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I. — GEÇEN Tl 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a da Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun 
vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi-
sine sunuldu. 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 46 ve 
47 nci tur oylamalarda da gerekli olan üye tamsayı
sının salt çoğunluğu sağlanamadı. 

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

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni gelen 
sayın- üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

/. — Danışma Kurulunun, 1.11. 1975 tarihli 
1 nci Birleşimde Genel Kurulun bilgisine sunulan 
3 numaralı görüşünün oylanması gerektiği hakkında. 

BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 
Başkanlığı seçimlerine devam edeceğiz. Yalnız seçim
lere geçmeden önce bir önerge vardır, okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Millet Meclisi içtüzüğünün 10 ve 11 nci maddele

rinin ifade ettiği anlam, Meclis Başkanları ve Meclis 
Başkanlık Divanlarının iki yıl süre için seçileceğini 

ANAK ÖZETİ 

24 Aralık 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.01'de son verildi. 

Başkan Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Kayseri 

Rasim Hancıoğlu Tufan Doğan Avşargil 

Geçici Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge-

çiyoruz, 

öngörmekte, iki yılın hitamında gerek Başkanın, gerek* 
se Başkanvekillerinin görev sürelerinin bitmiş olaca
ğını açıklıkla belirtmiş bulunmaktadır. 

1 Kasım 1975 günü İçtüzüğün 19 ncu maddesine 
göre toplanan Danışma Kurulunun bir görüşü Genel 
Kurulun bilgilerine sunuldu. Bu karara göre, Başkanlık 
Divanının en yaşlı üyesinin Meclis Başkanı seçilinceye 
kadar Meclis Başkanına vekâleten bakmasına, İdare 
Amirleri ve Kâtiplerin de yenisi seçilinceye kadar 
görev görmesini kapsamakta idi. 

»>»•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Rasim Hancıoğlu 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ: İlhamı Çetin (Yozgat), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Ancak, böyle bir içtüzük maddesi Meclis İçtüzü
ğünde bulunmamaktadır. Danışma Kurulu, İçtüzü
ğün 12 nci maddesine atıfla bu tavsiyeyi bilgiye sun
muştur. Tavsiye ettiği husus İçtüzüğe aykırıdır. İki 
yılın hitamında yalnız Meclis Başkanlığı boşalmıyor, 
aynı anda İçtüzüğün 11 nci maddesine göre Başkan
lık Divanının diğer üyelikleri de boşalmaktadır. Gö
revleri bitmiş Başkan, BaşkanvekiUeri, İdareci Üye 
ve Kâtiplerin İçtüzüğün 10 ve 11 nci maddelerine 
göre kendilerini nasıl görevli görebilirler? Yasalar yal
nız başkanlar için iki yıl barajını koymamış, aynı 
zamanda Divan için de koymuştur. 

1 Kasım 1975 günlü Danışma Kurulu kararı tav
siye olarak bilgiye değil de, oya sunularak bir Meclis 
görüşü şeklinde gerçekleştirilse idi, bir mana taşırdı. 
İçtüzüğün hiç bir maddesinde bulunmayan şimdiki 
uygulama, Meclisin 1 Kasım 1975 gününden bu güne 

vkadar yetkisi bulunmayan kurullarca temsil ettirilme
sine sebep olmuştur. Böyle yetkisiz bir kurulun baş
kanlığında yapılacak seçimler de geçerli olmayacak
tır. Çünkü İçtüzüğe aykırıdır. 

Konu üzerinde müzakere açılarak bir geçerlik ka
zanacak yolun, oylanarak bulunmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

BAŞKAN — Bu önerge gereğince, şimdiye kadar 
yapmış olduğumuz uygulamanın usul yönünden bir 
itirazla karşı karşıya kaldığını görüyorum. Bu durum 
muvacehesinde, şimdiye kadar yapmış olduğumuz tat
bikatlarda ve buna benzer pek çok Danışma Kurulu 
görüşlerinde herhangi bir oylamaya ihtiyaç ve lüzum 
olmadığını beyan etmiştim, buna rağmen İsrar edil
mekte ve bir usulsüzlük konusu ortaya çıkmaktadır. 

Usul hakkında müzakere açmak suretiyle neticeyi 
tayin edeceğimden, bu mevzuda usul görüşmesi açıyor 
ve iki lehte iki aleyhte sayın üyeye söz vereceğimi be
yan ediyorum. 

