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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Başkanlık seçimi için bu Birleşimde yapılan 
üç oylamada da Başkan adayının salt çoğunluğu 
sağlıyamadığı görüldüğünden; 

25 . 11 . 1970 Çarşamba günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,25 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkan/vekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

BlRİNOt OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama bitmiştir efendim. 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan; 
yoklama sırasında bulunmayıp bilâhara oyla

ma sırasında gelen sayın üye arkadaşlarımız var, 
bu üye arkadaşlarımız oylamaya iştirak etme
den önce Sayın Başkanlığa isimlerini yazdırsın
lar ve ondan sonra seçime, oylamaya iştirak et
sinler. Bu hususun temin edilmesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, başka tedbir 
alacağız. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. II. P. Grupu Başkanvekilleri Nec
det Uğur ve Kemal Demir'in, önceki gün Baş
kanlık seçiminde birden fazla oy atan milletve
kili hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulanma
sına dair önergesi. 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlık seçimi için bugün yapılan üçüncü 
turda birden fazla oy atanları tesbit edip Baş
kanlığa bildirdik. Başkan kürsüden kendisinin 
de tesbit ettiğini beyan etti. 

Birden çok oy atan milletvekili hakkında 
Meclis İçtüzük hükümlerinin uygulanmasını 
saygılarımızla rica ederiz. 

O. H. P. Grup Başkanvekilleri 
Bolu . İstanbul 

Kemal Demir Necdet Uğur 

BAŞKAN — O. H. P.. Grup Başkanvekilleri 
tarafından geçen birleşimde verilen takrir, ya
pılan oylama sonrası Genel Kurulumuzda ço
ğunluk bulunmaması hasebiyle muameleye kon
mamıştır. 

13 ncü Birleşimde Başkanlık bizzat böyle bir 
halin, hatanın mevcudiyetine muttali olmuş ve... 

— 90 — 
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(O. H. P. sıralarından gürültüler, «sahtekârlık» 
sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, benim beyanla
rım zapta geçmektedir. 

ORHAN BÎRGİT (Ankara) — Millî irade 
sahtekârlığı. 

BAŞKAN — 34 ncü tur keenlemyekûn adde
dilerek iptal edilmiştir. Hükümsüz addedilen 
bu turun yerine yeniden bir 34 ncü tur ikame 
edilmiş ve hiçbir işlem yapılmamıştır. İçtüzüğü
müzde takrire muvazi bir hali uygulayacak hü
küm bahse konu değildir. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

ORHAN BİRGlT (Ankara) — Bulacağız, 
böyle bir sahtekâr için bulacağız. 

BAŞKAN — O bakımdan Riyasetçe telâfisi 
gayrikabil bir hal, bir mevzuun ortaya çıkması
na imkân verilmemiştir. 

Bu kere Başkanlıkta görev almış, Kanunlar 
Dairesinin memurları ve Başkanlık Divanının 
kâtipleri atılan oyların kaç aded milletvekiline 
aidolduğunu tesbit edecekler ve Başkana vere
cekler, Başkan, tasnif heyetine bunu bildire
cek.. 

ORHAN BİRGlT (Ankara) — Onu A. P. 
kongresinde yapın, 1 570 delege yerine 1 800 
rey... 

TALÂT ORHON (İzmir) — Unutturmaya 
çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hiçbir şey unutulmaz efendim. 
Hep geriye dönüp aynı şeyi konuşacak değiliz 
ya, yürüyeceğiz. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) bir dakika, çok rica ederim, siz konuşacak
sanız hepiniz bir arada, lütfen buyurun konu
şun... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Önerge hak
kında söz istiyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Önerge 
hakkında istenmiş söz var, bu husustaki kararı
nızı bildirin... 

BAŞKAN — Ben kararımı bildirmedim ki, 
Sayın Uğur, sizin fikrinizi dinliyeyim. Arkadaş
larım müsaade etmiyorlar ki... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önerge hak
kında söz isteniyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, lütfen oturdu
ğunuz yerden konuşmamayı bilin bir kere. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan dün farkına vardığınız halde neden müda
hale etmediniz? 

BAŞKAN — Derhal müdahale ettim. Müs
terih olunuz. 

