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ÜTANAK ÖZETÎ I. — GEÇEN T 

Rize Üyesi Talât Doğan, Doğu Karadeniz; 
Bölgesinde başlayacak cay yaprağı alım kam
panyasına daıir gündem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı Ha
san Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

A. P., C. H. R, Millî Birlik ve Cumhurbaş
kanınca seçilen üyeler grupları başkanlıkları
nın, Genel Kurulun 24 . 4 . 1974 Çarşamba günü 
saat 15,00'te toplanılmasına dair önergeleri ka
bul olundu. 

Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilme
sine ve halkoyu ile kabul edilen geçici 11 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa deği
şikliği teklifinin (S. Sayısı : 352) öncelikle gö
rüşülmesi onaylanarak, maddeleri ve tümü ayrı 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Fethi Çelikbaş'm, tütün taban fiyat politika
sına dair sözlü soru önergeyi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/35) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Bahriye Üook'un, Millî Eğitim Bakanlığı ya-
ymevlerinde satışı yapılan bazı kitaplara dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/214) 

ayrı !açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cunda maddelerin ve tümünün kabul olunduk
ları ve teklifin ikinci müzakeresinin tamamla
narak kanunlaştığı bildirildi. 

Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubu üye
liklerinin bir bağımsız üyeliği için seçim yapıla
cağı sırada salonda ekseriyetin bulunmadığı an
laşıldığından; 

18 . 4 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,45'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bingöl 
Zihni Betil Arif Hikmet Yurtsever 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kobay 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
ibrahim Tevfik Kutlar'ın, Gaziantep'in televiz
yon yayınlarından yararlanması hususunda ne 
gibi tedbirler alındığına d.air yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, spor akademileri açılması hususun
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/216) 

SORU 
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BÎRÎNOI OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Eötil 

KÂTİPLER : A. Hikmet Yurtsever (Bingöl) — Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri, 47 nci Birleşimi açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Bütçe Kar
ına Komisyonu Başkanlığından gelen bir tezke
re var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksıek Başkanlığına 
Gündemindeki konuları görüşmekte olan 

Komisyonumuzun bugünkü oturumunda hazır 
bulunan üyeler, 'ilişik listede (x) işareti ile gös
terilmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

Selâhattin Babüroğlu 
Muzaffer Şâmiloğlu 
Fakih özlıen 
Doğan Barutç.uoğlu 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Doğan 

Kâzım Kangal 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Suphi Karaman 
Yiğit Köker 
Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

BAŞKAN — Hazır bulunan ve Bütçe Kar
ıma Komisyonunda çalışma halinde olan arka
daşlarımızın da nisaba dahil edilmeleriyle yeter 
sayımız olduğu anlaşılmıştır; görüşmelere baş
lıyoruz 'efendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu da saat 15.00'te 
toplanma kararı 'almıştı. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Başkanlığından bir tezkere gelmedi, hazır 
bulunanlarla, Bütçe Karma Komisyonunda ça
lışan arkadaşların sayılarından, toplantı için 
yeter sayımızın mevcut olduğu anlaşıldı efen
dim. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çanakkale Vy'esi İsmail Kutluk'un, İlk
okul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığı luık-
kında gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanak
kale Üyeai Sayın ismail Kutluk, gündem dışı 
söz istiyorlar, yazılarını okutuyorum. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlkokul öğretmenleri Sosyal Yardım Sandı

ğı hakkında gündem dışı konuşmak istiyorum, 
gereğini saygı ile arz ederim. 18 . 4 . 1974 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

BAŞKAN — Bayın Kutluk, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) 
Başkanım, değerli senatörler; 

Sayın 

Huzurlarınızı, 25 yıl üyesi bulunduğum ve 
4 yıl da murakıplığını yapmış olduğum İlkokul 
Öğretmenleri Yardımlaşma Sandığı hakkında 
konuşmak üzere işgal 'etmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler, İlkokul Öğretmenleri 
Yardımlaşma Sandığı 4357 ve 7117 sayılı Ka
nunlara göre kurulmuş, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı, hükmî şahsiyeti haiz bir sandıktır; 
bir kuruluştur. 
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Kuruluş kanunlarına göre, bu Sandığa Mil
lî Eğitim Bakanlığından maaş alan ilkokul öğ
retmenleri, yetiştirme yurdu öğretmenleri, arı
zalı çocuklara ilk tahsil veren öğretmenler, mil
lî eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri ile 
Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve Millî Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim 'Genel Müdürlüğünde ça
lışan bütün görevliler üye bulunmaktadırlar. 

