
C İ L T : 1 TOPLANTI : 11 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

>» l < » f c i • « 

7 noi Birleşim 

2 .12 .1971 Perşembe 

9 m> > 

İçindekiler 

Sayfa 
İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 100 

LU — GELEN KÂCîITLAK 100 

III. -— YOKLAMA 101 

IV. _ BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARİ 101 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nezih Devresin, kömür fiyatları ile ilgili 
olarak Zonguldak üyesi Ahmet Demir Yü
ce'nin geçen birleşimde yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmasına cevap veren de
meci. 101 

2. — Malatya üyesi Hamdi özerin, ba
ğımsız üyelerin yasama görevlerini yapma
larına engel olucu tutumların sakıncala-

Sayfa 
rina ve bu konuda Başkanlık Divanını 
uyardığına dair gündem dışı demeci. 101:104 

3. — Hatay Üyesi Enver Bahadırlı'nm, 
gübre sıkıntısı çekildiğine ve bu konuda 
Hükümetin gerekli tedbirleri almasına dair 
gündem, dışı demeci 104 

4. — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim. 104:107 

V. — SORULAR YTC CEVAPLAR 108 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARİ 108 
1. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye

si İlyas Karaöz'ün, çimento fabrikaların
da yapılan grevlere dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/843) 108:110 



G. Senatosu B : 7 2 . 12 . 1971 O : 1 

î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmenin; anarşik olayların meydana gelmesi, 
alınan tedbirlerin sonuçları ve Meclislerin tu
tum ve davranışları konularındaki gündem dışı 
demecine Barbakan Nihat Erim. cevap verdi. 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce; kö
mür fiyatlarının yeniden tetkiki; 

Hatay Üyesi M. Enver Bahadırlı, dış politi
ka konularlyle ilgili olarak Hükümetin dikka
tini çekmek ve 

Erzurum Üyesi Osman Alihocagil de, Parlâ
mentolar aran Birliği Türk Grupunun seçim 
fi ekil igley'şi ve «Yasama MeclİEİarinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifi» rhı durumu konularında gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Vaaife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile Güm
rük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'a Dış Eko
nomik ilişkiler Bakanı özer Derbü'm ve 

Dışişleri Bakam Osman Olcay'a da Devlet 
Bakanı Barbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm ve-
kilîik etmelarir/n uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı teskereleri ile 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlığının, komisyonlarının Başkanlık 

Divanı seçimi sonucuna dair tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adalet Bakanı İsmail Arar'm, «Noterlik 
kanunu tasarısı» nın havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan seçilecek üçer üyeden ve 

Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in de, «İlk
okul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eği
tim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
beşer üyeden kurulacak birer Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergeleri kabul olundu, 

Komisyonlarda açık bulunan üyeler için ya
pılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından; 

2 . 12 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tutan 

1. — İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçti
mai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Ka
nunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması 
ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nım tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

lî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Bâzı orman suçlarının affına ve bun

lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 2/518; C. Se
natosu 2/2) (Tarım, Anayasa ve Adalet komis

ine tni (M. Meclisi 1 532; 0. Senatosu 1/1) (Ma- | yonlarma) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili iskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Siva-s), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 7 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

guianmakta ve pek çok vatandaşlarımı?; tesbit 
edilen bu fiyat üzerinden ihtiyaçlarını t^nıiıı et
miş bulunmaktadırlar. 

öte yandan, dar gelirli vatandaşlarımızın du-

7. __ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ne
zih Devres'in, kömür fiyatları ile ilgili olarak 
Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin gecen 
birfenmde ffetpnmolduğu-Cfiindcm dışı kojıusma-
sına cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nezih Devres, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı, söz istiyorsunuz, buyu
run. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yüce Senatonun Zonguldak Üyesi Ahmet De
mir Yüce'nin geçen birleşimde yapmış olduğu 
gündem dışı konuşmasında, kömür fiyatları ile 
ilgili olarak ileri sürdüğü bâzı hususlara değin
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Senatörün de çok iyi bildikleri gibi, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu son yıllarda 
devamlı zarar gören bir kuruluştur. Nitekim, 
Kurum 1970 yılını 202 milyon lira zarar ile ka
patmış ve 1971 yılı programında da 444 milyon 
lira zarar öngörülmüştür. 

Böyle bir durumda, zararın karşılanması için 
uygulanacak iki yol olabilir : Üretilen mala zam 
yapmak veya zararı Devlet bütçesinden karşıla
mak. 

Hükümetimiz konuyu incelemiş ve mevcut 
zararın yalnız kömürden yararlanan vatandaşla
ra intikal edecek bir zamla karşılanması yolunu 
seçmiştir. Esasen, bütçe açıklarının istikrazla 
kapandığı bir dönemde bir başka yol seçilmesi 
de mümkün görülmemektedir. Varılan zam ka
rarı 16 Temmuz 1971 tarihinden itibaren uy-

fumuım da güz önünde bulunduran Hükümeti
miz, bunların kömür ihtiyaçlarını bir yıla varan 
taksitlerle sağlama imkânını da kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu konuda şunu da belirtmek isterim ki, ya
pılan zamlara rağmen, Türkiye Kömür işletme
leri Kurumunun 1971 yılı çalışmaları maalesef 
40 milyon lira sararla kapanacak durumdadır. 

