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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık için yapılan üç seçim turunda 
gerekli çoğunluk sağlanamadı ve seçime ge
lecek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman, Eskişe
hir'de meydana gelen tren kazası hakkında 
bilgi verdi. 

2 Kasım 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 17,05'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

' « • » 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — 2 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz .yardır. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Başkanlık Divanı seçimi. (Başkan, Baş-
kanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler) 

BAŞKAN —• Başkan seçime geçiyoruz. 

3 ncü turda yeterli sayı sağlanamamıştır. 
4 ncü tur Başkan seçimi için tasnif heyetine 
ad çekiyorum. 

SADIK TEKİN MfJFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Eski tasnif heyeti olsun. 

BAŞKAN — O, geçen birleşimde idi; birle
şim değişti. 

Oy puslaları ve zarflar dağıtılsın. 
Tasnif heyeti için ad çekiyorum : 
Sayın Niyazi Gürer ? Yok. 
Sayın Abdullah İzmen ? Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal ? Yok. 
Sayın Hasan Türkay? Burada. 
Sayın Necati Çakıroğlu ? Yok. 
Sayın Nurettin Sandıkçıoğu? Yok. 
Sayın Sami Kumbâsar? Burada. 

Sayın Yavuz Acar ? Yok. 
Sayın Âdil Turan? Burada. 
Sayın Hasan Türkay, Sayın Sami Kumbasar 

ve sayın Adil Turan tasnif heyetine seçilmişler
dir. 

Başkanlığınıza 3 takrir gelmiş bulunmakta
dır. Bu takrirler Birimci Birleşimde Genel Kuru
lun bilgilerine sunulmuş idi. Bu üç takrirde de, 
Artvin Milletvekili Sayın Sabit Osman Avcı aday 
gösterilmiştir. Başkanlığınıza başkaca önerge 
gelmemiş bulunmaktadır. 

Oy verme işlemi için ad çekiyorum : 
Nermin Neftçi (Muş) 
Oy verme işlemine başlıyoruz. 
(Muş milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Başkan seçimline ait dördüncü 
tur sonuç zapltı gelmiş bulunmaktadır, okutuyo
rum : 

8 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı içjin yapılan dör
dündü. tur seçimine (322) üye katılmış ve neti
cede, üye Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 238 oyla Millet Meclisi Başkanlığına seçil
miştir. 

Arz •olunur. (Alkışlar) 
Üye Üye 

İstanbul Rize 
Hasan Tiirkay Sami Kumbasar 

Üye 
Uşak 

Âldil Turan 

Sabit Osman Avcı (Artvin) : 238 
Çeşitli : .28 
Boş : 56 
BAŞKAN — Meclis Eski Reisimiz Sayın Sa

bit Osman Avcı 23i8 oy almak suretiyle ikinci 
defa Millet Meclisi Başkanı seçilmiş bulunmak
tadır; Milietimiz, Meclisimiz ve şahsı için ha
yırlı, olmasını temenni eder ve kendilerini teb
rik edenini. 

Buyurunuz Sayın Avcı. (Alkışlar) 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANI SABÎT OS

MAN AVCI (Artvin) '— .Sayın Başkan, Büyülk 
Türk Milletinin mümtaz temsilcileri, değerli 
milletvekilleri arkadaşlarım; 

İki yıl evvel çok kıymetli reylerinizle iti
mat ve teveccühlerinize nail olmuştum. Uhde
me tevcih buyurulan bu sıfat ve görevle geride 
bıraktığımız iki yılın en kritik ve mlüşkül anla
rında yardımlarınızı daima yanımda bıtlduimi 
ve bu sayede görevimin ifasında en doğru isti
kameti bulimaikta güçlük çekmedim. 

Bugün, yeniden Meclis Başkanlığına seçil
miş olmam dolayısıyle kalbimdeki minnet ve 
şükran duygularımı Yüce Meclise sunmak; ilk 
ve en önde gelen görevimdir. 

