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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 Mart 1980 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 15.09'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Üyelerin Teklifi 

1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan 
Bakkalbaşı'nın Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
bazı maddelerinin değiştirilmes'i hakkındaki içtüzük 
teklifi. (2/165) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1978 
mali yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena

tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/41) 
(S. Sayısı : 1009) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1980)) 

3. — 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36-A/12 maddesine (e) fıkrasının eklenmesi
ne mütedair Kanun Teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındır
lık, Ulaştırma ve tmar - İskân ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 2/192; C. Se
natosu : 2/163) (S. Sayısı : 1010) (Dağıtma tarihi : 
6 .3 .1980) (Ret)) 

»m<t 

BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15,0j0l 

BAŞKAN — Başkanvekili Cengfthan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin ÇeleM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

BAŞKAN — 43 ncü Birlerimi açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, müzakereler için ge

rekli çoğunluğumuz bulunmamaktadır. 
Tutanaklara geçmesi için ifade ediyorum : Her ne 

kadar Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı, «Sayın 
İbrahim Kirazoğlu, Sayın Hilmi Fırat, Sayın Abdul
lah Vehbi Uğur, Sayın Muk'bil Abay, Sayın İsmail 
Çataloğlu, Sayın Talip Özdolay, Sayın Sabahattin 
Savcı'nm da halen Komisyonda çalışmakta bulundu

ğunu ve çoğunluğa katılma'sını» bildirmişlerse de, 
Anayasa Mahkemesinin bu husustaki kararı bu tür 
harekete manidir ve saymayı gerektirmez. Kaldı ki, 
çoğunluğa eklense bile, gerekli çoğunluk bulunma
maktadır ve bir saat sonra da yine çoğunluğun bu
lunacağı hususunda Başkanlığa kanaat gelmediğin
den, 11 Mart 1980 Salı günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 15,10 
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IV, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, Adana vilayeti ve ilçelerine 1978 - 1979 
yularında ısıtmada kullanılmak üzere ne miktar kö
mür tahsis edildiğine dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1188) 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünal'dı 
il. Adana vilayetine ve ilçelerine 1978 ve 1979 

yıllarında ne miktar ısıtmada kullanılacak kömür tah
sis edilmiştir?. 

2. Tahs'is edilen kömürlerin mahallinde maksada 
uygun sarf edilip edilmediği Bakanlığınızca takip ve 
tespit edilmekte midir? 

3. Tahsis ettiğiniz kömürler üzerinde belge satışı 
suretiyle büyük suiistimallerin yapıldığından haberiniz 
var mı? 

4. Haberiniz varsa tedbirleriniz de var mıdır? 
Haberiniz yoksa hemen Türkiye ölçüsünde durumu 
tespit edecek misiniz? 

TC 
3 .3 .1980 Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
2697 

Sayı: 112/052-2-3/790 
Konu : Sn. Mehmet Ünaldı'nın 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 .1 .1980 tarih ve 03.129 -06.212.00821 -

7/1188 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Meh

met Ünaldı'nın Adana iline tahsis edilen kömürle il
gili yazılı soru önergesi ceva'bı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tahii Kaynaklar Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Mehmet 

Ünaldı'nın yazılı soru önergemi cevabıdır. 
Soru 1 : 
Adana vilayetine ve ilçelerine 1978 ve 1979 yılla

rında ne miktar ısıtmada kullanılacak kömür tahsis 
edilmiştir? 

Cevap 1 : 
İllere ısınma maksadı ile yapılan kömür tahsisleri 

yıl esasına değil 1 Mayıs - 30 Nisan arası ısınma se
zonu esasına göre yapılmaktadır. 

Bu durumda Adana iline, 
1978 - 1979 ısınma sezonu için 5 000 ton asfaltit 
1979 - 1980 ısınma sezonu için 8 500 ton asfaltit 

ve 3 500 ton Ermenek olmak üzere 12 000 ton kö
mür tahsisi yapılmıştır. 

Soru 2 : 
Tahsis edilen kömürlerin mahallinde maksada uy

gun sarf edilip edilmediği Bakanlığınızca takip ve tes
pit edilmekte midir? 

Cevap 2 : 
Tahsis kömürlerinin tüketiciye en ekonomik ve en 

iyi koşullarda intikalini sağlamak amacıyla, her yıl 
Bakarilığmızca hazırlanan Kömür Dağıtım Talimatı 
İçişleri Bakanlığı kanalıyla mülki amirlere gönderil
mektedir. 