Bu münasebetle şunu da belirtmek isterim 
ki, Bakanlığım artan kömür ihtiyaçlarım karşı
lama tedbirleri yanmda, işletmelerin daha ran-
tabl çalışma düzenine sokulabümeleri için gere
ken çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Bu. is
tikamette yapılan çalışmaların kısa bir zamanda 
biteceğini ümit ederim. 

Bana bu açıklamayı yapma olanağmı veren 
Sayın Senatör Demir Yüce'ye dolayısiyle teşek
kür eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Malatya l'yesi Jlamdi Özer'in, bağımsız 
üyelerin yasama gön vhrini yalımdanım engel 
olucu tutumların satnncalarınn ve bu konuda Baş
kanlık Divanını uyardığına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz iste
me hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız üyelerin yasama görevlerini yap

masına engel olucu tutumların mahzurları hak-
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kında Başkanlık Divanını uyarmak maksadiyle, 
gündem dışı söz istediğimi saygılarımla arz ede
rim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Geçen birleşimde gündem dışı söz talebet-

miştim. Buna ait önergemi Sayın Başkana bir
leşimden dört gün önce verdim ve kendileri ke
sin olarak bana söz vereceklerini beyan ettik
leri için konuşmamı teksir ettirdim. Fakat, ge
çen birleşimde Sayın Başkan, gündem dışı ko
nuşmak istiyenlerin önergelerini oylamaya tabi 
tutarak bu vaatlerini bozdular. Partilere men-
subolanlar oylamayı kazandıkları halde, bağım
sız olduğum için ben bu oylamayı kazanamadım. 
Vicdanların ve izanların takdirine arz ediyo
rum ; benim konuşma isteğim, saflarından ayrıl
dığım veya saflarında bulunmadığım partilerin 
oylarına terk ediliyor. Elbette sonuç bu olacak
tır. Sayın Başkana takdir hakkı tanınmışsa, bu 
hususları da takdir etmesi gerekir. Aksi halde 
hakka, adalete ve mantığa dayanmıyan her tak
dir, keyfilik ve kastîlik ithamı altında zedele
nir, Başkanlığa duyulan güveni sarsar. 

Anayasanın 76 ncı maddesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için; yalnız kendi seçim 
bölgesini veya kendisini seçenleri değil, bütün 
milleti temsil ettiğini söyler. Üyeler yasama 
görevini buna göre yapar. Bu görevi yapabil
mesi için, onu mutlaka bir partinin kanadına 
yamamaya zorlayıcı bu tür davranışlardan şid
detle kaçınmasını Başkanlık Divanından rica 
ediyorum. 

Cumhuriyetin 48 noi yıldönümü için konuş
mak istedim, Senato Başkanı gelecek birleşim 
için söz verdi. O birleşimde de Sayın Mumcu-
oğlu 4 üyenin isteğini, ikisi kendi partisinden 
olduğu için, oylamaya tabi tutmadan kabul etti, 
benimkiyle diğer bir partili arkadaşınkini oyla
maya tabi tuttu; tabiî, benimki reddedildi. 

Bağımsızların talebini takdir eden MBG na 
huzurunuzda şükranlarımı sunarım, Oylarının 
kemiyeti kâfi gelmezse bile, keyfiyeti bağımsız
lara kâfi gelmektedir. 

Sayın senatörler; Hükümeti murakabe et
mek ve sosyal çalkantılara sebebolan bâzı dedi-
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kodularm tahribatını önlemek için gündem dışı 
müessesesini yaşatmaya mecburuz, Bu yoldaki 
sözlü soru veya Senato araştırması aylarca gün
deme alınamamaktadır. Bu süre içinde de kulis
lerden yayılıp millet efkârında kökleşmeye baş
layan tahribata seyirci kalınmaktadır. Bunun 
aydınlığa bir an önce kavuşturulmasını istemi-
yenler, gündem dışı konuşmaları kösteklemeyi 
kendi çıkarlarına uygun bulurlar. Çünkü, so
rumlu kişilerin açıklama yapmalarına yol aç
maktan ürkerler. Çünkü, karanlık niyetlerinin 
beslenip gelişmesine, karanlık cereyanların de
vamını daha uygun g'örürler. Benim bu yoldaki 
konuşma isteğimin reddini Başkanlık Divanı
nın bir tertibi gibi göstermek haksızlık olur. 
Onun bugünkü tutumu samimiyetinin ifadesi 
olacaktır. 

Sayın senatörler; yurdumuza bir kara bulut 
gibi yayılan; Parlâmentoyu, Hükümeti ve Si
lâhlı Kuvvetlerimizi halk efkârında itibarsız ve 
güvensiz hale getirmeyi hedef alan menfi pro
pagandaya karşı, Hükümetin bu kürsüden açık
lama yapmasını sağlamayı en hayatî bir zaruret 
kabul etmiştim. 

