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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görevle yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabu 
Kaynaklar Bakanı Kâmran înaın'a Mtfîî Eğitim Ba
kanı Nalıit Menteşe'riin, 

MfDî Savunma Bakanı Sadettin Bifgiç'in istifası 
ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına Maliye Ba
kanı CSatt Bilgeüıan'm ve; 

Geısçlk ve Spor Bakanı önol Şakar'ın isfİfalsı ile 
boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına Bayındırlık Ba
kanı Sefahattin Kıîıç'm vetoiMk etmelerinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Millet Meclisi Başkam seçlimi içlin yapılan 20 net 
tur oylamada, gösterilen adayların gerekli oyu sağ
layamaması üzerine : 

19 Ekim 1977 Çarşamba günü saat 15.00'fte top
lamamak üzere Birleşime saalt 16.54te son verildi. 

Geçici Divan Üyesil 
Geçici Başkan Ordu 
Kinyas Kartal Ertuğrul Günay 

Geçidi Dflvam Üyesi 
Ankara 

Selâhattin Öcal 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

İGE0Cİ DÎVAN ÜYEUERİ : Aydın Menderes, (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, yüksek sesle işaret etmele
rini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge

çiyorum. 

III. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. BAŞKAN — Gündemimize göre, Millet Meclisli 
Başkanı seçimi yapılacaktır. 

IV. — USUL HAKKİNDA GÖRÜŞMELER 

/. — Geçici Başkanın tutumu hakkında. 
BAŞKAN — Seçime geçmeden önce, usul hak

kında verilmliş bir önerge vardır^ okutuyorum : 
Millet Meclisi Geçici Başkanlık Divanına 

Millet Meclisi 5 nci Döneminin dün yapılan 56 ncı 
Birleşiminde, Geçici Meclis Başkanlığı konusunda fi
kirlerini sunmak üzere kürsüye gelen Cumhuriyet 
Ha2k Partisinin sayın üyeleri Rahmi Kumaş, Turan 

Güneş ve Muammer Aksoy, konuşmaları sırasında, 
milietvekiflerinli maddeci ve menfaatperest kişiler ola
rak nitelendiirıriişler ve dofayısıyle, mlilletvekillerinin 
manevî şahsiyetine tecavüzde bulunmuşlardır. 

MfîIetvekiKiği müessesesini küçültücü ve millet 
vekilini halkın gözlünden düşürücü bu davranışlar, 
milictvekîllerinin vücut verdiği Yüce MeçlM ve Yüce 
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Meclisin de temel taşı durumunda olduğu hür ve de-
ınokrat3k parlamenter rejimi sarsmış bulunmaktadır. 

Bir nıilletvckni olarak, her mflBetvekiIi gibi, bu ge
reksiz ve yersiz nitelendirmelerden duymuş olduğum 
üzüntü sonsuzdur. 

Meclis Başkanlığı sedirimin, politik bazı sürtüş
melere ve partisel propagandaya konu edilmemesi ge
rekirken, Geçidi Başkanlığın buna fırsat veren yanlış 
tutumu hakkında, Meclis İçtüzüğünün 64 ncü mad
desi gereğince bana Söz verilmesini rica eder, saygıla
rımı sunarım. 

İzmir 
Erol Yeşllpınar 

BAŞKAN — Okunan önergede, Başkanlığımızın 
takip et&ği tutumla, bir usul hatası yapıldığı iddia edil
mekte ve bu konuda İçtüzüğün 64 ncü maddesine gö
re görüşme açılması istenmektedir. 

Konunun aydınlığa kavuşması için, Başkanlığın, 
okunan önergede belirtilen tutumu üzerinde görüşme 
açıyorum. lO'ar dakika süre ile, iki aleyhte ve iki 
lehte olmak üzere söz İsteyen sayın üyelere söz ve
receğim. 

Başkanlık tutumunun aleyhinde, Sayın Erol Ye-
şilpınar, buyurun efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Anayasamı
zın 84 ve Meclis İçtüzüğünün 8 ndi maddesi gereğin
ce, mevcudiyeti ve yönetimli meşru olan Sayın Baş
kan, Başkanlık Divanı ve Yüce Meclisin kıymetli üye
leri; 

GeçÜd Başkanlık Divanının, Geçici Başkanın, ba
zı yetkilerinin dışına çıktığı ve yetkisi içinde kalma
dığı konusunda, dün, kıymetli üç parlamenfterimliz 
bu kürsüden konuştular ve de bunu bir partisel sür
tüşme, partnerinin propagandası durumuna soktular. 

Bundan, bir milletvekili olarak büyük bir üzüntü 
duydum. Beni en çok üzen, mlilletvdkiHerinin men
faatperest, milletvekiCleririin madded kişiler olarak 
nitelendirilmiş olmalarıdır. 

Bugün; her türlü rahatını, her türlü maddî imkâ
nını, her türlü huzurunu bir kıyıya iterek, seçilerek 
halktan güç alarak, Parlamentoya güç vererek halkın 
dertlerim göğüslemek için buraya toplanmış olan kıy
metli üyelerin hiç birisinin menfaatperest ve maddeci 
olduğuna inanmıyorum (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) ve diyorum ki, politikacının bir tari
fini yapmak gerekir. Aklım erdiği kadar politikacı
nın bir tarifini yaptım: Politikacı, kendi kişisel çıkar
larını, toplum çıkarları uğruna gözünü kırpmadan kur
ban edebilen kişidir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 

sesleri, sürekli alkışlar») Yani, politikacı, toplumun 
kurbanıdır, bunu peşinen kabııüenmişlir. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Bunları Gru-
punda söyle. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Gerekti
ğinde, sonu yağlı ip ile noktateasa bile, cesaretle hal
ka hizmeti hedef ahnış kişidir. (A. P. sıralarından al
kışlar.) Sonu yağh ip olsa dahi, halka hizmette daima 
önde giden, kurşuna, 'iftiraya hedef olan kişidir po
litikacı; menfaatperest değöd». (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Bu kürsüden ifade edildi ki, bizler menfaatperest 
kişileriz; maaş alırız, karşılığım vermeyiz. Beş aydır 
almış olduğumuz bu maaşları da iade etmemiz ge
rekir. Sayın Muammer Aksoy hocamız böyle ifade et
tiler. 

