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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men, Güven Parkmdaki Atatürk panosunun kal
dırılması ; 

Mardin Üyesi Sait Mehnıetoğlu, Mardin'in 
îdil ilçesinde Kıççan Aşiretinin yerleşmesi ve 
sosyal mesken yapımı; 

Eize Üyesi Talât Doğan yurdumuzda bekle
nilen ve istenilen seviyede sağlık hizmetlerinin 
vatandaşlarımıza götürülememesi ve doktorların 
durumu; 

Çanakkale Üyesi îsmail Kutluk da, Çanakka
le ilindeki karayollarının durumu konularında 

gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Saym üyelerden bâzılarına izin ve, 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Edirne Üyesi M. Nafiz Ergeneli'ye ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyon Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğine Hatay 
Üyesi Kemal Kılıçoğlu'nun seçildiğine dair tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2 . 4 . 1974 Sah günü saat 15,00'tc toplan
mak üzere Birleşime saat 15,45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet tfnaldı 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kah ay 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 

Osman Salihoğlu'nun, Sakarya ıslahı projesine 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/206) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Osman Salihoğlu'nun, Ankara'da kamu kuruluş
ları, Bakanlıklar, İktisadî Devlet Teşekkülleri, 
Devlet bankaları, Genel Müdürlükler ve benzeri 
kurumların ne miktar lojmanı bulunduğu ve 
kimlere ne kadar ücretle tahsis edildiğine dair 

yazılı soru önergesi. Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/207) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Os
man Salihoğlu'nun, Dördüncü Demir - Çelik Fab
rikasının Sakarya'da yapılıp yapılamayacağına 
dair yazılı sora önergesi, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/208) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair yazılı so
ru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
t i ! (7/209) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvokiri Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mebmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 

II.-YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

82 — 
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III. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — C.H.P. Grubu Başkanlığının, İstanbul 
Üyesi Ayhan Peker'in vefat ettiğine dair önerge
si, (4/150) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 

Ayhan Peker'in bir kaza sonucu vefat ettiğini 
büyük teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu elîm haberin Genel Kurula duyurulması
nı ve aziz hatırasını anmaya delâletlerinizi istir
ham ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grup 
Başkanvekilleri 

İstanbul Gaziantep 
Fikret G'üııdoğan Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Merhum arkadaşımızın hatırala
rını taziz için bir dakikalık sükûta davet ediyo
rum. 

i Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Ruhu şad olsun. 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer J.'cuzcd'ın, Parla
mentonun Hükümeti murakabesini temin eden 
İçtüzük maddelerinin iyi isletilmesi konusunda 
e/ünde m dışı demeci, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sayın Ömer Ucuz al, Parlamentonun mu

rakabesini temin eden İçtüzük maddelerinin iyi 
isletilmesinin temini hususunda, gündem dışı söz 
lalebetmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ueuzal. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Parlamento olarak, yasama görevimizin ya
nında bir de Hükümeti denetleme görevimiz 
vardır. Hükümeti denetleme görevimiz; içtüzü
ğümüzün 317 nci maddesinden başlar ve çeşitli 
yollarla yapılacak denetim, İçtüzüğün bu mad
delerinde tespit edilmiştir. Tabiî denetim'yolla
rının en başında gelen yol; soru'müessesesi ola
rak karşımıza çıkmaktadır.-

Aylardan heri görüyoruz ki,-- gündemimizde 
bekleyen sözlü sorular, var..- Bunların - hiçbirisi
ne. soruların muhatabı olan yetkililer tarafm-

— 83 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dan gereken ehemmiyet verilerek, gerekli cevap 
verilmemektedir. 

Elimizdeki gündemi tetkik buyurursanız; 
10'dan fazla sözlü sorunun orada aylardan beri 
beklemekte olduğunu görürsünüz. 

Gündemin üçüncü sırasında; tarafımdan ve
rilmiş bir sözlü soru var. Hepinizin bildiği gibi, 
gerek gündem dışı konuşmalarla, gerekse sözlü 
sorularla aktüalitesi olan meseleler ele alınır-, 
yetkililerin ne gibi tedbir aldıkları da sorulur. 

Gündemin içinde bulunan ve o neü sırada 
ye rai an sözlü sorum, verildiği tarihten bugüne 
kadar geçen zaman içerisinde, kanaatim odur ki 
hâlâ aktüalitesini muhafaza etmektedir. Soru
nun mevzuu; Sayın Nihat Erim'in Başbakan 
olduğu dönemde Fransa'ya yaptıkları ziyaret sı
rasında, Paris'te bulunan veya Fransa'da bulu
nan sol zihniyetli talebeler tarafından, gerek 
Sayın Nihat Erim'in şahsının, gerekse temsil ek
tiği makamın ve bulunduğu ülkeye göre de, tem
sil ettiği milletin Başbakanı olarak maruz kal
dığı bu çirkin durum, sorumun mevzuu olarak 
ele alınmış ve o talebelerin o hale gelişinde, Tür
kiye'yi temsil eden yetkililerin ne gibi bir tutum 
ve davranış içinde bulunduklarım veya İni yet
kililere bu hadiseden sonra, hükümet olarak ne 
gibi bir muamele yapıldığını sormuştum. 

Bunun yanında, eski Cumhurbaşkanımız Sa
yın Sunay tarafından, yine Fransa'yı ziyaretle
rinde... 

BAŞKAN — Sayın Ueuzal. bir dakikanız-
rica edeyim. 

Parlâmentomuzun davetlisi olarak, bir müd
detten- beri Tür-kiy^'de bulunan Federal Alman
ya eski Dışişleri Bakanlarından Sayın Dr. 
Schröder. Başkanlığındaki Federal Almanya 
Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyeleri Se
natomuzu şereflendirmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
(Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ueuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — ...Türk -

Fransız Dostluk Cemiyetini de ziyaret buyur
muşlar, oradaki çalışmalardan memnun kalmış
lar, kendilerine içinde, bulundukları maddî sı
kıntıyı önleme babında.-
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Türkiye'ye dönüşlerinde de 90 000 liraya ya- ! 
ıkın bir para yardımında bulunmuşlardır. 

Yine tespit ettiğimize göre, o anarşik hadi
seleri yaratanlara Türk Milletinin bin sıkıntıy-
le elde ettiği dövizler verilerek; orada ilim ve 
teknik sahibi olarak yetişip, memlekete hizmet 
etmeleri sağlanması yolunda gönderilen bu dö
vizler heba edildiği gibi. Sayın Suııay tarafın
dan Türk - Fransız Dostluk Cemiyetine gönderi
len paranın yarısı da, bu talebe Derneğine yar
dım olarak, Paris'te Türkiye'yi temsil eden yet
kililer tarafından bu Derneğe intikal ettirilmiş
tir. Sorumda; Türk Büyükelçisinin bu hadise
nin üzerinde durup durmadığı veya durmuş ise, 
ne yapıp yapamadığı veya hiç durup durmadığı 
hususları vardır. 