Bugün her zamankinden daha çok millet, 
Parlâmento, Hükümet ve Silâhlı Kuvvetler ola
rak el ele, gönül gönüle birleşmek zorundayız. 
Eğer, yurdun ve milletin saadetini rejimin se
lâmetinde ve devamında buluyorsak, parti ve 
hizip kavgalarını bırakıp millet sevgisinde he
pimiz ve bütün Anayasa organları samimiyet
le birleşmeliyiz. 

işte, yapılan dedikoduların yarattığı şüphe 
ve endişeleri açıklığa kavuşturmak amaciyle 
sert ve keskin ifadelerle dolu Ibir konuşma yap
mak istemiştim. Bu konuşmanın metni Sayın 
Başbakanın eline geçmiş ve bu kürsüden onu 
cevaplandırmıştır. Kendisine yaraşan Devlet 
adamlığının sabır, tahammül ve fazileti içinde 
verdiği cevabı takdir edebilmek için, konuşma
mın metnini Yüce Senatoya açıklamayı ve zap
ta geçmesini uygun bulmaktayım. 

Dedikodu çarklarını kıran, yalan ve iftira
lara en ağır darbeyi indiren Sayın Başbakana 
şükranlarımı sunuyorum. Bir Parlâmento üye
sinin en sert ifadelerine karşı, Parlâmentoya 
duyduğu saygının bundan da'ha açık delili ola
maz. Onu bir dikta özentisi içerisinde göster
meye çalışanlar, şerefli Türk Silâhlı Kuvvetle-
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rimizi bu özentinin desteği diye tanıtanlar, be
nim konuşmama verilen asil cevabın darbesiyle 
yerin dibine batacaklardır. Sayın Erim'in açık
lamalarından sonra, Hükümetin ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin Parlâmentoya karsı olan tutumu
na bühtan edenlerin karşısında olmayı vatan, 
millet, 'Cumhuriyet ve namus borcu olarak ka
bul etmekteyim. 

Sayın Erim'in değerini takdir ve müfterile
rin menfur emsilerini keşfetmek için konuşma
mın metnini okumak istiyorum. Hükümetimi
zin ve Silâhlı Kuvvetlerimizin iyi niyetlerinden 
şüphesi ve endişesi olanlar bu karanlık duy
gulardan sıyrılacaklardır. 

İçinde bulunduğumuz ortamda Parlâmento 
ve Hükümet münasebetlerinde görev, sorumlu
luk ve yetki ölçüsü kaybolmaya başlamıştır. 
Daha çok anarşik lıarsketlerin tepkisiyle doğan 
bu Hükümet, bizzat kendi icraatını anarşik 
hale getirmiştir. Hükümet üyelerinden... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, dün, Umumi Heyet 'bunu halletti. 

BAŞKAN — Sayın özer, gündem dışı tale
binizle konuşmanız arasında bir irtibat görüle
miyor. Ben, şahsi müsamahamı kullanmak is
tediğim halde Divanda bulunan diğer arkadaş
larım beni ikaz etmekteler. Ben de sizden Baş
kanlığı müşkül vaziyette 'bırakmamanızı istir
ham edeyim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, 
benim 'burada meçhul olan bir konuşmam, ge
çen birleşimde Sayın Başbakan tarafından ce
vaplandırılmıştır. Bu neyin cevabıdır? O ceva
bın sebebolduğu metni okumakla hem Yüce Se
natoya, hem de Yüce Türk Milletinin efkârına 
her halde bir ışık tutmuş olacağım inancı için
de okumak istiyorum. Lütfederseniz ben bu 
metni okumak istiyorum. Eğer, oylamaya baş
vurmak lûtfunda bulunursanız memnun olu
rum. Lütfen oylamaya başvurun. 

BAŞKAN — Sayın özer, zatıâliniz de gün
dem dışı isteğinizin dışına çıktığınızın farkın
dasınız. 

Lütfen arkadaşlar salonu terk etmesinler de 
neticeleri daha sarih olarak alalım. Çok rica 
edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir ihususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade etmem. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; yapılan dedikoduları en ağır bir 
itham olarak, en ağır lisanla (burada dile ge
tirmiş bulunuyorum. Bunun daha üstünde ağır 
bir lisan kullanılamaz. Fakat, onun karşısında
ki cevabın da ne kadar mülâyemetle, bir Baş
bakana yakışır şekilde olduğunu karşılıklı ola
rak tartmanız bakımından lütfediniz ve bunu 
okumama müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanı tarafsız olarak sizlerin yardım-
lariyle bir gayret içindedir ve çalışmaların sü
kûnetle, suhuletle neticeye doğru gitmesine 
gayret göstermektedir. O bakımdan yegân ye
gân hepinizden yardım istemek faizim de hak
kımız olsa gerek. Sayın Senatörün gündem dışı 
istemiş olduğu görüşme zaten kendi konusunu 
taşmış durumdadır. Şimdi daha fazla görüşmek 
tale'bindedir. Böyle durumlarda «Oylama» diye 
bir müessese yoktur ve görüşmeler sadedi taş
tığı için kendisine ikaz ediyorum; lütfen ko
nuşmalarını toparlasınlar. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan; ibenim gündem dışı konuşmamda, gündem 
dışı müessesesinin frenlenmesinin mahzurları 
da vardır. Binaenaleyh, bu mahzurun ne olduğu, 
gecen sefer verilen cevabın neyin cevabı oldu
ğunu bildirmekle açığa çıkacaktır. Bu bakım
dan lütfederseniz, kulislerde konuşulanı, millet 
huzurunda bu kürsüden arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın özer, bir noktayı istir
ham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Başkanlık Divanının 
bu müşkül vaziyetine ancak yüce kararlarınız 
lir istikamet verecektir. O ibakımdan Sayın 
öser'in konuşmasına devam etmesini oylarınıza 
arz edeceğim; zira kendilerinin böyle bir taldbi 
vardır. 'Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 

