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I. — GEÇEN TU 

Başkanlık için yapılan seçim, sonucunda, 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Aveı'nm Mil
let Meclisi Başkanlığına seçilmiş olduğu bildi
rildi. 

Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı, 
seçilmiş olması dolayısıyla şükranlarını ve Baş
kanlığı sırasında yapılmış lolan çalışmaları be
lirten bir demeçte bulundu. 

Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçi-

SORU 

A) Sözlü sorular 

1. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Sen
gillerin, O. I). T. Ü. eski Rektörü Prof. Erdal 
İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (0/233) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamameıoğluiıım, haşhaş ekiminin yasaklan
ın a siy] e üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/234) 

B) Yazılı sorular 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili H. Şevki 
(lüler'in; Emekli Sandığı ile ilgisi olan millet
vekillerinin miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. 
(7/1350)! 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Diyanet İşleri Başkanlığının emrine iki bin kad
ronun verilip verilmeyeceğine dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1351.) 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazin, ya
bancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ilk, or
ta ve lise öğretim çağında bulunan çocuklarına 
dair yazılı s'orn önerg-esi, Millî Eğitim ve Çalış
ma bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1352) 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Hacet
tepe Öğrenci Yurdundan çıkarılan öğrencilere 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir-. (7/1353) 

TANAK ÖZETİ 

mi, bâzı gruplarca isimler bildiri!nıediğinden 
yapılamadı. 

3) Kasım 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere. Birleşime saat 15,45'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 
Sivas 

Enver A kov a 

LAK 

5. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkanin, Sü-
merbank satış mağazalarında çalışan persone
lin çalışma durumuna dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7VI354) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Tür
kiye'de avcılığın beş sene yasaklanmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1355) 

7. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Ankara Üniversitesi Profesörlerinden Halûk 
Üiman'm; Profesörlük Kararnamesinin ne za
man yayımlanacağına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/135(i) 

8. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman 
içi köylerde yasayan yurttaşların köylü pazar 
satış hakkının yükseltilmesine dair yazılı soru 
önerg-esi, Orman Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1357) 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztük'ün, 
Elbistan - Afşin demiryolunun yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/13581 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztük'ün, 
Maraş il merkezinde açılması karaıi ıştırılan or
man muhafaza okuluna dair yazılı soru öner
gesi, Orman Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1359) 

11. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
lıkoğiu'nun, orman ürünlerinin tahsisi hakkm-
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da yazılı soru önergesi. Orman Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1360) 

12. — Ganakkale Milletvekili .Mustafa (>-
lıkoğlu'nıın, Su Ürünleri Kanununun yanlış uy
gulandığın a dair yazılı soru önergesi, ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1361). 

l:>. .,_ Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türkiye'de bii' spor akademisi kurulmasına 

dair yazılı soru önergesi. Genetik ve Spor Ba
ka n h ğnıa gönderil mistir. (7/1362) 

14. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ila-
tipoğiu'nun, Personel Kanununun aksaklıkları
nın giderilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1363) 

*>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

(Başkan alkışlar arasında yerini aldı.) 
BAŞKAN — Millet Meelisinin 3 neü Birle 

sıramı aeıvorum. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
baslıvoruz. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Manisa Mili fi re kili Süleyman Çağlar"nı, 
çekirdeksiz kuru -üzüm ihracatı ve taban fiyat 
politikası ile il fiili çıündcm dm demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Süleyman 
Oağlar; üzüm fiyatları hakkında, artan üzüm 
fiyatları, ve ortak üyelerin ilişkileri hakkında ; 
buyurun. 