Bu sebeple Başkanlık bu gibi hallerin bir 
daha tahaddüs etmemesini teminen bütün 
Divanın görevlileri oy kullanan milletvekili 
adedini tesıbit edecek ve tasnif kuruluna bil
direcektir, çıkan zarflarla Başkanlığın bil
dirdiği oy kullanma adedi mutalbakat hâsıl 
ettiğinde tasnife geçilecektir. Yapılacak işle
mimiz bundan ibarettir. İçtüzüğümüze göre 
yapılacak başkaca bir hususun olmadığını 
ifade etmek isterim Genel Kurula. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

İBRAHİM ETEM «ILIÇOĞLU (Konya) — 
Sahtekârlık yapanın yanına kâr mı kalacak? 

NEÖDET UĞUR (İstanbul) — önergem 
hakkında yeni bilgiler vereceğim, açıklamalar 
yapacağım, bu benim hakkım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Meclis Başkanlığı seçimi için dünkü birle

şimde 3 ncü tur yapılırken milletvekillerinin 
gözleri önünde bu Meclis üyelerine, Meclisin 
mânevi şahsiyetine, bırakınız hütün bunları, 
bir insan olma haysiyetine yakışmıyacak suç 
işlenmiştir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Ve fbu suç tutanaklarla tes-
hit edilmiş bulunmaktadır. 

önce, değerli milletvekillerine dünkü olup 
'bitenleri hiçbir şey katmadan tutanaklardan 
okuyorum : 

«(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in oyunu kullandığı sırada.) 

«NECDET UĞUR (istanbul) — ISayın Baş
kan, ıçift oy kullanılıyor efendim. 

«ORHAN VURAL (Ordu) — Beyaz pu-
vanlı kravatı olan arkadaş üç oy birden kul
landı Sayın Başkan. 

«BAŞKAN — Farkındayım efendim, far
kındayız. Oy sepetinin dçerisinden bir oy çı
karttıracağım efendim. 

«ORHAN VURAL (Ordu) — Kaç |bir oy 
efendim, kaç ibir oy?.. 

«BAŞKAN — Yok efendim yok, hâdise çı
karmayınız. Müsaade ederseniz isim de zik 

— 91 — 
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retmiyelim. İHassasasiyetimi görüyorsunuz, far
kındayım dedim. 

«NEÜDKT UĞUR (İstanbul) — Farkında 
oldunuz da niçin müdahale (etmiyorsunuz, 

«YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ni
çin mâni olmuyorsunuz Sayın Başkan? 

«BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, oy
lama devam ediyor, vazifeme mâni olmayınız, 

«YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Va
zifenizi yapmıyorsunuz ki, mâni olalım. 

«BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Al
paslan, çok rica ederim. 

«YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Va
zifenizi doğru yapmıyorsunuz. 

«BAŞKAN — Ben vazifemi ıçok doğru ya
pıyorum ıSayın Alpaslan. 

«YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ha
yır, yapmıyorsunuz. 

«BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Al
paslan. 

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

Tasnif Heyeti, 34 ncü tur için şu âna ka
dar kullanılan oyların içinde bulunduğu oy 
sepetlerini almalarını ve... 

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

«BAŞKAN — Çok rica ederim, Başkanlık 
olarak müteaddit defalar ikaz ettim, oy 
puslaları sepetlere yukarıdan atılsın dedim. 
Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... 

«YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Gö
rüyorsunuz ama. 

«BAŞKAN — Müsaade ediniz, müsaade edi
niz, çok rica ederim. Hepimiz (insanız, iki 
gözümüz var, ıgördüğümüz kadarı ile görebili
riz. 

Millet Meclisi Başkanlık seçiminin 34 ncü 
turuna yeniden başlanacaktır. Tasnif Heyeti 
34 ncü tur için bundan evvel kullanılan oy
ları alsın ve imha edilmek (üzere Başkanlığa 
tevdi etsin. 

Bir mühürlü oy puslaları ve zarflar sa
yın milletvekillerine tekrar dağıtılacaktır. 

Bâzı milletvekillerinin, oyların sepetler 
içinde yığılmış olmasından dolayı rahatla
mak maksadiyle oyları sepetin içine bas^ 
tırmak için ellerini soktukları görülmektedir. 

Başkanlık burada bâzı milletvekillerinden oy
ların sepetin içine bastırmalarını rica etmek
tedir. Bunun dışında diğer arkadaşlarımızın 
sepetlerin içine ellerini sokmamalarını, oyla
rını yukarıdan Ibırakmalarını ve Başkanlığın 
murakabesine imkân .vermelerini rica edece
ğim.» 

Değerli arkadaşlar; olup bitenleri dün 
burada bulunmıyan arkadaşlarımız da mut
tali olsunlar diye ve tekrar hafızaları taze
lemek iıçin kelime kelimesine okudum, intikal 
ettirdim. 

