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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Mücadele 
Birliğinin Konya'da yaptığı yargı organını 
protesto mitinginin hâdisesiz geçtiğini, Hükü
metin her zaman aynı kararlılığı göstermediği
ni, öğretmen boykotu ile ilgili tamimde ve Bo
yabat olayında karşı taraftakileri okşar bir du
rum takındığını ve olayları küçük göstermeye 
çalıştığını, kanunsuz hareketlerin halkın reak
siyonu ile değil kanun voliyle karşılanması ge
rektiğini ifade etti. 

Devlet Bakanı Eefet Sezgin; Tabiî üye Hay
dar Tunçkanat'a cevaben; Hükümet olarak 
kanunsuz hareketlerin okşayıcı ve tasvipçisi 
değil ancak takipçisi oldukların, kanunsuz her 
hareketin, reaksiyon şeklinde de olsa, failleri
nin adalete teslim edildiğini belirtti. 

Samsun Üyesi Refet Rendeci; Boyabat hâ
diselerinin irtica ile alâkası bulunmadığını, reak-

•siyoner harekete katılanlardan yakalanan yirmi 
beş gişiden en azı Adalet Partisinden olmak 
üzere C. H. P., M. P., M. H. P. lerine mensup 
olduklarını, bir kısmının da memur ve partisiz 
vatandaşlar bulunduğunu, olayın kendisi ve ka
rısı lisede öğretmenlik yapan Kaymakamın ta
raf tutar hareketinden ve istenilen protesto yü
rüyüşüne izin vermemesinden doğduğunun tes-
bit edildiğini bildirdi. 

Tarım Komisyonu Başkanlık Divanı ile; 
Malî ve iktisadi işler Komisyonu Başkan

lık Divanının teşkil edildiğine dair adı geçen 
komisyon başkanlıkları tezkereleri okundu, bil
gi edinildi. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonuna bağımsız üyeler
den bir üye seçimine geçildi ve 1 nci maddesi 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 378 sayılı 
Kanunun tatbikatı üzerinde cereyan eden gö
rüşmelerden sonra, Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü meşkur komisyon üyeliğine seçildi. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
mın teklifi ile; 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Birliği kanun tasarısı görüşül
dü ve kanunlaşmaları kabul olundu. 

Süreleri dolmak üzere bulunan bir kısım ka
nun tasarısı ve tekliflerini görüşmek üzere Genel 
Kurulun 26 Aralık 1969 Cuma günü saat 15,00 
t-3 toplanılmasını istiyen ve siyasi partiler grup 
ba^kanvekillerince verilen önerge görüşüldü ve 
kabul edildi. 

23 Aralık 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere saat 19,15 te Birleşime son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalcnı 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Vcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

. BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati ; 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüsün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 19 ncu Birleşimini, açıyorum. 

2 — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Genel Kurul sa
lonunda 63 sayın üye mevcut. Karma Bütçe Ko-
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BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 
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misyonunda görev yapan sayın üyeleri de dâhil 
etsek görüşmelere başlanması için gerekli ço
ğunluğun temin ediimiyeceği aşikârdır. 

Ayrıca, bir evvelki Birleşimde çoğunluk ol
madığı, ara verilmesine rağmen mevcudun al
tına düşülmesi vakıası ile de karşı karşıya ge
linmiştir. Bu sebeple İçtüzüğün 52 nci maddesi 
gereğince bir ara vermeden sonra çoğunluğun 
temin edileceği ihtimali olmadığından,., (muh
telif sıralardan «Olabilir, olabilir», «Bir saat 
sonraya talik edelim.», «Yann toplanalım» ses
leri). 

Tecrübesini gördük ki, çoğunluk olmuyor... 
Cuma günü toplanmak için ekseriyet temin edi
lemez ise Cumartesi günü de temin etmek müm
kün değildir... (Yarım saat sonraya bırakalım 
sesleri) Madem ki, sayın üyeler ümidediyorlar. 
içtüzüğün 52 nci maddesi gereğince gerekli ço
ğunluğun temini için bir müddet ara verilmeyi 
istemektedirler. Bunu deneyelim. O halde sa
at 15,45 te toplanılmak üzere başlanmamış Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sami Turan (Kayseri) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda Ge

nel Kurul salonunda 70 sayın üye mevcut. Kar
ma Bütçe Komisyonu ilâvesiyle dahi gerekli ye

ter sayıyı bulamadık. Bu sebeple 30 Aralık 
1969 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,56 

3. SORULAR VE CEVAPLAR 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Türkiye - Suriye hudut reji
mine dair yazılı soru önergesi ve Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangü'in cevabı (7/610) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

18 .11,1969 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

1921 îtilâfnamesi ile çizilmiş olan Türki
ye - Suriye hudut hattının Suriye kısmında ka
lan, Türklere ait topraklarda bizim ve Türkiye 
kısmında kalan, Suriyelilere ait topraklarda 
kendilerinin, temliki tasarruflar haricolmak 
üzere, tesbit edilen hudut rejimi dâhilinde ta
sarruf etmeleri kabul edilmiştir. 

