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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

C. H. P. Grupu Başkanvekilleri Necdet 
Uğur ve Kemal Demir'in, önceki gün Başkanlık 
seçiminde birden fazla oy atan milletvekili hak
kında İçtüzük hükiimlerinin uygulanmasına da
ir önergesi okundu ve üzerinde yapılan görüş
melerden sonra konunun Başkanlıkça yeniden 
inceleneceği bildirildi. 

Başkanlık seçimi için yapılan oylamada Baş
kan adayının salt çoğunluğu yine sağlıyamadığı 
bildirildi. 

A. P. ve C. H. P. grup başkanvekillerinin, 
Genel Kurulun 26 . 11 . 1970 Perşembe günü 
saat 14,00 te de toplanmasına dair ayrı ayrı ver
dikleri İM önerge kabul olundu. 

Birleşime saat 16,22 de son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ankara 
Fikret Turhangü Kemal Ataman 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

-r+-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica edeceğim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sayın Mil

letvekillerinin beyaz düğmelere basmalarını ri
ca edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde

me geçiyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

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

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Meclis Başkanlığına 

Meclis Başkanlığına Artvin Milletvekili Sa
bit Osman Avcı'yi aday olarak arz ve teklif ede
riz. 

Diyarbakır Niğde 
Nafiz Yıldırım Haydar Özalp 

Bingöl Gaziantep 
Sıddık Aydar Mehmet Kılınç 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Millet Meclisi Başkanlığı görevinin, bilhassa 
içinde bulunduğumuz vasatta, önem, mesuliyet 
ve şerefini müdrik bir milletvekili arkadaşınız 
olarak bu göreve taliboldum. Kanun metinleri
ne ve bu metinlerin ruh ve maksadına uygun 
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olarak tam bir tarafsızlık içerisinde görev ifa 
edeceğim inanç ve kanaati ile bu talepte bulun
muştum. Kendime bu konuda tam bir güvenim 
vardı ve bu güven içimde halen mevcuttur. 

Ancak Meclisimiz 1 Kasımda açılmış ve bu
güne kadar adaylığını koyan müteaaddit arka
daşlarım gerekli oyu sağlıyamamış ve dolayısiy-
le Meclisimizin Başkanının seçilmesini temin 
edememiş durumdayız. Bunlardan biri de huzu
runuzda bulunan bendenizim. Aldığım oylar 
tedricen yükselmiş; bana ve bir kısım arkadaş
larıma sonuca ulaşılacağı hakkında bir kanaat 
getirdiğinden bu turların devamına tarafımdan 
muvafakat edilmiştir. 210 oya kadar yüksel
dim, ama yeterli 16 oyu sağlıyamadığım için 
neticeye varamadım. Bu normal ve tabiî bir du
rumdur. 

Adaylığımı koyduğum andan itibaren, san
ki seçilmiş bir Meclis Başkanı gibi, tam bir ta
rafsızlık içerisinde medeni münasebetler tesis 
ettim. Benimle temas kuran milletvekili arka
daşlarıma, muhalif, muvafık bütün siyasi parti 
yöneticilerine ve bilhassa gruplar yöneticilerine 
bana göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı huzu
runuzda candan teşekkür ederim. 

Seçimle iş gören yerlerde inatla hareket et
menin doğru olmadığı kanısındayım. Bu iti
barla zamanı geldiği vakit çekilmenin icabetti-
ğini bilerek ve bu meclislerin iyi bir tarzda ça
lışmasını temin edecek uygun bir anlayışa siya
si partilerin girmesini teminen adaylıktan çeki
liyorum. (Alkışlar) 

Dün C. H. P. yöneticisi arkadaşım Sayın 
Necdet Uğur bir beyanda bulundular. Benim 
anlayışım, Meclise Başkan seçilecek arkadaşın, 
ekseriyette de olsa, sadece bir partinin oyları 
ile değil, muhalif, muvafık, bir partiye mensup 
ve bağımsız üyelerin oylarının iştirakiyle seçil
mesinde fayda vardır. Arkadaşım bunu açıkça 
izhar ettiğine göre kendilerine teşekkür ediyo
rum. Esasen bu beyanı sonucunda, şayet C. H. 
P. den hakikaten rey almadan seçilmiş bir Baş
kan olmuş olsaydım dahi bu görevi kabul etmi-
yecektim. Bunu huzurunuzda ifade etmek iste
rim. (Alkışlar) 

