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GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Mardin Miilletvekili Nurettin Yılmaz, Mardin ve 
yöresinde öğretmenler üzerine yapılan baskılar ve 
keyfî olarak nezaret altında tutulan öğretmenler ve 

Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem, ekmeklik 
buğday satış fiyatlarının artırılması ile kurak yöre
lerde beliren açlık tehlikesine karşı alınması gereken 
tedbirler; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Urfa'daki toprak re 
formu uygulamaları konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldız cevap 
verdi. 

T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1974 (5/20) (S, Sayısı : 111) ve 

Eylül, Ekim, Kasım 1974 (5/21) (S. Sayısı : 112) 
ayları hesaplarına ait Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporları Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Kooperatifler Bankası (1/169) (S. Sayısı : 81) ve 
Şehirleşme ve konut sorunları (1/174) (S. Sayısı : 

91) ile ilgili Yetki kanunu tasarılarının geri verilme
sine dair Plan Komisyonu Başkanı Vahit Bozath'mn 

önergesi kabul edilerek, adı geçen tasarıların Komis
yona geri verildiği açıklandı. 

Darışma Kurulunun; 
Gündemin 25 nci sırasında yer alan 114 S. Sayılı 

kanun tasarısının (1/187) öncelikle ve diğer işlere 
takdimen görüşülmesine dair önerisi kabul edilerek; 

Danışma Kurulu önerisi gereğince^ görüşülmesine 
başlanan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Fatma Gülhis Mankut'un, 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununa bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi (1/187, 2/216 - 1) (S. Sayısı : 114) kabul olundu. 

12* Şubat 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,18'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

Divan Üyesi 
Yozgat 

Ilhami Çetin 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ s Enver Akova (Sivas) — İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN— Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır. 

Sayın üyelerin isimlerinin yazıldığı beyaz düğme
lere basmalarını istirham ediyorum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan geî̂ M 
sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efendim?. 
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Efendim yoklama işlemini bitiriyorum, yoklamaya 
katılmayan sayın üye varsa, isimlerinin yazıldığı beyaz 
düğmeyi kullanmasını istirham ediyorum efendim. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Düğ
melere bastığımız halde çıkmadığını görüyoruz, açar
sanız arkadaşlarımız görürler. 

BAŞKAN — Açtıracağım efendim, açtıracağım. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Arızalı Sa
yın Başkan. 

1. — Tokat Milletvekili Cevat Atılganın, Türki
ye'nin yeraltı servetleri ve petrolleri konusunda gün
dem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Erhan lşıl'ın cevabı. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Cevat Atıl
gan, Türkiye yeraltı servetleri ve petrolleri hakkında 
gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurun efendim, süreniz 5 dakika. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Sayin Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Yeraltı servetlerimiz, özellikle petrolümüz hakkın
da konuşmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye sanayileşmenin baş
langıcında olan bir ülkedir. Mutlaka sanayileşme aşa
masını tamamlamak zorundadır. Sanayileşmek için 
hammaddeye, enerjiye ihtiyacımız vardır. Bunları bu
labileceğimiz kaynak ise yeraltı servetlerimizdir. «Tür
kiye yeraltı servetleri yönünden zengin bir ülkedir.» 
diye, bilim adamlarımız, plancılarımız, sorumlu sorum
suz, gelmiş geçmiş bütün yöneticilerimiz hep aynı şe
yi tekrarlarlar. 

«Türkiye'nin yeraltı servetleri kendine uzun süre 
yetecek kapasitededir; ama bir türlü bu servetlerden 
faydalanamıyoruz veya faydalandırılmıyoruz.» 

Bu ayrı mesele. Ben onun üzerinde durmayacağım. 
Ben burada sadece petrol konusu üzerinde duracağım. 

Değerli milletvekilleri, Tokat ilimizin bir Kazo-
va'sı vardır. Ben onun ortasında kurulmuş bir köyde
nim, Anamdan, babamdan ve köyümün yaşlılarından 
hep şunu duymuşumdur : «Harp zamanı gaz bulamaz
dık; şu ovadaki gölün üzerindeki siyah ağır mayii top
lar, onu idare lambalarında yakardık.» 

BAŞKAN — Efendim, düğmeleri arızalı olan ar
kadaşlarımızdan tezkere istirham edeceğiz, elektronik 
cihazla yapıyoruz yoklamayı. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efend?m?. 
(«Var» sesleri) lütfen; bitiriyorum yoklamayı. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal işler komisyonunda 
çalışan sayın üyelerle birlikte çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şunun için anlattım. 
Gün geçmiyor ki gazetelerde haberler okuyoruz : 
«Afyon'da içme suyu aranırken petrole benzer bir 
mayi fışkırdı. Denizli'de bir köyde bir mağaradan ya
nan bir gaz çıkıyor. Hatay'da Samandağ'da denizde 
yüzlerce metre uzunluğunda petrole benzeyen yağ ta
bakaları göründü» diye haberler çıkar. 

Bunlar şüphesiz gazete haberleri; ama her halde 
bir parça gerçeği yansıtır. Bakıyoruz bilim adamları
mız da böyle diyorlar : «Dört bir yanımızda petrol çı
kıyor; bizde de petrol olması gerekir.» diyorlar; de
mesine diyorlar da bu hep lafta kalıyor. Biz petrol arı
yor muyuz? Önemli olan budur. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuza gelmeden komiy
le ilgili birçok uzmanla konuştum. Üzüntüyle öğren
dim ki, Türkiye'de ham petrol üretimi düşüyor. Neden 
oluyor bu? Çünkü yabancı şirketler arama faaliyetleri
ni yıllardır azaltıyorlar. Eskiden işlettikleri kuyular ise 
yaşlanıyor, az verimle çalışıyor. Sonra millî kuruluşla
rımız petrol aramaya gerekli ağırlığı vermiyorlar. O 
halde ne yapmalıyız? 

Değerli arkadaşlarım, önce 1954 yılında çıkan ve 
bir Amerika'n tarafından hazırlanan Petrol Kanunu 
değiştirilmelidir. Gerçi kanun birkaç defa değişmiş;, 
ama bu yeterli değildir. Kanunun temeli değişmedi. 
Adam temeli kendine göre atmış, çatıyı kendine göre' 
örtmüş. Şimdi sen tutuyorsun içinde üç beş tadilât ya
pıyorsun ve buna da reform diyorsun. Olmaz böyle 
şey. 

Kanunu değiştirip, millî şirketlerimizin arama yap
ması sağlanmalıdır. Arama masraflı bir iştir; yabancı 
şirketler bunu yapmaz. Kendi açılarından haklıdırlar 
da; ama onların yapmadığını biz yapmalıyız.. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
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M. Meclisi B : 38 12 . 2 . 1975 Ö : İ 

İkinci olarak; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
petrol aramalarına ağırlık vermelidir. Öğrendiğime gö
re geçen yıllarda bu şirket aramaya 150 - 200 milyon 
lira harcıyormuş;, bu komik bir -rakamdır. Bu yıl 500 
milyon lira dolaylarında bir harcama yapacakmış, bu 
artış sevindiricidir; ama kesinlikle yetersizdir, bugün 
bu para ile bir sigara fabrikası dahi yapılamıyor. 

Üçüncü olarak; denizlerde petrol aramaya önem 
vermeliyiz. Söylenenlere göre uzmanlar denizlerimiz
den çok umutlular. Ama bu umudumuz da bitecek gi
bi. Korkarım ki Ege denizini Yunanlılara kaptıracağız. 
Baksanıza Norveç Gemisi günlerdir izmir Limanında; 
bir türlü Ege'ye gönderemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atılgan, süreniz bitiyor. 
CEVAT ATILGAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, biz tükettiğimiz petrolün 
dörtte üçünü ithal ediyoruz. Bunun için bütçemizin ye
dide birini harcıyor. Buna karşılık petrol aramaları 
yönünden hiç bir şey yapamıyoruz. Böyle elimiz, ko
lumuz bağlı mı kalacak? Bu sorunu Yüce Meclis çöz
melidir. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Enerji Ba
kanlığı bütün gücünü petrol aramaya yöneltmelidir. 
Meclislerimiz bu Bakanlığı buna zorlamalıdır. Bir halk 
seferberliği, petrol seferberliği ilan edilmelidir. Diğer 
vakıflar gibi bir Petrol Vakfı kurulmalıdır. Yoksa 
hep böyle «Sam Amca» nın yardımını bekleriz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atılgan. 
Cevap vermek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı Sayın Erhan Işıl; buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gayet kısa olarak Yüce Meclise bilgi arz etmek isti
yorum. Bundan önce, Yüce Meclisi saygıyle selâmladı
ğımı sözlerime başlangıç olarak ilâve etmek istiyorum. 

Sayın Cevat Atılgan'ın sözlerini dikkatle dinledim. 
Petrol Kanununda bir değişiklik yapılması gerektiğine 
dair görüşleri, şüphesiz çok yerindedir. Petrol Kanu
nunda gerekli değişiklik yapılabilmesi için, çalışmalar 
bitirilmiştir. Bu çalışmalar muhtemelen, bizden sonra 
gelecek hükümet tarafından, uygun görüldüğü takdir
de, Yüce Meclise sunulabilecek hale gelmiş bulunu
yor. Gelecek hükümet, kendi takdirlerine ve tercihleri
ne göre bu Petrol Kanununu Yüce Meclise, bir re
form niteliğinde getirilebilir. 

İkinci olarak; Sayın Atılgan'ın üzerinde durduğu 
ödenek meselesi var. Petrol arama ödeneği rakamla
rında kesin bilgi içinde değilim. Bildiğim kadarına gö
re, Türkiye Petrollerinin 1975 yılında petrol arama 
için öngördüğü ödenek 429 milyon liradır. Bu miktar
da ödenekler, petrol araması yapılmasından bahset
mek, gerçekte pek petrol araması yapılmıyor demektir. 
Arama ve istihsal birlikte, yanlış hatırlamıyorsam, 
1975 için 750 milyon lira; bu civarda bir rakamı teşkil 
ediyor. Ne var ki, 1975 için öngörülen 429 milyon li
ra Ödenek gerçekten yetersizdir. Bunu 200 milyon li
ra miktarında artırmaya, bu sene imkân bulabileceğimi
zi görüyorum. 

Petrol konusunda, petrol arama, petrol istihsali 
konusunda bir vakıf kurulması yolundaki görüşlere, 
şu anda bir cevap veremem. Böyle bir vakfın, gerçek
ten yararlı olup olmayacağına dair bir miktar düşün
mek, bir miktar incelemeleri ilerletmek zorunluluğu 
vardır. Bunu belki daha ilerki bir safhada, daha anlam
lı bir şekilde ele almak kabil olabilir. 

Sabrınızı kütüye kullanmak için, doğruca, aktüel 
bir mesele olarak, Norveç gemisi meselesine değinmek 
istiyorum. 

Sayın Atılgan, biraz önceki sözlerinde, günlerdir 
Norveç gemisini Ege denizine gönderemediğimizi söy
ledi. Gerçek belki böyledir. Petrol arama için, sismik 
etüdler için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
kiralanan gemi, bizim ruhsat sahalarımızda sismik etüt
leri yapmak durumunda idi. Ege denizindeki progra
mına başlamak üzere kendisine, gemiye, iki defa kesin 
talimat verilmiştir. Bu talimat tamamen sözleşmeye uy
gun olarak verilmiştir. Böyle bir durumda, geminin 
bizim verdiğimiz programı yapması gerekirdi. Yalnız 
gemi, birkaç gündür İzmir Limanında durmakta, ora
da beklemekte ve birtakım değişik araştırma program
ları önermektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Takdir buyurulur ki, böyle bir durumda bizim 

yapacağımız iş açıktır. Gemi, ya bizim görev verdiği
miz yere gider yahut da geldiği yere göndeririz. Bu 
konuda daha fazla oyalanma ile vakit geçirecek bir 
durum, imkân görmüyoruz. 

Bu itibarla; gemiye derhal program yerine gitmesi 
için talimat verdik. Eğer derhal hareket edip denize 
açılmazsa herhalde tazminat dahil, tüm haklarımız 
saklı kalmak üzere biz gerekli hukukî işlemi yapmak 
zorunda kalacağız. Yani, gemi sahibi firma ile Tür
kiye Petrolleri'nin ilişkilerini kesmek ve gemiyi geldiği 
yere göndermek zorunda kalacağız. Bu hususta Yüce 
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Heyete bilgi vermek hem görevimizdir, hem de son 
günlerde oldukça merak edilen bir sorunu açıklığa ka
vuşturmak imkânını verdiği için, Milletvekili Sayın 
Atılgan'a teşekkür borçluyum. 

Sayın Başkan, sözlerime burada son vermek istiyo
rum. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum. Çok teşekkür 
ederim, (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
Erzincan'daki son olaylara dair gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sayın Nurettin 
Karsu, Erzincan'daki son olaylarla ilgili olarak gün
dem dışı söz istediniz. Buyurun Sayın Karsu, süreniz 
5 dakika. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Seçim çevrem olan Erzincan'da meydana gelmiş 
olayları Yüce Meclise duyurmak amaciyle daha önce 
yaptığım konuşmaya, o olaylarla ilgili Partinin Millet
vekili tarafından bu kürsüde verilen cevapta; gerçekle 
hiç bir ilişkisi bulunmayan ve Erzincanlıları büyük bir 
töhmet altında bırakan iddialar ileri sürüldüğü için 
tekrar söz almış bulunuyorum. 

Sözde milliyetçi olduklarını ileri süren ve Türk 
çocuklarını... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, bir dakikanızı istirham 
edeyim efendim. 

Sayın Milletvekiline, gündem dışı bir söz istemi 
çerçevesi içerisinde cevap verme imkânından mahrum 
bulunuyorsunuz. Size son olaylarla ilgili olarak söz 
verdim, istirham ediyorum bu çerçeve içerisinde kalı
nız. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Son olaylarla 
ilgili konuşuyorum. 

Sözde milliyetçi olduklarını ileri süren ve Türk ço
cuklarını kandırmak suretiyle kamplara ayıran Nazi Al-
manyası'nın çağ dışı yönetimini uygulayarak meydana 
getirdikleri faşist komando örgütünü, vurucu bir güç 
olarak kullanan bu «Küçük Parti» Milletvekilinin talih
siz konuşmasında; «Erzincan Çayırlı ilçesinde Ülkü 
Ocaklarına ait bir toplantı yerinin kapısında toplanıp 
nümayiş yapan, havaya silâh atan, «Bağımsız Kürdis-
tan» diye bağıranlar arasında münakaşalar olmuştur» 
denmektedir. 

Evet, yıllar yılı bu masum Türk toplumuna iftira 
etme alışkanlığına sahip bu insanların, siyasal amaç
larına ulaşmak için hala bu yöntemi genellikle kul

landıkları ve Türk Ulusunu bölmekte İsrarlı oldukları 
bir kez daha açıkça kanıtlanmış bulunuyor. Kökeni 
Orta Asya Türklüğüne bağlı özbeöz Türk Erzincanlı 
hemşehrilerime yapılan bu alçakça iftiralar karşısında, 
bugüne dek sustuğumuzu görenler, bundan sonra da 
susacağımızı sanarak bu çirkin iftiralarını tekrar ettik
leri takdirde bilmelidirler ki, boynumuzu bükerek sus
mayacağız, bu çamuru, amaçladıkları bölücü emelle
rine ulaşmak için atanların suratlarına fırlatacak ve 
söylediklerinin derhal ispat edilmesini isteyeceğiz. 

Bu Yüce Millet kürsüsünden siz değerli milletvekil
lerinin huzurunda ve Türk Ulusu önünde açıkça söy
lüyorum : Hiç bir Erzincanlı, adı geçen olayda, «Ba
ğımsız Kürdİstan» diye bağırmamıştır ve bağırmasına 
Türk kanı engeldir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bu sözü söylediğini iddia edenlerden, tüm Erzin
canlılar, en kısa zamanda ispatını bekliyorlar. İddia 
sahipleri bu çirkin iddialarını ispat etmedikçe, Türk 
Ulusunu bölmeyi amaçlayan en kötü sıfata lâyık 
bir müfteri olarak bu Meclis tutanaklarında kalacak
lardır. 

Bundan 700 yıl önce Anadolu'da Arapça ve Fars
ça konuşmanın bir moda olup da Türkçe'nin unutul
duğu devirde, Karaman Beyine «Bundan böyle divan
da, dergâhta, meydanda ve bargâhta Türkçe konuşula
cak ve Türkçe yazışılacaktır.» fermanını yazdıran 
Horasan erenlerinden büyük Türk düşünürü Hacı Bek
taşi Veîi'nin ve yaşadığı devirde Türk Halkının öz
gürlüğünü savunan, haksızlığa, sömürüye karşı gele
rek bu uğura baş koyan Pir Sultanın, büyük Türk 
düşünürü Yunus Emre'nin soyundan gelen ve onların 
insancıl felsefesine bağlı bulunan Türk çocukları «Ba
ğımsız Kürdistan» diye bağırmazlar. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, 1 dakikanız var. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Malazgirt Sa

vaşında, kanlarıyle Anadolu toprağına Türk ismini ya
zan insanların torunları «Bağımsız Kürdistan» diye ba
ğırmazlar. Türk oğullarını yüzyıllar boyunca zaferden 
zafere ulaştıran Yeniçeri Ocağının kaynağını meyda
na getiren Türk boylarının çocukları «Bağımsız Kür
distan» diye bağırmazlar. Bu iddiaları nefretle reddedi
yor ve bu iftira sahiplerini bu yüce kürsüde kınıyo
rum. Büyük Mevlâna'nın dediği gibi, «Biz birleştirmek 
için geldik, ayırmak için değil.» Eğer siz ayırmak ve 
Türk Ulusunu bölmek istiyorsanız, Hitler Almanyası-
nın bazı zavallı insanlara uyguladığı insanlık dışı ey
lemlere heves ediyorsanız, özgürlükçü Türk demokra-
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sisine inanan ve vatansever Türk Ulusu, size olanak 
vermeyecektir. Bunu bilesiniz. 

Anayasamızın 19 ncu maddesinin açık hükmüne 
rağmen, bugüne değin özgürlükçü, ilerici, devrimci, 
açık fikirli ve tüm Atatürkçü oldukları için belli bir
takım tutucu ve şövenist çevrelerce hor görülen bu va
tansever insanları ezebilirsiniz, vurucu komanda gü
cüyle öldürebilirsiniz; ama Türklüklerinden ve Ata
türk ülküsünden ayıramazsınız. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, konuşma süreniz bitti. 
Rica ediyorum bağlayın efendim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Beyefendi, 
vaktim dolmadı; «bitti» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — 13 Kasım 

sabahının boğduğu hesaplarınızı, Türk Ulusu önüne 
bir kere daha çıkarıp denemeye kalkışamazsınız. Ge
lin elbirliği ederek, fakir Türk halkının yoksulluk yaz
gısını değiştirelim. Bunu yapmaz da bölücülüğe de
vam eder ve gençler arasında çatışmayı sürdürür de 
bugün süper devletler arasına girme yarışında ve eşi
ğinde bulunan komşumuz İran'dan, Türk Ulusunu ge
ri bırakmaya neden olursanız, o zaman, torunlarımız 
da tarihte sizi bağışlamayacaktır. Ülkemizin içinde bu
lunduğu... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, süreniz bitti efendim. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Karsu. Bir daha 

ihtar etme mecburiyetinde bırakmayınız lütfen. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — 27 Mayıs sa
bahı ayrı olanların bugün bir cephede birleşmiş bulun
maları, çağdaş Türk Ulusunu hala anlayamamış olma
larının yeni bir kanıtıdır. Hızla gelişen Türk toplumu
nun yıllarca gerisinde bulunan, sorunlara çağdışı açı
dan bakan cepheciler gerçek milliyetçi olamazlar. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri; A. P. ve M. S. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu... 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Doğu Anado

lu'nun kırsal yörelerinde aç, muhtaç bir yaşam için
de.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu, müddetini
zin bittiğini ihtar ettim efendim. Lütfen bitirin. Son 
cümlenizi söyleyin ve bitirin efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Kimdir bu? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Allah belâsını 

versin. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Niye gocunu
yorlar acaba, niye gocunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim yoksa Sayın 
Karsu. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Ben bazı ger
çekleri dile getiriyorum. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Bağlıyorum 

sözümü. (A. P. sıralarında «Neyi bağlıyor?» sesleri.) 
Doğu Anadolu'nun kırsal yörelerinde aç... 
BAŞKAN — Sayın Karsu, elinizdeki metni okuma

ya devam ediyorsunuz. Sözünüzü kesiyorum efendim. 
Teşekkür ederim. 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Beyefendi, 
sözüm 5 dakikalıktı 5 dakikaya.. 

BAŞKAN — 5 dakikanızı kullandınız ve müteaddit 
ihtarlarım oldu zatıâlinize... 

NURETTİN KARSU (Devamla) — Tarih kürsü
sünde 5 dakikalık konuşmadım ben. Beyefendi, 5 da
kikalık konuşmadım. 

BAŞKAN — İstirham ederim, istirham ederim. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Bu yazım 5 

dakikalıktı, sözümü kestiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, çok teşekkür ederim. 
NURETTİN KARSU (Devamla) — Saygılar su

narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür'ederim efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gene konu

şacağım. İstediğiniz kadar gocunun. (A. P. sıraların
dan gürültüler, sıralar arasında karşılıklı laf atma
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüceler. 
Lütfen oturun efendim yerinize.. Sayın Özçelik, 

Sayın Yalçın. (Gürültüler) 

Sayın Karsu, siz de sükûnetle lütfen yerinize otu
run efendim. (Gürültüler, karşılıklı laf atmalar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, konuşturmadınız. 

BAŞKAN — Hakkınızı kullandınız. İstirham ede
rim, Başkanlığa bu şekilde konuşmaya hakkınız yok 
Saym Karsu. 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yücelerin, 
Et Balık Kurumu ve et kombinalarında hayvan alım-
satıınındaki sıkıntılı duruma dair gündem dışı konuş
ması. 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüceler, Et - Balık 
Kurumunun hayvan alımı çalışmalarıyle ilgili olarak 
gündem dışı söz istemişsiniz. Buyurunuz efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlı et kombinalarında hayvan alım -
satımının sıkıntılı durumunu açıklamak için, gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. 

