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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı ih
san Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün, 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün ve, 

Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'e de Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
lu'nun vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Millet Meclisi Başkanının seçilebilmesi için gerek
li olan çoğunlukta oy sağlanabilmesi amacıyle mil
letvekillerinin bir kere daha gayret göstermelerine dair 
Danışma Kurulu görüş ve tavsiyesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 42 nci 
tur oylamada da gerekli olan üye tamsayısının salt 
çoğunluğu sağlanamadığından; milletvekillerinin ara
larında temaslar kurarak görüş birliğine varmalarını 
sağlamak amacıyle; 

11 Arlık 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,45'te son verildi. 

Başkan 
Geçici Başkan 

Raslm Hancıoğlu 

Geçici Divan Üyesi 
Yozgat 

tlhami Çetin 

Geçici Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Arıkan 

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Rasim Hancıoğlu 

GEÇÎCÎ DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mehdi Kesîıin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir; sonradan ge

len sayın üyelerin yoklamaya iştiraklerini rica ede» 
rim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge

çiyoruz. 

IH. — SEÇİMLER 

/. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 

Başkanı seçimlerine devam edeceğiz. 
Şimdiye kadar 42 tur seçim oylaması yapılmış, bir 

netice alınamamıştı. 
Başkanlık için adaylar; Aydın Milletvekili Sayın 

Kemal Ziya Öztürk ve Kars Milletvekili Sayın Ke
mal Güven'dir. 

43 ncü tur seçim oylamasına başlıyoruz. 
Divan Üyeleri hükümet sırasındaki yerlerini al

sınlar. 
Bir mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. Oy 

pusulaları ve zarflar Divan Üyelerine teslim edilsin. 
Oyların sayım ve dökümü işlemi için ad çekmek 

suretiyle beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit edi
yorum : 
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Sayın Mikâil îlçin?.. Yok. 
Sayın Bahattin Karakoç?.. Burada. 
Sayın İsmet Angı?.. Yok. 
Sayın İbrahim Behram Eker?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Keçeli?.. Burada. 
Sayın Ahmet Topaloğlu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Fuat Fırat?.. Yok. 
Sayın Muhyittin Mutlu?.. Yok. 
Sayın Orhan Alp?.. Burada. 
Seçim oylamasına Adana'dan başlıyoruz. 
(Adana milletvekilelrinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 

üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsın
lar efendim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Behram Eker?. («Yok» 
sesleri) Sayın İbrahim Behram Eker'in yerine Tasnif 
Komisyonuna bir üye seçiyoöK efendim. 

Sayın Kenan Durutem?.. Yok. 
Sayın Tevfjk Fikret Övet?.. Burada. Tasnif Ko

misyonunla lütfen yerinizi alınız efendim. 
•(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 43 ncü tur 

seçime 348 üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Diyarbakır Sinop 
Bahattin Karakoç T. Fikret Övet 

Üye Üye 
Konya Adana 

Hüseyin Keçeli Ahmet Topaloğlu 
Üye 

Ankara 
Orhan Alp 

Kemal Güven 
Kemal Ziya Öztürk 
Çeşitli isimler 

Boş 

206 
132 

7 
3 

BAŞKAN — Bu duruma göre de gerekli çoğun
luk sağlanamamıştır. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, Danışma Ku

rulu önerisi hakkında söz istiyorsunuz; ama, Danış
ma Kurulunun dünkü tavsiyesi üzerinde dün, söz 
alabilirdiniz fakat, şimdi söz vermek mümkün değil. 
Tatbikatta şimdiye kadar böyle gelmiştir; binaenaleyh, 
söz veremiyeceğim bu mevzuda. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, 
dünkü tavsiye kararımız bugün için de geçerlidir. 
Yeni bir Danışma Kurulu önerisi getirmediğimiz için, 
dün yetkili grup başkanvekilleri olarak Yüce Mec
lisimize arz ettiğimiz tavsiye kararımız bugün için 
de geçerlidir. Bu, maalesef, dün zatıâlinizin riyasetin
deki 4 saatlik görüşmelerde kararlaştırılan prensip
ler dahilinde yürütülmediği için, ancak bugün bunu 
kürsüden diğer grup başkanvekili arkadaşlarıma ha
tırlatmak ve kamuoyuna da duyurmak istiyorum. 

