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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Milletvekili Rıza Çerçel'in, Millet 
Meclisi Başkanlığı adaylığından çekildiğine da
ir önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile Niğde 
Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu'nun, Başkan ile 
birlikte Başkanlık Divanının öteki üyelerinin 
de seçilmesine dair önergeleri, üzerinde yapı
lan görüşmelerden sonra, Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu ve içtüzük hükümlerine göre her 
iki önergenin de işleme konamayacağı bildirildi. 

Başkan seçimi için yapılan üç oylamada da 

adaylardan hiçbirisinin salt çoğunluğu sağlıya-
madığı anlaşıldığından; 

20 . 11 . 1970 Cuma günü saat 14,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ek§i 

!>••<* 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 11 nci birleşimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

Efendim, bulunmıyanların isimlerini tekrar 
okutacağım, burada olanlar «Burada» desinler 
lütfen, 

Maksadım; bu yoklamayı yapmak suretiyle 
partilerin de katılma şekillerini ciddî bir şekil
de Başkanlık olarak tesbit etmektir. Seçime de 
faydalı olur, grup yetkilileri bundan istifade 
ederler. 

KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan; 
zannediyorum ki yanlış bir ifadede bulundunuz. 
Riyaset Divanının vazifesi, partilerin buradaki 
mevcudunu değil, milletvekillerinin adedini tes
bit etmektir. 

BAŞKAN — Yoklama yapmak efendim... 

KEMAL SATIR (Adana) — Bunu tavzih et
menizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, deminki beyanınıza ıgöre öğrenmek istiyo
ruz; partilerin iştirak oranı nedir?... Tesbit 
ettiniz mii? 

BAŞKAN — Hayır efendim, yoklama yapı
yoruz. Yoklamayı gayet ciddî bir şekilde yap
mış bulunmaktayız, bunun faydalı olacağı ka
naatindeyiz. Yaptığımız işlem yoklamadır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Neticeyi bü-
diriniç. 

BAŞKAN — Neticeyi bildirdim; «çoğunlu
ğumuz vardır» efendim. 
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Sayın Tosyalı, seçimle ilgili olarak gündem 
dışı buyurun... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vaz-

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, eski Başkanlık Divanının yenisi seçilince
ye kadar göreve devam etmesine, Meclis Baş
kanlığının çoğunluk partisine bırakılması hak
kındaki Centilmen anlaşmasının kaldırılması
na ve Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Mecli
sin her gün saat 14,00 - 19,00 arasında toplan
masına dair önergesi 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar tara
fından verilmiş bulunan seçimle ilgili "bir öner
ge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Anayasa uyarınca 1 Kasımda kendiliğinden 

toplanan Millet Meclisi^ aradan 20 gün geçtiği 
halde, hâlâ esas görevine başlamamıştır. Dış 
ve iç politika olaylarının hızlı ve çoğu kez teh
likelerle dolu gelişmeler gösterdiği bir dönem
de, Türkiye'niin yasama organımdan âdeta yok
sun bulunması ve Millet Meclisinin 20 gündür 
Başkanlık Divanını «eğmekte meşgul olup, as
li görevlerini askıda bırakması, ters gelişmele
re ortam hazırlayıcı ıson derece sakıncalı bir 
durum yaratmaktadır. Ekonomik ve sosyal bu
nalımlara eklenen bu durum, Parlömanter reji
min, demokrasinin işe yaramazlığı hakkında bir 
görüşün, halk arasında yayılmasına yol açmak
tadır. Hatırlanmalıdır ki, demokrasi rejimleri
nin ölüm fermanları, bugün bizim içinde bulun
duğumuz koşulları andıran koşullarda yazılmış
tır. Diktatörlükler, kamçılı iktidarlarını buna 
benzer ortamlarda kurmuşlardır. 

Meclisimizin, yasama ve denetleme olan asi 
görevine henüz başhyamamış olması, Başkanlık 
Divanı seçimini tamamlıyamamış olmasından 
ileri gelımelttedir. Başkanlık Divanı kurulmadan 
Meclisin normal çalışmaya başlıyamıyacağı gö
rüşünden hareket ediliyor. Başkanlık Divanı 
seçilmeden, şüphesiz Meclis hukukan kurulu
şunu tamamlamış sayılamaz ve normal çalışma 
dönemine geçemez. Ne var ki, biz bu durumda 
değiliz. Millet Meclisinin, halen Başkanlık Di-
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geçtim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

kanlık Divanı, yenisi seçilene kadar göreve de
vanı vardır. Zira 1969 da seçilmiş bulunan Baş-
vam etmekle yükümlüdür. Bu, kamu hukuku
nun Itemel ilkelerinden biridir; bu ilke Anaya
samızın 69 ncu maddesinde yer almıştır. (Mec
lis yetkisi devam yetkisi.) 