SÜLEYMAN GAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; çekrideksiz 
kuru üzüm ihracatı ve taban fiyat politikası ile 
ilgili olmak üzere huzurlarınızı kısa bir süre iş
gal edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarını, 1971 - 1972 çekir
deksiz kuru üzün sezonu, bilindiği gibi, ton ola
rak 265 fob teslim doiar fiyat üzerinden netice
lenmiş idi. 1972 - 1973 sezonu mahsulünde, de 
bir yi İki fiyatlar dikkate alınarak ve o yıl içe
risinde artan maliyet ve yükselen hayat kon
jonktürü dikkate1 alınmamaksızın, diğer mah
sullerde oduğu gibi, üzümde de eski taban fiyat 
muhafaza edilmiş idi. Bu sebeple Devlet müda
hale alımı ve taban fivatla ilgili kararname, or

tak teslimatı 282 kuruş, ortak dışı Devlet mü
dahale mubayaası ise 270 kuruş üzerinden tan
zim edilerek yürürlüğe konulmuştu. Bilahara, 
Ticaret Bakanının İzmir Borsasını açmak üzere 
İzmir'e teşriflerine takaddüm eden günlerde 
dış fiyatlarda 10 dolarlık bir fiyat artışı 
zuhur etmiştir. Bu 10 dolarlık fiyat artı
şından Türk parasına tekabül eden ve be
her kilo üzüme inikas edeni ise 17,58 kuruş 
idi. Bu 17,58 kuruşun,. İzmir'de müstahsil tem
silcileri ve Sayın Vekille yapılmış olan toplantı
da, 15 kuruşunun müstahsıla intikalinin ve 2,57 
kuruşunun da ilerde bağcının hizmetinde kulla
nılmak üzere bir fonda toplanması yine karargir 
olmuştu. Bu suretle 9 numara baz olarak alın
mış ve beher kilo üzüm için 15 kuruş fiyatlar 
yukarı çekilmi'ş idi. Bilfıhara süratle1 artan üzüm 
fiyatları, daha doğrusu dış fiyatlar 275 dolar
dan bugün 475 doîara yükselmiş bulunmakta
dır. Yükselmekte bulunan ve halen nerede1 dura
cağı, hangi noktada bulunacağı tespit edileme
miş olan dış fiyatların bu inkişafı muvacehesin
de, muhteremi arkadaşlarım ortak içi teslimatın, 
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yani ortakların vermiş olduğu mahsule 297 ku
ruşluk teslimat ile tediyede bulunulmuş; 475 
dolara üzüm fiyatları yükseldikten' sonra ise 
iç fiyatlar 6,5 liraya çıkmıştır. 

Mâruzâtınım buraya kadar olan kısmında 
üzüm fiyatlarının dış piyasada yükselmesiyle 
ilgili olarak sizlere arzı malûmatta bulunmuş 
oluyorum. Bundan sonraki kısım ise, ortak içi 
teslimatın ve ortakların durumu ile ilgili ko
nunun. bir hal tarzına bağlanması hususuna ta
allûk edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, kooperatif ortak
ları, dış piyasanın her gün yükselmesine rağ
men, bu fiyatlara iltifat etmeyerek, kooperatif
lerine olan taahhüdünü ve mahsulünü ödemiş
tir. Bu suretle 28 bi'n ton civarında bir muamele 
görmüştür, ortak içi mahsul teslimatı. Kararna
me gereğince 9 numara üzümün beher kilosuna 
297 kuruş tediyede bulunulmuştur. Ortak olma
yan müstahsil yükselen bu fiyatlardan cihetteki 
müstefidolmuşlardır. Kararnamedeki fiyat ile 
bugünkü fiyat arasında 3,5 lira gibi görünen bir/ 
fiyat artışı karşısında TARİŞ'in elindeki tüm 
mahsulünün, bilanço kârı. cihetteki bu ihracatın 
kesinleşmesinden sonra meydana çıkacaktır. Bu 
konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı yetkili
leri tarafından, kârın % 50'sinin müstahsıla in
tikali ve % 50'sinin de bir fonda toplanmak su
retiyle ilerde bağcının hizmetinde kullanılması 
hususu bir temayül olarak ortaya atılmış bulun
maktadır. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin % 50 
kârın müstahsile intikali, % 50'sinin de fonda 
toplanması temayülü karşısında alâkalı müs
tahsil temsilcileri ile vâki temaslarım sonunda 
bu meblâğın, fona ayrılacak olan bu miktarın 
fevkalâde çok. olduğuna, bunun ancak % 70'inin 
kendilerine intikalini, % .'10'unun fona tefrik 
edilmesi hususunda bir temayül müstahsilde be
lirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlaITIII, eğer Ticaret Bakan
lığı yetkililerinin, dedikleri gibi kârın % 50'sinin 
bir fonda, toplanması tahakkuk, ederse dışarıya i 
üzümünü satmış olan, yani ortak olmayan müs
tahsilin 5,5 - 6 - 6,5 lira ciy,arında mahsulünü 
değerlendirmiş olması muvacehesinde, ortakla ki, 
297 kuruş, 1 lira fark verilecek olursa 397 ku
ruş olur ki, arada 2 lira gibi muazzam bir fark 
zuhur edecektir. % 50 kâr tevziin.de, kârın c/e 50 
sinin tevzii keyfiyetinde İsrar edildiği takdirde, | 
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30 seneden beri emek verdiğimiz kooperatifçilik 
ahlâkının yerleştirilmesi müstahsilimizde fevka
lâde zedeye uğrayacaktır ve'kooperatifçiliğe olan 
alâka, fevkalâde azalacaktır. Bu yönüyle Anaya
sanın 51 nci. maddesi muvacehesinde de koopera
tifçiliğin teşvik ve himaye görmesi öngörüldüğü
ne göre Ticaret Bakanlığı yetkililerinden su hu
susları. rica, etmekteyim. : 

