mah
kemesine bildirmek suretiyle önlenmesini isterler. 

Sosyal Hizmet Uzmanları 

MADDE 32. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin 
(a) bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 ncu mad
desinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakan
lığınca her çocuk mahkemesi nezdine yeteri kadar 
sosyal hizmet uzmanı atanır. 

ALTİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri 

MADDE 33. — Bir aile yanına veya paralı özel 
bir kurum veya benzeri teşekküllere yerleştirilen kü
çüğün giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek bu meb
lağ çocuk mahkemelerince ittihaz olunacak bir karar
la tespit edilir. 

Medeni Kanun hükümleri gereğince bakmakla 
yükümlü olan kimsenin, küçüğün giderlerini karşıla
maya mali durumu müsait olması halinde, Devletçe 
ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 33 ncü 
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Adli Sicil 

MADDE 36. — Küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma konu
su olan işler sebebiyle, Cumhuriyet savcılıkları, sorgu hâkimlikleri ve mahkemelerce veya Cumhuriyet Se
natosu üyeleri ve Milletvekilleri seçimleriyle ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde Adli 
Sicilce bildirilir. 

. 1 nci fıkra gereğince verilmiş bulunan bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılmaz. 

Hükümlerin Yerine Getirilmesi 

MADDE 37. — Çocuk mahkemesi vermiş olduğu karar ve hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini 
her zaman denetler. 

Cezaların İnfaz Edileceği Yer 

MADDE 38. — Bu Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri gereğince haklarında ceza tertip edilen kişiler hük
mün infazına başlandığı tarihte 18 yaşını doldurmamışlarsa, bu cezaların çocuk ıslahevi veya çocuk cezaev
lerinde çektirilir. 

Bunlardan 18 yaşını ikmal edenlerin bakiye cezaları çocuk ıslah veya çocuk cezaevleri veya büyüklere 
mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 

Küçüklere Mahsus Tevkif evleri 

MADDE 39. — Küçük tutuklular küçüklere mahsus tevkifevlerine konulurlar. 
Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı kesimlerinde bulun

durulurlar. 

Şartlı Erteleme 

MADDE 40. — Para cezasından başka bir ceza ile hükümlü olmayan küçük, işlediği bir suçtan dolayı 
ağır veya hafif para veya üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan biriyle mahkûm olur ve geçmişteki 
hali ile ahlaki temayüllerine göre cezasının ertelenmesi ileride cürüm işlemekten çekinmesine sebep olacağı 
hakkında mahkemece kanaat getirilirse bu cezanın şartlı olarak ertelenmesine hükmolunabilir. 

Cezası bu suretle ertelenen küçük bir yıldan üç yıla kadar bir deneme devresine tabi tutulur. 
Mahkeme deneme devresi zarfında küçüğü, muayyen bir meslek veya sanat öğrenmek, belli bir yerde ika

met etmek, alkollü içki kullanmamak veya bunlar gibi bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 
Küçük deneme devresi içerisinde, yapılan ikaz ve ihtarlara rağmen tabi tutulduğu eğitim ve ıslah şart

larını yerine getirmez veya başka kasti bir cürüm işlerse, mahkeme hükmolunan cezanın aynen çektirilmesine 
veya vahim görülmeyen hallerde deneme devresinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 942) 



— 33 — 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Adli Sicil 

MADDE 34. — Küçükler hakkında adli sicile ge
çirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma ko
nusu olan işler sebebiyle, Cumhuriyet savcılıkları, 
sorgu hâkimlikleri ve mahkemelerce veya Cumhuri
yet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri seçimleriyle 
ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği tak
dirde Adli Sicilce bildirilir, 

1 nci fıkra gereğince verilmiş bulunan bilgiler 
başka her hangi bir iş ve konu için kullanılmaz. 

Hükümlerin Yerine Getirilmesi 

MADDE 35. — Çocuk mahkemesi vermiş olduğu 
karar ve hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini 
her zaman denetler. 

Cezaların İnfaz Edileceği Yer 

MADDE 36. — Bu kanunun 12 nci maddesi gere
ğince haklarında ceza tertip edilen kişiler hükmün 
infazına başlandığı tarihte 15 yaşını doldurmamışlar-
sa, bu cezaları çocuk ıslah evi veya çocuk cezaevle
rinde çektirilir. 

Bunlardan 15 yaşını ikmal edenlerin bakiye ceza
lan çocuk ıslah veya çocuk cezaevleri veya büyüklere 
mahsus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 

Küçüklere Mahsus Tevkifevleri 

MADDE 37. — Küçük tutuklular küçüklere mah
sus tevkifevlerine konulurlar. 

Küçüklere mahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde 
büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı kesimlerinde bulun
durulurlar. 

Şartlı Erteleme 

MADDE 38. — Para cezasından başka bir c<;za 
ile hükümlü olmayan ve 15 yaşını doldurmayan kü
çük, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para 
veya 3 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan bi
riyle mahkûm olur ve geçmişteki haliyle ahlaki tema
yüllerine göre cezasının ertelenmesi ileride cürüm iş
lemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mah
kemece kanaat getirilirse bu cezanın şartlı olarak er
telenmesine hükmolunabilir. 

