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I < GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Danışınla Kurulunun : 
MKet Meclisli Başkanının bir ara önce seçilmesi

ne çözüm ansımak amacıyle temasların sürdürülmesi" 
»e ve mliiletvekilîerıkıin kendi aralarında fikir oüuştur-
malarına olanak sağlamak üzere Genel Kurul çalış
malarına 9 Kasım 1977 Çarşamba günü sıaat 15.00'e 
kadar ana verilmesine ilişkin önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 9 Kasım 1977 Çarşamba 

gönü saat 15.0K>'ie toplanılmak üzere Birleşime 
15.37'de son verildi, 

Geçici Divan Üyesi 
Geçidi Başkan Mardin 
Kinyas Kartal Metin Musaoğlu 

Geçici Divaaı' Üyesi 
Adana 

Nedim Tarhun 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : SeJâhattM Öcafl (Ankara), Ertuğrul Günay (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birleşimini açıyorum, 

İL -H YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak sureliyle yoklama ya
tır; Sayın üyelerin, yüksek sesle işaret etme* 

lerinıi rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır gündeme ge

çiyoruz, 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına giden İçişleri Bakanı 
Korkut Özal'a, İmar ve İskân Bakanı Recai Kutan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/29) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; 
okutup* bilginlerinize sunacağım: 

Mffle* Meclis! Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı Prof. 

Korkut Özal'ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, 

İmar ve İskân Bakanı Recai Kutan'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz edenim, 

Fahri & Koruttuk: 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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IV. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
'BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 

Başkanı seçknj yapılacaktır; yeni aday gösterme 
önergeleri vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Trabzon Mffieitvekili Ömer Çakıroğlu'nu Başkan

lığa aday gösteriyorum, 
Saygılarımla. 

Kütahya Zonguldak 
Afi İrfan Haznedar Ahmet Güitekin Kızıhşık 

Sayın Başkanlığa 
Trabzon Miîîetvekîii Sayım Ömer Çakıroğlu'nu 

Büyük MHfflet Meclisti Başkanlığına aday gösterdiği-' 
mm saygılarımızla arz ededız. 

Bursa Gümüşhane 
Alî Elverdü Mehmet Çaıtalbaş 

Bursa İsparta 
Ha3H Karaath Yakup Üstün 

Abduînıuttalip Gül 

BAŞKAN — Başkan seçimii konusunda bir öner
ge verilmiştir; okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanhğma 
Millet MecIM Başkanının seçiminle yardımcı ol

mak ve bugüne kadar geçirilen tecrübelerdi ışığı 
altında, izlenmesi gerekli yolu aydmhğa çıkarmak 
asmacıytîa, Tüzüğün 73 ncü maddesine göre, bu ko
nuda bir görüşme açılmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri 
Turhan Feyzüoğtu 

BAŞKAN — Bu nedenle, okunan önergedeki iste
me uygun olarak, İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre 
hür görüşme açıyorum. 

Bu görüşmede, gruplar adına birer üye ile, şahıs-* 
lam cdına iki üye konuşacaklardır.* 

Şahsı adına* Sayın Turhan Feyaıoğlu, buyurun 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym Baş
kan, teşekkür ederim. 

Çok değerli arkadaşlamn* Mîllet Meclisi Baş
kam seçimi konusunda ikinci defa huzurunuzu işgal 
ediiyorum. 

Seçimlerde» bu yana beş ay geçmiştir; Millet Mec
IM Başkanının hâlâ seçilememiş olmasını haklı gös
terebilecek Mç bir sebep yoktur. Bu iş bizim işimiz 

değiMlir, hükümet işi değijldtir, parti başkanlarının 
işi değiktirj Mec&in işidri, mîîfedvekilerinlin işidir 
deşmekle, işin içinden çıkamayız; bu, Medüsîn üyesi 
cüan herkesin, irili ufaklı bütün partilerin, bütün par
ti yöneticiiîeı-£n£n, üzerine eğümeleri gereken, hepi
mizin derece derece sorumluluğunu taşıdığımız bir 
noktadır, bir konudur. 

