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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan seçimi için bu birleşimde yapılan üç 
oylamada da adaylardan hiçbirisinin salt ço
ğunluğu sağlıyamadıği bildirildi. 

•Çalışmalar sırasında Genel Kurulu Ziyaret 
eden Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento • Komisyonu Başkanı M. De 
Winter'e Başkanlıkça hoş geldiniz denildi. 

16 . 11 . 1970 Pazartesi günü saat 14,00 te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 16,05 te 
verildi. 

Jiaşkan Kâtip 
,Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
[Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

son 

SORUIiAR 

Sözlü sorular 
.1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'ın, Gediz deprem, felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan ayni ve nakdi yardımların mik
tarına dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/153) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/154) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair sözlü 
sora önergesi, Başbakanlığa ve İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/155) 

4. -— Ankara Milletvekili Suna Tural'm, ba
sında çıkan yüksek öğretmen okullarının kapatı
lacağı haberine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/156) 

5. — istanbul • Millçitvekili Turgnjt Topaloğ-
lu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şahsa, 
Kıibrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan hükü
metleri arasında arabuluculuk görevi verilip ve
rilmediğine dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/157) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'm, 
devalüasyon kararını bir şahsın önceden öğrenip 
öğrenmediğine dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/158) 

7. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Muğla'nın Hi'lâs ilçesi Ziraat Bankasında usul
süz olarak kredi verilen şahıslara dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/159) 

8. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve şube
lerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki]erin 

lağvedileceğine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderil/mistir. (6/160) 

9. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Avustralya'da çalışan işçilere dair sözlü soru 
önergesi Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/161) 

Yazılı sorular 

,1. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın, 
Mardin ortaolkul ve liselerinin ihtiyaca kâfi ge
lip gelmediğine dair yazılı önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/321) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, AID tarafından Amerika'ya davet edilen be
lediye başkanlarına dair yazılı soru önergesi, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/322) 

3. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
1970 - 1971 öğretim yılı içinde, Maraş ilindeki 
okulların öğretmen ihtiyacına dair yazılı sorusu 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/323) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Devlet Memurları Kanununa göre kurulması 
gereken kadro intibak komisyonlarının, kurulup 
kurulmadığına dair yazıl! soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/324) 

6. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş - Elbistan Devlet hastanelerindeki doktor 
ve yardımcı personel ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/325) 

6. —• Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ili içinde 1970 ve 1971 yıllarında yapılan 
ve yapılması düşünülen karayolları ve köprülere 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığı
na gönderimiştir. (7/326) 
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7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Cumhuriyetten bugüne kadar dış memleketler
den alman yardımlara ve ödeme şekillerine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/327) 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
1946 - 1956 yılları arasında tütün müstahsılın-
dan bir banka ve kooperatif kurujLması için ke
silen paranın faizine dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/328) 

9. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Türkiye'deki işsizliğin sebebine ve işsizlerin 
mevcudunun ne kadar olduğuna dair yazılı so
ru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/329) 

10. — Uşalk Milletvekili Âdil Turan'm, Per
sonel Kanunu ve Genel Kadro Kanununun, öğ
retmenlere ait maddelerinin tatbikinde, meyda
na gelebilecek aksaklıkların giderilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim ve Maliye ba-
kanliklarma gönderilmiştir. (7/330) 

11. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
m, Ankara Belediyesi Sular idaresi tarafından 
ihalesi yapılan süzgeç inşaatının tamamlannıa-
yış sebebine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/331) 

12. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinin kalkınması 
için alınan tedbirlere dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/332) 

13. —. Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ta yapılmış olan alt yapı tesislerime har
canan para miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/333) 

14. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş Belediyesi personelinin maaşlarının öden
memesi sebebine dair yazılı önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/334) 

15. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş'ta yapılmakta olan gecekondu ıslah ve ön
leme faaliyetlerinin hangi safhada olduğuna 
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dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/335) 

,16. — Uşak Milltetvekili Âdil Turan'm, Millî 
Eğitim kadrosunda yönetici olarak vazife gö
renlerin ek görevlerinin kaldırılmasiyle uğrıya-
cakları zararın telâfisine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/336) 

17. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, yurt dışında tahsile gönderilen bir Türk 
talebesinin vatandaşlıktan çıkarılması sebebine 
dair yazılı önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/337) 

18. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Ege 
bölgesinde tütün ekim alanının sınırlanacağı ha
berime dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/338) 

19. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Terakki Kolektif Şirketinin, 1969 - 1970 yılla
rında hangi kamu kuruluşlarına kereste sattığına 
• dair yazılı soru önergesi, içişleri, Sanayi ve Or
man bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/339) 

20. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinka-
ya'nın, Erzincan'a bağlı bâzı köylere sulama ka
nalları yapılıp yapılmıyacağma ve taşkınlardan 
korunıması için yapılacak çalışmalara dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy işleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/340) 

21. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, istanbul'da bir yurt binasının kapatıl
ması ve sonradan Teknik Üniversiteye devredil
mesi sebebine dair yazılı soru önergesi, Gençlik 
ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/341) 

22. — Ankara Milletvekili Cemgizhan Yorul-
ımaz'm, Yenimahalle ilçesi hudutları içindeki 
atış poligonu olarak kullanılan araziye dair ya
zılı soru önergesi, Millî 'Savunma ve içişleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/342) 

23. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, 
bir Rus uçağını Trabzon'a kaçıran kimselerin 
iadesine dair yazılı soru önergesi, Adalet ve Dış
işleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/343) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN —• Başkanvekili Fikret Turhangil 
İKÂfTîPîMti : Kemal Ataman (AÜkara), Zeki Çeliker (Sürt) 

• . » • ' , • • 

BAŞKAN — 8 mi Birleşimi diyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — 'Ûtomâtîk ^cifeazlarla yoklama jl (Yoklama yapıldı.) 
yapılacaktır. Saym m^etvekfllerinin, oylarını BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
otomatik cihazlarla kullanmalarını rica edece- melere başlıyoruz. 
ğim. !| 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife {be yurt dışına giden Millî jl 
Savunma Bakanı Ahmet T&paloğlu'na Dev- \\ 
let Bakam Hasan Dinçer'in v&küUk etmesinin j 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez- ] 
keresi (3/358) i 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi I 
vardır, okutuyorum : j 

M l e t Meclisi Başkanlığına ; 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savun- I 
ma Bakanı Ahmet Top al oğlu'nun dönüşüne I 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Ba- I 
kanı Hasan Dinçer'in vekillik: •etmesinin Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. i 

Cevdet Sunay :{ 
Cumhurbaşkanı 

2. — Fransız eski "Devlet Başkanı Charles 
De Gaulle'ün cenaze törenine katılmak üzere 
Fransa'ya giden Ba§b&kan Süleyman De-
mird'e Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/359) 

BAŞKAN — ©tım%UTİ)8tşkanî̂ ı ikinci tez
keresini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirerin, PraaıssE 

eski Devlet Başkanı General Charles De 
Gaulle için yapılacak cenaze törenine katıl
mak üzere Fransa'ya yapacağı seyahat dola- ı 

yısiyle; dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Her iki Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgilerine arz olunmuş
tur. 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'in, 
Pakistan'ın uğradığı fecî tabiî âfet dolayısiyle 
Millet Meclisinin üzüntülerinin duyurulmasına 
dair önergesi 

BAŞKAN — Trabzon Mletvekili Sayın Ali 
Rıza Uzuner tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüzyılımızın en büyük tabiî âfetine mâ
ruz kalarak, vahîm ölçüde can ve mal kaybı
na uğrıyan Pakistanlı kardeşlerimıize Mil
let Meclisimizin derin iizüntülerinin Baş
kanlığınız aracılığı ile duyurulmasının teminini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Başkanlıkça gereği yerine getirile
cektir, arz olunur. 

4. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, Baş-
kanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 
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BAŞKAN — Sayın Nurettin 0|k, söz talebet-
tiğıinizi istihbar ettim, öyle mi efendim? 

NURETTİN OK (Çankırı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Beyefendi. (A. P. 

•sıralarından alkışlar) 
NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın miüûet-

veMllerii; 8 yıldan 'beri Yüce Meclislin devamlı 
itimat ve teveccühüne mazhar kılınmak suretiy
le, bu şerefli kürsüde Meclisi yönetmiş bir ar
kadaşınız olanak bulunuyorum. 

Bu müddet zarfında gerek Sayın inönü'nün 
Başbakanlığında, gerek Sayın Ürgüplü'nün 
Başbakanlığında ve gerek Sayın Demlirel'in 
Başbakanlığında görevimi, naçiz bir arkadalşı-
nız olanak, kemaliyle yerine getirebilmek için 
elimden gelen gayreti sarf ettim. 