Bu talimata göre Adana gibi, KST Müessesesi 
teşkilatı olmayan illerde kömürün tüketiciye intikali 
en büyük mülki amirin (Vali veya Vali Yardımcısının) 
Başkanlığında kurulan İl Kömür Dağıtım Komisyonu 
vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu Komisyon dağıtım 
hizmetini doğrudan doğruya yapamadığı takdirde, 
hizmet öncelikle belediyelerce yürütülür. Belediyele
rin yapamaması halinde ise genel, katma ve özel büt
çeli idarelerin veya sermayesinin tamamı veya yarı
dan fazlası yukarıda sayılan idarelere ait müessese ve 
teşekküllerin kurdukları veya katıldıkları şirketlerle 
bu idareler veya şirketlerin kurdukları birlikler 
«Kömür Mutemedi» olarak seçilebilirler. 

Yukarıda sözü edilen kuruluşların bu hizmete is
tekli olmaması ve durumun belgelenmesi şartı ile 
mutemetlik özel şirketlere veya bu konuda tecrübesi 
olan ve ci'ddiyeti ile tanınan kişilere verilebilir. 

En büyük mülki amir, mutemedin görevini kötüye 
kullandığını gördüğü anda mutemedi değiştirebilmek
tedir. 

İl komisyonları doğrudan doğruya, ilçe komisyon
ları ise il komisyonları kanalıyla KST Müessesesi ile 
ilişki kurarak gerek kömürün siparişe bağlanması ve 
gerekse kömürün yerine ulaşıp ulaşmadığı konularını 
kontrol ederek karşılıklı bir çalışma yapmaktadır. 

Bu kömürlerin yerine ulaştırılması ve dağıtımın 
yapılması ile ilgili önlemlerin alınmasından vali, kay
makam ve mülki amir sorumludur. 
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Bu nedenle, tahsis edilen kömürlerin mahallinde 
maksada uygun sarf edilip edilmediği hususu Bakan
lığımızca direkt olarak takip ve tespit edilmemekte
dir. 

Soru 3 : 
Tahsis ettiğiniz kömürler üzerinde belge satışı su

retiyle büyük suiistimallerin yapıldığından haberiniz 
var mı? 

Cevap 3 : 
Mülki amirlerce tayin edilen mutemede verilen 

belge o mutemet tarafından başkasına devredilemez, 
böyle bir devir vaki olsa bile o devir belgesine göre 
sipariş veya teslimat yapılmaz. Ancak mülki amirin 
tayin ettiği mutemedin görevini kötüye kullandığının 
tespit edilmesi sonucunda değiştirilen mutemede ve
rilen belge ile işlem yapılır. 

Soru 4 : 
Haberiniz varsa tedbirleriniz de var mıdır? Habe

riniz yoksa hemen Türkiye ölçüsünde durumu tespit 
edecek misiniz? 

Cevap 4 : 
Belge satışı veya benzeri şekillerde suiistimal ya

panların tespiti veya ihbar edilmesi halinde, bu yol
lara tevesül edenlerin belgeleri iptal edilerek, hakla
rında adli ve idari işlem yapılmak üzere ilgili makam
lar nezdinde teşebbüse geçilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi 
Kâzım Karaağaçlıoğlu nun, Afyonkarahisar Devlet Su 
İşleri 183 ncü Şube Başmühendisliği işyerinde çalış
mış gösterilen kişilere dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1170) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişikte sunduğum sorumun Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutunuzu saygılarımla arz ederim. 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Afyonkarahisar 

Afyon, 25. 9 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

tsmen var olan gerçekte fiilen tükenmiş, bitmiş ve 
her gün biraz daha anarşinin kan denizinde, pahalı
lığın, yokluğun suiistimallerin ve partizanlığın giderek 
arttığı ortamda aciz, beceriksiz, varlığını yitirmiş 

Ecevit Hükümeti ve onun idarecilerinin büyük bir 
çoğunluğu hakkında kamuoyunda ve basında dile ge
tirilen büyük yolsuzlukların var olduğu iddiaları gün 
geçtikçe ağırlık kazandığı malumlarıdır. 