Bir hususu da huzurunuzda müsaade eder
seniz zikredeyim. Siyasi parti yöneticilerine, so
nuçların alınmamasında şahsımla ilgili bir ko
nunun mevcudolmadığını defaatle bana bildir

diklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İyi 
niyetle talibolduk, sonuç bu oldu. Bu itibarla 
yönetici arkadaşlarımızdan bir milletvekili ar
kadaşınız olarak şunu rica ediyorum; lütfen 
bunu daha uzatmayın. Müştereken bulabilece
ğiniz bir aday üzerinde birleşin ve Meclisimize 
seçilecek Başkanı seçerken dikkat edin, seçtik
ten sonra şikâyet etmeyin ve yıpratmadan se
çin. 

Sonuç olarak şunu arz ediyorum: Oylamala
rın devamı süresince benden teveccühlerini ek
sik etmiyen sayın milletvekillerinin cümlesine, 
siyasi partiler yöneticilerine ve bilhassa grup 
yöneticilerine sonsuz şükran ve saygılarımı su
narım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Te
kine! adaylıktan çekildiğini bildirmiştir. Tek 
aday olarak Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Avcı vardır. 

36 ncı tura geçiyorum. 
36 ncı tura geçmeden evvel seçilecek olan 

tasnif heyeti için kur'a çekiyorum. 
Sayın Mehmet Emin Durul?. Burada. 
Sayın Mustafa Topçular?. Burada. 
Sayın Turgut Nizamoğlu?.. Burada. 
Oy verme işlemine nereden başlıyacağımızı 

tesbit için kur'a çekiyorum : M. Kemal Yılmaz 
(Aydın). Başkan seçiminin 36 ncı turunun oy 
verme işlemine Aydm'dan başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.). 

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

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığı için 
yapılan 36 ncı tur sonucunu arz ediyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 36 
ncı tur seçime (332) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Denizli Kastamonu 
M. Emin Durul Mustafa Topçuoğlu 

üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 
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Sabit Osman Avcı 269 (Sürekli alkış
lar.) 

Boş 53 
Çeşitli üyelere 10 

BAŞKAN — Millet Meclisimiz 36 ncı tur 
ve 15 nci Birleşiminde Millet Meclisi Başkanı
nı seçmiş bulunmaktadır. Kendilerini Başkan
lık Divanı ve Millet Meclisi adına tebrik ede
rim. (Sürekli alkışlar.) 

Başkanlık hizmetinin Meclisimiz, milleti
miz, ve şahsı için hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

Buyurun Sayın Sabit Osman Avcı. (Şiddetli 
alkışlar.) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI SABİT OS
MAN AVOI (ARTVİN) — Sayın Başkan, Yü-
ce Meclisin sayın üyeleri; 

Çok şerefli ve o nisbette de mesuliyeti ağır 
olan Millet Meclisi Başkanlığı görevini rey
lerinizle ve itimatlarınızla nâçiz şahsıma tev
di buyurdunuz, şükranlarımı sunarım. 

Demokratik rejimin kilit taşı ve en yük
sek organı ve millî iradenin yegâne tecelligâ-
hı olan Parlâmentomuzun bugüne kadar oldu
ğu gibi bundan sonra da vazifesini bihakkın 
yapacağı inancı içerisinde tevdi buyurduğunuz 
göreve biraz sonra başlıyacağım. 

Başkanlık görevini ifa edeceğim süre içe
risinde Anayasanın tüm hükümleri ve özel
likle usule taallûk eden hükümlerine/ içtüzük 
hükümlerine ve Meclis teammüllerine tam ve 
titizlikle riayet ederek, Meclisimizin seçim
de gösterdiği titizlikle aradığı tarafsızlığı 
şiar edinerek bu şerefli görevi yapmaya çalı
şacağıma itimat buyurmanızı hassaten istir
ham ederim. (Şiddetli alkışlar) 

inanıyorum ki, Meclisimiz başkanlık seçi-> 
mi için demokratik kuralların icabı olarak 
kaybetmiş bulunduğu zamanı da telâfi et
mek için daha çok çalışacak ve gayret gös
terecektir. Daha randımanlı sonuç almak için, 
bir sürenin kaybı pahasına da olsa, bu dönem 
içerisinde Meclis İçtüzüğünün bugünün şart
larına ve icaplarına uygun olarak çıkarılma
sı suretiyle, bu içtüzüğü de tamamlayıp Mec
lis Başkanlık Divanına «Buna göre amel edin» 
diye tevdi buyurmanız suretiyle daha çok ran
dımanlı işler yapacağız. Bu randıman sayesin