Ben derim ki, ben, koalisyon kanalıyla iktidar ka
nadına mensup bir partinin milletvekili olarak, muh
tarı ile, belediye reisi ile, hakkı çiğnemiş vatandaşı 
ile meşgulüm ve de sabah yatağımdan saat 7.30'da 
telefon sesi ile uyanıyorum. (C. H. P. sıralarından gü
lüşmeler, alkışlar.) Biz, dertli vatandaşların, köyüne 
yol isteyen muhtarın, beldesine hizmet isteyen bele
diye reisinin - parti ayrımı gözetmeden - önüne düşüp 
bütün gün çalışıyoruz ve tek sıkıntımız günlerin 24 
saat olmasıdır. 

HASAN CERİT (Adana) — Zamdan bahset, 
zamdan. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — 40 saat 
olsa da, daha fazla hizmet etsek diyoruz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HASAN CERİT (Adana) — Başkanını seç de 
ondan sonra hizmet et, 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Yüce Par-
lamentonun kıymetli üyeleri, biz, aldığımız maaşı hak 
ediyoruz. Saat 15.00'tefci Meclis toplantılarına, çalış
maktan, zorla yetişebiliyoruz. Eğer biz, Meclis ku
lislerinde günde on adet çay, yirmi adet kahve içerek 
laklak etsek ve de kütüphanedeki gazeteleri reklam
larına kadar okuyacak vaktimiz olsa, o zaman maaş
larımızı iade ederiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Dakikamız ve saniyemiz hizmetle dolu. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Heykelini di
kecekler senin. 

EROL H, YEŞİLPINAR (Devamla) — Politik 
hayatta, dönüp geriye bakıyoruz, 27 senede bizler dai
ma horlanan, daima itilen kakılan, hapislerde yağlı ip
lerin uçlannda hizmet veren kişiler olarak huzurunuz
dayız, halkın huzurundayız; ama bizim dışımızdaki, 
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hizmeti yürütmeyen kişiler, bu kürsüden gelip, hak et
tiğimiz maaşları gelip geriye iade etmemizi istiyor
lar. 

Milletvekiline bu kürsüden hücum, Parlamentoyu 
ve dolayısıyle hür demokratik rejimi zedeler. 

Bir zamanlar bir hükümet düşürülecekti, kumar 
borcu olmayan 15 adet adam arandı; bir zamanlar, 
Yüce Meclis, halkın 10 sene gerisinde gösterilmek is
tendi; en sonunda, bir hükümete güvenoyu alabilmek 
için, kendi partilerini aşacak namuslu 8 adet üye is
tendi... 

Parlamentoya bu kadar hücum, bu kadar haka
ret, demokratik ve hür parlamenter sistemimizi aka
mete uğratır kıymetli üyeler. 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — İyi, Başkanı 
seçmemeye devam edin. 

EROL H. YEŞtLPINAR (Devamla) — Bu kürsü
den dün, hazırlanmış olan 1961 Anayasasının hayalci 
ve ütopik bir anayasa olduğu ifade edildi Her sıkıştı
ğımızda Anayasaya sığınacağız, işimize gelmediği za
man da, Anayasayı hayalci olarak nitelendireceğiz. 

HASAN CERtT (Adana) — Genel Başkanının ma
rifeti bu. 

EROL H. YEŞtLPINAR (Devamla) — Bu haklı 
bir davranış olmasa gerek. 

Sayın Hocamız, kıymetli büyüğümüz (C. H JP. sı
ralarından gülüşmeler.) Anayasamızın hazırlanışında, 
Kurucu Mecliste de çalışmış bir kişi olan Turan ho
camız, bizi, 226 oyu yanyana getirememekten dolayı 
suçladılar ve dediler ki, «229 öy nasıl yanyana gel
diyse, 226 oy da öyle yanyana gelmeli.» Yani, grup 
kararı alalım, yani üç parti birleşelim, aday sürelim, 
seçtirelim; sonra, Anayasa Mahkemesine müracaat 
edip iptal ettirin. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 
Bu oyunlara gelecek kadar kafası çalışmayan kişiler 
olarak nitelendiriliyorsak, bundan ancak üzüntü du
yarız. 

229 oy, Anayasa gereği ve Anayasanın emriyle bir 
araya gelmiştir; 226 oy da Anayasanın emriyle bir 
araya gelememektedir; bunun böylece bilinmesi gere
kir. 

Şimdi soruyorum, sabahleyin Meclise erken gel
dim ve bir araştırma yaptım; bugüne kadar 56 otu
rum yapmışız, bugün 57 ncîsi; tam 20 adet oylama 
yapmışız Meclis Başkanı seçmek için. Bu 20 adet 
oylamada, bakın, 214 milletvekili olan bir siyasî gru-
pun kendi adayına vermiş olduğu oylan görün: 1 nci 
oturumdan 13 ncü oturuma kadar gerekli çoğunluk 
olmadığı için tasnif yapılmamış, 14 ncü tur oylama-
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da, Nebil Oktay bey 174 oy, 15 nci turda 180, 16 ncı 
turda 179... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizinkinide 
söyle. 

EROL H. YEŞtLPINAR (Devamla)— Aldığı oyu 
söylüyorum. 

17 nci turda 177, 18 nci turda 176, 19 ncu turda 
170, 20 nci turda dün, maalesef 153 oy almıştır ve 
diyoruz ki, bizler, sizin adayınızın seçilmesi için 153'e 
kaç tane ekleyelim; 73 tane mi, yoksa 180'e 46 mı 
ekleyelim? 

Buyurun, toparlanın gelin, 214'ünüze 12 ekleye
lim. (C. H. P. sıralarından «Söz mü, söz mü? Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Kıymetli üyeler, sizin 214 kişinizi buraya getire
meyeceğinizi bildiğim için bu teklifi yapıyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Ooo!» sesleri.) 