• 
Meclis Başkanlığı inhilâl edince, geçmiş bu 

tearübeöerimden Meclise faydalı alabilirim inan
cı içerisinde, iarkadaşliarımın adaylığımı koyma
larına muvafakat ettim. O günden bugüne (ka
dar devam eden 15 turda müşahede ettim ki, 
Meclis Başkanı oîl&blilmek için Anayasanın ön
gördüğü 226 oyun şahsım üzerinde toplanama
dığı bir vâkua olaırıak tecelli etmiş durumda. 
Bundan, demokrasiye inanan ve onun kurallıla
rınla uymayı, bir insanın şeref borcu telâkki 
eden bir arkadaşınız olarak, hiçbir suretle üzül
medim ve inanınız ki hiç fütur getirmedim. 

Demokraside elbette, bir hizmet yanşmaısın-
da herkes g,ereküi sınavı verecek. 

Turlarda, arkadaşlamın lütfettiler, naçiz 
şahsıma en çok oyu izafe lettıiler. 188 oyun 
daha yukarısına çıkmak mümkün olamadı. Me
seleyi bu açıdan mütalâa edince, feragat et-
mejk, demokrasiye inanan bir kimse için, onun 
kuralları içinde vicdanen bir borç olarak ben
de kendisini hissettirdi. Bu sebepler muvace
hesinde bıana itimat ve teveccüh izafe etmiş bu
lunan kıymetli 'arkadaşlarımın laffınıa ve müsa
mahasına sığınarak, özür dilleyerek feragıaitıimi 
Yüce Meclise bildirmeyi kendim için bir borç 
telakki ettim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Meclis dâhilinde bu hizmeti yerine getire
bilecek arkadaşlarımla fırsat ve imkân ıtatnımak 
istiyorum. Hangi sebeple olursa olsun, bu me
şaleyi bu şekilde mütalâa etmeye mecburuz. 

Bu sebeple, tekrar, bu büyük Milletimin bü
yük Meclisinde rey versin veya vermesin, hangi 

sebeple olursa olsun, bütün arkadaşlarıma son-
?uz şükranlarımı ve Türk Mületinin bir vekili 
olarak «aygınlarımı Bunanm. (A. P. sıralanndıan 
«Bravo» sesleri, sürekli aüjaşlar) 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu ta
rafından verüümiiış bir önerge vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Meclisimizin çalışmaları, ne zaman netice
leneceği beUii olmıyan Dilvan Başkanının seçimi 
neticesine bağtaıarak, süresiz olanak durduırul-
muşitur. 

Büyük Meclisin çalışmasının durdurulması 
ya da durması düşünülemez. 

Bu hal Muvakkat Başkanlığın Anayasa ve 
içtüzüğümüzün konu ile ilgiilld maddelerini yan
lış yorumlamasından doğuyor. 

içtüzüğümüzün 5, 6, 10 ncu maddeleri Baş
kanlık Divanını, unsurlarını belirtmektedir. 
Riyaset Divanının seçim usulünü göstermekte
dir. Buna göre Reis, Reisvekülllerıi, Kâtipler ve 
idare Âmirlerinin ayrı ayrı oy pusulası kulla
narak (aynı turflıarda icra edileceği mânası geti
rilmiştir. Seçilenler görevlerine başlarlar. Baş
kan seoüeınedliği hailde ise, 10 ncu maddeye gö
re eski BaşkaurekiHernıden en yaşlısı Başkan
lık görevini yenisi seçilinceye kadar icra eder. 
Tüzük hükmü budur. Anayasamızda da bu hük
me aykırı bir kural getirilmiş değildir. 

Konuyu bu yolda hail efemekliğimiz gereki
yor. 

1. Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip
ler, idare Âmirleri seçiminin ayrı puslalarla 
aynı turlarda yapılmasını, 

2. Başkanlıkça bu mânadaki tüzük hük
münün tatbik edilmesini, tereddüt halinde Ge
nel Kurulun kararına baş vurulmasını, 

Arz ve teklif ederim. 
Niğde 

Mevlült Ocakçıoğlu 
BAŞKAN — Teküf gayet sarih ve açık; iç

tüzüğün 3 ncü, 5 nci, 6 ncı, 10 ncu maddelerin
den bahsetmektedir. Bugün basıma verilen bir 
bülten de elimizdedir. Sayın Ilhamii Samcar ve 
Siayın Nihat Erdim tarafından, içtüzüğün 10 
ncu maddesinin tadili gerekçesıinde bugünkü sı
kıntımız aşıkça belirtilmiş bulunmiaktodır. 

