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1. — GEÇEN T 

14 Mayıs 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacağı duyuruldu. 

Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı; her sene ilân 
edilen buğday fiyatlarının taban fiyatı olarak 
kaldığını, diğer mahsuller fiyatlarının yükseldi
ğini, hububat müstahsıllarının satınaldıkları 
emtia bedellerinin arttığını, buğday fiyatları
mızın dünya piyasasına göre de çok düşük ol
duğunu belirtti ve bu yıl gerçekçi bir fiyat tes-
bitini istedi. 

Tabii Üye Kâmil Karavelioğlu; Danıştaym 
bir kararını tatbik etmemekte direnen Başkan
lık Divanı hakkında verdiği araştırma önerge
sinin bugün gündemden çıkarılması sebebini 
sordu. 

Başkan; konunun henüz gündeme girmedi
ğini, Başkanlık Divanında bir hataya düşülme
mesi için mevzuun Anayasa ve Adalet Komis
yonuna tevdi olunduğunu bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'a 
izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
okundu ve izin kabul olundu. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Birliği kanun tasarısını görüş
mek üzere, tasarının havale edildiği komisyon
lardan üçer üye alınmak suretiyle bir geçici 
komisyon kurulmasına dair Tarım Komisyonu 
Başkanlığı önergesi okundu, kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1965 bütçe yılı Kesinhesap; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yı
lına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan Türk asıllı 

?ANAK ÖZETİ 

Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cum
huriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etme
leri hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna ve, 

3 Mayıs 1967 tarihinde Monte - Carlo'da 
Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve tasarıla
rın kanunlaşmaları kabul olundu. 

Eskişehir üyesi Ömer Ucusal'm, 500, 
istanbul Üyesi Eifat öztürkçine'nin, 508 sa

yılı sorularının görüşülmesi, ilgili bakanların ve 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 516, 521, 
Sivas üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 523, 530, 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 524, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, 460, 495, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in, 528, 531, 
Maraş Üyesi Hilmi Soydan'in, 529 sayılı so

rularının görüşülmesi, soru sahipleri ve ilgili 
bakanların bu Birleşimde hazır bulunmamaları 
sebebiyle gelecek soru gününe bırakıldı. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye se
cimi, ekseriyet bulunmadığı beyan edildiğinden 
yapılamadı. 

istek üzerine yapılan yoklama sonunda salt 
çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından, evvelce 
alınan karar gereğince, 14 Mayıs 1969 Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şime saat 16,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet Ün aldı Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

— 470 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Sadık Artukmac (Yoz;;at), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 62 nci Birleşimi açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama neticesinde yeter sa

yı bulunmadığı tebeyyün etmiştir. Bir saat 

sonra da toplanabileceği tahmin edilmediği 
için; 15 . 5 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR' 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziatnep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, belediyelerin İller Bankası 
ile yaptığı muamelelere dair yazdı soru öner
gesi ve İçişleri Bakam Faruk Siikan ile İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nu.n cevaplan 
(7/549) 

22 . 3 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın İçişleri ve İmar 
ve İskân Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasını saygı 
ile arz ederim. 

Salih Tanyeri 
Gaziantep Senatörü 

Soru : 
1. 1966 yılı başlarından bugüne kadar han

gi belediyeler, iller Bankasından ne için ve ne 
miktarlarda talepte bulunmuşlardır? Bunların 
hangilerine ne miktarlarda borç verilmiş ve 
hangilerinin talepleri reddedilmiştir. Ret se
bepleri nelerdir? 

2. İller Bankasının borç verme, aracılık 
avans gibi talepler karşısında tüzük ve yönet

meliklere uygun şekilde muamele yaptığına 
kaanii misiniz? Bankanın karar organlarının 
malûmatı dışında ve tüzüğe aykırı olarak ge
nel müdürlükçe sübjektif sebeplerle savsakla
malar yapılmakta mıdır? Şimdiye kadar genel 
müdürlüğün bu gibi tutumu aleyhine hiç açıl
mış dâva var mıdır? Varsa bir listesi eklenebi
lir mi? 

3. Belediyelerin iller Bankası aracılığı ile 
dağıtılan hisseleri kanuni süresi içinde munta
zam tevzi edilmekte midir? Dağıtımda gecik
me oluyorsa sebebi nedir ve sorumluları hak
kında kovuşturma yapılmamış ise sebebi, 
yapılmış ise hangi belediyeler için yapılmış ol
duğunun bildirilmesi mümkün müdür? 

4. Belediyeler Kanununun 132 nci madde
sine tevfikan avans talebeden belediyeler var 
mıdır? Bunlara ne cevaplar verilmiştir. Sebep
leri ile birlikte bildirilmesi mümkün müdür? 