Sözlerimi bağlamak istiyorum ve tekrar ediyorum 
ki, bu yüce çatı altında, sürtüşmeden, didişmeden, 
halka hizmet için elele vererek ve politikacının tari
fini tekrar yaparak, kendi kişisel çıkarlarını toplum 
çıkarları uğruna gözünü kırpmadan kurban edebilen 
kişiler olarak hepinizi saygı, sevgiyle selâmlıyor, ko
nuşmamdan dolayı, beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte, Sayın Muammer Aksoy, buyurunuz. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce konuşan sayın arkadaşımız, dün bizini, 

milletvekillerini genel olarak tahkir ettiğîmÜz anlamı
na gelen iddialarda butundu ve aynen şu sözleri söy
ledi : «Milletvekillerini menfaatperest ve maddeci ki
şiler olarak nitelendirdi». 

Bir mlüle t vekili beli kelimeleri kullanırken, bunun 
gerçeğe uygun olmasına dikkat eder; hiç olmazsa, «an
lamına gelecek» demesi gerekirdi. 

Zabitiar incelensin; milletvekillerine, «maddeci», 
ya da «menfaatperest» diye bir deyim, gerek tara
fımdan, gerek • başkasının avukatlığını yapmıyorum 
ama dikkatle dinlediğim için biliyorum - benden ön
ce konuşan iki arkadaşım tarafından kullanılmadı. 

Ancak, bütün demokrasilerde, yüzyıllardan beri ka
bul edilen en önemli bir kuraldır ki, milletvekili, mlil-
let kürsüsü olan parlamento kürsüsünde, inandığı, 
gerçek saydığı her şeyi, hem de aynen (eslki Anayasa
mızı, yanü Kanunu Esasüyeyi şerh eden İsmail Hakkı' 
mn dediği gibi, «havf-ı ceza», ceza korkusu veya baş
ka herhangi bir korku Söz konusu olmadan, evet da-



M. Meclisi fi : 57 19 . İO s İ977 0 : 1 

ha Kanunu Esasinin şerhleri! böyle diyor) serbestçe 
söyleyebîlmelidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 

" alkışlar) 
Tabiî bravo; gerçek bu, hep bunu savunduk; 

milletvekilinin dokunulmazlığı ve özellikle sorumsuz
luğu konusunda durduk. Meğer ki, gerek eski 17 ndi 
maddede, gerek bugünkü 79 ncu maddede mflletve-
kBi - eğer onu kastediyorsanız ona cevap veriyorum -
aldığı kararlar ile «demokratik rejimi ortadan kaldır
mış» ola. Bu, bizim yorumlamayla vardığımız sonuç
tur. Çünkü, aksini kabul ettiğimiz zaman dedik, 
öyle öîurkli milletvekîHeri meselâ şuna karar verirler : 
Seçimler 40 Senede bir yapılacaktır. Seçimler 40 sene
de bir yapılacaktır demek, demokratik rejime son ver
mek demektir. Bunu yapamazlar; ama herhangi bir 
alandaki görüşlerin)! serbestçe dile getirebilirler. 

İşte, biz de dün, bir noktayı belirttik; dedik ki, 
buraya seçilen milletvekilleri andiçerek neleri yapacak
larını belirtmişler, taahhüt etmişlerdir. Buraya seçilen 
mflîeivekîEeri, yine Kamu Hukukunun bir kuralım 
bilirler ki, hiçbir devlet parası bir hizmet görülme
den alınamaz. (A. P. sıralarından «Siz niye aldınız?» 
sesleri) 

Onun izahım yapacağım. Bu sefer artık alıştım. 
Sizin durmadan - özür dilerim - mahalle çocuğu glbî 
lâf atacağınızı gördüğüm için, sinirlenmeden cevap 
vereceğim. (A. P. şuralarından gürültüler) 

Şimdi İstediğiniz kadar bağınnız, soğukkanlılıkla 
cevap vereceğim. (A. P. aralarından gürültüler) 

Şimdi, dün dedik ki, dün Delirtmeye çalıştık ki, 
milletvekilinin başta gelen görevi, Anayasanın 80 nci 
maddesinde en açık biçimde belirtildiği üzere, Mec
lise devam etmektir, Meclis çalışmalarına katılmak
tır. O kadar ki, Anayasa kouyucusu salt ve kesin ola
rak bir ay Meclîs çalışmalarına katılmayan kişinin 
milletvekilliği sıfatının sona ereceğini belirtmiştir. Bu, 
>bu kadar önemlidir. İşte biz dedik ki, devam etmeye 
ve Meclisli çalıştırmaya mecbursunuz. Çünkü «mUlet-
vekiHerln'in 30 gün bile Meclise özürsüz devam etme
mesi lıaîinde milletvekilliği niteliğinin sona ereceği» 
ni öngören bir AnayaSakoyucusu, evleviyefle «hir ay
dan daha fazla Millet Meclisinin şu ya da bu ne
denle çalışamaması» diye bir şeyi tasavvur dahi et
memektedir. Milletvekillerinin böyle sorumsuzca ha
reket edebileceği düşünülmediği içindir ki, bir ay içe
risinde seçim yapılmazsa ne olacağını öngören bir a 

hüküm Kurucu Mecliste (Anayasakoyucımca) geti
rilmemiştir. Çünkü bu, tasavvur edilemeyecek bir şey
dir. Oysa - söylediğim cümlenin Şimdi izahını yapı

yorum - lideririizin verdiği kötü örnekten yararlana
rak Meclise gelmiyorsunuz, dedim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) Meclise devam etmeden şimdi... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Önce susun, ondan sonra devam ederim. 
Belirtmek isteriz ki, Anayasanın 80 nci maddesi, 