Millî gelirimizin içinde tarım sektörünün, ihraca
tımız içinde tarımsal ürünlerin, toplam tarımsal üre
tim içinde de, hayvancılığımıza düşen payın ağırlığı 
malumdur. Ülkemiz tarımında anaüretiim dallarından 
birisi olan hayvancılığımızın, bu öneminden dolayı 
geliştirilmesi için çaba gösterilmesi zorunlu görülmek
tedir. Bu zorunluluktan dolayı kalkınma planlarımız
da hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hayvansal üreti
min artırılması için hedefler tespit edilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, memleke
timizde büyük ve küçük baş hayvan yetiştirilmesi için 
büyük bir potansiyelin mevcut olduğu, bu büyük po
tansiyelin değerlendirilmesinin gerektiği ağırlıkta ele 
alınacağı, uzun dönem gelişme hedefleri tespit edilir
ken, hızla artan nüfus ve yü'kselen refah düzeyine 
bağlı olarak, ortaya çıkacak hayvani protein ihtiya
cının karşılanacağı, hayvancılığın hâkim olduğu kal
kınmada öncelikli yörelere ağırlık verileceği, 1972 
yılında, 19,3 gram olan fert başına günlük hayvani 
protein tüketiminin 1987 yılında 35,2 grama ulaşa
cağının tahmin edildiği, bu düzeye ulaşılabilmesi için, 
1972 - 1987 döneminde, et üretiminin yılda ortala
ma % 6,5, yumurta üretiminin ise c/c 8 oranında ar
tırılmasının beklendiği, tarımsal üretim içinde hay
vancılık payının, su ürünleri hariç, 1972'de % 34,6 
dan, 1987'de % 43 dolaylarına ulaşacağı, fert başı
na toplam et tüketiminin, yılda ortalama % 3,8 ar
tarak, 17,8 Kg.'dan 21,4 Kg.'a ulaşması için gayret 
sarf edileceği, son Beş Yıllık Plan sonunda 1 milyon 
koyun ile 1,2 milyon baş sığırın besiye alınarak, besi
ye alınan hayvanlarda et üretiminin % 35 dolayında 
artırılması ve kalitenin yükseltilmesi amacını taşıyan 
besi projesi, kalkınmada öncelikli yörelerde uygula
nacağı, düzenli hayvan alım ve satım yerleri, destek
leme alım yerlerine ve sınaî tesislere uygun olarak 
geliştirileceği, tale'bin karşılanmasında, ülkede mev
cut hayvancılık üretim potansiyelinin değerlendiril
mesinin zorunlu olduğu, fiyat yatırım ve örgütleşme-
nin en önemli etkenler olduğu ve neticede çiftçi geli
rinin artırılacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Bütün 

bunlara rağmen, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planlarımızda, hayvansal ürünler üretiminde, ma
alesef beklenen gelişme sağlanamamış ve hatta bir 
ölçüde tarım sektörünün gelişme hızının arzulanan 
seviyeye ulaşmasına da engel olmuştur. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma dönemin sonunda da, hayvancılıkla 
ilgili olarak tespit edilen hedeflerin gerisinde kalına
cağı endişesi içinde olduğumu beyan etmek isterim. 

Bu konuda, seçim bölgem bulunan Kayseri'den 
örnekler vermek suretiyle, bu endişelerimi açıklamak 
istiyorum. Gerçi ülkemizde ekonomik, sosyal ve po
litik, büyük ve önemli sorunlar Türk Toplumunu ge
niş çapta rahatsız ve huzursuz ederken, bölgesel bir 
sorunun Mecliste dile getirilmesi yadırganabilir ama 
sorunun yalnız Kayseri'de olmayıp, ülkemize şâmil 
büyük bir sorun olduğunu, açlık sıkıntısının ulusları 
tedirgin ettiği bir dönemde, bu köklü soruna da çö
züm yolu aranmasının zorunlu olduğunu, arkadaşla
rımız takdir edeceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, Meclis tatili sırasında 1,5 
ay kadar seçim bölgem olan Kayseri'de bulundum. 
Bu dönem sırasında iki büyük şikâyetle karşılaştım. 
Bunlardan birisi, yağ darlığıyle ilgili şikâyettir, ikin
cisi de; besicilikle ve hayvan alım - satımıyle uğra
şanların, Et ve Balık Kurumuna satışa getirmiş ol
dukları hayvanların kötü şartlarda günlerce bekletil
mesinden doğan şikâyetlerdi. Et ve Balık Kurumu 
Kayseri iş programına göre, Eylül, Ekim, Kasim ve 
Aralık aylarında her ay için 23 bin adet koyun, 3 500 
sığır satın alması icap etmektedir. Ayrıca yine her ay 
Kayseri ve Turhal Şeker Fabrikalarından, 4 200 baş 
sığır satın alması gerekmektedir. Bunlar daha önce 
tesbit edilmiş ve yönetim kurulu kararına bağlan
mıştır. Ancak, kombinada rahat kesimin yapılabil
mesi için, iş programında bir de et sevk programı 
tesbit edilmiştir. Buna göre de her ay Kayseri Kom
binasından 400 ton sığır eti 300 ton da koyun eti 
Ankara Kombinasına gönderilmesi gerekmektedir. 
Son günlere kadar Kayseri Kombinasından Ankara 
Kombinasına et sevk edilmediği gibi, ortalama her 
ay Erzurum, Kars, Urfa ve Elâzığ'dan 450 ton da 
sığır ve koyun olmak üzere Kayseri Kombinasına 
et gelmektedir. Bu yüzden Kayseri Kombinasında 
kesim kapasitesi yüzde elli oranında düşmüştür. De
polar tamamen dolmuştur. Kayseri Kombinası çev
resinde hala kesim için bekleyen binlerce koyun ve 
sığır vardır. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, lütfen bitirin efendim. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
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Şu anda Kayseri'de serbest piyasadan hayvan 
satın alınmasına hemen hemen hiç olanak kalmamış
tır Kayseri'de hava şartları sıkıntılıdır, Soğuklar don
durucudur, her taraf karla kaplıdır. Geçen yıl oldu
ğu gibi bu yıl da Türkiye'de kışları en soğuk ge
çen illerimiz arasındadır, Kayseri. Hava şartlarının 
bozukluğu nisbetinde mera besiciliği ile beslenmiş sı
ğır ve koyunlar bünyelerinden süratle et kaybetmek
tedirler. Hiçbir yem yemeden günlerce kesim bekle
yen hayvanlar vardır. Eksperin karşısına kesim için çı
kan hayvanların «Alıma müsait değildir» gerekçesiy
le geri çevrilmesi olağan hale gelmiştir. Diğer taraf
tan, besiciler elinde ahırlarda besiden yürüyemiye-
cek hale gelmiş, her geçen gün besiciye külfet olan 
hayvanların mevcut olduğu veteriner raporlarıyla sa
bittir. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, istirham ediyorum 
bitirin. Lütfederseniz en son cümleyi söyleyin efen
dini. Elinizdeki metin çok uzun, süreniz de bitti. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, bu sorun bütün Türkiye'ye şamil bir 
sorundur. Bu sıkıntıların önlenmesi için tesbit etmiş 
olduğum önerileri sıralamak istemiyorum. Bunlar Et 
ve Balık Kurumu uzmanları tarafından bütün açık-
lığıyle bilinmektedir. Benim temennim, bu sıkıntıla
rın bir an önce giderilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C.H.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yüceler. 

4. — İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in; 
9 . 1 . 1975 tarihli 24 ncü Birleşimde Erzincandaki 
gençlik olayları hakkında konuşan Erzincan Millet
vekili Nurettin Kar su ile 11 . 2 . 1975 günlü 37 nci 
Birleşimde Mardin ve yöresindeki öğretmenlere yapı
lan baskılar konusunda konuşan Mardin Milletvekili 
Nurettin Yılmaz'a cevap veren konuşması 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI MUKADDER ÖZTEKÎN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Konuyle ilgili olarak 
açıklamalarda bulunacağım. 

BAŞKAN — Konuyle ilgili olarak Sayın içişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin açıklamalarda bulunacak
lardır. Buyurunuz efendim. 

tÇtŞLERÎ BAKANI MUKADDER ÖZTEKÎN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 9 . 1 . 1975 günü Sayın Karsu Mil
let Meclisinde bir konuşma yaparak Erzincan'da vu-
kubulan olaylar hakkında ilgililerin dikkatini çekmiş 
ve tedbirler alınmasını temenni etmiştir. Bu konuşma 

üzerine, o sırada Mecliste bulunan Sayın Başbakan, 
konunun mülkiye müfettişlerince tahkik ettirilmekte 
olduğunu ve kendilerine en kısa bir zamanda bilgi ve
rileceğini cevaben açıklamıştır. 

İnceleme sonuçlandığı için, Anayasanın 132 nci 
maddesinin sınırları içerisinde bilgi arz ediyorum. 

Erzincan ilinde 11 . 12 . 1974 tarihi ile 2 . 1 . 1975 
tarihleri arasında cereyan eden olaylar üzerine, gö
revliler gerekli kanunî işlemlere tevessül etmişler ve 
konular sanıkları yle birlikte adlî mercilere intikal et
tirilmiştir. Bunlardan bir olayla ilgili sanıklar hak
kında takipsizlik kararı verildiği, bir olay sanıkları 
hakkında ise yetkili Adalet Bakanlığından izin talep 
olunduğu, diğer iki olay sanıkları hakkında da mah
kemelere dava açılmış olduğu ve davaların devam et
mekte bulunduğu tespit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, cereyan eden olayların 
nedenleri, Erzincan ilinin arz ettiği özellikler de dik
kate alınarak, olayların devam etmesini önleyici her 
türlü tedbir ve tertiplerin alınması için görevlilere ge
rekli talimat verilmiş ve alınan tedbirlerin sürdürül
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(Devamla) — Sayın Başkan, bir konuyu daha müsaa
de buyurursanız açıklayayım. 

Dün, Sayın Nurettin Yılmaz, gündem dışı bir ko
nuşma yapmıştı, müsaade ederseniz o konuda da iza
hat vereyim. 

BAŞKAN — Elbette efendim, mümkündür, bu
yurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Devamla) — Sayın Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-
maz'ın Millet Meclisinin dünkü toplantısında yapmış 
olduğu gündem dışı konuşmasını inceledim; iki hu
susta arz-ı cevap edeceğim. 

Birincisi, Mardin ilinin Savur ilçesinde meydana 
gelen olay şu şekilde cereyan etmiştir: 

Gercüş ilçesinde görevli Salih Karakaya ile Mazı
dağı ilçesinde görevli Bedirhan Şimşek, memleketleri 
olan Savur ilçesinde yaz tatillerini geçirmekte olduk
ları sırada, 11 Eylül 1974 gecesi Merkez ilkokulu ar
kasında gezinirlerken, bazı şahıslar tarafından taşlan
dıklarını bildirerek emniyet amirliğine başvurmuş
lardır. 

Adı geçenlerin şikâyetçi oldukları Adnan Selçuk 
ve arkadaşları, karakola celp edilerek ifadeleri alınmış 
ve olay Savur Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiril-
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mistir; ancak ifade ve delillerin taşlama olayını doğ
rular nitelikte görülmemesi üzerine, Adnan Selçuk 
ve arkadaşları serbest bırakılmışlardır. 

Olay, yukarıda belirtildiği şekilde cereyan etmiş
tir. 

Sayın Yılmaz, Derik ilçesinde cereyan eden bir 
olay hakkında da dün burada konuştular. 

Olay, Derik Cumhuriyet Savcılığının 29 . 1 . 1975 
gün ve 975/17 sayılı teklifi ve Derik Sulh Ceza Hâ
kimliğinin 29 . 1 . 1975 gün ve 1975/1 sayılı arama 
kararı üzerine Derik Kale mahallesinde bulunan bir 
derneğin şube binası ve aynı mahalledeki lojmanlarda 
mukim diğer şahıslar evinde arama yapılmış ve ele ge
çirilen kitap ve broşürler tetkik edilmek üzere Cum
huriyet Savcılığına teslim edilmiştir. 

/. — Danışma Kurulunun; 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmesi usullerine dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, arz ediyorum efendim. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 35 
1. Bütçe görüşmelerine 17 Şubat 1975 Pazartesi 

günü saat 10.00 da başlanması ve bitimine kadar res
mî tatil günleri dahil her gün saat 10.00 - 13.00 ve 
14.30 - 19.30'a kadar devam olunması günlük prog
ramın saat 19.30'a kadar bitirilmemesi halinde saat 
21.00'de gece toplantıları yapılarak o günkü progra
mın bitirilmesinin sağlanması, saat 19.30 dan önce 
günlük program bittiği takdirde bir sonraki progra
mın görüşülmesine devam olunması; 

2. 1975 yılı Bütçesinin program uygun biçimde 
gününde bitirilmesini sağlamak için, başlangıçta büt
çenin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak konuş
maların l'er saat, kişisel konuşmaların 15'er dakika 
ve Hükümet adına verilecek cevap süresinin (sunuş 
konuşması hariç) 1 saat ile, 

Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve 
Hükümet adına yapılacak konuşmaların, Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi için 30 ar dakika, diğer bakanlık 
ve daire bütçeleri için 15 er dakika; kişisel konuşma
ların 10 ar dakika ile sınırlandırılmasını, 

Olay, tamamen adlî olup, idare ile hiçbir ilişkisi 
bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, ben bir hususu bu olaylar vesile
siyle arz etmek istiyorum. 

Anayasamızın 132 nci maddesi, mahkemelere in
tikal etmiş konularda Meclislerde görüşme yapılama
yacağı gibi, bizi de bağlayıcı bir hüküm getirmekte
dir. Benim, bu vesileyle arkadaşlarımdan istirhamım; 
bu kabil olaylar hakkında görüşmeden önce bizimle 
bir temas sağlarlarsa, kendilerine olayların seyri hak
kında her türlü bilgiyi vermeye hazırım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. Sunuşlarımız var, Yüce 

Meclise arz edeceğiz efendim. 

Bütçenin sonunda gruplara ve Hükümete 30 ar 
dakika süre ile söz verilmesi; 

3. Konuşmaların içtüzüğün 73 ncü maddesinin 
öngördüğü sayıda olması, 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere öneril
miştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C.H.P. Gmpu Başkanvekili A.P. Grupu görevlisi 
Selçuk Erverdi Ahmet Buldanlı 

M.S.P. Grupu görevlisi D.P. Grupu Başkanvekili 
Şevket Kazan Mehmet Altınsoy 

C.G.P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma kurulu önerisini Genel 
Kurulun onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun görü
şü alınarak Başkanlıkça hazırlanan program sayın 
üyelere dağıtılacaktır. 

Program gereğince, bütçeler üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri 13 Şubat 
1975 Perşembe günü saat 9.00'dan 11.00'e kadar Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grup toplantı sa
lonunda, Divan üyelerince, imza mukabili yapılacak-

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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tır. Bu saatten sonraki söz kaydı, Kanunlar Müdür
lüğünce yapılacaktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakam ile 
tespit edilen bakanlık ve daireler için yapılacak; katma 

bütçeler, ilgili bakanlık bütçeleri ile beraber mütalaa 

olunacaktır. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur efendim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. Demokratik Parti Grupu adına parti Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli'nin, 
Hükümetin izlediği dış politika ye özellikle Türk - Yu
nan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesinin geri 
verilmesi hakkında D. P. Grup Başkanvekili Mehmet 
Altınsoy'un önergesi (8/2, 4/86) 

BAŞKAN — Bir geri alma önerisi var, okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Temmuz 1974 tarihinde Grupumuz adına Millet 

Meclisi Başkanlığına verilen ve Meclis Gündeminin 
«Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına 
dair öngörüşmeler bölümünün» birinci sırasında yer 
alan Genel Görüşme Önergesi, uzun bir müddetten 
beri görüşülemediğinden aktüalitesini de kaybetmiş 
bulunmaktadır. 

Esasen bu önergemiz müstafi Hükümetin izlediği 
dış politika ile ilgili olduğundan ve Hükümet de is
tifa suretiyle ayrıldığından grupumuz adına verilen 
bu önergenin geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

D. P. Grup Başkanvekili 
Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. Gereği yapılacaktır. 

2. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Ana
yasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
(4/55) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa ile ilgili bir tez
kere var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Çanakkale 

Refet Sezgin 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 ar
kadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümüze 
daha ucuz, verebilme imkânlarını 4espit etmek amacıyle 
Anayasnın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin-önergesi (10/16) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var, 
okutuyorum efendim. 

6 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Gübre sorunu hakkında ve 
fiyatların indirilerek köylümüze da
ha ucuz gübre verebilme imkân
larını tespit edebilmek için bir Meclis 
Araştırması açılması. 

GEREKÇE 

Bugün köylünün elde edeceği mahsulün verimi üze
rinde en etkili rol oynayan gübrenin, köylümüzün alış 

gücü üzerinde saptanan fiyatı konuyu bir bölgenin 
veya bir mahsul grupunun meselesi olmaktan çıkar
mış tüm ülkenin meselesi haline getirilmiştir. 

Aynı zamanda ziraî ürünlerin maliyetlerine tesir 
ile hayat pahalılığının artmasına da sebep olan bu du
rum hem Tüketici hemde üreticinin meselesidir. Ko
nunun bu derece ciddî olması bakımından «Gübre» 
fiyatlarının köylümüz yararına yeni baştan düzeltile-
bilmesini araştırmak ve tevziattaki aksaklıkları gi
derecek araştırmaları yapmak için bir Komisyon ku
rulmasını arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Mardin Milletvekili 
İbrahim Aysoy 

Kayseri Milletvekili 
Cemal Cebeci 

Ordu Milletvekili 
Kemal Gönül 

Muş Milletvekili 
Kasım Emre 

Yozgat Milletvekili 
Ali Fuat Eyüpoğlu. 
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Ankara Milletvekili Tokat Milletvekili 
M. Kemal Erkovan Hüseyin Abbas 
Ordu Milletvekili Sivas Milletvekili 

Atâ Bodur Vahit Bozatlı 

3. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, j 
gündemin 36 ncı sırasında yer alan sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/73, 4/54) 

BAŞKAN — Sözlü soruların yazılı soruya çevril-
mesiyle ilgili iki adet önerge var, birincisini takdim 
ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin (Sözlü sorular) bölümünde yer alan 

(6/73) sıra sayılı sözlü sorumun, yazılı soruya çevril
mesini saygı ile arz ederim. 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/10) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimiz 
uyarınca genel görüşme ve Meclis Araştırmalarına 
geçiyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında yer alan genel 
görüşme önergesi, Demokratik Parti Grupunca geri 
alınmıştır. 

Gündemimizin ikinci sırasında yer alan Meclis 
Araştırmasına geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?. Hükümet var mı efen
dim? Yok. Hükümet olmadığı için, İçtüzüğümüze gö
re, bir defaya mahsus olmak üzere konunun görüşül
mesini erteliyoruz efendim. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 

BAŞKAN — Önerinin gereği yapılacak ve gün
demdeki yerini alacaktır efendim. 

4. Çanakkale Milletvekili Orman Orhan Çaneri' 
nin, gündemin 10 ncu sırasında yer alan sözlü soru
sunun yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/31, 
4/53) 

BAŞKAN — İkinci öneriyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminin, sözlü sorular bölümün

de, 10 ncu sıradaki Ticaret Bakanlığına yönelttiğim 
sözlü sorunun, yazılı soru olarak değerlendirilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında yer 
alan Meclis Araştırmasına geçiyoruz. 

Hükümet var mı efendim?. Yok. Bir defaya mah
sus olmak üzere, bu önergenin görüşülmesi de erte
lenmiştir. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada, Afyon Karahisar 
Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu ve 18 sayın ar
kadaşının, Genel Görüşme istemine geçiyoruz. 

Hükümet var mı efendim? Yok. Bu konu ile ilgili 
görüşme isteği de, bir defaya mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. Sayın Mutlu, siz buradasınız, gördüm 
efendim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Beşinci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hasan Basri Akkiray ve 10 sayın arkadaşının, 
Ülkü Ocakları Derneği ile ilişkin önergelerinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet?. Yok. Bu önerinin görüşülmesi de bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir efendim. 

5.. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/13) 

BAŞKAN — Gündemin altıncı sırasında, Urfa 
Milletvekili Sayın Celâl Paydaş ve 12 sayın arkadaşı
nın, Güney bölgelerimizdeki kaçakçılık olaylarıyle il
gili önergenin görüşülmesine geçiyoruz. 

Bu konuyla ilgili Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(C. Senatosu Adana Üyesi) — Hükümet burada efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet burada. 
Komisyon burada. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun yerlerini 

almalarını rica ediyorum. 
Tüzüğümüze göre Meclis Araştırması yapılıp, 

yapılmaması konusunda - tekrar ediyorum - Hükü
mete, siyasî parti gruplarına ve önergede ilk imza 
sahibi sayın üyeye söz vereceğim. Hükümet ve siyasî 
parti grupları 20 şer dakika, ilk imza sahibi sayın üye 
10 dakika süre ile konuşacaktır efendim. 

Bu konu ile ilgili önergeyi okutuyorum efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Komisyon yerinde 

yok efendim. 

BAŞKAN — Şu anda gerek yok efendim, komis
yon bilâhare müzakere açıldıktan sonra yerine gele
cektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Güney Doğu bölgelerimizde Türkiye'deki bozuk 

düzen gereği işsiz ve topraksız köylüler büyük bir 
çoğunluk meydana getirmektedirler. Sosyal ve eko
nomik koşulların olanaksızlığı bu vatandaşlarımızı 
yasa dışı kaçakçılık eylemlerine itmektedir. Ekono
mik güvenceden . yoksun bu vatandaşlarımız ha
yatları pahasına da olsa geçim ve yaşam kavgası 
nedeniyle kaçakçılığa yönelmektedirler. 

Ekonomik sıkıntı içersinde olan vatandaşlarımız 
maalesef güneyde kaçakçılığı tekelleştirmiş olan 
bir avuç ağanın ve vurguncu sermayenin elin
de sırtından çıkar sağlanan bir araç olarak kullanıl
maktadır. Bu yoksul ve sahipsiz kimseler ölüm pa
hasına bu işe ekonomik zaruretler icabı itilmek
tedirler. 

Uygulama ve olagelen hâdiseler neticesinde çağ 
dışı yöntemlerle bu zavallı köylüler jandarmaların 
acımasız ve yasa dışı eylemleriyle kurşunlanmakta
dırlar. Bunun .en yeni ve canlı örneği olarak Viran
şehir'de işlenen insanlık cinayetini, katliamı olayım 
gösterebiliriz. Viranşehir olayında ilk resmî rakam
lara göre dokuz, söylentilere göre de yirmiye yakın 
sırt hamak tabir ettiğimiz vatandaşlarımız huduttan 
geçerlerken jandarmanın herhangi bir ihtarı olma
dan kurşunlanmışlardır. Yaygın kanaate göre yaralı 
olarak yakalanan ve yaralı olmayan ikinci bir defa 
aynı şekilde sanki boyunlarında idam fermanı var-
mışcasına hepsi kurşunlanmışlardır. En az yarası 
olan yedidir. İçlerinde Ali Kahraman ellerini yuka
rıya kaldırmak suretiyle teslim olmasına rağmen en 
az 30 kurşun yarası almak suretiyle öldürülmüştür. 
Adı geçen olayda müsademe olmadığı gibi jandar
malardan tek bir kigi dahi yaralanmış değildir. 
Tek taraflı yaylım ateşi yapıldığı kesinlik kazanmıştır. 

