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JTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T l 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, TRT'nin turumu; 
Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Milli Eğitim Ba

kanlığı merkez teşkilatında yapılan tayinler; 
Bolu Üyesi Neş'et Akmandor, çok hızlı bir geliş

me gösteren dış ilişkiler; 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege, Cumhuriyet Se

natosu ve Millet Meclisinin yerleşme düzenleri; 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda, Başbakan 

Ecevifin dış gezisi ve demeçleri; 
Konularında gündem dışı birer demeçte bulun

dular. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Çanakkale 

Üyesi İsmail Kutluk'un; 
Dışişleri Bakam Gündüz Ökçün, Cumhurbaşka

nınca S. Ü. Adile Ayda'mn; 

Gündem dışı konuşmalarıyla ilgili konularda açık
lamada bulundular. 

Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçhoğlu'nun 
hastalığına binaen 12 . 6 . 1978 tarihinden itibaren 
21 gün izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi; 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mü
tevellit İdare Şahsi Haklarının Düşürülmesine dair 
1779 sayılı Kanunu Anayasanın 92 nci maddesi ge
reğince görüşecek Karma Komisyona gösterilen aday
lara dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi: 

Tasanlar 
1. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (M. Meclisi : 1/93; C. Senatosu : 1/566) (İçişleri 
Komisyonuna) (Müddet ; 10 gün) 

2. — Sağlık personelinin tam süre çalışma esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (M. Metlisi : 1/135; C. Senatosu : 
1/567) (Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, 
Milli Savunma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarına). (Müddet : Milli Eğitim - Gençlik ve 
Spor ve Kültür komisyonu : 4 gün, Milli Savunma 
Komisyonu : 4 gün. Sosyal İşler Komisyonu : 5 gün, 
Bütçe ve Plan Komisyonu : 5 gün). 

Kabul edildi. 
Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, uîa-

şen, dağıtım ve depolama konusunda (10/59) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanhğmm 13 . 6 . 1978; 

Mason localarına dair (10/7) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanhğmm 6.6.1978ı 

Keban Barajı hakkında (10/50) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının 6 . 6 . 1 9 7 8 ; 

Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunu Adana'ya 
nakledilmesi hakkında (10/64) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının 19 . 5 . 1978; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
uzatılmasına dair tezkereleri kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesince açık bulunan bir asıl ve 
bir yedek üye seçimi sonucunda Genel Kurulda ço
ğulluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 . 6 . 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 

3. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/110; C. Senatosu : 1/568) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna) (Müddet : 10 gün). 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü Görev ve Kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkuı-
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi : 1/112; C. Senatosu : 1/569) 
(Tarım - Orman - Koy İşleri ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarına) (Müddet : Bütçe ve Plan Komisyonu : 
7 gün, Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu 8 
gün). 

Iî, — GELEN KÂĞITLAR 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

_ 2 — 
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5 . - 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eği
tim Bakanlığına bağlı Yüksek ve Orta dereceli okul
lar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders 
ücretleri hakkındaki kanun adının değiştirilmesine 
ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 
1/137; C. Senatosu : 1/570) (Milli Eğitim - Gençlik 
ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonu : 7 gün, Bütçe ve Plan Komisyonu : 8 
gün). 

Teklifler 
6. — Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademi

sinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanu
nu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(M. Meclisi : 2/140; C. Senatosu : 2/131) (Milli Eği
tim •? Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) (Müddet : Milli Eğitim - Gençlik 
ve Spor Komisyonu : 7 gün, Bütçe ve Plan Komisyo
nu : 8 gün). 

7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu de
ğiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü madde
sinin (c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec

lisi : 2/523; C. Senatosu : 2/132) (Bütçe ve Plan 
Komisyonuna) (Müddet: 10 gün). 

8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı mad
delerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 
2/133) (Anayasa Ve Adalet Komisyonuna) (Müd
det ; 10 gün). 

Rapor 
9. — Çocuk mahkemeleri kurulması hakkında 

kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raoru. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13 s 6 ,1978) 

Yazılı Sorular 
10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 

Akşit'in, Denizli ili dahilindeki okullarda yapılan 
tayin ve nakillere dair yazılı sorusu. (7/929) (Milli 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, Adana ilindeki toplum po
lisi sayı ve kalitesinin artırılması için ne gibi önlem
ler düşünüldüğüne dair yazılı sorusu. (7/930) (İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

-*• •*«&>&<.&>*•*—•+* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Sırn Atalay 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 65 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz sağlanamamıştır. Bir 

müddet geriye bırakmakla da sağlanacağı gözükme
mektedir. 

Bu nedenle, 15 Haziran 1978 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.10 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, Adana Karatas - Hurma Boğazı Dalyanı
na dair sorusu ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/889) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygı ile 
rica ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

1. Adana Karataş - Hurma Boğazı Dalyanının 
Karataş'ta diğer bir dalyam ihale yolu ile almış olan 
DALKO Kooperatifine 15 yıl süre ile ihalesiz veril
diği veya verileceği doğru mudur? 

2. Doğru ise mahallin malmüdüritnün başkanlı
ğında kurulan komisyonun gene mahallin rayicine 
göre tespit etmiş olduğu senelik 3 milyon 9 yüz bin 
lira icar bedeli üzerinde mukavele yapılmış mıdır? 