Görüyoruz ki, o tarihte Türkiye'yi temsil eden 
Büyükelçimiz, bugün kabinede bir Bakan ola
rak bulunmaktadır. Büyükelçiden sonra, ta1 ebe
lerle yakından münayebeti olup, talebeleri Dev
let namına koruyacak kişiler hakkında ne yapıl
dı? Onu da bilemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, o tarihten başlayıp, bu 
tarihe kadar, hâlâ talebelerin tutumu ortadadır. 
O tarihten bu tarihe kadar, o talebelerin zaman ş 
zaman Fransa'da mevcut hükümetlerimiz, nıev- I 
eut Devlet Başkanımız, mevcut yetkililer hakkın- i 
da vaptığı neşriyatlar da elimize gelmektedir. > 

i 
Değerli arkadaşlarım, ben sözlü sorumun i i - • 

ne girmek listem iyonun. Yetkililer cevap verdiği I 
zaman gereken açıklamayı huzurunuzda yap?,- j 
cağım. Yalnız, soru 14 Haziran 1972 tarihinde j 
verilmiştir; bugün 2 Nisan 1974. ö halde, İçtü- • 
züğün 117 ııci maddesinden başlayıp, 125 nci j 
maddesinde 'biten maddelerin hükmü yü
rümüyor. Değerli arkadaşlarım, 12 Şubat j 
tarihinde bir yazılı soruyu tanzim ede- i 
rek, Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkan- j 
lığına müracaatta bulundum. Yaıe, İçtüzük lıük- ] 
mime göre, sorumun 20 gün içerisinde cevaplan- ] 
ması lâzım gelirken, eevaplanmamıştır. Hükü- j 
met bu tutumundan dolayı, Cumhuriyet Senato
su Başkanlığınca tekide tabi tutulmuştur. 14 j 
Mart'tan bu tarafa da, Hükümet meselenin üze- i 
rine eğilmemiştir. Yalnız, o yazılı yorumun mev
zuunu teşkil eden ve muhatabı olan kişi değil, 1 
soruda ismi geçen zat, 17 Şubat tarihinde, kendi- j 

2 . 4 . 1974 O : 1 

sinden soru sorulmamasına rağmen, resmi ara
ba ile, resmî yetkililerle ve basın mensupları ile 
İzmir'in bir köyüne gitmiştir ve hiç de muhatap 
olmadığı halde soruma cevap vermiştir. Biz, du
yabildiğimiz ve tespit edebildiğimiz kadar mese
lenin üzerinde murakabe hakkımızı kullanmak 
üzere harekete geçtik. Bizim soru vesilesiyle ileri 
sürdüğümüz meseleler ve mevzu teşkil eden pa
ra kadar bir menfaatin temin edilmediğini, bu
nun 200 000 lira kadar olduğunu. 200 000 lira 
kadar paranın kendiyi tarafından alındığını, id
dia edildiği kadar paranın alınmadığını 17 Şu
bat günü o köy toplantısında bir Hükümet üyesi 
iki ar etmiş durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığından, bizim murakabe im
kânlarımızı sağlamasını, Yüce Heyetinizden de 
Tüzük hükmünün, müddetler birkaç defa aşıla
rak yerine getirilmemesi husııyaımn temini üze
rinde hassasiyetle durmasını istirham ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize yaygılar suna
rım efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! dokundukları bu 
mevzuda haklıdırlar; Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı gerekli teşebbüse geçmiştir. 

Hakikaten, Tüzüğümüzün sözlü sorularla il
gili hükümleri halen işlemediği için, sayın üyeler 
mecburen gündem dışı konuşmaya teşebbüy et
mektedirler. Bundan, Başkanlık Divanı da üzüntü 
duymakta ve gerekli teşebbüse geçiriş bulunmak
tadır. 

Arz ederim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

1961 yılından beri durum aynıdır; bunu da bil
meniz gerekir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen, 
likrimizi söyledik, sizin müdahalenize lüzımı 
yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Başkan olarak, Başkanlığı suiistimal ediyorsu
nuz da.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim, lütfen... 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikedigvVin, Sam
sun'un Alaçam ilçesinde Müftünün camie ait 
tarihî kalüan satması konusunda gündem dm 
demeci. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kayseri j 
Üyesi Sayın Hüsnü DlkeçMğil, Alaçam ilçesinde 
Müftünün, camie ait tarihî halıları s'attığı konu
sunda Hükümetin nazarı dikkatini çekmek için 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır, bu
yursunlar efendim. 

HÜSXÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanıma, bana gündem dışı konuşma imkânı 
verdikleri için teşekkürlerimi arz ederim efen
dim. 

Tarihî değerlere karşı halkımızın da çok 
hassas olduğunu, Alaçam ilçesinde oturan Yahya 
Yılmaz isimli bir vatandaşımızdan aldığım mek
tup vesilesiyle bir kere daha öğrendim. Mektup 
şu anda elimde bulunmaktadır. 

FEYZİ GEVECİ (Samsun) — Nerenin 
Alaçam'ı bu beyefendi? 

NÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sam
sun'un beyefendi, başka yerde yok gibi geliyor 
bana. 

Bu kardeşimiz, yazmış olduğu mektupta Ala
çam Müftüsü Mustafa Ceylanin, ilçelerinde bu
lunan Orta Cam i inin iki tane tarihî halısını sat
mış olduğundan bahsediyor ve «Ben Diyanet İş
leri Başkanlığına müracaat ettıim, fakat bugüne 
kadar bunun üzerinde durmadılar, yalnız Ha
san Iluiki Mert isminde bir müfettiş gönderdi
ler» diyor. 

I kan İnsan oturduğu yerden kürsüdeki hatibe 
laf atmaz. Benini muhatabım, Hükümettir... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Burada İç
işleri Bakanlığı var. Meyele mahkemeye intikal 
etmiş, senin haberin yok. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. Siz de Sayın Dikeçligil, kar
şılıklı konuşmayınız, cevap vermeyiniz lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz 
kendinizi hâlâ muhalefette zannediyorsunuz. Ben 
burada iktidarı tenkit ederken, onlar tahammül 
ediyorlardı, sizler beni alkışlıyordunuz: İktidar 
olduktan sonra 

BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil, siz oraya hitap 
etmeyiniz, Heyeti Umumiyeye hitap ediniz rica 
edeceğim efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Elimdeki mektubu okumaya devaım ediyo
rum. Mektubu yazan Yahya Yılmaz «Bugüne 
'kadar cevap alamadık» diyor, mahkemeye inti
kal etti diye bir şey yok. Yahya Yılmaz; «Di
yanet İşleri Başkanlığına yazdım, müfettiş gel
di; hiçbir netice alamadım» diyor. 

