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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa Mahkemesinin esas 1975/179, 1976/8 
sayılı «Genel Kurul toplantısındaki yeter sayı he
sabına, çalışmakta olan komisyonlarda bulunan üye
lerin de katılmasının, Anayasaya aykırı olduğu ve 
bu uygulamanın, kanunların biçim yönünden ip
talini gerektirdiği» ne dair kararı Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı Ah
met Tevfik Paksu'ya, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın; 

Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'na,» İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'a, Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca'nm; 

Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 yıllarında ve
rilen teşvik ve uygulama belgelerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/45); Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Kore Millet Meclisi Başkanının davetlisi olarak 
5 - 1 0 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kore'yi ziyaret 

edecek Cumhuriyet Senatosu Heyetine seçilen üye
lere; 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine ve 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan Rize 

Üyesi Talât Doğan'a ödeneğinin verilebilmesine dair 
Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, bu Birleşimde sü
resi sona ermekte olan kanun tasarılarının görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 16 Dönüm 
500 Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanunun (S. Sayısı : 603); Gelen 
Kâğıtlardan Gündeme alınarak, Gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı, tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi; 

Tasarının maddelerine geçilmesinin açık oylaması 
sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

17 . 6 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere, Birleşime saat 18.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 6 Haziran 1976 

Pazar günü yapılan seçimlere dair yazılı soru öner
gesi. İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/576) 

l i . GELEN KAĞITLAR 

Teklif 

1. — En az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin Yasa önerisinin Millet Meclisince reddolunan 
metni. (M. Meclisi : 2/335; C. Senatosu : 2/108) (Büt
çe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 10 gün) 

Raporlar 
2. — Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan 

mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge

reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anaya
sa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anaya
sa Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı : 605) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 6 . 1976) 
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3. — 15 , 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı. Askerî 
hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has
taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi ebken-
mesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka

bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/272; C. Senatosu : 1/440) (S. Sayısı : 606) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1976) 

....y.. » © ^ < 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sar.ii : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kas lamonu), Sebahattin Savcı Diyarbakır) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 78 nci Birleşim için yoklama yap 
tıracağım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz yok. Bu itibar!?, bir 

saat sonra yeniden ekseriyet aramak için yoklama 
yaptıracağım. Bir saat sonra toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saaü : 15.10 

-»• *t>» <^m.—<»• 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati . 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ptlacit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamhcy (Kastamonu). Sebahattin Savcı (Diyarbakır) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• 78 nci Birleşimin ikinci yoklama 
sini yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ekseriyet yok. 22 Haziran 19 76 Salı. 

günü saat 15,00'te yeniden toplanmak üzere sağılı
yoruz. 

Kapanma saati : 16.05 

» e - o 
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IV, — SORULAR VECEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABİ 

I. — Cumhuriyet Senatosu Malatya I iyesi 
Hameli Üzer'in. İller Bankası ile Sımel Ltd. Şirke
tine dair soru önergesi ve İmar ve İskân Pahanı 
Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/548) (1) 

6 . 4 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

Soru : 1. İller Bankasınca 1 . 1 . 1970 teinin
den bugüne dek malzeme siparişleri için faizsiz 
avans veriliyor mu? Verilyorsa; 

a) Her yıl için ne kadar TL. faizsiz avans ve
rildiği, 

b) Hangi malzemeler için faizsiz ?vans veril
diği, 

c) Faizsiz avans verildiği tarihten ne kadar 
zaman sonra malzemeler bankaca teslim abrmak-
tadır. 

d) Firmalar avans aldıktan ne kadar zaman 
sonra malzemelerin yüzde kaçını teslim etmekte
dirler? 

Soru : 2. a) İller Bankasının kaç adet depo
su vardır. Bu depolara yurt içinde temin edilen 
malzemeler nerelerden gelmektedir? 

b) Depoya gelen malzemeler belediyelerin te
sislerinde kullanıldığına göre; ikinci bir kez nakliye 
ücreti ödeniyor mu? 

c) İki kez nakliye ücreti ödenmemesi veya kıs
men ödenmemesi için herhangi bir tedbir düşünü
lüyor mu? 