3. DALKO Kooperatifi idarecilerinin (Ashnda 
kooperatifin sahipleri) mal müdürüne ve diğer ko
misyon üyelerine size bunu yalatacağız deyip oradan 
ayrıldıkları söylenmektedir. Bu husus Bakanlığa in
tikal etmiş midir? Etmemişse Bakanlık bununla ilgi
lenir mi? 

4. Karataş'ta her yıl 1,6 milyon senelik kira 
getiren Ağyatan dalyanı geçen yıl orada mevcut iki 
kooperatif arasında ihaleye çıkarılmış ve ihale so
nunda senelik kirası 11 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu tecrübe ihalede Hazinenin kazançlı çıktığım tes
pit ettiği halde Hurma Boğazı dalyanının ihalesiz 
verilmek istenmesi Hazine menfaatini haleldar etmez 
mi? 

5. Göl olmadığı ve denizle açık irtibatı bulun
duğu halde üretme havuzu projesi yapılarak dalyanın 
ihalesiz alınmak istenmesi mümkün olmayan bir işi 
normal bir iş gibi göstermek değil midir? 

6. Bir işte rekabet olunca ve talipler müsavi 
şartları haiz bulununca Hazine menfaati ihaleyi ge
rektirmez mi? 

7. Hurma Boğazı dalyam ihalesiz ve 15 yıl sü
re ile verilirse proje gereği çalışamayacağına göre 
bundan doğacak Hazine zararı kimin uhtesinde ka
lacak ve mesulü kim olacaktır. 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Mile : 3363-14/78-Şb.4/3 Md. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 10 . 5 . 1978 günlü 

15206-6464/7/889) sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal

dı'nın Adana Kartaş - Hurma Boğazı Hah/anına 
ilişkin yazılı soru önergesinde değinilen hususlar aşa
ğıda madde sırasına göre açıklanmıştır. 

1. 1380 sayılı Su Ürünleri Yasasımn 4 ncü mad
desinin son fıkrası üretme havuzu kurulacak istihsal 
yerleri 30 yıla kadar kiraya verilebilir «hükümlü» ta
şımaktadır. 

Sınırlı Sorumlu Dalko Su Ürünleri Kooperatifince 
hazırlanan ve 30 yıllık üretimi içeren Hurma Boğa
zı Dalyanı ıslahı ve kefal yetiştiriciliği projesi Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca incelenerek 
onanmış ve uygulanması hususu 21.3.1978 gün ve 
0102002/748/24567 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. 

Ayrıca, aynı Bakanlığı 22.3.1978 günlü ve 784 sa
yılı yazıları ile sözleşmede yer alması gereken teknik 
koşullar, 4.5.1978 günlü ve 41684 sayılı yazdan ile 
projenin uygulanmasına esas olacak üretim ve maliyet 
bedelleri bildirilmiş ve 8.5.1978 günlü ve 1317 sayılı 
yazıları ile de dalyanın limnolojik ve biyolojik özel
likleri dikkate alınarak saptanan fiyatların esas alın
ması istenilmiştir. 

Bunun üzerine istihsal bölgesinde kurulmuş diğer 
kooperatif olan Sınırlı Sorumlu BALKO Babkçdık 
İstihsal ve Satış Kooperatifinin balıkçı üyelerinin de 
mağdur olmaması için her üyeye ayrı ayrı tebligat 
yapılması, ve kendilerine tanınacak en çok 15 gün
lük süre içerisinde DALKO Kooperatifine üye olmak 
istediklerini bildirmeleri halinde üyelik kayıtlarının 
sağlanması koşuluyla, 1380 sayıh Yasanın 4 ncü mad
desi uyarınca proje sahibi SS Karataş DALKO Su 
Ürünleri Kooperatifine 15 yıl süreyle kiraya verilme
si yoluna gidilmiştir. 

2. Tahmini kira bedeli tespit işlemi sonuçlan
madığından Dalko Kooperatifi ile henüz sözleşme 
düzenlenmemiştir. 

Ayrıca, Gıda - Tarım ve Hayvancıhk Bakanlığı 
uzmanlarınca hazırlanıp anılan Bakanlıkça gönderi-
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len kira tespit raporunda belirlenen bedel ile 2490 
sayılı Yasaya göre oluşturulan yerel komisyonun be
lirlediği bedel arasında büyük bir fark olduğu görül
düğünden tamamlayıcı bir incelemeye gereksinme 
duyulmuştur. 

3. Bu maddede yer alan iddia ve söylentiler 
henüz Bakanlığımıza yansımamış olmakla beraber 
olayın niteliği halanda mahallinden alınacak bilgiye 
göre gereğinin yapılacağı tabiidir. 

4. Su ürünü istihsal yerleri artırmaya çıkarılma
yıp 1380 sayılı Yasanın 4 ncü maddesine dayanılarak 
çıkarılan ve Resmi Gazetenin 5.1.1975 günlü 15109 
sayılı nüshasında yayınlanan yönetmelik uyarınca is
tihsal bölgesinde kurulmuş ve yönetmelik koşullarını 
taşıyan Su Ürünleri Kooperatiflerine pazarlık ihale
siyle kiraya verilmektedir. Ancak, başvuruda bulunan 
kooperatiflerin eşit koşulları taşıması halinde yönet
meliğin 9/d-2 maddesi uyarınca aralarında yapılacak 
açık artırmada en yüksek bedel teklifinde bulunan 
kooperatife kiralanmaktadır. 1 aylık ilân süresi içe
risinde başvuruda bulunulmaması veya başvuruda bu
lunmakla beraber yönetmelik koşullarım taşımamala
rı halinde 2490 sayıh Yasanın artırma hükümleri 
uyarınca kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmak
tadır. 