Bilindiği gibi, Devlet ve kamu görevinin sü
rekliliği, bu nitelikteki hizmetlerin aksatılma
dan kesintisiz sürdürülmesi, modern kamu hu
kukunun temel ilkelerinden bdrid!ir(. Denilebilir 
ki, tüm kamu hukuku bu ilke üzerine oturmak
tadır. Devlet ve kamu hizmetleri, 'görevleri dur
maz, durdurulamaz. Kanunlarımızda bu ilkeye 
dayanan hükümler mevcuttur. Anayasamızın, 
hâdisemize uygulanması, ışık tutması gereken 
69 ncu maddesi de keza bu ilkeyi yansıtmakta
dır. Gerçekten bu maddenin son fıkrasında: 
«Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetki
leri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.» de-
nilmıekbedir. Anayasamızın bu hükmünün Baş
kanlık 'divanlarını kapsadığında, öyle sanıyo
rum ki, kuşku yoktur. Eski Meçisin yenisi se
çilene ve işe başlıyana kadar yetkilerini kulla
nabilmesi için, eski Başkanlık Divanının da gö
revini sürdürmesi şarttır. Bu nokta böylece 
açıklandıktan sonra, simidi içinde bulunduğu
muz duruma geçelim. 

Meclisimiz Ekim 1969 da seçilmiş ve aynı 
yılın Kasımında Başkanlık Divanını da kura
rak »göreve başlamıştır. Başkanlık Divanının, 
Başkan dışındaki üyelerinin her toplantı yılı 
başında seçilmesi gerektir. Bu kere Meclis Baş
kanı. daha önoe istifa etmiş olduğundan, onun 
da seçimi yapılacaktır. Fakat bütün bu işlem
lerin, kamu hukukunun ve Anayasamızın yu
karda açıklanan temel ilkesi ışığında tamamla
nacağı muhakkaktır. Yani, yeni Başkan, yeni 
başkanvekilleri, kâtipler ve idare âmirleri seçi
lene kadar, istifa etmiş bulunan Sayın Bozbeyli 
dâhil, geçen yıl seçilmiş Başkanlık Divanı ha
len görevdedir. Hukuk açışımdan bu böyledir. 
İnancımız budur. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Şu halde Millet Meclisinin yasama ve denet
leme görevlerine devam etmesi, bir yandan da 
yeni Başkan ve Başkanlık Divanının öteki üye
lerini seçmesi, yukardan iberi açıklamaya çalış
tığımız ilkelerin sonucu olarak kabul edilmek 
gerekir. Devletin üç Itemel görevinden birini ve 
başlıcajsmı yürünmekle yükümlü bir organın, 
asıl görevimi askıya alarak, çalışmalarını sa
dece Başkanlık Divanı seçimlerine inhisar ettir
mesi doğru bir hareket sayılamaz. 

Bunun yanı sıra Meclis Başkanının çoğun
luk partisi grupuna mensubolmaısı hakkındaki 
«centilmen anlaşması» nm da Anayasamızın 
ruhuna aykırı olduğunu belirtmek isteriz. 

Bugünkü tıkanıklığın sözü geçen anlaşma
dan doğduğu açık (bir gerçektir. Gerçekten Ana
yasamız 84 ncü maddesinde siyasi parti grup
larının ibaşkanlık için aday gösteremiyecekleri-
ni ifade etmektedir. Bu hükümden ve Başkanın 
tarafsızlığı ilkesini gerçekleştirmek için sevk 
edilmiş öteki hükümlerden hareket edilince, 
Meclis Başkanının çoğunluk grupu mensupları 
arasından seçileceği hakkındaki «centilmen an
laşması» nın Anayasaya ters düştüğü kolayca 
anlaşılır. Meclis (Başkanlığı bütün milletvekille
rine açıktır. İktidar grupumdan olsun, muhale
fet kanadına mensup bulunsun, partili partisiz 
bütün milletvekilleri başkan seçilme hakkına 
sahiptir. 'Gruplar arasında yapılmış bir anlaş
ma ile Anayasanın tanıdığı bu hak kısıtlanamaz 
kanısındayım. Yeteneklerinden ve tarafsızlığın
dan kuşku bulunmıyan her hangi bir milletve
kilinin Meclis Başkanı seçilmesine engel yok
tur. 