Şimdi ben buradan, vatandaşın ismini söy
lüyorum, yerini söylüyorum, müftünün adını 
söylüyorum, camii söylüyorum, giden müfetti
şin ismini söylüyorum; netice alınamadığını 
söylüyorum. 

Lütfen, ilgili Devlet Bakanı bu işin üzeri
ne 'eğilsin. 

Saygılarımla efendim (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

4. — Kamu İktisadî Teşebüsleri Karma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev 
bölümüne dair tezkeresi. (S/439) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonu, Başkanlık Divanı seçimi için 28.3.1974 
•tarihinde toplanmış ve yapılan oylama sonun
da; Başkanlığa Afyon MilMvekili Rıza Çerçel, 

Başkanvekilliğine, Cumhuriyet Senatosu Ba
lıkesir Üyesi Cemalettin İnkaya, 

Sözcülüğe, Cumhuriyet Seniatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce, 

FEVZİ GEVECİ (Samsun) — Yalan bey-
erendi, yalan!.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, yalansa 
Bakan gelir cevap verir, siz cevap vermeye yet
kili değilsiniz, istirham ediyorum müdahale et
meyiniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, usulsüzlük oluyor; mahkemeye intikal etmiş 
bir mesele buraya getirilir mi efendim 

BAŞKAN — Ne zaman intikal etmiş? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Etmiş efen

dim. 
BAŞKAN — Ne biliyorsunuz efendim? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz ka

fadan atıyorsunuz, bilmiyorsunuz ya... 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, siz cevap ver

meyiniz efendim, siz konuşmanıza devam ediniz, 
istirham ediyorum karşılıklı konuşmayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu ar
kadaşımız da bilmeden laf söylüyor Sayın Baş-
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Kâtipliğe Kayseri Milletvekili Ahmet Alt-
mışyedioğlu seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Başkanı 
Afyon Milletvekili 

Kıza Çerçel 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Hesaplan İnceleme Komisyonu Başkan
lığıma, Komisyon Başkanlık Divanı Kâtip Üye
liğine Ordu Üyesi Bekir Sıtkı BaykaVın seçildi
ğine dair tezkeresi (3/440) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Biaşkanlığa 
Hesapları İnceleme Komisyonunun açık bu

lunan Kâtipliğine Ordu Senatörü Bekir Sıtkı 
Baykal, 28 . 3 . 1974 tarihindeki Komisyon top
lantısında mevcudun oybirliğiyle seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su-. 
nulur. 

6'. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin, Mil
li Eğitim Bakanlığının 7.2. 1974 tarih ve özel 
000.01 'ili saydı tamimi ve bu tamime göre 
yapılan tayinler hakkında- Senato Araştırması 
•isteyen önergesi. (10/10) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Bugün için Türkiye'mizin manzarası iç açı

cı durumda, değildir. Milletimizin yapısına as
la uygun düşmeyen C. H. P. ve M. S. P. Kar
nı a. Hükümetinin anlayışı, •zihniyeti ve dolayı-

tutumları millî yapımıza uygun düşme
ni okt e lir. Bunun içindir ki, yurdumuzda 
gençler arasında nahoş hareketler gözükmeye 
başlamıştır. Bilhassa 12 Mart 1971 öncesi Mil
lî Eğitim Bakanlığı camiası içinde başlayan na
hoş hadiseler tekrar baş göstermiş bulunmak

tadır. Konya Eğitim Enstitüsünde başlayıp 
Gümüşhane, İğdır ve bilhassa Tunceli Öğret-
ınıen Okulunda vuku bulan hâdiseler üzerinde 
durulmaya, bizleri derin derin düşündürmeye 
değer olaylardır.. 

Buna mukabil Hükümet erkânının ve bil
hassa İçişleri ve Millî Eğitim Bakanının gaze
telerde çıkan beyanları işi külleyici mahiyette
dir. Efkârı umumiyeyi tatmin edici mahiyet 
ve ciddiyette değildir. Hele traji büyük olan 
belli çevrelere mensup gazeteler, Tunceli İlk 
Öğretmen Okulunda vukubulan hadiseyi1 hafif
letmeye çalışma.ktaysalar da, bu küçümsenecek 
bir mesele değildir. Her yönüyle işlenip, his
lerden uzak değerlendirmelere tabi tutularak 
önü öncelikle alınılma sı gerekli olan bir keyfi
yettir. Bunun yanında Ankara Atatürk Öğrenci 
Y'urdunda, Hacettepe Üniversitesinde ve Dil -
Tarih Coğrafya fakültelerinde cereyan eden 
olaylarda dikkatle üzerinde durulmaya değer 
hadiselerdir. 

Bütün bu olayların kaynağını Millî Eğitini 
Bakanîığında aramalıyız. 

Millî Eğitim Bakanlığı adından da anlaşıla
cağı üzere, beynelmilel bir terbiye veren bir 
kurum değildir. Bilâkis, her dereceli okulla
rımızın programlarından da anlaşılacağına gö
re, millî terbiye ve mefkureyi vermesi lâzım ge
len bir ulvi kurumdur. Bunun aksine fikir öz
gürlüğü teranesi içinde yabancı ideolojinin ve
rildiği ve bu ideolojinin üstün basması istenilen 
bir kurum haline getirilmiş ve getirilmek is
tenilmektedir. Ancak bundan gerçekten milli
yetperver, programlara bağlı meslektaşlarımızı 
bu düşünce ve duyguların dışında, tutmak is
teriz. Hele hele öğretmen okulları tamamiyle 
milliyetperver birer müesseselerdir. Nitekim 
(Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri Progra
mı) nın 13 ncü sayfasında «öğretmen okulla
rında ve köy enstitülerinde eğitim ve öğretim 
esasları» başlığı altında aynen şöyle yazılmak
tadır. 

1. Öğretmen okulu millî bir eğitim kuru
mudur. 

Bu okullarda öğretmen .adaylarının, millî 
varlığa başarı ile hizmet edecek millî ülküleri 
körpe ruhlara, aşılayacak birer meslek adamı 
ve örnek vatandaş olarak yetiştirilmelerine 
önem verir. 
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Öğretmen okullarında yetişen gençlerin ay
nı millî ülküleri benimsemeleri için gereken bil
gileri, alışkanlıkları ilgileri ve hizmet isteğimi 
kazanmış olmaları lâzımdır. Millet, hayatı vö 
geleceği için lüzumlu gördüğü değerleri ve ül
küleri bilhassa öğretmenden bekler. 

