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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönem 

1 inci Birleşimi en yaşlı üye Konya Milletvekili Emin 
Fahrettin özdilek tarafından bir konuşmayla açıldı. 

Geçici Başkan Emin Fahrettin özdilek'in andiç-
mesinden sonra, milletvekilleri seçim çevreleri ve so
yadları alfabetik sırasına göre andiçtiler. 

Andiçme sırası Ankara Milletvekilerine geldiğin
de Atatürk için üç dakikalık saygı duruşunda bu
lunuldu. 

Bakanlar Kurulunun çekildiğine, yeni Bakanlar 
Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Ku

rulunun göreve devam edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasanın 94 üncü maddesi gereğince Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimini yapmak için, 4 
Aralık 1983 Pazar günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 00.15'te son verildi. 

Emin Fahrettin ÖZDİLEK 
Geçici Başkam 

Yavuz KÖY MEN Cemal ÖZBİLEN 
Giresun Kırklareli 

Geçici Kâtip Üye Geçici Kâtip Üye 

H*... »•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Emin Fahrettin ÖZDİLEK 
GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖYM EN (Giresun), Cemal ÖZBİLEN (KırklareU) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
2 nci Birleşimini açıyorum. 

m. 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyorum. 

SEÇİMLER 

BAŞKAN — Gündeme göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkan seçimini yapacağız. 

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; 
bunları, Geçici Başkanlığa müracaat sırasına göre 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Anayasamızın 94 üncü maddesi gereğfince Meclis 
Başkanlığına Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit Ka
rakuş aday gösteriliyor. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ede
riz. 

'Malatya 
Ayhan Fırat 

(Alkışlar) 

Afyon 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına Trab

zon Milletvekili Necmötitiın Kaıraduoıan'ı teklif ede
riz, 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
Rize 

Ahmet Mesut Yılmaz 
İstanbul 

ibrahim Özdemir 
Bolü 

Kâzım Oksay 
(Kütahya 

Mustafa Uğur Ener 
Kayseri 

İbrahim Özbıyık 

Antalya 
Sudi Neş'e Türel 

istanbul 
Vehbi Dinçerler 

istanbul 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

Erzurum 
Togay Gemalmaz 

Edirne 
Türkan Arıkan 

ISıVas 
Mükerrem Taşçıoğlu 
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BAŞKAN — Adayların adlarım tekrarlıyorum : I 
Anavatan Partisinden aday, Sayın Necmetlfcin I 

Karaduman; Halkçı Partiden aday, Sayım Cahit Ka- I 
rakaş'tır. I 

Sayın üyeler, Anayasanın 94 üncü maddesinin 4 I 
üncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla ya- I 
pılır. Başkan seçilmek için ilk iki yoklamada oya iş
tirak tamsayısının üçte iki çoğunluğu, yani 267 oy; I 
üçüncü oylamada ise oya iştirak tamsayısının salt I 
çoğunluğu 201 oy aranacaktır. I 

\Bu oylamalarda çoğunluk sağlanamazsa, en çok I 
oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacaktır. I 
Bu oylamada ein fazla oy alan aday Başkan seçilmiş I 
olacaktır. I 

Hiçbir itiraz ve kuşkuya yer vermeden, Anayasa I 
ve 'Müet Meclisi İçtüzüğünün isteği, gizliliğin bütün I 
gereklerinin yerine getirilmesi için gizli oylama, daha I 
önceleri uygulanan biçimde cereyan edecektir. Yü- I 
rüteceğkniz gizli oylama şekli ş/öyle olacaktır : I 

Kâtip üyelerden gayri iki genç üye arkadaşımız I 
Başkanlık Divanı kürsüsünün 'sağında, baş tarafta I 
oturmak suretiyle oy için davet edMen arkadaşların I 
isimlerini yanlarındaki listeye işaret edecekler. Diğer 1 
arkadaşımız da İsmi1 'işaret edilen üyeye zarf ve oy I 
pusulasını verecektir. I 

Oya iştirak edecek arkadaşların isimleri beş - altı I 
arkadaş birden okunmak suretiyle sıra ile burada di- I 
zilerek ifa edilecektir. I 