Yukarıdaki örnekleme yasa dışı uygulamaların 
ne ilki ne de sonuncusudur. Jandarma kaçakçılığı 
önlemek amacıyle giriştiği operasyonda sırf günlük 
geçimini sağlama nedeninden başka bir gaye taşı
mayan çoğu zaman sırt hamallığı yapan vatandaşları 
amansızca kurşunlarken büyük çapta yapılan kaçak
çılara göz yummakta ve çeşitli nedenlerle alet olmak
tadır. Ayrıca kaçakçılığı men ve takip görevinin sı
nırlarım aşarak kanunsuz ve sosyal hukuk devleti 
anlayışı ile bağdaşmayan bir davranış içerisine girdi
ği sabit olmuştur. 

Sınırdaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenli
ğini sağlamakla yükümlü olan jandarmanın halka uy--
guladığı çağ ve kanun dışı bu tip hareketler sonucun-
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da vatandaşın jandarma ve onun şahsında Hükümete 
karşı olan güvencesi sarsılmaktadır. 

Yukarda belirtilen olaylar doğrultusunda; 
1. Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 

yaratan sosyal ve ekonomik koşulların nedenleri? 
2. Jandarmanın kaçakçılığı önlemek bahanesiyle 

ve tedbir niteliğindeki amacının aşılması sonucunda 
ortaya çıkan kitle katliamı olayının aydınlatılması? 

3. Kaçakçılığın polisiye ve zecrî tedbirlerle de
ğil, sosyal - ekonomik.ve bilimsel metotlarla nasıl 
önlenebileceğinin tespiti? 

4. Olmuş ve olmakta devam edegelen olaylar ve 
alınan tedbirlerin hukuk devleti ve muasır medeniyet 
seviyesi ile bağdaşır olup olmadığının tespiti için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Urfa Milletvekili Siirt Milletvekili 
Celâl Paydaş A. Kerim Zilan 

Siirt Milletvekili Mardin Milletvekili 
Abdülbaki Cartı Nurettin Yılmaz 

Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
Mahmut Uyanık Bahattin Karakoç 
Ağrı Milletvekili Gaziantep Milletvekili 

Cemil Erhan Yusuf Öztürkmen 
Gaziantep Milletvekili Hatay Milletvekili 

Mehmet Özmen Mehmet Sönmez 
Hatay Milletvekili Sinop Milletvekili 

Malik Yılman Yalçın Oğuz 
Tunceli Milletvekili 

Nihat Saltık 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, ilk söz sırası sizin 
efendim. İçtüzüğümüze göre, yirmi dakika süre ile 
konuşma hakkınız var. İçişleri Bakanı Sayın Öztekin, 
buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, pek 
muhterem milletvekilleri; 

Araştırma önergesinde değinilen olay hakkında, 
mahallinden bugüne kadar alınan resmî bilgiler ve 
bunlar karşısındaki tutumumuz hakkında, özet bilgi 
arz edeceğim. 

10 Aralık 1974 günü, saat 17,30'da Urfa ili Vi
ranşehir ilçesinin Ceylanpınar bucağına bağlı, Tümen 
bölgesinde, sınır hattından 100 - 150 metre derinlik
te görev yapan, dört jandarma erine, o bölgede hu
dudu teşkil eden demiryolunun, Suriye'ye ait yaka
sından tahminen 40 - 50 kadar silâhlı meçhul şahıs 
tarafından ateş açılmış, bu ateş desteği altında ve 

mevzilenen jandarma erlerinin çevresinden, 50 - 60 
silâhlı atlı, millî sınırlarımızı süratle ihlâl ederek, 
yurt içine girmişlerdir. 

Aynı gece, o bölgeden koyun kaçakçılığı yapıla
cağı yolunda, bir ihbar alındığı için, olay bölgesinin 
üç kilometre gerisinde kuvvetli bir jandarma kıtası 
pusuda beklemektedir. Ayrıca, Suriye toprağından 
açılan ateş desteği altında 4 jandarma erini bu ateşe 
karşı mevzilendirerek, sınırı geçmeyi başaran 50 - 60 
silâhlı atlı mütecaviz, bu pusu hattına rastladığında, 
müfreze komutanı kendilerine 1918 sayılı Kanuna 
uygun olarak, dur ihtarında bulunmuşsa da, bu ihta
rı dinlemeyerek, müfreze üzerine ateş açmışlar ve 
böylece karşılıklı müsademe başlamıştır. 

Sınırda görevli 4 jandarma erinin üzerine ateş edil
diğinin öğrenilmesi, ve pusu hattından silâh seslerinin 
gelmekte olduğunun anlaşılması üzerine; müsademe 
bölgesine, bölük merkezinden de araçla takviye kuv
vetleri gönderilmiş ve müsademe takriben bir kilo
metre genişliğindeki bir sahada, bir buçuk saat sür
müştür. Ateşin kesilmesi üzerine yapılan tespitte, jan
darmanın kesif ateşi karşısında, mütecavizlerden 
10 - 15 kadarının yine atlı olarak Suriye toprağına 
çekildikleri ve geriye birisi Suriye uyruklu olmak 
üzere, 8 vatandaşımızı ölü bıraktıkları anlaşılmış ve 
bu arada yine müsademe yerinde bıraktıkları 18 ölü 
ve 5 canlı at, 38 balya halinde 1 500 kilogram çay ile 
3 adet Doğu Blok devletleri menşeli piyade tüfeği, 
2 adet 12 numara av tüfeği ele geçirilmiştir. 

Müsademe sırasında jandarma çavuş İbrahim 
Güz'de elinden yaralandığı için Urfa Devlet Hasta
nesine kaldırılmış, 4 araç hasara uğramıştır. Olayın 
Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine, 11 . 12 . 1974 gü
nü bir basın bülteni hazırlanmış ve olay kamuoyuna 
duyurulmuştur. Olay hakkında herhangi bir şikâyet 
ve ihbar yapılmadığı - şu ana kadar da yapılmamış
tır - ve Viranşehir Cumhuriyet Savcısının olaya el 
koyduğunun öğrenilmesi üzerine, bu soruşturmanın 
sonucu beklenilmeye başlanmıştır. 

Ancak, 30 . 12 . 1974 günü Mardin Milletvekili 
Sayın Nurettin Yılmaz ile Urfa Milletvekili Sayın 
Celâl Paydaş'ın olay hakkında değişik yorum ve 
açıklamalarda bulunarak, bu konuda bir Meclis araş
tırması önergesi vereceklerini, açıkladıklarının ve 
olayın basınımızda da değişik şekillerde ele alındığı
nın görülmesi üzerine, Bakanlığımızca iki mülkiye 
müfettişi ile, tümgeneral rütbesinde bir jandarma 
müfettişi olayı idarî yönden incelemek üzere, mahal
line gönderilmişlerdir. Halen bu inceleme sürdürül
mektedir. 
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8 . 1 . 1975 günü olayla ilgili bilgileri açıklayan 
ikinci bir basın bülteni hazırlanarak kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur. Bakanlığımız konuya her 
yönüyle gereken önemi vermektedir. 

Eldeki bilgilere göre olay, her şeyden önce silâhlı 
bir sınır tecavüzü olayıdır ve bu bölgedeki millî 
sınırlarımızı beklemekle görevli seyyar jandarmamızla • 
silâhlı müsademe yapılarak gerçekleştirmek istenil
miştir. 

Bu arada, bir- Suriye uyruklunun yanında 8 va
tandaşımız da maalesef ölmüş bulunmaktadır. 

Olaya, basit bir kaçakçılık olayı gibi bakmak, bu 
arada adlî ve idarî soruşturmalar bitmeden, millî 
sınırlarımızı bekleyen ve ülkenin kırsal alandaki iç 
güvenliğini de sağlamakla yükümlü olan jandarma
mız hakkında ithamkâr konuşulması, bizlerde ve teş
kilâtta üzüntü yaratmaktadır. Çeşitli vesilelerle de 
belirttiğim gibi, Devleti ve Devlet güçlerini haksız 
ve gereksiz yere yıpratmak, birbirimize hiç bir yön
den hiç bir şey kazandırmaz. 

Bu araştırma, gerçeğin daha doğru ve inandırıcı 
bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu 
nedenle, bu konuda bir Meclis araştırması yapılma
sına, Hükümet olarak bütün içtenlikle katılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; bu araştırma önergesi, bu 
şekliyle araştırmaya tâbi tutulursa - kişisel görüşüme 
göre - bir teşrii dönemde değil, birkaç teşrii dönem
de bitmeyebilir. Çünkü, önergenin 1 nci maddesin
deki Doğu - Anadolu ve Güney - Anadolunun eko
nomik ve sosyal sorunları konusu; bu tahkikatla 
birleştirildiği için, onun kısa sürede bitirileceğine 
- hele 1 nci maddenin - kani değilim. 

Bakan olarak şöyle bir öneride bulunacağım : 
Viranşehir olaylarını, ayrı bir komisyon marife

tiyle süratle tahkik edip berraklığa kavuşturalım. 
Birinci konu uzun süre devam edeceği için ikincisini 
de peşinden sürüklemesin. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Konya Millet

vekili Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRÜPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Sayın Celâl Paydaş ve 12 arkadaşının sundukları, 
Güneydoğu bölgesindeki kaçakçılıkla ilgili araştırma 
önergesi hakkında Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; biz, Millî Selâmet Par
tisi Grupu olarak Türkiye'nin meselelerini üç şema 
içinde görmekteyiz: 

Birinci şema, ahlâk ve mapeviyat görüşleri içinde 
ıslah; 

İkinci şema, sosyal hadiselerin, sosyal irtibatla
rının temini ve bu temindeki kopuklukların tesisi; 

Üçüncüsü de, iktisadî yönden meselelerin ele alın
ma ve tahlilinden ibarettir. Bendeniz, bu üç istika
mette görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki; Türkiye'deki 
her türlü dejenerasyon, kaçakçılık veya buna benzer 
hoşumuza gitmeyen meselelerin ahlâkî buhranla irti
batlı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
sözümü bazı arkadaşlarım mübalâğalı bulabilirler. 
Ancak, geçenlerde bir küçük hikâye dinledim Bu hi
kâyeyi sizlere nakledersem her halde bendenizi teyi-
dedersiniz. 

Güneydeki kaçakçılıkla ilgili olarak bir müfettiş 
gönderilmiş; müfettiş ciddî bir araştırma yapmış, ra
porunu hazırlamış ve bu raporda müfettiş oradaki 
sıkıntıyı, derdi gayet güzel, berrak bir şekilde açıkla
mış. Ama kaçakçılar gelmişler; «Al, şu parayı hadi 
git bakalım. Asayiş berkemal de ve bu rapordan vaz
geç» demişler. Bunun üzerine parayı alan müfettiş, 
emrine tahsis ettikleri otomobile binmek suretiyle 
şehrin hududuna kadar gitmiş, fakat emrine tahsis 
edilen taksinin şoförü, çekmiş tabancayı; «Ver şu pa
rayı bakalım, al şu 80 lira yol paranı, çek git» demiş. 
Şimdi bakınız, meselenin rüşvet ve ahlâkî zaafla 
kontrolü dahi müşkülât arz etmektedir. 

Bu bakımdan, Türkiye'de hangi tedbiri getirirse
niz getiriniz; vicdanlara murakabe getirmedikçe, vic
danlara polis koymadıkça, bir manada manevî polis 
koymadıkça meseleleri çözmeniz mümkün değildir, 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin "bir de sosyal 
tarafının var olduğunu .arz etmiştim. Sosyal tarafı; 
oradaki insanların sanayileşme bakımından iş bula-
mamalarıyle ilgili olarak, işsizliğin getirdiği ve işsiz 
adamın şeytanın emrine girmesinin getirdiği bir ne
tice olarak da görmekteyiz. Onun için biz diyoruz 
ki, orada iktisadî tedbirlerle birlikte sağlam bir sos
yal iş münasebeti kurulmalı ve bu içtimaî münasebet 
sağlamlık içinde olmalıdır. Böyle olunca, daha sağ
lam, daha dengeli ve daha tutarlı bir toplum doğa
caktır. Biz, buna büyük önem vermekteyiz. 

Meselenin ekonomik tetkikine gelince, bu husus 
da büyük önem arz etmektedir. Siz oradaki insanı 
açlığa, sefalete mahkûm ederseniz, hele kilo itibariy-
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le canlı hayvanına 16,5 lira fiyat verirseniz ve bunun 
kararnamesini imzalarsanız ve sonra da Maliye Ba
kanlığının para tahsisine gelince, 1 000 000 000 lira
yı Et - Balık Kurumu emrine vermezsiniz. Et - Balık 
Kurumu borçlanmak suretiyle hayvan almak mecbu
riyetinde kalır veya önemli bir kısmını alamaz ise, 
orada hayvancılıkla iştigal eden kimseler bu hayvan
larını ya açlığa terk edecek veya belli bir süre sonra 
onu boşu boşuna beslemek mecburiyetinde kalacak
tır. Böyle olunca; piyasa araması, pazar araması son 
derece tabiî bir hakkıdır ve hayvan kaçakçılığı işte 
böyle başlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meselelere ciddî göz
le bakmadıkça çözüm aramak, hele «platonik» laf
larla bu işin halledilmesi mümkün değildir ve biz 
mümkün görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, bu bölgedeki ka
çakçılığı tek taraflı da görmüyoruz. Kaçakçılık âde
ta su içindeki hareket gibi, bir gel - git hareketi, (Med-
dü cezr) gibi devam etmektedir. Diğer taraftan, Tür
kiye'ye birtakım mallar kaçırılmakta ve Türkiye'den 
de diğer tarafa, hudut komşusu memleketlere kaçak
çılık yapılmaktadır. 

Şimdi, şurada Parlamento olarak bir itiraf duru
mundayız. Vatandaş şeker meselesini sorduğunda di
yoruz ki, «Efendim, Suriye'de şeker pahalı, dünya 
piyasalarında yüksek; Avrupa'da 17, 19 veya 20 lira, 
bizde ise daha düşük. Böyle olunca; Türkiye'de ucuz 
olan şekeri hudut dışına kaçırıyorlar.» «Buna nasıl 
tedbir alacağız» dendiği zaman; «Kaçakçılık var, 
Hükümet, mazur, Parlamento mazur» dediğimizde, 
«Aman, sizin özürünüz kabahatinizden büyük, neden 
kaçakçılığı önlemiyorsunuz, siz Devletsiniz» diyor
lar. 

Bu manada ben, şeker fiyatlarının zammı konu
sundaki özrü söylediğimde, samimî söylüyorum, bir 
sade vatandaş bendenizi, öylesine mahcup etti ki.. 
Onun için «devlet» kelimesinin içinde, hukuk lisa
nıyla «İmperium», mutlak hakimiyet kriteri, ege
menlik kriteri vardır. Devlet tuttuğu işi başarmalı
dır. O halde, Devlet şu hudut kapılarına önce bir ki
lit vurmasını becersin. Kapısına sahip olmıyan dev
let, kuvvetli devlet midir, Allah aşkına? 

Onun için bendeniz diyorum ki, bu mesele çok 
önemlidir. Türkiye'de serbest pazar rejimi Ticaret 
Kanunumuzun neresinde var? Gidiyorsunuz hudut
taki bir şehir kasabasına; orada, bir takım kaçak 
mallardan yanılır da bir kaç kişi eşine dostuna al
mak isterse başka vilâyette «kaçakçı» damgası yiyor. 

Hatta hatta, şu kadarını da söyleyeyim ki, yargıla
yan hâkim kendi evinde aynı eşyaları kullandığı hal
de, bu sebepten karşısına sanık olarak gelen adamı 
«sen kaçakçılık yapmışsın» diye mahkûm ediyor. 
Bendeniz bunu hukuk tatbikatındaki bazı rnüşaha-
delerimden hatırlıyorum. 

Şimdi, Devlet olarak hudut kapılarımıza kilit 
vurmasını bilelim ve hudutlarımıza hâkimiyeti tam 
sağlayalım. Nasıl sağlayalım? tşte, bu önerge onun 
için verilmiş. Bu önergeyi bu manada bir fırsat ola
rak telâkki ediyoruz. Ama, bu araştırmada güzel te
menniler olur. Bunun peşi takip edilmezse, yine boş
lukta kalır. Gelecek sene bir önerge daha verilir ve 
bu önerge verilmeden yine müessif hadiseler ce
reyan eder, yine üzücü olaylar olur, elbirliği ile üzü
lürüz; Parlamentomuzu da böyle üzücü meselelerle 
meşgul etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım bu kaçakçılık mevzuun
da ne gibi tedbirler getirileceği yapılacak araştırma
da elbette meydana çıkacaktır. Bendeniz büyük bir 
bilgiç üslubu ile bu tedbirleri huzurlarınıza arz etmek 
suretiyle, sizleri işgal etmek istemiyorum. Ancak, 
hayvancılık kaçakçılığı mevzuunda Millî Selâmet 
Grupu olarak, biz önemle şu hususların nazarı iti-
bare alınmasını istiyoruz. 

Kıyı yani, hudut şehirlerinde hayvancılık ciddî 
bir meşgale haline gelmiş ise, oranın ekonomisini 
meşgul eden, ihata eden bir durumda ise, biz diyo
ruz ki, o vilayete evvelemirde et kombinası kurul
malı. 

İkincisi, süt fabrikası, yem fabrikası ve soğuk 
hava deposu kurulmalıdır. Değilse, hayvancılıkla il
gili kaçakçılığı başka türlü önleyemezsiniz onu tam 
iktisadî anlamda değerlendirmek lâzımdır. Yem fab-
rikasıyle, soğuk hava deposu ile tam bir iktisadî sağ
lam ünite meydana gelir, bunun faydasına Millî Se
lâmet Grupu olarak inanmaktayız. 

Araştırma Komisyonu teşekkül eder, kıymetli ar
kadaşlarımızın oylarıyle bu husus kabul edilirse, 
Millî Selamet Grupu adına, bu hudut şehirleriyle 
ilgili hayvancılığa ait tekliflerimin önemle ele alın
masını, gerekirse planlamada bu işle ilgili ciddî çalış
malar yapılması hususunda temas sağlanmasını, bu 
komisyon mensuplarına şimdiden, rica ederek, ha
tırlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı müsademe ile ilgili 
üzücü olayları, muhterem İçişleri Bakanımız arz et
miş bulunuyorlar. Kıymetli izahlarından bir hayli 
müstefit olduk. Ancak, Parlamento olarak, şu gele-
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neği kurmak zorundayız: Bir mesele adlî mercilere 
intikal etmemiş, ise, o meseleyi Parlamento detaylı 
olarak inceleme durumuna gelir. Adlî merciler inti
kal eden bir meseleyi şu kürsüden görüşme durumun
da olursa, o zaman Anayasamızın ciddî ihlâli, Par
lamentoda görüşülemeyeceği anaprensibini, son dere
ce zedelenmiş olur. Bendeniz, bu önerge vesilesiyle 
bilhassa rica ediyorum. Muhterem Başkanımızın da 
bu husustaki titizliğini bildiğim için, Başkanımıza 
arz etmiş oluyorum. Aman dikkat edelim, mahkeme
leri, hukuk makamlarını bu manada, tesir altında bı
rakacak beyanlarda ciddî şekilde sarfınazar edelim. 

Bendeniz hukukun, hele Ceza Hukuku'nun elbet
te birtakım sağlam prensiplerle tatbikini savunuyo
rum ve buna inanıyorum. Bir kimsenin, suça iştirak 
durumunda bulunduğu sırada, fakir olması, ıstırar 
halinde olması acaba ceza hâkimine ne ölçüde tesir 
edecektir? Ceza hâkimi nihayet Ceza Kanununun 
44 ncü maddesi gereğince, «Kanunu bilmemek ma
zeret sayılmaz» diyecektir ve tatbikatını ona göre 
yapacaktır. Onun için, suça iştirak varsa, suça işti
raki, hukukî şartları, deliller muvacehesinde kıymet
lendirmek mahkemeye düşecektir. 

Bu bakımdan bendeniz, bilhassa Sayın Paydaş ve 
arkadaşlarından istirham ediyorum, bu mesele bir 
adlî meseledir, adiî meseleye detaylı bir şekilde mü
dahale edersek (dediğimiz gibi) hukuku zedeleriz; 
arkadaşlarımdan, arkadaşlarından bunu rica ediyo
rum. 

Ancak, kaçakçılık mıntıkasındaki vazifelilerin de 
vazifede takdiri aşmamaları hususu, Sayın içişleri 
Bakanımızın elbette maiyetine telkin ve tamim ede
ceği bir husustur; bunun da faydasına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl İçişleri Ba
kanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz ederken, 
kaçakçılığın önlenmesi hususundaki tekliflerimizi 
arz ederken kaçakçılığın önlenmesi hususundaki 
tekliflerimizi dile getirmiştik. Bu tekliflerimizi tek
rarlamak suretiyle zaman almak istemiyorum; ancak, 
geçen yıl İçişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili yaptığım 
konuşmada temas ettiğim hususları hatırlamış olarak 
onlara atıfta bulunuyorum. Eğer bu araştırma öner
gesi kabul edilir, bir komisyon seçimi mevzuubahis 
olursa, bendeniz o husustaki beyanlarımın komisyon
ca nazarı itibara alınmasını arz ve istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi 
Grupu olarak görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. 
Ayrı ayrı teşekkürlerimi arz eder, bu araştırma öner

gesine Millî Selâmet Partisi Grupu olarak iştirak 
edeceğimizi tekrar ifade eder, huzurlarınızdan hür
metlerimle ayrılırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Nurettin Yılmaz'ın. Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURETTİN YIL

MAZ (Mardin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Resmen 9 kişinin; fakat iddiaya göre 20 kişinin 

öldürüldüğü Viranşehir olaylarında, olayın gerçek 
nedenlerini ve Güneydoğu'da yapılagelmekte olan ka
çakçılığın sosyo - ekonomik sebeplerini tespit etmek 
üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına tümünü
zü saygıyle selâmlarım. 

Olay adliyeye intikal ettiği için, bu olayın gerçek 
nedenleri ve subut delilleri üzerinde elbette ki, (ada
lete gölge düşürmeme bakımından) duracak değiliz, 
yalnız şu kadarı ile iktifa edeceğim : Türkiye'nin en bü
yük gazetelerinden biri olan Cumhuriyet Gazetesinin 
mahallinde yapmış olduğu röportaj ve bu röportajda 
kamuoyuna nakledilen bazı hakikatler üzerinde Sa
yın Hükümetin titizlikle olayin müsebbipleri üzerin
de durmasını ve bu olayda fail olanlar için, adaletin 
sıhhati bakımından, oradaki vatandaşın devlete inan
cının temini bakımından evvelemirde, olaya ismi ka
rışan kişilerin Viranşehir'den ve Ceylanpmar'dan alın
masında mutlak zaruret olduğunu belirtmek isterim. 
Zira, kamuoyuna nakledilen bu havadisler doğru ise, 
oradaki vatandaşlar olayın gerçek nedenini, olaya is
mi karışmış bulunan kişilerin baskılarından dolayı 
adalete iletmek cesaretini bulamıyorlar. Bu bakım
dan, Sayın İçişleri Bakanlığından bunu istirham ede
ceğim. 