Görüyorsunuz efendim, Divanın vermiş ol
duğu karara arkadaşlar da iştirak ediyorlar. 
Çok rica edeceğim efendim, lütfen mikrofonu 
terkediniz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan; peki, ısrar etmiyorum. Arkadaşlarımdan 
% 90 ı oylamada müstenkif kaldılar. Bu müs
tenkif kalınmanın sebebi de sizin takdirinize 
terk edilen husustur. Mademki ısrar ediyorsu
nuz, maksadımı her halde ifade edebildiğim 
düşüncesi ile sözlerime son verir, hepinize say
gılar sunarım. 
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BAŞKAN — Çok kıymetli arkadaşlarım; 
gündem dışı konuşma, 'hepinizin bildiği gibi bir 
Anayasa müessesesidir. Ayrıca, gündem dışı 
konuşmaların ne şekilde (bir tatbikata tabi tutu
lacağı da hepimizin malûmudur. Hiçbir hatibi 
partili veya partisiz diye ayırmak mevzuubahis 
değildir. Başkanlık Divanı fbundan evvelki tu
tumunda da bu tarafsızlığını o hale getirmiştir 
ki, hatibin direnip direnmemesirii nazarı ifciba-
re almadan konuşma arzusunu oylarınıza arz 
etmiştir. Yüce Heyetinizin almış olduğu ka
rara hepimizin ittiba etmesi gerekir. O bakım
dan her hangi bir şekilde bir şahsi mesele mev-
zuubahis değildir. Bu noktayı belirtmeyi vazife 
sayarım. 

3. — Ilatdji Üyesi Enver Buhadtrldntıt, <jüb-
re sıkıntısı çekildiğine ve bu konuda Hükümetin 
gerekli tedbirleri almasına dair e/ündou dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma isteği 
daha var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gübre sıkıntısı konusunda Hükümetin dik

katini çekmek üzere gündem dışı söz verilme
sini saygılarımla rica ederim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, konuşmanızın 
çok kısa olmasını rica edeceğim, buyurunuz 
efendim. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ekim mevsimi içinde -bulunduğumuz şu gün
lerde gübre sıkıntısı mevcut olduğu yolunda 
yurdun her tarafından şikâyetler duymaktayız. 
Bu itibarla birkaç dakikanızı rica ederek konu 
hakkında Hükümetin dikkatini çekmek istiyo
rum. 

Bilindiği üzere, -buğday ekimi Güney illeri
mizde Sonbaharda yapılmaktadır. Buğday eki
minde fbirisi ekim ile (birlikte, diğeri de kış ay
larında olmak üzere iki defa gübre atılır. Ekim 
ile birlikte atılan gübre çeşidi olarak, umumi
yetle buralarda en fazla Meksika tipi buğday 
ekildiğinden, süper fosfat ve amonyum sülfat
tan mürekkep ve piyasada «triple» diye anılan 
suni gübre kullanılması gerekmektedir. Hatay, 
Adana ve Maraş illerinden aldığını mektuplar-
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da bu tip gübre sıkıntısının büyük ölçüde art
tığı ve duyulan ihtiyacın yarısını dahi karşı
lamadığı bildiriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizin bu 
seneye kadar buğday ithal ettiği hepimizin ma
lûmudur. Nüfus artışı ve istihlâk kapasitemi
zin artmasına rağmen bu yıl 'buğday ihraceder 
seviyeye geldiğimiz bir vakıadır. Resmî ve so-
mmiu kişiler bu sene istihsal edilen buğdayın 
depolara sığmadığını, ihraç imkânlarının araş
tırıldığını ifade etmişlerdir. Bu hal, şüphesiz 
memnuniyet vericidir. 

Buğday konusunda iyi iklim şartlarının hü
küm sürmesi yanında, bu seviyeye ulaşmamız
da çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın, Hü
kümetin ve teknik personelin yardım ve tav
siyelerine uymaları ve bunlara kendi gayret
lerini de eklemeleri rekoltede büyük bir rol oy
namıştır. Buğday eken çiftçilerimiz fennî zi-
raa'tin bütün usul ve icaplarını tatbik etmek
te ve bu emeklerine her türlü sermayelerini ek
lemekten çekinmemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; triple tipi suni 
gübre sıkıntısının meydana gelmesinde Hükü
metin ithal politikasının tesir ve rol oynadığı 
ilsri sürülmektedir. Hükümet, gübre ithalâtı
nın tüccar eliyle yapılmasına izin vermemiş, 
birlikler getirsin denilmiştir. Bu tatbikatın, 
yani Ziraî Donatım, Çukoibirlik gibi birliklerin 
yaptıkları ithalâtın çiftçinin ihtiyacını karşıla
madığı anlaşılmaktadır, ithalâttaki yanlış tu
tum ve davranışın bu sıkıntıya sebebolduğu 
yaygın şekilde söylenmektedir. 