1. Üzüm. tarım satış kooperatiflerine halen 
elinde bulunan 17 bin ton. üzümden anlaşmalı ül
kelere ucuz bedelle mahsul vermesi için Ticaret 
Bakanlığından emir verilmemesi; 

2. Nisan ayı içerisinde Avusturalya üzümle
rinin piyasaya, çıkmasından önce fevcut stokla
rın eritilmesi için gerekli tedbirlerin alınması; 

3. Tahassül edecek olan bilanço kârının-
% 70'inin ortaklara risturn edilmesi; 

4. Bilanço kârı çıkıncaya kadar beher kilo 
üzüm için kooperatifi ortaklarına, bayramdan ön
ce 1. lira avans verilmesi için Ticaret ve Maliye 
bakanlıklarının müştereken bir gayrete girmesi. 

Konuşmama son verirken Hükümetin mâru
zâtımı benimseyeceğinden emin olarak üzüm fa
rını satış'kooperatifleri ortakları adına şimdiden 
teşekkürlerimi arz ederini; saygılar- sunanın 
efendim. 

:l. — 3 ncü toplantı yılı içinde (icnel Kurulun 
çalışmaları hakkında Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bir sunuşu 
olacaktır 'onu m"z ediyorum. 

Sayın mi'lldtvejkiile rl, çal ısıma la rını ıza başta ma
ldan önce sizlere Millet Meclisimizin geçen 3 ncü 
toplantı. yılı içinde yaptığı çok yoğun ye verimli 
Çalışmaları hakkında, kısa bilgi sunmak istiyorum. 

Millet Meclisimiz, 3 ncü dönem 3 neii toplan-
itı yılında 155 birleşim akdetmiştir. Birleşimler 
'toplam olarak 644 saat sunmuştur. Buna ilâve 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi de 19 birle
şim yaparak 87 saat, çallışnıış; her iki Mecliste, 
toplam, olarak, 731 saat çalışına yapılmıştır. 

Meclisimize hu toplantı yılı. içinde, 182 tasarı 
ve 175 teklif ölnvaik üzere, toplam o bırak 357 ka
nun tasarı ve teklifi verilmiştir. 

Meellsinıizde bulunan kanun 'tasarı v'e teklifle
rinin 131i 'kanunlaşmış'; tevhitti olanlarla birlik
te, ibunlard-a-.il 38i teklif, İ08İ de taşandır. 