O günden 1966 yılma kadar hudut rejiminin 
tesbit ettiği esaslar dairesinde uygulanagelen 
bu usul Birinci Demirel Hükümetinin aldığı 
1 . 10 . 1966 tarih ve 6/7104 sayılı misli ile mu
kabele kararı ile durdurulmuş ve aradan üç se-
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ne geçmiş olmasına rağmen ne eski halin iade
si, ne de arazinin karşılıklı tasfiyesi suretiyle 
bir çözüme bağlanmamış, meselenin muallâkta 
kalmasına sebebiyet verilmiştir. 

Haricen yapılan incelemelerden ve Millet 
Meclisinin 74 ncü Birleşiminde Gaziantep Mil
letvekili Ali İhsan Göğüs'ün gensoru önergesi
nin görüşülmesi sırasında ortaya atılan iddiala-
lardan anlaşıldığına göre mesele Suriye Hükü
metinin 1958 de İsrar ettiği ıslahı ziraiye kanu
nu sebebiyle bâzı vatandaşlarımızın hudut reji
mine tabi bölge dışında kalan arazisinin kısmen 
devletleştirilmesinden ileri gelmiştir. Buna na
zaran sözü edilen vatandaşlarımızın müracaatı 
üzerine Dışişleri Bakanlığı devletleştirmenin 
hudut rejiminden faydalanan bölgedeki yurttaş
larımıza ait araziye de şâmil olup olmadığını 
araştırmadan derhal 1062 sayılı Kanunun Hü
kümete verdiği yetkiye dayanarak ve misli ile 
mukabele gerekçesiyle Suriyelilerin memleketi
mizdeki, hudut rejimine tabi olanlar dâhil, ara
zisine el koyma kararını almış, iki gün sonra da 
Suriye Hükümeti aynı gerekçe ile yüzbinlerce 
dönüm arazimizi, bunların içindeki menkul ve 
gayrimenkul mallar, hayvanlar ve makinalarla 
birlikte dondurup pasavan kapılarını kapatmış
tır» 

Bu karşılıklı yanlış anlamadan mütevellit ve 
fakat hudut boyundaki halkımızı şiddetle muta
zarrır eden muamele iki hükümet aracında uzun 
süre muallâkta kalmış, Ankara'da çok geç ol
makla beraber başlıyan müzakereler akamete 
uğramış ve dolayısiyle mesele çözüme bağlana-
madığmdan vatandaşlarımızın zararları devam 
etmekte bulunmuştur. Bu duruma göre : 

1. İlk karar hangi hükümet tarafından alın
mış, hangisi misli ile mukabele etmiştir? Suri
yelilerin 1958/161 sayılı reform kanunundan 
başka bizim kararımıza sahibolacak bir kararı 
var mıdır? Varsa kaç tarihlidir? 

2. Suriye Hükümetinin sözü gecen kanunu
nun hudut rejimine tabii araziye şümulü tesbit 
edilmiş midir? 

3. Türklerin Suriye'de hudut rejiminden 
faydalanan bölgedeki arazisi ile Suriyelilerin 
Türkiye'de aynı rejimden faydalanan arazisi 
miktarı ne kadardır? 

4. Halen müzakereler ne safhadadır? Aka
mete uğradıysa sebebi nedir? 

5. Müzakereler devam ediyorsa Hükümetin 
tezi nedir? Yani eski halin iadesi ya da tasfiye 
alternatiflerinden hangisi üzerinde durulmakta
dır? 

6. Bu alternatiflerden birinin tercihi husu
sunda bölge halkları ile istişare düşünülmüş 
müdür? 

7. Tasfiye şıkkı tercih edilmişse : 
a) Bunda memleketimizin faydası, eski ha

lin iadesi halinde zararı nedir? 
b) Tasfiyeye esas olacak değerlendirmenin 

nasıl yapılacağı, bedellerinin ne şekilde trans
fer edilip hak sahiplerine nasıl tevcih edileceği 
düşünülmüş müdür? 