i Daimî Reis «eçoMnceye kadar, Muvakkat Reisin 
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goır®vi şümullü içinde Başkanhğımız miesıeleyi 
mütalâa etmiş ve yürütmektedir. «Muvakkat 
Reisin görevi, Daimî Reisin seçilmesine eteğin 
devam eder» ı&arih hükmü karşısında; diğer se
çim işlemine geçmeye imkân görmemekteyiz. 
Çünkü İçtüzüğe göre, Muvakkat Reislin görevi, 
Daimî Reisi seçtirmekten ibaret bııilıunmaktıadır. 
Tadil teklifimle bu husus açı|kça belirtllmekfce-
dir. 0 cihetle, takriri İşCıeme koyup, yönetmeye 
Başkanlıkça imkân görülmemektedir. 

Yeniden iaday gösteril!m% olduğuna dair 'iki 
tane tezkere vardır; okutuyor, Millet Midisi
nin bilgilerine iarz ediyorum: 

Millet Mecisıi Divan Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığı seçimleri içlin, 
Afyon Milletvekili Rıza Çerçel'i »aday olkraik arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Hasan Güngör 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığına, Afyon Milletve
kili Sayın Rıza Çerçel'in 'adaylığını saygı ile arz 
ve teklf ederini. 

Adana 
Cevdet Akçalı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine şu 
hususu da iarz etmek isterim. 

Aday gösterilmiş oüiarak, Sayın Nuri Ero-
ğan; Sayın Aydın Yalçın ve bu kere Sayın Rı
za Çerçjel olmıak üzene üç milletvekili vardır. 

Başjkan seçiminin 17 ncii turuna geçiyoruz. 
Bir mühürle mühürlenmiş oy puısiaları ve zarf
lar sayın milletvekillerine dağıtılacaktır. 

Uç kişiden müteşekkil tasnif kurulunu ad 
çekmek suretiyle seçiyoruz: 

Sayın Muhittin Sayın?.. Burada. (Sayın Rıza 
Kuas?.. Yok. Sayın Nlizamettin Erkmen?... Bu
rada. Sayın Nihat Kürşiad? Yotk. Sayın Sadret-
tin Çianga?.. Burada. 

Efendim, aday bakımından iki tanıe takrir 
daha gelmiştir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığına, İstanbul Millet
vekili Sayın İsmail Hakkı Tekinıel'i adlay ola
rak teklif ediyorum. Saygılarımla. 

İçel 
Mazhar Arıkan 

16 . 11 . İ97Û 0 : 1 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
iadaylığınia, Sayın İstanbul Miletvekil İsmıaü 
Hakkı Teikmel'i takdim ediyoruz. Gereğinin ifa
sını rica ederim. 

İstanbul 
Akgün ıSilvril 

BAŞKAN — Şu hale göre 4 miletvekil hak
kında adaylık teklifi yapılmıştır, adaylığa ko
nuş tarihi İtibariyle arz ediyorum: Sayın Ero-
ğan, Sayın Aydın Yalçın, Sayın Rıza Çerçeü 
ve Sayın İsmail Hakkı Tejkinel adaydırlar. 

Oy vermıe işlemine, Kemal Demirer (Çorum) 
den başlyacağız. 

(Çoruım mililetvelkliEerinden ad okunmasına 
başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil-
letvekiH?.. Yok. Oy vermıe muamelesi bitmiştir. 

(Oyların layırımr yapıldı.) 

BAŞKAN — Başkan seçiminin 17 nci tur 
sonuçlarını arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclsi Başkanlığı için yapılan 17 tur 
seçime (370) üye katılmış ve neticede aşağı
da isimleri bulunan üyeler hizalarında gösteri
len loyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye t)ye 

Muhittin Sayın Nizamettin Erkmen 
'Gaziantep Milletvekili Giresun Milletvekil 

t)ye 
Sadrettin1 Çanıga 

Bursa 

Rıza Çerçel 
1. Hakkı Tekine! 
A. Yalçın 
N. Eroğan 
N. Ok 
N. Çerezci 
İptal 
Boş 

159 
84 
70 
7 
3 
1 
1 

45 

370 
BAŞKAN — Yeteri sayı sağlanamamış

tır. 
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Bu esnada Sayın Aydın Yalçın tarafından 
verilmiş ve adaylıktan feragat ettiğini bildi
rir ıbir yazı gelmiştir. 'Okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Adaylığımı geri aldığımı saygıyla arz ede

rim. IBu münasebetle, seçimlere [katılan bütün 
arkadaşlarıma ilgilerinden dolayı teşekkürle
rimi sunarım. 