Meclis Araştırmasında, Güneydoğu'da vuku bu
lan kaçakçılık olaylarının nedenlerini ve bu kaçak
çılık olaylarına son verilmesini istemekte, ve bunun 
sebepleri araştırılmak istenmektedir. Biz buna bütün 
kalbimizle iştirak ediyoruz. Kaçakçılık suçtur; hiç 
birimiz, Kaçakçılık Kanununda suç teşkil eden amir 
bir hükmün karşısında değildir ve bunun suç- olma
dığı iddiasında da değiliz. Yalnız, bütün bu zecrî ted
birlere rağmen, Hatay'dan Cizre'ye kadar 400 bin 
dönümlük arazi, büyük bir millî servet mayınlarla 
döşenmesine rağmen, bu mayınlarda yılda yüzlerce 
vatandaş uzuvlarını kaybetmelerine rağmen, canları
nı feda etmelerine rağmen ve her an jandarmanın 
kurşununu kendi ensesinde hissetmesine rağmen, bu
radaki bu köylü vatandaşlarımız 40 - 50 lira uğruna 
niçin ölmeye gidiyor, niçin karısını dul, çocuklarını 
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yetim bırakmak lüzumunu duyuyor? îşte Meclis ola- j 
rak, Hükümet olarak bu sosyo - ekonomik sebepler ı 
üzerinde durmalıyız, bunun nedenlerini araştırmalı- ! 
yız, köklü tedbirlerini koymalıyız ve sosyo - ekono
mik tedbirler neticesinde kaçakçılığın önlenmesi yo
luna gitmeliyiz. Yoksa, yıllardır konan zecrî tedbir
lere rağmen, öldürülmelere rağmen, Kaçakçılık Ka
nundaki beş seneden aşağı olmayan cezalara rağmen, 
vatandaş ölmeyi niçin göze alıyor? îşte bunu tespit 
etmek gerekir. 

Size Fransa'dan ve Türkiye'den, zorunluluklar ne
ticesinde vatandaşların suç işlemeye zorlandığına dair. 
birer misal vereğim. 1898 yılında Fransa'da tümünü
zün bildiği bir olay olmuştur : Çocukları aç olan bir 
şahsın, ailesinin, hiç olmazsa ekmek ihtiyacını temin 
için fırından iki ekmek çalarken yakalanışım hepiniz 
kitaplardan okumuşsunuzdur. Mahkemeye götürülür, 
hâkim Magnot, «... kusuru olmadan işsiz bırakılan 
ve aç çocukları için hırsızlık yapan kişi suçlu değil
dir; onu bu suça teşvik eden cemiyettir, toplumdur» 
der ve beraatine karar verir. Denilir ki, orası Fran
sa'dır. 

Yıl 1970, olaya Konya'da Asliye Ceza Mahke
mesinde rüyet edilir. 6 Şubat gecesi, çok soğuk bir ge
cedir. Evine giden Ahmet Manav ismindeki vatan
daş, çocuklarının soğuktan donma tehlikesi geçirdi
ğini görür. Evinde tek parça odun ve kömür yok; bu 
arada kendi kulübesinin karşısında dikilen apartma
nın duvarında sıralanmış odun yığınlarım görür. Er
tesi günü iade etmek düşüncesi ile bir kucak odunu 
almak ister ve bunu alırken bekçi tarafından yakala
nır. Konya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilir; Hâ
kim »Şer af ettin Canpolat aynı zorunluluklar neticesin
de Ahmet Manav'ın yaptığı bu fiilinin hırsızlık ola
mayacağını ifadeyle, kendi takdirî sebeplerini de kul
lanarak maznunu beraat ettirir ve bu karar Türk Yar
gıtay tarihine de geçer. 

Şimdi, üzerinde durduğumuz nokta şudur : Aç ço
cukları için iki ekmeği çalmak zorunluğunda kalan 
kişi Fransa'da suçlu olmuyor; donma tehlikesini ge
çirmekte olan çocukları için odun çalmak durumun
da kalan Ahmet Manav Konya'da suçlu olmuyor da; 
3 aylık veya 6 aylık bir cezayı gören kişinin de öte
sinde, ölmeyi, yaralanmayı ve oralardaki (insanları 
öldürmekten öteye bir işe yaramayan) o mayın tar
lasından geçmeyi göze alan kişi niçin suçlu olsun di
yoruz. 
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Çocuklarım yetim, karısını dul bırakmak zorun
luğunda kalan ahmet'ler, mehmet'ler, hasan'lar niçin 
suçlu olsun? Bunların yaptıkları iş, fiil elbette ki suç
tur, bunu inkâr etmiyoruz; fakat oradaki, Güney
doğudaki vatandaşlarımızı ölüme icbar eden neden
leri tespit etmek gerekir. Öyle ise, asıl suçlu onlar 
değildir. Asıl suçlu biziz, asıl suçlu toplumdur, asıl 
suçlu, onları aç bırakan geçmiş hükümetler ve şu an
daki hükümetlerdir. Onların aç bırakılmaması için 
elimizden gelen tedbirleri almalıyız ve onları huzu
ra, ekonomik refaha kavuşturmak lüzumunu duymalı
yız. 

Bu köklü ekonomik ve sosyal tedbirler konuldu
ğu anda ancak kaçakçılık men edilebilir; yoksa değil 
mayın tarlaları, değil oradaki jandarmaların dipçi-
likleri veya kurşunları... bütün bunları göze alan va
tandaş nihayet bir fırsatını bulup, aç olan çocukları 
için yine, suç olan kaçakçılık fiilini irtikâp etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. îşte, biz bunların nedenle
ri üzerinde durmalıyız. 

Sayın İçişleri Bakanının . konuşmasını titizlikle 
dinledim. Bu önergenin; «Bir nevi kasıt taşıdığını, 
Devleti ve onun güvenlik kuvvetlerini ithamkâr şe
kilde kaleme alındığını ve Devletin kuvvetlerini zaa
fa maruz bırakacak şekilde bir önergenin verildiğini» 
ifade buyurdular. Oysa ki, bunun tam aksini görü
yorum bu Meclis Araştırması önergesinde. 

Bir ülkede eğer, karnı tok olamayan bir kişi var
sa, o vatandaş daima Devletine karşı huzursuzdur, 
Devletine karşı nâmemnundur, Devletine karşı isyan
kârdır. Dünyanın her Devletinde, her ülkesinde bu 
vardır. Eğer ki, bir vatandaş haksız bir muameleye 
maruz kalıyor ise, ona bu muameleyi mubah kılan 
Devlet memurunun şahsında, o şahıs ve o bölgenin 
şahısları Devlete karşı güvensizlik hissini taşırlar. 
Öyle ise, biz tam aksini iddia ediyoruz. Biz, vatan
daşa Devletin güvencini tesis etmeliyiz, bunu kalbi
ne aşılamalıyız. 

Bir iddia var, deniliyor ki, «Kaçakçılar Suriye' 
den Türkiye'ye geçmekte iken, dur işaretine binaen 
sekiz kişi «Teslim, teslim» diye bağırmışlar, diğerle
ri kaçmışlar. Bu kişiler teslim alındıktan yarım saat, 
bir saat sonra iki üçyüz metre ötede bir yaylım ateşi
ne maruz bırakılmışlar ve sekiz dokuz kişi tamamen, 
aynı yerde ve aynı anda öldürülmüşler». Önergede 
denilir ki, «... bunlardan Şaban ismindeki vatandaş 
elini havaya kaldırmış, teslim işaretinde bulunmuş; 
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elini havaya kaldırmasına rağmen yine ateşe devam 
edilmiş ve iki vatandaş, iki avucundan yirmi beş otuz 
kurşun yara alarak öldürülmüştür». 

Çok ağır bir ithamdır ve çok ağır bir iddiadır. 
Eğer, bu iddia yüzüstü bırakılırsa ve eğer Meclis 
Araştırmasıyle bunun gerçek sebepleri ve gerçeği or
taya konulmaz ise, (yalan olsa bile) bu hava Güney
doğuda estiği için, yayıldığı için, vatandaşın jandar
maya ve jandarmanın şahsında Devlete karşı inancı 
sıfıra iner. 

Öyleyse, mademki Sayın Hükümet bunun aksini 
iddia ediyor, bu gerçeğin açığa kavuşmasında, vatan
daşın Devlete olan inancının sarsılmaması bakımın
dan fayda vardır. Bu iddia ya doğrudur veyahut da 
yalan. Eğer doğru ise, faillerinin tecziyesi cihetine gi
dilmesi temin edileceğinden, vatandaş Devlete karşı 
inanç besleyecektir. Eğer yalan ise, bu yalanın gerçe
ği ortaya çjkacak: o zaman, yayılan bu yalan hava, 
bu balon sönecektir; o zaman yine, vatandaşın Dev
lete karşı olan inancı perçinleşecektir, sarsılmayacak
tır. Bu yönden Sayın İçişleri Bakanının bu hususta
ki iddiasına iştirak etmiyoruz. 

ÎÇÎŞLERt BAKANI MUKADDER ÖZTEKÎN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, ben öy
le bir iddiada bulunmadım. 

BAŞKAN — Efendim, konuşma bittikten sonra 
istirham edeyim. 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Konuşma hakkım yok 
zaten. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hatip konuşmasına 
devam ediyor, ben de izliyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın ar

kadaşlar, netice itibariyle şunu arz edeyim : Yıllar
dan beri konulmuş polisiye ve jandarma zecrî ted
birlerine rağmen, hiçbir hükümet Güneydoğuda ka
çakçılığı önleyememiştir. Demin arz ettiğim sosyo -
ekonomik nedenler devam ettiği müddetçe maalesef, 
suç olan bu kaçakçılık olayları olacaktır. Öyle ise, 
Güneydoğulu vatandaşlarımızın, köylülerimizin sos
yo - ekonomik sorunları üzerinde durmamız gerekir. 
Ancak bununla kaçakçılık önlenebilir kanısındayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Başkan, sanıyorum birşey söylemek istedi

niz. 

İÇÎŞLERÎ BAKANI MUKADDER ÖZTEKÎN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, yerim
den arz edeyim. 

Biz önergeye Hükümet olarak tamamiyle katılıyo
ruz. Konu Viranşehir Savcılığındadır. Burada ben 
kimseyi itham etmedim. Arkadaşımın suçlu gösterdik
lerini de temize çıkarmak gayreti içinde bulunmadım. 

Hükümet olarak bir noktayı daha belirteyim; bu 
olayın süratle tahkikini memleketin pekçok menfaat
leri yönünden zarurî görüyorum. 

BAŞKAN — O şekilde ifade ettiniz zaten. Teşek
kür ederim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faik Kırbaşlı, 
buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur
dur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kaçakçılıkla ilgili bir Meclis araştırması açılması
na dair olan önerge hakkında Adalet Partisi Grupu-
nun görüş ve düşüncelerini ifade etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Konuya şöylece başlamak istiyorum: Güney sı
nırlarımızda kaçakçılık bir vakıadır. Burada, Cumhu
riyet hükümetlerinin devamı müddetince bu olayla
rın cereyan ettiği de bir vakıadır; yıllaryılı bu söyle
nir. Basma ve efkârı umumiyeye aksedenlerin ötesin
de, hemen hemen ateşkes ilan etmiş iki hudut devle
tinin bunu ihlâli, fırsat buldukça buna uymamak yo
lundaki teşebbüsleri neyse, Güney hudutlarımızda ce
reyan edip gelen hadiselerdeki hava da odur. 

Bendeniz şahsen, hem teftiş münasebetiyle Mar
din ve Kızıltepe'de ve hem de güney illeri valiler top
lantısında meselenin ele alınışında Başbakanlık adı
na temsilci olarak o toplantılara katıldım. 

Burada bu işin hissî tarafına, edebiyat tarafına da
ha fazla yer verilirse, bir cümle ile ifade etmek gere
kir ki, bu husus hakikaten kanayan bir yara gibidir; 
dinmemiştir. Bu şartlar altında devam ettiği müddet
çe, müspet veya menfi yönden konuyu politika konusu 
haline getirmiş olsanız bile, bu bir vakıadır. Bu işin 
kökenine inmediğiniz müddetçe, sadece ciddî tedbir
ler almak kafi değil. Benim hatırlayabildiğim kadarı 
ile bu hususta 17-18 tane rapor yazılmıştır; çok cid
dî raporlar. Çok esaslı önerilerde bulunulmuştur; fa
kat bunları tatbikata koymak zordur, konmuş olsa 
bile, İsrar edildiği halde, netice, azalmış görülmüş; 
fakat iktisadî hayatın, iki memleket arasında, güney 
hudutlarımızda bulunan Suriye, Iran, Irak ve Türkiye 
arasındaki fiyat dengesizliği devam ettiği müddetçe 
bunların önüne geçmek mümkün olmamıştır. 
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Güney hudutlarımızdan, bizi ızrar eden her türlü 
canlı hayvan geçer, mal geçer, döviz, altın geçer, nar
kotik maddeler geçer. Bunlar buradan oraya gider, 
oradan bu mallar para haline dönüşür; dönüştükten 
sonra tekrar mal olarak Türkiye'ye gelir. Kaçakçılık 
yapan şahıs iki defa kazanır. Kaçakçıların c/c 90'ı 
Türkiye'den götürdüğü malı paraya çevirir; çevirdiği 
parayla tekrar mal getirir. Bu bir hakikattir. 

CEMÎL YAVAŞ (İstanbul) — Onlar fakir midir? 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Müsaade eder

seniz durumu teşhir etmek için meseleye bu tarzda 
yaklaşmaya çalışıyoruz. 

Bu arada insanlar ölür. Bunlar Türk vatandaşı
dır. O arada hudutta Devlet otoritesini temsil eden 
jandarma ölür, subay ölür, erbaş ölür; yedek subay 
olarak orada vazife görmüştür, ölür. Kur'a çeker, gü
ney hudutlarını çektiği zaman yüreği «Tüp tüp» eder. 
Şimdi intikal eden vakalar fevkalâdeden olanlardır. 

Daha açık bir ifade kullanmak gerekirse, aslında 
kaçakçı gibi görünüp de Devletin, kanunların pençesi
ne geçenler veya öldürülenler bizatihi kaçakçı değil
dir. Onlar asıl kaçakçıların elinde vasıtadır. Burada 
hissî davranmağa lüzum yoktur. Evet, ortada bir va
kıa var; doğrudur. Ama oradaki vatandaş ölmüştür. 
«Efendim, Jandarma şöyle davranmıştır, kaçakçı 
böyle davranmıştır» deyip hadiseyi bu perspektif al
tında incelerseniz olumlu bir sonuca varamayız. 

Aslında dünyanın her tarafında kaçakçılık vardır; 
fakat güney hudütlarındaki kaçakçılık toplu bir ka
çakçılıktır, yaygın bir kaçakçılıktır, meslek haline ge
tirilmiş bir kaçakçılıktır. Onu Ege denizinde yapılan, 
vapurla getirilen kaçakçılıktan ayırt etmek lâzımdır. 

Bir defa 780 kilometre bir sınırımız var. Ben 
bu sınırı boydan boya kat ettim. 780 kilomet
re.. İran'a kadar; İran hariç, 780 kilometre sınır 
engebesiz bir sınırdır. Çoğu zaman engebesiz bir 
sınırdır, derler, engebeler var ise, bunlar da ka
çakçılığı kolaylaştıracak arazi arızalarıdır. Tespitleri
mize göre aşağı yukarı 100 küsur tane köy var. Bu 
köyler hudutların üzerinde kurulmuştur. Coğrafî ve 
siyasî hudutlar tanzim edilirken bunların bir kısmı 
- aile olarak - öbür tarafta kalmış, çocuk bu tarafta 
kalmış, arazi öbür tarafta kalmış. (Hâlâ ihtilâf de
vam etmekte). Zaten kaçakçılığın tabanını teşkil eden 
bir coğrafî bütünlük var. Bunların ötesinde, gayet ta
biî sosyo-ekonomik sebepler de ağır basmaktadır. 

Bendeniz Suruç kazasına gittim. Orada ekilecek 
toprak vardır. Demin burada arkadaşım dedik ki, 
«Aç bıraktılar, açık bıraktılar, mecbur oluyor kaçak
çılık yapmaya. Devlet onu bu halde bıraktığı müddet

çe bu iş böyle devam edecektir.» Hadiseye bu açıdan 
bakamayız. Vatandaşın oradaki konuşmalarını teype 
aldık, dinlemek isteyen- Parlamenter arkadaşlarımı
zın, Devlet Planlama Teşkilâtının 24 tane büyük şerit
ler içerisine aldığı konuşmaları orada bulması müm
kündür. Orada arazi var, adam araziyi sürmek iste
miyor. «Niye sürmek istemiyorsunuz?» diyoruz. 
«Efendim diyor elimde araç yok, gereç yok, falan 
filan.» Yok arkadaşlar; araç,- gereç bulmak mümkün. 
Ziraat Bankasına soruyoruz, araç, gereç için bu hu
dut köyleri size müracaat etti mi? «Hayır efendim et
medi» diyorlar. Yalnız müteselsil kefaletle, işte laf ol
sun diye 500 lira 100 lira arasında her bir çiftçi diye 
kaydedilen aileye para veriyoruz. Bunlar bir hakikat, 
bunları niçin anlatıyorum; bunları meseleye ışık tut
mak için anlatıyorum, arkadaşlar. Yani sanatı mutade 
haline getirmiş, hatta ve hatta örf ve âdet halini al
mış. Beni mazur görünüz, bir köyde bize dediler ki; 
(biz Türk memuruyuz, bu işleri konuşmaya gitmişiz) 
«Bey yani, iyi bir kaçakçı olmayan veya bu işe hiç ol
mazsa birkaç defa iştirak edip de kendini kurtarma
yan delikanlıya kız bile vermiyorlar buralarda». 
Teyplerde var bunlar; ben açık söylüyorum, bu böyle. 
Yani haşır neşir olmuş oradaki insanlar; sonra kendi
lerine sorarsanız, bunun büyük bir suç olmadığını 
da söylüyorlar. O kadar alışmışlar ki buna, «Bu o ka
dar mühim bir şey değil, yani bu kadar zecri tedbir 
almaya ne lüzum var.» diyorlar. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Beyefendi böyle 
bir şey söylenmez. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Ben mehaz ve
rerek konuşuyorum. Hiçbir zaman bu kürsüde, yani 
böyle kafamdan uydurma hiçbir şey söylemedim, söy
lemem de. 

Şimdi bunların ötesinde, «Sosyo - ekonomiktir» 
demek, ne demektir? Yani bizatihi bu işe alışmış ol
ması bir tarafa, gerekli sosyo - ekonomik tedbirler 
alındığı takdirde ve bunlar da uygulanabildiği müd
detçe kaçakçılık % 100 önlenmez, ama % 90 azalır. 

Çin şeddi yapsanız, Çin şeddi gibi duvar çekseniz, 
mahdut bölgeleri değil de tamamen hududu mayınla-
sanız. bu iş gene olacaktır. Çünkü, geçim, alışkanlık 
ve büyük miktarlarda fiyat farkı, senede birkaç defa 
bu işi yapmak suretiyle bir yıl, iki yıl gibi rahat geçin
me yolunda menfaat sağlama gibi durumlar karşısın
da kaçakçılık, oradaki vatandaşlarımız için bu nokta
da, siz suçlu saysanız da, zecri tedbirler alsanız da, 
idarî, adlî tedbirler ne olursa olsun devam edecektir. 
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Kaldı ki, genel bir kaide; efendim ahlâkî, kültürel 
durumu bir tarafa, ekonomi kaideleri polisiye tedbir
lerle geçersiz veya geçerli hale getirilemez. Bunlar 
Bunlar lâzım değil mi? Lâzımdır, ama aslında, temel
de yatan problemleri halletmediğiniz müddetçe, bu, 
(sözlerimin başında dediğim gibi) kanıyan bir yara ha
linde devam edecektir. 

Kanaatimizi sorarsanız, kanaatimiz şudur: Şimdi
ye kadar alınmış olan, yazılmış olan raporlara ciddî 
surette eğilinmemiştir. Oralardan gerekli istifadeler 
sağlanıp, gerek adlî, gerek idarî yönden tedbirlere te
vessül edilmemiştir. 

îki jandarma koyuyorsunuz, (çok sık yerlerde, 5 
veya 5,5 kilometre mesafede bir) iki jandarmanın eli
ne piyade tüfeği veriyorsunuz.. E, karşı taraf daha çok 
sayıda ve daha iyi teçhiz edilmiş müsellâh durumda 
gelirse, bunun tedbiri ne olur? Siz de insansınız, (aynı 
hudutta bulunduğunuzu kabul edin) ya onlarla müsa
deme edeceksiniz, ya bir sütrenin arkasına, canınızı 
korumak için yatacaksınız. Şimdi, meseleyi doğru ola
rak vaz etmek lâzım. 

Daha başka bir şey söyleyeyim. Bizim hududumuz 
yalnız Suriye ve Irak'la değil ki, başka hudutlarımız 
yok mu? Niye oralarda kaçakçılık olmuyor? 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Olmuyor mu? Olu
yor. 

FAÎK K1RBAŞLI (Devamla) — Oluyor, oluyor 
da bu kadar, yani ızrar eden, bu Meclis kürsüsüne ka
dar gelip; Meclis araştırması isteyecek kadar değil 
elbette. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Diğer yerlerde ol
muyor mu? Oralarda da oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Gelirsiniz, bura

da izah edersiniz. 
Bir defa, meselâ, bizim orada hudut valileri top

lantısında teklif edilen çok güzel bir şey vardı: Mese
lâ köyleri hiç olmazsa 10 kilometre, 20 kilometre, 
eğer gücünüz yetiyorsa 30 kilometre huduttan beri çe
kin. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Sizin zamanınızda.. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, bu si

zin zamanınız, bizim zamanımız meselesi değil, rica 
ederim. 

BAŞKAN —Sayın Kırbaşlı, lütfen devam edin. 
Değerli arkadaşlarım, karşılıklı konuşma usulü 

yoktur. İstirham ediyorum, söz almadan konuşma
yın. 

Buyurun efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bu kanaatimizce 
tedbirlerin en olumlusu görülmüştür ve orada kabul 
edilmiştir. İdarî ve adlî yönden seyyar jandarmanın 
iyi ve modern silâhlarla silâhlanması, orada gerekli 
miktarda er, erbaş ve subayın tavzif edilmesi, yerinde 
tedbirler olarak görülmüştür. 