25 . 12 . 1969 T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

129 066 - Azemı Dairesi 
Gn. Md. Şb. 11 -13 

Ek :3 
Konu : Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'-
tnin sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 

ilgi : 25 Kasım 1969 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü ifadesiyle alınan 10074/5614 - 7/610 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin Türkiye - Suriye hudut reji
mine dair, yazık olarak cevaplandırılmasını 
iıstiyen önergesinıede yer alan suallerin ce
vapları üç nüsha olarak ilişikte takdim kı
lınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin Türkiye - Suriye hudut rejimin© 
dair önergesine Dışişleri Bakanının yazılı ce

vapları 

Soru I - ilk karar hangi Hükümet ta
rafından alınmış, hangisi misli ile mukabele 
etmiştir? Suriyelilerin 958/161 sayılı reform 
kanunundan başka bMm kararımıza saik ola
cak bir kararı var mıdır? Varsa kaç tarihli
dir. 

Cevap I - Türkiye'de Suriyelilere ait 
emlâk üzerinde serbest tasarruf hakkı bu-
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lunmıasıma mukabil, Suriye'deki Türk taşın- I 
maz malları elli seneden beri idarî, adlî ve ka
nuni tedbirler neticesinde erimektedir. Zirai 
Reform - Kanunu bu tedbirlerin en son tarih
li olanıdır. Bu itibarla ilk kararlar Suriye 
Hükümeti tarafımdan alınmıştır. 

Soru II - Suriye Hükümetinin sözü geçen 
kanunun hudut rejimine tabi araziye şumuiü 
tesbit eıdllmiş midir? 

Cevap II - Tarım Reform Kanunu bölge iti
bariyle bir istisna koymamış olduğundan, 
hudut rejimime tabi olup sözü geçen kanu
num koyduğu hadleri aşan hudut bölgesin
deki Türk emlâki daihi kanun çerçevesine 
girmektedir. 

Soru III - Türk'lerin Suriye'de hudut re
jimimden faydalanan bölgedeki arazisi ile 
Suriyelilerin Türkiye'de aynı rejimden fay
dalanma arazisi miktarı nıe kadardır? 

Cevap III - İçişleri Bakanlığından alman 
'bilgiye göre, Pasavan rejiminden faydalanan 
Suriye hudut bölgesindeki Türk emlaki, 61 
hektar, 220 487 dönüm arazi ile 23 704 bağ
lık ve 7 580 zeytinlikten ibarettir. 

Suriyelilerin hudut bölgemizdeki emlâki 
ise, 501 hektar, 422 dekar, 404 492 dönüm ara
zi ile 8 660 bağlık ve 3 318 zeytinlikten iba
ret bulunmaktadır. 

Soru IV - Halen müzakereler ne safhada
dır? Akamete uğradıysa sebebi nedir? 

Cevap IV - Türk vatandaşlarımın Suriye'
de ve Suriyelilerim Türkiye^de taşınmaz mal
lara sahibolabileoekleri, başlıca, 20 Ekim 1921 
tarihli Türk - Fransız itilâfmamesi ve Lozan 
Amdlaşması üe taahhüdedilaniştir. Türkiye ba
kımından Suriye vatandaşları Türkiye'deki 
(mülklerine hudut bölgesi, köyler ve şehirler
de sahibolmuşlardır. Buna mukabil, Suriye'
deki idarî, adlî ve kanuni tedbirler muvace
hesinde Türk Hükümetleri çeşitli zamanlar
da tedbirler almaya mecbur kalmışlardır. 
Ezcümle, Suriye'İlere ait emlâk üzerinde kı
sıtlamaları hedef tutam 13 Ocak 1939 tarihi 
ve 2/10250 ısayllı 14 Şubat 1942 tarihli ve 
2/17317 sayılı ve 18 Kasım 1957 tarihli ve 
4/9697 sayılı Bakanilar Kurudu kararnameleri 
çıkarılmıştır. 

Bir taraftan da, emlâk meselesimim halli 
içim Suriye Hükümetime devamlı surette mü- J 

26 . 12 . 1969 O : 2 

zakere tekM edilmiştir. Bu husuftaki mü
kerrer tekliflerimize Suriye Hükümeti ancak 
1 . 10 . 1966 tarihi ve 6/7104 sayılı Bakam
lar Kurulu Kararmamesimi takiben, Suriye 
Dışişleri Balkanınım Ocak 1968 tarihli mektu
bu ile muvafakat etmiştir. 

9 - 27 Eylül 1968 de Ankara'ca gelem Su
riye Heyeti ile yapılan ilk müzakereler sıra
sında karşılıklı telkin ve tekliflerim daha et
raflı bir şekilde tetkik olunması ve bu ça
lışmalar sonumda yeniden toplanılmak üzere 
müzakerelere araverilmiş bulunmaktadır. Mü
zakerelerim ikinci kısmıma başlanılmak üzere 
çalışmalarım bitirilmesine gayret edilmekte
dir. Bu itibarla, müzakerelerin akamete uğ
ramış olması bahis konusu değildir. 