Bu sandığın gelirleri; her iki yılda topla
nan, iller temsilcilerinden oluşan Genel Kuru
lun tespit edeceği miktarda üyelerden kesilen 
aidatlar, Devlet bütçesinden yapılacak yardım
lar, sandığın bankalardaki faizlerinden, sandık 
gelirlerinin nemalandırılmasından meydana gel
mektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığından maaş alan ilk
okul öğretmenleri, yetiştirme yurdu öğretmen
leri ve ilköğretim müfettişleri ile Millî Eğitim 
Müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığı bünye
sinde görevli bütün İlköğretim G'enel Müdürlü
ğü personeli buradan sosyal yardım almakta
dır. 

Sosyal Yardım Sandığı, üyelerine evlenme, 
doğum, ölüm, hastalık ve emekli yardımı adı al
tında, yine Genel Kurulun tespit edeceği mik
tarlar üzerinden yardımlar yapmaktadır. Yine, 
cüzî kâr ile üyelerine borç para vererek üyele
rinin hizmetlerine koşmaktadır. 

31 yıl evvel kurulmuş olan bu Yardımlaşma 
Sandığı binlerce mensubunun yüzünü güldür
müş, yardımlarına koşmuş, üyelerinin dertleri
ne, sevinçlerine ortak olmuş, üzüntülerini pay
laşmış çok değerli bir kuruluş olarak bilinir, 
sevilir, desteklenir. Kuranları şükranla, anıyo
ruz ve selâmlıyoruz. 

Ancak, son yılların yardım taleplerini kar
şılayamayacak duruma düşmüştür bu sandık. 
Yardımlarım, ancak sıraya koymak suretiyle 
karşılamaya çalışır duruma düşmüştür yine bu 
sandık. Sebebini, herhalde kendisinin bağlı ol
duğu Millî Eğitim Bakanlığı araştıracaktır; 
araştırmıal ıdır da... 

Saym senatörler, İlkokul Öğretmenleri Yar
dımlaşma Sandığının, kâr sağlamak gayesi ile 
Tünksaıı Anonim Şirketi ile ortak olarak piya
sadan çok pahalıya mal olan defter bastırmak 
suretiyle malî yönden zarara düşürüldüğü gö
rülmektedir. Bugüne kadar, (İd, ortaklık kuru
lalı birkaç yıl olmuştur) 6 milyon lira para sar-
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fedilmiştir. Halbuki, sandık bu defterlerden an
cak 900 000 lira civarında bir para 'elde etmiş 
bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, bu yüzden sandığımız olduk
ça zarar görmüş ve oldukça parası heder 'edil
miş bulunmaktadır. 1711 sayılı ve 17 . 12 . 1973 
tarihli murakıp raporunun okunmasından bütün 
gerçekler öğrenilecektir. Bunu murakıp rapo
rundan öğreniyoruz : Türkiye'de adı - sanı ol
mayan ve alelacele kurulan Şah Kollektif Şir
ketine, kuruluşundan hemen sonra, yine Türki
ye'de usûlüne ender rastlanan bir usul ile def
ter nakliye işinin de verilmesi çok calibi dik
kattir. 

Sayın senatörler, murakıplar, bu Şalı Kol
lektif Şirketi için bakınız ne d emciktedirler. Ra
pordan aynen okuyorum : «...Çünkü, bu şirke
tin bilançosu, kâr - zarar cetveli, öz varlığı ile 
ilgili ve benzeri bir iş yaptığına dair bir belge 
dosyalarında bulunamamıştır. Kaldı ki, 5.1.1973 
tarihinde kurulmuş olan bu şirketin Yönetim 
Kurulunun karar verdiği 31 . 1 . 1973 talihin
de ; yani 26 günlük bir geçmişi var iken, malî 
gücünün bu işi karşılayabilecek seviyede oldu
ğu iddia edilemez. 

Görülüyor ki, sandık idaresi 26 gün ön
ce kurulmuş bir şirketle mukavele yapmıştır. 
Şah Kollektif Şirketinin Şubat 1973'de kestiği 
fatura numarasının 01 olması, bu şirketin def
ter nakliye işi için kurulduğu zehabını uyan
dırmıştır.» 

Millî Eğitim Bakanlığının bu murakıp ra
porunu bilhassa okumasını ve gerekli muame
leyi yapmasını istemek hakkımızdır. 