Oy kullanacak üye, zarf ve oy pusulasını aldık- I 
tan sonra, buradaki vazifeli Ikişiler'in delaletiyle, oy I 
hücresine girecekler 'burada kendi düşündükleri üs- I 
tikameltte oylarını kullanmayı değerlendireceklerdir. ^ I 

Oy pusulasında, yazılacak başkan adayının adı ve I 
soyadı bulunmalıdır. Yazılacak arkadaşımızın adını I 
buradaki kalemle işaret edeceksiniz; kendi öz kalem- I 
İterinizle 'bu işareti yapmayacaksınız. Aksi halde oy I 
itibarsız sayılacaktır. I 

Başkan adaylarının sadece isminin baş harfini I 
'büyük harfle yazabilirisiniz. 'Fakat tercihan ismini ve I 
soyadını yazmanız daha/iyi olur. I 

Oy pusulasında imza bulunamaz. Başka suretle I 
herhangi bir işaret bulunamaz. I 

Oy pusulalarının sayım ve dökümü için içimizden I 
(5) arkadaş vazif elenecektir. Bu (5) arkadaşın isimle- I 
rinli buradaki torbadan kura çekmek suretiyle He- I 
yeti Umumiyenize arz edeceğim. Bu (5) arkadaşımız I 
oylama sonuçlandıktan ısonra, sandık kendi huzur- I 
darına gelince sandığı açıp veya döküp evvela zarfla- I 
rı sayacaklar, ondan ısonra zarf muhtevasını değer- | 
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ilendirecekler ve iş bitiminde Başkanlığa bir tutanak
la keyfiyeti bildireceklerdir ve bu tutanak Heyeti 
Umumiyenize arz edilecektir. 

Tasnif Komisyonu olarak çalışması kura ile tes
pit edilecek arkadaşlar, kendilerini davet ettiğimiz 
zaman sağ Itarafta bulunacaklar ve orada; bu tasnif 
ameliyesine devam edeceklerdir. 

Şimdi, Tasnif Komisyonunu, kimlerden terekküp 
ettiğini tespit ettikten sonra, Adana'dan itibaren oy
lamaya başlayacağız. 

Talat Sargın?.. Burada. 
Hayrullah Olca?.. Burada. 
Mirza Kurşunluoğlu?.. Burada. 
Oğan Soysal?.. Burada. 
Muhittin Yıldırım?.. Burada. 
Tasnif Heyetine bu arkadaşlarımız seçilmişler

dir. Tasnif Heyeti olarak seçilen arkadaşlarımızın 
vazifeye gelişi, kendileri oylarını 'kullandıktan sonra 
buradaki yerlerini alması ile itekemnıül edebilir. 

Oylamaya geçiyoruz. 
(Burdur Mffietvekillerine kadar oylar toplandı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, oy kullanmada bazı 

arkadaşlarımızın yanlışlık yaptığı anlaşılıyor. Renkli 
kalemle yazmışlardır, içeride aynı renkli tükenmez 
kalem vardır, başka renkli1 kalemle kullanılmış olan 
oylar geçersizdir. 

(HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, kür-, 
süye geldiğimizde içeride kırmızı renkli 'kalem vardı. 
Bazı arkadaşlarımız da bu kalemle oy kullanmış ola
bilirler. Sizin ifade ettiğiniz aynı renkli kalemin dı
şında kırmızı kalemle oy 'kullananların oylarının da 
geçerli olması lazım. 

BAŞKAN — Sayın üye arkadaşım, ben kontrol 
ettim, orada böyle renkli kalem yoktu, sonradan bir 
arkadaşımız bırakmış olabilir, buna dikkatinizi çeki-
yarusTh 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Eğer renkli 
kalem ikulılanılmayacaksa oylamaya yeniden başlanıl
sın efendini. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — (İçeride kırmızı 
kalem olduğunu idia eden arkadaşlarımız var, lüt
fen tahkik eder misiniz? 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın 'Başka
nım, renkli kalemle oy kullananlar var efendim. 