Önerge sahibi Sayın Arsan, buyurun. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş
kan, Parlamentonun sayın üyeleri; 

Bu meselede, Bir konuyu Mecliste tartışma şek
line getirmekten ziyade, bir işlemin tamamlanması 
yönünden bir itirazda bulundum. Gerekçesini açıkla
mış bulunduğum önergemde, bahsettiğim konuda bir 
eksiklik vardır; bu konunun geçerlik kazanabilmesi 
içinde. Yüce Meclisin onayına ihtiyaç vardır. Bugüne 
kadar bu yol tatbik edilmemiş ise bir hatadır. Çün
kü, Yüce Meclis kendini yönetmek için mevcut kurula 
henüz bir yetki vermemiştir. Ancak, Danışma Kuru
lunun üyeleri böyle bir tavsiye karan almış, bilgimize 
sunulmuştur. İstirhamım bu eksikliğin tamamlanma
sı... 

BAŞKAN — Tavsiye kararı değil, görüştür efen
dim. Ona göre ifade ediniz. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Bir görüş 
almıştır. Bu görüşe Yüce Meclisin uyup uymaması 
mühim değildir. Meclisin kendi görüşü lâzımdır. Bu
güne kadar, «Danışma Kurulunun teklifi» başlığı al
tında yayınlanan meselede, İçtüzüğün bu konudaki 
12 nci maddesi gereğince de belirtildiği gibi, «mevcut 
teamüllere uygun olarak» diye bir ifade vardır. Bu 
Meclis teamüllere göre hareket etmek istiyor ise, 
Meclisin güzel teamüllerini bozmaya da bu Meclisin 
hakkı yoktur. Gelin onlarıda tatbik edelim o zaman bu 
Meclis teamüllere uyma esasını yazılı olmadan da ka
bul etmiş olsun. 

Saygılarımı arz eder, konunun oylanmasını istir
ham ederim. (C. H. P, ve D . P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Başkanlık olarak, Danışma Kurulu görüşünün oy

lanmayacağı kanaatindeyiz. Danışma Kurulunun bu 
görüşünün, bu itiraz karşısında oylanıp oylanmaya
cağı hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Danışma Kurulunun görüşünün oylanacağını ka
bul eden sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar efen
dim. (C. H. P. sıralarından «oylanacak mı, oylanma
yacak mı?» sesleri.) 

Oylanmayacağını kabul eden sayın üyeler?... 
Danışma Kurulu görüşünün oylanmayacağı tes

pit edilmiştir. Şimdiye kadarki tutumumuz aynen de
vam edecektir. Bilgilerinize sunulur. 
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IV. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığı için adaylığımı teklif et

miş bulunan üyelerden bazılarının mensubu bulun
duğu siyasî parti gruplarının tutum ve beyanları, aday
lığımın devamının Başkanlık seçimini uzatacağı ka
naatini vermiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Başkanlık 
için yapılan adaylığımı şahsen geri çekiyor ve adaylı
ğım süresince oylamaya katılan sayın üyelere şükran 
ve saygılarımı sunuyorum. 

Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Millet Meclisi 
Başkanlık seçimlerine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 
47 tur seçim oylaması yapılmış, bir sonuç alınamamış
tır. 

Başkanlık için aday olarak, yalnız Kars Milletve
kili Sayın Kemal Güven vardır. 

48 nci tur seçim oylamasına başlıyoruz. Divan 
Üyeleri Hükümet sıralarındaki yerlerini alsınlar efen
dim. 

Bu turda üç mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır, 
Divan Üyelerine teslim ediniz. 

Oyların sayım ve dökümü işi için adçekmek su
retiyle beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit ediyo
rum : 

Sayın Adil Demir?... Burada. 
Sayın Halil Karaatlı?.... Yok. 
Sayın Rıza Gençoğlu?... Burada. 
Sayın Hüdai Oral?... Burada. 
Sayın Etem Eken?... Burada. 
Sayın Memduh Erdemir?.... Yok. 
Sayın Necmi Özgür?... Yok. 
Sayın İbrahim Behram Eker?.... Burada. 
Seçim oylamasına Adana Milletvekillerinden baş

lıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 
üye?.,. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonuna seçilen sayın üyeler lütfen 

yerlerini alsınlar. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 48 nci 

tur seçime 371 üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyla
rı almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
izmir 

Adil Demir 

Üye 
Denizli 

Hüdai Oral 

Üye 
Denizli 

Rıza Gençoğlu 

Üye 
Çorum 

Etem Eken 

Üye 
Balıkesir 

İbrahim 

Kemal Güven 
Çeşitli isimler 
Boş 

(Alkışlar). 

Behram Eker 

: 28ü 
: 34 
: 57 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; tasnif sonu
cuna göre Kars Milletvekili sayın Kemal Güven, 
Anayasa ve İçtüzüğün istediği salt çoğunluğu sağ
lamış ve 280 oyla Millet Meclisi Başkanlığına se
çilmiş bulunmaktadır. Kendilerini tebrik eder, ba
şarılar dilerim. 