Ankara 
Aydın Yalçın 

BAŞKAN — Başkan seçiminin 18 nci tu
runa geçiyoruz. Bir evvelki tasnifi yapan he
yetin 18 md. tur tasnifini' de yapması hususunu 
oylarımıza sunuyorum. 'KaJbul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İkişer mühürlü oy puslaları ve zarflar üye
lere dağıtılmaktadır. 

Oy verme işlemime Osman özer (tstanlbul) 
dan başkyacağız. 

(İstanbul mületvekiHerinden ad okunması
na taşlanarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyumu kullanmayan sayım mil
letvekili?. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti 
lütfen yerimi alsım. 

(Oylarım ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Başkam seçimime ait 18 nci 

tur sonucumu arz ©diyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 18 nci 
tur seçime (359) üye katılmış ve nıeticede aşa
ğıda isimleri bulunan üyeler hizalarımda gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye üye 

'Muhittim Sayım Nizamettdm Erkmen 
-Gaziantep Milletvekili 'Giresun Milletvekili 

Üye 
Bursa 

Sadrettim Çfamga 
Rıza Çerçel 
t. 'Hakkı Tekime! 
Nuri Eroğam 
Turgut Toker 
Nurettin Ok 
A. Çiloğlu 
Nihat Kale 
Boş 

151 
118 

7 
6 
2 
2 
1 

73 

359 

'BAŞKAN — Yeterli sayı 18 mci turda dahi 
sağlanamamıştır. 

19 ncu tura geçiyoruz. Bu turda birer mü
hürlü oy puslalariyle zarflar sayın milletvekil
lerine dağıtılacaktır. 

Bu birleşimin 3 ncü tur tasnifinin de daha 
önce kura neticesi tesbit olunan tasnif heyeti 
tarafından yapılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Oy verme» işleminin nereden başlıyacağma 
mütedair ad çekiyorum. Kemal Okyay (Kars). 

(Kars Milletvclrillerinden ad okunmasına 
başlanarak oylar toplandı.) 

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

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — 19 ncu tur sonucunu arz edi
yorum, 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 19 ncu 
tur seçime (343) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Gaziantep Giresun 
Muhittin Sayın Nizamettin Erkmen 

Üye 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

Rıza Çerçel 
1. Hakkı Tekinel 
Nuri Eroğan 
Turgut Toker 
Sezai Orkunt 
N. Ok 
Kemal Ataman 
Aydın Yalçın 
Ali Yılmaz 
Demirel 
Boş 

136 
135 
25 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 

343 
BAŞKAN — Yeterli sayı sağlanamamıştır. 
Bugün 3 yeni adayın teklif edilmiş oîması 

bakımından oylar dağılmaktadır. Bu cihetle 
Başkanlık neticeye ulaşılacağı kanaatinde de-

49 — 
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ğildir. Bir sonuç istihsal edilmesi mümkün 
olmadığı cihetle 13 . 11 . 1970 Çarşamba gü
nü... 

(C>> H. P. ve G. P. sıralarından «Devam, de
vam» sesleri.) 

Oylamanın devamını istiyen arkadaşlarımı
zın teklifleri kargısında Başkanlık seçiminin 
20 nci turuna geçiyoruz. 

iki mühürlü zarflar ve kâğıtlar dağıtılacak
tır. 

Tasnif heyetinin bu birleşime mahsus olmak 
üzere 4 ncü tasnifi de yapmaları hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy verme işlemine nereden bağlıyacağımız 
hususunu tesbit bakımından adçekiyoruz: Cen
giz Ekinci (Ordu) dan başlanarak oy verile
cektir. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Başka oyunu kullanmıyan sa

yın üye varsa, lütfen oylarını kullansınlar. 
Başkaca oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 

Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti 
lütfen yerini alsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, Başkan seçimine ait 

20 nci tur sonucunu arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 20 nci 
tur seçime (331) üye katılmış ve neticede isim
leri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

Gaziantep Giresun 
Muhittin Sayın Nizamettin Erkmen 

Üye 
Bursa 

Sadrettin Çanga 
t. Hakkı Tekinel 
Rıza Çerçel 
Nuri Eroğan 
Turgut Toker 
N. Ok 
N. Bayar 
Osman Tan 
İptal 
Boş 

142 
122 
25 

6 
1 
1 
1 
2 

31 

331 

BAŞKAN — Netice sağlanamamıştır. 
Bu sonuç, 19 ncu tur sonuçlarına çok yakın 

bulunmaktadır. Boş oy ve üç resmî aday ara
sındaki taksim, dağılım muvacehesinde sonu
cun istihsali Başkanlıkça mümkün görüleme
mektedir. 