Türk devlet hayatında ve 56 yıllık Cumhuriyet 
dönemlerinde böylesine büyük çapta yolsuzlukların 
var olduğu iddia olunmamıştır. îki yıla yakın bir dö
nemi kapsayan CHP ağırlıklı Ecevit Hükümeti döne
minde halkı demokrasiye, devlete ve hükümete say
gınlığını yitirecek kadar yolsuzlukların ve rüşvet ha
diselerinin Hükümet üyeleri ve Devlet kadroları için
de âdeta yaygın hale gelmiş olduğu iddiaları gazete
lerden ve günlük yaşantımız içinde fısıltı yoluyla ku
laktan kulağa her toplulukta dile getirilmektedir. Bun
dan demokrasiye inanmış ve onu savunan bir vatan
daş ve parlamenter olarak üzüntü duyduğumu peşi
nen ifade etmek isterim. Kaldı ki : Haysiyetli ve şe
refli her Türk vatandaşı benim gibi düşünüyor ve bu 
üzücü olayları endişe ile izliyor. 

Genel mahiyette arz ettiğim ülkemizde maalesef 
var olan bu yolsuzluk hareketlerinin benim seçim böl
gemde de cereyan ettiğini üzülerek ifade edeceğim. 

Bu konuda vatandaşlarım ve mahalli sendikaların 
bana intikal ettirdikleri bir hadiseyi Muhterem Baş
kanlığınız kanalı ile gereği için Enerji Bakanlığına 
iletilmesini ve mezkûr Bakanlıkça hadisenin idari ve 
hukuki yönlerinin tahkiki ile ilişikte takdim ettiğim 
20 kişinin Afyon Devlet Su İşleri 183. Şube Başmü
hendisliği (Teknik Şube Md. lüğü) işyerinde çalışmış 
gibi gösterilerek açıktan ücret ödendiği iddialarının 
ciddi bir şekilde ele alınarak acilen tahkik edilmesini 
ve neticenin tarafıma en kısa zamanda bildirilmesine 
emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

Afyon Senatörü 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

TES - İŞ 
Orta Anadolu Bölgesi 5.9. 1979 

Enerji, Su ve Gaz İşçileri 
Sendikası Başkanlığı 

Konya 
Sayı: 190/1472 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Afyon Senatörü 

DSİ ispatta 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyon 
183 Tdknik Şube Müdürlüğünce emanet yaptırılan 
Emirdağ Çıldırım Projesi isimli inşaatta bazı çıkarcı 
ve politik kişilere Devlet imkânından yardım yapa
bilmek amacı ile işyerinde çalışıyormuş gibi gösteri-
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lip bordro ile maaş tahakkuk ettirilen ve gerçekte ça
lışmayan hatta Devlet Su İşleri 183. Teknik Şube Mü
dürlüğünden adına ücret tahakkuk ettiğini dahi bil
meyen ve fakat adına tahakkuk eden aylık istihkakla
rını belirli kişilerin sanki mutemet dilekçeleri varmış 
gibi idareye uyduruk bir dilekçe göstererek bu ücret
lerin birkaç kişi tarafından Devlet Su işlerinin vezne
sinden alındığı sendikamıza bir ihbar olarak bildiril
miştir. 

Sendikamızın işyerinde yapmış olduğu tetkik ve 
araştırma neticesinde Haziran ve Temmuz 1979 ayla
rına ait bu kabil ödemelerin yapıldığı teslb'it edilmiştir. 

Ağustos 1979 ayına ait bordro ve puvantajlar he
nüz bölgeye intikal etmemiş olup, bir hafta veya on 
güne kadar bu aya ait bordroda usulsüz ve kanunsuz 
hayali isimlere tahakkuk ettirilerek ücret ödemesi yine 
yapılacağı tahminindeyiz. 

Devletin bu şekilde zarara sokularak çıkarcı ve 
anarşiye sebebiyet verici bu şekilde yapılan ödeme
lerle belki de anarşik olayların yaratıcısı olanların 
'beslenmesine yardım edildiği kanaatindeyiz. 

Adlarına ücret tahakkuku yapılıp da kendileri mey
danda olmayan kişilerin bazılarının isimleri ekli lis
teye çıkarılmıştır. Gerçek durumun işyerinde maaş
ların dağıtımını yapan mutemetten resmi tahkikat et
tirilerek meydana çıkacağı bir gerçektir. 

Bu duruma vicdanen razı olmayan sendikamız Af
yon Parlamenteri ve es'ki bir DSt personeli olan size 
durumu bir yazı ile bildirip konunun daha detaylı 
tetkiki sizce yaptırılarak gerçek olduğu anlaşılırsa bu 
işe tevessül eden ilgililer hakkında kanuni işlemlerin 
yapılmasında gerekli girişimlerde bulunmanızı önemle 
rica ederiz. 