ıSayın Başkan, dün «isim zikretmiyelim» 
dedi. Aslında ismi zikretmekte fayda vardır. 

önergemi açıklıyarak diyorum ki, dün bu
rada bir tomar halinde oy atan zat istanbul 
Milletvekili Osman özer'dir. 

Mütemadiyen Meclisin itibarından bah
sediyoruz. Bir Meclis itibarı, memleketin te
mel meselelerine Meclisin eğilmesiyle, köklü 
tedbirler getirmesiyle olur. Meclis itibarı, Par
lâmento için murakabenin tam sağlanması 
ile olur ve bunlarla birlikte Meclis itibarı 
milletvekillerinin kişisel davranışlarındaki tu^ 
tarlılık ve dürüstlükle olur. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu öylesine bir suçtur ki, Anayasa ve İçtü
zük milletvekillerine yakıştıramadığı içici düşü-
nememişıti'r, koymamıştır. Onların düşünemi-
yeceği kadar ağur bir suçtur. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi bu suçu bir 'milletvekili yaptı, «Efen
dim, bu bir hatadır, kusurdur.» diyoruz. «Mil
letvekili için hata ve kusurdur.» dediğimiz bu 
suç, eğer bir vattandaş tarafından yapılsaydı ne 
olurdu, ısize onu kanunlardan okuyacağım. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 1946 yi da 
oku, siz ne yaptınız o zaman ... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne alâkası 
var ... 

BAŞKAN — ISayın Necdet Uğur, bu mevzu
un Seçim Kanunu ile alâkası yok, lütfen Seçim 
Kanununa geçmeyin. Çok rica ederim gfeçme-
yin... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Geçmiyece-
ğim merak etmeyin. 

BAŞKAN — Merakım yok, fakat hudutlar 
ilcinde kalmanızı rica ederim. Meseleyi açtınız, 
ifade ettiniz. 
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LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bırakınız izah etsin. Şahıs suçu mudur 
yoksa parti suçu mudur? Müdafaa ederlerse 
hepsinan suçu olur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Aslında dün Millet Meclisinde hepimizi üzen, 
partili partisiz bütün partilere ait her millet
vekilini üzen bitr olay olmuştur. Müsaade ediniz 
bu olay üzerinde konuşalım arkadaşlar. Şahısî 
haysiyetimizi müdafaa ediyoruz, bırakınız ko
nuşalım. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bu hâdise ortaya 
çıkmış, zatıâliniz de takririnizi izah etmek üze
re söz almış (bulunuyorsunuz. Takribinizin hu
dutları içinde kalmanızı rica etsem... Yani, Baş
kanlık tefhim ettiği husus dışında bir şey yap
maya muktedirdir ve bunu yapmamış mıdır? 

NEODET UĞUR (Devamla) — Ona gelece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen. Kendiniz ifade ettiniz 
ki; içtüzükte, Anayasada hüküm yoktur... 

NEODET UĞUR (Devamla) — Demedik 
efendim, demedik. 

BAŞKAN —. Siz öyle dediniz. 

NEODET UĞUR (Devamla) — O başka. Mü
saade buyurursanız onu açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Hayır, hudut içimde kalmanızı 
rica edeceğim. 

NEODET UĞUR (Devamla) — Hudut için
deyim. 

Bir vatandaş bu suçu işlerse; bir sandıkta 
oy verdikten sonra başka sandıkta oy vermeye 
teşebbüs eden veya veren kimse 6 aydan 2 se
neye kadar hapis olur. Aynı suç burada işlendi. 
Takiıpsiz mi kalacak? 

AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Ne malûm 
işlendiği? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Niçin bu suç 
işlendi? İspat edeceğiz. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (Istanlbul) — Edemez
sin... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Isbat ede
ceğiz... 

AKGÜN SİLİVRİLİ (istanbul) — Böyle bir 
suç yok. 

BAŞKAN — Sayın Silivrili, müdahale etme
yiniz. 

ORHAN B1RG1T (izmir) — Ortak... (Sıra
lar arasında sataşmalar, gürültüler) 

NEODET UĞUR (Devamla) — Bu suçu im
lediğini ispat edeceğiz. 

Arkadaşım, milletvekili bir vatandaştan... 
(Ahmet Buldanlı'nm anlaşılmıyan sürekli mü
dahaleleri) 

ORHAN BİRGİT (İzmir) — Buldanlı, senin 
de 5 reyin var. 

BAŞKAN — 'Sayın Buldanlı, Sayın Buldanlı.. 

