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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar ilinin Sincanlı ilçesi 
Paşa köyünden -166 hanede kayıtlı M eli
ni eloğlu, (îiilsiinı'den doğma, 1 . 1 . 1944 do
ğumlu İsmai! Kalkan'm ölüm cezasına çarp-
tırılınası hakkındaki dosyanın geriverilme-
lerino dair .Başbakanlık tezkereleri okunara.k 
bilgiye sunuldu. 

Yüksek Heyetin tasvibine iktiran etmiş 
bulunan listeye göre gruplarca komisyon
larla ilgili adayların Başkanlığa, te\dli hu
susunun ancak 10 Kasını Perşembe günü 
saat .12 de tamamlanacağı sonucuna varılmış 
olduğundan Genel Kurulun Jl . 1 1 . '1966 Cu
ma günü saat 15,00 e kadar ara 'vermesi kabul 
olunduktan sonra,. 

Birleşime saat 15, .'>() da son verildi. 

Başkan. Kâtip 
Başk'auvekili' Sivas 
Nurettin Oh Kâzım Kangal 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkck 

Parti grupları tenis i İçil eriyle birlikte yapı
lan .toplantıda komisyonların kuruluş düzen ve 
-şeklinin tesbiti hususunda .anlaşmaya, varıldığı 
açıklandıktan sonra. 

.1. — Bakanlıklarla mütenazır komisyon
lara Köy İşleri, İmar ve İskân, Turizm ve; Ta
nıtma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar komisyon
larının ilâvesi ve. 

2. —• Komisyonlara (bütün siyasi partilerin 
iştirakini sağlamak ınıaksadiyle Anayasa, Ça
lışma, Dışişleri, Millî Eğitim 'komisyonları ile 
İmar ve İskân, Köy İşleri, Turizm ve Tanıtına, 
Enerji ve "Tabiî Kaynaklar komisyonlarındaki 
üye sayılarının 25 o <nk,arflim'ası ve İçişleri Ko
misyonunun 25, ;Sa:nayi Komisyonunun da 20 
üyeden kurulması hususları, 'Oranlarla, ilgili lis
te okunduktan sonra oya sunularak' kabul 
olundu. 

Erzurum Milletvekili Gevat Turan Ön-
der'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ın alsı ile ilgili iki dosyanın gcriverilmesi hak
kındaki Başbakanlık tezkereleri ile, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 
yasama dokunultnazhğı ile ilgili dosyanın ve, 

SOR ı 

Vazıh sorular 

1. — Bursa Milletvekili .Kısım Önadım'ııı, 
Türkiye Esnaf! ve Sanatkâr! a ı1! Teşkilâtı Kon
federasyonu idarecilerinin, genel kurul top
lantılarım 6 yıldan iberi yapmadan vazife 
başında, bulunma la rınm ıkanun'lara, ahlâka 
ve memleket yararlarrna .aykırı bulunduğu
nun. kabul edilip edilmediğine dair yazılı .soru 
önergesi, Ticaret (Bakan lığına, gönde ti! mistir. 
(7/209) 

2. -— Gorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, :>1 Temmuz 1966 tarihli Son .1 hava
dis Gazete'Sİnde Aıdalet Partili bir milletvekili
nin imzasiyle «Bir 'açıklama» başlığı altında 
yayınlanan makaleden dolayı bir takibata ge-

, çilmiş -olup olmadığına 'dair yazılı soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/210) 

;>. — Samvsun Milletvekili Yaşar A.kal'ıu. 
Örtülü ödcue/kten .bir kısım gazete ve 'der
gilere yardımda bulunulup bulunulmadığına 

JAİİ 

dair, yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/211) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Malatya'nın Ar'guvan ilçesinin Hükümet ko
nağına kavuşma'sı 'hususunda ne düşünüldüğü
ne dair, yazılı soru önergesi, Milliye, İçişleri, 
Ulaştırma ve Adale! ^bakanlıklarına ıvönderil-
miştir. (7/212) 

5. —- Gankırı Milletvekili Mehmet Ali Av-
.sau'i'iı, İçişleri 'Balkanının valiler toplantısın
daki konuşması, her vesile ile Parlâmento
nun. yıpratılmaya, çalışması ve iktidardaki 
partilerin dış devletlerin aleti şeklinde gös
terilmesi karşısında, Meclise 'bilgi vermek için, 
olağanüstü toplantıya çağında bulunulması
nın düşünülüp düşünü inlediğine dair yazılı so
ru öneı'gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/21:?) 