Saygılarımızla, 
Genel Başkan Genel Sekreter 
Osman Aydın Mustafa Burubatur 

DSt İsparta 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyon 
183. Teknik Şube Müdürlüğü işyerinde çalışmadıkları 
'halde kendilerine ücret tahakkuk ettirilen kişilerin 
isim IMesidir. 

Sıra 
No. 

t 
2 
3 
4 
5 
6 

Adı ve so 

Bilgin Aslan 
C e m i Yıldız 
llbami Çelik 
IBahattin Canpola't 
Kâzım Yıldız 
Muzaffer Çelik 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Vahyettin Aslan 
irfan Hasçelifc 
Salih Tekindağ 
Eyüp Ciğer 
Süleyman Altınay 
ıM. Vakıf Kara'kaşlı 
Kâzım Güleç 
Tahsin Güleç 
îzzefl Ayrancı 
Yusuf Asım Uslu 
Kerem Güleç 
Mehmet Güleç 
Maşallah Tekindağ 
Ahmet Yıldız 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : İH 2/053-2-38/4972-26969 

3 . 3 . 1980 
Konu : Sn. Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
İlgi : 24 .10.1979 tarih Kanunlar Md. 02154/06. 

212.00597 - 7/1170 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü 183. Şube Başmühendisliği işyerinde 
çalışanlarla ilgili yazılı soru önergesi cevabı ekte su-
nulmuş'tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
)Dr, Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun yazılı soru önergesi 

cevabıdır. 

Soru : 
ismen var olan gerçekte fiilen tükenmiş, bitmiş 

ve her gün biraz daha anarşinin kan denizinde, paha
lılığın, yokluğun suiistimallerin ve partizanlığın gide
rek arttığı ortamda aciz, beceriksiz, varlığını yitirmiş 
Ecevit Hükümeti ve onun idarecilerinin büyük bir ço
ğunluğu hakkında kamuoyunda ve basında dile geti
rilen büyük yolsuzlukların var olduğu iddiaları gün 
geçtikçe ağırlık kazandığı malumlarıdır. 

Türk devlet hayatında ve 56 yıllık Cumhuriyet dö
nemlerinde böylesine büyük çapta yolsuzlukların var 
olduğu iddia olunmamıştır. İki yıla yakın bir dönemi 
kapsayan CHP ağırlıklı Ecevit Hükümeti döneminde 
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halkı demokrasiye, Devlete ve Hükümete saygınlığını 
yitirtecek kadar yolsuzlukların ve rüşvet hadiseleri
nin Hükümet üyeleri ve Devlet kadroları için âdeta 
yaygın hale gelmiş olduğu iddiaları gazetelerden ve 
günlük yaşantımız içinde fısıltı yoluyla kulaktan ku
lağa her toplulukta dile getirilmektedir. Bundan de
mokrasiye inanmış ve onu savunan bir vatandaş ve 
parlamenter olarak üzüntü duyduğumu peşinen ifade 
etmek isterim. Kaldı ki haysiyetli ve şerefli her Türk 
vatandaşı benim gibi düşünüyor ve bu üzücü olayları 
endişe ile izliyor. 

Genel mahiyette arz ettiğim ülkemizde maalesef 
var olan bu yolsuzluk hareketlerinin benim seçim 
bölgemde de cereyan ettiğini üzülerek ifade edece
ğim. 

Bu konuda vatandaşlarım ve mahalli sendikaların 
bana intikal ettirdikleri bir hadiseyi muhterem Baş
kanlığınız kanalı ile gereği için Enerji Bakanlığına ile
tilmesini ve mezkûr Bakanlıkça hadisenin idari ve 
hukuki yönlerinin tahkiki ile ilişikte takdim ettiğim 
20 kişinin Afyon Devlet Su işleri 183. Şube Başmü
hendisliği işyerinde çalışmış gibi gösterilerek açıktan 
ücret ödendiği iddialarının ciddi bir şekilde ele alına
rak acilen tahkik edilmesini ve neticenin tarafıma en 
kısa zamanda bildirilmesine emirlerinizi saygı ile arz 
ederim < 

Cevap : 
DSİ Genel Müdürlüğümüz 183. Şube Başmühen

disliği işyeri Çıldırın Sulaması ikmal inşaatına ait 
1979 mali yılı bordrolarının anılan Genel Müdürlükçe 
yapılan incelemesinde; 

Önerge ekinde belirtilen 20 adet işçinin Mayıs 
ayında 30'ar gün, Haziran ayında 30'ar gün, Temmuz 
ayında da 26'şar gün çalıştıkları, bordroda tahakkuk 
eden ücretleri de bizzat kendileri veya mutemetleri 
imzası ile aldıkları tespit edilmiştir. 