Öğretmen okulunda bütün eğitim ve öğre
tim çalışmallarınla, bizi millî amaçlara ulaştıra
cak birer vasıta olarak bakılır. Bu çalışmalar 
sırsmda öğretmen, Türk Milletime, Türk yur
duna ve memleket meselelerine ait bilgiler üze
rinde durur, bu bilgileri artırmak için onlara 
da devamlı ilgiler uyandırır ve bu suretle öğ
rencilere yurda ve mesleğe sevgi, bağlılık ve 
hiznıet aşkı aşılar. 

Okulda, her elersin millî hayat ile ilgilinin 
sağlanmasına ve millî hayata bağlanmasına ge
niş ölçüde dikkat edilir. Bütün eğitim ve öğ
retim çalışmalarında yurt savunmasının önemi 
belirtilerek öğrencilerine gerekli telkinler ya
pılır. 

Türk büyüklerini tanıtıma, tarihi günleri ya
şatma, millî oyunlar, halk şiirleri ve türküleri, 
millî hayatla ilgili aktüel olaylar, yurt gezileri 
v. b. gibi faaliyetler bu maksada hizmet eder. 

Burada böyle olduğu gibi, diğer kademede
ki okullarının programlarının amaç ve gayele
ri de buna görelikten hareket edilmek suretiy
le saptanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ve da
ha doğrusu bakanları bir türlü bunu anlaya
mamışlardır. Dolayısıylle ülkücü bir gençliğin 
yetiştirilmesine doğru gidilmediği için bütün 
kargaşalıklar bundan doğmuş ve doğa gelmek
tedir. Hele bugün Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Mustafa Üs tünel ağ'm tutumu Millî Eğitimimi
zin gaye ve amaçlarına tamamıyle aykırı düş» 
muktedir. Şöyle ki : 

7 . 2 . 1974 tarihli ve özel 000.01/114 sayılı 
tamimi üzerinde hassasiyetle durulmaya, üze
rinde araştırmayı gereken bir tamimdir. Bu 
tamime göre yapılan tayinler, mevcut kanunla
rımızla bağdaşamadığı gibi, Millî Eğitimin gaye 
ve amaçlarına aykırılık göstermektedir. 

Bu tamimden ve gerekse Bakanın muhtelif 
demeçlerinden sonra, sosyalist öğretmenler, yu
karıda belirtilen amaca uygun ve vasıfta ye
tişmiş ımiiilîyertperver ve ülkücü öğretmenlere 
baskıda bulunmaya başlamışlardır. Okullarda 
ise, hadiselere sebebiyet vermişlerdir. 
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Birinci maddede sözü edilen tamim gereğin
ce; ba-şta bakanlık içi olmak üzere, bakanlık 
dışı valiliklerce yapılan düğer tayinler millî 
eğitimimizi hedefine ulaştırıcı mahiyette gözük
memekte ve 12 Mart olayına aykırı düşmekte
dir. 

Bir çok okullarda geçen olaylara eğilişi ta
rafsız değildir. 

12 Mart 1971 sonrası Türk büyüklerini an
ma, tanıtma, tarihî günleri yaşatma ve değer
lendirme günleri tavsatılmıştır. Tunceli Öğ
retmen Okulunda millî bir kahramanımızın oyu
nunun sonunda çıkan haıdiSe meydandadır. Na
zım Hİkmet'in isim değiştirilerek oynatılan pi
yes karşısında ülkücü öğretmen ve gençlerin 
göstermiş oldukları sabır da gözükmektedir. 
Bu olay üzeninde hassasiyetle durulması gere-
Iken bir mesele olsa gerekir. 

Cumhuriyet Senatomuzun 21 Mart 1974 ta
rihli, Millî Eğitim Bakanıyla danışıklı bir va
ziyet arz eden, gündem dışı konuşması calibi 
dikkattir. Ülkücü öğretmen ve gençler hak
kındaki beyanları Millî Eğitimimizin gaye ve 
almaçlar m a aykırılık taşımaktadır. 

12 Mart 1971 öncesi, G-azi Eğitim Enstitü
sü komünizan faaliyetlere en çok sahne olan 
okullardan birisiydi. 12 Mart sonrası bu okul
da gerekli teftişler yapılmış, bir kısım öğret
menler başka okullara nakledilmişlerdi. Öğren
diğimize göre tekrar eski görevlerine atanmış
lardı. öğretmen yetiştiren bu müessese bazı 
hadiselere sahne olacağı görüntüsünü şimdiden 
taşı/maktadır. 

Yukarıdaki husus hakkında. Türküye Cum
huriyeti Anayasasının 88 nci maddesi ve Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve 134 ncü 
nıaddeleri gereğince, Cumhuriyet Senatosunca 
araştırma açılmasına müsaadelerinizi arz ve 
teklif eylerim. Saygılarımla. 

Cuimlhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü mad
desi gereğince işleme tabi tutulacaktır. 

7. — İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlıı'nun, 
Atatürk Devrimleri ve Devletin temel ilkeleriy
le ilgili işlemler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/11) 
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BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi 
var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Ecevit tarafından 'kurulmuş olan 

Koalisyon Hükümetinin tutum ve davranışla
rında Atatürk devrimlerinin, ve devrim ilkele
rinin korunması açısından endişe uyandıran be
lirtiler ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Koalisyon ortaklığının devamı; âdeta, or
tak partilerden birinin diğerine Atatürk'ün 
devrim ilkelerinden vereceği taviz şartına ve 
oranına bağlı kalmış gibi görünmektedir. Ana
yasamız başlangıcında, 19, 77 nci maddelerinde 
ve esas felsefesinde, Atlantik laisizmini Cutmthu-
riyetin temeli saymış ve ona aykırı davranışla
rı yasaklamıştır. Bazı Hükümet üyeleri tutum, 
davranış ve sözleri ile Devletimize şekil ve şe
ref veren uygarlık ilkelerine ve gereklerine ters 
düşmekt edirler. 