salt olarak «bir ay devam etmeme halinde sıfatın so
na ermesi»nden söz etmüş ise de, biz en kötü ihtimal
le bunu «30 ya da 31 birleşim arka arkaya devam 
etmeme» diye yorumlayalım. Böyle değil ama, böyle 
yapalım ki tartışma olmasın. Sayın Demire! ve mil
letvekili Bakan arkadaşları, dünkü gün 31 nci celse 
arka arkaya devam etmemişlerdir. Saymışımdır, öner
ge de vermiişimdir. Buna dair konuşmak istiyorum 
zaten. Demek ki, milletvekilliği sıfatı sona ermiştir ve 
yine Anayasanın 102 nci maddesine göre Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanı ancak Millet Meclîsi üye
si, ya da Senato üyesi olmak mecburiyetinde bulun
duğundan, kabine düşmüştür... (A. P. sıralarından gü
lüşmeler ve alkışlar) Evet... Ya, işte beyler; o Anaya
saya, 80 nci maddeyi, sizin gibi Meclîsten kaçabile
cek şahıslar bulunursa, «onlara karşı ne yapılacak» 
bunu göstermek için öngördük. (A. P, sıralarından gü
rültüler) 

Şimdi beyler, bağırmakla iş bitmez, bağırmakla iş 
'bitmez... 

31 birleşim arka arkaya gelmeyen milletvekille
rinden, hiç olmazsa bakanların gelmediği, bu san
dalyeye oturtmadıklarından açıkça meydana çıkmıştır. 
Kaldı ki, sayın Demürel herkesçe bilinen simasıyla ve 
haşmetiyle buraya gelmiş olsa, 2 Ağustostan bu yana, 
bütün gazetecilerin ve bütün üyelerin bunu bilmesi 
gerekir. O halde gelmediği kesindir. 2 Ağustostan 'be
ri gelmediğine göre, 80 nci maddeye göre sıfatının so
na ereceği kesindir; 102 nci maddeye göre de Baş
bakan olamayacağı ve Kabinenin düşeceği kesindir. 
(A. P. sıralarından gürültüler, gülüşmeler) Merak et
me bunlar incelenecek. 

İşte arkadaşlar, dün biz bunları anlatmaya çalış
tık ve dedik ki : «Milletvekillerinin Parlamentoya de* 
vam etmemesi sandığınız gibi müeyyidesiz değildir; 
hem Anayasada müeyyideler öngörülmüştür, hem de 
tarihî birtakım sorumluluklar vardır». 

Biz hak etmediğimiz parayı alırsak... 

'MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen niye al
dın? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Arkadaşa 
cevap vereyim, dediler ki : Sen nüye aldın? 

— 335 — 
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Arkadaşlar, önemli olan, devam etmeyenlerin, 
özelik1!© sizlerin de alamaması. Onun için ben öner
geyi getireceğim, siz ona oyunuzu verin, kanun çık
sın, ben seve seve iade edeceğim; ama sizden de 
almak üzere, sîzden de paralar geri alınmak üzere... 

İş buraya geldikten sonra, tekrar ediyorum, mîl
let Vekillerine menfaatperest demek, milletvekillerine 
maddeci demek tüm milMvekillerine ve soyut olarak, 
genel Olarak milletvekillerine maddeci ve menfaaltpe-
resit demektir. Oysa, biz bir grup için dahi bu deyim
leri kullanmadık; ama kullanabilirdik. Yalnız bunu 
değil, gereğinde, bu kürsüde edep dahilinde Olmak 
üzere, neyse gerçek, o olduğu gibi Söylenir. Hatta Ha
zineden mal çalmdıysa; bunu, «başkasının malını fay
dalanmak kastiyle sahibinin rızası olmaksızın almak» 
diye değil, «hırsızlık» diye, düpedüz nitelendirerek 
milletvekili konuşabilir burada. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Bey, süreniz dol
muştur. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 
sayın Başkan. 

O halde, dün bumda benim ve arkadaşlarımın ko
nuşmaları, miletveklleriiııi yeminlerine göre çalışma
ya ve 80 noi maddede öngörülen devam zorunluluğu
nu yerine getirmeye davetten ibarettir ve bunu yap
mayanların nasıl vicdanî bir vebal, nasıl hukukî bir 
vebal, nasıl tarihî bir sorumlulukla haşhaşa kalacağı
nı hatırlatmaktan ibarettir ki, bu bizim yalnız hakkı
mız değil, vazgeçilmez göreVimizdür. Bu görevi yerine 
getirdiğimizden ötürü de onur duyuyoruz. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte Sayın İlhamı Ertem, buyurunuz. 

İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; biz hep beraber Parlamento
nun saygınlığını gerçekleştirmek durumundayken, 
birtakım gayrî samimi tutumlarla ve onları Meclis 
kürsüsünde dile getirmekle Türk demokratik rejimine 
hizmette bulunmuyoruz; ancak, Parlamento düşman
larına, demokratik rejim düşmanlarına birtakım im
kanlar yaratıyoruz. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — O, kendisi o. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Dün Mecliste 

yapılmış olan görüşmeler, maalesef Türk Parlamen
tosunun saygınlığını giderici talihsiz görüşmeler ol
muştur, Söz alındığı zaman da, Geçici Başkanın tu
tumuyla ilgili olarak söz istenmiştir; ama daha önce
den hazırlanmış bir senaryo olarak lehte ve aleyhte 
Cumhuriyet Halk Partili konuşmacılar söz almak su

retiyle bu meseleyi tamamen bambaşka mecralara 
sevk etmişler ve gerçekten üzücü, Parlamentonun 
vatandaş üzerindeki saygınlığını şüpheye düşürücü 
talihsiz konuşmalar yapmışlardır. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Demagoji. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — «Demagoji» 