5. —• Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, birleşimin Sah günü saat 14,00 c hıra-

• kılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Bu esnada, Saym Turhan Fey-
zioğlu tarafından verilmiş bir takrir gelmiştir, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkan seçiminin uzayıp gitmesinden doğan 
büyük mahzurlar meydandadır. 

Millet Meclisi çalışmalarının daha fazla ak
samasına katlanmak ve normal Meclis mesaisi 
başlamış gibi haftada üç gün bir kaç saat top
lanmakla yetinmek kabil değildir. 

îSözlü olarak belirteceğim sebeplerle, birleşi
min Çarşamba gününe değil, yarın saat 14,00 e 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ge
rekçesini arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Neyi arz edeceksiniz efendim? 
Gerekçesini Meclis 18 günden beri idrak ediyor 
beyefendi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — öner
gem usule mütaallik bir önergedir, açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

'Sanıyorum ki, bu çatı altında (bulunan bü
tün arkadaşlarımızı aynı ölçüde müteessir eden 
bir durumla karşı karşıya olduğumuzun şuuru 
içindeyiz 'hepimiz ve Ibuna çare IbulmaJk yalnız 
birimizin değill, hepimizin vazifesidir. 

Millet Meclisi, Sayın Başkanın /biraz evvel 
belirttiği gibi 16 günden beri, iki haftayı geçen 
bir süreden beri Başkan seçimini tamamlamaya 
muvaffak olmamıştır, Başkanlılk Divanı seçimi 

50 — 
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yapılamamıştır, komisyon seçimleri yapılmamış
tır. Bunun zaman bakımından milletimize neye 
mal olduğu meydandadır. Malî hesaplan yapıl
maya veya yayınlanmaya başlanmıştır, ama za
manla veya parayla ölçülebilecek kayıpların 
çok ötesinde birtakım kayıplara, daha önemli 
kayıplara bu «gecikmenin mal olduğu da mey
dandadır. 

Değerdi arkadaşlarım, 

Meclisin normal toplantı günleri Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma öğleden «sonralarıdır ve nor
mal olarak saat 19,00 a kadar devam eder. An
cak, bu, normal çalışmalarına (başlamış bir Mec
lis içindir, yani komisyonları seçilmiş ve Meclis 
Genel Kurulunun toplanmadığı günlerde ko
misyonları çalışan bir meclis içindir. Komisyon 
çalışmalarının yapılması için arada boş günler 
bırakılmıştır. "Gerçekte bugün Meclisin komis
yonları da seçilmemiş ve çalışmaya başlamamış 
olduğuna göre, milletvekili arkadaşlarımızın 
daJha önemli başka resmî işler dolayisiyle Mec-
llise devam edemez durumda olmaları da hatıra 
gelemez. 

Sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri bir süre, saat 15,00 te (başlayıp, 16,00 da so
na eren, yani haftanın 7 gününde toplam ola
rak bir günlük mesaiyi bile d'oldurmıyan 4,5 
saatlik bir çalışma ile; şimdi de saat 14,00 te 
başlayıp, yine erkence bir «saatte tamamlanan 
birkaç tur yapmakla vazifemizi yaptığımızı id
dia edecek durumda değiliz. 

Dışarda bu durumun yankılan gitgide acı
laşmaktadır, ağırlaşmaktadır. Memleket, çok 
önemli meselelerle karşı karşıyadır. Gündemde 
sıra bekliyen birbirinden önemli konular var
dır; iptal edilmiş kanunlar vardır, mevzuatı
mızda boşluklar ortaya çıktığı iddiaları vardır, 
önemli sosyal huzursuzluklar vardır; bir ara (sü
kûnet bulmuş gilbi görünen, fakat tekrar taşkın 
hale gelmeye başlıyan hâdiseler vardır. Birkaç 
gün sonra memleketin bir yılhk, «on yıllık değill, 
belki bir asırlık geleceği ile ilgili bir metnin al
tına Hükümet imza koymaya hazırlanmaktadır, 
Ortak Pazarla iflgili bir protokol imzası söz ko
nusudur. 