5. 1966 yılından bu tarafa iller Bankasın
dan dağıtılan % 50 kâr paylan hangi köylere 
niçin ve ne miktarda verilmiştir. Listesi veri-
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lebilir mi? Talepte bulunduğu halde reddedi
len köyler var mı dır? Ret sebepleri neler
dir? 

6. Borçlu olduğu halde yeniden borç veril
miş belediyeler var mıdır? Varsa hangileridir? 
Ve verilme sebepleri nelerdir? Bu usul kanuni 
ve müteamil midir? Borçlu olduğu için yeni 
talebi reddedilenler varsa hangileridir? Borç 
verilen belediyelerin ihtiyaçlarının önemi ve 
rantabiliteleri göz önüne alınmakta mıdır? Be
lediyelere mecburi hizmetleri dışında, bâzı se
beplerle, gösteriş tesisleri için bankaca borç 
para verilmemiş midir? Verilmişse hangileri
dir. 

12 . 5 . 1969 
T. 0. 

içişleri Bakanlığı 
T^ B. M. M. ile 
İlişkiler Bürosu 

Sayı : 11-13/1915 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 22 . 3 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 9702/3776 - 7/549 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelerle İller Bankası 
arasındaki münasebetlere ilişkin yazılı sera 
önergesi incelendi, 

Soru önergesinin esas itibariyle İmar ve İs
kân Bakanlığına müteveccih olduğu ve bu Ba
kanlıkça cevaplandırıldığı anlaşılmakla öner
gede Bakanlığımızı ilgilendiren ve «Belediyele
rin İller Bankası aracılığı ile dağıtılan hisse
lerin kanuni süresi içinde ve muntazaman tevzi 
edilip edilmediğine, gecikme oluyorsa sebebinin 
ne olduğuna ve sorumlular hakkında kovuştur
ma yapılmamış ise keza sebebinin bildirilmesi
ne» ilişkin olan 3 ncü madde üzerinde yapılan 
inceleme sonunda : 

Esas itibariyle Belediyelerin kanuni hisse
lerinin zamanında dağıtılmakta olduğu, ancak 
yatırımlar dolayısiyle bâzı gecikmelerin vuku-
bulduğu anlaşıldığından bu kabil gecikmelere 
meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi, gecikmeye sebebolanlar hakkında 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 41 nci 
maddesi uyarınca işlem yapılması ilgili Genel 
Müdürlükten istenmiştir. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

T. C. 2 Nisan 1969 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Arikara 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/828 
Konu : Gaziantep Senatörü Salih 
Tanyeri'nin yazılı sorusu hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 22 . 3 . 19CO gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/549 - 9702/3776 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin Belediyelerin İller Bankası ile 
yaptığı muamelelere dair yazılı soru önergesi 
cevabı üç nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Belediyelerin İller Bankasına vâki bütün mü
racaatları, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik 
esaslarına göre tetkik edilip değerlendirilmekte 
vs imkânları ııisbetinde is'af olunmaktadır. 

1986 yılından bu yana bu şekilde çeşitli be
lediyeler, çeşitli miktarlarda talepte bulunmuş
lar ve bu talepler yukarıda izah olunduğu şe
kilde is'af veya reddolunmuştur. 

Adı geçen bankanın bütün muameleleri kont
rol ve murakabeye tabidir. 

Köy payları, mevzuata ve her yıl Genel Ku
rulca alman kararlara uygun olarak ve valilik
lerden intikal eden talepler dikkate alınarak, 
lüzumlu belgeleri zamanında ibraz edilen köy
lere tahsis edilmektedir. 

İller Bankasiyle ilgili olan bu çalışmaların 
dosyaları bankada tetkika amadedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'teki ekmeklik un
lara dair yazılı soru önergesi ve Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan, Ticaret 
Bakanı Ahmet T ürk el ve içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'in yazılı cevaplan (7/550) 

— 472 — 
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22 . 3 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağı'daki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Ticaret ve içişleri bakanları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle' 
rinizi saygı ile arz ederim. 

Salih Tanyeri 
Gaziantep Senatörü 

Soru : ^ 
1. Gaziantep'te münteşir Sabah gazetesi

nin 16 . 3 . 1969 tarihli 2143 ncü sayısında fabri
kaların ekmeklik una, Gaziantep'te bulunan ve 
havara adı verilen yumuşak taşın öğütülerek 
% 7 oranında katıldığının iddia edildiği ve pi
yasadan alınacak numunelerin tahlillerinden bu
nun kolayca anlaşılacağı yazılmaktadır. 

1. Bu haber üzerine ilgililerce ne gibi bir 
işlem yapılmıştır. 

2. Numune alınıp tahlil yapılmışsa varılan 
sonucu nedir? Tahlil yapılmamışsa niçin yapıl
mamıştır? 

Bundan önce de ilâçlı tohumluk buğdayın 
ekmeklik parçalara karıştırıldığı iddia edilmiş
ti. O zaman yapılmış olması gereken tahlil ne
ticeleri hakkında bilgi verilebilir mi? 