5. Üretim projesi, dalyanın İslahı ile birlikte 
dalyan sahasına dahil 10 hektarlık bir alanda kefal 
yetiştiriciliğini de içermektedir. 

6. Hazineye ait taşınmazların 2490 sayılı Yasa
nın artırma hükümleri uyarınca kiraya verilmesi esas
tır. Ancak, artırma suretiyle kiraya verilmesi halinde 
doğacak rekabet doğal kaynakların tahribine yol aça
cak nitelik kazanabilir. Dolayısıyla rekabet koşulları 
için de hareket etmek her zaman kamu yararına ol
maz. 

Bu nedenledir ki, su ürünü üretimini teşvik etmek 
ve geçimim su ürünü üretiminden sağlayan kişilerin 
oluşturduğu kooperatiflerin yaşaması ve güçlenmesi
ne olanak tanımak için 1380 sayılı Yasanın 4 ncü 
maddesi istihsal yerlerinin artırmaya çıkarılmayıp ön
celikle ve pazarlıkla Su Ürünü Kooperatiflerine kira
ya verilmesini öngörmüştür. 

7. İstihsal. yerlerinin bedelsiz kullanılması söz 
konusu olmadığına, kira bedeli de henüz belirlenme
diğine ve 1380 sayılı Yasanın 4 ncü maddesi su ürü-
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nü istihsal yerlerinin pazarlıkla kiraya verilmesini 
öngördüğüne göre Hazine zararının doğması için bir 
neden görülmemektedir. 

Bilgileri arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 28 Ocak 1978 tarih 
ve 16183 sayılı Resmi Gazetede neşrolunan «1978 yı
lı ithalat Rejimi Kararının» 16 ncı maddesine dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin ya
zılı cevabı. (7/895) 

10 . 5 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Ticaret Bakam tarafın
dan yazıh olarak cevaplandırılmasına delalet buyrul-
masını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

28 Ocak 1978 tarih ve 16183 sayılı Resmi Gaze
tede neşrolunan «1978 yık İthalat Rejimi Karan» nın 
16 ncı maddesi: «Gümrük Kanununun 118 nci mad
desine göre memleketimizde tamamlayıcı veya değer
lendirici az veya çok bir işçilik görmek üzere geçici 
olarak ithal edilecek maddeler ile ilgili esaslar Tica
ret, Maliye, Gümrük ve Tekel ile Sanayi ve Teknolo
ji bakanlıklarınca tespit ve ilan olunur» diyor. 

1. Bu esaslar tespit edilmiş midir? Edilmişse han
gi tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır veya halen 
yürürlükte olan «Geçici kabul» esasları nelerdir? 

2i Bu müessese milli ekonominin üretim ve ona 
bağlı olarak ihracat potansiyelini harekete geçirmek 
maksadına maruftur. Böyle olduğuna göre tatbikat
ta geçici kabul yoluyla giren maddelerin ihracında 
«gerekli muameleleri içerde gördükten sonra» aynı 
firmaya sevkedilmesinin zaruret ve faydası nedür? Ve
ya bir başka deyişle geçici kabulle giren maddelerin 
az veya çok işlendikten sonra başka bir alıcıya ihraç 
edilmesinin ne gibi mahzurları vardır? 

3. Dövizsizlik içinde kıvranan Türkiye'nin dö
viz harcamasına ihtiyaç göstermeden döviz kazanma
sını sağlayacak başka tedbirler düşünülmekte midir 
ve nelerdir? 
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TC I 
Ticaret Bakanlığı 9 , 6 , 1978 

Dişticaret Genel Sekreterliği 
Teşvik ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü 
Dosya No. : 24.1.58/5742 

Konu : Yazdı soru önergesi Hk. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına i 
İlgi : 1) 12 . 5 . 1978 gün ve 15209-6466-7/895-

13113 sayılı yazınız. 

2) 31 . 5 . 1978 gün 24.1.58/5529 sayılı yazı
mız. I 

İlgi (1) de kayıtlı yazınız ekinde yer aîan Cum
huriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi 
Sayın Fethi Çeîikbaş'ın 10 Mayıs 1978 günlü yazıh 
soru önergesi ile Bakanlığıma yöneltilmiş bulunan so
rular aşağıda cevaplanmıştır. 

1. 28 Ocak 1978 tarih ve 16183 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan «İthalat Rejimi Kararı» nm 
16 ncı maddesinde bahse konu, Gümrük Kanununun 
118 nci maddesine göre memleketimizde tamamlayı- j 
cı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik görmek 
üzere geçici olarak ithal edüecek maddeler ile ilgili 
esaslar, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Sana
yi ve Teknoloji bakanlıklarınca tespit edilmiş olup; I 
17 Şubat 1973 gün ve Mükerrer 14451 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan «1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 118 nci maddesine göre geçici olarak girecek eş
ya hakkında yapılacak işleme dair yönetmelik» ile 
ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yönetmelik halen yürürlükte olup, bir fotoko- I 
pisi eklidir. Halen yürürlükte olan geçici kabul esas
ları anılan yönetmelikte belirlenmiştir. 