Bütün bu meseleler ortada iken, bu işlerin 
gerçek sahibi olan Millet Meclisi (bu mevzularda 
«bir sual soramaz, Hükümetten izahat istiyemez, 
memleketin bir asırlık geleceğini ilgilendiren 

I konulan bile konuşamaz, bu mevzularda aydın
lığa kavuşmak için Hükümete dönüp ««Ne diyor
sunuz?» diyemez... Bunu tasavvur etmek bile 
mümkün «değildir. Mutlaka bir çare bulmak zo
rundayız. 

Hatıra birçok çareler gelmektedir. 
Geçici Başkanlık Diıvanı, İçtüzüğün bir hük

müne dayanarak toplantılarımızı açıyor ve bu 
oylamaları yaptırıyor. Hatırlıyacaksımz, Mecli
sin açıldığı gün, ilik günden Başkan seçimi için 
turlara geçilmeden evvel (burada Sayın Başkan 
bâzı tezkereler okudular. Bununla yetinmedi
ler, bâzı hususlarda Hükümetten gelen bâzı ya
zılan okuttular ve oylattılar. Yani bâzı resmî 
işler, Başkan seçimi «dışında bâzı resmî işler ya
pıldı, bâzı Meclis kararlan alındı, bâzı oylama
lara imkân bulundu. 

O halde, «Bu hal böyle devam edip gide
mez.» derken hatıra ıgelen çarelerden biri, bir 
yandan her gün bu birkaç turu yapmak kâfi 
geliyorsa, Başkanlıktan (ben talebedeceğim, gün
dem tanzim etmeye çalışsınlar. Anayasaya göre 
müddetli olarak konuşulması ioalbeden meseleler 
vardır, ihmal edilmesi, geciktirilmesi mümkün 
olmıyan denetleme ile ilgili görevlerimiz var
dır ; bir yandan bunlan ele alalım. 

Mevzular vardır; İçtüzüğün, Anayasanın 
tâyin ettiği müddetlere rağmen ele alamıyo
ruz, işlem yapılmıyor, evrak dağıtıflmıyor. Ay
lardan beri basılmış «belgeler vardır ki, müddet
li olarak incelenmesi lâzımdır, bunların dağıtıl-

I ması için gerekli emir hâlâ verilmemiştir, arşiv
de bekler, milletvekilleri muttali değillerdir. 

I Millet Meclisi Matbaasında basılmış olan, arşiv-
I de bugün matbu olarak beklemekte olan birta-
I kim belgelere milletvekili olarak ıttıla kesbet-
I mek, okumak imkânından mahrum bırakılıyo-
I ruz. Başkanlık hiç değilse bu çeşit muamele-
I leri ve müddetli işlerin yapılmasını kolaylıaş-
I tıracak bir tutumun içine girmelidir. 

I Bu, düşünülebilir, fakat, şüphesiz en yisi 
I biran evvel seçimlerimizi yapmaktır. Ne diye 
I Çarşambayı bekliyelim arkadaşlar? Yarın öğ-
I îeden sonra saat 14,00 te toplanılmasını tek-
I lif etmek için bu önergeyi vermiş bulunu-
[ yorum. «Yarın belki gruplar vardır, bir çok 
I gruplar toplantı ilân etmişlerdir» düşüncesi 

ile sabah toplanma yolunda olan görüşümü-
| zü yarın için, Salı olduğu için öğleden sonra 
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toplanma olarak kısmen yumuşatmış bir şe
kilde takdim ediyoruz huzurunuzda, fakat 
aslında başkanını seçmemiş bir Meclisin bir 
çok memleketlerde bu gibi çetin seçimlerde 
olduğu gibi sabahtan akşama ikadar kısa 
fasılalarla, zaruri fasılalarla toplantı yapma
sı icabeder. Devamlı, turlar olur. Bu turlar ara
sında bâzı tıkanıklar görüldüğü, çıkmazlara 
saplanıldığı tesbit edilince, Başkan, gerekli 
istişarelere, (bâzı adayların çekilmeleri, bâzı
larının hazırlanmaları, grupların birbirleriy
le şüphesiz bir disiplin kararı istikametin
de değil, ama istişari olarak temaslarına im
kân vermek için bir fasıla veya bir ara verir, 
«föir saat ara (verdim, bir saat sonra devam 
edeceğiz.» der. Bu temaslar ciddî olarak ya
pılırsa, sizi temin ederim ki, bugünkünden 
çok daha ciddî şartlar içinde seçimler bir
kaç günde sonuçlanıl', sonuçlanmıştır. 