diyen arkadaşım nunu dünkü konuşmalara deseydi, 
çok memnun olurdum. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel samimî 
olmaya mecburuz. Samimiyet gelince, biraz evvel ko
nuşan sayın Aksoy'un burada takdim ettiği mesele 
tamamen gerçek dışı olur. Evet, Mitte! Meclisinin top
lanmasını ve toplanmalara devamı şart koşan hüküm
ler vardır; ama bunun yanında Meclislerin 5 ay tatil 
yapacağı da vardır. Meclisler tatil yaptıkları zaman 
da vazifelerinin dışında değildirler. Meclisler tatil yap
tıklarında vatandaşın yanındadırlar, işin başındadır
lar. Türkiye'nlin ihtiyaçlarının, Türk Devletinin hiz
metlerinin görülmesinin kontrolü içindedirler ve va
tandaşla yeni yasama devresi çalışmalarının hazırlığı 
içindedirler. Binaenaleyh tatil aylarını sırf zorlama, 
ibir siyasî oyun şekliyle kullanmak maksadıyla Mecli
si tatile götürememe, ondan sonra da çıkıp buraya 
tatil ayları sanki Türkiye Cumhuriyetinde yokmuş, 
sanki Türkiye Cumhuriyeti temmuz, ağustos, eylül 
aylarında çalışırmış gibi göstermek suretiyle, vatan
daşı yanıltıcı yanlış hallere girmenin manası yoktur. 
O kadar yoktur ki, tutumlarınız o kadar samimiyet
ten uzaktır ki, 214 milletvekiliniz olmasına karşılık, 
hiçbir vakit 170'in, hiç değilse 1801in üstünde arkadaş
larınız buraya gelip oy kullanmamıştır. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Siz kaç kişi gildi-
niz? (C.H.P. sıralarından, «Siz 9 kişi geldiniz» ses
leri^ 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — O tarzda işti
rak ettiğiniz günler Adalet Partisi de aynı mevcutla 
burada var olmuşlar; çok zaman da sizden daha faz
la olarak var olmuştur. (CEP. sıralarından görüitü-
ler.) 

Ama biz bir gerçeğin üzerinde duruyoruz; Eğer 
sizler samimi iseniz, eğer sfzîer meclislerin çalışma
sını istiyorsanız, yasalara saygılı iseniz, ne dıiye Cum
huriyet Senatosunda oy sizin lehinfze döner dönmez, 
kanunî iki senelik süreyi beklemeksizin Başkanlık se
çimline gittiniz? 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Onu Anayasa Mahke
mesine son 

İLHAMİ ERTEM (Devamîa) — O zaman Ana
yasa yok; bunu yaparken Anayasa yok! (A.P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 
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Çünkü orada adet çoğunluğu size geçmişti. Ne 
olurdu üç ay daha bekleseydiniz; Anayasaya, huku
ka saygılı olsaydınız? Samimiyetin, o sık sık bahsetti
ğiniz centilmenlik anlaşması dliye ileri sürdüğünüz 
şeyin samimî bir takipçisi olduğunuzu, siyasî menfa
atinizden başka, Cumhuriyet Halk Partisinin menfa
atinden başka bir şey düşünmediğinizi ispat etseydi-
niz; bize de bu imkânı vermeseydiniz?.. (A.P. sıra-
Üarindan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arakdaşlarım, gerçek şudur. Adalet Par
tisi vazifenin hiç bir anında kaçmaz. Adalet Partisi 
samimiyetle, ciddiyetle netice almaya çalışır. Yoksa 
bir yandan hatipleriniz çıkacak, dilediği gibi konuşa
cak; ama sizin çoğunluğunuz burada olmayacak, üye
nize oy vermeyeceksiniiz, ondan sonra bunun Meclisin 
haysiyeti ve itibarını kıracak konuşmalara mevzu ede
ceksiniz; bu, işte ancak bize yakışmaz. 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Size yakışan nedir? 
İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Bize yakışmaz 

bu. (A.P. sıralarından alkışlar, C.H.P. sıralarından 
gürültüler). 

Hele, gene aynı polemiklerle, «efendim, lideriniz 
şöyîeymfş, o devam etmemiş, bugün müktvekiHiği 
sıfatı kalmamış, Hükümet yokmuş» gibi sözlerin ise, 
bir hukuk profesörüne yaütışır tarafı yoktur. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler, A.P. sıralarından alkışlar). 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Yok, işte 
yok< 

İLHAMİ RETEM (Devamla) — Bunlar sadece 
polemiktir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi büyük ço
ğunluğu ile buradadır ve samimî olarak Başkan seçi
minin turları içindedir ve hiçbir şekliyle samimiyet
sizliğe, polemiğe ve bu yollarla Parlamentonun yıpra-
tılmasına taraftar değildir. Daha önce buradan arz 
ettiğim gjibi, defalarca grupunuzdan rica ettik; eğer 
samimiyetle, elbirliği ile gerçeklere uygun olarak, 
Meclis Başkanı seçiminin üzerine eğilmiş olsa idik, 
bütün bu polemikler olmazdı, Başkan seçilirdi; ama 
size o zaman malzeme kalmazdı. (A.P. sıralarından 
alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bütün çoğunluğumuzla, bü
tün gücümüzle vatandaşın önünde başkan seçiminSn 
çabası içindeyiz, onu da gözlerinizle siz de göreceksi
niz, saygılarımla. (A.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKA N— Teşekkür ederim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kan, lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte Saym Hayrettin Uysal, bu
yurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Ertem, buradaki konuşmasında içinde bu
lunduğumuz sorunun çözümüne ciddî bir milletvekili 
üslûbu içerisinde ışık tutacağına, kendi üslübundaki 
gayri ciddî unsurları, gerçekte siyasî çıkarlarına uy
gun bir biçimde sergilemeye çalıştı. 

«Gayri samimî tutum» dedi. Şimdi, «gayri samimî 
tutum nedir?» Sorusunu sormak lâzım; 

Şimdi, ne istiyoruz biz milletvekilleri olarak? Mec
lis çalışsın diyoruz. Meclisin çalışması için neyin ya
pılması lâzım? 