2. Önergenin ikinci sorusunda yer alan, geçici I 
kabul yoluyla giren maddelerin ihracında, gerekli mu
ameleleri içeride gördükten sonra, aynı firmaya ih- I 
raç edilmesi zarureti bahse konu değildir. Geçici ka
bul ile giren maddeler; az veya çok işlendikten sonra J 
ithal edilen firma dışında bir alıcıya ihraç edilebile
ceği gibi, ithal edilen ülke dışında başka bir ülkeye-
de ihraç edilebilir. I 

3. Önergenin üçüncü bölümünde döVlz harcama
sına ihtiyaç göstermeden döviz kazanmasını sağlaya

cak başka, tedbirler düşünülmekte midir ve nelerdir 
sorusu yer almaktadır. 

Tediye bilançosunun döviz kazandırıcı en önemli 
kalemi malumları olduğu üzere ihracattır. Bakanlığım 
ihracatı geliştirmek ve döviz girdilerimizi artırmak 
için gerekli önlemleri almaktadır. 

Ahnan önlemleri şöyle sıralayabiliriz. 
a) Her yıl yayımlanması mutad olan ve 17.7.1975 

tarihinden beri yayımlanmamış bulunan «İhracat Re
jimi Kararı» bu yıl 30 . 4 , 1978 tarihinde yayımlan
mıştır. Anılan kararname ile ihracatta formaliteleri 
azaltıcı uygulamaya güven ve kolaylık sağlayıcı yeni 
düzenlemeler getirilmiştir. 

b) İhracat kredilerinin uygulaması geliştirilmiş 
ve ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarının yeterli 
ölçüde karşılanabilmesi gayesi ile; 

— Yaş meyve ve sebze ile su ürünleri ihracatçı
larının kredi kaynağı olan «Özel İhracat Fonu» im
kânlarının 750 milyon TL. dan 1,5 milyar TL. ya çı
kartılması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu 
kredilerden yaş meyve ve sebze ile su ürünleri ihra
catçıları yanında, tarım ürünleri ihracatçısı olan Ta
rım S^iış Kooperatifleri ve Kooperatif Birliklerinin-
de yararlandırılması için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır. 

— Genellikle Sanayi mamulleri ihracatçılarımızın 
kredi kaynağı olan, «İhracata Yönelik İmalat ve Ha
zırlık Safhası Kredi» leri geliştirilmiştir. 

c) İmalatçı = ihracatı ve madenci ^ ihracatçıları
mızın; ihracata yönelik üretim faaliyetlerini sürdüre
bilmeleri için gerekli ithal malı hammadde, ambalaj 
maddesi ve yatırım malı ile yedek parça ihtiyaçları
nın transfer gecikmeleri nedeni ile karşılanamaması 
durumunu bertaraf etmek ve ihracata yönelik üretim
de devamlılığı sağlamak amacı ile «İhracatı Teşvik 
Döviz Fonu» kurulmuştur. 

d) İhracatta vergi iadesi sistemini günün ve eko
nominin gerektirdiği şartlara uydurmak için çalışma
lar sürdürülmektedir. 

e) Geçici kabul sisteminde meydana gelen dar 
boğazlan ortadan kaldırmak ve sistemin işlerliğim 
artırmak gayesi ile Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Tek
noloji, Maliye bakanlıkları ile birlikte çalışmalar sür
dürülmektedir. 
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f) Yeni ihracat rejimi ile kurduğumuz «İhracat 
Koordinasyon Kurulu» çalışmaları çerçevesinde; ih
racata yönelik her sanayi dalının, ihracat potansiyeli 
bulanan her sektörün ve ihracatla ilgili bakanlıkların 
temsilcileri ile birlikte ihracat ile ilgili sorunları ve 
dar boğazları sektör ve sanayi kolu bazında tek tek 
tespit etmekteyiz. Bu tespit sonucu ortaya çıkacak 
olan her darboğazın açılması, ihracata yönelik üre
timin artması ve ihracatın gelişmesi için gerekli ön
lemler alınacaktır. 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun 118 nci Maddesine Göre Geçici Olarak Girecek Eşya Hakkında Yapılacak 
İşleme Dair Yönetmelik 

Madde 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 nci maddesi ile tesis edilen hükme dayanılarak döviz 
tahsisi suretiyle bedeli ödenerek veya dövizsiz olarak dışardan getirilerek memleket içinde başkaca maddeler 
katılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten ve yarı mamul ve
ya mamul hale getirilmek üzere memlekete geçici olarak ithal edilmek istenen ham veya yarı mamul madde
ler için aşağıdaki maddelerde gösterildiği şekilde kurulan komisyonun kararma göre Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından önceden izin alınması gerekir. 