Soru : 3. a) İller Bankası Genel Müdürlüğü
nün teminat mektubu limiti kaç milyon TL.'dır9 

b) Banka hangi şartlarla özel şahıslara teminat 
mektubu vermektedir? 

c) Banka, 1974 ve 1975 yıllarında ne kadar te
minat mektubu kredisini kullanmıştır? 

d) Banka teminat mektuplarını özel s .Kışla
ra ve ne kadarını diğer bankalara vermiştir? (Ban
ka ve şahıs isimleri ayrı ayrı yazılması) 

e) İller Bankasınca özel şahıslara verilen te

fi ) Yazılı soruya ekli sevaplar Kanunlar Mü
dürlüğündeki dosyasındadır. 

minat mektuplarında f
( kaç komisyon alınmakta

dır? 
f) Diğer bankalara verilen teminat mektupla

rında % kaç komisyon alınmaktadır? (1974 ve 1975 
yılları ayrı ayrı yazılması) 

Soru : 4. İller Bankası programları hangi esas
lı:: a göre hazırlanmaktadır ve hangi belediyelerin 
işleri 1976 yıh programına alınmıştır? 

a) Belediyelerin müracaatlarına göre mi? 
b) Banka ihtisas elemanlarının araştırmaları

na mı? 
c) Bilemediğimiz başka yöntemlerle mi? 
d) Bankanın 1976 yılı programına giren işlerin 

hangi partili belediyelere ait olduğu ve progi anıda
ki keşif miktarları? 

Soru : 5. a) İller Bankası hangi tarihten iti
baren asbetli beton boru kullandığını? 

b) Boru üreten firmalar arasında bir anlaşma 
olup olmadığını? 

c) Anlaşma varsa, bugüne değin ne gibi b:ı ted
bir aldığını? 

Soru : 6. Bankaya gelmeden maaş alanlar var-
mıdır? Varsa : 

a) Kaç kişi olduklarını, (İsimleriyle birlikte) 
b) Bu kişilerden bir siyasî partinin genel baş

kanının özel muhafızı da var mıdır? 
Soru : 7. Yaptırılmasında aracı olmak üzere 

İller Bankasınca Simel Limited Şirketine verilmiş 
olup da, halen şirketçe ihalesi yapılmamış bulu
nan yapı, su. kanalizasyon ve elektrik tesisi is: var 
mıdır? Varsa: 

a) Bunların adlarıyle şirkete veriliş tarihle
rinin, (Banka ile şirket arasında imzalanmış proto
kol tarihi) 

b) Protokolün 15 nci madde-ine dayanılarak, 
bunlar için keşif bedelinin c'( 25'i oranında avans 
verilmişse, bunların miktarlarının ve halen hangi 
hesapta bulunduğunun. (Banka mevduat hesap 
numarası belirtilerek) 

Soru : 8. Simel Limited Şirketinin kendi yük
lenicileri ile yaptığı sözleşmelerin 23 ncü maddesi
ne göre, yüklenicilerin tesiste kullanılmak üzere 
dışarıdan satın alacakları malzeme ve teçhizai be
dellerinin satıcı taraflara şirketçe ödenmesi gerek
mektedir. Bu durumda, 23 ncü maddeye istinaden 
ödeme yapılmış tesislerin: 
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a) Tesis adı, müteahhit adı, Sözleşme tarihi ve 
sözleşme bedelinin; 

b) Satıcı taraflara ödenmiş paranın ulaştığı en 
üst seviyenin (Birkaç defada ödenmiş ise, bunların 
toplamı bildirilecek ve mahsubu nazara alınmaya
cak) 

c) Yüklenici istihkakından yapılan tahsilatla 
mahsup edilen miktarın, (Mahsup ediliş tarih' ile 
birlikte) 

d) Yüklenicinin halen borçlu kaldığı miktarın, 
e) Halen yapılması gereken iş mikfarının, bil

dirilmesi, 
Soru : 9. İller Bankasınca Simel Ltd Şti. ne ve

rilmiş ve şirketçe kendi yüklenicilerine ihalesi ya
pılıp, sözleşmeye bağlanmış olduğu halde, herhangi 
bir nedenle yapım işine başlanılmamış işler var 
mıdır? Varsa : 

a) Bunların adlanyle şirkete veriliş tarihlerinin, 
(Banka - şirket arasındaki protokol tarihi) 

b) Protokolün 15 nci maddesi gereğince, bun
lar için ödenmiş r/r 25 avans miktarının, (Ödeme 
tarihi belirtilerek) 

c) Bu avansların halen hangi hesapta Uyun
duklarının, (Banka mevduat hesap numarası) bildi
rilmesi. 