5 Haziran'da seçim yapılmış, 13 Haziran'da ye
min etmişiz. Burada daha önce konuşan Adalet Par
tili milletvekili bir arkadaşımız, milletvekilinin tanı
mım yapmaya çalıştı. O kadar araştırma yapma
ya kendini yöneltmesin, Anayasada milletveki
linin tanımı var; 13 Haziran günü bu kürsüden ettiği
miz yeminin içinde var. O yemine milletvekilleri, tüm
den bağlı kalırlarsa, 13 Haziran günü burada her bi
rimiz, daha ayağımızın tozuyla seçim meydanlarından 
buraya millî irade ile gelmiş kişiler olarak, yaptığı
mız yemine uygun bir tavır, davranış içerisinde ken
dimiz1! sorumlu görüyorsak, görmek durumunda isek, 
bizim istediğimiz ciddî tutum, sizin istediğiniz gayri 
ciddî tutumu ezmeli. Ne ile ezmeli? O yeminin içe
riğindeki anlam ile ezmeli. Yani Meclisi çalışır du
ruma getirmeliyiz; istediğimiz bu. 

Şimdi, Meclisi çalışır duruma getirmek için gös
terdiğimiz çabalan birtakım siyasî çıkarların demeti 
içerisine alıp saklayıp, kendinizi haklı göstermeye ça
lışmayın. Şu tutanaklarda ne kadar milletvekili olarak 
geldiğiniz yazılı, şu masada kaç tane arkadaşımnızın 
oya iştirak ettiği yazılı. Adalet Partili bir milletvekili 
arkadaşınızın, Adalet Partili milletvekili olarak Geçici 
Başkanlığı yapan Sayın Kinyas KartaFm adaylığında 
toplanan miktar belli; meseleyi ne kadar ciddî tuttu
ğunuz da bundan ortaya çıkıyor. 

O halde, gayri ciddî tutum içerisinde sizsiniz. 206 
kişi 17 gün buraya geldik, tutanaklar burada. 198-186 
kişi 15 gün buraya geldik, tutanaklar burada, önümüz
de. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Niye 214 değil. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi söy

leyeyim sana. (C. H. P. ve A. P. sıralarından karşılık
lı söz atmalar) 214 oyun... 
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Değerli arkadaşlarım, siz onlara laf atmayın, lüt
fen atmayın. Bir meseleyi ciddî olarak ortaya koy
mak istiyorlarsa, ciddî olarak tartışırız. 

214 kişilik bir grupun; Anayasanın 84 ncü mad
desine göre, İçtüzüğün 10 ncu maddesine göre grup
ların bir aday üzerinde bağlayıcı karan olamayacağı
na göre, bir değerli arkadaşımız aday olarak ortaya 
çıktığı zaman, ona grupun 214 kişisinin birden oy 
vermesi nerede yazıyor? (A. P. sıralarından gülüşme
ler.) 

Değerli arkadaşlarım; şimdi yıl 1965, bak rakamlar 
burada, 256 kişi olduğunuz zaman 232 kişiyle Meclis 
Başkanı seçilmiş ve Cumhuriyet Halk Partinin oyla
rı da 232 rakamının içerisinde var. Neden? Çünkü 
bağlayıcı karar almak mümkün değil. 

Bir araya geliriz; Parlamentoyu çalıştırmak için, 
Meclisi çalıştırmak için nedir asgari müşterek; onla
rı tartışırız; adayları koyarız, adaylar kendilerini kor
lar ve bunun tartışması yapılır, oy verilir ve MecKs 
çalışmaya başlar. Ama; kafamızın belli yerlerinde 
- çok bölmelidir bazı insanların kafaları - her bölme
de birer tane tilki kuyruğu yatabilir. Şimdi siz, 5 ay
dır Türkiye'de Meclisi çalıştırmayacaksınız, 5 aydır 
buraya bakanlar gelmeyecek, 5-aydır burada sizin gö
reviniz, bakan olarak göreviniz... (A. P. sıralarından 
«Sizinkiler de yoktu» sesleri.) 

Bizim 1 aylık görevimizde bakanlar burada idi, 
siz yine gelmediniz o zaman, yine gelmediniz o zaman, 
yine burada bulunmadınız. 

Demin burada konuşan arkadaşımızın söylediği gi
bi, Meclis Başkanlığına yazılı önerge veriliyor, sözlü 
soru veriliyor, araştırma veriliyor, Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde çeşitli olaylar oluyor, ateşten gömlek ge
tirdiğiniz tedbirler paketi, zam paketi olarak halkın 
sırtına binmiş, halk inim inim inliyor; bunun hesabını 
burada sormak için milletvekilleri her parti grupun-
dan bekliyorlar, Meclis çalışmıyor. Neden çalışmıyor 
Meclis? Çünkü, 3 parti kendi arasından Meclis Baş
kanı benden seçilecek, senden seçilecek hesabı içeri
sinde. İşte gazetelerde; «Adalet Partisinden Başkan 
seçilecek» diye Sayın Başbakan söylüyor. Grup ka
rarı mı aldı? Anayasanın 84 ncü maddesi, İçtüzüğün 
10 ncu maddesi... Grup kararı mı aldı? «Adalet Parti
sinden seçilecek...» 

Millî Selâmet Partisi cevap veriyor; «hayır» di
yor, «öyle bir karar vermedik» diyor, «oradan seçile
mez» diyor. (A. P. sıralarından «Tahrik etme» sesleri.) 

Tahrik etmiyorum, gerçeği söylüyorum. 
Siz, bu gerçekler karşısında buraya çıkacaksınız; 

«Parlamento düşmanlarına birtakım imkânlar ve-
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riyor» diye suçlama yapacaksınız. Kim veriyor? Siz 
veriyorsunuz. «Parlamentonun vatandaş üzerindeki 
saygınlığına gölge düşürüyorsunuz» diyeceksiniz. Kim 
düşürüyor? Siz düşürüyorsunuz. 

O halde, bütün bunları çözmenin, Parlamentoyu 
saygın hale getirmenin, saygınlığını artırmanın, Par
lamento düşmanlarına birtakım vesileler vermemenin 
yolu Parlamentonun çalışır hale getirilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi meseleyi iyi niyetle 
ortaya koymaya çalışıyoruz. İstediğimiz bu; Parla
mento çalışsın. Başka bir şey istemiyoruz, başka hiç 
bir niyetimiz yok. Parlamentoyu çalıştırmak istiyor 
musunuz, istemiyor musunuz İstiyorsanız... 