Hilâfetin ilgası, Türk toplumunun yönünü 
Batı uygarlığına ve aydınlığa çeviren,; lâiklik 
ilkesine temel olmuş nitelikte bir olaydır. Bu 
büyük olay, Cumhuriyet Hükümetinin (bir ba
kanı tarafından umulmaz ve unutulmaz bir hi
çimde küçümsenmiş ve anı pulları emisyondan 
kaldırılmıştır. Bir başka bakan bira yasağı 
koymak gibi bir ilkellik ve (bağnazlık örneği 
vermiştir. Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü için 
İstanbul'un bir meydanına dikilen heykelin 
kaldırılması ise, tam anlamı ile utanç verici bir 
olaydır. Siyasetin sanata müdahalesi çağ dışı 
ve çok ilkel bir harekettir ve tamamen din is
tismarı amacı ile yapılmıştır. Din istismarı ise 
Anayasamıza kesin olarak aykırıdır. Başbakan 
Yardımcısı radyo ve televizyon ile de yayınla
nan demeçlerinde (Artık müslümanların bir 
evde toplanıp dua etmelerinin yasaklandığı de
vir kapandı) diyerek Cumhuriyetin geride bı
raktığımız elli yılma karşı affedilmez ve göz 
yumulmaz ağır bir iftirada bulunmuştur. Çün
kü, Cumhuriyetin hiçbir yılında ve döneminde 
hiçbir iktidar hiçbir kimseyi evde dua okudu 
diye suçlayıp cezalandırmamıştır. Cezalanan 
hareketleri; teokratik Devlet özlemi içinde bu
lunan ve özlemlerini eylem haline getiren ve 

kanunlarımızın açıkça suç saydığı nitelikte bu
lunanlardır. 

Bir başka Bakan vakıf tesislerinin kulla
nılması konusunda; bir diğeri ise turizm yatı
rımları alanında, hayale ve havsalaya sığmaya
cak girişmelerde bulunmaktadırlar. 

Türkiye'yi çağ dışına sürüklemek ve çağdaş 
uygarlık atılımlarını önlemek hiçbir iktidara 
verilmiş bir hak olamaz. Türk Devletinin Ana
yasada belirtilmiş olan temel ilkelerini koruya
cak kurumların içinde ve belki de başında 
Cumhuriyet 'Senatosu da bulunmaktadır. Bu ne
denle Atatürk devrimlerine; uygarlığa; ve bu 
nitelikleri ile de Devletin temel ilkelerine aykı
rı bütün bu eylem ve işlemlerin Anayasamız 
karşısındaki yerini saptamak ve bu konularda 
bilgi almak amacı ile İçtüzüğümüzün 133 ncü 
maddesi gereğince bir Senato araştırması açıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi 

Necip Mirkelâmoğlu 

BAŞKAN —• İçtüzüğümüzün 134 ncü mad
desi gereğince işleme tabi tutulacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

8. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Gru
bu üyeliklerine, bir bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN —• Kuzey Atlantik Assamblesi 
toplantılarına katılacak bağımsız üye seçimi 
yapılacaktır. 

Bu seçim için 2 sayın üye aday gösterilmiş
tir; Sayın Özer Derbil. Sayın Sabahattin Öz
bek. 

Kâğıtlar dağıtılsın. 
Tasnif Heyetini çekiyorum : 
Sayın Hatunoğlu... Yok. 
Sayın Atmaca... Yok. 
Sayın Salihoğlu... Buradalar. 
Sayın Ortaç... Yok. 
Sayın Halıcı?.. Burada. 
Sayın Ergin?.. Buradalar. 
'Sayın Ergin, Sayın Halıcı, Sayın Salihoğlu 

Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 
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Oylamaya hangi ilden başlanacağına dair ad 
çekiyorum: Sayın Tayfur Sökmen (Cumhurbaş
ka nınca S. Ü.) 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök
men'den 'başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Lütfen Tasnif Heyeti yerlerini alsınlar efendim. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN —• Tasnif Heyeti tutanağını okutu
yorum. 

Tasnif Heyeti Mazbatası 
Yüksek Başkanbğa 

Kuzey Atlantik Assamblesine 'bir bağımsız üye 
seçimi için yapılan oylamaya 51 üye katılmış ve 

A) YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve ih
racat 'politikasına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Metliye Bakanı Deniz Baykal'm yazdı ceva
bı. (6/25) 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 

A. P. iktidarının 12 Mart 1971 öncesi yatırım
ları ve ihracatı teşvik politikasının uygulanması 
sonucu olarak, 15 Eylül 19G7 tarihi ile 31 Tem
muz 1970, tarihi arası 3 yılı bulmayan süre için
de, 11.122 milyar liralık 548 proje yatırım indi
riminden faydalanmış, 4.748 milyar tutarlı, 132 
yatırım projesine teşvik belgesi verilmiştir. Bu 
projeler için uygulanan teşvik tedbirleri dolayı-
sıyle Devletin katlandığı külfet dış ülkelerden te
darik edilen 'borçların kredi ola?'ak dağıtımı dışın
da, 921.931.947 lirası, ithalden alınması gereken 
vergi ve resimlerin, alınmaması, 141 milyon lira
sı 'bu teşebbüslere vergi iadesi olarak ödenmesi, 
1.164 milyar liranın yatırım indirimi olarak ta
nınması ki toplam olarak 2.32" milyar liradır. 
Devletin ve ulusun katlandığı böylesine büyük ve 
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çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından tasnife 
gidilmemiştir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Sakarya Konya 

Osman Salihoğiu Fevzi Halıcı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Naci Ergir. 

BAŞKAN — Bir kısım sayın üyenin salonu 
terk etmesi ile oylamada müzakere nisabının ol
madığı anlaşılmakla 4 . 4 . 19"4 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,45 

12? VE CEVAPLARI 

derin fedakârlık ve yükümlülüğün, sonucunda 
beklenilen neticelerin hangi ölçülerde alındığı
nın değerlendirilmesi için aşağıdaki hususların 
Barbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygıylc rica ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

Soru : 
1. Yukarıda işaret ettiğim teşvik tedbirleri, 

yatırımları ve ihracatı, teşviki, gelir dağılımında 
adaleti bölgeler arasında eşitliği sağlama amacına 
dayanıyordu. 

a)' Gelir dağılımı 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972 yıllarında, hangi ölçüler içinde ve han
gi oranda değiştirme göstermiştir? 

b) Bölgeler arasında dengesizlik bu yıllar 
aıasmda hangi oranda azalmış yahut daha artmış
tır? 