4. Gaziantep'te olduğu gibi yurdun diğer 
yerlerinde de bu gibi iddalar tevali ettiğine ve 
Elbistan'ın Bakşit köyündeki çocuk zayiatının 
da zehirli ilâç neticesi olduğuna göre Hükümet 
"bunları clamiî olarak önliyecek bir tedbir düşün
mekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî id. Gn. Md. 
B. 62 

Şb.Md. : 621.2.302.4/ 
2.D.R.M. 

Konu : Gaziantep Senatörü Salih 
Tanyeri'nin yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 22 . 3 . 1969 gün ve 9704/3778-7/550 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te fabrikaların ek
meklik una öğütülmüş taş kattığına ilişkin ma
hallî basında yer alan iddialar üzerine ilgililer

ce yapılan işlem ve tahlil sonucu ile alınması 
düşünülen tedbirler konusunda bilgi verilmesi 

{ hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
neticede: 

1. Gaziantep'te yayınlanan Sabah gazetesi
nin 16 . 3 . 1969 tarihli ve 2143 sayılı nüsha
sında ileri sürülen iddia üzerine gerek Valilik
çe ve gerekse belediyece konuya hassasiyetle 
eğilinerck şehirdeki bütün fırınlardan un nu
muneleri alınarak tahlil ettirildiği gibi haberin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına intikali 
üzerino ilgili Valilikten istenen numunelerin 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde 
analize tabi tutulduğu; 

2. Tahlil neticesinde, alınan un ve ekmek 
numunelerinde «havara taşı» tesbit edilemedi
ği; 

3. Söz konusu gazetenin 3 - 4 Aralık 1968 
tarihli nüshalarında tohumluk buğdayın ekmek
lik una paçal yapıldığı hakkında yer alan id 
dialarm da zamanında ihbar telâkki edilerek 14 
fabrikadan alınan numunelerin tahlil edildiği 
ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığına iletilen 
rapor sonucuna göre tohumluk ilâçlı buğdayın 
ekmeklik una karıştırıldığına ve yenildiğine 
dair emareye raslanılmadığı; 

4. Tarımcı bir memleket olmamız dolayısiy-
le tarım zararlılarına karşı ürünlerimizi koru
mak gayesiyle kullanılmak zarureti bulunan ta
rım il?.ç!anmn gıda maddeleri üzerinde bırak
tığı artıkların insan sağlığına zarar vermiyecek 
şekilde sınırlandırılması için gerekli mevzuat 
çakmalarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
ağı ile Tanm Bakanlığınca birlikte yapılmakta 
cHıığu; 

Haşerelere karşı evlerde kullanılan mücade
le ilâclprmm insanlar bakımından mümkün ol
duğu kadar zararsız ve ambalajları üzerinde ye
terince uyarıcı bilgiyi taşıması için keza Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bir tüzük hazır
landığı ; 

Ayrıca da halkın sağlık yönünden eğitilmesi 
programlarında bu konulara yer verildiği; 

Anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Müd. 
Sayı : 4/156 

Gaziantep Senatörü Salih Tan-
yeri'nin yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 22.3.1969 tarihli ve 9704/3778-7/550 

sayılı yazınız. 
Gaziantep'te münteşir Sahan gazetesinin 

16.3.1969 tarihli 2413 sayılı nüshasında; ekmek
lik unlara havara adlı taşın öğütülerek % 7 nis
petinde katıldığının iddia edilmesi üzerine, bu 
konuda Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri ta
rafından Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ba
kanlıkları ile Bakanlığımıza yöneltilen 22.3.1969 
tarihli yazılı soru önergesi incelettirilmiştir. 

Mahallinde yaptırılan inceleme neticesinde; 
gazetenin bu yazısı üzerine Gaziantep Belediye
sinin harekete geçtiği ve bütün un fabrikaların
dan aldığı unların kimyasal tahlillerini yaptır
dığı ve bu tahlillere göre unlara taş karıştml-
madığının testbit edildiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

T.C. 
Sağlık ve Sosval Yardım 24.4.1969 

Bakanlığı 
Bakan 
2792 

Konu : Cumhurivet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'-
nin yazılı soru önergesi 

Cumhurivet Senatosu Başkanlığına 
îlıoi : 22 3.1969 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

9704/3772-7/550 savılı yazı. 
Ga*ianteT) Senatörü Savın Salih Tanyeri'nin 

yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli. Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanverd'nin 
ekmeklik unlara ait yazılı soru önergesine ce
vabım. 

1. Haberin Bakanlığımıza intikali üzerine 
Gaziantep Valiliğinden olayın incelenmesi ve il 
dahilindeki bütün un fabrikalariyle fırınların
dan Bakanlığımız Refik Saydam Merkez Hıfzıs-

sıhha Enstitüsünde analizleri yapılmak üzere 
numuneler gönderilmesi istenilmiştir. 