NEODET UĞUR (Devamla) — Bir vatan
daşa 2 sene hapis verilen bir suç baJhits mevzuu
dur. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Yok böy
le bir şey. 

NEODET UĞUR (Devamla) — Var, kanun
da var... Kanunda var. Vatandaşa ceza var da 
burada yok mu? 

BAŞKAN — Sayın Uğur, çok rica ederim, 
siz bir hukukçu olarak suç olup olmadığını, ce
zai müeyyidesinin ne olduğunu, nasıl yürünece-
ğ-ini pekâlâ bilirsiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Siz de hu
kukçu olarak hata olmadığını bilirsiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, müdahale etme
yin. 

Sayın Uğur, lütfen takririnize rücu ediniz ve 
görüşlerinizi bağlayınız. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Baş
kan, dünkü olay üzerinde Meclisimize Başkan
lık yapan Sayın Başkanımız ne yaptı? Sayın Baş
kanımız yalnız dünkü turlarda değil, daha ev
velki turlarda da böyle olayların olduğunu bili
yordu ki, buradaki turların' şeklini değiştirdi; 
oturma şeklini değiü, oy atma şeklini değiştirdi. 
Eller yukarda oy attırttı, avuçları sepetlere sok-
turtmadı. Dünkü beyanında bunları tekrarlamış 
bulunuyor. Şimdi... (A. P. sıralarında gürültü
ler) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Senin 
iiçin yaptı onu... 

NEODET UĞUR (Devamla) — Müsaade bu
yurun, dinleyin, dinleyin... 

BAŞKAN •— Sayın Uğur, niçin dünkü bir
leşimin olayı içinde kalmıyorsunuz? Ben açıklı-
yayım, benim adıma konuşuyorsunuz.. 

Sayın milletvekillerinden Riyasete 'bâzı en
dişeler ifade eden yazılar gelmiştir. 
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TALÂT ORHON (İzmir) — Haklı imiş heıp-
ısi de.. 

BAŞKAN — Haklı hajksız.. Yazılar gelmiştir 
ve bu yazılar üzerine sayın milletvekillerini oy 
verme sisteminde Başkanlık ikaz lüzumunu his
setmiştir. Sizin, (benim bu şekilde yapılmış ika
zımı «Böyle bir şey olacaktı da, bunun için bu
nu yaptı da veya oluyordu da» diye teşhir etme
niz doğru değil. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İştirak eden 
Başkanın durumu ne olacak? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, tavzih edelim, anlatayım: Siz 
dünkü olayı gördüğünüzü - zabıtlarla da bedii
dir - beyan ettiniz, lama biz ikaz etmeden bu
nun üzerinde bir muamele yapmadınız ve sonra 
|«hir tedbir olarak da bir oy fazladır, o oy ip
tal edilir» dediniz. Sonrıa bizim ısrarımızla 
turu iptal «ittiniz. Müsaade ediniz de bu tutu
munuzu kınayalım.. 

Arkadaşlar, bu takipsiz kalırsa, buna hiçbir 
müeyyide uygulanmazsa bu ne demektir? Bura
ya fazla oy almayı meşrulaştırmak demektir. 
Bunu mu yapacağız, böyle bir tçtüzü|k hükmü 
mü fiilen koyacağız? 

Sayın milletvekilleri, aslında bu yalnız Mil
let Meclisinin itibarını değil, bir milletvekili 
o'arak hepimizin itibarını ve haysiyetimi ilgi
lendiren bir meseledir. İstanbul Milletvekilli 

.Orman Özer istifa etmelidir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar, «Bravo» sesleri) Etmediği 
takdirde, Adalet Partisi yöneticilerinden böy
lesine bir davranışla geçen bir üyesine ne gi
bi bir muamele tatbik edeceğini ısormajk iste-
r b ve merakla beklemekteyiz. (0. H. P. sıra
larından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Meclis ne yapacak?. 
Sayın Başkan bunu açıklamamı istemişti, 

önergeme ek olarak ifade ediyorum: 
İçtüzüğün 180 nci maddesi: 

«Bir mebusa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 ve 27 nci maddelerinde mevzuubahsolan 
memnu fiillerden biri isnadolunur ve İhzari En
cümen tetkikat neticesinde buna jkanaat hâsıl 
ederse teşriî masuniyetin ref'î lüzumuna dair 
müdellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit Encü
mene takdim eder. 

«Eğer isnadolunan memnu fiil yukarda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 

I İhzari Encümen takibat ve muhakemenin Devre 
sonuna taliki hakkında bir mazlbata tanzim 
ve jkeızalik Muhtelit Encümene takdim eder. 