Bu pek önemli konu hakkında fiilî ve mü
essir tedbirler alması için Hükümetin dikkatini 
çekmek istiyorum. Çiftçi vatandaşlarımızın sa
bırsızlıkla bekledikleri bu konu hakkında ge
rekli açıklamalar Tarım, Ticaret ve Sanayi Ba
kanları tarafından yapılmalıdır. 

Yüce Heyete müsamahaları için saygılarımı 
sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba
hadırlı. 

/. — Komisyonlarda acık bulunan üyelik
lere secim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündem
de, komisyonlarda açik bulunan üyeliklere se
çim işlemi vardır. 
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Muhterem arkadaşlarını; bu seçimleri bir
kaç birleşimdir yapamıyoruz, arkadaşlarımın 
gayret göstermelerini istirham edeceğim. Liste
ler dağıtılacaktır. 

Açıklar şunlardır : 
Dilekçe Karma Komisyonu için Millî Güven 

Partisinden ve bağımsızlardan birer aday; 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân Ko

misyonu için bağımsızlardan iki aday; 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

için bağımsız bir aday lâzımdır. 
Bu Komisyon için Sayın Ekrem Acuner 

adaylığını koymuştur. 
İçişleri Komisyonunda da iki bağımsız aday 

ve Tarım Komisyonunda da bir bağımsız aday 
için yer açıktır. 

Bir de, Gençlik ve Spor Komisyonunda bir 
bağımsız aday için açık vardır. 

Şimdilisteleri dağıttırıyûxiLn] 
Efendim, hiçbir komisyonda vazife almamış 

iki arkadaşımız var; Sayın Salâhattin Cizreli-
oğlu ve Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu. Bundan 
gayrı, birer komisyona üye olup da ikinci ko
misyonda hakları bulunan Sayın Hikmet İsmen, 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Hüsnü Dikeçligıl, Sa
yın Cemal Tarlan, Sayın Abdurrahman Bayar, 
Sayın Ziya Termen, Saym Ekrem Acuner var
dır. Bu arkadaşlardan Saym Hamdi Özer aday
lığını Bayındırlık Komisyonu için koymuşlar
dır, kaydettik. 

Aday olmak istiyen başka arkadaşları da 
tesbit edelim, lütfen parti idarecileri de yardım
cı olsunlar, efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ana
yasa Komisyonu için Cemal Tarlan'ı teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Anayasa Kom: iyonunda açık 
üyelik yok efendim, orası dolu, 

RSFET RENDECİ (Samsun) — Adaylıkta 
«dolu» olur mu Saym Başkan? 

BAŞKAN — Saym Rendeci, müsaadenizle 
şu noktayı arz edeyim : Lütfen gönderilen liste
leri dikkat buyurursanız boş bulunan yerler 
var. Diğer arkadaşlar teklifte bulunmuşlar, 
adaylıklarını koymuşlar. Benim «dolu» dan bas-
te^tiğim, aday olarak isim vermiş olan arkadaş
lardır; ama aday olarak o simlerin yerine bir 
başka isim de pekâlâ yanılabilir. O, sisin takdi
rinize kalmıştır. Benim yapmaya çalıştığım, şu 
boşluklara birer aday gösterilmesidir. 

Şimdi, tasnif heyeti için üç ad çekiyorum : 
Hüseyin Avni Göktürk?.. Yok. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Saym Baş
kan, listeler yeni dağıtıldı, demin buyurduğu
nuzu tekrar ederseniz kaydedelim. 

BAŞKAN — Hay hay, tekrar ederim efen
dini. 

Saym Abdurrahman Kavak, buradalar mı 
efendim?... Buradalar. Saym Turgut Cebe?.. 
Buradalar. Saym Haldun Menteşeoğlu?.. Bura
dalar efendim. Tasnif heyetine Saym Abdurrah
man Kavak, Saym Turgut Cebe, Saym Haldun 
Menteşeoğlu seçilmiştir. 

Şimdi bir defa daha arz ediyorum. Dilekçe 
Karma Komisyonuna Millî Güven Partisinden 
aday... 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Mehmet 
Pırıltı... 

BAŞKAN— Dilekçe Karma ..KQmisyQEuıı.a 
bağımsızlardan aday?. Saym CizreKoğlu hiçbir 
komisyonda görev almamıştır. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Yok baş
ka efendim. 

BAŞKAN — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
Komisyonuna Sayın Hamdi Özer, aday olarak 
gösterilmiştir. Bir isim daha istiyoruz.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 
Millî Savunma Komisyonunda da adayım, iki 
tane olamaz. 

BAŞKAN — Bir 'isim daha istiyoruz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Abdurrahman Bayar. 
BAŞKAN — Bayındırlık, Ulaştırma, ve İmar 

Komisyonuna Abdurrahman Bayar aday olarak 
gösterilmiştir... 

İçişleri Komisyonuna bağımsız iki aday gös
termenizi rica ediyorum, 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Cemal Tarlan, Hüseyin Kalpaklıoğlu. («Cizreli-
oğlu» .şeşleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar C'izrelioğlu diyor
lar, Saym Salâhattin Cizrelioğlu İçişleri Komis
yonuna aday gösterilmiştir. 

Tarım Komisyonuna bağımsızlardan bir isim 
rica ediyoruz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Örner Lûtfi Hocaoğlu. 