Adlî ve idari soruşturmaların süratlendirilmesi, 
keza yerinde tedbir olarak görülmüştür. Hudutlarda 
ki, çok enterasan bir şeyi de burada ifade etmek isti
yorum. 

Meselâ Almanya'ya işçi olarak gidenlere bakın; 
hudut köylerinden bir kişi yok. Neden yok? Madem
ki orada işsizdir, yoksuldur, icbar edilmektedir ka
çakçılığa vesaire.. Neden gitmiyor? Bu sualin ceva
bını bulmak mecburiyetindedir bu Meclis. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — İmkân yok. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — İmkân da var 

efendim. Hudut valilerine tamim yapılmıştır. Efen
dim, biz Devlet Planlama Teşkilâtı olarak tavsiye et
mişizdir; tedbir getirmişizdir ve bunları valiliklere 
göndermişizdir. Valiler tamim çıkarmıştır. Hatta bir 
kaymakam arkadaşımın bana mektubu vardır; teker 
teker köyleri gezmiştir. Meselâ Akçakale'de hiç kim
se Almanya'ya işçi olarak gitmek istememiştir. 

Demek ki meseleye hissî yönden bakamayız. Hat
ta politik yönden bakmak da doğru değildir. Bu mem
leketimizin meselesidir; hükümetler var olduğu müd
detçe bu işin böyle gitmemesini istiyorsak, meseleye 
ciddî çözüm yolu getirmek istiyorsak 3,5 vatandaşın 
hadisesi olarak meseleyi almamak lâzımdır. Meseleyi 
temelinden alıp Meclisin ciddî olarak üzerine eğilme
si, araştırma yapması gerekir. Buna, hükümet prog
ramlarına koyduracak kadar ağırlık taşıyacak bir ma
hiyet vermek gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakikanız var 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu bakımdan bu, Türk ekonomisinin içinde de 
bir yaradır, bir sarsıntıdır. O da çok önemli bir konu. 
Kanaatimizce, kaçakçılık olayı, tüm olarak ele alın
ması lâzım gelen bir olaydır. Bu olayın idarî ve adlî 
tarafı da önemlidir; ama olaya sadece, bu noktadan 
bakmak bizi hatalı yollara sevkedebilir. Demek isti
yoruz ki, burada vatandaşın mağduriyeti ne derece 
önemli ise, - bir de, ortada başka durumlar var - Dev
letin otoritesi ve prestiji de o derecede önemlidir. Yal' 
nız vatandaş açısından bakmak da doğru değildir. Hat
ta biz de vatandaşın yanında olmak isteriz. Haklı, 
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muteber talebin her zaman yanındayız. Ama vatan
daşla Devlet otoritesini karşı karşıya getiren bir açı
dan meseleye bakmamız isabetsizdir. 

Halk ve Jandarmayı karşı karşıya getirmenin, vatan
daş hakkıyle Devlet otoritesini düşman kampları ha
linde, Mecliste sergilemenin, kanaatimizce manası 
yoktur. Bu görüş açısı içerisinde, çok isabetle, (bir 
vaka dolayısıyle dahi olsa) getirilmiştir bu kaçakçı
lıkla ilgili araştırma. Hatta, yalnız güney hudutlarımı
zı değil, gönül isterdi ki bütün Türkiye'deki kaçakçı
lık hadiselerini derinden derine inceleyen, inceleye
cek olan ve temelinde yatan sosya - ekonomik, idarî, 
adlî bütün sebepleri araştıran, ışık tutan bir araştırma 
gelsin. Sözlerimizin başında da dediğimiz gibi, hangi 
hükümet gelirse gelsin, ciddi olarak, bu tedbirleri uy
gulamayı hedef ittihaz eden bir araştırma yapılacağı 
kanaatiyle, bu önergeye müspet oy vereceğimizi ifade 
eder, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. Söz 
sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz'un. Buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Güneydoğunun yıllardan beri devam eden ve bir 
türlü çaresi bulunamayan derdini dile getiren bir Mec
lis araştırması talebini, Anayasanın 88 nci ve İçtüzü
ğün 102 ve müteakip maddelerine dayanarak yüce 
Parlamentonun huzuruna getiren Celâl Paydaş ve 12 
arkadaşına teşekkürlerimi, şükranlarımı arz etmeyi 
bir vecibe addederim. 

Muhterem arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu'da, 
Silopi'den başlamak üzere Hatay mıntıkasına kadar 
uzanan 850 kilometrelik saha, mayınlarla döşenmiş
tir. Kaçakçılığın önlenmesi babında, bu sahanın ta
mamı mayınlarla döşendiği gibi, buna ek tedbir ola
rak hudut karakolları kurulmuş ve hudut karakolları
na inzimam etmek suretiyle vatandaşlar üzerinde, ba-
zan geceleyin, bazan gündüzleyin, gerek şahısları üze
rinde arama yapılmakta, gerek köylere gidilmek sure
tiyle toplu bir halde vatandaşlar aramaya tabi tutul
makta ve gerekse de hudut mıntıkalarında bulunan 
yollarda, seyrüsefer yapan arabalar aramaya tabi tu
tulmaktadır. Bu gayet tabiî Kaçakçılık Kanununun 
58 nci maddesinin en büyük mülkiye amirine vermiş 
olduğu yetkiye ve salâhiyete dayanarak yapılan bir 
aramadır. Biz, bu aramaların Anayasaya aykırı oldu
ğu iddiasıyle, yüce Parlamentoya, değiştirilmesi mev
zuunda, bir kanun teklifi vermiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan ve grup 
adına görüşlerini arz eden hatip arkadaşlarım hakika
ten Güneydoğu Anadolunun büyük bir sosyal ıstı
rabını, iktisadî ıstırabını dile getirdiler. Bir ülkede ka
nuna, nizama, yasalara aykırı olarak işlenmiş olan fi
illerin palyatif, geçici tedbirlerle önlenmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. Kaçakçılık mevzuu, çok partili ha
yata bu memleket girdiği günden bu güne kadar, hat
ta 1961 - 1965 Meclislerinde, Parlamentoya getirilmek 
istenmiş fakat, gerekli bir çare bulunamadığı için yüce 
Parlamentoya gerekli tasarı ve teklif getirilememiş-
•tir. 

Hatta, Ecevit Hükümetinin programı hazırlanın
ca, Ecevit Hükümetinin programında Güneydoğu 
Anadolu mıntıkasındaki mayınların kaldırılacağı ve 
bu mayınlar yerine sosyal ve iktisadî tedbirler alına
cağı ifade edildiği halde, maalesef, o devredede her
hangi bir imkânın sağlanamamasının ıstırabı ve üzün
tüsü içindeyiz. 

Bugün yürürlükte 6829 sayılı Kanunla muaddel 
1918 sayılı Yasa mevcuttur. Bu yasa, kaçakçıhk fiil
lerinden, kanuna aykırı fiillerden dolayı müeyyideler 
vazetmiş ve bu fiilleri ceza müeyyidesi altına almıştır. 
Ama, kaçakçılık kanununun yürürlüğe girdiği günden 
bu güne kadar gerek ağır hükümleriyle olsun, gerek 
hafif müeyyideleriyle olsun, gerek para cezalarıyle 
olsun, kaçakçılığı önlemeye matuf bir imkâna sahip 
olamamıştır. 

Şu durum karşısında Parlarhento olarak üzerinde 
duracağımız en büyük mesele, mademki Güneydoğu 
Anadoluda kaçakçılık suçları kanunî tedbirlerle, hu
dut karakollarıyle, aramalarla, verilen ağır hapis ce
zalarıyle, verilen ve milyonu, yüzbinleri aşan para 
cezalarıyle önlenemiyor, şu halde sosyal ve iktisadî ted
birler yönünden gerekli imkânların tanınması gerek
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk milletinin bu kürsü
sünde gerçekleri ifade ettiğimiz takdirde ıstıraba çare 
bulabiliriz. Bu kürsüde hakikatler ters çevrildiği, ha
kikatler ifade edilmediği takdirde, Türk köylüsünün, 
Türk vatandaşının, Güneydoğu Anadolu'da ikamet 
eden vatandaşların ıstırabım bu kürsüde gerçeğe uy
gun olarak dile getirmediğimiz takdirde, bunların der
dine çare bulunmasına, herhangi bir sosyal ve iktisa
dî imkân tanınmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Benim önerim şu: Bugün Türkiye'de, Güneydoğu 
Anadolu mıntıkasında oturan vatandaşların sosyal ve 
iktisadî hayatlarını temadî ettirebilmeleri için sosyal 
zorunluluklar altında kaçakçılık yaptıkları; müsade-
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melerin olduğu, şahısların öldüğü, hatta jandarmala
rın öldüğü, karşılıklı müsademe neticesinde fiilî bir 
hareketin meydana geldiği gerçektir. Bunu hiç kim
se inkâr edemez. Şu gerçeği dile getirdiğimiz anda, 
bu derde ve bu meselelere ancak çare bulabiliriz. 

Belki Sayın Bakanım da hatırlarlar, 1938 senesinde 
Suriye, Irak ve Türkiye arasında bir müşterek pazar 
kurulmuştu. Müşterek pazar haftanın muayyen günle
rinde, Türkiye'den Suriye'ye hangi mallar gidiyor, Su
riye'den Türkiye'ye hangi mallar geliyor, Iraktan 
Türkiye'ye, Türkiye'den Irak'a hangi mallar kaçakçı
lığa mevzu oluyor, onları haftanın muayyen günlerin
de pazarlar kurmak suretiyle o mallar getirilir ve bu 
şekilde kaçakçılık önlenir. Müşterek pazar sistemine 
gittiğimiz takdirde, mutlak surette bu memlekette, 
Güneydoğu Anadolu mıntıkasında kaçakçılığın % 50 
ya da % 60 nispetinde önleneceği kanısını taşımak
tayım. Hatta 1961 - 1965 Meclislerinde, tevcih ettiği
miz bir sual vesilesiyle, o zamanın Bakanı Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata bu kürsüden, müşterek pazar hazırlık
larına girişildiğini ve bu mevzuda bir komisyon ku
rulduğunu ifade etmesine rağmen, aradan 13 - 14 se
ne geçmesine rağmen maalesef bu komisyonun ku
rulması mevzuunda herhangi bir öneri, herhangi bir 
teklif getirilememiştir. Benim müşterek pazar mevzu
undaki önerim bu. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, cidden Güneydo
ğu ahalisi bugün sefil, ıstırap içinde ve perişan bir du
rumdadır. Güneydoğu mıntıkasındaki oturan vatan
daşlarımızın sosyal hayatlarını nizam altına alabile
cek, iktisadî durumlarına olanak sağlayacak, imkân 
verecek, mutlak surette iktisadî tesislerin, yatırımla
rın yapılması zaruretine inanmaktayız. Vatandaş mec
buriyet altında (Biraz evvel A. P. Grupu adına söz 
alıp konuşan arkadaşımın ifade ettiği gibi) Güneydo
ğu Anadolu'da kaçakçılık zaruretler tahtında yapıl
maktadır. Bir teneke yağ için kaçakçılık yapıp mayın 
tarlasına düşen vatandaşların ıstırabına, vatandaşların 
maruz kaldığı eziyete şahit olan bir arkadaşınız ola
rak, şunu ifade etmek isterim ki, zorlukların meydana 
getirdiği imkânsızlıklar içerisinde kıvranan bu bölge 
halkına, çok yakın.bir zamanda el uzatmak suretiyle 
bu sorunları halletmek zaruretine inanmaktayım. 

Bugün Güneydoğu Anadolu'da fabrika kuruldu
ğu takdirde, bir müessese kurulduğu takdirde kaçak
çılığın nispeten azalacağı kanısındayım. Bugün Tür
kiye'den Suriye veya Irak'a giden malların vasıfları 
da, miktarları da bellidir. Ya koyun gider, ya et gi
der, ya yumurta gider, ya tütün gider veya buna em

sal maddeler gider. E bu maddelerin gitmesine mani 
olabilmek için, bir de ticarî yönden tedbirler de al
mak gerekir. Et kombinaları kuracaksınız hudut mın
tıkalarında, pazarlama imkânlarını yaratacaksınız, ih
racat kapılarını açacaksınız, ithalât ve ihracata gerekli 
imkânlar vereceksiniz, paranın satın alma kabiliyeti
ni muayyen bir hadde getireceksiniz, ithalât ve ihra
cat arasında dengeyi sağlayacaksınız. Bütün bu yön
de tedbirler alındığı takdirde kaçakçılığın önleneceği 
kanısındayım. 

Bir de muhterem arkadaşlar, hakikaten bir sos
yal yapının, iktisadî yapının temelinde ahlâk, fazilet, 
doğruluk ve dürüstlük yatmaktadır. Bunu inkâr etme
ye imkân ve ihtimal yoktur. Ama Jhering'in dediği 
gibi, dünya iki unsur üzerinde kurulmuştur; bunlar
dan birisi ekmek, birisi fikirdir. Fikirle ekmeği bir
birinden ayrıdetmeye, birbirinden ayrı mütâlâa etme
ye imkân ve ihtimal yoktur. Fikrin bulunduğu yerde 
ekmek olmadı mı, fikrin etkinlik gücü zayıflar. Şu 
halde ekmekle fikri birbirine bağladığınız takdirde, 
sosyal ve iktisadî imkânları bir ülkede yarattığınız tak
dirde, ahlâktan da bahsedilebilir, faziletten de bah
sedilebilir, doğruluk ve dürüstlükten de bahsedilebilir. 
Şu halde, bu unsurlar, paranın mütemmim cüzü gibi 
birbirine bağlı, birbirinden ayırdedilmesi mümkün 
olmayan unsurlardır. 

Meclis araştırması önergesine grup olarak müs-
bet oy kullanacağız, Yüce Parlamentoya saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Başkanlığımıza şimdiye kadar başka söz istemi in

tikal etmiş değildir. 
CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Söz istiyorum Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CELAL PAYDAŞ (Urfa) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; Türkiye'mizin temel so
runlarından birisi haline gelen ve Güney hudutları
mızda yüzbinlerce hatta milyonlarca vatandaşımızın 
hayatı ve geleceği ile ilgili bulunan, kaçakçılık mev
zuu ve son olarak Viranşehir'de işlenmiş olan, (ki 
biz bunu insanlık dışı bir cinayet olarak kabul edi
yoruz, biraz sonra anlatacağım) bir olayın aydın
latılması nedeniyle Meclis araştırması teklifi için 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Her gün, Güney - Doğu hudutlarımızda yarala
maya lüzum görülmeden, «kaçakçılığı önlüyoruz» 
gerekçesiyle, sayısız insanın «sanki boyunlarında 
idam fermanı varmışcasına» öldürüldükleri, vurul- -
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dukları hepimizin malumudur. Öyle ki, hele bilhassa 
bu son zamanlarda hükümet bunalımlarında da cüret 
alınarak, nereden, hangi gayeyle yapıldığı hususunu 
dahi pek kestiremediğimiz, bazı güçlerin de tesiriy
le, buradaki insanlara âdeta bir terör havası estiril
miş, büyük bir baskı yapılmış oluyor. 

Bu bölge halkı, yıllar yılı her türlü ezilmişliğin, 
baskının, sömürünün bir diyarı haline gelmiştir. 
Buranın insanları, her türlü medenî, insanlık onuru 
ve haysiyetiyle bağdaşmayan bir yaşam içerisine itil
miştir. Öyle ki, buranın insanlarının, hâlâ mağa
rada yaşayan, hayvanla beraber kalıp, hayvan nefe-
siyle ışıman, ilâçsız, okulsuz, yolsuz, işsiz olan bu 
vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı, bölge hududu 
üzerinde olan, ağaların, tefecilerin sırt hamallığını 
yapmaktır. Bunların geçim kaynağı budur. Bu ya
pıldığı zaman da, ya 'devlet babanın bekçisi duru
munda olan jandarmanın kahredici, ölüm kusan nam
lusuna hedef oluyor, öldürülüyor, ya da hudut bo
yunda paramparça ediliyor arkadaşlarım. Bunun en 
bariz misali, son günlerde Viranşehir'de inlenmiş olan 
suçtur sayın arkadaşlarım. Biraz evvel yüksek hu
zurlarınızda Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, hiç 
bir zaman için burada bir karşılıklı silâh -çatışması 
neticesinde 9 vatandaşın ölümü söz konusu değildir; 
bu kesinlikle varit değildir arkadaşlarım. Öyle ki, 
orada bulunan herkes, bütün kamuoyunun da çok 
iyi bildiği gibi, (bunu delillendkmek de imkân da
hilindedir) tek bir silâh dahi jandarmaya sıkılmış 
değildir arkadaşlarım. Bu, her seferinde oluyor. 
Oradaki jandarmayla pazarlık yapıp rüşvet vererek 
serbestçe hududu geçiyorlar. Kendileri de ifade buyur
dular, belki de kırk elli kişidir ve bunlar sırf kaçak 
olarak çay götürüp getirmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Paydaş, Anayasanın 132 nci 
maddesini sanıyorum dikkatten uzak bulundurmuyor
sunuz? 

CELÂL PAYDAŞ (Devamla) — Öyle efendim. 
Değerli arkadaşlarım, huduttan geçen «sırt ha

malı» diye tabir ettiğimiz kaçak çay getiren bu 
vatandaşlarımız pazarlık neticesi hududu geçiyorlar. 
Hem de hududu üç dört kilometre geçirildikten son
ra ayrı bir müsademeye tutuluyorlar. Bir ihbar ya
pıldığı için bunların dışında oraya gelen bir müfreze 
komutanlığınca bu vatandaşlarımız teslim almıyor ve 
hepsi öldürülüyor. 

Bu çok ağır bir ithamdır, fakat ben gerçekliğine 
samimiyetle inandığım için bunu huzurunuzda söylü
yorum. Çünkü, bunlar serbestçe geçtikleri için hiç

birisinde bir tek silâha rastlanmamıştır. Her ne ka
dar bilâhara bir iki av tüfeği ve bir de mavzer elde 
edildiği iddiası varsa da, bu dahi kesin bir delille 
belgelenmiş değildir arkadaşlarım. 

Son model silâhlarla mücehhez kılınmış bir müf
reze karşısında- sırt hamalı diye kabul ettiğimiz ve 
kaçak çayı sırtında getiren vatandaşlarımızın hiç bir 
zaman jandarmaya kurşun sıkacak durumları yoktur 
arkadaşlarım. Bende otopsi raporu var, merak eden 
arkadaşlarım varsa kendilerine okumak isterim. Bu 
bir utanç belgesi olacaktır. İçlerinde otuz silâh ya
rası alanlar vardır. Hem de değişik silâhlardan. Ge
rek mavzer tüfeğiyle, gerekse tabancayla, yakından 
uzaktan değişik silâhlarla vurulmuş, alnından vurul
muş ve katledilmişlerdir. En az silâh yarası olan va
tandaşın sekiz tane yarası vardır. 

Bir de bunun karşılıklı silâhlı çatışma neticesin
de olduğu şeklinde beyanlar oluyor. Sorarım; bu 
olayda tek bir jandarmanın burnu kanamış mıdır? 
Her ne kadar, bir jandarma assubayının elinden ya
ralandığı iddiası varsa da, bu da kesinlikle yalandır. 
Bu jandarma assubayı makineli tüfeğini kullandığı sı
rada elini yaralamıştır ve bu da gayri ihtiyarî olmuş
tur. 

Biz bu Viranşehir katliamını insanlık dışı bir ha
reket olarak kabul ediyoruz. Jandarma bunu bilerek 
yapmıştır; buradaki insanları hunharca öldürmüştür 
arkadaşlarım. 

Kıymetli vaktinizi almak istemiyorum, otopsi ra
porunu okuduğumda göreceksiniz ki, içlerinde en 
aşağı otuz yara alan maktuller vardır. Çok entere
sandır, şu ana kadar yaralı tek şahit dahi ele geçme
miştir. Asıl önemli olan nokta burasıdır. Eğer haki
katen bir müsademe durumu olsaydı, hiç olmazsa iç
lerinden birisi bir tek kurşun yarası alabilir ve ica
bında bu, sağ olarak ele geçirilebilirdi; ama tek bir 
şahıs dahi sağ olarak ele geçirilebilmiş değildir. Hepsi 
öldürülmüştür. Hem de yakından, uzaktan, alnından, 
beyninden vurulmak suretiyle öldürülmüşlerdir. Eğer 
karşılıklı çatışma iddiası varsa, o zaman hiç olmaz
sa bir kişinin iki kurşun yarası olması lâzım. Her 
birisi yirmi otuz kurşun yarası almışlardır. 

Bu yalnız bir tek hadise değildir. Olagelen hadi
selerin en vahim olanı budur arkadaşlarım. Üzün
tüyle belirtmek isterim ki, şu ana kadar Bakanlık 
aradan üç ay .geçmiş olmasına rağmen tek bir açık
lamada bulunmuş değildir. 

Jandarma, Doğuda ve Güneydoğu bölgesinde, va
zifesi sanki vurmak, öldürmek ve sindirmek olarak 
şartlandırılmış ve eğitilmişlerdir, öyle ki, jandarma-
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yi gören vatandaşlarımız bir ejderha görmüşcesine, 
bir kara yılan görmüşcesine kaçmaktadırlar. Bunu 
bir misalle açıklamak istiyorum. Jandarma vazifesi
ni aşacak şekilde, bu bölge insanlarına ne derece in
sanlık dışı yollara başvuruyor : 

Geçenlerde, adliyeye intikal etmiş, fakat şimdi 
mahkeme son bulduğu için bunları açıklıyorum, Ur-
fa'mızın bir köyünde (canları isteyince tabiî ava çıkı
yorlar) yine ava çıkar bir şekilde köye baskın yapılı
yor. Karşıdan gelen köylü köyde bir baskının yapıl
dığını öğreniyor, gözüyle görüyor. Çünkü, cemse ve 
pikap vardır. «,Ben oraya gitsem aynı muameleye ma
ruz kalırım» diyerek geri çekiliyor. Geri çekilince, 
jandarma arkasından ateş ediyor ve adamcağızı öldü
rüyor. Üzerine gidildiğinde; ne tek bir sabıkası ol
duğu, ne elinde kaçak bir eşya ile yakalandığı görü
lüyor; sırf adam köyde jandarmaya görünmemek için 
geri gidiyor ve jandarma «işte ben, vazifemi yapıyo
rum efendim» diyerek «Tak! Tak!» adamı vuruyor, 
öldürüyor. 

Yine aynı şekilde, Aliköy'de bir hadise oldu de
ğerli üye arkadaşlarım. 

Köye bir baskın yapılıyor. Köye baskın yapıldı
ğından haberi olmayan bir vatandaş (meğer ki, ço-
banmış) tarlasına koşup, davarı çağırmak üzere iken, 
jandarma kendisini görüyor. Bu, kaçakçıdır zanne
derek (Sanki kaçakçı olunca ne oluyor? Onlar için 
muhakkak öldürülmesi gereken bir adam olarak te
lâkki ediliyor.) ateş açılıp öldürülüyor, sonra üzerine 
gidildiğinde, bu zavallı adamın tarlaya hayvanı ça
ğırmak için koştuğu anlaşılıyor ve tek bir sabıkası ve 
suçu olmadığı görülüyor arkadaşlarım. 