Madde 2. — İşçilik görmek üzere geçici olarak ithal edilecek eşya için her defasında (Ek : A) formüle 
göre düzenlenecek 3 nüsha dilekçe ile ithalatı yapacak firma tarafından eşya Gümrüğe getirilmeden evvel 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Sanayi Dairesi Reisliğine) başvurulur. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak başvurma üzerine istek hakkında Sanayi Dairesince gerekli 
inceleme yapılarak sonucu, bir yazı ile (iki nüsha) ve firma dilekçesinin iki örneği eklenmek suretiyle, Güm
rük ve Tekel Bakanlığına ve bir nüshası da bilgi için Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmek suretiyle 
bildirilir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu yazısında eşyanın göreceği işçilik derecesi işçilik ücreti ve sair mas
raflar ve alacaklar ve fire nispetleri ve diğer hususlar belirtilir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal ettirilen konu, Gümrükler Ge
nel Müdürü veya tevkil edeceği yetkili şahsın Başkanlığında Maliye, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakan
lıklarınca yetkili kılınacak birer temsilcinin katılması ile kurulacak komisyonda incelenip karara bağlanır. 

Bu komisyon ayda birden az olmamak üzere ve ihtiyaca göre işlerin süratle sonuçlandırılması için topla
nır ve komisyon kararları çoğunlukla alınır. 

Çoğunluk kararına katılmayan üye görüşünü komisyon kararına ait tutunağın altında açıklar. Oylarda eşit
lik halinde Başkanın olduğu taraf üstün tutulur. 

Komisyonca alman karar olumlu ve istek sahibi Sanayici ise durum Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ilgili 
firma ve Gümrük İdaresine tebliğ olunur. İstek sahibi sanayici değil ise o takdirde kesin müsaade verilmez
den önce kendisinden, Sanayici firmayı tespit bakımından bu işi yaptıracağı sanayici ve iş yeri ile aralarında 
noterlikçe düzenlenen anlaşma istenir. 

Komisyon kararı dileğin reddi niteliğinde ise bu takdirde Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yalnız müracaat 
sahibinin dilekçesinde gösterilen adresine gönderilecek bir yazı ile bilgi verilir. 

Komisyon kararı Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ilgili firma ve Gümrük İdaresine tebliğ edilmeden evvel 
gümrüklere getirilecek eşya geçici kabul rejimine tabi tutulmaz. 

Madde 3. — İşçilik görmek üzere Türkiye'ye geçici olarak ithal edilecek eşyanın ithalatçısının bu eşyayı 
işleyecek olan sanayi müessese veya aracı bir firma olması ve ithalat ve ihracatın bu firma tarafından 
yapılması şarttır. 

Bilgilerinizi ve cevabımın önerge sahibi Cumhuri
yet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Sayın 
Fethi Çeiikbaş'a iletilmesini müsaadelerinize arz ede
rim. 

Teoman Köprülüler 
Ticaret Bakanı 

Ek : 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 nci 
maddesine göre geçici olarak girecek eşya hakkında 
yapılacak işleme dair Yönetmelik. 
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Geçici giriş gümrük işlemleri münhasıran Gümrük Başmüdürlükleri ile Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
lüzum görülecek gümrüklerde yapılır. Ve ihracatın malın ithal muamelesini yapmış olan Gümrükçe so
nuçlandırılması şarttır. 

Madde 4. — İşçilik görmek üzere getirilecek eşya hakkında geçici ithal talepleri 2 nci maddede bahse
dilen komisyon tarafından olumlu olarak karara bağlandığı ve bu karar ilgili gümrüğe tebliğ edildiği tak
dirde, ithalatçı firma tarafından Gümrük Kanununun 120 nci maddesine ve Gümrük Yönetmeliği esasla
rına göre düzenlenecek geçici kabul beyannameleri eşyanın ithal işlemini yapacak Gümrük İdaresine itha
latçı tarafından tescil ettirilir. 

Beyannamenin tescilinden sonra gümrük idaresince, eşyanın muayene ve tespiti yapılır. Bu tespitte eşya
nın tümünü temsil edecek şekilde her birinden yeteri kadar örnek alınır. Ve durum bir tutanakla belirti
lip örnekler mühürlü olarak ihraca kadar saklanır, 

Çıkış sırasında işlenmiş eşyanın bu örneklerden yapıldığının ilmin ve eşya tekniğinin icaplarına göre yet
kili resmi mercilere şevki suretiyle kontrollarının ve ayniyat tespitlerinin en az bir müdür muavinin, bunun 
yokluğunda müdürlükçe gösterilecek bir şahsın başkanlığındaki kurul eliyle yapılması şarttır. 

Gümrük vergi ve resimleri tahakkuk ettirilmek ve teminata bağlanmak ve yürürlükteki Türk Parası Kıy
metini Koruma hakkında Kanun ve kanarlar gereğince Kambiyo mercilerine hitaben (ek B) deki formüle 
uygun taahhütname alınmak suretiyle geçici kabul işlemi tamamlanır. 

Eşyanın ithalini müteakip Gümrük idaresince ilişik (ek C) formül doldurulup resmi mühür ve imza ile 
onaylandıktan sonra devire beyannamesine eklenmek üzere kambiyo murakabe merciine aynı gün taahhütlü 
olarak gönderilir. 

Madde 5. — İşçilik görmek üzere geçici olarak ithal edilecek eşyanın işçilik ücreti, yükleme, boşaltma, 
ambalaj vesair hizmet ve masraflarla bunlardan mütevellit hak ve alacaklara ait dövizler Türk Parası Kıy
metini Koruma Hakkında Kanun ve kararlar hükümlerine tabidir. 

Madde 6. — İşlenmek üzere Türkiye'ye geçici olarak ithal edilecek eşyanın ithal izninde kaydedildiği 
üzere işlenerek en geç 6 ay içinde yeniden ihracı aksi takdirde gümrük antreposuna kaldırılması şarttır. 