Soru V - Müzakereler devam ediyorsa Hü
kümetin tezi nedir? Yani eski hailim iadesi ya 
da tasfiye alternatiflerimdem hangisi üzerimde 
durulmaktadır? 

Cevap V .- Müzakereler sırasımda Heyeti
mizce takibolumaoak hattı hareketin açıklan
ması, müzakere tekniği bakıımjmıdam faydalı sa
yılmamaktadır. 

Soru VI - Bu alternatiflerden birinin terci
hi hususumda bölge halkları ile istişare düşü
nülmüş müdür? 

Cevap VI - Meselenin halli hususumda mü
racaat eyleyen ilgili valaadaşılarımıızlla istişare 
edilmektedir. 

Soru VII - Tasfiye şıkkı tercih edilmişse : 
a) Bumda memleketimizin faydası, eski 

halim iadesi halimde zararı medir? 
b) Tasfiyeye esas dlaoak değerlendirme

nin nasıl yapılacağı, bedellerinim ne şekilde 
tramsfer edilip hak sahiplerime nasıl tevzi edi
leceği düşünülmüş müdür? 

Cevap VII - Meselemin hal şekillerinden bi
ri veya diğerini tercih eylemek ve buma göre 
şimdiden beyanlarda bulunmak içim vakit er
kendir. Bunumla beraber, mevcut alternatif
lerden her biri hakkımda çalışmalar yapıhmajk-
tadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, bir Arap demeğinin Genel Ku-
tul Toplantısına katılanlara dair, yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakam Re~ 
fet Sezgin'in cevabı (7/614) 
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29 . 11 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru : 
Cumhuriyet gazetesinin 1 Mayıs 1969 ta

rihli nüshasının 1 nci sayfasında, siyasi hedef
leri olan bir Arap derneğinin Genel Kurul top
lantısına başta Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısı Vekili Yaşar Tunagür olmak üzere bâzı 
din görevnierimizin katılmış olduğu ileriye sü
rülmektedir. Bu haber doğru mudur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.01-2102 

25 . 12 . 1969 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Ta
biî üyesi Mehmet özgüneş'in 
önergesi. 

Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığına 

ilgi : 2 . 12 . 1969 gün ve 10095/5665-7/614 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet özgüneş'in, Başbakanlığa yönelttiği 
yazılı soru önergesine, aşağıdaki cevabı arz 
ediyorum. 

26 . 12 . 1969 O : 2 

Cumhuriyet gazetesinin 1 Mayıs 1969 tarihli 
nüshasının 1 nci sayfasında, siyasi hedefleri 
olan bir Arap derneğinin Genel Kurul toplan
tısına, başta Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısı Vekili Yaşar Tunagür olmak üzere, bâzı 
din görevlilerimizin katılmış olduğu ve bu ha
berin doğruluğu, adı geçen üye tarafından so
ru konusu yapılmıştır. 

Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Vekili 
Yaşar Tunagür, ne resmî, ne de gayriresmî 
olarak, Dünya İslâm Birliği Genel Kurul Top
lantısına davet olunmadığı gibi, böyle bir top
lantıya da iştirak etmemiştir. 

Mezkûr gazetede isimleri geçen Diyanet iş
leri Başkanlığı mensuplarından Ali Arslan ve 
Burhan Arslanoğlu'nun da, bu tarihlerde yurt 
dışında bulunduklarına dair Zatişleri sicille
rinde her hangi bir kayıt mevcut değildir. 

Sureti hususiyede öğrenildiğine göre, Dün
ya İslâm Birliği Genel Kurul Toplantısı Hac 
mevsiminde değil, her yılın 15 Recep günü 
yapılmaktadır. 

Başkan Yardımcısı Vekili eşi ile birlikte, 
1969 yılı Hac mevsiminde her vatandaş gibi 
Suudi Arabistan'a gitmiştir. Gazete neşriyatı
nın, Diyanet işleri Başkanlığı mensupları ile 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Keyfiyetin, önerge sahibine, bu yolda ceva
ben intikalini rica ederim.. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 
Refet Sezgin 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

26 . 12 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK »DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B;- İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORUULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — !Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/388; Cum
lhuriyet Senatosu 1/1016) (S. Sayısı : 1287 ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 12 . 1969) 

X 2. — Ege Üniversitesinin 1965 (bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısınla Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/351, 3/894; Cumhuriyet Senatosu 
1/1020) (S. Sayısı : 1315) (Dağıtma tarihi : 
24 .12 .1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