6. •— Muş MilJetıVclkili Nermin Neftçi'nin, 
Irak'ın çeşitli iller'inde 'görülen köleıfa hastalı-
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ğnıın yurdumuza sirayetini önlemek için ııe gibi 
tedbirler alındığına dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve •Sosyal Yardım 'Bakanlığına gönderil
miştir. (7/214) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
orduya dağıtılan ibro-şürün tam metinin ne 
olduğuna ve kim tarafından yazıldığına dair 
yazılı soru önergesi, Millî -Savunma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/2.15) 

8. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit körfezinin, bâzı sanayi tesislerin
den dökülen akıntılardan kurtarılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret ve Sanayi 'Hakanlıklarıma gönderilmiş
tir. (7/216) 

9. — İçel Milletvekili Kemal Atanıan'ın Is-
t/amlbul'un Bakırköy ilçesi Yaışilköy nahiyesine 
bağlı Avcılar köyü Ihudutları içinde, Berzah 
adını taşıyan mevkide, köy şahsiyeti mâneviye-
sine ait 'bir kum ocağı -olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, içişler i'Bakamlğma gön
deril mistir. (7/217) 

10. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
demokraside ve sosyal Devlet nizamımda ya
tırımlar yapılırken güdülen gayenin ne oldu
ğuna dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/218) 

11. — -Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat Durağan ilçelerinde yarı ma
mul kâğıt hamuru yapacak ıbir fa'brika ile (lerze 
ilçesinde bir Çimento Fabrikası kuru! masın m 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı :;oru 
önergesi, Sanayi .Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/21.9) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat: Dilor'im, 
Atatürk Üniversitesi 'Fen - Edebiyat Fakülte
sine bağlı olarak açılmış bulunan İktisat ve iş
letmecilik 'bölümünün fakülte haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Hakanlığına gönderil
miştir. (7/220) 

13. — Zonguldak Milletvekili Bülent Hee-
vit'iıı, İçişleri Bakanının görevinden uzaklaştı
rılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, 1 başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/221) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Ivodaman-
oğlu'nun, Niğde'min lOrtaköy ilçesi kaymakamı 
hakkında, partizan bir tutum içinde bulunduğu 
gerekçesiyle ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
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yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına, gön
derilmiştir. (7/222) 

.15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, deprem dol-ayısiyle kimsesiz ve malî 
imkânsızlık içinde kalan öğrencilerin parasız 
yatılı olarak okutulmalarının düşünülüp düşü
nülmediğine dair ya,zılı soru önergesi. Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/223) 

16. — Denizli Milletvekili 'Muzaffer Karan'-
m, Diyanet İşleri 'Başkanının «yurdumuzda hi
lâfet kurulmadıkça kurtuluş yoktur» Şeklindeki 
gazetelere intikal eden sözlerinden dolayı bir 
soruşturma açılmış olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Devlet (Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/224) 

17. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Kıbrıs politikasının gizlilik içinde yürütülme
sinden ne gibi millî bir menfaat düşünüldüğüme 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
. g-önd eri 1 iniş ti r. •( 7/225) 

18. — tstanlbul 'Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Şile ilçesinde bir çimento fabrika
sı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğime 
dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/226) 

19. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul'un Çatalca ilçesi Ccle-pköy okulu inşa
atını yarıda bırakan nıütealhbit hakkında ne mu
amele yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığıma gönderilmiştir. (7/227) 

20. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul'un Çatalca ilçesinin Kara.ca.koy - Bel
grat köprüsünün yapılmasının düşünülüp düşii-
nailmediğine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri 
Bakanlığı na gön de ri 11 n iş ti r. (7/228) 

21. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Ayancık Orman İşlıetmesinden Varto deprem böl
gesine sevk edilecek kerestelerin ihalcs'.m-in hangi 
makam tarafından hangi kanuna göre yapıldığı
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/229) 

22. —- İzmir Milletvekili Mustafa IJyar'm, 
tesislerin, ikinci defa, hizmete açılış merasimi 
yapılmasındaki gayemin ne 'olduğuna dair yazılı 
soru öne rgesi, Başb aka n 11 ğa gö ı id e r i i ı nişti r. 
(7/230) 

23. — İstanbul Milletvekili lieşit Ülker'in, 
İstanbul'un Şile ilçesi Hükümet tabibini: calış-
nıa saatlerinde vazifesine muntaz'am olarak devanı 

http://Kara.ca.koy
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edip etmediğine dair yazılı soru önergesi. Sağlık 
ve Sosyal Yardım 'Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/231) 

24. — Konya Milletvekili İsmet Kapısr/'ın, 
1965 - 1966 öğretim yılı içinde, orta öğretini 
mensupları arasında, nie kadar nakil ve 'tâyin ya
pıldığına dair yazılı soru önergesi, Millî Hğitim 
Bakanlığına gönderilmdştir. (7/232) 

25. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'mn, 
1962 yılından elde kalan tütün mahsûlünün ih-
racın'a imkân verilmek üzere hazırlanan sirkü
lere göre ne miktar tütün satılmış olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret ve (Jümrük 
ve Tekel Bakanlıklarına gönderil m iştir. (7/233) 

26. — Mardin Milletvekili Niazıni Oğuz'un, 
ormanla ilgisi lolmıyan arazilerin 'Sahiplerine 
iadesi için 1966 İlkbaharından itibaren 'başla
nılacak olan çalışmaların ne sebeple gecikmiş 
olduğuna dair ya;zılı soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/23)4) 

27. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
Beyoğlun'daki bir okul için Beşiktaş'dahi bir 
ticarethaneden forma Ikumaşı aldırılması hak
kında yapılan şikâyetin vârid olup olmadığınla 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/235) 

28. — Bingöl Milletvekili x\l. Emin Oün-
doğdu'nun, zelzele felâketzedelerine, 19.8.1966 
tarihinden 30 . 9 . 1066 tarihine ikadar yapılan 
iç. ve dış yardımların tutarına dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/236) 

29. — Bingöl Milletvekili M. Emin Oi'm-
doğdu'nun, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
100 milyar liralık yatırım yapılacağı hakkındaki 
beyan muvacehesinde ibulunrauş olan yeni gelir 
kaynaklarının nelerden ibaret olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Başhalk anlığa 'gönderilmiş
tir. (7/237) 

TASARI 
.1. — Devlet .memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olian '3656 sayılı Kanuna bağ
lı ( l) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişle
ri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı. (1/269) (İçişleri ve 1*1 ân 
komisyonla rina)' 
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30. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
yurdumuzu resmen ziyaret etmiş bulunan 'Suudi 
Arabistan Enıiri Faysal'in, Ankara'da kaldığı 
sürece, Anıt - Kalbri ziyaret etmek üzere, prog
rama bir mıadde ilâve edilmemesi -sebebine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/238> 

31. —• Konya Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Urfa'da 1957 yılında yapımına başlanan Mt 
Kombinaları sitesinin 'bugüne kadar bitirllme
mesi sebebinin ne olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa 'gönderilmiştir. (7/239) 

32. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun Yassıada Mahkemesi Başsavcısı hakkında, 
Akşam Gazetesinde yayınlanan iddia ve ihbar 
dolayısiyle, her 'hangi ibir tahkikat açılıp açıl
madığına dıalr yazılı soru önergesi, Ad.alet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/240) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun Akşehir'in Azarı köyünün içme <su tesisa
tının yeniden ya'pılmasının 'düşünülüp düşü
nülmediğine 'dair yazılı soru önergesi, Köy İş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/241) 

