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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan seçimi için bu birleşimde yapılan iki 
turda da adaylardan hiçbirisi yine salt çoğun
luğu sağlıyamadığından; 

11 . 11 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 16,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 
Kâtip 
iSürt 

Zeki Çeliker 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekifli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Zeki Çeliker (Siirt) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 6 ncı Birleşi
mini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Büyük Atatürk'ün, ölümünün 32 nci 
yıldönümü dolayısiyle, mânevi huzurunda 3 da
kikalık saygı duruşu yapılması 

BAŞKAN — Büyük Atatürk, 10 Kasım 1970 
tarihinde 32 nci ölüm yıldönümünde anılmıştır. 
O gün Meclisimizin toplantı halinde bulunma
ması hasebimle Millet Meclisini şu anda Büyük 
Atatürk'ün mânevi huzurunda 3 dakikalık ihti
ram sükûtuna davet ediyorum. 

(ıSaygı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
f 

2. — A. P. Grup Başkanvekillerinin, Fran
sa eski Devlet Başkanı Charles De Gaulle'ün ölü
mü dolayısiyle Fransa Millî Meclisine Millet 
Meclisinin üzüntülerinin ve başsağlığı dilekleri
nin iletilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Başkanlığa bir önerge verilmiş
tir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Fransa eski Devlet Başkam Charles De 

Gaulle'ün vefatı dolayısiyle Fransa Millî Mecli
sine Millet Meclisimizin taziyet ve teessürleri
nin bildirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup BaçkanvıeküHeri 
Balıkesir Uşak 

îbrahim Aytaç Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Takririn gereği Başkanlıkça 
Fransız Parlâmento Başkanlığına iletilecektir. 

3. — G. P. Grupu Başkanı Turhan Feyzioğ-
lu ve üç arkadaşının, Millet Meclisinin Başkanlık 
Divanı kuruluncaya kadar, her gün saat 10,00 
dan 20,00 ye kadar toplanmasına dair önergesi 

(BAŞKAN — Çalışma tarzımızla ilgili bir 
takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkan seçiminin uzayıp gitmesi, Yüce Mec

lisin biran önce ele alması zaruri olan memleket 
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meselelerinin görüşülmesini geciktirmetete ve 
çok zararlı sonuçlar doğurmaktadır. 

Haftada sadece 3 gün ve her defasında sa
dece 2 saat topllanılarak sonuç vermiyen turlar 
yapılması, Millet Meclisinin yerine getirmekle 
mükellef olduğu ciddî görevin ifası bakımından 
yeterli değildir. 

(Bu itibarla : 
1. Başkanlık Divanı kuruluşu tamamlanın

caya kadar, haftada üç gün yerine her gün top
lanılması ; 

2. Toplantıların saat 15,00 te başlaması ye
rine saat 10,00 da başlaması ve sonuç alınmadı
ğı takdirde, arada verilebilecek zaruri kısa fa
sılalar dışında, toplantıların saat 10,00 dan 
saat 20,00 ye kadar devam etmesini arz ve rica 
ederiz. 

Turhan Feyzioğlu 
G. P. Millet Meclisi Grupu Başkanı 

(Kayseri Milletvekili) 
Mehmet Nebil Oktay 

G. P. M. Meclisi Grupu Başkanvekili 
(Siirt Milletvekili) 

Emin Paksüt Hasan Tosyalı 
(Ankara Milletvekilli) (Kastamonu Milletvekili) 

ÎBRAHÎM ÖZTÜRK (Maraş) — Efendim, 
daha evvel arkadaşlarımız tarafından aynı me
alde bir takrir verildiği halde Başkanlıkça oyla
maya dahi lüzum görülmemiştir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bu, «her gün» e Cumartesi ve Pazar da mı 

dâhil efendim? 

MEHMET NEBtL OKTAY (Siirt) — Evet, 
müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Cumartesi, Pazar da dâhil. 
Takririnizi mi izah edeceksiniz Sayın Ok

tay?.. Buyurun. 
MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Meclisin açılmasından bu yana 11 günlük bir 

zaman geçmiştir, Meclisimiz şu âna kadar Baş-
kansızdır. Başkan, seçilememesinin çeşitli ne
denleri yanında en mühim sebeplerden birisi, 
Meclisin Başkan seçme hususunda yoğun bir ça
lışmanın içerisine girmemiş bulunmasıdır. 