«Muhtelit Encümen, bu bapta ikinci bir ka
rar ittihaz eder. 

«O mebus isterse ihzari Encümende, Muhte
lit Encümende ve Heyeti Umumiyede kendini 
müdafaa eder veyahut bir arkadaşına ettirir. 

«Heyeti Umumiye bu hususta kararını ve
rir.» 

Biz, bu İçtüzükteki 180 nci maddenin uy
gulanmasını istiyoruz ve İhzari Encümenin ku
rularak meseleye el (koymasını istiyoruz. 

Sayın Başkan sözlerine başlarken bizim tek
lif etmeyi düşündüğümüz bir tedbiri getirdiği 
için bunu burada tekrar etmiyorum; böyle bir 
teklifi getirmiş olduğu için de teşekkür ederim. 

Gerisinde, üzerine gölge düşmüş bir turdan 
geçerek Meclis Başkanlığına gelmiyeoeğini de, 
resmî aday olduğu radyoda ifade edilen Telkine! 
arkadaşımızdan gelmiyeceğini ümidetmek iste
niz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İşinize öyle 
geliyor değil mi? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bu bizim 
işimiz değil ki... Meclils Başkanlığı milletvekil
lerinin işi. Bu Meclis dışarıda ne kadar iyi tem
sil edilirse buradaki vazifeelrini ne kadar iyi ya
parsa siz o kadar kazançlı çıkansınız. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Biliyoruz, bili
yoruz, milet de biliyor. 

BAŞKAN — Necdet Bey, Necdet Bey, çolk 
rica ederim meselemiz başka, aday hali (başka. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Bir aday tav
siye eder misiniz beyefendi? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Her millet. 
vekilinin adayı göstermek hakkı vardır. Bu 
yalnız sizin imtiyazınız mıdır? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Mevzuumuz bir Başkan seçimi değil, takrir üze
rinde konuşuyorlar. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yöneticileri
niz fau meselenin başından beri ne denli tu
tarlı, saygılı olduğumuzu yaîkınldan bilirler. Bi
zim yöneticilerinize gösterdiğimiz saygıyı siz 
göstermediniz. 

Arkadaşlar, topluyorum, bitiriyorum: 
Olay vahim bir olaydır, yüz kızartıcı bir 

suçtur, takipsiz kalamaz. Bu zat ya istifa et-
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meiidir yahut Büyük Millet Meclisi 'ciddiyetle, 
hassasiyetle üzerime eğilip İçtüzüğün 180 nci 
maddesinin tatbiki suretiyle önce Meclisin itiba
rını, sonra teker teker her birimizin haysiyet ve 
itibarını kurtarmalıdır. 

Hepimizi saygılarımla selâmlarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Grup -adı
na söz istiyorum. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, müzakere usulü hakkında grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İbrahim Aytaç. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Bıalıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Dün oylama sırasında bir hâdisenin olduğu
nu Sayın Halk Partili arkadaşlarımız iddia et
mektedirler. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Başkan 
söyledi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Reis tes
cil etti. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

ORHAN BlRGtT (İzmir) — Zabıtlara geçti, 
zabıtlara. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Devamla) — Sayın (arkadaşlarım, ben ısize 
tavsiyede bulunmuyorum, ama dinlemesini bil
mezseniz dinletemezsiniz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sen konuşması
nı öğren. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Devamla) — Hayır efendim, iddiada bulun
dunuz ve Sayın Başkan da bu iddianıza paralel 
olarak bâzı kelâmda bulundular. Burada iddia
nızın doğruluğuma inanıyorsunuz da müdafaa
nın doğruluğuna niçin inanmıyorsunuz? 

ORHAN VURAL (Ordu) — Dinlenmezsin 
sen yahu. Bu kadar olmaz... (C. H. P. sıraların
dan anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.... 
Müdahale etmeyiniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Devamla) — Sayın iarkadaşlarım, 

Sayın Başkan takriri bugün bu celsede oku
duktan sonra, dikkat ettiyseniz, «Bu takririn 

gereği yapılacaktır» dedi. İsmini de Sayın 
Grup Başkanvekiliniz açıkladığıma göre muhafk-
kak ki, ismi geçen sıayın üyeden bu hâdise soru
lacaktır. Şu halde onun da müdafaasını sabırla 
bekleyiniz. Bunu söylemek istedim. 