Meclisimizde aynı toplantı yılıncla 278 teake-
re, 102 Önerge ve dört çeşitli 'evrak işinin görrnüş-
tür. 

http://tevziin.de
http://ibunlard-a-.il
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Bu toplantı yılı (içinde, Millet Meclisi olarak 
148 ve Türkiye Büyük Millet Menlisi olarak 25 ika-
rav a'lmmıştır. 

Keza, 2 gensoru önergesi verilmiş ve kabara 
bağlanımımı ıi'. 

Ayrıca., Meclis arattırması önergesi olarak 15 
önerce verilımiş; bunlardan yalnız biri karara bağ-
laniımştır. 15 'adet de genel ögrüşme önergesi ve
rilmiştir. 

Keza, 021. yapılı som önergesi verilmiş bun
lardan 342h'ı cevaplanmıştır. Ayrıca 26 adet de 
sözlü 'soru verilmiştir. 

Üçüncü toplantı yılımla, eski yıllardan devre
denlerle 'birlikte, verilen dilekçe toplanı sayısı 
16856'ya ulaşmış; bunlardan 13742 adedi Dilek
çe Karma Komisyonu tarafından karara bağlan
mış; 1280'i ^sahiplerine iade edilmiş veya hıfza kal
dırılmış 'ölüp, 'halen 1834 adet karara bağlana
cak dilekçe mevcuttur. 

Bu mâruzâtııının dışında yüksek 'malûmlarınız 
olduğu veçhile, âcil A'e zarurî ıbir konu olan İç
tüzük değişikliği toktifi üzerindeki çalışına la r -da 
«on safhasına gelmiş bulunmakjtıadır. Öyle tahmin 
'ediyorum ki, 'yeni toplantı yılının ilk ayı içinde 
Genc'i Kurula, sunulacaktır. 

Bunun için Anayasa, Komisyonumuzu biran 
evvel teşkil elimdiniz ve kc;nıisyon üyelerini grup 
yöndticileııhıin biran evvel Başkanlığımıza vernıe-
s'i gerekmektedir. Demokratik Parti, Millî düven 
Partisi ve Cumhuriyetçi Parti Anayasa Komisyo
nu 'üye adaylıklarını ıbiidiruııasjtir; Adalet Partisi 
ile Chımhuriyet Halk Partisinden 'de komisyona 
seçilecek üyelerin isimlerini biran evvel bildir
melerini rica ederiz. Oim'kü, komisyon müzakere
leri tamamlanmıştır, komisyon toplanı]) divanı
nı «teşkil edip bir kere daha gözden geçirip İçtü
zük 'tasarısını ıbeniniseme karan, alacak ve Genci 
Kurula raporu ile takdim edecektir. Bunun için 
her iki grubun idarecilerinden Anayasa Konıisyo-
ıııı üyelerini ibiran önce biklirımeterini rica edece
ğim. 

Kaimu İktisadî Karma Komisyonu 1971 yılına 
kadarki bilanço ve raporları tetkik ederek raporla
rını hazırlamış ve Cumhuriyet Senatosuna 'sun-
•mus bulunmaktadır. 

Yeni yasama yılımızın tekrar milletimize, mem-
leivetimize ve Yüce Meclisimize hayırlı AT başarılı 
olmasını dilerim. 
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3. — Başkanlık Divanı secimi. (Başkan ve kil
leri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 

BAŞKAN — Şimdi, gündemde Başkanlık Di
vanı seçimi, Baişkanvekilleri, İdareci Üyeler ve 
Kâtipler 'seçimi var. Bunun İçin evvelâ 15 Ey
lül. 1972 tarihti 133 ııeii Birleşimde almış olduğu
muz kararı tekrar bu yıl için de, yeni İçtüzüğü
müz meriyete girinceye kadar geçerli olmak kay-
dîyle tasvibinize 'sunacağım. Başkanlık Divanının 
16 üyeden kurutmasını tasvip edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 16 üye oranları nispetin
de 'taksim edilmiş; Adalet Partisine 8, Cumhuri
yet Halk Partisine 5, Demokratik Partiye 1, Mil
lî Güven Partisine 1, Cıımhuriyetçi Partiye. 1 üye 
taksim cdilımişjbir. 