Cezası bu suretle ertelenen küçük bir yıldan üç 
yıla kadar bir deneme devresine tabi tutulur. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 38 nci 
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Şartla Salıvermede Gözetim 

MADDE 41. — Şartla salıverilmiş küçükler hakkında Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin 8 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Şartla salıverme devresi zarfında gözetimin esasları, küçüğü şartla salıvermiş olan mahkemece tespit olu
nur. 

Küçüklerin şartla salıverilmelerine, cezanın halen infaz edildiği yerdeki çocuk mahkemelerince karar ve
rilir. 

Yayın Yasağı 

MADDE 42. — Suç işlemiş küçüklerin, suçları veya bunların yargılanmaları ile ilgili olarak her türlü 
yayın yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılırlar. 

Fiilin tekerrürü halinde ayrıca, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Küçük Deyimi 

MADDE 43. — Bu Kanundaki küçük deyimi suçu işlediği tarihte henüz 18 yaşını bitirmemiş kimseleri 
kaplfcr. 

Uygulanamayacak Usul ve Diğer Kanunlar 

MADDE 44. — Diğer kanunların, bu kanuna aykırı hükümleri küçük suçlular hakkında uygulanmaz. 

Küçüklerin Yerleştirileceği Devlete Ait Kurumlar 

MADDE 45. — Bu Kanunda öngörülen kurumlar Adalet Bakanlığınca kurulur. Bunların çalışma usul ve 
şekilleri yönetmelikle tespit olunur. 
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Mahkeme deneme devresi zarfında küçüğü, mu
ayyen bir meslek veya sanat öğrenmek, belli bir yerde 
ikamet etmek, alkollü içki kullanmamak veya bunlar 
gibi bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 

Küçük deneme devresi içerisinde, yapılan ikaz ve 
ihtarlara rağmen tabi tutulduğu eğitim ve ıslah y ı 
larını yerine getirmez veya başka kasti bir cürüm iş
lerse, mahkeme hükmolunan cezanın aynen çektit il
mesine veya vahim görülmeyen hallerde deneme dev
resinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

Şartla Salıvermede Gözetim 

MADDE 39. — Şartla selıverilmiş küçükler hak
kında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkraları uygulanmaz. 

Şartla salıvrme devresi zarfında gözetimin esasları, 
küçüğü şartla selıvermiş olan mahkemece tespit 
olunur. 

Küçüklerin şartla salıverilmelerine, cezanın halen 
infaz edildiği yerdeki çocuk mahkemesince karar ve
rilir. 

Yayın Yasağı 

MADDE 40. — Suç ilemiş küçüklerin suçlar; 
veya bunların yargılanmaları ile ilgili olarak her t ir 
lü yayın yapılması yasaktır. Bu yasağa aykırı hare
ket edenler 5 000 liradan 30 0G0 liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandır il ırlar. 

Fiilin tekerrürü halinde ayrıca, üç aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur 

Küçük Deyimi 

MADDE 41. — Bu Kanundaki küçük deyimi su
çu işlediği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimse
leri kapsar. 

Uygulanacak Usul ve Diğer Kanunlar 

MADDE 42. — Diğer kanunların bu kanuna ay
kırı hükümleri küçük suçlular hakkında uygulanmaz. 

Küçüklerin Yerleştirileceği Devlete Ait Kurumlar 

MADDE 43. — Bu kanunda öngörülen kurumlar 
Adalet Bakanlığınca kurulur. Bunların çalışma usul 
ve şekilleri yönetmelikle tespit olunur. 

(Anayasa ve Adalet Koalisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 39. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 39 ncu 

MADDE 40: — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 40 ncı 

MADDE 41. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 41 nci 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin âl nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 43 ncü 
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(Hükümetin Teklifi) 

Çocuk Eğitim ve Jslahevleri Müdürlüğü 

MADDE 46. — Adalet Bakanlığında; 
a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitim evlerinin, bu Kanunun 10 ncu maddesine göre 

haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, müşahede merkezle
rinin, küçüklerin kısa sürelerle kabul edilecekleri ve icabında müşahedelerinin yapılmasına elverişli kabul 
merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait bina ve küçüklere mahsus tevkifevlerinin tesisi, 

b) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, ba
kım ve eğitim işlemlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli perso
nelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizmete yararh olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştirilmele
rinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üzerinde devamlı inceleme ve araştırmaların yapılması, bu 
konudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa beyanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araştırıl
ması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezi ve küçük
lere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hususun
da milli eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, filmlerin küçükler yönünden 
kontrolü için İçişleri ve küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahkeme
leri ile olan münasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının ilgili servisleriyle iş
birliği yapılması, 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında infaz sonrası yardım müesseseleri 
vesair kurumlarla ilişki kurulması, 