BAŞKAN — Ömer Lûtfi Hocaoğlu... 
Bir de Genç?Jk ve Spor Komisyonu için ba

ğımsızlardan aday istiyoruz. 
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Ekrem Acuner. 

BAŞKAN — Sayın Acuner, yazıyoruz efen
dim. 

Efendim, böylece Güven Partisinden bir 
aday gösterilemiyor, onun da teknik imkânsız
lığı var. 

Bir de Dilekçe Karma Komisyonuna bir ba
ğımsız aday daha rica ediyoruz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Tayfur Sökmen. 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen bağım
sız değil efendim. Sonra, Tüzüğün 17 nci mad
desine göre Dilekçe Karma Komisyonuna gire
cek bağımsız adayın hiçbir yerde üye olmaması 
lâzım. Öyle kimse de kalmamış Efendim, ancak 
bu kadar tesbit edebildik, arkadaşlarımıza bu 
adayları ifade etmiş olduk. 

Buyurun Sayın Akyurt. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ta

mamlanmasına biraz gayret sarf edilse 'iyi olur 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, teknik olarak imkân
sız oluyor. Biz Divan olarak tekrar düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Meselâ, Millî Güven Partisi
nin verecek üyesi yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir üye bir
kaç yere girebiliyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim» Dilekçe Komisyonu
na giremez, başka komisyonda vazifeli olan Di
lekçe Komisyonuna giremez; onun için bulamı
yorlar, mahdut üyeleri var, veremiyorlar. 

Efendim, sepeti koyduruyorum ve hangi 
üyeden bağlıyacağımıza dair ad çekiyorum : 
Şevket Koksal, Ordu, («Adayları bir daha oku
yun» sesleri) 

Arkadaşlarımız bir defa daha adayları oku
mamı istediler. Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
İskân Komisyonuna Hamdi Özer, Abdurrahman 
Bayar; İçişleri Komisyonuna Cemal Tarlan, Sa-
lâhattin Cizrelioğiu; Tarım Komisyonuna Lûtfi 
Hocaoğlu, Gençlik ve Spor Komisyonuna Ek
rem Acuner aday gösterilmişlerdir. 

Efendim oylamaya başlıyoruz. 
(Ordu Üyesi Şevket Koksal'dan başlanarak 

oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; tas
nife geçmeden önce bir noktayı arz etmek mec
buriyetindeyim. 

Arkadaşlarımızın çeşitli sualleri arasında, 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna iki ibağımsız 
üye istendiği halde burada üç yazılı olduğunu 
ifade ettiler. Bunun ikisinin kalması, birisinin 
silinmesi gerektiğini ifade etmek imkânına sa
hih olamadık. Şimdi bu oylama neticesinde elbet
te bunu fark eden arkadaşlarımız olmuştur. Oy
lamada hangi üyeler daha fazla oy alınsa, tabiî 
onlar seçilmiş olacaklardır. O noktayı arz ©de
rim. 

Sayın Kavak, Sayın Cebe ve Sayın Menıteşe-
oğlu'dan kurulu tasnif heyeti lütfen yerini al
sın efendim. 

Efendim, oyunu kullanmayan arkadaşımız 
var mı? («Var» sesleri) 

Oylarını kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim tasnif neticeleri gel

miştir, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 

yapılan seçime (96) üye katılmış ve neticede 
İlişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye üye 
Siirt Ankara 

A.fcrlurrahman Kavak Turgut Cebe 

üye 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

Milli Savunma Komisyonu : 
Hamdi özer 96 
Tarım Komisyonu : 
Hikmet ismen 91 
Ömer Lütfi Hocaoğlu 72 
Abdurrahman Bayar 1 
Hamdi özer 2 
Sosyal işler Komisyonu : 
Arif Hikmet Yurtsever 96 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri : 
Turgut Cebe 95 
Şevket Akyürek 96 
Gençlik ve Spor : 
Ekrem Acuner 47 
Sslâhattîn Cizrelioğiu 8 
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Hamıdi özer 
Tayfur Sökmem 
Hidayet Aydmier 
Hüsnü Dikeçligil 
Manısur Ulusoy 
Turgut Cebe 
Ziya Termen 
Dışişleri Komisyonu : 
Ekrem Acuner 
Ömer Lütfi Hocaoğlu 
Hamdd özer 
AbdurraJhımıan Bayar 
içişleri Komisyonu : 
Cemal Tarlan 
Selâhattdm Cizreloğlu 
Hüseyin Kailpakliıoğlu 
Ömer Hocaoğlu 
Abdurrahman Bayar 
Kudret Bayhan 
Mansur Uluaoy 
Hamdi özer 
Ziya Termen 
Malî ve iktisadi işler Komisyonu 
Şevket Akyürek 
Millî Eğitim Komisyonu : 
Arif Hikmet Yurtsever 
Hüsnü Difkeçligil 
Dilekçe Komisyonu : 
Mehmet Pırıltı 
Enver Bahadırlı 
Ferid Melen 
Selâhattdm Cizrelioğlu 
Tayfur Sökmen 
Anayasa Adalet Komisyonu : 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Turgut Cebe 
Abdurrahman Bayar 
Cemal Tarlan 
Bayındırlık Komisyonu : 
Hamdi özer 
Abdurralıman Bayar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Turgut Cebe 
Tayfur Sökmen 
Ömer Lütfi Hocaoğlu 
Ziya Termen 