Şimdi buna göre efendini tasnif heyeti için 
ad çekeceğim. Üç ayrı tasnif heyeti isin süratle 
yürütülmesi bakımından, ve ayrı ayrı tasnifler 
için gereklidir. 

Sayın Sa'bri Kerkin?.. Burada, efendim. 
Sayın Kâzım özoke?.. Burada efendini. 
Sayın Ata Bodur?.. Burada'efendim. 
Bask'a nvekiller i için Say m Sabri Kerkin, Sa

yın Kâzım Özöke, Sayın Ata 'bodur. 
Kâtip üyeler için ad çekiyorum efendim.: Mus

tafa Koni al Çilesiz?.. Ydk.. 
Sayın Mustafa Oalıkoğlu?.. Binada. 
Sayın Şevket Asbuzoğlu?.. Yok. 

. Sayın Abdü'lkerim Beyazıt?.. Yok. 

Sayın Musa Kâzım Coşkun?.. Burada, efen
dim. 

Sayın Ali Avııi Turanlı?.. Yok. 
Sayın Turgut Toker?.. Yok. 
Sayın Kasım Önadım?.. Burada. 
Şimdi idareci üyeler için ad çekiyorum: Sa

yın Hakkı Gökçe?.. Yok. 
Sayın Xecati Oakıroğlu?.. Burada. 
Sayın Akın Özdemir?.. Yok. 
Sayın Xediın Karahalil ?.. Burada. 
Orhan Eyüboğlu?.. Yok. 
Sayın Turhan Özgüner?.. Burada. 

Hangi seçim çevresinden oylama işlemine 
başlayacağımıza dair ad çekiyorum efendim: Sa
yın İhsan Gürsan. Oylama işlemine İzmir'den 
başlayacağız. 

Efendim kürsünün üzerine 3 tane ayrı oy ku
tusu koyacağız. Bana nazaran kürsünün solun
da Reis vekili erine, sağında kâtip üyeler ve 3 
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ncü kutu idareci üyeler içindir, üzerlerinde de 
yazılı olacaktır. 

Her üç. oylama işlemini ayrı ayrı zarflarda, 
fakat aynı zamanda yapacağız. Bu hususu oyla-
ranza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. Başkan vekili eri ayrı. zarf 
ayrı kutu, kâtip üyeler ayrı zarf, ayrı kutu ve 
İdareci .Üyeler ayrı zarf ayrı kutu; fakat oyla
ma işlemi hepsi birlikte ve bir anda, yapılacak
tır tasvibiniz gereğince. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin i> ncü Birleşi
minin 2 nei oturumunu açıyorum. 

4. — İçtüzüğü görüşmek bakımından Anaya
sa Komisyonunun; A. P.'den (11), G. H. P.'den 
(6), D. P.'den (2), M. G. P.'den (1) ve G. P.'den 
(1) üye olmak üzere ceman (21) üyeden, kurul
masına dair Başkanlığın sunuşu. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı üyelerinin 
seçimine geçmeden önce iki hususta Yüce Mec
lisin tasviplerini almamız gerekiyor. 

Biraz önce arz ettiğim, İçtüzüğü biran evvel 
görüşmek bakımından Anayasa Komisyonunun 
geçen yasama yılında olduğu gibi; Adalet Par
tisinden 1.1, Cumhuriyet Halk Partisinden 0, 
Demokratik Partiden 2, Millî Güven Partisin
den 1 ve Cumhuriyetçi Partiden 1 üyeden olmak 
üzere ceman 21 üyeden kurulması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
.etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

5. — Genel Kurul çalışmalarına 13 Kasım 
1972 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine 
dair Başkanlığın sunuşu. 

BAŞKAN — İkinci bir hususumuz vardır : 
Bugünü takibedecek haftada 8 Kasım ve 10 Ka-

3 . 11 ... 1972 0 : 2 

Efendim, oy pusulası ve zarflar dağıtılmaya 
başlansın. 