Benim esas üzerinde durduğum husus şudur: 
Sayın Necdet Uğur dedi jki: «Bu hâdise kar

şısında Sayın Osmıam Özer istifa etmelidir.» 
İstifa tek taraflı bir tasarruftu, kimsenin 

tavsiyesine ihtiyacı olmıyan bir tasarruftur. 
(0. H. P. sıralarımdan «Neyi müdafaa ©diyor
sun?» sesleri) 

Benim esas söylemek istediğim şey şudur: 
«A. P. yöneticileri bunun karşısında ne yapa
caktır, bunu merakla beklemekteyiz» diye bu
yurdular. 

Sayın arkadaşlarım; biz hiçbir zaman bir 
partinin bizim veısayetimiz laltında olduğu veh
minde bulunmuyoruz. Sayın Necdet Uğur ar
kadaşım böyle bir vehim içerisinde ise, bu Mec
liste diğer partilerin (A. P. yi kastedeerk söy
ledi) O. H. P. veısayeti içerisinde bulunduğu veh
minde iseler, bunun tasrihini bilhassa rica et
mekteyim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Vehminde 
bulunmuyoruz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kongrenizde 
olmadı Sayın Aytaç, kongremizde olsaydı doğru 
idi, biz karışmazdık. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Devamla) — Bakınız Sayın Birgit, yine bir 
vasi gibi konuşuyorsunuz. Alışmışısınız ikuvve-i 
vâhimenizi bu şekilde çalıştırmaya. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Biz millî ira
deye inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Millî irade
ye saygılıyız. Sizi, millî iradeye saygıya çağırı
yoruz. Kongreniz de oldu, ona karışmıyoruz. 
Kongrenizde 1 670 aday vardı, 1 800 rey çıktı, 
ona karışmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit,.. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Müsaade edin 

efendim. 
BAŞKAN — Nasııl edeyim efendim, böyle bir 

sistem var ;mı da müsaade edeceğim? Yani otur
duğu yerden hatibe sataşma, cevap verme, ko
nuşma sistemi var mı Sayın Birgit?.. 

— 95 — 



M. Meclisi B : 14 25 . 11 . 1970 O : 1 
ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Önce kürsü

deki hatibe söyleyin... 
BAŞKAN — Ona da söyliyeceğim efendim.. 
ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Doğrudan 

doğruya Necdet Uğur'a hitabetti, söylemediniz. 
15 dakika geçti, intikal kabiliyetinizi bekledim, 
yok. 

BAŞKAN — 15 dakika evvel hatip başlama
dı efendim. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — İntikal kabi
liyetinizi bekledim, siöylemediniz. 

BAŞKAN — Sizi ilgilendirmiyor benim inti
kal kabiliyetim veya ademi kabiliyetim. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Ondan sonra 
da hâdise çıkıyor. 

BAŞKAN — Ama siz oturduğunuz yerden 
hareket ediyorsunuz, «Partimizde olsaydı biz 
karışmazdık, Mecliste olsaydı karışırdık» diye 
söz söylüyorsunuz, Sayın Aytaç da size cevap 
veriyor; sonra ayağa kalkıyorsunuz, mukabele 
ediyorsunuz, sonra da Ibütün kusuru Başkanlık
ta buluyorsunuz. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — «Partinizde 
olsaydı» demedim, «Partinizde oldu, karışıma-
dık» dedim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, keselim... 
Sayın Kaptan, ıbuyurun. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Bir şey 

öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hiçbir şey öğrenemeyiz efen
dim, böyle usulümüz yok. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Her celse
de Saym Birgit bu Meclisin huzurunu bozuyor, 
hiç ısöz almadan, Başkanlık kendisine müsaade 
vermeden konuşuyor, içtüzüğümüzde bu şekilde 
konuşan hatibe... (O. H. P. sıralarından «Sen 
kimden izin aldın?» sesleri) 

BAŞKAN — Bana hitabediyor, benden izin 
aldı. (O. H. P. sıralarından «Böyle usul var mı?» 
sesleri) 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Böyle bir usul 
var mı?.. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun rica 
ederim. 

Yok tabiî, hatip konuşuyor, ifade ediyorum, 
siz konuşuyorsunuz... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — İçtüzükte 
bunun 'hükmü yok mu Beyefendi?.. Başkanlık
tan izin almadan her celse konuşuyor, Başkana 

hakaret ediyor, hiçbir ceza tertibetmiyorsunuz 
efendim.. 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim, onun tak
diri bize ait. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Devamla) — Sayın Başkan, sözlerimi topluyo
rum. 

Sayın Birgit arkadaşım, «Biz millî iradeye 
saygılıyız, sizi de saygıya davet ediyoruz» di
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, sataşmaya cevap 
vermeyin. Sataşmaya cevap verilirse iş uzıya-
cak; esasa girin. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Hep böyledir 
hep. 