Soru : 10. Bankanın Simel Ltd. Şti."ne yaptır
dığı işlerden, kesin kabulü yapılmış olup, henüz ke
sin hesabı yapılmayan iş var mıdır? Varsa: 

a) İşin şirkete veriliş tarihi, 
b) Kesin kabul tarihi, 
c) Bu işten dolayı şirket üzerindeki avans mik

tarı, 
Soru : 11. İller Bankası bölge binalarının Si

mel Ltd. Şti.'ne verilip verilmediğini : Verilmiş ise; 
a) Banka bölgelerindeki ihtisas elemanlarının 

eksikliğinde mi? 
b) Bölge binalarının Simelce yaptırdığı kent

lerde, bölge müdürlüklerinde hangi ihtisa« dalların
da kaç mühendis ve yüksek mühendis çalışmakta
dır? 

c) Simel Ltd. Şti."nde kaç mühendis ve yüksek 
mühendis çalışıyor? 

d) Bu binaların ilk keşifleri kaç TL.'dır? 
e) Bu binalar son keşif artırmaları ile hangi 

mertebeye ulaşmıştır? 
Soru : 12. 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren Simel 

Ltd. Şti.'ne bankaca verilen tüm tesislerin, 
a) İlk keşifleri, 
b) Bu tesislerin son keşif araştırmalarıyle han

gi mertebeye ulaştığı, 

c) Hangi yüklenicilere ihale edildiği, (Yükle
nici isimleri açık olarak yazılacaktır.) 

d) „ Şirket ihale yaparken, her iş için kaç yükle
niciden teklif istemiştir? (Hangi iş için, hangi yük
lenicilerden teklif istenmiş ise, yüklenicilerin Lımlei'i 
belirtilecek.) 

e) Bir iş için yüklenicilerden teklif istenir
ken, şirketin o yükleniciler üzerinde iş sayısı ve kaç 
TL. iş olduğu, 

Soru : 13. 1 . 1 . 1970 tarihinden sonra, Simel 
Ltd. Şti., İller Bankası dışındaki bankalara mev
duat yatırmışmıdır? Yatırmış ise; 

a) Hangi bankalara, hangi tarihlerde, ne mik
tar para yatırmıştır? 

b) Bu bankalara c/c kaç faizle para yatırmış
tır? 

Soru : 14. a) Bankaca şirkete verilen işlerin 
avansları her iş için ayrı ayrı hesaplarda mı tutul
maktadır? Şayet bir hesapta toplanıyorsa (A) bele
diyesinin parası (B) belediyesine harcanma gibi bir 
durum mevcut mudur? 

b) Bir işin sarf raporuyla, başka bir işin avansı 
kapatılmış mıdır? Kapatıknışsa, hangi işlerin sarf 
raporlarıyle, hangi işlerin avansı kapatılmıştır? 
( 1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki işler için tarihle
riyle birlikte yazılacak) 

Soru : 15. Bankaca şirkete verilen idlerde, Ban
kanın ve Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatları 
aynen mi uygulanıyor? Uygulanmıyorsa; 

a) 1 . 1 . 1970 tarihinden sonra hangi isterde 
uygulanmamıştır? 

b) Hangi kalemlerde değişiklik yapılmıştır? 
c) Bu değişen kalemlerden dolayı kaç TL. yük

selme olmuştur? ( 1 . 1 . 1970 tarihinden itibarer ya
zılacak) 

Soru : 16. Bankaca, Simel Şirketine verilip, bi-
lâhara şirketten geri alınan tesis var mıdır? Varsa: 

a) Bunlar hangi belediyelerin işleridir? 
b) Bu işler için Simel Ltd. Şti. ile protokol im

zalandıktan sonra verilen avans miktarları, 
c) Bankaca bu avanslardan dolayı ilgili bele

diye adına kaç TL. faiz işlendiğini, 
d) Bu durumda olan bir belediyenin zarar; ba

his konusumudur? ( 1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki 
işler için yazılacak) 