Efendim, oy pusulaları basılıp bâzı gruplar
dan geç geldiği için. Başkanlığa şu ana kadar 
matbaadan yetişmedi. Çok sayıda aday isim
leri yazdırmakta da birtakım karışıklıklar ola
cağını düşünerek Başkanlık Divanı Birleşime 
yarım saat ara vermeyi düşünmektedir. Bu se
beple saat J6,0()'da toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

sum. Ramazan Bayramı günlerine raslaraakta ve 
resmî tatil olmaktadır. Meclisimizde bulunan 
siyasî parti gruplarının yönetici!eriyle şifahen 
mutabakata varmış bulunuyorum. Resmî tatil 
dolayısıyla 6 Kasım. Pazartesi günü die sayın 
üyelerin bayram (dolayısiyle Ankara'dan ayrıl
maları muhteımel olduğundan, 6 Kasını Pazar
tesinden geçerli olmak üzere ve K> Kasım 1972 
Pazartesi gününe İkadar Meclisimiz çalışmaları-
na ara verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Başkanlık Divanı seçimi. (Baskan vekil
leri, İdareci Üyeler, Kâtipler) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, oy pusulaları ımatbaa-
daıı şimdi gelmiştir. Oy pusulaları sayın üyele
re dağıtılsın. Oy kutuları kürsünün üzerine kon
sun. Ayrı ayrı oylanacaktır, oy pusulaları kabarık 
olduğu için zarflara konulmasına lüzum ve ma
hal yoktur. 

Birinci kutu; Başkanvekilleri, ikinci kutu ; 
Kâtip Üyeler ve en sağdaki oy kutusu; idareci 
üyelere aittir. 

»•<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16,00 

BAŞKAN ; Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Hüsey&n Yenipınar (Tunceli), Enver Aikova (Sivas) 
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KEMAL BAÖCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Anayasa Komisyonunda 10 üye mi 
olacak, 11 üye mi olacak? 

BAŞKAN — 11 üye etendim. Tashih ediyo
rum efendim. 11 Adalet Partisi, yekûn 21 oldu
ğuna göre G ('umhuriyct Halk Partisi... 

Adaylarımızı arz ediyorum : 

Millet Meclisi Başkanvekilliklerine; Adalet 
Partisi Aydın Milletvekili Sayın Fikret Tıırhan-
gil, Adalet Partisi Çankırı Milletvekili Sayın 
Nurettin Ok, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Mil
letvekili Sayın Vahit Bozatlı, Demokratik Parti 
Aydın Milletvekili Sayın Kemal Ziya Öztürk 
aday gösteril mislerdi r. 

Kâtip üyelikler için; Adalet Partisi Kayseri 
Milletvekili Şevket Doğan, Adalet Partisi Sivas 
Milletvekili Enver Akova, Adalet Partisi Manisa 
Milletvekili Orhan Da ut, Adalet Partisi Bilecik 
Milletvekili Sadi Binay, Cumhuriyet Halk Par
tisi Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil, 
Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Yenipınar, Cumhuriyet Halk Partisi 
Amasya Milletvekili Vehbi Heşhur, Cumhuriyet
çi Parti Oaziantep Milletvekili Muhittin Sayın 
aday gösterilmişlerdir. 

İdareci üyelikler için; Adalet Partisi Muğla 
Milletvekili İzzet Oktay, Cumhuriyet Halk Par
tisi Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül, Millî Gü
ven Partisi Van Milletvekili Salih Yıldız aday 
gösterilmişlerdir. 

(İzmir seçim çevresinden (başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın mil
letvekili varsa lütfetsinler efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı 
efendim?. Sayın Nafiz Yıldırım, Sayın Esat Kı-
ratlıoğlu, oyunuzu kullandınız iiııı efendim?.. 

Başkaca oyunu kullanmayan sayın milletve
killi var mı?.. Yolk. Oylama işlemi bitmiştdr, oy-
kutularmı lütfen kaldırınız. 