dedir ki, zaman zaman bu kürsüde, zaman za
man basında münakaşası olan Parlâmentoya 
düşürülmek istenen zaıf veya Parlâmentonun 
itibarına ve mehabetine maksatlı maksatsız 
düşürülmek istenen gölgeleri de Yüce Mecli
siniz yine Anayasa kuralları, hukuk kuralla
rı ve kendisine düşen görevi kendisine lâyik 
bir vekar içerisinde bugüne kadar olduğu gibi 
yapmak ve başarmak suretiyle bilfiil tekzibe-
decektir. 

Bu'anlayış içerisinde hakkımda müspet 
oy veren arkadaşlarıma da, hakkımda her ne 
sebeple olursa olsun tereddütlerinin bir ifa
desi, bir neticesi olarak değerlendirdiğim 
müstenkif oy sahiplerine de, hiçbir zaman 
bunların kime aidolduğunu aramak ihtiyacı
nı duymadan, sadece ve sadece bu tereddütle
rinden zaman içerisindeki çalışmalarımla ken
dilerini sıyırabilmek, kendilerini müspet oy 
kullananların kanaati istikametinde imale et
mek imkânını bulursam vazifemi hakkiyle yap
mış olduğuma inanacağım ve huzur duya
cağım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu inançla Yüce Meclisimize, onun içeri
sinde bulunan bütün siyasi parti grupları
na, grup üyelerine ve müstakil üyelere tek
rar şükranlarımı sunar» başarı dileklerimi siz
lere arz ederken saygılarımı sunarım. (Her ka
nattan, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizde Başkan seçimi 
ni takiben Başkanvekilleri, idareci üyeler ve 
Kâtip üyeler seçimi bulunmaktadır. Ancak 
buna mütedair isimler tabedilmemi§tir. Eğer 
tensip buyurulursa birleşime kısa bir vara ve
relim. Başkanlığın almış olduğu kararlar da 
vardır, bu kararlar tartışılabilir. Başkanlık 
Divanındaki oranların dağıtımında partiler 
arası ittifak bahis konusu değildir. Bu se
beple bu yönü ile meselenin görüşülmesi de 
icabedebilir. Hem bu hususa imkân vermek ve 
hem de siyasi parti gruplarından gelmiş bu
lunan adayların liste halinde tesbiti için bir
leşimi yarına talik etmeyi Başkanlık olarak 
düşünmekteyiz. Devamı hakkında bir teklif 
bulunmadığı cihetle.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, kısa bir aradan sonra devamını teklif 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu şi-
faen kısa bir aradan sonra birleşimin deva
mını teklif etmektedir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz gerekçesini arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bahis 
buyurduğunuz müzakereler yarın Meclisin vak
tini alacak ve belki de Meclis bu sebeple Pa
zartesi günü yani bayramın en çok tesirini 
gösterdiği gün Başkanlık Divanını seçmek 
zorunda kalacak ve belki de seçimler bayram 
ertesine kalacaktır. Bahis konusu ihzari mü-

BAŞKAN — (Sürekli alkışlar.) 15 nci Bir
leşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

Başkanlık Divanı üyelikleri seçimine geç
meden önce kısa bir maruzatta bulunmak isti
yorum:. 

Evvelce alınan karar gereğince Başkanlık 
Divanı üyeleri sayısının 14 e çıkarılması ge
rekmektedir. Siyasi; parti grupları yöneticile
riyle yapılan toplantılarda, 14 ncü üyeliğin 
görev yeri hususunda bir mutabakata varıla
mamıştır. Bu yüzden de seçim için gerekli lis
teler Başkanlıkça bastırılamamıştır. Şimdi iki 
husustan birisini oylarınızla karara bağlıya
caksınız. 