2. Teşviki öngören kredi ve çeşitli imkânlar 
sağlanan bazı projeler D. P. Teşkilâtının ulusa 
karşı taahhüt ettiği, sonuçları sağlamışlar mıdır? 
Bu hususta daha belirgin örnekler verebilmek için 
bazı projelerin ülkeye sağlayacakları «kazanç» la-
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rın sağlanıp sağlanmadığının belgelere dayanarak 
açıklanmasını özellikle istirham ediyorum. (Güm
rük indirimi, gümrük taksitlendirilmesi, yatırım 
indirimi ve kredi imkânları sağlanan projeler ola
rak) 

a) Pak Tavuk Gıda Sanayii her yıl Devlete 
4.6 milyon liralık geliri yıllar itibariyle ne kadar 
sağlamıştır? (İstanbul) 

b) İpsan Nylcn ve İpek Çorap Sanayii ihra
cat yapmış mıdır? Her yıl ne kadar dolarlık yap
mıştır? Yılda sağlanan taahhüt edilen 2.7 milyon 
dolar döviz tasarrufu her yıl için ne kadar sağ
lanmıştır? (İstanbul) 

c) Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii ih
racatta yılda 3 milyon dolar döviz kazancı, yıllık 
(Bu teşvik tedbirlerine ait olmak üzere) 4 milyon 
lira Devlete gelir her yıl için sağlanmış mıdır? 
(İstanbul) 

d) Aksu İplik ve Dokuma ve Boya, Apre yıl
lık 1.2 milyon dolar döviz kazancı ve Devlete hu 
teşviklere karşılık yılda 18 milyon lira geliri her 
yıl için ne miktarda sağlamıştır? (İstanbul) 

e) Bahariye Mensucat, Devlete her yıl 69 
milyon lira gelir sağlamış mıdır? Yıllara göre ay
rı ayrı Devlete sağladığı gelir miktarı nedir? (İs
tanbul) 

f) Polylon Sentetik; 3.2 milyon dolarlık dö
viz tasarrufu 1,5 milyon dolarlık ihracat Devlete 
6 milyon liralık yıllık gelir, yıllar itibariyle ne
dir? (Bursa) 

g) İştaş; Devlete yılda 2,5 milyon lira gelir 
sağlamış mıdır? (Bursa) 

j) Şark Yonga; Devlete yılda 14 milyon ge
liri sağlamakta mıdır? Yıllar itibariyle Devlete 
sağladığı gelir nedir? (Bolu) 

k) Modern Kontrplak ve Suni Tahta; Dev
lete yılda 10 milyon gelir sağlanacaktı. Sağlanan 
miktar yıllar itibariyle nelerdir? (İstanbul) 

m) Sapanca Kollektif Tarım Gıda ve Turizm 
Sanayii; yılda 4,5 milyon liralık gelir sağlanacak
tı. Sağlanan miktar yıllar itibariyle nelerdir? 
(İzmit) 

n) Kabak Elektronik Bakır ve Mamulleri; 
Devlete yılda sağlayacağı 44 milyon lira gelirin, 
sağlanan miktarı yıllar itibariyle nelerdir? (İs
tanbul) 

0) Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii; Devle
te yılda 77 milyon lira gelir sağlanacaktı. Sağla
nan miktar yıllar itibariyle nelerdir? (İstanbul) 

1) Tat Konserve; 5.75 milyon lira gelir sağ
lanacaktı. Sağlanan miktar yıllar itibariyle neler
dir? (Bursa) 

ö) Omtaş; Yılda 1.6 milyon dolar döviz ta
sarrufu, Devlete yılda 2 milyon lira gelir sağlana
caktı. Sağlanan miktar yıllar itibariyle nedir? 
(İzmit) 

p) Mas Otomobilcilik; Yılda 24 milyon do
lar döviz tasarufu ve Devlete yılda 92 milyon li
ra gelir 'sağlanacaktı. Sağlanan miktar yıllar iti-
'barıyle nelerdir? (Bursa) 

r) EA ton Aks İmalâtı; Devlete yılda 68 
milyon lira gelir ve 14.S milyon dolarlık ithal ika
mesi temin edilecekti. Sağlanan miktar yıllar iti
bariyle nelerdir? (İzmit) 

ş) Göltaş Çimento Sanayii ve Ticaret; Yıl
da 22.5 milyon lira Devlete gelir sağlanacaktı. 
Sağlanan miktar yıllar itibariyle nelerdir? (İs
parta) 

t)' Aksa Akrilik Elyaf Sanayii; Devlete 
her yıl 30 milyon lira gelir sağlanacaktı. Yıllar 
itibariyle sağlanan gelir nelerdir? (İzmit) 

u) Kav Endüstri ve Ticaret; (Kibrit) Dev
lete yılda 12.7 milyon lira gelir, Tüık ekonomisi
ne 30 milyon lira katma değer sağlanacaktı. Yıl
lar itibariyle sağlanan miktar nelerdir? (İstan
bul) 

v) Taksim Otelcilik; Hizmet ihracı ile yıl
da 5 milyon dolar döviz, yılda Devlete 7 milyon 
lira gelir, Türk ekonomisine 76 milyon lira kat
ma değer sağlanacaktı. Bunların yıllar itibariyle 
sağlanan miktarı ne kadardır? (İstanbul) 

y): Elektroporselen; Ekonomimize yılda 19 
milyon liralık katma değer, yılda 750 000 dolar
lık ihracat yapacak ve Devlete yılda 10 milyon 
lira gelir sağlanacaktı. Yıllar itibariyle sağlanan 
miktar nelerdir? (İstanbul) 

z) Elvan Gazozu ihracatı için çeşitli imkân
lar sağlanmış ve döviz temini ile Devlete gelir 
sağlayacağı taahhüt edilmişti. Elvan Gazozu 
ihracatından her yıl sağlanan döviz miktarı ile 
Devlete sağlanan gelir miktarı nedir? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 28.3.1974 

Sayı: TŞVK/2272460 - 56 
18255 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve ihracat 
politikası ile ilgili olarak Sayın Barbakana yönelt
tiği soru önergesinde belirtilen kuruluşlarla ilgili 
hususlar bu konuda merkezî bir bilgi toplama ve 
değerlendirme bürosu olmadığı için maalesef sap
tanamamıştır. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığından bu konuda gelen cevaplarda bu 
gibi bilgilerin bulunmadığı belirtilmektedir. Şüp
hesiz ki, bu gibi bilgilerin izlenmesi son derece 
yararlı olacaktır. Böyle bir izleme birimi kurul
ması düşünülmektedir. 

1. Halen uygulanan teşvik sistemi birçok 
yönleri ile kendisinden beklenen amaçlarla çeli
şen bir şekilde işlemektedir; toplam yatırılabilir 
fonları artırmak ve kaynak dağılımını, faaliyet 
çeşitleri ve bölgeler itibariyle düzenleyebilmek ni
teliğinden yoksundur; bazı hallerde ise istihdam 
sorunlarımıza aykırı düştüğü ve aşırı kapasite ya
ratarak kaynak israfına yol açtığı da bir gerçek
tir. 