Başkanvekillerinin Tasnif Komisyonu : Sayın 
Sabri Keskin, Sayın Kâzım Özeke, Sayın Ata 
Bodur. 

Kâtip Üyelerin Tasnif Komisyonu : Sayın 
Mustafa Oalıkoğlu, Sayın Musa Kâzım Coşkun, 
Saym Kasım Önadım. 

idareci Üyelerin tasnif "komisyonu : Sayın 
Necati Oakıroğlıı, Sayın Nedim Karalıalil, Saym 
Turhan özgüner. 

T Tasnif komisyonları lütfen yerlerini alsınlar 
efendim.... 

(Oyların tasnifine geçildi.) 

BAŞKAN — Tasnif sonuçlarını arz ediyo-
I rum efendim. 

Yüjksıelk Başkanlığa 

Millet Meclisli Bask an vekillikleri için yapı
lan seçimıe 258 sayın üye katılmış ve ıııetiöede 
aşağıda isimleri buluman üyeler hizalarında gös
terilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

I Ka'Sitaımionu İstanbul 
Sabrı Keskin Kâzımı özeke 

Üye 
Ordu 

Ata Bodur 

Nurettin Ok 256 Oy 
I Fikret Turbaııgil 254 » 

Vahit Bozatlı 254 » 
K. Ziya öztürk 239 » 

I BAŞKAN — Bu .suretle isimleri okunan öa-
I yın üyeler Başikanvekilliklerinie seçilmişi erdir, 
I kenldilıerine Divan adına başarı elliler, teıbriklerî-
I ıııizi sunarız. 
I Bir seçim sonucunu daha arz ediyonüm. 

I Yülksıeık Başlkanlığa 

Millet Meclisi İdareci Üyelikleri için yapılam 
•seçime 247 üye ka(tılınvş ve neticede aşağıda is&m-
'1 eı i bulunanı üyeler hizala rımda gösterilen oyla
rı almışlardır. 

I Arz olunur. 
Üye Üye 

Trabzon Tekirdağ 
I Necati Çalkıroğlu Nedim Karahalil 

üye 
İçel 

Turhan Özgün'er 

1 İzzet Oktay 247 Oy 
Mekmiet Ergül 243 » 
Salih Yıldız 247 » 

BAŞKAN — Bu suretle, üç sayın üye, İdare
ci Üyeliklere seçlilnıişlerdir. Tebrik eder, başa
rılar dilerim. 

I Bir seçim sonucunu daha arz ediyorum. 
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Yüjksıelk Başlkaalığa 

Millet ^Meclisi Baş/kanliik Divanı Kâtiplikleri 
için yapılan seçime 245 üye kaltıhııış v& neticede 
aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında gös-
'terilen oyları almiişlardır. 

Arz ,'O'luınur. 
Üye Üye 

Ça/iıaikkalo Ankara. 
Mustafa Oalıkoğlu Al. Kâzını Coşkum. 

Üye 
Bursa 

Kasını Önadını 

Şevkeit Doğan 
Enver A kova 
Orhan D anıt 

242 Oy 
24.1. » 
244 » 

Sadi Bimay 243 » 
T. Doğam Avşargil 242 » 
Hüseyin Yeniipmar 244 » 
Yehbi Meşlıur 242 » 
Muhiitlfcim »aym 243 » 

BAŞKAN — Bu suretle isimleri okunan sa
yın üyeler hizala randa gösterilen oyları almış ye 
Divan Kâtiplikterine seçilmişlerdir. 

Kendilerini tebrilk eder, baişarılar dilerimi. 
Gfüııdenıldo yapıl'aöalk başka bir husaıvs olma-

dığiiii'dan ve biraız öııec Yüce Meclisin almış ol
duğu karar gereği-ııe'e 13 Kasi'm 1972 Pazartesi 
>güniü saat, 15.00 de toplanmak üzere bir leşimi 
kapatıyorum,. 

Kapanma saati : 16.30 

—•— 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 11 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL . 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
LU 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