BAŞKAN — O kalem alındı efendim. 
BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Daha önce 

renkli kalemle oy kullanıldığı anlaşılıyor. Dolayısıy
la renkli kalemle kullanılan oylar geçersiz olacaksa 
oylamaya yeniden başlanılmasını teklif ederim. 
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BAŞKAN — Bir önerge verirsiniz efendim. 
Sayın üyeler, verilmiş bir önerge vardır, okutu

yorum. Bu işi hepimizin dikkatini çekmesi için ya
pıyorum. 

Buyurun okuyunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oy pusulalarında renkli kalem tefriki yapılmadan 

geçerli sayıllmasını arz ve teklif ederiz. 
Ana. P. Grup Başkanvekili 

Prof. Dr. 
Ercüment Konukman 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu teamüle uygun 
değilldir. İleride herhangi bir suretle gereksiz birta
kım işlemlere sebebiyet verilebilir. Bu işe başlamadan 
evvel ben size arz ettim; buradaki kalemlerle jş ya
pılacaktır ve tükenmez kalem diye ayrıca bunu tav
zih ettim. Bu sebeple... 

MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Sayın 
Balkan, oraya bir kişiyi oturtmamız lazım, oradaki 
kalemin değişip değişmediğini kontrol etmesi lazım; 
birisi oraya kırmızı kalem bırakabilir. 

IBAŞKAN — ISayın üyelier, bir önerge daha var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Divan 
Başkanlığına 

Oy 'kullanma hücresinde bulunan kalemlerin ara
sında kırmızı boyalı kalem de bulunduğundan, bu 
'kalemle yazılan oyların da geçerili sayılmasını, aksi 
halde oylamanın yenilermesini arz edem. (Ana. P. 
sıralarından alkışlar) 

Ankara Ankara 
Hazım Kutay Alpaslan Pehlivanlı 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu bir tereddüdü 
de mucip olabilir. Ben Heyeti Umumiyeye oylama
nın yeniden yapılmasının uygun olacağı kanımı arz 
ediyorum ve bunu oylarınıza arz ediyorum... (Al
kışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-
'kan, önerge üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Size söz veremeyeceğim, oylamayı 
geciktirme diye bir konu söz konusu olabilir. Ben si
zin bu oylamanın geçerli oflup olmaması hususun
da oylarınıza müracaat ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, çeşitli renkli kalemle yapılmış olan 
bu oylamanın geçerli olmasını ikalbül edenler... Ge
çersiz ^olmasını kabul edenler... 

-ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, bu 
renk hususunun karara bağlanması gerekir. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bu ileride ara
mızda Wir fikir ihtilafına ve hatta bir tahkik ko
nusu olarak uzun bir tartışmaya sebebiyet verebilir. 
Ben Başkan olarak şimdiye kadar oylarını kullanmış 
olan arkadaşların oylarının geçersiz olmasını yeni 
baştan işe dikkat ve selametle başlamanın lüzumunu 
sizlere hatırlatıyorum. Bu ricamı sizin oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeni baştan oylamaya geçiyoruz. Şimdiye kadar 
Verilmiş olan oylar muteber değildir. Kullanılmış 
olan oyların sandıktan alınmasını ve 'tasnife tabi tu
tulmamak için burada muhafaza edilmesini işitiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
oylamanın usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız usul hak
kında sözle işi uzatmaya sebebiyet vermeyelim. Ben 
zatı âlinizden rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Size yar
dımcı olmak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evdt, ben de biliyorum; ama işi, si
zin gibi başka arkadaşumuz da söz isteyerek uzata
bilir. Bu sebeple buna meydan vermek doğru değil
dir. Ben bu kanaatimi size bildiriyor ve rica iile vaz
geçmenizi bekliyoruım>. (Alkışlar) 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
kalemlerin tekrar değişmemesi için bir müşahit arka
daşımızın dışarıda bulundurulmasında yarar görüyo
rum., 

BAŞKAN — Gizili oylama yapıyorsunuz, yanı
nızda bir müşahit arkadasın bulunması doğru değil. 
Oylarınızı ıgizli kullanıyorsunuz. 