Sizden farklı olduğumıdan değil, sizden, siz
lerin arasından- biri olduğum için bu göreve se-
ç.i'ldiğilmiin idraki içindeyim. Bu asil ve millî te
veccühün yüksek değeriyle mütenasip bir su
rette ve Anayasa ile îetüzüik hülkülmileri doğrul
tusunda tam bir tarafsızlıkla çalışjmlaya devam 
edeceğimi huzuruuuzda bu millet kürsüsünden 
beyan ve taahhüt ediyorum. («Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri; 
Bu istikamette yapacağımız çalışmalarda, şu 

anda tazelediğiniz itimat ve teveccühlerinizin 

leksilmıeden devamına olan ihtiyacımı bilhassa 
belirtirken, geçen iki yıl içinde en nazik anlar
da ve her zaman görevimizin isabetli' ve başarı
lı olmfası için bütün siyasî partilerimizin ve on
ların değerli geinel başkanlarının, gruplarımı
zın ve yöneticilerinin ve bütün sayın üyelerin 
esirgetmedikleri yardım ve desteklerine millet 
önünde bu 'kürsüden samimiyetle ve halisane 
teşekkürlerimi bilhassa belirtmelk isterim. Bu 
arada, Basından gördüğüm yardıım ve anlayışa 
da şükranlarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünden itibaren dönömin son yasama yı

lma girmiş bulunuyoruz. Bu yılın önemi ve özel
liklerinden biri de, Anasayamızm emirleri ge
reği yapılacak olan genel seçimlerle, Cumhuri
yetimizin 50 ncâ yılını kutlaımia törenlerinin de 
bu yasama yılı kapsamında olmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 ve Cum
huriyetimizin 49 başarılı yılını geride bırakmış 
bulunuyoruz. Millet ve memleket hayrına ça
lışmaları ile gayret ve başarılarla dolu uiüazisi 
52 yılı aşan Türk Parlâmentosunun daha da ha
yırlı hizmetlerin ifasında başarılı olacağından 
dünyada ve Türkiye'de hiç kimlsenin şüphesi 
oîimıasm («Bravo» sesleri, a lkış lar) Buna, hem 
mahal yoktur ve hem de hiç kimsenin hakiki da 
yoktur... («Bravo» sesleri) 

Yüce Türk Parlâmentosunu olduğu gibi de
ğil de, kemdi diledikleri gibi görmek ve göster
mek isteyenlerin sonu daiımıa hüsran olacak
tır. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın mıilletvdkilleri; 
Seçilmiş ve itimadınıza nıazhar olmuş Baş

kanınız olarak Cumhuriyetimizin 50 nci yılma 
ve ona tekaddüm edecek olan seçilmllere gide-
cdk yolda başarılı olarak hedefe ulaşabilmtemiz 
için önümüzdeki günlerde Parlâmento olarak 
gerçeldeştirilmesinde fayda ve hattâ zaruret 
gördüğüm bâzı konulara kısaca temas etmek 
istiyorum. 

îki yıl evvel bu kürsüden sizlere kısa teşek
kür konuşmamı yaparken İçtüzüğe olan ihti
yacımızdan bahsetmiştim1. Çok değerli selefi
min, uzuln yıllar üzerinde çalışmıası ile hazırla
mış olduğu ve Anayasa Komisyonunda da gö
rüşmesi tamamlanmış olan bir projıe üzerinde 
bizzat ve her toplantısına, siyasî partiler grup
larından ikişer temsilcinin iştirakiyle ve en az 
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mutlaka bir temsilcinin bulunduğu toplantıda 
bizzat Başkanlık ettiğim Partilerarası Komis
yonda 14 ay çeşitli aralıklarla çalışarak bu pro
jeyi geliştirdik ve parti!erarasında % 9 5 % üs
tünde bir mutabakat sağladıktan sonra İçtü
zük projesini grupların yetkili kurullarına tev
di erttik. Dörit ayı miüteeaviz bir zaman grupla-
nımizm kurullarında tetkik edildi ve teklif ha-
lüne getirilip Anayasa Komisyonuna tevdii edil
di. Anayasa Komisyonunun bir altkomisyonun-
da yine her partiden bir temsilcinin de iştira
kini! sağlatmak suretiyle görüşülüp geliştirilen 
ve sonra Anayasa Komisyonunda ımüzakereleri 
tamıamlaııan içtüzüğümüz şu anda gündeme 
gelmek üzeredir. Bundan sonra da aynı yardı
mı siyasî parti gruplarının göstermesi suretiy
le bu yasamla yılının ilik görevlerimiz arasında 
İçtüzüğü çıkarmak olmalı ve bu telriıîennryi bil-
haslsa burada ifade ederek tekrar hem üyeleri-
ımiizden hem grup yöneticilerinden bu istirha-
mumı tekrarlıyorum. 