Şimdi, bu Viranşehir durumunun, Sayın Baka
nımızın ifade buyurdukları şekilde muhakkak gün ışı
ğına çıkması zorunluğu hasıl olmuştur. Onun için, 
eğer tensip buyurulursa, bu Viranşehir olayına diğer 
kaçakçılık olaylarından ayrı olarak (ki, ötekilerden 
belki uzun zamana bağlı olacaktır) öncelik hakkı 
verilmesi ve şimdilik kaydıyle yalnız buna öncelik 
hakkı verilmesi, bilâhara ötekilerin ele alınmasını 
ben de aynı şekilde istirham ediyorum. 

Aynı şekilde A. P. sözcüsü arkadaşımız ifade bu
yurdular; «Niçin diğer bölgelerdeki kaçakçılıkla ilgili 
olarak bir Meclis Araştırması söz konusu olamıyor?» 
Gayet tabiî ki olamaz arkadaşlarım. Çünkü, orada 
milyonlarca liralık, hem de vapurlarla kaçakçılık ya
pılırken, tek bir kişinin dahi burnu kanamış değildir 
şimdiye kadar; ama bizim bölgemizde 3 - 4 kilo çay 
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için hunharca öldürülen vatandaşların haddi hesabı 
yoktur arkadaşlarım. 

Aynı şekilde, bu çok vatanperver durumda olan 
jandarma ki, o bölgenin güvencesi durumunda olması 
gereken bu jandarmalar bizzat kendileri bu suçu işli
yorlar, bizzat kendileri (ki, ben gündem dışı konuş
mamda bunu ifade etmiştim) askerî cemse ile kaçak 
eşya getirip, sivil arabaya yüklerken yakalanıyorlar 
arkadaşlarım. 

Bu şekilde bölgemizdeki insanlara yapılan mua
mele, çağ dışı muameledir. Diyebilirim ki, hayvanla
ra dahi yapılmayan bir muameledir arkadaşlarım. 
Onun için arkadaşlarım, hepinizden istirham ediyo
rum, bu önergemin kabulü halinde görülecektir ki, 
bölgemizde hakikaten çağ dışı, insanlık dışı bir yön
temin uygulandığı, buranın insanlarına insanlık dışı 
bir muamele yapıldığı görülecektir ve bu Viranşehir 
katliamının da aynen huzurunuzda ifade ettiğim şe
kilde olduğu da görülecektir. Arzu eden arkadaş
larımıza, otopsi raporunu okumak suretiyle bu iddia
larımı ispatlayacak durumdayımdır. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım arkadaşlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın milletvekilleri, önerge hakkında yapılan gö
rüşmeler bilmiştir. Önergeyi Yüce Heyetin onayına 
sunacağım. Önergeyi kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak olan Komisyonun 15 
kişiden kurulması hususunu Genel Kurulun onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden başlamak üzere 3 ay olmasını ve gerektiğin
de Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu Genel 
Kurulun onayına sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştin 

6. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üret
me Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de toprak
sız köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıy-
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10114)* 
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BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasında yer 
alan, Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 sa
yın arkadaşının vermiş olduğu araştırma önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Bakan bu konuyu siz mi takip edeceksiniz?.. 
ÎÇÎŞLERt BAKANI MUKADER ÖZTEKÎN (C. 

Senatosu Adana Üyesi) — Evet efendim. 

. BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Az gelişmiş Tükriye'mizde topraksız köylülerin 

çoğunlukta bulunduğu Güneydoğu'da, hükümetler 
tarafından büyük paralar karşılığında şahısların elin
deki araziler istimlâk edilip topraksız köylülere da
ğıtılırken bizzat devletin mülkiyetinde bulunan 300 -
350 bin dekarlık arazi yurt topraklarından tamamen 
ayırtılmış, Hatay'dan Mardin'e kadar mayınlanmış 
ve dikenli tellerle memnu mıntıka haline sokulmuş
tur, 

850 kilometre uzunluk ve 350 - 500 metre sınır
dan içeriye doğru mayınlanan bu verimli araziler, 
1955 yılından itibaren fiilen Türkiye topraklarından 
koparılmsaına rağmen yer yer bu mayınlar, Suri-
ye'liler tarafından teknik aletlerle temizlettirilmiş ve 
Devletimizin toprakları Suriye'liler tarafından ekil
mekte ve otlatılmaktadır. Türkiye için millî servetin 
kaybı olan bu acıklı tabloya son verilmelidir. 

Olaylar ve istatistik rakamlar göstermiştir ki, kol
luk tedbirler kaçakçılığı önleyememiştir. Güneydo-
ğu'daki kaçakçılık olayları zoraki polisiye tedbirleri 
ile değil, ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların 
götürülmesi ile ancak önlenebileceği, tartışmasız bir 
gerçek olmuştur. Bu nede'nlerle 20 yıldan beridir 
300 - 350 bin dekarlık arazinin bundan böyle boş ve 
hele yabancı bir devletin istifadesine son vermenin 
zamanı gelmiştir ve geçmiştir bile... 

Türkiye toprak reformu yelpazesinde henüz ra
yına oturtulmamış iken, Devletin bizzat elinde bu
lundurduğu geniş çaptaki bu arazileri başıboş bırak
ması, terk etmesi, sınır boyundaki yoksul topraksız
lara dağıtmaması veya Devlet Üretme Çiftliklerine 
tahsis etmemesi en büyük çelişki ve millî servetin 
kaybı değil midir? 

Terk edilmiş topraklarımız topraksız köylülere 
dağıtıldığı takdirde, tahminen 4 000 topraksız aile 
toprak sahibi olabilecek, ekonomik yaşamlarında 
meydana gelecek değişiklikler nedeniyle kaçakçılık 
büyük nispette azalabilecektir. Zira, kaçakçılık olay
larında yakalananlar, yaralananlar veya ölenlerin tü
münün topraksız ve yoksul olduğu, aç olan çocukları 

için 40 - 50 lira karşılığında sırt hammallığını yapan 
köylüler olduğu anlaşılmıştrı. Asıl sermaye çevreleri 
perde arkasında zavallı yoksulların hayatları ile 40 -
50 lira karşılığında kumar oynamakta, ama açığa 
çıkmamaktadırlar. 40 - 50 lira uğruna kim karışım 
dul, çocuklarını yetim bırakmayı ve ölmeyi göze ala
bilir? Bunu göze alabilen yurttaşlarımızın ekonomik 
ve sosyal nedenleri üzerinde ciddiyetle durmanın da 
millî yarar olduğu kanısındayız. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, Türkiye'nin 
ekonomisine ve dolayısiyle Güneydoğu'nun kalkınma
sına büyük katkısı olacak, yüzlerce zavallı köylü ve 
nöbetçi erleri öldürmekten başka hiçbir işe yarama
dığı anlaşılan, Güneydoğu için sosyal ve ekonomik 
bir yara ve problem olan, kaçakçılığı önleyemeyen, 
Suriyelilerin istifadesine 20 yıldır terk edilmeyi temin 
eden, sözde devletimize ait olan topraklarımızın 
mayınlardan temizlettirilip işler hale getirilmesi, kıs
men Devlet tarafından Devlet Üretme Çiftlikleri ola
rak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağı
tılmasının temini için olayın aydınlığa kavuşması ba* 
kımından Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırmasının acımasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

15.1.1975 
Mardin Milletvekili Gaziantep Milletvekili 

Nurettin Yılmaz Yusuf Öztürkmen 
Elâzığ Milletvekili K. Maraş Milletvekili 

A. Orhan Senemoğlu Mehmet Özdal 
Sivas Milletvekili K. Maraş Milletvekili 

Ekrem Kangal îsmet Ağaoğlu 
Malatya Milletvekili Kars Milletvekili 

Celâl Ünver Hasan Yıldırım 
Urfa Milletvekili Tunceli Milletvekili 

Celâl Paydaş Süleyman Yıldırım 
Siirt Milletvekili İstanbul Milletvekili 
A. Kerim Zil an A. Doğan Öztunç 

Hatay Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Malik Yılman Mehmet Emin Sungur 

Kırşehir Milletvekili Konya Milletvekili 
Sait Şayiam Ali Kökbudak 

Bolu Milletvekili Samsun Milletvekili 
Abdi Özkök Fuat Uysal 

Malatya Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Mehmet Delikaya Haşim Benli 
Sivas Milletvekili Yozgat Milletvekili 

Ahmet Durakoğlu Nedim Korkmaz 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Metin Tüzün Ali Nejat Ölçen 
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Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Trabzon Milletvekili 
Adil Ali Cinel 

Malatya Milletvekili 
Hakkı Gökçe 

Bingöl Milletvekili 
Hasan Celâlettin Ezman 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Ordu Milletvekili 
Said Erbil 

Ağrı Milletvekili 
Cemil Erhan 

Adana Milletvekili 
Osman Çıtırık 

Erzurum Milletvekili 
M. Fuat Fırat 

Tokat Milletvekili 
Cevat Atılgan 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

K. Maraş Milletvekili 
Oğuz Söğütlü 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Özmen 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

"Kocaeli Milletvekili 
ibrahim Akdoğan 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Adana Milletvekili 
İlter Çubukçu 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Samsun Milletvekili 
îlyas Kılıç 

Siirt Milletvekili 
Baki Cartı 

Rize Milletvekili 
Osman Y. Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, İçtüzüğümüze 
göre, yine Hükümete, siyasî parti gruplarına ve imza 
sahiplerinden bir sayın arkadaşımıza söz vereceğim. 

Hükümet ve siyasî parti grupları 20'şer dakika, 
imza sahibi sayın arkadaşımız 10 dakika süre ile ko
nuşacaktır. 

Sayın Hükümet, söz istiyor musunuz efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(C. Senatosu Adana Üyesi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 

(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Bu, Türkiye - Suriye hudut hattı üzerindeki ma
yın konusunda bizim görüşümüz şudur; bu mayınla
rın kaldırılmasına muhalefet etmiyoruz. Yalnız, bu
radaki çalışmalar hitama erinceye kadar, ben muh
terem arkadaşlarıma durum hakkında bilgi arz ede
ceğim. 

Türkiye - Suriye hudut hattı üzerindeki mayınlı 
sahaların hukukî durumu şudur: 

1918 sayılı Kanuna 6829 sayılı Kanunla eklenen 
ek birinci madde; «Kaçakçılığın men ve takibi için 
lüzum görülen yerlerde icra Vekilleri Heyeti kararıy-
le emniyet bölgeleri ihdas olunur. 

Emniyet bölgeleri dahilinde Hükümetçe gerekli 
engelleme tedbirleri alınır. İcabederse umumi hüküm
ler dairesinde arazinin istimlâki yahut bu bölgelerde 
oturanların İskân Kanunu hükümlerine göre başka 
yerlere nakil ve iskânları cihetine de gidilir» hükmü
nü amir bulunmaktadır. 

Kanunun bu amir hükmüne istinaden, 1 Kasım 
1956 yılında çıkarılan 4/8189 sayılı Kararname ile 
Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin illeri bölgesinde, 
huduttan itibaren 500 metrelik bir şerit içine engel 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

26 Aralık 1956 tarihinde, aynı kararnameye ek 
4/8510 sayılı Kararname ile engelleme tedbirlerinin 
yalnız Suriye hudut kesiminde yapılması ve bu şerit 
içinde kalan gümrük kapılarıyle, pasavan geçitleri, 
demiryolu istasyonları, Devlete ait müessese, çiftlik 
ve her nevi tesislerle meskûn mahallerde, yalnız tel 
engeli tatbik edileceği ve bu meskûn mahaller hari
cinde kalan yerlerde de, icabında yalnız tel engeli tat
bik etmeye, İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

19 Ocak 1957 tarihinde, 4/8698 sayılı Kararname 
ile ve 4/8189 ve 4/8510 sayılı kararnameler ile engel
leme tedbirleri için tahsis edilecek 500 metre derinli
ğindeki emniyet şeridinin geçtiği gayrimenkullerin, 
Devlet hükmî şahsiyeti lehine istimlâk edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

İçişleri Bakanlığının 2 Haziran 1959 ve 225174 -
1819 sayılı emirleriyle, mayınlanacak sahaların ge
nişliği 350 metreye indirilmiştir. 4/8510 sayılı Karar
nameye istinaden, İçişleri Bakanlığının 23 Haziran 
1963 gün ve 1963 - 2 sayılı kararı ile mayınsız da ol
sa, 100 metre genişliğinde engel yapılmasına devam 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Kısaca, mebdeinden mün-
tehaya kadar hukukî statüyü arz etmiş bulunuyorum. 

2. — Mayınların döşenmesi : 1956 - 1963 yılları 
arasında kademeli olarak Suriye hudut kesimine ya
pılan engelli sahanın uzunluğu 575 kilometredir. En
gelli saha için 256 104 743 metrekare arazi 48 358 457 
lira ödenerek istimlâk edilmiştir. 1974 yılında yapı
mına başlanan tel engeli; Hatay - Gaziantep - Urfa 
ve Mardin bölgelerinde olmak üzere, toplam 228 ki
lometre inşa edilmiş ve 72 adet gözetleme kulesi yap
tırılmıştır. 

İçişleri Bakanlığının prensip olarak, mayınlı saha
ların kaldırılmasını uygun gördüğünü huzurunuzda 
belirtmek isterim. Ancak; bu hususun tahakkuk et
tirilebilmesi için, bütün hudut hattında yapımına de
vam edilen ve 1978 yılında 5 senede tamamlanması 
planlanmış olan tel engeli ile gözetleme kulelerinin 
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tamamlanması; ayrıca tel engel gerisinde hendek, iz 
tarlası ve hudut kontrol yolu yapılmak suretiyle hu
dut hattı boyunca gerekli emniyet tedbirlerinin alın
ması zarurî görülmektedir. Bu husus, Genelkurmay 
Başkanlığınca da muvafık görülmüş bulunmakta olup, 
yukarıda bahsi geçen emniyet tedbirleri mutlaka 
alındıktan honra mayınlı sahaların temizlenmesi ci
hetine gidilecek ve bu araziden de gayet tabiî, top
raksız köylümüz faydalanacaktır. / 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz sırası M. S. P. Grupu adına Sayın Ömer Na-

imi Barım'ındır. 
Buyurunuz Sayın Barım. 
M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAÎMÎ BA

RIM (Elâzığ) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Mardin Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının, Güneydoğu Anadolu bölgemizde ma
yınlı sahaların temizlenerek işlenir hale getirilmesi 
için verdiği Meclis Araştırması hakkında Millî Selâ
met Partisi Grupu olarak görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde mayınlı saha 
miktarı takriben 70 bin dönüm civarındadır. Bu, 
memleket ekonomisinde bir dönüm araziden 700 ile 
600 Türk lirası hasılat hesabiyle düşünüldüğü takdir
de 50 milyon Türk lirası yapar ki, diğer bölgelerle 
birlikte takriben 100 - 150 milyon Türk lirasıdır. 

Bu bakımdan bu sahanın temizlenmesi gerekmek
tedir. Buraların temizlenerek ziraatte kullanılması 
memleket ekonomisi bakımından zarurîdir, aynı za
manda Suriyeliler diplerine kadar kendi sahalarını 
ekmekte ve biçmektedirler. 

Kaçakçılık, sadece polisiye tedbirlerle önlenemez. 
Ekonomik tedbirler zarurîdir. Bu bakımdan, bölgede 
ekonomik ve sosyal yatırımların yapılması zarurîdir. 

Bu bölge, Anadolunun bir çok bölgelerine naza
ran çok geri kalmıştır, programdaki işler kifayetsiz
dir. Bu işler samimî olarak ele alınmaz ve her sene 
programda göstermelik olarak görülen projeler erte
si seneye ertelenir. 

Misal olarak; 1965 yılında Silopi - Nerduş proje
si programa alındığı halde, 1965 yılından bu yana 
hâlâ daha tatbikata geçilmemiş ve 3 500 hektar arazi 
sulanamaz durumdadır. Onun içirt burada demek is
terim ki, bu sahada ekonomik tedbirler gözönüne 
alınmadığı takdirde, polisiye tedbirler hiçbir netice 
vermez. 

Meselâ; Güneydoğu Anadolu bölgesini içine alan 
ve 18 ili kapsayan bir tek bölge müdürlüğü, 18 ilin 
işini yapmakta fakat, Batıda bir şehir için dahi böl
ge kurulmaktadır. DSİ'nin büyük projeleri bu böl
gededir. Fakat, buna rağmen, Devlet Su işleri bölge
si çok geç kurulmuş ve gerekli yatırımlar halen daha 
yatırılrnamıştır. 

Teşvik tedbirleri olarak, güya Güneydoğu Anado
lu Bölgesine ve geri kalmış yörelere, öz sermaye ola
rak % 20 kâfi görüldüğü halde, bu tatbikatta hiçbir 
zaman böyle değildir. Yerine göre öz sermayesini 
% 20 olarak getirenlere, «Hayır, sizin sermayeniz kâ
fi değil, bunun için kredi vermiyoruz» denebilmekte 
ve bu imkân da tanınmamaktadır. 

Netice olarak; ahlâk ve maneviyata dayalı, samimî 
ve bölgeler arasındaki kalkınmayı temin eden, esaslı 
tedbirler alınmalıdır. Bu- yöreleri biran evvel gerilik
ten kurtarmak için, kamu yatırımlarına hız verilme
si, gerekli altyapının, sanayi, hayvancılık ve sulama 
projelerinin sağlanması lâzımdır. Meselâ, burada 
«Aşağı Fırat Projesi» ne de değinmek isterim. Bir 
milyon hektar araziyi sulayacak olan, Taşüstü ve 
Karababa barajları biran önce yapılmalı ve bu saha
da yaşayan kişilerin, ailelerin ekonomik yönden kal
kınmaları sağlanmalıdır. Serbest ticaret bölgeleri ku
rulmalı ve bu bölgelerde iki devlet arasında serbest 
ticaret alış - verişi olmalı ve kaçakçılık bununla ön
lenmelidir. Mayınlı sahaların süratle ziraata tahsis 
edilir şekilde temizlenmesi, millî bir servet kaybını 
önlemiş olacaktır. 

Bu bakımdan Millî Selâmet Partisi Grupu olarak 
bu önergeye olumlu oy vereceğiz ve Meclis araştır
ması yararlıdır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teeşkkür ederim Sayın Barım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Hayrettin Nakiboğlu, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN NAKİ

BOĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Kaçakçılık konusu sadece zabıta tedbrileriyle hal
ledilecek bir konu değil. Kaçakçılığı halledebilmek 
için, mutlak surette ekonomik tedbirleri de birlikte 
düşünmek gerekir. 

Cenup hududumuzda bir vakıadır. Öteden beri 
kaçakçılık en ileri şekliyle devam etmiş; zaman olmuş 
ki, bunu önlemek ve Hazine zararlarını ortadan kal
dırmak için, çeşitli tedbirler ele alınmıştır. Son defa, 
mayınlama suretiyle belki kaçakçılığın önleneceği 
şeklinde bir karara varılmışsa da, bunun aradan ge-. 
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çen seneler ve şimdiye kadar gördüğümüz tatbikatıy-
le, yine kaçakçılığı önleyemediği bir hakikat olarak 
ortaya çıkmıştır. Şu halde, kaçakçılığı önlemek Dev
letin, hepimizin vazifesi ama, bunu mutlak surette 
hadiselere, şartlara, realiteye uygun, tek bir tedbirle 
değil, zincirleme tedbirlerle de önlemek yine hepimi
zin borcudur. Bu itibarla, bugün artık ihdas edildi
ği şartların çerçevesini çoktan aşan, faydalı tarafı 
geride kalan ve tedbir bakımından da artık yetersiz 
hale gelejj Cenup hududumuzda ki, mayınlı sahanın 
mutlak surette daha istifadeli bir şekle getirilmesi ve 
aynı zamanda bu sahada millî ekonomiye katkıda 
bulunacak, arkadaşımızın önerilerinde mevcut, bun
ları da kabul buyurduğunuz takdirde araştırma ya
pacak heyetin mahallen veya ayrıca teknik heyetler 
marifetiyle tespit etmesinde büyük yarar görüyoruz. 

Eğer araştırma kabul buyurulursa, ki biz parti 
olarak bu araştırmanın açılmasına taraftarız ve açıl
ması yönünde oy kullanacağız, açıldıktan sonra da 
mutlaka burada yapılacak incelemeler hem millî eko
nomiye yararlı bir sahanın veya yapılacak hizmetle
rin esasını ve şeklini tespit edecek; hem de ona ka-
niyiz ki, aynı zamanda yine millî ekonomimizi koru
ma yönünden, burada alınacak diğer tedbirleri, zabı
ta tedbirleri olsun, ekonomik tedbirler olsun, bunun 
bir esasını, prensibini ortaya koyacaktır. 

Şimdiye kadar bu konu üzerinde çok şey söylen
di, hattâ uğraşı yapıldı. Ama esaslı bir inceleme ya
pılmadığı için bunlar - zannediyorum ki - nazarî sa
hada kaldı. Hattâ bir ara açık pazar yapma şeklin
de ileri bir adım dahi atıldı; fakat yine tek taraflı 
bazı tedbirlerle yetinildiği için bu da başarıya ula
şamadı. 

Şu halde, eğer, araştırma yapılırsa çok yönlü bir 
araştırma olacak; hem, bugünkü bir mayın sahası ol
masına rağmen kaçakçılığın devamı şekli tespit edi
lecek ve bunun hastalığı nereden ileri geliyor, o tara
fı anlaşılacak. Ayrıca, ekonomik yönden orada açık 
pazar ihdası mı, yoksa başka ekonomik tedbirle ka
çakçılığın önlenmesi mi memleket için hayırlı ola
cak, bu hususlar ortaya çıkacak - Yine öneride bildi
rildiği ve açıklandığı üzere oldukça önemli bir saha 
bugün muattal halde, işlenmez halde bırakılmış du
rumdadır. Bunun millî ekonomimiz ve oradaki va
tandaşlar bakımından en faydalı istifade şekli ortaya 
çıkacaktır. 

Ben, sözlerimi fazla uzatmadan tekrar ediyorum; 
araştırmaya taraftarız. Araştırma açıldığı takdirde, 
bu araştırmanın mutlaka memleketimize, millî eko

nomimize ve oradaki halka çok yararlı olacağı dü
şüncesindeyim. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nakiboğlu. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Oğuz, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALAT OĞUZ (Mar
din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Verilen önergenin, vatandaşların sosyal men
faatlerine uygun bulunduğu ve kendilerine iktisadî 
imkânlar yaratacağı için önergeyi olumlu olarak kar
şılıyoruz. Buna, müspet oy vereceğimizi ifade etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak tevzii, önergeden 
de anlaşılacağı üzere, 850 kilometrelik sahaya yayı
lan arazilerin Güneydoğu mıntıkalarında oturan va
tandaşların istifadelerine tahsis edilmesini istihdaf 
etmektedir. Bu, ilk görüşte bir teknik konu gibi gö
rünmekle beraber, sosyal ve iktisadî yönden de üze
rinde tartışılmaya değer bir konu olduğu düşüncesin
deyiz. 