2. Hükümet programında yer aldığı şekilde 
vergi mevzuatının israfları önlemek amacıyle ön
celikle teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi 
öngörülmektedir. Başlıca teşvik tedbirleri arasın
da ihracatta vergi iadesi, yatırım indirimi, it
halde alman vergi ve resimlerde tam veya kısmî 
muafiyet ile taksitlendirme yer almaktadır. Bil
hassa ithalde alman vergi ve resimlerde tam mu
afiyet yerine Gümrük Vergisinin en çok yüzde 
l'e indirilmesi suretiyle İthalde Alman İstihsal 
Vergisi ve İthalât Damga Resmi kaybı önlenecek
tir. Zira, Gümrük Vergisi sıfıra indirilince diğer 
iki vergi sıfır olmak zorundadır. Ancak, Güm
rük Vergisi yüzde l'e indirildiği takdirde diğer
lerini normal nispetlerinde almak mümkündür. 
Bu husus sadece vergi gelirlerinin düşmesini ön
lemek bakımından değil, yurt içi sanayiinin teş
vik ve korunması bakımından da önem taşımakta
dır. Aksi takdirde, ithal edilen mallarda vergi 
yükü dahilde imal edilenler üzerindeki vergi yü
künden çok hafif kalmaktadır. 

3. 6/12585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
hükümlerine göre ithalde alman vergi ve resim
lere ilişkin olarak proje bazında tanınan muafi
yet dolayısıyle 1971 yılında 256 556 970 liralık, 
1972 yılında ise, 838 890 597 liralık vergiden 
vazgeçme söz konusudur. Bu kayıplar, yatırım
ların fiilî gerçekleşme miktarlarına göre Bakan
lığımızca hesapl anmıştır. 

4. Yatırını indirimi sistemi, istihdam sorun
larımıza ve kaynak dağılımı ilkelerine uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Yatırım indirimi uygulaması dolayısıyle Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen yatırını 
indirimi belgelerinden çıkarılan bilgilere göre, 
1972 yılında 174 483 000 lira, 1973 yılında 
558 666 000 lira vergiden vazgeçme söz konusu
dur. 

5. 3 ve 4 numaralı paragraflarda belirtilen 
yatırımlar için tanınan ithalde alman vergi ve 
resimlerdeki indirimler ile Gelir ve Kurumlar 
Vergisindeki yatırım indiriminde gerçek bir ver
gi kaybından bahsedilemez. Bu gibi teşvik ted
birlerinin tanınması halinde gerçekleştirilmeye-
cek olan yatırımlar dolayısıyle vergiden vazgeç
me söz konusudur. Ancak, bu yatırımların gerçek
leşmesi halinde Gelir, Kurumlar ve çeşitli tüketim 
vergilerinde sağlanacak hâsılat artışları da ayrıca 
dikkate alınmalıdır. 

6. İhracatta vergi iadesi sistemi, değişen dün
ya konjonktürü karşısında ihraç fiyatlarının ba
zı mallarda artması nedeniyle yeniden düzenlen
meye muhtaç hale gelmiştir. Zira, bu gibi mallar
da vergi yükleri düşmüş olup, ihracatın vergi ia
desi yoluyle teşvikine gerek kalmamıştır. Gerek iç 
fiyatların yükselmesini, gerekse Hazine kaybını 
önlemek bakımından teşviki gereksiz maddelerde 
vergi iadesini gerçek vergi yükleri seviyesine in
dirmek zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda, çalış
malar yakında sonuçlanacak ve gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

İhracatta vergi iadesi sistemi içinde, T. C. Mer
kez Bankasından alman fiilî gerçekleşme sonuçla
rına göre, 1972 yılında 720 571 000 lira 1973 yı
lında ise 1 053 903 000 lira vergi iadesi yapılmış-
tıı\ 

7. Soru önergesinde söz konusu kuruluşların 
fizibilite raporlarında yer alan hususların ken
dileri tarafından yerine getirilip getirilmediği
nin, ancak yatırımlar 'gerçekleştikten sonra yapı-
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lan yatırım indirimi incelemelerinde saptanması 
mümkündür. Belirtilen kuruluşların durumları 
'bu yönden dikkatle incelenecek ve teşvik tedbir
lerine esas teşkil eden "hususları yerine getirme
miş olmaları halinde teşvik 'belgelerinin ilgili ko
nularda iptali cihetine gidilmesi için Sanayi ve 
Teknoloji 'Bakanlığı nezdinde gerekli teşebbüste 
bulunulacaktır. 

Arz olunur. 
Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

1 1 . 3 .1974 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 9 Mart 1974 günü «Televizyon
da Sinema bölümünde» yayınl-anan filme dair so
ru önergesi ve Başbakan Bülent Ecevit'in yazılı 
cevabı. (7/200) 

Cumhuriyet iSenatosu (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cumlıuriyet Senatosu 

Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru : 

9 Mart 1974 günü Televizyonda «Televizyon
da Sinema bölümünde» yayınlanan filmin tele
vizyon programlarında maksat ve hedef bakı
mından yeri nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 28 . 3 . 1974 

Başkanlığı 
Sayı : 77-32/1907 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 14 . 3 . 1974 tarihli ve 7/200-29&6/1926 

sayılı yazınız. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş' 
in 9 .3 .1974 günü «Televizyonda Sinema» bö
lümünde yayınlanan filme ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

C. Senatosu Tabiî üyesi Mehmet özgüneş'in 
9 Mart 1974 >günü «Televizyonda Sinema» 
bölümünde yayınlanan filme ilişlkin yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

TRT Kurulu Genel Müdürlüğünden alman 
bilgilere göre : 

Televizyonda yayınlanan bazı filmler özle
nen nitelikte olmamıştır. Bunun nedenleri şöyle 
belirtilebilir. 

a) Mevteut film kaynakları sınırlı, buna 
karşılık TV seyircisinin talebi yüksektir. Bu du
rum, zaman zaman film, niteliğinden fedakârlı
ğa yol açmaktadır. 

b) Yurt dışı kaynaklardan TRT için film 
getirmek, eldeki dublaj olanaklarının sınırlılığı 
nedeniyle istenen ölçüye varamamıştır. 

1975 yılı başında bu olanaklar genişleye
cek, dolayısıyle daha titiz bir seçme yapılabile
cektir. 

c) TRT'nin film seçimine ilişkin ölçüleri ve 
uygulaması yeniden gözden geçirilmekte olup, 
daha özenli bir seçme için çalışmalar sürdürül
mektedir. Böylece bugünkü şikâyetlerin önemli 
'bölümü gelecekte önlenmiş olacaktır. 