ABDÜLLÂTİF ENSARİOĞLU (Diyarbakır) — 
Gelin C. H. P.'ye oy verin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu söz gayri ciddî bir söz; Parlamentoda 
bulunan milletvekili kişiliği ile bağdaşmayacak bir 
söz; böyle çok basit söylenecek bir söz; «Ona oy ve
rin, buna oy verin». Sözünüz varsa, sepette pamuğu
nuz varsa bilirsiniz, söylersiniz. Yerinizden laf at
mak bir hüner değil; incir çekirdeğini doldurmaz. 

Parlamentoya, Millet Meclisline Başkan seçilmesi
ni bu kafa ile ilânihaye sürdürecek miyiz? 11 Ara
lıkta mahalli seçimler olacak, o zamana kadar sür
dürecek misiniz? Onu da geçip, taa 1978 yılının içeri
sine kadar sürdürecek misiniz? Bunu yapmaya karar
lı mısınız? Hâlâ daha birtakım hesaplar içerisindesi
niz, hâlâ birtakım oyunlar içerisindesiniz. 

O halde değeri! arkadaşlarım biz, gayri ciddî bir 
tutum içerisinde bulunan kişileri uyarmak istiyoruz; 
başka hiçbir niyetimiz yok. Burada, Meclis Başkanını 
seçmeli; Parlamento çalışmalı; bunun vebali, bu Par
lamentonun içerisinde bulunan, sorumluluğunun bilin
cine varmış veya varmamış bütün kişilere aittir. Ba
kın bunu bilerek söylüyorum; altına kalın çizgiler çi
zerek söylüyorum, Ertem gibi gayri ciddî politika da 
yapmıyorum, polemik de yapmıyorum, kendi sorum
luluğumu başkalarının üzerine atmaya da çalışmıyo
rum; gelin bir an önce Meclis Başkanını seçelim. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Bırakın da se
çime başlayalım. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hani nere
de?... Daha hiçbir şey çıkaramadınız, hiçbir şey yap
madınız. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Şimdi seçime 
geçeceğiz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hiçbir şey 
yapmıyorsunuz. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım... 
tUNÇAY^İNfATARAÇI (Rize) — Yapacağız. 
HAYRETTİN UYSAL (peyamla) — Yok, yo*... 
İlla da Meclisi şu sebeple Başkansız bırakmak is

tiyoruz; defterimize yazılmış birtakım siyasî sorumlu
luklar var, Meclis o defteri açarsa bu sorumlulukların 
altında biz eziliriz. Bunu uzatmak için birtakım oyun
ları ye entrikaları tezgâhlamak için bunu yapmak isti
yorsanız bu vebal de şjzj kurtaramaz. Buraya çıkar
sınız, «JJunu sormayan namerttir» djye spylersiniz; iş
te o sözü hatırlatıyorum size... 

BAŞKAN — Süreniz çjpjmuştur Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Eğer o söz
cüğün size iade edilmesini istemiyorsanız, MecHsin 
Başkanını seçmek için gayret gösterirsiniz. 

Saygılar sunanm değerli arkadaşlarım. (C. H. P. 
şualarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Görüşme tamamlanmıştır. 
Bir önerge daha yardır; Sayın Muammer Ak-

soy üç daktilo sahifesi olarak Başkanlığımıza intikal 
eden önergelerinde; İçtüzüğün ve Anayasanın devam
sızlıkla ilgili maddeleri yorumlanmakta ve İçtüzük 
hükümleri arasında boşjuk bulunduğu belirtilmekte
dir. Sonuç olarak da,, bu fçtijzük boşluğunu doldur
mak amacı ile bir görüşme açılıp karar verilmesi is
tenmektedir. • 

İçtüzüğümüzün 61 nci maddesine göre, gündemde 
olmayan hiçbir konu hakkında görüşme açılamaya
cağından ve söz, verilemeyeceğinden bu önergeyi işle
me koymamız mümkün değildir. 

ip . — SEÇİMLER (Devam) 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi (Devam) 
BAŞKAN — Başkanlık seçimine geçiyoruz. 
Başkanlık için Siirt Milletvekili Sayın Nebil Ok

tay ve Van Milletvekili Kinyas Kartal aday gösteril
mişlerdir. (A. P. sıralarından «Bir önerge var» sesle
ri.) 

Başkanlığa yeni aday gösterme önergesi gelmiştir, 
okutuyorum: 

Şaym Millet Meclisi Başkanjığına 
Millet Meclisi Başkanlığı için İzmir Milletvekili 

Ali Naili Erdem'i aday olarak gösterdiğimizi arz ede
riz. 

Aydın 
Bebiç Tozkoparan 

Bursa 
Ali Elverdi 

Rize 
Tuncay Mataracı 

Kocaeli 
Adem Sanoğlu 

İzmir 
Zeki Efeoğlu 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Adana 
Halit Dağlı 
Kırşehir 

Mustafa Eşref oğlu 
Gümüşhane 

Mehmet Çatatbaş 

BAŞKAN — Geçen birleşimlerde 20 tur seçim 
oylaması yapılmıştır, şimdi 21 nci tur oylamaya geçi
yoruz. 

Oylama geçen birleşimlerdeki gibi yapılacaktır, fici 
sayın Divan Üyesi lütfen Komisyon sıralarındaki yer
lerini alsınlar. 

Bu Yur oylamada üç mühürlü oy pusulaları kulla
nılacaktır. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için ad çekmek su
reliyle beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit ediyo
rum: 

Sayın H&met Çetin?... Burada. 
Sayın Mustafa Gazalcı?..» Burada. 
Sayın Nurettin Ok?... Burada. 
Sayın Tevf ik Koraltan?... Burada. 
Sayın Ertuğrul Günay?... Burada. 

pyjamaya Adana ilinden başlıyoruz. Yalnız, sa
dece adjş okunan sayın üyelerin kürsüye gelmelerini 
rica ediyorum. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 

Yok. Oylama ilemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 21 nci tur 

seçime 390 milletvekili katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyla
rı almışlardır. 