Türkiye'de ilk toprak reformu, toprak hareketi, 
4753 sayılı Kanunun tatbikiyle başlamıştır. Siyasî 
hayatımızda bu kanunun tatbiki büyük bir aşama
dır. Çünkü, 4753 sayılı Kanunun Parlamentoda ka
bulü, Türkiye'de çok partili hayata yol açmıştır. Bir 
partiden ayrılan muayyen bir grupun bir parti kur
ması suretiyle siyasî hayatta görev ve mesuliyet de
ruhte ederek siyasî hayatımızda yer almıştır. 4753 sa
yılı Kanunun bu bakımdan siyasî hayatımızda büyük 
bir aşama teşkil ettiğini ifade etmek isterim. 

Muhtere markadaşlarım, 4753 sayılı Kanunun va
tandaşlara bu çerçeve tahtında tevzi ettiği arazilerin, 
50 veya 100 dönüm civarındaki arazilerin vatandaş
lara bir fayda sağlamadığı, sosyal ve iktisadî imkân
lar yaratmadığı mülâhazasıyle 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Yasası yürürlüğe girmek suretiyle 
Urfa bölgesinin Akçakale mıntakası pilot bölge itti
haz edilerek uygulamaya başlanılmıştır. 

Şimdi, burada, önergede «Güneydoğu'da ikâmet 
eden vatandaşların sosyal ve iktisadî yönden kalkın
malarını temin babında arazilerin dağıtılması, verim
li bir hale getirilmesi ve millî servete katkıda bu
lunmak üzere, sosyal ve iktisadî bir hizmetin yapıl
ması» öneriliyor. Bu, yerinde bir fikirdir. Güneydoğu 
mmtakasının kalkınabilmesi için, hakikaten altyapı 
hizmetlerine büyük bir katkıda bulunacaktır. Altyapı 
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hizmetleri içinde eğitim, öğretim hizmeti mevcuttur, 
sulama faaliyetleriyle toprağın dağıtımı mevcuttur ve 
toprak dağıtılan şahsa maddî olanak tanınması, kre
di verilmesi durumu mevcuttur. Gerekli maddî ve 
sosyal olanakların tanınması zaruretine inanıyoruz. 

Önergenin kabulü halinde bir Meclis Araştırması 
Komisyonunun kurulması gerçekleşmiş olacaktır. Ko
misyonun kurulmasıyle gerekli teknik, sosyal ve ik
tisadî bilgilerle mücehhez bir rapor yazılacağı kanı
sını taşımaktayız. Grup olarak önergeye müspet oy 
vere.ceğiz. Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Önerge sahibi olarak Sayın Nurettin Yılmaz, bu

yurun efendim. Sayın Yılmaz, görüşme süreniz 10 
dakikadır efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Meclis 
araştırmasına karşı Sayın İçişleri Bakanının olumlu 
konuşmasına ve tüm partiler adına konuşan sözcü 
arkadaşlarıma 45 milletvekili arkadaşım adına teşek
kürlerimi ve memnuniyetimi bildiririm. 

Sayın İçişleri Bakanının burada buyurduklarından 
anlaşılacağı üzere, 1956 yılında Güneydoğu sınırları
mıza konulan bu mayın sahasıyla özel bir gaye gü-
dülmüştür, özel bir gayenin güdüldüğü anlaşılmıştır. 
Maksat, kaçakçılığı menetmektir. O zamanın Hükü
meti kaçakçılığı men etmek için, bu tedbiri öyle 
düşünmüşlerdi, sanki, Türkiye'nin hiçbir hududu 
yokmuş veya hiçbir hududunda kaçakçılık yapılmı
yormuş gibi... Güney Doğu ve Güney hududu
muzda milyonları aşan masraflar karşılığında, mil
yarlar değerinde Devlet topraklarımızın atıl, başı 
boş, terk edilmiş hale sokulmasının nedenini ger
çekten anlamak güçtür. 

850 kilometre uzunluğunda, 350 ve bazı yerlerde 
500 metre derinliğindeki - tahmini olarak - 350 veya 
400 bin dekarlık arazi şu anda tam 19 yıldan beri
dir, Türkiye topraklarından tamamen ayırtılmış ve 
terkedilmiş vaziyette bırakılmıştır. Mayınların dü
zensiz şekilde döşenmesi nedeniyle, bizatihi mesle
kî hayatımı icra ettiğim sıralarda gördüğüm Dev
let bekçisi askerlerin, assubay ve subayların mayın
lara çarparak şehit olduklarının üzüntü ile gören bir 
arkadaşınız olarak, bu mayınlı sahadan, sadece va
tandaşın, nöbetçilerin öldürülmesinden, millî bir ge
lirin kaybından ve büyük bir toprak parçasının 
Türkiye topraklarından ayrıltılmasından başka hiçbir 
netice elde edilmemiştir. Kaçakçılığı men etmek ga

yesiyle konulmuştur. Fakat, kaçakçılığın 19 yılda 
men edilmediği, aksine gittikçe kaçakçılığın şiddet 
kazandığı görülen vakalardan anlaşılıyor ve yine an
laşılıyor1 ki, bu mayınlı saha kaçakçılığı önleyeme
miştir, mani olamamıştır. Gayesine eremediğine 
göre bu mayınların hâlâ orda bekletilmesinin mâna
sı artık kalmamıştır, kanısındayım. 

Biz, Devlet olarak, millet olarak toprak refor
munu rayına henüz oturtamamışız. Topraksız köy
lülere bütün hükümetler toprak reformunu^ tatbik et
meyi ve yoksul, topraksız köylülere toprağı dağıtmayı 
gaye edinmelerine rağmen - maalesef büyük bir çe
lişki ve büyük bir acıdır - Devletin bizatihi mülkiye
tinde olan 400 bin dekarlık araziyi ne Devlet çalış
tırabilmekte ve ne de kendi vatandaşlarına dağıtabil-
mekte, başı boş bırakmaktadır. Sadece, bu araziler 
başı boş da kalmıyor, bizatihi 1971, 1972 ve 1973 yıl
larında gördüğüm Cizre'nin Babil, Katran ve Şabanı 
köyleri var. Hudutları, Suriye hududunu görenler bi
lenler, bilirler; tabiî bir hududumuz yoktur, hudut
larımız sunîdir. 30 santimetre yüksekliğinde bir taş 
konulmuştur; buraya «1001 numaralı taş» denilmiş
tir. Bu taşın 5C0 metre ötesinde 1002 numaralı taş 
vardır ve yine 30 santimetre veya 20 santimetre yük
sekliğinde. Cizreden'den Hatay'a kadar bir çobanın 
gidip o taşı kaldırması mümkün olan sunî, tahmini, 
bir sınırdır şu andaki Türkiye - Suriye sınırı. Katî, 
kesin ve tabiî bir sınır yoktur. 

Bu mayınlama nedeniyle o sıfır noktasında 
olan taştan 500 metre içeriye kadar 1956 
yılından itibaren tel örgüler konulduğu için vatan
daşlarımız o tel örgüleri aşamıyor, gidemiyor; fa
kat ne yazıktır ki, (bizatihi müşahede ettiğim olay
lardır) yazın Suriye'de kuraklık oluyor, bakıyorum 
ki Babil köyündeki, Katran köyündeki, Arnabat kö
yündeki Suriyelilerin davarları, hayvanları 500 met
re tel örgülere kadar gelip otlamaktadır. 

Bu, bir acı ve çelişkidir. Eğer kaçakçılığa mani 
olsun diye mayın döşenmişse, bu mayınların tü
münün, zamanında yüzlerce ölü ve şehit verildikten 
sonra tamamen sökülmüş olduğunu kendileri de 
takdir ederler, bilirler ve verdikleri cevaptan do
layı da kendilerine teşekkür ederim. Öyleyse bu 400 
bin dekarlık arazinin bundan sonra boş bırakıl
masının mânası yoktur. 

Türkiye bir toprak reformuna girmekte, milyar
lar sarf etmek suretiyle vatandaşın elindeki 
toprağı istimlâk edip topraksız köylülere dağıtmakta 
ve fakat tam çelişkili olarak, kendisinin elindeki 
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toprakları Suriyelilerin istifadesine terk etmektedir. 
Bizim önergenin nedenlerinden, mucip sebeplerinden 
biri de budur. 

Sayın Ecevit Hükümetinin Programında, mayınlı 
sahaların temizlettirilip topraksız köylülere dağıtılma
sı veya işletilmesine mütedair bir husus vardı. Bu öne
riyi kendilerinin ömrü vefa etmediği için devam et-
tiremediler, tatbik edemediler tabiî. 

Yalnız, Hükümetçe ve Genelkurmay Başkanlığın
ca böyle bir durum var ise kendileri mutlaka haber
dardırlar. Kendi yöremden bahsediyorum, Cizre'de, 
Nusaybin, Viranşehir ve Kızıltepe taraflarına doğru 
her 5 metrede bir, 2,25 metre yüksekliğinde ve 1 met
re genişliğinde betonarme piramitler konulmuştur. 
Milyonlar sarf etmek suretiyle sıfır noktasından içeri
ye doğru 500 metre noktasında bu betonarme direkle
rin konulmasının nedenini bir türlü anlayamadım. 

Eğer Hükümet sıfır noktada, yani Türkiye - Suri
ye hududunun başladığı sıfır noktada bu betonarme 
direkleri koymuş olsaydı o zaman kendilerini takdir 
ederdim, tebrik ederdim; fakat... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süre bitiyor efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Müsaade 

buyurursanız, çok önemli bir davadır. 
BAŞKAN — Anlıyorum; ama süre ile mukay

yetiz. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Demek ki, 

yarın bu betonarme direkler arasında bir tel örgü çe
kilecek, bu araziler tekrar Suriyelilerin istifadesine 
terk edilecek veyahut da vatandaşlarımızın istifadesi
ne mani olunacaktır. Bu yönden Sayın İçişleri Baka
nına bu hususu iletirim. Bu hususta gerekli tedbirle
rin alınmasını istirham edeceğim. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin Türkiye Devletinin 
ekonomisine katkısını hepiniz takdir buyurursunuz. 
Türkiye bir tarım ülkesi olmasına rağmen, tahılı dı
şarıdan ithal etmektedir. Halbuki, 400 bin dekarlık 
arazi Devlet Üretme Çiftliklerine tahsis edildiği tak
dirde, takdir buyurursunuz ki, yılda milyonlarca ton 
buğdayı bu sefer Türkiye ihraç edecek vaziyete gele
cektir. Bu imkân maalesef, tıpkı bir hazine gibi ka
saya konmuş fakat kasanın anahtarı Hükümetin ce
binde, bunu bir türlü açtırmıyor. Paraya ihtiyacı olu
yor, Amerika'dan, Meksika'dan parayı bir nevi hibe 
alır gibi ödünç alır ve fakat milyonlar değerindeki 
o kapalı hazinenin anahtarı Hükümetin cebinde saklı 
olur; onu açtırma yoluna gitmez; bu da hazin bir 
tablo ifade eder. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz.süreniz bitti efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Müsaade 

buyurursanız, çok kısa kaldı. 
BAŞKAN — Ben müsaade ederim,lçtüzük mü

saade etmiyor efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Eğer Yüce 

Meclis -
BAŞKAN — Yüce Meclis'in de maalesef bu ko

nuda insiyatif sahibi olmadığını ifade etmek istiyo
rum. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — istirham edeyim, lütfederseniz, yar
dımcı olun efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Şunu netice 
itibariyle söyleyeyim: Kaçakçılık suçtur, kaçakçılığın 
cezası 1918 sayılı Kanunda tadat edilmiştir; toplu ka
çakçılık olunca beş seneden başlar, münferit olunca 
bir seneden başlar; fakat ne yazık ki, pasaportsuz se
yahat etmek için, yüz metre ilerideki kardeşini, ağa
beyini, babasını görmeye giden kişinin cezası, çok se
fer bu mayın tarlalarında ölüm olmuştur. 

Bu nedenle, sosyal bir yaranın tedavisi bakımından 
bu mayın tarlalarının kaldırılmasında mutlak zaruret 
vardır. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Bu konu ile ilgili görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 15 kişi
den kurulması hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren üç ay olmasını ve ayrıca Komisyonun, 
Ankara dışında da görev yapması hususunu onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi Konut-
larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 

593 — 



M. Meclisi B : 38 12 . 2 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Engin 
Unsal ve 11 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun işçi konutları ile ilgili INTUR Şirketi ile.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) •— Sayın Başkanım, gün
demin 5 nci sırasında yine benim Bakanlığımla ilgili 
bir araştırma önergesi var; galiba burada.. 

BAŞKAN — Efendim anlıyorum; fakat bu öner
genin görüşülmesi için Sayın Hükümeti aradık, yok
tunuz. Bir defaya mahsus olmak üzere erteledik, sı
raya riayet etmek zorundayım Sayın Bakan, özür di
lerim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Takdir sizindir efen

dim. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Engin 
Unsal ve 11 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu' 
nun işçi konutları ile ilgili İNTUR Şirketi ile yapmış 
olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek ama
cı ile, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Millet 
Meclisi araştırması açılmasına ilişkin önergesinin gö
rüşmesine geçiyoruz: 

Bu konu ile ilgili Sayın Hükümet?.. Efendim lüt
fen yerinizi alır-mısınız. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Irmak Hükümetinin Sosyal Güvenlik Bakanı Sa
yın Sadık Şide'nin son günlerde Sosyal Sigortalar Ku
rumu bünyesi içinlde yaptığı atamalar gerek Sosyal 
Sigortalar Kurumunda çalışanlar arasında ve gerek
se kamuoyunda kurumun geleceği ve yönetim kadro
su hakkında ciddî kuşkular uyandırmıştır. 

Konu, S. S. K. Müdürler Kuruluna, Bakanlık 
temsilcisi olarak yapılan bir atama ile ilgilidir. Ata
nan kişi bundan bir süre önce işçi konutlarının ihale
si ile çok yakından ilgilenen İNTUR Şirketine yapı
lan ihalelerdeki usulsüzlüklere adı karışmış ve bu ne
denle görevden alınmış olan Mustafa Enginsu'dur. 

Görevden alındığı sırada S. S. K. Genel Md. yar
dımcısı olan şahıs Türk - İş yöneticileri ile yakın bir 
işbirliği içinde Türk - İş'in birinci ve ikinci yapı koo
peratiflerine ait 1 500 ve 3 500 dairelik inşaat ihale-
lernin, şartnameye konulan özel maddelerle İNTUR 
Şirketine verilmesini sağladığı iddia edilmektedir. 

Ayrıca bu şirket, aynı yoldan Uşak'ta 484 daire
lik ihale ile Ankara'da Gazeteciler Sendikası Koope
ratifinin ihalesini almıştır. Şirketin aldığı ihalelerin 
toplamı 600 milyon lira civarındadır. 

Türk - İş yöneticilerinden bazılarının doğrudan 
veya dolaylı olarak bu Şirkette hisse sahibi olduğu 
yaygın bir iddia halindedir. Bu ihalelerdeki yolsuz
luklar doîayısı ile zamanın Genel Müdür Muavini 
Mustafa Enginsu ve İnşaat İşleri Md. Mustafa San-
dıkçıoğîu görevden alınıp Bakanlık Teftiş Kuruluna 
sevk edilmişlerdir. 

Durum böyle iken Sosyal Güvenlik Bakanı ve 
Türk - İş Genel Sekreteri olan Sadık Side hakkında 
tahkikat açılmış, adı önemli bir yolsuzluğa karışmış 
bir şahsı S. S. K. Müdürler Kuruluna atamıştır. 

S. S. K. 4792 Sayılı Yasa ile kurulmuş, idarî ve 
malî işlerde özerk bir kamu kuruluşudur. 

Hükümetler ve özellikle sorumlu bakanlar kamu 
kuruluşlarının harcamalarında ve yöneticilerin tayi
ninde aşırı bir özen göstermek yükümündedir. 

Sosyal Güvenlik Bakam bu sorumluluğunu yerine 
getirmemiştir. Bu nedenle, İNTUR olayı hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve İçtü
züğün 102 nci maddesi gereğince Meclis araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Engin Unsal H. Basri Akkiray 

İstanbul Siirt 
Mehmet Emin Sungur A. Kerim Zilan 

Kocaeli İstanbul 
İbrahim Akdoğan Ali Nejat Ölçen 

Adana Adana 
İlter Çubukçu Hasan Cerit 

Adana Adana 
Emin Bilen Tümer Osman Çıtırık 

Gaziantep Gaziantep 
Mehmet Özmen Yusuf Öztürkmen 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze 
göre Meclis araştırması yapılıp yapılmaması husu
sunda yine hükümete, siyasî parti gruplarına ve öner
ge sahibi sayın üyelerden birisine söz vereceğim. 

Siyasî parti grupları ve hükümet 20'şer dakika, 
imza sahibi sayın arkadaşımız 10 dakika süre ile ko
nuşacaktır. 

Hükümet adına söz istiyor musunuz Sayın Side? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 

— Sayın Başkan, değerli rnilletvekilleri; 
Meclis araştırması talebi ile şimdi okunan yazıda, 

kanaatimce üç önemli nokta mevcuttur. Sırası ile 
bunları ele almak istiyorum. 

Bir tanesi, yapılan atamaların kamuoyunda kuş
ku uyandırdığı yolunda bir iddiadır. Kastedilen, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan 
iki kişi için olsa gerektir. 

İkinci nokta, Mustafa Enginsu'nun Sosyal Sigor
talar Kurumu Müdürler Kurulu üyeliğine atandığı 
iddia edilmektedir. Oysa, böyle bir atama yapılma
mıştır. Bu atama (Sosyal Sigortalar Kurumu Müdür
ler Kurulunda) Hükümet üyeliği yapacak kişinin ata
ması, Bakanlar Kurulunun Kararnamesi ile tahak
kuk edecek bir keyfiyettir. 

Hükümetimiz göreve başladığı günlerde bir pren
sip kararı almıştır; bakanlıklara bağlı herhangi bir 
atama için ilgili bakan önce boş kadroyu beyan ede
cek, bir hafta geçtikten sonra da bu boş kadro 
için düşündüğü adayı söyleyecektir. 

Tarafımdan henüz bu prosedürün birincisi dahi 
ikmal edilmeden böyle bir araştırma vukua gelmiştir. 

tNTUR konusunda bir takım ithamlar mevcuttur. 
Bunlar hakkında kısa bir açıklama yapmadan evvel 
hem bu Meclis araştırması ile ilgili, hem de Kuru
mun diğer bütün işlerini tetkike tabi tutmak için, 
29 yıllık faaliyeti olan Sosyal Sigortalara ilk defa 
maliye müfettişlerini çağırmış bulunmaktayım. 

Sosyal Sigortaların, gazetelere kadar intikal et
miş milyonluk yolsuzluklar veya tNTUR Şirketiyle 
ilgili çeşitli takıntılar, benzeri bütün ne söylenmişse 
şimdiye kadar doğru veya yanlış, maliye müfettişleri 
tarafından bütünüyle incelenecek, müsebbipleri ada
lete teslim edilecektir. 

Bu işlem başlamış bulunmaktadır. Şimdi, bana 
tanınan' süreyi aşmamak kaydıyle, ÎNTUR Şirketiy
le alâkalı yaptığım ön tetkiki arz etmek istiyorum: 

1) Söz konusu Şirket Ticaret Kanunu hükümle
rine göre kurulmuş, Türkiye hudutları içinde faali
yet gösteren bir şirkettir. 

Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kurumu, yürür
lükte bulunan Mesken Yönetmeliğine göre ve koope
ratifler aracılığı ile kredi tahsisi yolunu seçmek sure
tiyle mesken yaptırmaktadır, 

Söz konusu şirket ile Sosyal Sigortaların ilişkisi 
Kasım 1969 tarihinde başlamıştır; bu tarihte, Ankara 
tşçi Sendikaları Konfederasyonu Yapı Kooperatifinin 
Site'ler mevkiinde yaptırmakta olduğu üçüncü kısım 
448 meskenin ihalesi dolayısıyle başlamış bulunmak
tadır. Bu meskenlerin ihale bedeli tutarı 26 milyon 
lira olup, kapalı zarf usulüyle yapılan ihalesinde 
c/c 4,19 eksiltme yapmak suretiyle, en çok tenzilât 
yapan şirket olarak bu işin ihalesi İNTUR inşaat 
Şirketine verilmiştir. 

Bu inşaat devam ederken, aynı kooperatifin aynı 
mahalde inşa etmek istediği dördüncü kısım 1350 
mesken inşaatı 81 milyon lira üzerinden ihaleye çı
karılmış ve bu ihale de % 2 eksiltme ile aynı şirket 
üzerinde,. kalmıştır. 

Her iki ihle usulüne uygun yapılmış ve Sosyal 
Sigortalar Kurumunun karar organı Müdürler Kuru
lunca ihaleler onanmıştır. 

448 meskenin inşaatı 19 . 1 . 1972 tarihinde, 
1350 meskenin inşaatı 14 . 1 . 1973 tarihinde bitiril
miş ve hak sahiplerine dağıtılmıştır. 

işçi Sendikaları Konfederasyonu işçi - Mesken 
Yapı Kooperatifi Ankara - Balgat mevkiinde beşin
ci kısım 3340 adet işçi konutu yapma teşebbüsüne 
girişmiş; bu meskenlerin süratle yapılması için bir 
sistem değişikliği önerilmiş; bu sistem değişikliği içe
risinde meskenlerin prefabrik usul ile inşaası öneril
miştir. Kurumca da uygun görülen ve bu öneri üze
rinde Türkiye'de ilk defa yapılacak bu tatbikatın 
şartnamesinin hazırlanması çalışmaları tamamlanmış, 
bu çalışmalar bittikten sonra, şartnameye göre mes
kenlerin yaptırılması kararı üzerinde konuşulmaya 
başlanmadan evvel, basında, prefabrik usulde hazır
lanan şartnamenin muayyen bir şirketi gaye edinmek 
suretiyle, başka bir deyimle, ihalenin bir muayyen 
şirkete verilmesinin temin etmek üzere olduğu iddia
ları öne sürülmüş ve şartname Sosyal Sigortalar Ku
rumunca prensip olarak kabul edilmeden ve hatta 
üzerinde konuşulmadan, hadiseye, zamanın Çalışma 
Bakanı Ali Rızâ Uzuner tarafından el konulmuştur. 