8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

79 
11 

1 
4 

72 
44 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

96 

96 
96 

46 
12 
2 

21 
2 

60 
64 
85 
33 

71 
66 
2 
2 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; tasnif 
neticelerime güre : 

Millî Savunma Komisyonuna Sayın Hamdi 
özer 96 oy ile; 

Tanım Komisyonuna Sayın Hikmet ismen 
91, Sayın Ömer Lütfi Hocaoğlu 72 oy ile; 

Sosyal işler Komisyonuna Sayın Arif Hik
met Yurtsever 96 oy ile; 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna Sayın Şevket Akyürek 96, Sayın Tur
gut Cebe 95 oy ile; 

Dışişleri Komisyonuna Sayın Ekrem Acuner 
79 oy ile; 

içişleri Komisyonuna Sayın Cemal Tarlan 72 
oy ile; 

Malî ve iktisadi işler Komisyonuna Sayın 
Şevket Akyürek 96 oy ile; 

Millî Eğitim Komisyonuna Sayın Arif Hük
met YurfcftVftr_9fi, Hüsnü Dikeıçliffll 96 oy ile; 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna Sayın Ab
durrahman Bay ar _, 85, Sayım Turgut Celbe 64 oy 
üe; 

Bayındırlık Komisyonuna Sayın Hamdi 
özer 71, Sayın Abdurrahman Bayar 66 oy ile; 

Seçilmişlerdir. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Gemçlk ve 
Spor Komisyonundaki açık üyelikler için yapı
lan seçimde adaylar gerekli oyu alamadıkları 
için seçilememişler ve münhaller kapatılama-
mıştır. 

içişleri Komisyonundaki açık iki üyelik için 
yapılan seçim sonunda bir üye seçilmiştir, di
ğer üyelik yine rnıünhalıdir. 

Münhal olan komisyonların seçimleri için ye
niden oylama yapmak durumundayız. 

Ancak, görünüşe göre maalesef şu anda ek
seriyet yoktur. Yapacağımız oylamanın bir neti
ce vereceğine Divan olarak inancımız bulunma
dığından ; 

7 Aralık 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

»>•<« 
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V - SOEULAB VE CEVAPLAR 

j _ YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi İl
yas Karaöz'ün, çimento fabrikalarında yapılan 
grevlere dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ayhan Ç-ilingiroğhı'nun yazdı cevabı 
(7/743) 

27 . 9 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

İlyas Karaöz 
Cumhuriyet Senatosu 

Muğla Üyesi 

Bilindiği üzere grevin işletmeye olan mali
yeti, grev süresince işletmenin tamamen veya 
kısmen üretim faaliyetinde bulunmaması sebe
biyle, grevden dolayı katlanmak zorunda kaldığı 
masrafları ile net kâr kayıpları veya zarar ka
zançlarından ibarettir. 

Bu itibarla, Çimento Sanayii Genel Müdürlü
ğüne bağlı Çorum, Trabzon, Niğde, Söke, Balı
kesir, Pmarhisar, Gaziantep, Elâzığ, Van ve Af
yon Çimento fabrikalarında 14 Temmuz 1971 
tarihinde baslıyan ve 10 Ağustos 1971 tarihinde 
sona eren grevin; 

1. Her çimento işletmesinde ayrı ayrı mali
yeti nedir? 

2. Grev sonunda ilp;ili sendika ile imzalanan 
Toplu iş Sözleşmesinin her işletmeye getirdiği 
yıllık malî külfet ne kadardır ve çimentonun ton 
basma maliyetine ne miktar tesir etmiştir? 

3. Grev sebebiyle iç piyasada çimento fiyat
larında artış olmuş mudur? Olmuş ise bir torba 
çimento kaç liraya yükselmiştir? 

4. Grevler, çimento ihracatımıza tesir etmiş 
midir? 

5. işletmelerin .grevden dolayı katlanmak 
zorunda kaldığı masraflar ile net kâr kayıpları 
ne kadardır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı isleri Bürosu 

30.11.1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 9 . 1971 tarih ve 11781/7/843 sa

yılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi ilyas Ka-
raöz'ün, Çimento Fabrikalarında yapılan grevle
re dair yazılı soru önergesi ile ilgili Bakanlığı
mız cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ayhan Çilingiroğlu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi ilyas Ka
raöz'ün yazılı soru önergesi ile ilgili Bakanlı

ğımız cevabı 

Cevap 1.- 5 

Grev, 1 5 . 7 . 1971 günü başlamış; Burdur, 
Bingöl ve Maraş'ta vukubulan deprem felâketi 
sebebiyle Afyon, Elâzığ, Van, Gaziantep illeri 
içindeki bütün işyerlerinde grev ve lokavt hal
leri Bakanlar Kurulunun 15 . 7 • 1971 gün ve 
7/2813 sayılı karariyla yasaklandığı için; 
Afyon, Elâzığ, Van ve Gaziantep fabrikaların
da grev uygulaması 16 . 7 . 1971 günü saat 
13,30 kaldırılmıştır. 