A. P. GRUPU ABINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Devamla) — Sözlerimi de bitiriyorum. 

Temennim Sayın Birgit arkadaşımın bundan 
böyle zikri ile fikrinin de beraber olmasıdır. 
Millî iradeye ne kadar saygılı olduğunu, kimin 
sayg-ılı olduğunu bu millet bilmektedir. 

Saygılar sunarım. (A. P. Biralarından al
kışlar). 

BAŞKAN .— Sayın Nebül Oktay, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Dün 34 ncü tur oylamada Ibir sayın (arka
daşımız iki oy kullanmıştır. Bu fiil, Mec
lisin Ibütün üyelerinin 'huzurunda .cereyan et
miş, zabıtlara geçmiş ve ibizatiihi Sayın Başkan 
tarafından da ifade edilmiştir. Hattâ bu ha
reket müteaddit ikazlardan sonra 34 nıcü turun 
iptaline de sefbebiyet vermiştir. Şimdi ortada 
asla 'tasvilbediılmesi mümkün !olmıyan, takbih 
edilmesi gereken çok üzücü bir fiil vardır, 
çok üzücü Ibir olay vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her cemiıyette suç İşlenebilir, Tıer müesse

sede kanuna aykırı 'birtakım fiiller irtikâbedi-
lebilir, İm tabiîdir, anlcak, isuıçun cezasız kal
ması fgayritafbiîdir. <Gayritafbiî ioian, suçun, 
fiilin cezasız kalmasıdır Ve bunun cezasız 
kalacağımın Meclis Başkanı tarafından ifade 
edilmiş iolmasıdır. (Muhalefet Binalarından, 
«Bravo» ısesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin en 'hücra köşesinde yaşayan, 

okuma - yazma imkânından mahrum bir vatan-
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4aşı »en seçime ihale karıştırıyorsun (diye tec
ziye ediyorsun; Yüce (Meclılâte seçime hile ka
rıştıran ve kanunun altına imzasını koyan 
şahsı cezalandırmıyorsun.. Bunun mantık île 
izah edilir (bir tarafı yoktur. (Muhalefet sı
ralarından «Bravo» sesleri). 

tötuhterem arkadaşlarım; 
Biz Meclis Başkanının, «Bu hareketin, bü 

fiiMn, ibu suçun içtüzükte karşılığı yoktur, ce
zası yoktur» şeklindeki beyanına katiyetle 
iştirak etmiyoruz. Sayın Necdet Uğur'un ifade 
fctıtiği 180 nci madde düşünülebileceği gibi, İç
tüzüğün inzibati cezalar faslında 188 nci mad
deyi tetkik ettiğinizde (bu fulün katiyetle kar
şılığının mevcudolduğunu görürüz. Nitekim, 
188 nci madde, «Meclisten muvakkaten çıka
rılmak cezasını müstelzim hareketler şunlar
dır» dedikten sonra, bunları teker Ifceker tadat 
etmiştir v6 4 ncü ibendimde, «Meclis bina
ları ve müştemilâtı dahilinde memnu bir fiil 
ir'tikâbetılie*» fıkrasını koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarüiı; 
Burada da bir seçim yapılmıştır ve bu se

çime bir hâlenin kmşturildığı aşikârdır. Bu
nu seçim kanunları, ceza kanunları müeyyideye 
'bağlamıştır. lOrtada bir sulç vardır ve 188 nci 
maddenin 4 ncü fıkrasına gröre bu fiili irti-
kabedene Meclisten muvakkaten çıkarılmak ce
zasının Yerilmesi şarttır. 

Biz Güven Partisi ıclarak bu olayın şimdi 
Yüce Meclisin oylarına arz edilmek suretiyle 
fiilî irtifcâbeden arkadaşın Meclisten muvak
katen çıkarılma cezası ile karşı karşıya bırakıl
masını talebediyoruz ve Yüce Meclise saygılar 
sunuyoruz. (Muhalefet sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN =» ıSayifo & fi. P\ Örüp Başkan-
vekili, G. P. ıGrupu adına görüşen ve A. P. 
Grupu adına görüşen arkadaşlarımızın beyan
ları Başkanlıkça yeniden bir tetkike alınacak
tır. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi '(Ba§Mli, 
Başkanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler). 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlık seçiminin 
35 nci turuna ıgeçiyoruz. 

İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Mü
dafaa yok mu? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir şey söyliyeceğim, mü
saade eder misiniz? 
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BAŞKAN — keçimle mi alâkalı? 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Hem sizin yö~ 

nötiminize, hem de mevcut oylamaya karşı şüp
heler ortaya konmuştur. Durumunuzu tâyin 
etnleden, arkadaşımızın Verdiği ve okumu! 0İ-
düğu önerge hatkldnda müzakere açıp, neti
ceye bağlamadan hiçbir şekilde seçime geçe
mezsiniz. Çünkü sizin durumunuz da mevztiu-
bahis. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim, 35 nci 
tura geçiyoruz. Bu turda tatbik edüecek siste
mi sayın miUetvekületrine arz ediyorum: 

Oy verme işleminde isimler tek tek okuna
cak ve sayın milletvekilleri cylarınm zarfları
nın kapanan kısmını ya ıoy pusulasının içine 
koyarak, veya yapıştırmak suretiyle atacak
lardır. Oyunu kullanan bütün (milletvekilleri 
Başkanlık 'Divanının; bütün mensupları tarafın
dan tadadedüecek ve tasnif heyetine kullanı
lan oy Imiktan bildirilecektir. Tasnif Heyeti, 
Başkanlıkça bildirilen oy adeti mutabakatı ol
duğu takdirde, onun tasnifini yapacaktır. 

Tasnif Heyetine üç aday seçiyoruz. Sinan 
Bcsna?.. Yok. Akğün 'SiMvnli? Burada, 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Millet
vekilini memur nasıl denetliyecek. Var mı böyle 
ıbir sistem? 

BAŞKAN — Denetleme değil efendim, kul
landığı oyu sayacağız. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Aynı mâna
ya geliyor. 

BAŞKAN — Yok efendim, katiyen değil. 
Kullanılan »oy adedini tesbit edeceğiz... Hüdai 
Ora!? BtöMla. Cevat Eroğlu? Burada. Oy ver
me işlemine nereden başlıyacağıimızı tesbit için 
ad çekiyoruz. İsmet Kapısız (Yozgat). 

Oyların toplanmasına Yozgat'tan başlıyo
ruz efendim. 

(İfczgat Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye
lerin yazışa imkân verecek şekilde oylarını 
kullanmalarını rica ederim.. 

Oyunu kullanmıyan başka sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir, Tasnif Heyeti
nin yerlerini almasını rica ediyorum. 
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AKGÜN S1L1VRİL1 (İstanbul) — Rahat
sızlığım dolayısiyle Tasnif Heyetinden afvımı 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tasnif Heyetinden bir arkadaşı
mız rahatsızlığı sebebiyle ayrılmıştır. Boşalan 
bu üyelik için ad çekiyorum: Hüseyin Dolun.. 
(Burada) Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen 
yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — 35 nci tur Başkan seçimi sonu

cunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 35 

nci tur seçime (346) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri buluunan üyeler hizalarında 
göstedilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Denizli 
Hüseyin Dolun Hüdai Oral 

Üye 
Kırşehir 

Cevat Eroğlu 

İ. Hakkı Tekinel 
Boş 
Hazım Dağlı 
Cihat Bilgehan 
Osman özer 
Turgut Toker 
Cavit Oral 
Hüsamettin Akmumcu 
Oy puslasız zarf 

175 
156 

7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

346 

BAŞKAN — 35 nci tur dağılımı ve bundan 
önce yapılan oylamada çıkan miktar Baş
kanlıkça göz önünde bulundurularak netice is
tihsaline imkân görülememektedir. 

3. — A. P. ve G. II. P. Grup ba§hanv ehillerinin, 
Genel Kurulun 26 . 11 . 1970 Perşembe günü 
saat 14,00 te toplanmasına dair önergeleri 

BAŞKAN — Verilmiş iki takrir vardır, 
bunları oya arz ettikten sonra Birleşimi ta
lik edeceğim. Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Meclis çalışmalarının önemine binaen Ge

nel Kurul Toplantısının 26 . 11 . 1970 Perşem
be günü saat 14,00 te de yapılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. P. Grup Başkanvekilleri 

Balıkesir Uşak 
ibrahim Aytaç Orhan Dengiz 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü oylamalarda sonuç alınamıyacağı 

anlaşıldığında Millet Meclisinin, Başkan seçimi
ne devam etmek üzere, yarın (26 Kasım Per
şembe) saat 14,00 te toplanması hususunu say
gılarımızla öneririz. 

İstanbul Bolu 
Necdet Uğur Kemal Demir 

BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

26 Kasım 1970 Perşembe günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,22 
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