Sonuç : 
1. — Devletin temel görevlerinden 'biri ve 

bellibaşlı olan yasama ve denetleme görevi dur-
durulamıyacağına, bir »üre için de olsa askıya 
almamıyacağına göre, bir süre önce istif a etmiş 
bulunan Sayın Boabeyli dâhil, eski Başkanlık 
Divanının, yenisi seçilene kadar tam yetki ile 
göreve devam etmesi; 

2. — Meclis Başkanlığını çoğunluk partisi 
Meclis grupuna bırakan «Centilmen anlaşması» 
nın kaldırılması ve grupu olsun olmasın, bir 
partiye mensup bulunsun bulunmasın her mil
letvekilinin Meclis Başkanı seçilebilmesi; 

3. — Millet Meclisinin, Başkanlık Divanı se
çimlerimi tamamhyana kadar eski Divan baş

kanlığında, Cumartesi Pazar hariç, her gün sa
at 14,00 ten 17,00 ye kadar toplanması ve bu 
birleşimlerde Başkanlık Divanı için, en çok 
3 tur yapıldıktan sonra, normal çalışmalarını 
sürdürmesi; hususlarının madde madde oylan
masını ve önergemi açıklamak üzere söz veril
mesini saygılarımla dilerim. 

Mehmet Ali Ayfbar 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim ıSayın Ayhar tarafın
dan verilmiş bulunan takriri okuttum,. Takrir 
üç bendi ihtiva etmektedir; oylama gerektiği 
takdirde. 

Birincisi; Ferruh Bozheyli'nin de istifası hü
kümsüz kabul edilerek Başkanlık Divanının gö
revde bulunduğu hususudur, içtüzüğün 4 ncü 
maddesi okunduğunda görülecektir ki, Başkan
lık divanları hir yıl için seçilirler. Şu halde ne 
başkanvekilleri, ne idareci üyeler, ne de kâtip 
üyeler hir yılı aşan 'bir hizmetin sahibi değiller
dir. içtüzüğün 4 ncü maddesini okuyorum : 

«4. — Riyaset Divanının vazifesi bir içtima 
senesi içindir.» 

Sayın Meclis Başkanı istifa etmiştir, istifa 
tek tarafh hukukî bir muameledir, ayrılmıştır. 
Bu gibi hallerde; ayrılma, vefat gibi inhilâl 
hallerinde ve içtima dönemine de geldiğimiz 
bir zamanda vâki olan bu olay üzerine yapaca
ğımız işlemi de İçtüzüğümüzün 10 ncu mad
desi açıkça belirtmiştir. Buradaki yaşlı Baş-
kanvekilinin - Hep de yaşlı olmam meydana çı
kıyor ıbu suretle - hizmete devamı, geçmiş Baş
kanlık Divanının hizmete devamından doğma-
maktadır, Başkanlığın anlayışına göre daimi re
isi seçmek içindir ve gene hurada da şöyle de
nilmektedir. «Bu takdirde sabık kâtipler, kâ
tiplik makamında muvakkaten bulunurlar.» 

Bu, Başkanın seçimine kadar ifası gereken 
muvakkat bir hizmettir. Bu sarahat karşısında 
Sayın Aylbar'ın takririnin birinci bendindeki 
hususun içtüzüğümüzde sarahat taşıdığı kana
atindeyim. 

İkinci hususa gelince : 
Centilmen Anlaşması değil, Anayasanın 84 

ncü maddesi uyarınca Meclis Başkanlık divan
ları seçilir ve siyasi parti grupları da buraya 
kuvvetleri oranında katılırlar. Millet Meclisi 
Başkanı seçim turlarında göz önünde bulundu
rulan husus, takrirde bahse konu olan «Centil-
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men Anlaşması» değil Anayasanın 84 ncü mad
desidir. Anayasada sarahat bulunduğu cihetle 
bu ikinci maddenin de tartışılması veya oya arz 
edilmesi mümkün görülmemektedir. 

Üçüncü nokta da Sayın Aytoar'm iki teklifi 
var: «Cumartesi, 'Pazar müstesna diğer günler 
saat 14,00 ten 17,00 ye kadar toplanalım» der. 