Bunun dışında kalan Balıkesir, Çorum, Pı-
narhisar, Söke, Niğde ve Trabzon fabrikaların
da 15 . 7 . 1971 ilâ 10 . 8 . 1971 günleri ara
sında 26 gün devam eden grevin bu işyelernı-
de tahmil ettiği külfet ve net kâr kayıpları 
ilişik listede ayrı ayrı gösterilmiş'tir. 

Cevap 2 
imzalanan Toplu iş Sözleşmesinin 12 iş

yerinden beherine getirdiği yıllık maılî kül
fet ilk yıl için ortalama tahminen 1 686 000 
Tl. olup ton başına maliyete etkisi 6,56 ton / 

Tl. dır. ikinci yıl için ortalama taihminen 
2 415 000 Tl. olup ton basına maliyete etkisi 
8,25 Ton/Tl. dır. 

iki yıl süreli Sözleşmenin T, Çimento Sa
nayii T. A. Ş. ne yüklediği külfet ioplanıı 
49 200 000 ton başına kümalatif maliyeti 7,40 
Tl. dır. 

Cevap 3 
15 . 7 . 1971 tarihinden 10 • 8 . 1971 tarihi

ne kadar 26 gün müddetle Balıkesir, çorum, 
Pmarhisar, Söke, Niğde ve Trabzon fabrikala
rında süren grev dolayısiyle, bu fabrikalarar 
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satış hinterllandlarında çimento sıkıntısı çekil
memesi, çimentosuzluktan inşaat yatırımları-
nm aksamaması ve spekülatif hareketlere mey-
verilmemesi için durumları daha müsait bulu
nan diğer fabrikalar'dan mezkûr fabrikaların 
satış hinderlandlarmdaki illere, tevziatı grevde 
fbulunan fabrikalardan yapılmak üzere ge
rekli çimento tahsisleri sağlanümıştır. 

Çorum, ve Trabzon fabrikaları bölgesin
deki ihtiyaçlar Bartın Fabrikasmca, Balıke
sir Fabrikasının bölgesindeki ihtiyaçlar Bursa 
ve Afyon fabrikalarınca, Pınarhisar bölgesin
deki ihtiyaçlar Sivas fabrikalarınca, Söke Fab-
rikasmdaki ihtiyaçlar ise izmir Fabrikasınca 
karşılanılmış tır. 

Yukarıda isimleri bildirilen ve grevde olan 
fabrikaların satış bölgelerine mücavir fab
rikalardan çimento sevkedilmis ve muhtelif 
fabrikaların 'bölgeye uzaklıkları nisbetinde ta
şıma masrafları-vc dolaylıolarak- -da -maliyct-

fiyatları artmıştır. Ancak bu arada bâzı fır
satçıların da bu durumdan faydalanmak istedik
leri vakıadır. 

Buna rağmen bâzı fabrikalardan grev böl
gesinde tanzim satışı yapılmak üzere verilen 
kontenjanların tamamı, talep vâki olmadığın
dan kullanılmamıştır. 

Cevap 4 
Memleketimizdeki çimento üretiminin tü

ketime nisbetle en yoğun olduğu bölgeler 
Marmara ve Ege bölgeleridir. Dolayısiyb de 
ihracatın en büyük kısmı bu bölgelerden ya
pılmaktadır. Grevde bulunan fabrikalardan 
ihracı gereken çimentolar, grevde bulunmıyan 
mezkûr bölgelerdeki diğer fabrikalardan 
verilmek suretiyle yapılmıştır. Böylece fabri
kaların ihracat programları diğer fabrikalarca 
yerine getirilmeye çalışıldığından ihracatta kay
da değer bir aksama olmiamıştır.-
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GÜNDEMİ 

7 NOI BİRLEŞİM 
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(Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine (bir yedelk üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
_ _ U I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X ,1. — Köy İşleri Bakanlığı 'kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince ıkalbul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/810; Cumhuriyet Senatosu 1/1270) 
(S. Sayısı : 1666) (Dağıtma tarihi : 119.10.1971) 
(Bitiş tarihi : 20 Ocak 1-971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerime dair Senato araştır-. 
ması ist iyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Ibölgelerarasında artan farklılık ve 
Ibölgesel plâua gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması 'istiyen önerge
si ('10/43) 

3. — Cumhuriyet, 'Senatosu Malatya Üyesi 

Haindi özer'in, Demokratik Cumhuriyet düze-
nind yok etmelk amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda, Senato Araşturnıaısı istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulma'zlığınıa kaldı
rılması hakkında Başjba'kanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Alalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar dlçe Belediyesi-
•fti»~-g-e^-kondtt öfttofte-'b'ölg'csi- inşaatı temssöB— 
da kurulan Cumihuriyet Senatosu Araştırma 
Komisycviu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 11971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin. Tevfik Fikret Lisesine 'dair 
Senato Araştırması istiyen önergesi ('10/46) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 19711 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/1) ( S . Sayısı :1) (Dağıtma tarihi : 6M.1971) 
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A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tefti
hinden aylık bağlanması hakkında kanun te'kli-
finin Millet Meclisince kalbul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütiçe ve Plâu ıko'misyonları raporları (Millet 
Meclisi '2/503; Cumhuriyet Senatosu 2/343) (S. 
Sayısı : 1971) (Dağıtma tarihi : 2 . 11 . 19171) 
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