2. Alınan un ve ekmek numunelerinde ha
vara taşı tesbit edilememiştir. 

3. Tohumluk ilâçlı buğdayların yenilmeme-
si için devamlı olarak gereken uyarmalar yapıl
makta ve alman buğday ve ekmek numuneleri 
analize tabi tutulmaktadır. Gaziantep'te to
humluk ilâçlı buğdayların yenildiğine raslanıl-
mamıştır. 

4. Tarımcı bir memleket olmamız dolayı-
siyle tarım zararlılarına karşı ürünlerimizi ko
rumak gayesiyle tarım ilâçları kullanılmak zo
runda kalınmaktadır. Ayrıca çevre sağlığı şart
larının iyi olmayışı dolayısiyle pek çok üreyen 
haşerelere karşı da çeşitli mücadele madeleri 
kullanılmaktadır. 

Tarım ilâçlarının imali ve ithali Tarım Ba
kanlığının iznine, evlerde kullanılan insektisitler 
ise Bakanlığımız iznine bağlıdır. 

Tarım ilâçlarının gıda maddeleri üzerinde 
bıraktığı artıkların insan sağlığına zarar ver-
miyecek şekilde sınırlandırılması için mevzuatı
mızda hüküm burunmamaktadır. Bakanlığımız
da bu konuda Tarım Bakanlıeiyle birlikte çalış
malar yapılmaktadır. însektisitlerin mümkün 
olduğu kadar zararsız ve amîbalâıları üzerinde 
her türlü uyarıcı bilgiyi haiz olması için de 
bir tüzük hazırlanmıştır. Yakında bakanlıkla
rın görüşlerine sunulacaktır. Ayrıca bu ko
nular, halkın sağlık yönünden eğitilmesi prog
ramlarına da konmuştur. Bu yıl «Zehirli ta
rım ilâçlarından korunma» adlı bir broşür de 
çıkarılmak üzeredir. 

' 3. •— Cumhurijıet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip AtaMı'nın, merhum Cemal Gürsel'in kabrine 
dair Başbakandan yazılı soru önemesi ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı 
(7/451) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı 

27 Mayıs İhtilâlinin Lideri ve Cumhuriyeti
mizin Dördüncü Cumhurbaşkanı merhum Cemal 
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Gürsel'in ölümünden bugüne kadar 1 sene 6 ay 
27 gün geçmiş olmasına rağmen, kabri yapılma
mıştır. 

1. Kabrin yapılmayış sebebi nedir? 

2. Kabrin yapılması hususunda Hükümetin 
düşüncesi nedir? 

3. Kabrin yapımına ne zaman başlanacak 
ve ne zaman bitirilecektir? 

Devlet Bakanlığı 
özel 13.5.1969 

2.01. - 1013 
Günlüdür 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih 
olunan yazılı sorularına, aşağıdaki cevbımızı 
saygılarımla arz ederim. 

Eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi merhum Orgeneral Cemal Gür
sel'in vefatı üzerine, 15.9.1966 tarih ve 6/7022 
sayılı Kararname ile. 27 Mayıs 1960 ihtilâli uğ
runda canlarım vermiş olanların, Atatürk'e ait 
Anıt - Kabir âbidesinin bulunduğu tepe üzerin
deki özel mahalle defnedilmiş olmaları itibariyle, 
eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Senatosunun 
Tabiî Üyesi merhumun, ihtilâlin lideri olarak, bu 
sıfatla aynı yere defnedilmesi, Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyetimizin banisi ve kurtarıcımız 
Büyük Atatürk'ün, halen metfun bulunduğu 
Anıt - Kabir bir Panteon olmayıp, özel Kanun
la, münhasıran Büyük Atatürk için inşa ettiril
miş bir makberdir. Bu itibarla, mezkûr mahal
de, özel inşaat yaptırılması, Anıt - Kabire mah
sus olan Kanun esprisi ile nasıl telif edileceği 
hususu üzerinde durulmaya değer bulunmuştur. 

Diğer taraftan eski cumhurbaşkanlarının 
gömülecekleri yer hakkında, Sayın Balıkesir 
Milletvekili Adnan Akın ve Çanakkale Millet
vekili Cihad Baban'm kanun teklifleri birleşti
rilerek Meclis komisyonlarında da derdesti tet
kik bulunmaktadır. 

Amit - Kahirin estetiğini bozmıyacak ve ay
nı zamanda merhumun müstesna hizmetlerine ve 
taşıdığı yüksek sıfat ve şerefine lâyık bir tarz

da mevcut kabrin tezyini hususunda da ilgili 
kuruluşlarca gerekli tetkdkat yapılmaktadır. 