Altı aylık müddet içinde yeniden ihraç edilmeyen eşyanın işlensin işlenmesin, süresi uzatılmaz. Ancak 
yangın, tabii afetler fabrika veya imalathanenin her hangi bir nedenle hasara uğraması veya kabul edilecek 
diğer mücbir ve haklı sebeplerle bu altı aylık süre içinde ihraç edilmemesi takdirinde zorlayıcı sebepler 
resmi belgelerle tevsik edilmek ve eşyanın varlığı ispat olunmak şartiyle ve eşyanın ithal işlemini yapan 
gümrük idaresi kanalı ile ve süre bitiminden evvel vaki temdit istekleri 2 nci maddede bahsedilen komis
yonca incelenir. Ve Komisyonun teklifi üzerine duruma göre Gümrük ve Tekel Bakanlığınca süre uzatı
labilir. Uzatılacak süre onsekiz ayı geçemez. 

Süresi içinde ihraç edilmeyen eşyanın vergileri gümrük idaresince ve 10 ncu madde gereğince ithalat 
ihracat muamelelerini tavassuta yetkili ticari bankalara yatırılan teminat da gümrük idaresinin bildirişi üze
rine banka tarafından Hazine adına ialad kaydedilir. İthalat sırasında Gümrükçe alınmış bulunan taahhüt
name kovuşturma yapılması için ilgiü kambiyo merciine derhal gönderilir. 

Madde 7. — İşlenmek üzere geçici olarak Türkiye'ye ithal edilen eşya ithalatçı firma deposunda, imalat
hane, fabrika veya işlendiği mahalde Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakanlıkları 
müfettişleri, Sanayi müfettişleri, murakıp ve kontrolörleri ve Gümrük memurları tarafından her zaman görü
lüp kontrol edilebilir. Bunun dışında komisyon kararı ile de kontrol yaptırılması mümkündür. 

Mahallindeki Gümrük İdaresine başvurularak yazılı izin alınmadıkça bu gibi eşyanın anılan yerlerden çı
karılıp başka bir yere şevki halinde 8 nci maddeye göre kovuşturma yapılır. 

Dört bakanlık teşkilâtı tarafından bu hususta vukuu bulacak talepler üzerine, ithalatçı firma veya onun na
mına iş gören kimseler, eşyanın bulunduğu yer ile yapılan işin imalat safhasının gösterilmesi ve buna ait bel
gelerin istek halinde ibrazı zorunludur. 

Madde 8. — Geçid olarak ithal edilecek eşyanın en geç altı ay içinde ihraç edilmemesi ithalatçısı tara
fından başkalarına devredilmesi ve izin dışında başka işlerde kullanılması ve yetkili olanlar tarafından kontrol 
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ve görülmesine engel olunması gibi hallerde ilgililer hakkında yürürlükteki Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nun ve kararları, 1918 sayıh Kaçakçıhğın Men ve Takibine Dair Kanun ve 1615 sayıh Gümrük Kanununun 
hükümlerine göre kovuşturma yapılır, 

Madde 9. — İşlenmek üzere geçici olarak ithal edilen eşya giriş sırasında tespit edilen esas ve şartlar dai
resinde ithal tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mamul ve yarı mamul halde ihraç ve gördüğü işçilik 
dolayısıyla tahakkuk edecek bilûmum ücret hizmet, masraf hak ve alacaklara ait dövizlerin getirilip yetkili 
bankaya satıldığı belgelendiği takdirde, ithal sırasında teminata bağlanan gümrük ve diğer vergi ve resimleri 
ithalatçıya iade ve mahsup işlemi yapılır. Durum Gümrük ldares>ince Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve ilgili 
kambiyo merciine bildirilir. 

Madde 10. — 2 nci madde gereğince kurulan komisyonda geçici ithal taleplerinin olumlu olarak kara
ra bağlanması ve keyfiyetin Gümrük ve Tekel Bakanhğınca ilgili firma ve Gümrük İdaresüne tebliği üzeri-
rine izin alan firma tarafmdan geçici olarak ithal edilecek eşyanın Gümrük Kanununun 65 nd maddesine 
göre kabul edilecek normal kıymeti ile eşyaya terettüp eden vergi ve resimlerin ilâvesi ile bulunacak değerin 
dış ticaret rejimine ait ithalat kararı gereğince % 10'a tekabül nakdi teminatın ithalat, ihracat işlemlerine 
tavassutta yetkili ticari bankaya yatırıldığına dair bu bankadan alınacak belge gümrük işlemini yapacak 
Gümrük idaresine verilir. Gümrük İdaresince bu belgelerin alınmasından sonra gümrük işlemi tamamlanır. 

Resmi sektörün, bu gibi ithalatı için % 10 teminat aranılmaz. 
Özel sektör tarafından yapılacak işçilik, münhasıran gemi inşaası olduğu takdirde, yukarıda sözü edilen 

teminatın nakit yerine banka mektubu olarak kabulü veya ipotek vazı suretiyle gayri menkulerinin kabulü 
de mümkündür. 

2 nci maddede anılan komisyonca müracaatların tetkiki sırasında, eşyanın iş piyasa yönünden arz ettiği 
önem ve özellik gözönünde tutularak bahsi geçen % 10 teminat, gerektiği miktarda, artırılabilir. 