Birinci husus; 14 ncü üyeliğin görev yeri
nin tesbiti hususundaki görüşme ve mutaba
katı yarına talik ederek diğer üyeliklerin se
çimini şimdiden yapmak. İkinci husus; bugün 
seçim yapmıyarak 14 ncü üyeliğin görev yeri 

zakerelerin yapılması için yarım saat ara ve
relim. Başkanlık Divanının teşkili bayram
dan evvel bitsin. Bayramdan sonra Başkan
lık Divanı teşkili çirkin olacaktır. («Yarım 
saat ara verelim» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turhan Fey
zioğlu tarafından yarım saat ara verilmesi 
hususu teklif edilmektedir. Yarım saat ara 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yarım saat sonra toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 14,53 

hakkında bir karara ve sonuca vardıktan son
ra seçimlerin hepsini birden yarın yapmak. 

Şimdi, 14 ncü üyeliğin yeri hakkında bir 
mutabakata varılmamıştır. Yarın, bayram gü
nüne çok yaklaşmaktadır. Tabiî birinci husu
su oylarınızla kabul buyurursanız bugün, 
14 ncü üye hariç, Başkanlık Divanını seçeriz, 
yarın 14 ncü üye üzeıinde Meclis Heyeti Umu-
miyesi toplanmadan ben Başkanınız olarak 
grup idarecileriyle bir kere daha görüşmek 
imkânı bulurum ve ondan sonra Umumi He
yette müzakere eder karara bağlarız, ikinci 
hususu kabul ederseniz yarına talik ederiz. 

Birinci hususu, yani bugün 14 ncü üyelik 
hariç.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,40 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan,, yerimden izah edeyim. Birinci hususu, 
Divanda yapılan görüşmeye göre karara bağ
lanmamıştır. Ancak bu konunun, tensip bu
yurduğunuz ikinci fıkra ile yarm tümü ile 
halledilmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Efendim, ben her iki hususu 
da arz ettim, bunu sizler oylarınızla hallede
ceksiniz. 

Birinci hususu oylarınıza arz ediyorum, 
tekrar ediyorum. 

14 ncü üye hariç, Başkanlık Divanının üye
lerinin seçimini bugün yapmak. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. O halde di
ğer hususu oylamaya lüzum kalmamıştır. 

14 ncü üyelik tesbit edilmemiş ve muta
bakata varılmamış olduğundan matbu liste
ler hazırlanmamıştır. Şimdi grupların Baş
kanlık Divanına vermiş olduğu adayların yer
lerini ve isimlerini buradan okuyacağız ve sa
yın üyeler not edeceklerdir. Oy puslalan ve 
zarflar vazifeliler tarafından dağıtılacaktır. 
Vazifeliler üç kâğıt ve zarf dağıtacaklar ve 
her üye üç kâğıt ve zarf alacaklardır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 14 ncü üye
nin Divandaki görev yeri ve durumu belli de
ğildir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yarın BaşkanveMlli-
ği seçimi.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efen
dim müsaadenizi rica edeceğim, 

BAŞKAN — Seçime geçtik efendim, seçece
ğiz. 

YUSUF ZİYA YACI (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Oyla

ma yapıldı, ama bir husus geçiştirildi. Bir hu
susu açıklıyacağım müsaade ederseniz. 

Efendim, 13 Temmuz 1970 tarihli 126 ncı 
Birleşimde Başkanlık Divanı üyeliklerinin 14 e 
çıkartılması hususundaki kararı esas almak 
suretiyle Başkanlık oylama yapmış bulunu
yor. Halbuki partilerin kuvvet oranlannın de
ğişmesi ile gerek Meclis mevcuduna göre olan 
oran ve gerekse grupu bulunan partilerin mil
letvekili sayılarının yekdiğerine göre oranla
rı değişmiştir. İçtüzüğün tâdili mahiyetinde 

| olan bu karar üzerinde görüşme açılması lâ-
I zımdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu husus Meclisçe 
I karara bağlandıktan sonra bir oran değişik

liği olmamıştır. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bir noktayı 

açılamama müsaade eder misiniz? 
Meclis Başkanı yeni seçilmiştir, ama buna 

mukabil.. 
BAŞKAN — Sayın önder, size söz verme

dik. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Baş

kan, müsaade edin de vuzuha kavuşsun. 
BAŞKAN — Efendim, seçime geçtik. Söy

ledik, oylama neticesinde Meclis kabul etti. 
Başka yapacağımla bir muamele var mıdır? 