Keyfiyeti saygı ile bilgilerinize arz ederim. 
Seyfi öztürk 

Devlet Bakanı 

4. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair yazdı soru önergesi ve İçişleri 
Bakam Faruk Sükan'ın cevabı (7/564) 

Cumhuriyet -Senatosu Yükseli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak Genel KuruTda cevaplan
dırılmasına dalâletlerinizi üstün saygılarımla 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi 

Ekrem özden 
SORU : 

— İstanbul idmanında işliyen dolmuş motor
larının istıhab hadlerinden fazla yolcu aldıkları 
malûm iken bunun önüne neden dolayı geçile
memektedir? 

Bu hususta Bakanlıkça bir tedbir düşünül
mekte midir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

T. B. M. M. ile ilişkiler bürosu 12.5.1969 
Sayı : 11 - 13/1913 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi :17 . 4 . 1989 tarihli ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 8610 - 4043 5670 -
7/564 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Sayın 
Ekranı özden'in, İstanbul Limanında işliyen 
dolmuş motorlarının, istiap hadlerinden fazla 
yolcu aldıkları malûm iken, bunun neden önü
ne geçilmediğine ve bu hususta bir tedbir dü
şünülüp düşünülmediğine mütedair, ön̂ -a sözlü 
iken, bilâhara yazılıya çevrilen SÜI-U önergesi 
incelendi : 
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1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 9 ncu fıkrası, 4922 sayılı Denizde Can 
ve Mal Korunması hakkındaki Kanun hüküm
lerinin ilgili kuruluşlarca vâki uygulanmasına, 
daha ciddî ve verimli bir çakışma sistemini ta
mın bakımından, 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa-
lâhihiyet Kanununun genellikle verdiği görev ve 
yetki çerçevesi içerisinde, Emniyet Müdürlüğü 
de zaman zaman yardımcı olmaktadır. Böylece 
istanbul Liman bölgesinde dolmuş yapan motor
ların, fazla yolcu almalarını önleme hususunda 
mahalli Belediye ve liman idareleri ve Emniyet 
Müdürlüğünce, eldeki bütün imkânlar, en iyi 
bir şekilde kıymetlendirilmektedir. 

1966 yılında, 4922 sayılı Kanuna muhalefet 
eden 13, ehliyetsiz taşıt kullanan 12, fazla yolcu 
alan 19 ve 1593 sayılı Kanun hükümlerini ye
rine götdrmiyen 24 kişi hakkında gerekli mua
mele yapılmış, ayrıca taşıt sahiplerinden 41 kişi, 
Belediye mevzuatı dâhilinde cezalandırılmıştır* 

1967 yılında çalışan motorların, 11 453 se
feri kontrola tabi tutularak 249 sefer için ta
kibata geçilmiş ve suçluları adlî mercilere tev
di edilmiştir. 1968 yılında bu rakam 21 896 ya 
çıkarılmış ve 36 şahıs hakkında kanuni işleme 
tevessül olunmuştur. Kontrol edilen sefer adedi
nin fazlalığına rağmen, hakkında takibata geçi
len şahıs sayısının azlığı da bu konudaki teftiş 
ve murakabenin müspet sonucunun bir delilidir. 

Hattâ polis tarafından yapılan bu sıkı kont-
roldan sızlanan bâzı dolmuş motor sahipleri, 
Denizcilik Bankası şehir hatları vapurlarını da, 
istiap hadlerinden fazla yolcu aldıklarını iddia 
etmişlerdir. Seferlerin en kesif olduğu saatlerde 
yapılan kontrollar sonucunda, bunun doğruluğu 
tebeyyün etmemiştir. 

Bu faaliyetler dışında, Kadıköy ve Eminönü 
dolmuş indirme yerlerine turnikeler yaptırılmış
tır. Denizcilik Bankası Şehir Hadları tşletme-
sdııce Kadıköy iskelesinde verilen münasip bir 
oda, Emniyet 5 nci Şubeye bağlı bir kontrol 
Karakolu haline getirilmiştir. 

Belediye Zabıta Müdürlüğünce, münhasıran 
kontrol hizmetlerini ifa etmek üzere devamlı bir 
ekip kurulmuştur. 

1968 malî yılı Bütçesinden tefrik olunan 
2 200 000 Ti. lık ödenekle, halen Deniz Zabıta 
hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 yeni motor 

inşa ettirilmektedir. Bakanlığımızla Ulaştırma 
Bakanlığı arasında bu hususta verilen anlaşma 
tahakkuk safhassına sokulmuştur. Bunlardan 13 
metre uzunluğunda, 25 mil süratli 2 motor, bil
hassa daniz trafiğini kontrolda kullanılacaktır. 
Ayrıca, elde mevcut iki motorun, Camialtı Ter
sanesinde tekneleri yenileştirilmiş olup, 1969 
malî yılında bunlara yeni motorlar da taktırıla-
caktır. Böylece hizmetin çok daha iyi ve verimli 
görülmesi imkân dahiline sokulmuş olacaktır. 

