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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Milletvekilli Hasan Tosyalı ve 
Maraş Milletvekili İbrahim. Öztürk, Başkanlık 
Divanı seçiminin biran önce tamamlanarak nor
mal çalışmalara başlanılmasını temenni eden bi
rer demeçte bulundular. 

Başkanlık seçimi için bu birleşimde yapılan 
iki oylamada da Başkan adayının saltçoğunluğu 
sağlıyamadığı bildirildi. 

A. P. ve C. H. P. Grup başkanvekillerinin, 
Genel Kurulun 24 . 11 . 1970 Salı günü saat 
14,00 te de toplanmasına dair ayrı ayrı verdik
leri iki önerge kabul olundu. 

Grup başkanvekillerin, dost ve kardeş Pa
kistan'da vukubulan felâketten zarar görenle

re yardım edilmek üzere milletvekillerinin Ara
lık ayı ödeneklerinden yüzer lira kesilmesine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

24 . 11 . 1970 Salı günü saat 14,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,00 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Katip 
ISiirt 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ek§i 

Zeki Çeliker 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 
KATİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde
me geçiyorum. 

III. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

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

BAŞKAN — Başkan seçiminin 32 nci turu
nu yapacağız. 

Üç kişilik tasnif heyeti için ad çekiyorum: 
Sayın Kemal önder... Burada. 
Sayın Orhan Dengiz... Burada. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil... Burada. 
Tasnif Heyeti seçilmiştir. 
Oy verme işlemine nereden başlıyacağımıza 

dair ad çekiyorum; Sayın Şükrü Çavdaroğlu 
(Balıkesir). 

Tek mühürlü zarf ve kâğıtlar sayın milletve
killerine dağıtılmaktadır. 

Oy verme işlemine Balıkesir'den başlıyoruz 
efendim. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil

letvekilleri lütfen oylarını kullansınlar. 
Oyunu kullanmıyan milletvekilleri var mı?.. 

Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyetine seçilmiş bulunan Sayın Ke

mal önder, Saym Orhan Dengiz, Sayın Avşar
gil lütfen yerlerini alsınlar. 
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(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Başkan seçimine ait 32 nci tur 

sonuçlarını arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 32 nci 
tur seçime (367) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz ollunur. 
Üye Üye 

Kemal Önder Orhan Dengiz 
Üye 

T. Doğan Avşargil 

İsmail Hakkı Tekinel 210 
Muhtelif 26 
Boş 131 

367 

BAŞKAN — Yeterli sayı sağlanamamıştır. 
33 ncü tura devam ediyoruz. 
Tasnif heyetinden* Başkanlık olarak, 1 oy 

alanların «muhtelif oy» olarak gösterilmesini, 
birden fazla oy alanların da zapta geçirilmesi
ni rica ediyorum. 

32 nci tur tasnifini yapan tasnif heyetinin 
33 ncü tur tasnifini yapması hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

33 ncü tur oy verme işlemine nereden başlı-
yacağımızı tesbit için ad çekiyorum. Niyazi 
Grürer (Balıkesir) 

33 ncü tur için iki mühürlü oy puslaları 
ve zarfları sayın milletvekillerine vazifeliler ta
rafından dağıtılmaktadır. 

Balıkesir'den başlıyoruz efendim. 
(Balıkesir milletvekillerinden başlanarak 

oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyumu kullanmıyan sayın mil

letvekili var mı efendim? Yok. Oy verme işlemi 
bitmiştir. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkan seçimi
nin 33 ncü tur sonucunu arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 33 ncü 

tur seçime (329) üye katılmış neticede aşağıda 

isimleri bulunan üyeler hizalarında göterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kemal Önder Orhan Dengiz 
Üye 

T. Doğan Avşargil 
İsmail Hakkı Tekinel 207 
Muhtelif 17 
Boş 105 

329 
BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
Seçime 34 ncü turla devam edeceğiz. Bir 

mühürlü zarf ve oy puslaları sayın milletve
killerine dağıtılacaktır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ya
rma bırakalım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 210 ve 207 oy alınmış durum
dadır ,bir tur daha yapalım. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Zaten Mec
liste ekseriyet yok, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani, çoğunluk mu yok, demek 
istiyorsunuz? (A. P. sıralarından «evet, evet» 
sesleri) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Başkanlık 
iradesini belli etti, 34 ncü tura geçildi. 

BAŞKAN — Evet, evet... Seçime devam edi
yoruz. 

Bu yapılacak turun tasnifinin aynı tasnif 
heyeti tarafından yapılması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Oy verme işlemine hangi ilden başlanacağı
na dair ad çekiyorum: Hasan Dinçer (Afyon 
Karahisar) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
çoğunluğumuz yok. 

AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 
Ekseriyet yok, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani, usule göre beş kişi ayağa 
kalktınız, «çoğunluk yok» mu diyorsunuz? (A. 
P. sıralarından «evet» sesleri) 

Lütfen onu işaret edin, bana. Usule uygun 
olarak beş kişi ayağa kalkar, Genel Kurulda 
çoğunluk olmadığını ifade eder. Böyle bir ifa
deniz mi var? (A. P. sıralarından «yok, yok, 
oylamaya devam edelim» sesleri) 

34 ncü tur seçime başlıyoruz. 
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(Afyon Karahisar milletvekillerinden başla
narak Kastamonu milletvekillerine kadar oylar 
toplandı) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan; çift oy kullanılıyor efendim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Beyaz puanlı 
kıravatı olan arkadaş üç oy birden kullandı Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Farkındayım efendim, farkın
dayım. Oy sepetinin içerisinden bir oyu çıkart
tıracağım efendim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Kaç bir oy efen
dim, kaç bir oy. (0. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. Hâdise çı
karmayınız. Müsaade ederseniz isim de zikret-
miyelim. Hassasiyetimi görüyorsunuz, «Farkın
dayım» dedim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Farkında 
oldunuz da niçan müdahale etmiyorsunuz efen
dim, niçin müdahale etmiyorsunuz? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Niçin 
mâni olmuyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim oyla
ma devam ediyor. Vazifeme mâni olmayınız. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Vazi
fenizi yapmıyorsunuz ki, mâni olalım. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Alpas
lan, çok rica ederim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Vazi
fenizi doğru yapmıyorsunuz ki. 

BAŞKAN — Ben vazifemi çok doğru yapıyo
rum Sayın Alpaslan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ha
yır, yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Alpas
lan. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu oylamayı 
iptal ediyorum, gayrivâki kabul ediyorum. (0. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

Tasnif heyeti; 34 ncü tur için şu ana kadar 
kullanılan oyların içinde bulunduğu oy sepetle
rini almalarını ve... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Olmaz M, Sa
yın Başkan, olmaz ki, müdahale etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Başkanlık 
olarak müteaddit defalar ikaz ettim; «oy pus-
laları sepetlere yukarıdan atılsın» dedim. Burası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

YILMAZ ALPASLAN (Ordu) — Görüyor
sunuz ama... 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, müsade ediniz. 
Çok rica ederim. 

Hepimiz insamz, iki gözümüz var, gördüğü
müz kadariyle görebiliriz. 

Millet Meclisi Başkanlık seçiminin 34 ncü tu
runa yeniden başlanacaktır. Tasnif heyeti 34 ncü 
tur için bundan evvel kullanılan oylan alsın ve 
imha edilmek üzere Başkanlığa tevdi etsin. 

Bir mühürlü oy puslaları ve zarflar sayın 
milletvekillerine tekrar dağıtılacaktır. 

Bâzı milletvekillerinin; oyların sepetler içi
ne yığılmış olmasından dolayı rahat oylarını 
atmak maksadiyle, oyları bastırmak için elleri
ni sepetin içine soktukları görülmektedir. Baş
kanlık lüzum gördüğü anda milletvekillerinden 
oyları sepetin içine bastırmalarını rica etmekte
dir. Bunun dışında diğer arkadaşlarımızın sepet
lerin içine ellerini sokmamalarını, oylarını yuka
rıdan bırakmalarını ve Başkanlığın murakabe
sine imkân vermelerini rica edeceğim. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sayın Başkan; 
bir ricamız var: Birkaç oy sepeti daha konul
sun, onu da bahane etmesinler. 

BAŞKAN —• Kâfi efendim kâfi. 
Oy verme işlemine başlıyoruz. 
(Oylar yeniden toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 
milletvekili var mı efendim?.. Yok. Oy verme 
işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — 208 oy var, 

tasnif yapılsın. 
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BAŞKAN — Sayın Aytuğ, olmaz efendim. 

226 dan az zarf çıkarsa, Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşılmış demektir. 
Bu sebeple, tasnif kurulunun tasnife geçme
mesi lâzımdır. Bize, sonucu, «salt çoğunluk ol
madığı» şeklinde bildirmesi gerekir. 

Tasnif Komisyonunun 34 ncü tura ait zaptı 
gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 34 ncü 

tur seçime (208) üye katılmış ve neticede nisap 
hâsıl olmadığı anlaşıldığından tasnife geçil
memiştir. 

24 . 11 . 1970 0 : 1 
Arz olunur. 

üye üy« 
Kemal önder Orhan Dengiz 

üye 
T. Doğan Avşargü 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveki-
li tarafından verilmiş bir takrir vardır. Ço
ğunluğumuz kalmadığı cihetle ne arzı, ne de 
işlem yapılması gayri mümkün bulunduğu ci
hetle, 25 . 11 . 1970 Çarşamba günü saat 14,00 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum: 

Kapanma saati : 16,25 

. -< . . . 
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