Millet Meclisi Başkanının en çok milletve
kili olan gruptan seçileceğine dair bir tea
mülün bulunmadığı bir devirde, her grupun 
kendi içinden bir mensubunu Başkan seçtir
mek için aday gösterdiği bir devirde (grupun, 
resmen değil, ama /gruplar içinden birer aday 
çıkardığı bir devirde) ve en çok üyesi olan 
grupun da 180 küsur milletvekili ile temsil 
edildiği, yani hiçbir partinin bütün mensup
larını seferber etse dahi Başkan seçimini sağ-
lıyamıyacağı bir devirde takdir edersiniz ki 
meseleler çok daha çetindi. Bugün tek ba
şına çoğunluk teşkil eden bir iktidar partisi 
vardır. İktidar partisi mensuplarından başka 
her hangi bir grup mensubunun başkan seçil
mesi yolunda iddialar artık tarihe karışmış
tır. Bir Meclis geleneği teşekkül etmiştir. Bu
na rağmen, en çetin şartlar altında birkaç 
günde seçim .yapabilmiş olan bu Meclis, iki 
haftayı mütecaviz bir zamandan beri seçim 
yapamıyor. Çünkü bunun için gerekli dikkati,, 
bunun için gerekli zamanı ayırmış değiliz ar
kadaşlar. 

Çok istirham ediyorum, bu, zaten bir parti 
meselesi olmaktan başından beri çıkmış te
lâkki edilmeliydi, çoktan yalnız bir partiyi, 
bir iktidarı veya muhalefeti ilgilendiren bir 

mesele olmak hüviyetini kaybetmiş, hepimi
zin mensubu olduğumuz ve millî iradenin te-
celligâhı olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ciddî meselesi haline gelmiştir. 

Yarın toplanalım arkadaşlar ve yarın, lüt
fen, bu sabah yapılmış temasa benzer, fakat 
tekrar ediyorum, yine lütfen biraz daha cid
dî mahiyette bâzı istişareler yapılsın. Bu sa
bah bâzı temaslar, bâzı istişareler yapılmış
tır. Haftalardan beri bu temaslar yapılma
lıydı inancını taşıdık. Böyle bir temas yapıl
mıştır. Bu temasın, tam başkan seçimini halle
der istikamete girdiği anda, sanki bâzı meç
hul kuvvetler behemahal, en son dakikada 
ela olsa, en son saniyede de olsa bu başkan se
çimini geciktirmek için, sanki bu üç grupun 
temsilcileri arasında istişare konusu olmuş 
mevzu dışında bir mevzu atmakta bâzı kim
selerin yararı varmış gibi yepyeni bir durumla 
Meclisi karşılaştırmışlar ve sabahki istişare kül 
olup gitmiştir. 

Temaslar lyapılmalidır ve bu temaslar daha 
büyük bir ciddiyetle yapılmalıdır. Bu temas
ları yapmak için yarın saat 14,00 e kadar bir 
miktar vakti olacaktır, Meclisin, alışılır, netice 
alınamadığı görülürse tekrar ara verilir, kısa 
bir fasıla verilir, tekrar temaslar devam eder, 
geç saatlere kadar çalışılır, ama Meclis bu işe 
sahip çıkarsa mutlaka bir iki gün içinde Baş
kanını seçer. 

Hülâsa, meseleyi bu açıdan mütalâa et-
menisi tekrar istirham ediyorum ve hiç de
ğilse yarın saat - Çarşamba günü değil - 14,00 
te toplanmaktan ibaret olan şu teklife oy 
vermenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turhan Fey-
zioğlu tarafından verilen takrir izah edildi. 

Kendileri, birleşimin Çarşamba güne de
ğil, 17 Kasım 1970 Salı gününe talikini tale-
betmektedir. Takriri okutmuştum, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 . 11 . 1970 Salı günü saat 14,oo te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,37 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 <NOt BİBLEŞiLM 

16 . 11 . 1970 Pazartesi 

Saat : 14,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, 
Başkanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