I 14 üyeden biri hariç Başkanlık Divanı üye
lerinin seçimini yapacağız. Başkanınız olarak 
yarın siyasi parti gruplarının yöneticilerini top
lantıya çağıracağım; diğer hususta bir kere 
daha kendileriyle görüşüp mutabakata var
ma hususunda gayret sarf edeceğiz. Bunda bir 

I mutabakata varmazsak yarm saat 14,00 teki 
Birleşimde bu meseleyi Yüce Mecliste görüşüp 

I karara bağlıyacağız. Bu karardan sonra 14 ncü 
üyeyi seçeceğiz. 14 ncü üyenin sandalye yeri, 
sandalye adı ve hangi parti grupuna düştü
ğü meselesi yarınki birleşimde yapılacak mü. 
zakere sonunda belli olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı için 
üç Başkanvekü^, üç İdareci Üye ve altı Kâ
tip üye seçeceğiz. Bu sebeple üç ayrı kâğıt 
ve zarf dağıtılmaktadır. Sayın üyelerden «Baş-

I kpnvekili» «İdareci üye», «Kâtip üye» olarak kâ
ğıtların başlarına işaret etmelerini rica ede
ceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, mürettep adetten eksik yazılabilir mi, ya
zılamaz mı? Bunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Gruplar arasında anlaşma ol
muştur ve ona göre de gruplar adaylarını seç
miş, Meclis Başkanlık Divanına vermişlerdir. 
Hiçbir sayın üyeyi, mutlak bu üyeye rey ve-

I receksiniz, diye zorlamaya da bizim hakkımız 
i yoktu?. 

BaşkanveMli adaylarını arz ediyorum: 
I Fikret Turhangil, Aydın Milletvekili (A.P.) 

Talât Köseoğlu, Hatay Milletvekili (A. P.) 
Mustafa Kemal Palaoğlu, Sivas Milletvekili 

[ (C. H. P.) 
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İdareci Üye adaylarım arz ediyorum: 
Nafiz Yavuz Kurt,, Samsun Milletvekili 

(A. P.) 
Adil Yaşa, Siirt Milletvekili (C. H. P.) 
Salih Yıldız, Van Milletvekili (G.P.) 
Divan Kâtipliği üyeliğine aday olanları 

arz ediyorum: 
Kemal Ataman, Ankara Milletvekili (C. 

H. P.) 
Şevket Doğan, Kayseri Milletvekili (A. P.) 
Mustafa Orhan Daut, Manisa Milletvekili 

(A. P.) 
Memduh Ekşi, Ordu Milletvekili (C. H. P.) 
Zeki Çeliker, Sürt Milletvekili (A. P.) 
Enver Akova, Sivas Milletvekili (A. P.) 
Her üç seçimin birlikte yapılması hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Her üç seçimin 
ayrı ayrı sepetlere oy kullanmak suretiyle 
birlikte yapılması hususunu kabul buyuran
la?.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Üç seçimi üç kişilik bir Tasnif Heyetinin 
tasnif etmesini., («az, az» sesleri) 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
üçer kişiden üç tasnif heyeti olsun. 

BAŞKAN — Peki efendim; üçer kişilik üç 
ayrı tasnif heyetinin isimlerini tesbit için ad 
çekiyorum. 

Birinci tasnif komisyonu Başkanvekilleri se
çimini tasnif edecektir. Saym Tufan Doğan 
Avşargil? Burada. Sayın İbrahim Abak? Yok. 
Sayın Kemal Demir? Burada. Sayın Kemal ön
der? Burada. 

Birinci tasnif heyeti Başkanvekilleri seçimi
ni tasnif edecektir ve bu tasnif heyetine Sayın 
Tufan Doğan Avşargil, Sayın Kemal Demir, 
Sayın önder seçilmişlerdir. 

İkinci tasnif heyeti için ad çekiyorum ve 
bu tasnif heyeti İdareci üyelerin seçimini tas
nif edecektir. Sayın Erol Yılmaz Akçal? Yok. 
Saym Mehmet Bilgin? Burada. Sayın Mehmet 
Arslantürk? Burada. Sayın Orhan Kabibay? 
Yok. Sayın Muzaffer Akdoğanlı? Burada. 

idareci üyelerin seçimini tasnif edecek olan 
ikinci tasnif heyeti Sayın Mehmet Arslantürk, 
Sayın Mehmet Bilgin, Sayın Muzaffer Akdo-
ğanlı'dan müteşekkildir. 