Dünkü görüşmelerimizde, muhterem Meclisimi
zin bayramını yapabilmesi için Başkanını seçerek se
çim bölgelerine dağılması kararını ve temennisini bü
tün grup başkanvekilleriyle paylaşmıştık ve grup 
başkanvekillerinin, gruplarını, Adalet Partili arka
daşımın tabiri ile «Demokratik dalgalanma» ya bı

rakma kararını almıştık. Fakat, bu kararın uygulan
madığını Demokratik Parti Grupu olarak esefle mü-
şahade etmekte ve bunu kamuoyuna ve Yüce Mec
lisin üyelerine duyurmakta yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Efendim ben şimdi şu kadarını arz 
edeyim r Dünden beri yapılan oylamalarda, bu dal
galanmaların tezahürlerini görmekteyiz; ancak, oy
ların gittikçe bir tarafta yükseldiğini müşahede et
mek mümkündür. Fakat, bir tatil gününe rastlamış 
olması, birçok sayın milletvekillerinin dünkü tebli
gatımızı iyi duymamış olduklarını da beyan ederek, 
bugün gazetelerde çıkan metinler hakkında kâfi de
recede fikir aldıklarını tahmin ediyorum. İştiraklere 
bakacak olursak üçyüz küsurda kalmaktadır; da
ha çok milletvekillerimiz de dışarıdadır. Binaenaleyh, 
bunu bugünlerde neticeye bağlamak mümkün olma
yacaktır. Sizin fikirlerinizi de almış, bunu da aşağı 
yukarı tebliğ etmiş durumdayız. Gerek grup sözcüle
rimiz, gerek grup başkan vekillerimiz ve gerekse di
ğer milletvekili arkadaşlarımız da aynı şeyi duydular. 
Bu durum karşısında bu sıralarda bu turlardan bir 
netice almamıyacağı, dolayısıyle... (C. H. P. ve D." P. 
sıralarından gürültüler, «Devam edelim» sesleri) 
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FERRUH BOZBEYLl (İstanbul) — Bir tur daha 
yapılsın efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Devam ede
lim Sayın Başkan, lütfen. 

BAŞKAN — Devam ederiz efendim, etmekte bir 
mahzur yok, vaktimiz de var. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Önergemiz de 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha evvelce alınmış olan Danışma 
Kurulu kararı haricinde olduğu için, önergenizi oy
lamak mümkün değil efendim. 

Turlara devam ediyoruz. 44 ncü tur oylamasına 
geçiyorum. 

1 ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, usul meselesi halledilmeden neden hemen oyla
maya geçiyorsunuz? 

BAŞKAN — Usul meselesi yok efendim. Yalnız, 
Danışma Kurulu önerisi, tavsiyesi hakkında bir be
yan var. Yalnız, usul hakkında, eğer, tatbik ettiği
miz usullerde bir yanlışlık varsa, onun hakkında söz 
verebilirim. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, benim maruzatım şu : 

Arkadaşımız, Danışma Kurulu önerisi hakkında 
bir söz istiyor, zatıâliniz söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen'in istediği söz usul 
hakkında değil efendim. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Söz ver
meyisiniz, Tüzüğümüzün hangi maddesine dayanıyor 
efendim? 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini dün oku
duktan sonra söz hakkı doğmuş idi. O zaman söz 
istemedikten sonra... 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Eğer, bugün 
ona riayet edilmiyorsa, onun esbabını ifade etmek 
için söz isteniyorsa nasıl vermezsiniz? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Dün okunduğu za
man, bunun uygulanmayacağını nereden bilebilirdim? 
İyi niyetle, bunun uygulanacağı düşüncesiyle altına 
biz de imza attık. Fakat, bazı parti gruplarının, maa
lesef, dün imzaladıkları bu Danışma Kurulu öneri
sine uymadıklarını üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, anladık da... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Öncelikle Yüce 

Meclisin, sonra da kamuoyunun duyması lâzımdır. 
TRT'den beyanlar vererek «Meclis Başkanı se

çilmelidir»' demek kolaydır; fakat burada icraatını 
göstermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Yalnız, dünden beri yapılan uygulamalarda, usul 
yönünden söyleyeceğiniz bir söz var mı efendim? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Usul yönünden var 
efendim. Danışma Kurulu denilen müessesenin çalış-
masıyle ilgili maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun, uygulanması usulü hak
kında söz veriyorum efendim. 

Sayın Ölçmen, bu hudutlar içinde konuşmanızı 
rica ediyorum. Lütfen, herhangi bir şekilde yeniden 
mevzular açmamanızı da ayrıca rica edeceğim. Bu
yurunuz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin muhterem üyeleri; 

Sayın Başkanımıza, bu önemli konuda söz ver
dikleri için teşekkürlerimi arz ederek sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Yüce Heyetinizin malumları olduğu üzere, içtü
züğümüzün öngördüğü Danışma Kurulu müessesesi, 
Sayın Geçici Başkanımızın hassasiyeti tahtında, dün 
saat 11.00'den saat 15.00'e kadar iki celse halinde de
vam eden bir toplantı aktetmiş ve bu toplantıya, Mec
lisimizde grupu bulunan bütün siyasî partilerin grup 
başkanvekilleri temsilcileriyle katılmışlardır. 