Yine bu murakıp raporundan bir gerçeği 
daha öğrenmekteyiz : Sosyal Yardım Sandığı 
üyeleri için Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde 72 
bin metrekarelik bir dinlenme yeri almıştır. An
cak, 23 405 metrekarelik tapusu olan bu yere 
72 bin metrekarenin parası ödenmiştir. İlgili
ler İm parayı nasıl ödemiştir? İlgililerin bir 
prensip dahilinde bu parayı ödemek için aldık
ları karar var mıdır? İlkokul öğnetmenlerinlıl 
haklarının böylesine sorumsuzca heder 'edilmesi 
.anlamına gelmektedir bu davranış. Yardım 
için binlerce öğretmenin beklemekte olduğu bi
line biline kanunsuz yola gidenlerin sorumsuz 
davranışıdır bu yapılan işlemler. Millî Eğitim 
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Bakanlığını uyarıyorum. Sandığın bu hale gel
mesine sebep olanlar hakkında ne gibi bir işlem 
yapacaklarını da merakla bekliyorum ye takip 
(edeceğimi duyurmak istiyorum. 

Cümienlizi saygı ile selâmlarım sayın sena
törler. 

2. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunda açık bulunan bir bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sayın senatörler, Dışişleri, Turizm ye Tanıt

ma Komisyonunda bir bağımsız üyelik boşalmış
tır. Boşalan bu üyelik için seçim yapacağız. 

Bağımsız üyelerden aday gösterilmesini rica 
ediyorum... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, ben Sayın Hayri Mumcuoğlu'nu 
aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Mumcuoğlu aday 
gösterilmiştir. Başka aday gösterilmediğine ye 
aday tek olduğuna göre seçimi işarı oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunda boş olan üye
liğe seçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın Hayri Mumcuoğlu Dışişleri, Turizm ye 
Tanıtma Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir, 
kutlu olsun deriz. 

3. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Gru
buna bir bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Seçime iki aday gösterilmiştir; 
Sayın özer Derbil, Sayın Sabahattin Özbek. 

Şimdi ad çekmek suretiyle oy dökümü ve 
sayımı için bir komisyon seçilecektir. 

Sayın Ahmet Vefa Poyraz 1. Yoklar. 
Sr.vm Sait Mehmetoğlu?.. Yoklar. 

Sayın Tayfur Sökmen?.. Yoklar. 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil?.. Buradalar. 
Sayın Fevzi Halıcı i . Yoklar. 
Sayın Osman Albayrakl . Yoklar. 
Sayın İsmail Kutluk!.. Buradalar. 
Sayın Fikret Güncloğanl. Yoklar. 
Sayın Fahri Özdileki. Yoklar. 
Sayın Beliğ Beler?.. Buradalar. 
Komisyon Sayın Çağlayangil, Sayın Kutluk 

ve Sayın Beler'den teşekkül etmiştir. 
Hangi sayın üyeden başlanacağına dair ad 

çekiyorum... Sayın Kemal Kılıçoğlu. 

(Küre kürsüye konulmuştur. Adları okunan 
sayın üyelerin iki adaydan birisine reylerini 
kullanmalarını rica ediyorum. 

(Hatay Üyesi Kemal Kılıçoğlu'ndan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Adları okunduğu zaman hazır 
bulunmayan sayın üyeler varsa lütfen oylarını 
kullanmalarını rica ediyoruz. 

Oylarını kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Kuzey Atlantik 

Assamblesi Türk Grubuna bir bağımsız üye se
çimine 32 sayın üye katılmıştır. Toplantı yeter 
sayısının bulunmadığı anlaşıldığından, tasnife 
gidilmediği, tasnif heyeti tarafından verilen ra
porda bildirilmektedir. 

Bu duruma göre, çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından; 24 Nisan 1974 Çarşamba günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 15,35 

• ^ N 
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GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo

nunda açık bulunan bir bağımsız üye secimi. 
2. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Gru

buna bir bağımsız üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü DikeçligiFin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

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

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

4. — Türk Haya Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Seryisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi .- 3 . 3 .1973) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ye çözüm yolları konusunda Senato araş
tırması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi özer'in, mason localarına dair Senato 
araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapı
mı inşaatına dair Senato araştırması isteyen 
önergesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları 
(5/9) (S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 2 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 .1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10)) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 3 . 1974) 

11. — Cumhuriyet. Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiFin, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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