Diğer taraftan Yeniköy, Beykoz, Üsküdar, 
Beşiktaş ve Haydarpaşa iskelelerinde, bu yıl 
içerisinde birer kontrol karakolu açılması plân-
laştınlmak üzeredir. 

Ayrıca Motorcular Derneğine disiplin yönet
meliği yaptırılmış olup, kendilerinin d°! mura
kabe hizmetlerine yardımcı olmaları sağlanmış 
bulumnıakt adır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in. diskoteklere dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ce-
vaoh (7/572) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

26 . 3 . 1968 
istanbul Senatörü 

Ekrem özden 
Soru : 

1. Son aylar içinde diskoteklerde işlenen 
suçlar ne kadardır? 

2. Bilhassa büyük şehirlerde diskotek mas
rafları için işlenmiş hırsızlık olayları var mıdır? 
Varsa maznunların yaşları nedir? 

3. Okul aile birliklerinden resmî ve gayri-
resmî- müracaat edilerek diskoteklerin kapan
ması veya tahdidi hususunda dilekler ileri sü
rülmüş müdür? 

4. Diskotekler hakkında içişleri Bakanlığı 
olarak ne düşünülmektedir? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 

T. B. M. M. ile ilişkiler bürosu 
Sayı : 11 - 13/1914 12 . 5 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi- : 17 . 4 . 1969 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 9043 - 27 . 3 . 1969 269 - 7/572 4042 
sayılı yaaı : 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Sayın 
Ekrem özden'in; Diskoteklerde ne kadar suç 
işlendiğine, buralarda hırsızlık vakaları olup ol
madığına, okul aile birliklerince kapatılmaları 
hususunda dilekler ileri sürülüp sürülmediğine 
ve Bakanlıkça haklarında ne gibi işlemin uygu
lanmasının düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi incelendi : 

1. Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde 
mevcut diskoteklerde 1 . 1 . 1968 tarihinden 
bugüne kadar ikisi de İstanbul'da olmak üzere 
iki cinayet işlenmiş ve her iki olayın dört sanığı 
yaikalanarak adlî mercilere tevdi ve sorgularına 
mıütaakip tevkif edilmişlerdir. Ayrıca her iki 
diskotek de kapatılmıştır. 

Bu süre içinde Ankara'da diskoteklerde 25, 
istanbul dakilerde ise 14 muhtelif suç işlenmiş, 
sanıkların ve suçluların cins ve mahiyetleri na
zara alınmak suretime ilgili müesseseler hakkın
da gerekli kanuni işlemler yapılmıştır. 

izmir'de mevcut diskoteklerde üçü fuhuş 
3rapıldığı veya okul çağındaki kızları kabul et
tikleri için müteaddit defalar idarece kapatıl
mıştır. 

2. Bu üç ilimizde diskotek masrafları için 
işlenmiş hırsızlık olayı yoktur. 

3. Okul aile birlikleri, bâzı kız ortaokulları 
vs öğrenci yurtları idarecileri, öğrenci velileri 
ve basın zaman zaman valiliklerden, diskotekle
rin kapatılmasını taleb etmişlerdir. 

Şikâyet konusu olan diskoteklerde gerekli 
kontrollar yapılmakta, ancak mevzuat yetersiz
liği sebebiyle müessir bir mücadele mümkün 
olamamaktadır. 

4. 1933 tarihinden beri yürürlükte bulunan 
3518 sayılı Cemiyetler Kanununun boşlukların
dan yararlanarak faaliyet gösteren kulüp, lokal 
ve diskotek gibi kuruluşların bugünün gençli
ğinin ahlâki yönden bozulmasına sebebolan 
faaliyetlerde bulunduklarını göz önüne alan 
Bakanlığın sözü geçen kanunun günün şartla-
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rina uygun hale getirilmesi için gerekli tadil 
teklifini hazırlamaktadır. Son safhasına gelmiş 
olduğumuz bu tadil çalışmalarmiin kanunlaşması 
halinde mesele esastan halledilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Ah-
diUkcrim Saraçoğlu'nun, Mardin'in iktisadi du
rumuna dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Sü
leyman Demirci, Köy İşleri Bakanı H. T. Toker 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın 
cevapları (7/476) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan, Turizm ve 
Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ve istirham 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Mardin Üyesi 

Abdülkerim Saraçoğlu 

Trenin komşu vilâyet olan Diyarbakır'a gel
mesi ve Suriye hududunun vilâyetin çok yakı
nından geçmesiyle Mardin vilâyeti eski iktisadi 
faaliyet ve transit merkezliğini kaybetmiştir. 
Vilâyet sakinlerinin iktisadi durumu gün geç
tikçe bozulmakta, halk geçim sıkıntısı dolayısiy-
le büyük vilâyetlere hicret etmektedir. 