Geçici kabul yoluyla sokulan eşya, verilen izne uygun olarak süresi içinde ihraç edildiği takdirde, yetkili 
ticari bankaya verilen teminat, Gümrük İdaresinin bildirisi üzerine bankaca ilgili firmaya iade edilir. Ak
si halde teminat Hazine adına irada alınır. 

Madde 11. — Bu yönetmelik hükümlerine göre Gümrük ve Tekel Bakanhğınca Gümrüğüne tebliğ edi
lecek geçici ithal izinleri taşıdığı tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Eşyanın ithalini müteakip bu ithalat en geç-
onbeş gün içinde Gümrükçe, Gümrük ve Tekel Bakanlığına ithal ve kıymeti itibarıyla bildirilir. Eşyanın gi
rişinden itibaren altı ay içinde yurttan ihracı mecburidir, 

İzin belgelerinde malın ihraç edileceği memleket ve firma ayrıca belirtilir. İhraç sırasında bu konuda çı
kacak değişiklikler gümrüklerce kabul edilmeyerek Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal ettirilir ve 2 nci mad
dede anılan komisyonca karara bağlanır. 1 nci fıkradaki süre, yukarıda belirtilen komisyonun mütalaası 
üzerine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca işin özelliğine göre en çok onsekiz ay uzatılabilir. 

Madde 12. — Bu yönetmeÜk Gümrük Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı ve dış tica
ret rejimine ait ithalat kararının verdiği yetkiye istinaden Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarınca hazırlanmıştır. 

Madde 13. — Bu yönetmelik hükümleri Gümrük Kanununun 118 nci maddesi kapsamına giren bütün 
meselelerde uygulanır. 

Yönetmelikte, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde, bu yönetmeliğin 2 nci maddesinde adı geçen 
komisyon, gümrük mevzuuatı, bilimsel içtihatlar ve yargı kararlarından yararlanarak karar verir. 

Madde 14. — 5.6.1967 günlü 12613 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 257 sayıh 9.6.1967 günlü genel
genin eki yönetmelik ile bu yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren 25.2.1971 günlü 26, 27 sayıh genelgeler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1. — Bu yönetmeüğin yayımından önce kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre ithal edi
lip işlenmekte bulunan eşyanın imal kontrol ve ihraç safhaları, süreler saklı kalmak üzere, bu yönetmelik 
hükümlerine tabidir. 
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Geçici madde 2. — Bu konuda kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanhğma 
yapılmış ve Gümrük ve Tekel Bakanhğma intikal ettirilmiş bulunan müracaatlardan; 

a) Gümrük ve Tekel Bakanlığınca gereği gümrüğüne tebliğ edilmemiş ve fakat fiilen ithali yapılmamış, 
b) Sanayi ve Teknoloji Bakanhğından Gümrük ve Tekel Bakanhğma gönderilmiş ve fakat Gümrük ve 

Tekel Bakanlığınca henüz neticelendirilmemiş istekler, 
Bu yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Ek : A 

İşlenmek Üzere Geçici Olarak İthal Edicek Eşya İçin Verilecek Dilekçe Formülü 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA 
(Sanayi Dairesi Reisliği) 

İthalatçının adı ve soyadı 
İthalatçının iş adresli : 
İthalatçının meslek ve iştigal mevzuu 
Geçici olarak ithali istenen eşyanın 
a) Cinsi, 
b) Miktarı (Kg. metre, adet v.s.) 
c) Tarife ve istatistik numarası, 
d) Kıymeti (Türk Lirası) (Döviz) 

FOB 
CF 
CİF 

e) Menşei, 
— Menşe memleketteki satıcısı, 
— Malın döviz karşılığında mı temin edileceği, yoksa müşteri yabancı firma tarafından mı gönderileceği, 
— Eşyanın işlendikten sonra hangi memlekete ve firmaya gönderileceği, 
-— İşçilik neticesinde vereceği fire nispeti, 
— Eşyanın imali veya satışı dolayısıyla getirilecek dövizin, 
a) Cinsi, 
b) Brim fiyatı, 
c) Tümünün işçilik ücreti veya ihracat tutarı, 
Yukarıda bahsedilen eşyanın Gümrük Kanununun 118 nci maddesi gereğince geçici olarak Türkiye'ye it

haline ve keyfiyetin Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirilmesine müsaadelerini saygı ile arz ve rica ederim. 

Tarih İmza ve Kaşe 

Bu dilekçeye eklenecek diğer belgeler, 
1. İthalatçının bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından iştigal mevzuunu bildiren belge, 
2. Kapasite belgesi (Sanayiciler için) 
3. Banka ve referans mektubu, 
4. Geçici olarak ithal edilmek istenilen eşya, yabancı firma tarafından gönderildiği takdirde, yabancı 

firma ve yapılan önanlaşma, 
5. Sınai maliyet tablosu, 
6. Geçici olarak ithal edilecek eşya ile yerli katkı maddeler itibarıyla mamulün birimine sarf edilecek mik

tar ve kıymetlerini gösterir detayh üste, 
7. Evvela bu tip bir iş yapıp yapmadığının yapmış ise işin mahiyeti eşya, cins ve miktarı işçilik bedeli ve 

fiilen transferi yapılan döviz miktarı, 
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Geçici olarak ithal edilecek eşya için alakalılardan alınacak taahhütname formülü, 
. • . ; • . • • , • • • • • • . . . . Kambiyo Müdürlüğüne. 
Geçici olarak ithal edilecek eşyanın cins, nevi . . . . . 