Sayın üyeler, hücredeki kalem tükenmez kalem
dir. Her hücrenin gözünde dörder, beşer tane kalem 
vardır, yalnız onları kullanacaksınız. Değişik kalem 
olursa, verilmiş oy muteber değliildir. Tekrar arz edi
yorum : Renkli kalem muteber değildir. 

MÜNtR FUAT YAZICI (Manisa) — Sayın Baş
kan, kalemin rengini lütfen söyleyin efendim. 

BAŞKAN — Siyah, renktir. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — iSayın Baş

kanım, yazılan kalemi çıkarır dışarıya koyarlar; oy 
kullanacak olan başka bir arkadaş dışarıdaki o ka
lemi alır, içeride yazar, o da tekrar kalemi dışarıya 
koyar, kalem beli olur, yoksa o kalem içeride deği
şir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adana'dan başlayarak oylamayı tek
rarlıyoruz^ 

(Oylar toplandı) 



T.B.M.M. B : 2 4 . 1 2 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Oyunu kuilllanamayan 'sayın Üyeler 
oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmayan üye var mı?.. Yok. 
Oylama işll'emi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu olarak görevli arkadaşlar yer

lerini atanlar. 

Tasnif yapılmak üzere oy pusulaları Tasnif Ko
misyonuna verilsin. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın mMetvekileri, Tasnif Ko
misyonunun ıtutanağı gelmiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Metlisi Geçici 
'Başkanlığına 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için 
yapılan 'birinci tur oylamaya 3'96 üye katılimış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar hizaların
da gösterilen oyları ailimışlardır. 

Saygı ille arz olunur. 
Tasnif Komisyonu : 

Tokat 
Talat Sargın 

Van 
Mirza Kurşunluoğlu 

İzmir 
Kayraîlah Olca 

Ankara 
Oğan Soysal 

Necmdbtin Karaduıman 
Calhit Karakaş 

Geçersiz 

227 
106 
61 
2 

Edirne 
(Muhittin Yıldırım 

396 
Hiçbir üye gereki çoğunlukta oyu 

Toplam 
• BAŞKAN 

alamamıştır. 
2 nci tur oylamaya geçiyoruz. 
Oylamaya başlamadan evvel, yine Tasnif Komis

yonu olarak çalıştıracağımız beş arkadaşın ismini tor
badan çekeceğim. 

Ş/ükrü Yürür?.. Burada. 
İhsan Gürbüz?.. Burada. 
'Mustafa. Çafcaloğjlu?.. Burada. 
(î. Kaya Erdem?.. Burada. 
Saffet Sakarya?.. Yok. 
A!li AşjlMi Totetteış?.. Burada. 
Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşların isimle

rini tekrar okuyorum : Şükrü Yürür, İhsan Gürbüz, 
Muştala Çakaloiğiu, I. Kaya Erdem, Ali Aşkın Tok-
taş. 

Bu sefer kullanacağınız oy pusulaları iki mühür
lüdür. 

Adana ilinden başlayarak oylamaya geçiyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, 

n . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi 
işleminin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uza
tılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önergesi 
var, okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 1 4.12.1983 
Başkan seçimi tamamlanmadan çalışma süresi 

dolduğu takdirde sürenin seçimin bitimine kadar uza
tılması önerilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanı 
Emin Fahrettin Özdilek 

Ana. P. Grup Temsücisi 
M. Vehbi Dinçerler 

İstanbul 

HP Grup Temsilcisi 
Reşit Ülker 

İstanbul 

MOP Grup Temsilcisi 
M. IFenni tslimyeH 

Balıkesir 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi saat tam 19.00' 
dur; öneriyi tensiplerinize sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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III. — SEÇİMLER (Devam) 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı se
çimi (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasnif Heyeti
nin tutanağı gelmiştir, okutuyorum : 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için 
yapılan ikinci tur oylamaya 396 üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 
Tasnif Komisyonu 

Ordu 
Şükrü Yürür 

Antalya 
Mustafa Çakaloğlu 

Hatay 
İhsan Gürbüz 

İzmir 
1. Kaya Erdem 

İzmir 
Ali Aşkın Toktaş 

Necmettin Karaduman 
Cahit Karakaş 
Boş 

292 (Sürekli alkışlar) 
96 
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BAŞKAN — Sayın Necmettin Karaduman Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Anayasanın 
öngördüğü gerekli oyu almışlardır. 