Anayasa değişikliği; reformlar, özellikle 
Toprak ve Tarım Reformu : 

Toprak Reform/u Öntedbirler Kanunu Mec-
lMmizden Ve Senatomuzdan çıkmış, meriyete 
ginmiişltir. Toprak ve Tarım Refonmu öntedbir-
Oer tasarısı Komisyonda çok uzun bir -müzake
reye tabii tutulmuş, çeşitli ilmî ve ımleslek kuru
luşlarının uzmanları, temsilcileri dinlenmiş, za
bıt tutulmuş, zabıtlar deşifre edilmiş, bu zabııt-
lar omatbaamfızda ciltlerle, üçbin adet bastırıl
mıştır, Bu sebeple, şimdi yeni Anatoprak ve 
Tarım Reformu Kanunu üzerinde görüşımıeye 
başlamadan önce bu tutanaklara ihtiyaç duyul
duğundan, geçtiğiımilz ay verimli bir çalışma ya-
pamladık; ama geçici komisyonları Yüce Heye
tinizin tasvibinden geçirdikten sonra umuyo-
rulmi ki, ilk vazifelerimizden biri de Toprak ve 
Tarım Reformunu gündıeımle geftirmıek 'olacaktır. 

• • m 

Üniversite reformu benim bildiğim kadarı 
ile Koımisyonda 26 ncı maddesine kadar tamama 
lanimıştır. 

Maden Reformunun tümiü üzerindeki görüş
meler tamamlanmış, Petrol Reformu Koımfüsyo-
nu bizzat tarafıımidan toplanmış ve çalışmalara 
başlatılmıştır ve bunların hepsi sıra ile önümüz
deki bir - iki ay içerisinde gündeme gelecek iş
lerdir. 

Bundan sonra anaislkelelt olarak Seçim ve 
Siyasî Partiler mevzuatındaki Partilerarası Ko-
mibyonun bir araya gelip çalışıp, hazırlayacak
ları mısvzuat sistemine sıra gelmektedir. Ve 
bunlarla ilgili diğer kanunlar ımıanzuraesi... 

Çok değerli milletvekilleri; 

Zamanı iyi plânlar, karşılıklı yardımlaşma
da her zaman olduğu gibi bu anlayışla hareket 
edersek bunları tamaımiamıaya engel görmüyo
rum:. İşlerimiz çoktur, geniştir, önemlidir; fa
kat başarılacağına sarsılmaz imanı ve inancı 
olan insanlar topluluğuyuz. Çünkü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi; vatanseverliğin, çalış
kanlığın tedbirde isabetin daima en mükemımıel 
örneğini vermiştir. Bu inançlarla döneimin son 
yacmmia yılının Milldtimiz ve memleketimtiize ha
yırlı, Yüce Meclisimize verimli ve başarılı olma
sı kalbimin en halisane temennisidir. 

Tekrar Büyük Meslisinizin çok değerli üye
lerine şükranlarımla içten saygılarımı sunanım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının diğer 
üyelerinin adları bâzı siyasî parti gruplarınca 
Başkanlık Divanına tevdii edilmediği cihetle, 
3 . 11 . 1972 Cuma günü saat 15,0(Re Başkan
lık Divanı seçimlerine devam etmek üzere, Bir
leşimi kapatıyorulm. 

Kapanış saati : 115,45 

l » ı • • 
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IV 
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