Bilindiği üzere, sanatın en önemli konusu in
san ilişkileridir. Aile içinde ilişkiler ise toplu
mun varlığı için temel unsurdur. Bu ilişkileri bir 
sanat anlayışı içinde olumlu ve olumsuz yanlan 
ile ele alan «Tatlı Günler» filminin herhangi bir 
maksat ve hedef açısından değil, mevcut film 
yayın uygulamasının zorunlulukları ve seçim 
yönteminin düzeltilmekte olan eksiklikleri çer
çevesinde değerlendirilmesi dalha doğru olacak
tır. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

18 .3 .1974 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hik
met İşmen'in, kıdem tazminatı borçlarına dair so
ru önergesi ve Ticaret Bakanı Fehim Adak'in 
yazüı cevabı. (7/202) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Senatörü 

Hikmet İsmen 
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Son zamanlarda işverenlerin kanundan do
ğan kıdem tazminatı borçlarını özel sigorta şir
ketleri tarafından sigorta ettirilmeye çalışıldığı 
öğrenilmiştir. Bu uygulama işçilerin istihdam 
garantisini yok etmeyi amaçlamakla işçi aley
hine olduğu gibi birtakım yolsuzlukların süre 
gitmekte olduğunun da haiberini vermektedir. 
Kıdem tazminatı hakkının doğması iradi bir ta
sarrufa bağlı olduğu için Ticaret Bakanlığı Si
gorta Murakabe Kurulu bu tip grup sigortala
rını geçerli kabul etmemektedir. Buna göre : 

.1. — Bir yandan işçi lehine getirilmiş olan 
garantiye karşı bir tutum bahis konusu iken Öte 
yandan Sigorta Murakabe Kurulunun bu tip 
grup sigortasını geçerli kabul etmediği halde 
böyle bir uygulamaya devam edilmesi karşısın
da Bakanlık ne gibi bir işlem yapmayı düşün
mektedir"? 

2. — Bakanlık böyle muvazaalı uygulamalar 
üzerinde incelence araşltırn^a yapılması ve ge
rekli tedbirin alınması için ilgilileri görevlendir
meyi düşünmekte midir? 

T. (i. 
Ticaret Bakanlığı 27 . 3 . 1974 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. 14 (911.3/0) 

(5805 
Konu : Sigortalar Hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 3 . 1974 tarih ve 3128-1945,2/202 

sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden, Ko
caeli Senatörü Hikmet îşmen'm, kıdem tazmina
tı mükellefiyetinin sigortası konusunda Başkan
lığınıza vermiş olduğu önergede kayıtlı hususlar 
hakkındaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere, Sigorta şirketleri
nin murakabesi hakkındaki 7397 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesi, bir Sigorta Murakabe Kurulu 
teşkil edileceği ve Ticaret (Bakanlığının sigorta 
şirketleri ile istihsal organlarının bilûmum mua
melâtını Murakabe Kurulu marifetiyle teftiş ve 
murakabe edeceği hükmünü âmir bulunmakta
dır. 

Bu hükme istisnaden kurulmuş bulunan ve 
mezkûr kanun ile ibu kanunda belirtilen Tüzü
ğüne göre faaliyet gösteren Sigorta Murakabe 
Kurulu, yapmış olduğu teftiş ve murakabe ile 
kendilerine vâki olan her türlü müracaatların 
tetkiki neticesinde hâsıl olan görüşlerini Bakan
lığımıza bildirerek, lüzumlu gördükleri karar
ların alınmasını talebetmektedir. Murakabe Ku
rulunun talepleri uiygun görüldüğünde bunlar, 
Bakanlığımız kararları olarak tatbikata konul
maktadır. 

Bu duruıma göre. 

1. Bakanlığımızca da uygun görülmediği 
için 'Sigorta Murakabe Kurulunca geçerli sayıl
mayan kıdem tazminatı ile ilgili sigortanın 
mer'i sigorta mevzuatımız muvacehesinde uy
gulanması olanağı yoktur. Zira, sözü edilen 
7397 sayılı Kanunun 28 nci maddesi, sigorta 
şirketlerinin uygulayacakları her türlü sigorta 
tarife, talimat ve genel şartlarla, hayat sigorta 
konbinezon ve tarifelerinin Bakanlığımızca tan
zim veya tasdik edileceğini, Bakanlığımızın ona
yı alınmadan bunların tatbikata konulamaya
cağını hükme bağlamış, aksine işlem ise aynı 
kanunun 49 ncu maddesi ile müeyyidelendiril-
miş (bulunmaktadır. 

Bu hale göre, sigorta şirketlerinin 28 nci 
maddeye aykırı düşen işlemleri tespit edildi
ğinde, ilgililer hakkında 49 ncu madde hükmü
nün uygulanması için yine aynı kanunun 58 
nci maddesine istinaden keyfiyet Bakanlığımız
ca adlî mercilere intikal ettirilecektir. 

2. Sigorta şirketleri, Bakanlığımız Sigorta 
MuralkaJbe Kurulunun 'sürekli gözetim ve deneti
mi altında ıbulunmaktadır. Ayrıca lüzum görü
len hallerde (Bakanlığımız müfettişlerine de si
gorta şirketleri teftiş ettirilmektedir. Gerek bu 
teftişler sırasında ve gerekse hir ihbar üzeri
ne, yapılan tetkikte bu ve buna benzer muva
zaalı haller, mevzuata aykırı durumlar tespit 
edildiğinde lüzumlu tedbirlerin alınacağı tabiî
dir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Fehim Adak 

Ticaret Bakanı 

— 93 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 XCİ BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1974 Salı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (.6/8) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'in 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaea'nm, tarın} ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaea'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

6. — Cumihuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/25) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu, (6/29) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal'in, toprak kayması sonucu afete 
mâruz kalan vatandaşlara dair İmar ve îskâaı 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye İş Bankası 
Anonim, Şirketine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince bas
tırılması programlanan pul emisyonundan vaz
geçilmiş olma'sı sebebine dair, Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/32) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, mahkeme tutanakları ile ya
pılan iddia ve halberlere dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/26) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, İzmir'de vuku'bula'n müessif uçak 
kazasına dair. Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/27) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdürüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/33) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İSLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE !BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

.1. *-r Cumihuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen Şnergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim, Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tar&i : 3 . 3 . 1973) 



5. —• Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topal oğlu ile İstanbul Üyesi Fikret G-üıı-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

'(i. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Mason Localarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızıla}^ alt geçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

8. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 
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I 9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (o/S) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1974) 

I 10. — Cumjhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (D. tarihi : 
14.3.1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 
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