Konu tahkik ettirilmiş; yapılan tahkikat sonunda, 
şartnamenin tasdik edilmemiş olması, bu şartnameye 
göre ihale ilânı yapılmamış bulunması ve daha bir
çok nedenlerle kurum yöneticilerine atfı mümkün bir 
kusur bulunmadığı gibi, ilgili şirketle de herhangi 
bir ilişkisi olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Bu konuda müfettişlerce yapılan tetkik sonucu, 
görevinde ihmal tespit edilen ki, burada bir isim ka
rışıklığı oluyor. Enginsu değil, Mustafa Sandıkçıoğlu 
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ile Mesut Koçyiğit, Kurum içerisinde başka göreve 
atanmışlardır. 

Sonradan, bu işlerle ilgili olduğu söylenen, o za
manın Genel Müdür Muavini Mustafa Enginsu, baş
ka sebeplerle başka bir göreve atanmıştır. Bu görev
ler sırasıyle; Sosyal Sigortalar Genel Müdür Muavin
liği; Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, bu 
görevi Sayın Önder Sav'ın da hizmette bulunduğu 
devreler içine almaktadır, dört ay kadar önce, adı 
geçen Mustafa Enginsu Çalışma Bakanlığı Bakanlık 
Müşavirliğine atanmış bulunmaktadır ve halen ora
da görevlidir. 

Bu olaylardan sonra 3 340 meskenin prefabrik 
usule göre değil, tradisyonel sisteme göre yapılması
nın uygun olacağı sonucuna varıldığı ve bunun üze
rine, 1972 rayiç fiyatlarına göre hazırlanan 274 mil
yon lira ilk keşif bedeli üzerinden 6 Mayıs 1973 ta
rihinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

İhaleye 4 firma iştirak etmiş olup, bunlardan Na
fiz Yürekli, ihale dosyalarının tetkik edilemediği, ay
rıca işin alternatif tekliflerde açık tutulması halinde 
uygun teklifler verebileceği hususunda yazılı talepte 
bulunmuş ve teklif mektubu vermemiştir. 

İNTUR İnşaat Ticaret Turizm Limited iŞrketi, 
işi '% 10, 845 tenzilâtla 244 milyona, Hüsamet Akal 
vekili Rifat Dikel'in ı% 8 zamla 303 milyona, Nurol 
İnşaat Ticaret Limited Şirketinin % 9 zamla 306 mil
yona yapacağı ve bu fiyatlarla talip olduğu görül
müştür. 

Bunun üzerine, iş, en çok tenzilât yapan İNTUR 
İnşaat Şirketine ihale edilmiş ve bu ihale Sosyal Si
gortalar Kurumu karar organı Müdürler Kurulunca 
15 . 5 . 1973 tarih ve 4695 sayılı Kararla onanmıştır. 
İnşaat devam etmektedir. 

Kurum, Uşak'ta kendi mülkiyetinde bulunan ar
sası üzerine 484 işçi konutu yaptırmayı kararlaştır
mış ve bunu 43 milyon lira keşif bedeli üzerinden 
kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarmıştır. İhaleye: 

1. — Özdemir İnşaat Kollektif Şirketi, tenzilât 
oranı binde 76, 

2. — İNTUR İnşaat Ticaret ve Turizm Şirketi, 
tenzilât oranı binde 119, 

3. — Celâl Olcay firması, tenzilât oranı binde 52 
olmak suretiyle 3 firma iştirak etmiş ve tenzilâtını bi-
lâhara yaptığı teklifle binde 250'ye çıkaran İNTUR 
inşaat Şirketine bu inşaat ihale edilmiş ve ihale kararı, 
kurum karar organı Müdürler Kurulunca 27.7.1973 
tarih ve 7031 sayılı Kararla onaylanmış bulunmak
tadır, 

Bu inşaat dolayısıyle sözü edilen şirketle yapılan 
sözleşmeye göre, inşaatın başlangıcında demir ve çi
mento için banka teminat mektubu karşılığı avans 
verilmesi öngörülmüş ve hatta avans verilmediği tak
dirde, müteahhitin ileride vukubulacak fiyat artışları 
dolayısıyle fiyat farkı talebi mahfuz tutulmuştur. 
Bankadan temin ettiği teminat mektubu mukabilin
de, adı geçen şirkete 760 ton demir ve ayrıca çimen
to karşılığı avans verilmiştir. Sonradan yapılan işye
ri kontrolunda, demirlerin tamamının Karabük De
mir ve Çelik Fabrikasından çekilmiş olmasına rağ
men inşaat mahalline getirmediği görülmüş, bunun 
üzerine şirket, emniyeti suiistimal mülâhazası ile 
Uşak Cumhuriyet Savcılığına ihbar edilmiştir. Ayrı
ca, yapılan iş karşılığı fazla sitüasyon verildiği iddia
sı üzerine, kurum mensubu inşaat kontrol mühendi
si de savcılığa verilmiş ve ayrıca, adı geçenin, ku
rumla ilişiği kesilmiştir. 

Ancak, Uşak Asliye Ceza Mahkemesinin 19 Ara
lık 1974 tarihli duruşmasında, 974/1170 No. lu dos
yada, şirket müdürü ile kontrol mühendisinin bera-
etine karar verilmiş bulunmaktadır. Bu karar kurum
ca temyiz edilmiştir. Karar elimizdedir. 

Bütün bunlara rağmen, varsa birtakım arızaların 
meydana çıkarılması için Meclis araştırması yapıl
masına Hükümet ve Bakanlık olarak taraftar oldu
ğumuzu saygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fikri Pehli

vanlı, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADİNA FİKRİ PEHLİVANLI 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İstanbul Milletvekili Sayın Engin Unsal ve sayın 
11 arkadaşının Meclis araştırması önergesini hep be
raber dinledik. Adalet Partisi Grupu adına bu araş
tırma isteğine karşı olmayacağımızı arz ederek sözle
rime başlamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yasama görevi yapan bizle
rin, bilhassa böyle suiistimal iddiaları olduğu zaman 
hassas ve dikkatli olmaya mecbur olduğumuzu bili
yoruz. Ancak, bu görevimizi yaparken, muayyen mü
esseseleri, kuruluşları çok dikkatli bir tetkikten ge
çirdikten sonra suçlamaya teşebbüs etmekte fayda 
olur. 

Konuyu biz kendi açımızdan inceledik. Konu, 
az önce konuşan Sayın Bakanın huzurunuzda ifade 
ettiği gibi, Ankara İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Mensupları Yapı Kooperatifinin, 1 3 . 7 . 1972 tari-
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hinde yaptıkları müracaatla 3334 adet işçi meskeni 
yapmak üzere giriştikleri bir teşebbüsün neticesidir. 

Dikkatlerinize tarihleri sunmak istiyorum. 13 Tem
muz 1972 tarihinde müracaat ediliyor. Bu müracaat 
çeşitli safhalardan geçtikten sonra 5 . 5 . 1 9 7 3 tari
hinde ihaleye çıkarılıyor. Bu kadar çok sayıda işçi 
meskeni yapılmasının hem zaman, hem de ekono
mik tasarruf yönünden prefabrikasyon usulüyle ya
pılması, (yine Konfederasyonun mütehassıs bir Fran
sız firmaya hazırlattığı proje ile bunun prefabrikas
yon usulüyle yapılması öngörülüyor. Bunu benimse
yen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğü, prefabrikasyon usulüyle inşaat yapımının za
man ve ekonomik bakımdan tasarruflu olacağına, bu 
sebeple de kurulan bir teknik heyete işin tetkik etti
rilmesine karar veriyor. Rekabeti sağlamak ama-
cıyle de, işin bütün prefabrike sistemlere açık ola
cak şekilde eksiltmeye çıkarılmasını bu teknik heyet 
talep .ediyor. 

Ancak Sosyal Sigortalar Müdürler Kurulu, 
1 . 9. 1972 tarih ve 43 - 6/6776 sayılı kararıyle : «Top
lu konutun, prefabrike sistemle de yapılabileceğinin 
kabulüne; ancak bu kapasitedeki bir işi yapacak bü
tün firmalara iştirak imkânı verecek şekilde mev
cut şartnamede değişiklik yapılmasına, ihale sonun
da bir mukayese yapma imkânını sağlamak üzere, iha
le konusu işlerin, geleneksel sisteme göre koopera
tifçe yapılmış birinci keşiflerin hazırlatılarak Genel 
Müdürlüğe yetki verilmek üzere kurula getirilmesine 
karar veriyor. 

fşin prefabrik sistemle keşif bedeli belirtilmeksi
zin teklif alma usulüyle ihaleye çıkarılmasına, Mü
dürler Kurulu Üyesi Mehmet Akgemci ile Hasan 
Demirer muhalefet ediyorlar ve diyorlar ki muha
lefet şerhlerinde; «Prefabrikasyon usulüyle ihale an
cak bir zorunluluk olduğu takdirde yapılmalıdır. Bir 
zorunluk duyulmadığı takdirde ilgili mevzuat gele
neksel usulle inşaat yapılmasını amirdir.» 

Sonradan Müdürler Kurulu, bu muhalefet şerhi
ni de dikkate alarak, 6 adet yüksek mühendis ve mi
mardan oluşan bir komisyona, hem prefabrikasyon 
yoluyle, hem de geleneksel tarzda inşaatı öngören 
bir ihale hazırlanmasını öneriyor. 

Komisyon, meskenlerin prefabrik ve geleneksel 
tarzda ihale dosyasını hazırladığı sırada kooperatif 
müracaat ediyor (3.4.1973 tarihli yazısı ile bu mü
racaatı yapıyor) ve işin gecikeceği nedeniyle prefab
rik usulden vazgeçilerek, geleneksel tarzda ihale ya
pılmasını talep ediyor. Bu talep üzerine, ihale dosya

sında gerekli tadilat yapılarak kooperatifin- bu iste
ğine göre meskenler ihaleye çıkarılıyor. 

5.5.1973 tarihinde yapılan ihaleye de 3 müteah
hit firma katılıyor. Bu adı geçen 3 firma; İNTUR, 

(lnşa*at Ticaret ve Turizm Limited Şirketi) Nurol (in
şaat Ticaret Kollektif Şirketi) ve Hüsamettin Akol 
isimli bir. şahıs; bunlardan en çok tenzilât yapan İN
TUR Şirketine iş ihale ediliyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu tarihe kadar ve bu 
tarihten sonra, bugüne kadar, bu yolsuzluk hakkın
da herhangi bir Meclis Araştırması isteği yahut bir 
tahkikat talebinde bulunulmuyor. Değerli arkada
şım Sayın Ünsal'ın bir atamayı benimsemediği cihet
le yaptığı bir araştırma ve verdiği bu araştırma öner
gesi var. Bir art niyeti olacağını, yakından tanıdığım 
arkadaşımın, sanmıyorum. Ancak, sözlerimizin ba
şında arz ettiğimiz gibi, eğer herhangi bir kuruluşta 
bir suiistimal varsa yahut var olduğu iddia ediliyor
sa, ona hiçbirimizin müsamaha nazariyle bakmamı
zın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Yine, müracaattan, yani kooperatifin bu mesken
lerin yapılmasını talep eden müracaatından ihale ta
rihine ve ihale tarihinden de bugüne kadar herhangi 
bir talep olmayıp da bugün bu talebin yapılması ha
kikaten bizi tereddüde sevketmekle beraber, bu hak^ 
kımızı kullanırken, iyi niyetle gerçeklerin tespit edil
mesini ve varsa bir yolsuzluk onun ortaya çıkarılma
sını ve suçluların da tecziye edilmesini istemek en ta
biî hakkımızdır. 

Sevgili arkadaşlarım, onun için bu araştırma öner
gesine, yaptığımız tetkikin neticesinde, mahal olma-: 
makla beraber, (inancımız budur) bir araştırma açıl-; 
masında ve gerçeklerin bütün aynntılarıyle ortaya çık
masında yarar gördüğümüzü Adalet Partisi Grupu 
adına saygılarımı sunarak ifade ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı. 
Gruplardan başkaca bir talep gelmemiştir. 
Önerge sahiplerinden Sayın Unsal, buyurunuz. 

Süreniz 10 dakika Sayın Unsal. 
ENGİN UNSAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
İNTUR şirketinin durumuyla ilgili olarak istedi

ğimiz Meclis Araştırması konusunda, Sayın Bakanın 
verdiği bilgiye ve Sayın Pehlivanlfnın hakkımdaki lü-
tufkâr sözlerine teşekkür ederim. 

Ben, işçi kuruluşlarının, özellikle işçilerin dar ge
lirlerinden biriktirdikleri fonların, çok ciddî bir bi
çimde harcanmasına ve çok sıkı bir denetime tabi tu
tulmasına inanan bir insanım, 
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Araştırma önergemizde de belirttiğimiz gibi, Sos
yal Sigortalar Kurumu bir kamu kuruluşu niteliğin
dedir. Özellikle bu tür kuruluşların, harcamalarında 
çok dikkatli olmaları ve bu tür harcamaları yapan 
insanların, çok ciddî ve sorumlu bir davranış örneği 
vermeleri gerekmektedir. 

Beni bu araştırma önergesini istemeye iten sebep
lerin başında, bu olayın zuhur ettiği, meydana geldiği 
sıralarda Bakan olan Sayın Ali Rıza Uzuner'in, o 
zamanın Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne yaz
mış olduğu 5 sayfalık bir mektup gelmektedir. Bu 
mektupta kurum yöneticileri çok ciddî bir biçimde 
suçlanmaktadır. Mektup resmî değildir, özeldir; fakat 
Bakanın imzasını taşımakta ve bir uyarı niteliğini ta
şımaktadır. 

Bakan bu mektubunda, detaylı olarak İNTUR 
şirketine yapılan ihalenin yolsuzluklarını belirtmek
tedir. Hazırlanan şartnamede, örneğin, birtakım en-
terasan maddeler vardır. Bunların bir tanesine göre, 
ihaleye girecek şirketin 100 tonluk bir vinci olacak
tır. Bu vinç Ankara'da ancak bu şirkette vardır. Ge
ne şartnameye konan maddelerden bir tanesine göre, 
inşaat sahasına 50 kilometre mesafede bir yerde pre
fabrik imalathanesi bulunacaktır. Bu da ancak bu 
şirketin vardır. Yani bu şirkete özgü bir ihale şartna
mesi hazırlanmıştır. 

Sayın Bakan anlattılar, tarih verdilef ve bu şirke
tin, Sosyal Sigortalardan aldığı ihalelerin miktarlarını 
ve tarihlerini belirttiler. 

Enterasan olan başka bir nokta da ve beni bu 
araştırmayı istemeye zorlayan başka bir nokta da; o 
zamanki kooperatifin, yani bu işi yürütmekle yü
kümlü kooperatifin, (Ankara, Türk - îş Kooperatifi 
olarak bilinen kooperatifin) Sosyal Sigortalar Kuru
muna yaptığı bir müracaat var. Bunun da kopyası 
bende var. Bu resmî müracaatta, kooperatif, ihale
nin, ÎNTUR şirketine verilmesini resmen istemekte
dir ve bu istek üzerine sonunda bakıyoruz ki, bü
yük bir miktar tutan ihale bedeli ve ihale, istenilen 
şartlarla bu şirkete verilmiş olarak karşımıza çıkmak
tadır. Yani kooperatif, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
«falanca şirkete bu ihaleyi vereceksin» diye yazı ya
zabiliyor; resmî müracaatta bulunabiliyor ve bunun 
sonunda, Sosyal Sigortalar Kurumu bu ihaleyi bu 
şirkete vermekte bir sakınca görmüyor. 

Sayın Bakan dediler ki, «Bu ihalenin hazırlanma
sında, S. S. K.'ya atfı mümkün bir kusur bulunama
mıştır.» 

Oysa ki Ali Rıza Uzuner'in mektubunda, kusur
luların kimler olduğu yegan yegan tespit edilmiş ve 
tadat edilmiştir. Çalışma Bakanlığının bugünkü yet
kililerine müracaat ettiğimde; «Böyle bir soruşturma 
açıldı; sorumlular Teftiş Kuruluna verildi; ama ne
ticede ne oldu bilemiyoruz.» demişlerdir. 

Ortada bir yolsuzluk vardır, yapılmıştır. Bu yol
suzlukla ilgili olarak birtakım adamlar Teftiş Kuru
luna verilmişlerdir; ama bu Teftiş Kuruluna sevk so
nucu ne gibi işlem yapılmıştır, bilinememektedir. 

Yine aynı kooperatifin, aynı şirket kanalıyle yap
tırmakta olduğu inşaatlar da, Aydınlıkevler Sitesin
de, bana bildirilen bir husus var. Deniyor ki; İNTUR 
şirketine yapılan ihale, sonradan feshedilmiştir, % 30 
fazlasına aynı şirkete verilmiştir. Bu yoldan işçilerin 
24 milyon liralık bir yüküm altına sokulduğu belir
tilmiştir. Bu hangi usule göre, hangi ekonomik esas
lara göre yapılmıştır? Bunların da açıklığa kavuşma
sı lâzımdır. 

Benim bu konudaki hassasiyetimi, değerli millet
vekillerinin anlayışla karşılayacağına eminim. Çünkü 
işçinin, bugün konut sahibi olması, bir çıkmaz me
kanizmanın içine sokulmuştur. Bugün işçi, mesken 
sahibi yapılmak kisvesi altında soyulmaktadır. Birta
kım şirketler işçiyi soymaktadır. Birtakım koopera
tifler işçiyi soymaktadır ve işçi, mesken sahibi ola
mayacağı bir düzeye sokulmaktadır. 

Burada başka bir örnek vereyim. Burada başka 
•bir konuya değinmek istiyorum; yani işçinin nasıl bu 
yoldan soyulduğuna yine bu kooperatif yoluyla. 

Kooperatif, bu ihaleleri yaptırırken, işçileri, koo
peratife girme şartı olarak, Türk - İş'e 500 lira te
berruda bulunma zorunluğuyle karşı karşıya bırak
mıştır. Türk - İş'e 500 lira teberruda bulunmayan bir 
işçi kooperatife alınmamış ve dolayısıyle Sosyal Si
gortalardan, yasal hakkı olan mesken kredisinden 
yoksun bırakılmıştır. Ben bunu Bütçe Komisyonun
da Sayın Bakana hatırlattığım zaman, Sayın Bakan 
böyle bir şey olmadığını söylediler. Ben konuyu tet
kik ettim. Kooperatif ortaklarından belge istedim ve 
bana belge getirdiler. Türk - İş'in makbuzlarıyla alın
mış teberru makbuzları. Yani işçiyi yasal hakkından 
yararlandırmak için, kooperatif teberru zorunluluğu
nu ortaya koymuştur. Peki S. S. K. sorumlularının 
bundan haberi yok muydu? Elbette vardı. Var idiy
se, görevlerini niye yapmadılar? Yani işçilerin yasal 
haklarını kullanmalarının birtakım teberru koşuluna 
bağlandığını bildikleri halde, neden bu kooperatifi 
denetlemediler? Neden bu kooperatifi Ticaret Bakan-
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lığına şikâyet etmediler? Ortada birtakım yolsuzluk
ların olduğuna ciddî olarak kanaat getirdiğimden 
Meclis Araştırmasını istemek zorunda kaldım. Uma
rım bundan böyle, gerek kooperatifler, gerekse 
S. S. K. yetkilileri ve sorumluları, işçi tasarruflarının 
harcanmasında çok daha müdebbir, çok daha titiz 
davranacaklar ve işçinin bir de bu yoldan soyulma
sını, sömürülmesini önleyeceklerdir. 

Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
îstanbul Milletvekili Sayın Engin Unsal ve 11 ar

kadaşının önergesini Genel Kurulun onayına sunu
yorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 kişi
den müteşekkil olması hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştir^ 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihîn
den itibaren 3 ay olmasını ve ayrıca Komisyonun ge
rektiğinde Ankara dışında da görev yapması husu
sunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle bu konuda yaptığımız görüşmeler de 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 
çok az zaman kalmıştır. Başka bir konuyu halle im
kân yoktur. Bu sebeple Bakanlar Kurulunca görü
şülmesi istenen gündemin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 7 nci, 
13 ncü, 17 nci, 18 nci, 20 nci, 23 ncü, 24 ncü sırala
rındaki Kanun tasan ve teklifleriyle, 11 . 2 . 1975 
tarihli gelen kâğıtlarda yer alan aktarma Kanun ta
sarılarını görüşmek için 13 . 2 . 1975 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18.48 

\>m<( 
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38 NCt BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

İ. — Çankırı Milletvekili M. Ali. Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkam İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika vs özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 

amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

5. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

7. — Mardin Mületvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

8. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi Konut-
larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya-



sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kaııdernir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeİebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeİebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

ı2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33). 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'İn, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

15. — Antalya. Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41). 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
haîT kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) . 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalam yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair^ Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir • Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so> 
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

34. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara iâşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilcilerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

39. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

41. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü SOAI 
önergesi (6/78) 

42. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine üişkfn Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

43. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağİar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarma ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

44. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

46. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı üçelefinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

47. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

48. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sory önergesi (6/85) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

51. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara üişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

52. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

53. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

54. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle üçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 



58. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

59. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

60. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

61. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskîn'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

62. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

64. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

65. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

66. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte ' açılmasına ilişkin MüT. 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

68. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

69. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

70. —r Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

71. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

72. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

4 — 

I 73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 

I iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/U4) 

I 74. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

75. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

76. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be-

[ lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

I 77. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş-

I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 
78. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 

Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
I ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/120) 

79. — Ânkara\ Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

80;. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
I Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması

na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

I 81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi (6/123) 
82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın," 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ye Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakamn
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

I 84. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

I 85. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

86, — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner-

I gesi (6/128) 



87. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

88. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

91. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa* 
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

92. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

93. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

95. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 'ûe 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk-Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

99. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına üişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

100. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

101. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke üçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna üiş
kin Köy işleri ve Kooperatifler . Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

102. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş-! 
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

103. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin' 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçüerimizin sigorta ödenti
leri üe memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik' 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı t arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına üişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

107. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz^ 
lü soru önergesi (6/157) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

109. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşküâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

110. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

111. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından* söz
lü soru önergesi (6/164) 



112. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

114. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

115. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

116. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay-
» Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde, vuku bulan 

depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin îmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

117. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

119. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S* Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 t 6 . 1974) 

2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanım tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 

Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağhk ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

6. —' İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 - 1974) 

7. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 
70 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyrnan Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 3 1 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nei fıkra-



larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C, Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

9. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve fçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

10. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 16 . 6 . 1974) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

12. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu" Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı ; 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

7~ 
14. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'-

nun, 14 . 6.. 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

15. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
rapora (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 , 1974) 

X 16. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayıîı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı.ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra-; 
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

X 20. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak-
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi: 1 , 11 . 1974) 

21. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa-



turnası Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 , 11 . 1974) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka

nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

23. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu 
raporu (1/192) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
10 . 2 . 1975) 