Haftada 3 gün toplanıyoruz, âzami birer bu
çuk saatten haftanın 4,5 saatinde Başkan seç
meye çalışıyoruz. 

Yığınla meınleket meselelerinin sıraya girdi
ği bir anda Parlâmentoya çok ciddî görevlerin 
düştüğü bir devrede haftada 3 gün ve birer bu
çuk saat çalışmak Parlâmentonun ciddiyeti ile 
bağdaşmaz kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün Parlâmento 11 günden beri Başkansız 

bulunmaktan müştekidir, hangi arkadaşı dinler
seniz dinleyiniz bu hususta hemfikirdir. Bütün 
gruplar neticenin biran evvel elde edilmemiş bu
lunmasından müştekidirler, ama ciddî tedbir 
alınmasında gereken adım atılmamaktadır. 
Gruplar bütün üyelerini böyle bir ciddî mesele
de Parlâmentoda hazır bulundurmak gibi bir 
ciddî mesainin içerisine girmek mecburiyetinde
dirler. 

Gerekirse seçim şansı bulunmıyan adayın çe-
, kümesinde menfaat vardır, gerekirse gruplar 

arasında karşılıklı fikir teatisinin yapılmasında 
mecburiyet ve zaruret vardır. 11 gün geçmiş 
bulunmasına rağmen böyle bir ciddî adım atıl
mamıştır, böyle bir mesainin yapılmasına teşeb
büs edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
önergemizde de izah etmiş bulunduğumuz 

gibi Meclisin, Başkanını mutlaka en kısa zaman
da seçmesinde ve yoğun bir çalışma içerisine 
girmesinde büyük millî menfaatler mevcuttur. 
Bunu Parlâmento olarak, Parlâmento üyesi ola
rak yerine getirmek ve bize düşen vazifeleri 
yapmak mecburiyeti vardır. Haftada birer bu
çuk saat çalışmakla bu meselenin çözüm yolu 
bulmasına, imkân yoktur. Parlâmento Başkanı
nı seçinceye kadar, saat 10,00 dan 19,00 a kadar 
Meclisin devamlı bir çalışma içerisine girmesini 
teklif ediyoruz ve önergemizin kabulünü Yüce 
Meclisten saygı ile diliyoruz. 

önergeyi izah etmiş bulunuyorum. Saygılar 
arz ederim efendim. (O. P. sıralarından alkış
lar.) 

4. — A. P. Grupu başkanvekillerinin, bundan 
sonraki birleşimlere, saat 14,00 te başlanmasına 
dair önergesi 

BAŞKAN — Bir takrir daha gelmiştir çalış
ma ile ilgili, onu da okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 Kasım 1970 Cuma gününden itibaren Ge

nel Kurul çalışmalarının saat 14,00 ten itibaren 
başlamasını arz ve teklif ederiz. 
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M. Meclisi A. P. Grup Başkanvekilleri 
İbrahim Aytaç Orhan Dengiz 

(Balıkesir Milletvekili Uşak Milletvekili 
BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz edece

ğini. G. P. tarafından verilmiş 'bulunan takrir 
aykın bulunduğu cihetle o takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Takrir, Cumartesi ve Pazarı da 
ihtiva eder şekilde her gün sahan saat 10,00 da 
başlayıp öğle tatili verildikten sonra, öğle son
rası birleşiminin yapılmasına mütedairdir. 

Kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilen takrirde normal mesainin saat 15,00 
ten 14,00 e alınması taflebedilmektedir.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Her 
gün mü? 

BAŞKAN — Hayır efendim, normal mesai, 
İçtüzüğün normal mesaisi. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yazıklar 
olsun, halkın yüzüne çıkacak halimiz kalmadı. 

5. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, Baş
kanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkan seçi
minin 12 nci turunu yapıyoruz. 

Evvelâ tasnif heyetini seçeceğiz. 
Emin Turgutalp? Burada. 

TALÂT ORHON (izmir) — Adaylarda 
bir değişiklik var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Adaylarda en ufak bir deği
şiklik olduğu zaman Başkanlık derhal 'Genel 
Kurula arz edecektir efendim. 