Sayın Başkan Necmettin Karaduman, yasama or
ganı üyelerinin gösterdikleri büyük bir itimatla seçil
diğiniz Başkanlık görevindeki başarınız, mümtaz kişi
liğinizin yüksek idaresinde tecelli edecektir. Başkan
lık süresince Meclis üyelerinin davranışları başarınız
da da katkılı olacaiktır. Devlet kadrolarında geçen 
değerli hizmetleriniz ve tecrübelerinizle topluma örnek 
olacağınıza inanıyoruz. Kişiliğinizle şereflendireceği
niz bu makamda başarılarınızı diler, saygı sunarım. 
(Alkışlar) 

Sayın milletvekileri, yeni Başkan sizlere teşekkür
lerini bildirmek üzere söz istemişlerdir. Bu sözlerini 
Başkanlık kürsüsünden yapacaktır. 

2 nci Birleşimin 1 inci Oturumunu, saat 19.3 5'te 
toplanmak üzere kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 19.20 

*>m<* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.38 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Cemal ÖZBİLEN (KırklareU) 

ı(Sürekli alkışlar) 
'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci 
Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İ§LER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Nec

mettin Karaduman'ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla 
yaptığı konuşma. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı, bugün yapılan seçim
lerle belirlenmiş bulunmaktadır. Bu seçimlerde Ana
yasamızın öngördüğü üçte iki çoğunlukla beni Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçmiş bu
lunmaktasınız, 

Naçiz şahsıma tevcih buyurduğunuz bu yüksek 
itimattan dolayı Yüce Meclise, onun değerli üyeleri 
süz sayın milletvekillerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

Anayasamızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün koyduğu kurallar liçinde 'hizmet vere
rek bana tevcih buyurduğunuz itimada layık olmaya 
çalışmak başlıca görevimiz olacaktır. 

Bugüne kadar Başkanlık Divanında en yaşlı üye 
sıfatıyla Geçici Başkan olarak bulunan Sayın Fahri 
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Özdilek'e gösterdikleri yüksek dirayetli yönetimin
den. dolayı ve Geçici Divan Kurulunda yer alan di
van üyelerine başarılarından dolayı ayrıca teşekkür 
etmeyi bir borç saymaktayım. (Alkışlar). 

Yapılan Başkanlık seçiminin memleketimiz ve 
aziz milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, siz değerli milletvekillerinin şahsında Yüce Mec
lisimizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (De
vam) 

2„ — Başkanlık Divanında siyasî parti gruplarına 
ayrılacak görev yerlerini kararlaştırmak üzere Genel 
Kurulun 5.12.1983 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşimi ka
patmadan önce Danışma Kurulunun bir önergesi var
dır, bu önergeyi okutup tasviplerinize sunmak isti
yorum-

Danışma Kurulu Önerisi 
. No.: 2 

4 Aralık 1983 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva

nında siyasî parti gruplarına ayrılacak görev yerleri

ni kararlaştırmak üzere Genel Kurulun 5.12.1983 Pa
zartesi günü saat 15.00'te toplanması önerilmiştir. 

Fahrettin özdilek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Geçici Başkanı 

Ana. P. HP. 
Grubu Temsilcisi Grubu Temsilcisi 
Vehbi Dinçerler Reşit Ülker 

MDP, 
Grubu Temsilcisi 
Fenni tslimyeli 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyoruz: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, verdiğiniz bu karara göre 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Da
nışma Kurulunca Başkanlık Divanı üyeliklerinin si
yasî parti gruplarının oranlarına göre dağılımının 
tespiti ile Genel Kurulca gereikli kararın alınması için 
5 Aralık 1983 Pazartesi günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize hayırlı geceler diler, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 19.43 



Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 12 . 1983 Pazar 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