Halbuki, Mardin vilâyetini bir balamdan kal
kındıracak vilâyet sakinlerinin ekonomik du
rumlarını düzeltecek ve turizm bakımından de
ğerlendirilecek yerli ve komşu devletlerin tu
ristlerini cezbederek her bakımdan tatmin ede
cek tarihî anıtları ve yemyeşil sulak, serin me
sire yerleri ve bahçeleri vardır. (Kasimiye, Sin-
cıriye medreseleri, Ulucami, Şehudiye Camii, 
Süryani Kadîm Manastırı, Deyrulzafaran ve 
yine Süryani Kadim kiliseleri, Dara, Hasankeyf 
harabeleri gibi anıtları, Vadissafa, Ayınsafa, 
Zmnar, Bakırkire, Miskin vadisi, Kalearkası, 
Kalıntara, Firdevs, Fahriyye, Raziyye) gibi anıt 
ve mesire yerleri bunlardan birkaç tanesidir. 

Yukarda birkaç tanesini saydığım anıt ve 
mesire yerleri ve bahçeleri, 

1. Yol bakımından, 
2. Yerli ve sıcak komşu devlet turistlerini 

celbedip edememesi bakımından, 
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3. Vilâyetin iktisadi kalkınması üzerindeki 
etkisi bakımından etüd ve tetkik edilmesini mü
nasip görmez misiniz? 

T. C. Ankara 
Başbakanlık 12.5.1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-277/3409 

Konu: Cumhuriyet Sena
tosu Mardin Üyesi Ab-
dülkerim Saraçoğlu'nun 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: Kanunlar Müdürlüğü 30 . 9 . 1968 tarih 
ve 9241 - 7/478 -1805 sayılı yasınız. 

Mardin'in iktisadi durumuna dair Cumhuri
yet Senatosu Mardin Üyesi Abdüikorim Saraç
oğlu tarafından Başbakanlık ile Turizm ve Ta
nıtma ve Köy İşleri bakanlıklarına yöneltilen 
yazılı soru Önergesi cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdülkerim 
Saraçoğlu'nun «Mardin ilimizin ekonomik du
rumu» na dair yasalı soru önergesinin cevabıdır. 

Mardin ili «1937 Milletlerarası Turizm Yılı 
Kutlama Tedbirleri» adlı kitabın öncelik liste
sinde üçüncü derecede önemli merkezler ara-
snıda yer almaktadır. Gelişim etüdleri ve fiziki 
plânlama çalınmaları öncelik derecelerine göre 
yap:Idığından Qmmv - Doğu Anadolu Bölgesi ve 
bu arada Ka™din ilinin turistik plânlaması ca
li nr ak; m ilerisine durumuna göre eb aknacak-
t l ı \ 

B"i ilimizin turistik potansiyeli Turizm ve 
Taratma Bakanlığının yayımlamış olduğu «Tu
rizm Envanterleri» adlı kitapta mevcuttur. 

Mardin ilinin turistik kılçık yol yapımı hak
kında yL-üd:-ye kadar Tı ır izi ve Tanıtma Ba
kanlığına her hangi bir teklif yapılmamış oldu
ğundan bu konuda adı gecen Bakanlıkça faali
yet gösterilmemiştir. Bununla beraber, Mar
din'in belediye sınırları dışında kalan Süryani 
Kadîm (Bevruzsaferan), Dara harabeleri, Ha-
sankeyf, Zımıar VG Bakırkire yolları ya ta
mamlanmış durumdadır veya bu yollarda Köy 

İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. Bu yerlerin su ve elektrik ihtiyacının 
karşılanması için de çalışılmaktadır. Ancak, 
bâzı yerlerde elektrik ihtiyacının karşılanması 
için köylünün giderlere katılmasına ihtiyaç var
dır. 

Öte yandan, yürürlükteki mevzuata göre, 
köy yolu ve içme sularına ait tatbikat program
larının il daimî encümeni ve genel meclisinden 
geçirilerek, öncelik derecesi de belirtilmek su
retiyle, valilikçe tanzim ve teklif edilmesi gerek
mektedir, 

Bu sebeple, önergede sösü edilen anıt ve 
mesireleri sınırları içine alan köylerin ihtiyaç
larının programlara alınması için gerekli teşeb
büslerin yapılmış olması lâzımdır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T.C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Bakanlık sözcüsü 
3 - 13394 

Ankara 
14 . 11 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 30 . 9 . 1968 g ü n ^ e Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 9241/7-476/1805 sayılı 
yazıları, 

Mardin'in İktisadi durumuna dair, Cumhu
riyet Senatosu Mardin Üyesi Sayın Abdülkerim 
Saraçoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımla ilgili cevabı ilişikte tak
dim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nihad Kürşad 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Mardin ili «1967 Milletlerarası Turizm Yılı 
Kutlama Tedbirleri» kitabındaki öncelik liste
sinde üçüncü derecede önemli merkezler ara
sında yer almaktadır. Gelişim etütleri ve fiziki 
plânlama çalışmaları öncelik derecelerine göre 
yapılmaktadır. Çalışmalar ilerledikçe Güneydo
ğu - Anadolu bölgesinin ve bu arada Mardin ili
nin turistik plânlaması yapılacaktır. 
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Adı geçen yerin turistik potansiyeli, Bakanlı

ğımızca yayınlanmış olan «Turizm Envanterle
ri» adlı kitapta mevcuttur. 