Bu toplantıda bütün grup başkanvekilleri, Mec
lislerimizin, mübarek Kurban Bayramı tatiline gir
meden evvel, başkanlarını seçmeleri hususunda sa
mimî niyetlerini izhar etmişler ve bunu Yüce Mecli
simizin üyelerine bir formül içinde arz ve rica etme 
kararma varmışlardır. Bu kararımızı da dünkü for
mülümüz tahtında, Sayın Başkanımızın Yüce Mec
lisimize arz ettiği şekilde arz etmiş idik; fakat bu ko
nuşmalar sırasında grup temsilcisi arkadaşlarımızın 
bu ifade içinde yer almasını istedikleri, «Üyeleri de
mokratik dalgalanmaya bırakmak» gibi, «Grup üye
lerini serbest bırakmak» gibi tabirler de konuşulmuş; 
fakat bunların bazı sakıncaları olacağı düşüncesiyle, 
Sayın Başkanımızın arz ettiği metin içine konulma
mış idi. Biz bunu telâfi edebilmek için, grup baş
kanvekilleri olarak grup arkadaşlarımıza bu mesele
nin esasını izah ederek, onlara hangi yolda rahatlık
la hareket edebileceklerini tavsiye karan almış idik; 
fakat gerek dünkü, gerek bugünkü uygulamalar bazı 
grupların bunu uygulamadıklarını, altına imza attık
ları müşterek bir Danışma Kurulu bildirisine riayet 
etmediklerini göstermektedir. 

Bu kamuoyunca bilinmediği için, muhterem Mec
lisimizin bazı üyelerince bilinmediği için, ben gene 

- 2 4 0 -



M. Mcciisi B : 28 11 . 12 . 1975 O : 1 

konuşmaların gizliliğine riayet ederek; ama bu hu
susları açıklamayı bir grup temsilcisi olarak vazife 
addederek, huzurunuza çıkmış ve bu kısa maruzatta 
bulunmak ihtiyacını hissetmiş bulunuyorum. 

Dün Danışma Kurulundaki konuşmalarda, mü
barek Kurban Bayramında kurban etini, değil seç
menlerimizin huzurunda, ailelerimizin huzurunda da
hi başkanını seçmemiş milletvekilleri olarak yeme
mizin zorluğunu belirtmiş ve bütün arkadaşlarımın 
bu konuda tasvibini almış idim. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

/. — Millet Meclisi Başkanı seçimi (Devam) 
BAŞKAN — 44 ncü tur oylamaya geçiyoruz. 
Bu oylamada iki mühürlü oy pusulaları kullanı

lacaktır. Sayın Divan Üyelerinin hükümet sıraların
daki yerlerini almalarını rica ederim^ 

iki mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın üye
lere verilsin. 

Sayım ve döküm işlerini yapmak üzere, ad çek
mek suretiyle beş kişilik Tasnif Komisyonu tespit 
ediyorum : 

Sayın Sebati Ataman?.. Yok. 
Sayın Orhan Tokuz?.. Yok. 
Sayın Mehmet Can?.. Burada. 
Sayın Mahmut Türkmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Hüdai Oral?.. Burada. _ 
Sayın Harun Aytaç?.. Burada. 
Sayın Nihan llgün?.. Yok. 
Sayın Süleyman Mutlu?.. Yok. 
Sayın Mete Tan?.. Burada. 
Seçim oylamasına Adana ilinden başlıyoruz. Ma

zereti olan sayın milletvekillerini evvelâ çağırıyorum. 
(izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve İstanbul 

Milletvekili Necdet Ökmen oylarını kullandılar) 
BAŞKAN — Adalet Partisinden sayın iki Divan 

Üyesini rica edeceğim efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Yoklar ki» sesleri) 

Sayın Oral Mavioğlu?.. Yok. 
Divan Üyelerinden iki sayın üyeyi rica ediyo

rum... 
(Adana milletvekillerinden itibaren oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 

üye?.. Yok. 

Ne hazindir ki, karşımda gülen bazı sayın üye
lerin grup başkanvekilleri de bu fikre iştirak etmişler 
ve bazı sözler vermişlerdi; fakat ne yazıktır ki bu 
sözlerin tutulmadığını, bunun yerine, radyoda ka
muoyunu yanıltıcı beyanlar verildiğini müşahede et
mekteyiz. Bunu tescil etmek için huzurunuza çık
mıştım. 

Teşekkürlerimi sunarım. (C. H. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçmen. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonuna seçilen sayın üyelerin yer

lerini almalarını rica ederim. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gel

miştir, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 44 ncü tur 
seçime 232 üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Adana îzmir 
Mehmet Can Mahmut Türkmenoğlu 

Üye Üye 
Denizli Bolu 

Hüdai Oral Harun Aytaç 
Üye 

Afyon Karahisar 
Mete Tan 

Kemal Güven : 184 
Kemal Ziya Öztürk : 37 
Çeşitli isimler : 4 
Boş 7 

BAŞKAN — Bu tasnif sonucuna göre de yeterli 
çoğunlukta oy sağlanamamıştır. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle Başkan seçim
lerine devam etmek için Kurban Bayramından sonra, 
17 Aralık 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,50 

>e<a> 4"" 

III. — SEÇİMLER (Devam) 
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