i) Küçüklerin yerleştirildiği Özel kurumların denetlenmesin 
j) Bu Kanunun uygulanması ile alakalı diğer görevlerin yapılması, 
Amacı ile Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Suçlu Çocuklar Eğitim ve Islah Başkanlığı adıyla 

bir daire kurulur. 
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Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 44. — Adalet Bakanlığında: 
a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah 

ve eğitim evlerinin, bu kanunun 10 ucu maddesine 
göre haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin 
yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, müşahede 
merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerle kabul edile
cekleri ve icabında müşahadelennin yapılmasına el- ~ 
verişli kabul merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait 
bina ve küçüklere mahsus tevkifevlerinin tesisi, 

b) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının 
tanzimi, buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, 
bakım ve eğitim işlemlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mah
kemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli 
personelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin 
hizmete yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiş
tirilmelerinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üze
rinde devamlı inceleme ve araştırmaların yapılması, 
bu konudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mü 
talaa beyan ve icabında bunların bizzat hazırlanmam, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üze
rinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araş
tırılması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası 
kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistik
lerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezi ve kü
çüklere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurum
lar ve küçüklerin zararlı yaylalardan korunması hu
susunda Milli Eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan kü
çükler bakımından çalışma şartlan, filmlerin küçük
ler yönünden kotrolu için İçişleri ve küçüklerin 
yerleştirileceği tedavi kurumlan ve sosyal servislerim 
çocuk mahkemeleri ile olan münasebetlerini tanzim 
bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının 
ilgili servisleriyle işbirliği yapılması, 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleşti
rilmesi mevzularında infaz sonrası yardım müessese
leri ve sair kurumlarla ilişki kurulması, 

i) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların de
netlenmesi, 

j) Bu kanunun uygulanmasıyla alakalı diğer gö
revlerin yapılması, 

Amacı ile Çocuk Eğtim, Islah ve İnfaz İşleri 
Genel Müdriilüğü kurulur. 

(Anayasa v* AdaUt K0.misy0m1.n1tm Kabul lüttiğı M«tia) 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kadrolar 

MADDE 47. — Bu Kanun gereğince kurulacak daire ve kurumlarla çocuk mahkemelerinin kuruluş ve 
çalışmaları için gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edilir. 

Mahkemelerin Kurulması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl içinde tamamlanır. 

Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu İslerle Görevli Mahkeme 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler tara
fından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu Kanunda yazılı usullere göre yetkili mahkeme ve Cum
huriyet savcılığınca yapılır. Şu kadarki, küçükler hakkında bu Kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygu
lanır. 

İlk Atamalar 

GEÇİCİ MADDE 3. — İllerdeki çocuk muhakemelerine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk atama
larda bu Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendinde yazılı şart aranmaz. 

Küçüklere Ait Davaların Çocuk Mahkemelerine Devredilmesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Çocuk mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar 
bu mahkemelerin yargı çevresi içerisinde işlenen suçtara ilişkin olarak küçükler hakkında evvelce açılmış 
ve sonuçlanmamış bulunan davalar yetkili ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edilmek üzere çocuk mah
kemesi nezdindeki Cumhuriyet savcılığına devredilir. 

Yürürlük 

MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kadrolar 

MADDE 45. — Bu Kanun gereğince kurulacak 
daire ve kurumlarla çocuk mahkemelerimi kırı-'us 
ve çalışmaları için gerekli sınıflardan yeter1 kadar 
kadro temin edilir. 

Mahkemelerin Kurulması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çocuk mahkemelerinin 
bütün yurtta kuruluşu ve bu kanunda yazılı müesse
seler kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
beş yıl içinde tamamlanır. 

Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu 
işlerle Görevli Mahkeme 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çocuk mahkemesi ku
rulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler 
tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuş
turma bu kanunda yazılı usullere göre görevli mah
keme ve Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Şu kadar 
ki, küçükler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir 
ve cezalar uygulanır. 

İık Atamalar 

GEÇİCİ MADDE 3. — İllerdeki çocuk mahke
melerine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk 
atamalarda bu Kanunun 2 nci maddesinin l ne i fık
rasının (a) bendinde yazılı şart aranmaz. 

Küçüklere Ait Davaların Çocuk 
M ah kemelerine Devredilmesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Çocuk mahkemesi ku
rulan yerlerde bu mahkemeler faaliyete geçinceye 
kadar bu mahkemelerin yargı çevresi içerisinde işle
nen suçlara ilişkin olarak küçükler hakkında evvelce 
açılmış ve sonuçlanmamış bulunan davalar yetkili 
ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edilmek üzere 
çocuk mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet savcılığına 
devredilir. 

Yürürlük 

MADDE 46. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir 
yıl sonra yürürlüğe girer. 

39 — 
(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 47. -
lar Kurulu yürütür. 

Yürütme 

Bu Kanun hükümlerini Bakan-

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metnırrn 
geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MDADE 4. — Millet Meclisi metnini o 
geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 46 nci 

metninin 47 nci 
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