Eşyanın miktarı FOB 
Fatura tutan CF 

CİF 
GELDİĞİ MEMLEKET 
Gönderen müessesenin adı ve adresi 
Gümrük beyannamesinin tarih ve No. su 

• • • • • • • ^ Maksadıyla , tarafından 

dökümü yukarıda yazılı eşyayı en geç . . . , ;, . . . . . tarihine kadar yurttan ihraç 

Firmamıza 

Firmama 
edeceğimizi 

edeceğimi 

gönderilen 

yürürlük' 

eyleriz. 
teki Türk Parası Kıymetini Koruma « , , , T, 

-kkmda Kanun ve kararlar hükümlerin* w*;to„ ^ - ü v 
eylerim. 

Açık isim ve adresi . . ^ . . . . . . . . . i s i . ± . . . 
Geçici olarak ithal edilecek eşyanın imalı dolayısıyla getirilecek dövizler için devre beyannamelerine eklene

cek formül. 
İthalatçının adı ve soyadı 
İthalatçının iş adresi 
Geçici olarak ithal edilecek eşyanın 

Miktarı G. Tarife Kıymeti 
Cins Kilo Gram No. TürkLıı*sl Döviz 

FOB 
C* 
CİF 

Geçici giriş beyannamesinin tarihi numarası : 
Eşyayı gönderen firmanın İsim ve adresi : 
Geçici olarak ithal edilecek eşyanın imali dolayısıyla getirilecek dövizin cins ve miktarı. 
İşbu formül Gümrük ve Tekel Bakanlığının . , , / . . . 197 . , . tarihli . . . . . . . . . sayılı müsaa

desine istinaden tanzim olunmuştur. 
Gümrük Müdürlüğü 

Resmi Mühür ve i»ıza 

*>€><i .<. 

11 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

65 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1978 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 

ve bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
lj — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'm, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'm, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tamtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorum 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 a 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) 
(Gündeme giriş tarihi: 20,12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardia Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış

işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakarımdan 
sözlü sorusu. (6/93) '̂ Gündeme giriş tarihi: 28 . 2 .1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm 5 Ocak 1978 tarihinden) 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme gîriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi is
mail Kutluk'un merkez valisi ve müşavir kadro-
rina dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Günde
me giriş tarihi: 30 . 5 .1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi :6.6. 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, Doğu ve Güneydoğunun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatınmlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) (Gündeme giriş tarihi : 13 . 6 . 1978) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞİER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1, — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçüdi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 



— 2 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nm ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta 
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey 
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
/ 

öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
önerdin, Taran ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve Hanı hakkında Senato Araştııması isteyen önerge
si (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara tmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu, (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 , 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 aci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

13. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

12 . 7 , 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
3 1 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 ± 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarm ve 17, 3 . 3 , 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 , 2 , 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

14. — Adalet Bakam Ismaü Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunım 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 saydı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

15. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunuu 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

16. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Düekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1,11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpkin'e ait Kara-
pm Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

17. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sayılı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Kar-



— 3 

ma Komisyonunun 21 -,: 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1!978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 noi ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 

18. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 saydı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağrtım tarihi: 22.2.1978) 

19. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halü Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Mdletveküi Zekiye Gülsen'in Ddekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
ydı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarüı ve 
155, 156, 157 saydı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

20. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 , 1973 tarih ve 160 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 saydı FUcriye Ok-
yay'a ait kararın tatbdc edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Ddekçe Kar
ma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 tarih v§ 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarü 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

21. — İstanbul eski Milletvekdi (Eski Mdli Savunma 
Bakanı) îlhami Sancar'm Ddekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tardı ve 1 saydı Haf-
taldc Karar Cetvelindeki 23 saydı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 saydı raporu de 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa

ydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihî: 22.2.1978) 

22. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakam dışardan) Ddekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarüı ve 135 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 saydı îshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edüemeyeceğlne dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Ddekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 4 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının. 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681 'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 , 2 . 1978) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattün Acar'ın, Ddekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarüıli ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemil Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Ddekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 saydı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 saydı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

24. —• Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 saydı İhsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 » 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
ydı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayıb rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğhı'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 £ 1974 tarih ve 1, 
3 , 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları de Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 saydı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge-



nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C, Seaa-
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 saydı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 * 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 .: 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978^ 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 v 3 . 1978) 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 ? 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 

ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı vs 
140 sayılı Kanunun 12 nca maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 saydı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 , 3 . 1978 tarih ve 
5i sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

31. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussaraet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbiic edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 saydı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

32. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naİh Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğme dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar^ 
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 saydı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edlemeyeceğins dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı 
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raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da- I 
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye I 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz- | 
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 , 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma I 
Komisyonunun 19 . 4 t 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu ; 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

37. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba- I 
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu I 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve I 

o* ««» 

31,6.3.1975 tarih ve 31, 21 .2.1977 tarih ve 31 
saydı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11.5.1978) 

38. — Antalya Mületvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 .11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 saydı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : Tl . 5 . 1978) 

39. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Ddekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
tatbik eddemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı Ka* 
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3.5.1978 tarihli tezkeresi, (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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65 nci Birleşim) 