Mehmet Nebjl Oktay 
Al» Naili Erdem 
Kinyas Kartal 
Ceşitü 
İptal 

Toplam 

168 
164 

8 
4 
9 

37 

390 
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Arz olunur. 
Üye 

İstanbul 
Hikmet Çetin 

Üye 
Çankırı 

Nurettin Ok 
Üye 
Ordu 

Üye 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 
Üye 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

Ertuğrul Günay 

BAŞKAN — Bu sonuca göre, seçim için yeterli 
salt çoğunluk saağlanamamıştır. 

22 nci tur seçim oylamasına başlıyoruz. 
Bu oylamada bir mühürlü oy pusulası kullanıla

caktır. 
Sayın milletvekilleri, gizli oylama şeklim tekrar 

hatırlatıyorum: İki Sayın Divan Üyesi Başkanlık Di
vanı kürsüsünün sağ tarafındaki komisyon sıraların
da yer alacaklardır. Bir sayın Divan üyesinin önün
de, adı okunan milletvekiline verilmek üzere mühür
lü oy pusulası ve zarf bulunacaktır. Diğeri ise, oy 
pusulası ve zarfı verilen milletvekilini yoklama cet
velinden işaretleyecektir. 

Sayın üyeler, kürsü üzerinde bulunan iki ayrı hüc
rede oy pusulasına adaylardan birinin ismini yaza
cak veya yazmayacak; ancak bu oy verme işlemi mut
laka hitabet kürsüsünde hücrede yapılacaktır. Bilâha-
ra, oy pusulası da hücrede zarfa konulduktan sonra, 
kürsü üzerine konulacak oy kutusuna atılacaktır. 

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konula
caktır. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır. 

Ayrıca, sayın üyelerin oylamada dikkat edecekle
ri hususları da belirtmek isterim: 

Adaylardan birinin sadece adının veya sadece 
soyadının yazılması tereddüt doğuracağından adını 
ve soyadını veya en azından adının baş harfi ile 
soyadını yazmaları gereklidir. 

Ayrıca oy pusulasında oyun kime ait olduğunu 
belirtecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya 
renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy pusulası 
geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy hiçbir surette işaret 
taşımayacaktır. 

Bu adayların dışında aday ismi yazıldığından, bu 
oylardan Başkanlığa aday olabileceklere verilen oy
lar gereçli sayılır. 

Başkanlık kürsüsündeki Divan üyeleri ve görevli
ler, gizli oy hücrelerini göremeyecek şekilde sandal
yelerini geri çekeceklerdir. 

Bu hususu temin için 13 ncü Birleşimde alınan 
karar gereğince Divan Üyesi oturduğu yerden ad oku
yacaktır. 

Tekrar hatırlatmak istiyorum; karışıklığa mey
dan verilmemesi için, Divan üyeleri, adı okunmayan, 
sırası gelmeyen sayın üyelere oy pusulası vermeye
ceklerdir. 

Oylamanın sayım ve döküm işi için, ad çekmek 
suretiyle beş kişilik Tasnif Komisyonunu tespit edi
yorum: 

Sayın Kenan Durukan (Ankara)?... Yok. 
Sayın Sümer Oral (Manisa)?... Yok. 
Sayın Mehmet Sabri Kılıç (Urfa)?... Yok. 
Sayın Bilâl Taranoğlu (Ordu)?... Yok. 
Sayın Ferit Gündoğan (İstanbul)?... Yok. 
Sayın Faruk Sükan (Konya)?... Yok. 
Sayın Hasan Vamık Tekin (Giresun)?... Yok. 
Sayın Kemal Tabak (Adıyaman)?... Yok. 
Sayın Mehmet Celâl Bucak (Urfa)?... Yok. 
Sayın Ferhat Arslantaş (İzmir)?... Yok. 
Sayın İhsan Ataöv (Antalya)?... Burada. 
Sayın Metin Tüzün (İstanbul)?... Yok. 
Sayın Hasan Esat Işık (Bursa)?... Burada. 
Sayın Hüseyin Erkanlı (Tunceli)?... Yok. 
Sayın Zeyyat Mandalinci (Muğla)?... Yok-
Sayın Zeki Çeliker (Siirt)?... Burada. 
Sayın Halil Karaath (Bursa)?... Yok. 
Sayın Sami Kumbasar (Rize)?... Yok. 
Sayın Kemal Şensoy (Ordu)?... Yok. 
Sayın Erol Saraçoğlu (Ankara)?... Yok. 
Sayın Ramazan Çalışkan (İçel)?... Yok. 

Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu (Ankara)?... Bu
rada. 

Sayın Ali Nihat Karol (Kastamonu)?... Burada. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye 
var mı?... 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) ' 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 22 nci tur 

seçime 324 milletvekül katılmış ye neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Ali Naili Erdem 
Nebil Oktay 
Kinyas Kartal 
Çeşitli 
tptal 
Boş 

Arz olunur. 

Üye 
Antalya 

İhsan Ataöv 

Toplam 

144 
129 

9 
5 
4 

33 

: 324 

Üye 
Bursa 

Hasan Esat Işık 

Üye Üye 
Siirt Ankara 

Zeki Çeliker İsmail Hakkı KöyKioğhı 
Üye 

Kastamonu 
Ali Nihat Karol 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığı adaylığından çekildiğimi 
saygı ile arz ederim. 

Siirt 
Nebil Oktay 

BAŞKAN — Bu sonuca göre seçim için yeterli 
salt çoğunluk sağlanamamıştır. Çalışma süremiz bir 
tur daha yapmaya yetmeyeceğinden, Başkan seçimi
ne devam etmek için 20 . 10 . 1977 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,26 

»« -« 
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