Eğer faaliyetimiz devam etse biz 14,00 ten 
19,00 a kadar hizmete yöneleceğiz. Yani şunu 
arz etmek istiyorum, başkanı seçtikten sonra 
diğer hizmetlere geçme imkânını bulsak 17,00 
de değil, İçtüzüğümüz ve teamül haline gelen 
hizmet anlayışımız gereğince birleşim 19,00 a 
kadar devam edecektir. Fakat üç - dört turda 
kalmamızın gerekçesi, yapılan oylama osnun-
da bir netice istihsal etmeye imkân görüleme-
mesidir. Bu sebepten tam hizmet saatine kadar 
çalışmalar g-ötürülememektedir. 

Üç tur yapıldıktan sonra normal çalışma
lara geçilmesi hususu; bir evvelki birleşimde 
hatırladığımıza göre Nihat Erim ve Sayın Mev-
lüt Ocakçıoğlu'nun vermiş oldukları takrirlere 
muvazi bir hususu taşımaktadır. Bu husus or
taya atılmıştır, ancak Başkanlık da içtüzük 
anlayışını yürütmektedir. Bu bakımdan diğer 
hizmetlere geçme diye bir konu bahis konusu 
olamaz. Ancak Başkanı seçme görevi ile mü
kellef olan muvakkat bir Başkanlık Divanı şu 
anda vardır. Bu hizmet görülünceye kadar ola
caktır. 

Takrirde bir husus var, o hususu oylarınıza 
arz edeceğim. O husus da, her gün saat 14,00 ten 
(eğer hizmet devam ederse bize göre ondo-
kuza kadar) 17,00 ye kadar Cumartesi Pazar 
günleri haricolmak üzere her gün toplanılması 
hususudur. Daha evvel Sayın Güven Partisi 
Grupu tarafından safoah saat 10,00 dan 13,00 e 
kadar ve öğleden sonra da toplanılması hususu 
teklif edilmişti. Bu kere değişik bir sistem tek
lif edilmektedir. «14,00 ten başlıyarak 17,00» 
denilmektedir. Ben 17,00 değil 19,000 olarak 
oylarınıza arz edeceğim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — 19,00 
olarak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Bu kısmı kabul buyuranlar 
lütfen işaret etsinler... 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, oylamaya geçmeden evvel müsaade 
buyurursanız bir izahta bulunmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurunuz, siz benim ver
diğim önergeyi dilediğiniz gibi yorumladınız, 
benim fikirlerimin yansıtılmadığı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Efendim oya arz edilemiyeceği-
ni izah ettim. Anayasanın 84 ncü maddesinin 
sarahati karşısında Meclis Başkanlık Divanın
da siyasi partilerin kuvvetleri oranında temsi
linden «Centilmen Anlaşması» doğmaktadır. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkanım, ıo sizin görüşünüz, bendenizin 
başka bir görüşü var. Yüce Meclis benim görü
şüme iştirak edebilir, onun için söz rica ediyo
rum. 

:i. — Başkanlık Divanı secimi (Başkan, 
Başkan vekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 

BAŞKAN — 28 nci tura geçiyorum efendim. 
Tasnif heyeti için ad çekiyorum. 

Sayın özer ölçmen? Burada. Sayın Şükrü 
Çavdaroğlu? Yok. Sayın ibrahim Kayhan Nai-
boğlu? Yok. Sayın Nuri Kodamanoğlu? Yok. 
Sayın Paksüt? Buradalar. Sayın Ali Rıza Gül
lü? Buradalar. Tasnif heyeti seçilmiştir efen
dim. 

Bir mühürlü oy puslaları ve zarflar sayın 
milletvekillerine vazifeliler tarafından dağıtıl
maktadır. 

Oy verme işlemine Osman özer (istanbul) 
dan bağlıyacağız. 

Bir hususu sayın milletvekillerinden rica 
edeceğim. Zarfların sureti katiyede katlanma
masını ve oy sepetine gelindiğinde Başkanlığın 
görebileceği şekilde oy puslasınm sepete bıra
kılmasını rica edeceğim. Oy sepetinin içine el 
sokulmaksızm yukardan bırakılmasını hassaten 
rica ediyorum. Çünkü Başkanlıktan oy verme 
işlemini kontrol biraz güçleşiyor. 

Başkan seçiminin 28 nci turu için oy verme 
işlemine istanbul'dan başlıyoruz. 

(istanbul milletvekillerinden başlanılarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim? Yok. Oy verme işlemi bitmiş
tir. 