Soru : 17. Bankaca Simel Ltd. Şti."ne verilme
den, şirket kendiliğinden herhangi bir belediyenin 
işini, yüklenicilerine ihale etmiş midir? Etmiş ise : 

a) Hangi belediyelerin işlerini ihale etmiştir? 
(1 . i . 1970 tarihinden sonraki işler yazılacak) 
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b) Şirket böyle bir yetkiye sahip midir? I 
Soru ; 18. Bankaca şirkete verilen tesislerini- i 

yükseltmek Banka Müdürler Kumlunun karar al
masına bağlıdır. Banka Müdürler Kurulu karan ol- i 
madan şirket kendiliğinden keşif yükselterek, yük
lenicilerine ihale yapmışmıdır? Yapmışsa; 

a) Hangi tesislerin keşifleri yükselmiştir ve 
ne ölçüde yükseltmiştir? (TL. olarak, 1 . 1 . 1970 ta
lihinden sonrakiler yazılacak) 

b) Bu durumda olupta, devam eden tesisler han- | 
gi yüklenicilerin üzerinde bulunmaktadır? I 

Soru : 19. 1974, 1975 ve 1976 yılında Sime! Ltd. | 
Şti. ve İller Bankasınca ihale edilen kanalizasyon | 
tesislerinde r'C kaç tenzilât sağlandığı (İhale tarih
leri ve hangi yılın birim fiyatlariyle ihcîe edildiği, 
ihaleye esas olan miktarlar TL. olarak yazıbcak.) 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü j 

Dosya : 25 
Sayı : C 3-25/1519 

17 6 . 1976 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Harndi özer'in 
yazıli sora önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 3 . 5 . 1976 gün ve C/3-25'1519 sayılı | 

yazımıza ek. 

» • • ^ • f c C 
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b) 28 . 4 . 1976 gün - ve Kanunlar Müdürlüğü 
8702-3710,7 548 sayılı yazınız. 

c) 8 . 6 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
8702-3710,7 548 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in İller Bankası ile Simel Ltd. Şirketine dair 
yazılı soru önergesinin hemen cevap \erileb;lecek 
10 maddelik bölümü ilgi (a)'daki yazımızla cevap
landırılmış ve geri kalan 9 maddelik bölümü uzun 
araştırmaları gerektirdiği için bir ay sonra cevap
landırılacağı arz edilmişti. 

Bu defa 7 maddenin cevabı hazırlanarak 3 nüs
ha halinde -(Her nüsha 2 klasörde) ilişikte sunulmuş
tur. 

Cevabının hazırlanabilmesi için çok uzun araş
tırmaların yapılması gereken 8 nci madde, ise ancak 
2 - 3 ay sonra cevaplandırılabilecektir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederinı. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı' 
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GÜNDEMİ 

78 NCİ'BİRLEŞİM 

17 . 6 . 197< 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm feeşyüz metf-ekacelik kısmının Ankara Beledi
yesine satılması:hakkında kanunun Millet Meclisin
ce : kabul olunan -metni ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım,: Orman, «Köy işleri, içişleri ve Bütçe ve Plan 
komisyonları rapordan. (M. Meelisi : 1/43; C. Sena
tosu : 1/415) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 19 . 6 . 1976) 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
1. — 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonu
na (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu: 1/437) (S. Sa
yısı : 596 ve 596'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 3.8.1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sultanhaman' 
da vükubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi, (10/27) 

Perşembe 

15,00 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in,..Dördüncü Demir - .^elik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi 10/38). 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/39) 

9. —- Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurullarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/43) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesi
nin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meciisi : 1/406; C. Senatosu: 1/442) (S. Sayısı : 
597) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 
14 , 8 . 1976) 

Devamı arkada) 
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2. — 24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de
ğiştirilmesi «hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/168; C. Senatosu: 1/438; (S. Sayısı: 598) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1976) (Bitiş tarihi: 7.8.1976) 

3 . - 2 6 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla 
değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/364; C. Senatosu 2/105) (S. Sayısı: 600) (Dağıt
ma tarihi . 7.6.1976) (Bitiş tarihi : 28.8.1976) 

4. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu madde
sinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor-

17 . 6 . 1976 O : 2 

lan. (M. Meclisi: 1/236; C. Senatosu: 1/439) (S. 
Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 10.6.1976) (Bitiş ta
rihi: 7 . 8 , 1976) 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla deği
şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/396; 
C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı: 601) (Dağıtma tari
hi : 1 0 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 14.8.1976) 

6. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/398; C. Sena
tosu: 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi: 9.9.1976) 