34. —- Manisa Milletvekili 'Sami Binıicioğlu'-
nun, Malatya 'mu Akçadağ ilçesine bağlı Har tul 
ve Sarıhacı köylerine imam 'kadrosu verilmeme
si sebebine dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/242) 

3>5. — Manisa Milletvekili Sami Bini eloğlu'-
nun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı De-
deyazı köyü araızisinihı sürgü sulama 'barajı 
projesi içine alınıp 'alınmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Talbiî Kaynaklar, Koy 
İşleri Bayındırlık Bakanlıklarına gön-deri!miş
tir. (7/243) 

36. — Manisa. Milletvekili Sami Binieioğlu'-
nun, Malatya'nın Akçadağ ilçesini Ankara as
faltına hağlıyan yolun asfaltlanm.ası için ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/244) 

2. — GELEN KÂĞITLAR KÂĞITLAR 

I TEKDİF 

2. --- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5247 slaydı İstanbul Üni
versitesi kuruluş kadroları ile bu kanuna ek 
7161 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
(Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve iktisat) Fakül-
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tesinm ile 12 . 4 . 1962 tarih 43 sayılı Diş He
kimliği Fakültesi kuruluş kadro Kanununun 
1 sayılı cetvelinde değişiklik yiapılması hakkın
da kanun teklifi. (2/363) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

TEZKERELER 
3. — Ceza ve Islâh evleriyle iş yurt lan dö

ner sermaye saymanlıklarının genel bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/478) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı KesMıesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay 'Başkanlığı 
tezkeresi. (3/479) (iSayıştay Komisyonuna) 

»>•<« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanvekUi ismail Arar 

KATİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Takat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 4 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kabul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Komisyonlara üye seçimi 1. — Ölümünün 28 nci yıldönümü dolay isiy
le Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mânevi huzu
runda saygı duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 28 
nci yıldönümü dolayısiyle Cumhuriyetimizin ku
rucusu büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün mânevi huzurunda Yüce Meclisinizi 
üç dakikalık saygı duruşuna davet ederim. 

(Saygı duruşu yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem '.arkadaşlarım; gün
demimizin birinci maddesinde komisyonlara üye 
seçimi yer almaktadır. Ancak, komisyonlar için 
parti gruplarınca aday gösterme işlemi henüz 
tamamlanamamıştır. Bu itibarla 14 Kasım 1906 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

• • • • « • • v ^ » 

— 49 — 
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5. — DÜZELTÎŞLER 

O : 1 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
2 . 11 . 1966 tarihli 2 nci Birleşim tutanağının 
29 ncu sayfa 2 nci sütün 13 ncü satırında yapıl
masını istediği 'düzeltisie ilgili yazısı aşağıda
dır : 

11 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığma 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 . 1 1 . 1966 

günkü 2 nci Birleşiminde yaptığım konuşmada 

'bâzı teknik selbeplerden öbürü "okluğunu san
dığım bir tutanak hatası olmuştur. 

Mevcut 'şekliyle dalhi mânanın anlaşılm'ası-
na rağmen, «Başkanımızın» ve «teklifi» keli
meleri arasi'na «zellikle Millet Meclisi Baş-
kanvekillikleri konusundaki» ibaresinin eklonme-
sine delâletinizi derin saygılarımla rica ede
rim. 

'Coşikun Kırca 
îsta nbul Mili et v ek ili 

— 50 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
4. BİRLEŞİM 

11 . 11 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENKL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye söçinıi. 

2. — istimlâk Kanununun 27 nci miaddesine 
bii" fıkra ilâvesine dair 7036 nıınnaralı Kamı
mın Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 
(3/477) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
.SORULAR, GENSORULAR VE GENKL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 

P> - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