Üçüncü tasnif heyeti kâtip üyeler için ya
pılan seçimi tasnif edecektir, bunun için ad çe

kiyorum. Saym Şemsettin Sönmez? Yok. Sa
yın Musa Doğan? Burada. Sayın Reşit Ülker? 
Burada. Saym Fahri Uğraeızoğlu? Yok. Saym 
iSamet Güldoğan? Yok. Saym Abdülkadir Ker-
meoğlu? Yok. Saym Nermin Neftçi? Burada. 

Üçüncü tasnif heyeti kâtip üyelerin seçimi
ni tasnif edecektir ve bu tasnif heyetine Sa
ym Musa Doğan, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Nermin Neftçi seçilmişlerdir. 

Şimdi, hangi seçim çevresinden oylamaya 
başkyacağıımız hususunda ad çekiyorum. Sa
ym Abdullah izmen (Giresun) 

Birinci oy sepeti; Başkanvekilleri seçimi 
için kullanılacaktır. 

İkinci oy sepeti; idareci üyeler seçimi için 
kullanılacaktır. 

Üçüncü oy sepeti; Kâtip üyeler seçimi için 
kullanılacaktır. Arkadaşlarımız ona göre oyla
rını 'kullanacaklardır. 

Oylama işlemine başlıyoruz. 
(Giresun Milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan saym üye? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Bir, iki ve üçüncü tasnif heyetine seçilen 

arkadaşlarımdan yerlerini almalarını rica edi
yorum. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı seçimi so

nuçlarına ait tezkereler gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanvekilleri için yapılan 

seçime (293) üye katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri yazılı olan üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Kayseri Bolu 
T. Doğan Avşargil Kemal Demir 

üye 
izmir 

Kemal önder 
Talât Köseoğlıu 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Palaoğlu 
İsmail Arar 
Nurettin Ok 
Mehmet Yardımcı 
Hazım Dağlı 

245 
243 
185 
90 
3 
3 
2 
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Haydar Özalp 
izzet Oktay 
A. Naili Erdem 
Boş 
BAŞKAN — Başkanvekilleri için yapılan 

seçim sonucunda Sayın Talât Köseoğlu, Sa
yın Fikret Turhangil, Sayın Mustafa Kemal 
Palaoğlu gerekli oy çoğunluğunu almışlar ve 
Başkanvekilliklerine seçilmişlerdir. Tebrik 
eder başarılar dilerim. 

idareci üyelikler için yapılan seçim sonucu
nu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi idareci üyelikleri için yapı

lan seçime (293) üye katılmış ve aşağıda isim
leri yazılı üyeler hizalarındaki oylan almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Üye üye 

Trabzon Bingöl 
Mehmet Arslantürk Mehmet Bilgin 

üye 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 
N. Yavuzkurt 255 
A. Yaşa 242 
S. Yıldız 259 
N. özdemir 3 
M. Çalıkoğlu 3 ... 
M. Kemal Palaoğlu 1 
izzet Oktay 1 
Fikret övet 1 
Boş 4 
BAŞKAN — idareci üyelikler için yapılan 

seçim sonucunda Sayın Nafiz Yavuz Kurt, Sa
yın Adil Yaşa, Sayın Salih Yıldız gereken oy 

çokluğunu almışlar ve idareci üyeliklere seçil
mişlerdir,. Tebrik eder başarılar dilerim. 

Kâtip üyelikler için yapılan seçim, sonucu
nu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Divan Kâtiplikleri için ya

pılan seçime (295) üye katılmış ve aşağıda 
isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Kars istanbul 

Musa Doğan Reşit Ülker 
Üye 
Muş 

Nenmin Neftçi 
Kemal Ataman 272 
Memduh Ekşi 272 
Orhan Daut 266 
Enver Akova 260 
Şevket Doğan 266 
Zeki Çeliker 256 
BAŞKAN — Kâtip üyelikler için yapılan 

seçim sonucunda Saym Kefmal Ataman, Sayın 
Memduh Ekşi, ıSayın Orhan Daut, Sayın En
ver Akova, ISayın Şevket Doğan, Sayın Zeki 
Çeliker gereken oy çoğunluğunu sağlamışlar ve 
kâtip üyeliklere seçilmişlerdir. Tebrik ©der ba
şarılar dilerim. 

Sayın milletvekilleri, gündemde görüşüle
cek başka bir husus olmadığından ve esasen va
kit de ilerlemiş bulunduğundan 27 Kasım 1970 
Cuma günü saat 14,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,53 

>^®^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

16 NİCt BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1970 Perşembe 

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, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




