0. Senatosu
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kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Sabit Osman Avcı
BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve İskan, işleri,
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyonla
rından seçilecek 3 er üyeden müteşekkil bir
geçici komisyonda görüşülmesi talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum.
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında kurul
muş bulunan Araştırma Komisyonunun süre
sinin 15 gün uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı yazısı.
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Diyanet işleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurul
muş bulunan Cumhuriyet Senatosu Araştırma
Komisyonunun çalışma süresi 24 . 6 . 1970
günü dolmaktadır.
Ancak, konunun vuzuha kavuşabilmesi için;
tetkik
edilecek evrakın fazla olması ve
bunun yanı sıra konuyla yakın ilgisi olan yeni
maddelerin ortaya çıkması araştırmayı derin
leştirmeyi gerektirmektedir.
Bu itibarla, Komisyonumuz, tanınan süre
içinde çalışmalarını sonuçlandırma imkânını
bulamamıştır.
Araştırmayı tamamlamak ve raporu hazır
lamak üzere komisyonunun çalışma süresi
nin bitimi tarihinden itibaren (15) gün daha
uzatılması hususunda gereken işlemin yapılma
sını saygılarımla arz ederim.
Gaziantep
Araştırma Komisyonu
Başkanı
İbrahim Tevfik Kutlar
'BAŞKAN — Takriri dinlediniz efendim.
Raporu yazmak ve bâzı hususların tamikini te
min maksadiyle 15 gün mehil istenmektedir.
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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3. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 25 nci
yıl dönümünde San Francisco'da tertiplenen
kutlama törenine, Dışişleri Bakanlığınca, Hü
kümetimizi temsilen, Cumhurbaşkanınca S. Üye
Feridun Cemal Erkin'in göndedilmesine dair
yazının sunulduğu ve Anayasanın 78 nci mad
desi gereğinin yapılması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresi.
'BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var,
okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 25 nci
yıldönümünde San Francisco'da tertiplenen
kutlama törenine Hükümetimizi temsilen Cum
hurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü Feridun Ce
mal Erkin'in katılması hakkında Dışişleri Ba
kanlığından alınan 15 . 6 . 1970 tarih ve 720 101 - BMKY : 1 - 583 sayılı yazının sureti ili
şik olarak sunulmuştur.
Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini
rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
BAŞKAN — Keyfiyeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
4. — 1188 sayılı Kanunun şekil yönünden
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi.
BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi tez
keresi var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Anayasanın 68 nci maddesini değiştiren ve
geçici 11 nci maddesini yürürlükten kaldıran
1188 sayılı Kanunun iptali hakkında Tür
kiye işçi Partisi tarafından açılan dâva üze
rine yapılan inceleme sonunda :
1188 sayılı Kanuna ilişkin teklifin Millet
Meclisindeki birinci görüşlümesi sırasında yer
alan madde oylamalarında üçte iki çoğunluk
aranmamasının Kanunun şekil yönünden ipta
lini gerektirdiğine ve Kanunun bu nedenle ip
taline ;
16 . 6 . 1970 gününde 1970/1 - 31 sayı ile
karar verilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Anayasa Mahkemesi
Başkanvekili
Lûtfi ömerbaş
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