Bilindiği gibi Bakanlığımız sadece turistik 
kılçık yollarla ilgilenmektedir. Şimdiye kadar 
da Mardin ilinden turistik kılçık yol teklifi Ba
kanlığımıza intikal ettirilmemiştir. 

Mezkûr kitaptan iki aded ilişikte sunulmuş
tur. (1) 

T. C. 16.12.1968 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 4356 

Konu : Cumhuriyet 
Senatosu Mardin Üye
si Abdülkerim Saraçoğ
lu'nun önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi 30 . 9 . 1968 T. ve Gn S. Ka. Md. 
7/476 - 9241/1805 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdül
kerim Saraçoğlu tarafından verilen ve Mardin'
in iktisadi durumuna dair, yazılı soru önerge
sinin Bakanlığımı ilgilendiren kısımlarının ce
vabı ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
;.„• Köy işleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdül
kerim Saraçoğlu tarafından Mardin'in iktisadi 
durumuna dair Başbakan, Turism ve Tanıtma 
ve Köy isleri bakanlıklarınca yazılı olarak ce
vaplandırılma!: üsere verilen soru önergesi
nin, Bakanlığım hizmetleri ile ilgili kısımları
nın cevabıdır. 

Soru önergesinde adı geçen tarihî anıt, su
lak, mesire yerleri ve bahçelerin birçoğu il be-

(1) Adı geren kitap Kanunlar Mv.dv.rl.uğün-
dr];i hi' f-nrıı ih ilgili dosyadadır. 
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lediye sınırları içinde bulunduğundan bu yerle
re yol, su elektrik sağlanması Bakanlığım hiz
met sahası dışında kalmaktadır. 

Belediye hudutları dışında kalanlardan : 
1. — Süryani kadim manastırları - (Deyruz-

zaferan) : 
Yolu yapılmıştır, suyu vardır, elektriği iha

le edilmiştir. 1989 yılında tamamlanacaktır. 
2. — Dara Harabeleri : 
Stablize yolu mevcuttur. Turizm Bakanlı

ğınca Karayollarına ödenek verildiği takdirde 
mevcut yol asfaltlanabilir. Suyu vardır. Elekti-
riği, sınır köyleri meyanmda elektriklendiril-
mesi için çalışılmaktadır. 

3. — Hasankeyf : 
Yolu vardır, suyu 1969 programına alına

caktır. Elektrik, köylü katılımı temin edildiği 
takdirde yapılacaktır. 

4. — Zınnar : 
Vadisafa ve aynısafa mevkilerine umumi 

bir yol yapılmıştır. Bahçeler dağınık ve eşha
sa aidolduğundan her bahçeye ayrıca yol ya
pılmamıştır. Elektrik, köylü katılımı temin 
edildiği takdirde yapılacaktır. 

5. — Bakırkıre : 
Yo'ıı kaba tesviyesi, 1968 de il imkânları 

ila yapılmış stablize çekilmemiş, sanat yapı
ları yapılmamıştır. Belediye hudutları içine 
alındığı takdirde Belediyece elektrik verilmesi 
mümkün olabilir. 

Malûmları olduğu üzere illerin köy yolu ve 
ierae sularına ait tatbikat programları mevcut 
kanuna göre, il genel meclisi ve il daimi encü-
r-.'-nir.d'îr. geçirilerek öncelik derecesi de belir
tilmek suretiyle valilikçe tanzim ve teklif edil
mektedir. 

Bu itibarla, önergede adı geçen anıt, yayla ve 
mesireleri sınırları içine alan köyler, 1969 yılı 
programlarına teklif edildiği takdirde, gereği 
yapılacaktır. 

— 4.79 — 
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14 . 5 . 1969 Çarşamba 

Saat : Birleşik Toplantının bitiminden 15 dakika 
sonra. 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANIMIN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Haydar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ah
met Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayı
sı : 1120 ye ek) (Dağıtma tarihi : 29.1.1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin 
Genel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 .1969) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 1220) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 .1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplan inceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı : 1221) (Dağıtma tarihi : 18.3.-1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1 9 6 9 ) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi. 
(10/28) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İSLER 



B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı

rılması hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/589; Cumhuriyet Senatosu 
1/1008) (S. Sayısı : 1269) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1969) 