Sayın üyeleri de, bu demokratik mücadelede 
göstermiş oldukları gayret ve olgunluktan dolayı 
kutlar, bundan sonraki Meclis çalışmalarının, mille
timiz için hayırlı olmasını diler, başarılar niyaz ede
rim. (C. H. P.) sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Güven söz istemişler
dir, söz veriyorum efendim. (C. H. P.) sıralarından 
«Bravo» seslen, alkışlar). 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜ
VEN (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

Anayasa ve İçtüzük doğrultusunda özgür irade
nizle, beni tekrar Millet Meclisi Başkanlığına seç
mek suretiyle gösterdiğiniz teveccüh ve teyit lütfun-
da bulunduğunuz güvenden dolayı teşekkür ve şük
ranlarımı sunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri; tekrar seçildiğim görevin onur
lu olduğu kadar, gerçekten güç ve ağır bir görev ol
duğunun bilinç ve idraki içerisindeyim. Ustelendiğim 
görevi lâyıkıyle yerine getirebilmem için, bundan evvel
ki yıllarda olduğu gibi, sayın parti genel başkanlarının, 
parti grup yöneticilerinin ve teker, teker tüm mil
letvekili arkadaşlarımın yardım, destek ve uyarıları
na muhtaç olduğumu ifade etmeyi zorunlu sayıyo
rum. Yardım, uyarı ve yol gösterici tenkitlerinizi 
esirgemediğiniz sürece, gerek Genel Kurulda, gerek
se Millet Meclisi yönetiminde başarılı ve uyumlu bir 
çalışma yöntemi saptayabiliriz. Bütün arkadaşları
mın huzur içerisinde çalışabilecekleri bir ortamın 
yaratılması hususunda görüş birliği içerisinde bu
lunduklarım yakinen bildiğim için, kıymetli yar
dımlarını çalışmalarımızın her safhasında esirgeme
yecekleri ümit ve inancı ile görevime başlıyorum. 

Bu dönemde de çalışmalarıma esas olacak ilke, 
Meclis içinde ve dışında Anayasa ve İçtüzüğün çiz
diği sınırlar içerisinde, tam bir tarafsızlık ile görevi
mi yürütmek; demokratik yaşantımızın temel kuru
luşu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını 
her türlü düşünce ve kaygının üstünde tutarak onu 
korumak, en ufak ölçüde de olsa üzerine gölge 
düşürmemek başlıca görevim olacaktır. Bu konuda 
da bütün milletvekili arkadaşlarıma, anayasa ku
ruluşlarına, özgürlükçü demokrasiden yana olduğu
na inandığım basınımıza ve tüm yurttaşlarımıza 
düşen görevler bulunduğunu, huzurunuzda geçirdi
ğimiz günlerin önem ve özelliklerini de göz önün
de tutarak, bilhassa hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meclis içinde ve dışında 
görevlerimizi yerine getirirken, çok özenli ve duyarlı 

hareket etmemiz gereğini önemle takdirlerinize su
nuyorum. İlişkilerimizde daima karşılıklı sevgi ve 
saygıyı hâkim kılmalıyız. Bu da ancak peşin hü
kümlere saplanmadan birbirimizi daha iyi tanımaya 
çalışmak, uygarca ilişkilerimizi artırmak ve geliştir
mekle mümkün olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanınız olarak bu öne
rilerde bulunurken, bunların olanaklarını aramak 
ve sağlamak konusunda bana da birtakım görevle
rin düştüğünü bilmekteyim. Bütün bu hususları da 
kapsayacak, aynı zamanda milletvekili arkadaşları
mın huzur içerisinde çalışmalarını, vatandaşlarla 
ilişkilerinde kolaylık ve rahatlık sağlanacak; Meclis 
çalışmalarını daha yararlı ve verimli bir düzeye 
ulaştıracak her türlü tedbirleri öngören önerileri, 
Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulumuzda oluş
turup en kısa zamanda onayınıza sunmak kararın-
dayım.1 

Bu inanç ve düşüncelerle yeni çalışma yılının 
ülke ve ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. 

Benim için büyük anlam taşıyan teveccüh ve gü
veninize -her yönüyle lâyık olmaya çalışacağımı hu
zurlarınızda tekrar belirtir, hepinize yürek dolusu 
sevgi ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Güven. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı üyelikleri 

ile komisyon üyeliklerinin siyasî parti gruplarının 
oranlarına göre dağıtılmasının Başkanlıkça tespiti ile, 
bu konulardaki Danışma Kurulu önerilerinin Ge
nel Kurulda karara bağlanması için, 25 aralık 1975 
perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 16.55 
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