TALÂT 'ORHON (İzmir) — Bu, sualime 
cevap değildir. 

BAŞKAN — ıSaym Tekin Erer?. Burada. 
Sayın Mümtaz Akışık?. Burada. 
«Oy verme» işlemine haşlryacağımız yer tes-

bit için ad ıçekiyorum: Sayın Cihad Bilgehan 
(Balıkesir). 

Tek 'mühürlü zarf ve oy kâğıtları sayın mil
letvekillerine dağıtılmaktadır. 

«Oy verme» işlemine Balıkesir'den başlıyo
ruz efendim. Geçen sefer de Başkanlık olarak 
'bildirdiğim veçhile, her hangi bir karışıklığa 
mahal vermemek tmaksadiyle seçim çevresi mil

letvekilleri adları okunduğu süre içinde o vilâ
yet milletvekillerinin oylarını kullanmasını rica 
edeceğim. 'Bu 'bakımdan kontrol da kolaylıkla 
mümkün 'olacaktır. 

(Balıkesir Milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil
letvekili? 

Oyunu kullanmıyan sayın milletvekili yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif heyeti; iSaym Turgutalp, Sayın Erer, 
Sayın Akışık lütfen.. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
i BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanı seçimi 

için yapılan 12 nci tur sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 12 nci 

tur seçimine 369 üye katılmış ve neticede aşağı
da isimleri bulünlan üyeliler hizaJlıarında (bulunan 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Giresun İstanbul 
M. Emin Turgutalp Tekin Erer 

Üye 
Bitlis 

Kenan Mümtaz Akışık 

Nurettin Ok 188 
Aydın Yalçın 165 
Boş 11 
Nuri Eroğan 3 
İptal 2 

Toplam 369 

BAŞKAN — Yeter sayı sağlanamadığı ci-
cihetle 13 ncü tura iki mühürlü zarflar ve oy 
puslDalDarı ile toaşHyiacağis. 

Nereden oy verileceğine mütedair ad çekme 
işlemini yapıyorum. Mustafa Ok (Manisa). Oy 
verme işlemine Manisa'dan başlanılacaktır. 

12 nci turu tasnif eden heyetin 13 ncü tur 
sonucunu da tasnif etmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oy verme işlemine Manisa Milletvekili Sa
yın Mustafa Ok'tan başlıyoruz. 

(Manisa Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı). 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 

Başkaca oyunu kullanmamış 'sayın üye var 
mı? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif Iheyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayıranı yapıldı. ) 

BAŞKAN — 'Sayın üyeler, Başkanlıktan 
grup yetkilileri ve sayın milletvekilleri 3 ncü 
^urun yapılıp yapılmıyacağı hususunu sormak
tadırlar. 

Bugüne kadar yaptığımız tatbikatta, aday
ların almakta oldukları 'oylarda bir inkişaf 
vâki olduğunda 3 ncü tur yapılmaktadır, eğer 
bir inkişaf vâki olmazsa, 3 ncü turun yapılma
lında Başkanlıkça bir fayda mülâhaza edilme
mektedir. Arz ederim. 

ıSayın milletvekilleri, Millet Meclisi Baş
kanlığı seçimine ait 13 ncü tur sonucunu arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 13 ncü 

tur seçimine 357 sayın milletvekili katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri bulunan üyeler 
İıizalannda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Giresun 

M. Emin Turigutalp 
Üye 

Bitlis 

Üye 
İstanbul 

Tekin Erer 

Kenan Mümtaz Akışık 

Nurettin Ok 
Aydın Yalçın 
Boş 
Nuri Eroğan 
İbrahim Öztürk 
Arslan Topçubaşı 
Hilmi Okçu 

187 
158 

5 
3 
2 
1 
1 

Toplam 357 

BAŞKAN — 13 ncü turda da hiçbir millet
vekili yeterli sayıyı sağlıyamadığı gibi, aday-
Jarın 12 nci turda almış oldukları oyda bir dü
şüş kaydedildiği cihetle, yeni bir tura geçilme
sinde Başkanlıkça bir fayda mütalâa edilme
mektedir. 

Bu münasebetle, 13 . 11 . 1970 Cuma günü 
saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma ıSaati : 16,35 

»W<i 
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