Sayın Paksüt, Sayın ölçmen, Sayın Güllü, 
tasnif heyetindeki yerlerini lütfen alsınlar.. 
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(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Meclis Başkanlığı seçiminin 

28 nci tur sonucu gelmiştir. Tasnif heyeti tara
fından tanzim edilen takriri okutuyorum, Ge
nel Kurulun bilgilerine bu suretle arz edile
cektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tek adayla yapılan 28 nci turda; 361 oy 

kullanıldığı, aday İstanbul Milletvekili İsmail 
Hakkı Tekmel'in 178 oy aldığı, 122 boş oy kul
lanıldığı, 3 oyun hükümsüz olduğu ve geri ka
lan 58 oyun da aday olımıyan mulhtelif kişiler 
arasında dağıldığı tesbit edilmiştir. 

Arz olunur. 
Konya Ankara 

özer ölçmen Emin Paksüt 
Adana 

Ali Rıza Güllü 
(«Diğer adaylar ne kadar oy almış?» ses

leri) 
BAŞKAN — Sayın Paksüt; tanzim etmiş bu

lunduğunuz takrir, bugüne kadar tatbik ©dilen 
sistemin aksi şeklinde tanzim edilmiş oluyor. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan; muhtelif kişiler arasında dağılmış olan 
oyları tasnif etmekte Parlâmentonun ciddiyet 
ve mehabeti bakımından fayda cmıülâhaza etme
dik. Her hangi bir adayın aldığı oy merak edi
liyorsa, bunu bir arkadaş, sorar, zatıâliniz de 
cevap verirsiniz. (Alkışlar «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — 28 nci tur sonucunda yeterli 
sayı sağlanamamıştır. Tasnif şeklinin gerekçe
sini de arkadaşımız izah etmişler ve Başkanlık
ça da bu izah şekli ve yazı şekli neticeye tesir 
eder mahiyette görülmediği cihetle; münferit 
adayların zapta geçirilmesi hususu, oy pusla-
lan içinde kalması şeklinde mütalâa edilmiştir. 

'Sayın Paksüt; o oyları muhafaza ediyorsu
nuz değil mi efendim? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Gayet tabiî 
muhafaza ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 29 ncu turun tasnifinin de bir 
evvelki tasnifi yapan heyet tarafından yapılma
sı hususunu (oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy verme işleminin nereden bağlıyacağı hak
kında kur'a çekiyorum: Akın özdemir (İzmir) 
Oy verme işlemine İzmir'den başlanılacaktır. 

iki mühürlü zarf ve oy puslaları sayın mil
letvekillerine dağıtılacaktır. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan; gündem dışı 
söz istemektesiniz. Oylama esnasında hiçbir 
üyeye, oylamanın kapsamı dışında söz verile
mez. 

Gündem dışı söz, gündeme geçmeden talebe-
dilir ve verilir. Bu sebeple daha evvel Başkan
lık vazifelilerine vâki olan müracaatınıza, zapta 
geçmesi bakımından bu pususu tescil ettiriyo
rum. Birleşim açıldığında gündeme geçmeden 
gündem dışı söz istemiş olsaydınız, Başkanlıkça 
o husus düşünülebilirdi. 

29 ncu tur oylamaya İzmir Milletvekili Akın 
Özdemir'den başlanılacaktır. 

(izmir Milletvekillerinden başlanılarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — 29 ncu tur tasnif heyeti tezke

resi gelmiş bulunmaktadır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tek adayla yapılan 29 ncu turda 288 oy kul
lanıldığı, aday istanbul Milletvekili ismail Hak
kı Tekmel'in 152 oy aldığı, 116 boş oy kullanıl
dığı, geri kalan 20 oyun da aday oimıyan muh
telif üyeler arasında dağılmış bulunduğu tesbit 
edilmiştir. Arz olunur. 

Konya Adana 
özer ölçmen Ali Rıza Güllü 

Ankara 
Emin Paksüt 

BAŞKAN — Sayın adayın 28 ve 29 ncu tur
larda almış olduğu oy sayısı göz önünde bulun
durularak, tura devam sonunda bir netice istih
saline imkân bulunmadığı Başkanlıkça nazarı 
itibara alındığı cihetle 23 . 11 . 1970 Pazartesi 
günü saat 14,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 NCI BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1970 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, 

Başkan vekilleri. İdareci Üyeler, Kâtipler). 
B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN 1ŞIİER 

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 