Söz konusu 20 işçiden mahalli işçi olan 3 kişi bu
lunmuş ve alınan ifadelerinde belirtilen süre içerisin
de 20 kişi alarak bilfiil çalıştıklarını beyan etmişler-
'd'ir. 

Mütebaki 17 adet işçinin ise Muş İlinin Bulanık 
kazasından olup geçici olarak çalıştıklarından mem
leketlerine dönmüş olmaları sebebi ile ifadeleri alına
mamış ise de gerek mahalli işçilerin bulunduğu köy
de konuyu bilenlerin ve gerekse işi bizzat yaptıran 
Emanet Komisyonu Teknik Üyesi Sadi Davaslı'nın 
ifadelerine dayanılarak bu 20 işçinin yukarda açıkla
nan sürelerde işyerinde çalıştıkları tespit edilmiş ve 
muamelelerin usulüne uygun olarak yapıldığı anlaşıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1980 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Ada
let Komisyonu Raporu ve aday üstesi. (3/1701) (S. Sa
yısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1980) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu Başkanlık Seçimine Yapılan 
İtirazlara İlişkin Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru ile Başkanlık Divanı Kararı. (3/1836) (S. Sayısı: 
1000) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Sümerbank ve Müesseselerinin tasvibe sunu

lan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarın
ca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile Ko-
ımisyonun gömüşü. (3/1837) (S. Sayısı : 10014) (Dağıt
ma tanlhi : 3.3.198Q) 

2. — Etibank ve Müesseselerinin tasvibe sunulan 
1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 
numaralı Kanunun değişik 3 r.cü maddesi uyarınca 
hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile ko
misyonun görüşü. (3/1838) (S. Sayısı : 1005) (Dağıt
ma tarihi : 3.3.1980) 

3. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ile Mü
esseselerinin Tasvibe Sunulan 1967 - 1976 Yılları Bi
lanço ve Netice Hesaplarının, 468 Numaralı Kanu
nun Değişik 3 ncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Ka

mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu 
ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü. 
(3/1839) (S. Sayısı : 1002) (Dağıtma tarihi : 28.2.1980) 

4. — TC Emekli Sandığının Tasvibe Sunulan 
1967 - 1976 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarının, 
468 Numaralı Kanunun Değişik 3 ncü Maddesi Uya
rınca Hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile 
Komisyonun Görüşü. (3/1840) (S. Sayısı : 1001) (Da
ğıtma tarihi : 28.2.1980) 

5. — TC Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1967 -
1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının, 468 numa
ralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uyarıca hazır
lanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz ile komıisyo-
ınun görüşü. (3./1841) (S. Sayısı : 1QQ8) (Dağıtma ta
rihi : 3.3.1980) 

6. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile Müesse
selerinin tasvibe sunulan 1968 - 1976 yılları bilanço 
ve netice hesaplannın, 468 numaralı Kanunun Deği
şik 3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu ve bu ra
pora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1842) 
(S. Sayısı : 1006) (Dağıtma tarihi : 3.3.1980) 

7. — İş ve İsçi Bulma Kurumunun tasvibe sunu
lan 1967 - 1976 yılları bilanço ve netice hesaplarının 
468 numaralı Kanunun değişik 3 ncü maddesi uya
rınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Raporu ve bu rapora yapılan itiraz 
ile komisyonun görüşü (3/1843) (S. Sayısı : 1007) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1980) 

S. — Türkiye PetroMani Anonıiım Ortaklığınım Ge
nel Görüşmeye sunulan 1967 - 1976 yılları bilanço4 

ve netice hesaplarının, 468 numaralı Kanunun değişik 
3 ncü maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu Raporu ve bu ra
pora yapılan itiraz ile komisyonun görüşü. (3/1844) 
(S. Sayısı : 1003) (Dağıtma tarihi : 3.3.1980) 

V 
(İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