«Meçisin beş ay tatil yapma hakkı vardır; Ana
yasamız bu imkânı vermiştir» demekle de işin içindeni 
çıkamayız^ Evet, bir Meclis tatile güdebilir değerli 
arkadaşlarım; ama tatilde iken dahi, bütün organla
rı ite kurulmuş öîan bir Meclis, M'iöîöt Meclîsinin 
seçilmiş Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü iç 
ve dış sorunları görüşmek üzere toplantıya çağırılır 
ve derhal görev yapabiMr; Türkiye Büyük MHet 
Mecüüsi Müşterek Toplantısı yapılabilir, konular gö-
rüşü!eb;3;r; Meclis çalışma halindedir, her an çağı-
rtîma ve çalışma imkânına sahip bir hailde dür. Tatile 
gitmekle, organlarım kurmamış olmak arasında bü
yük bir fark vardır. 

'Cumhuriyetin temel taşı, Türk/iye Büyük Millet 
Meclisidir^ Anayasamız^ Meclisimize bazı görev
ler vermiştir; 64 ncü maddesi, 66 nci maddesi, 66 nen 
maddesyle.. Bu görevleri, Türkiye Büyük MMe-t 
Meclisi adınla yapabilecek başka hiç bir devlet organı 
yoktur devredemeyiz ki bu görevlerıi. Türklye'niin 
dış güvenliği ile ügili, dış îlişkilerlîyle ilgili, Devletin 
varlığıyla ilgili bazı konularda karar verme yetkisi, 
münhasıran Anayasamızın bahsettiği maddelerine gö
re bu Meclise aittir, 

Tunikliye her an, dış ilişkileri bakımmdan veya 
Devletin güvenliği bakımından olağanüstü bir durum
la karşı karşıya kalabilir, karar alması gerekebilir; 
«Zorlarız o zaman usuîlerıi, Geçici Başkanın Baş
kanlığında yaparız» mı diyeceğiz? Geçici Başkan 
Başkanlığında yapaibiliyorsak, çalışmaya başSayaSım^ 
Son derecede önenıfii, hayatî sorunlarla Türkiye şu 
anda karşı karşıyadır; ama Millet Meclisi olarak Ge
çici Başkan Başkanlığında bunları konuşamıyoruz 
diye kendi kendimizi bağlamışız, Başkanı da seçe-< 
itiliyoruz^ 

Yasama yetkisini devredebileceğimiz başka bir he
yet yoktur. Hükümeti denetleyebilecek başka bir 
Meclis yoktur. Ekonomik sorunları bir Genel Gö
rüşme ile konuşan Cumhuriyet Senatosu dahi, Hü
kümeti denetleme bakımından bu Meclise Anayasanın 
vermiş olduğu yetkilere sahip değildir^ 
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[Değerli arkadaşlarım; o halde, hep birden kabul 
edelim ki, Devletfimli'zln kuruluşunda şu anda kat
lanılması kolay olmayan bir eksiklik yardır, rejimim 
işemesinde bir eksiklik vardır. Atatürk, Mili Mü
cadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak 
başlatmıştır. Son 57 yılda Türkiye'yi Meriye götü
ren ne yapılmışsa, ileriye doğru hangi büyük adım 
atılmışsa, hangi hayırlı adını atılmışsa bunların hep
sinde bu kutsal müessesenin, bu büyük müessese
nin payı vardır, izi vardır, şerefi vardır, katkısı 
vardırJ Her şey Türkiye Büyük Millet Meclisiyle 
başlamıştır; Devletimizin kuruluşu ve ne yapılmışsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yapılmıştır. 

Yarın 10 Kasım; Atatürk'ün manevî huzuruna 
parti yöneticileri olarak, Türkiye Büyük MiHet Mec-
tiisi temsilcileri olarak çıkacağız ve Meclisimizin ilk 
Başkanının huzuruna, 5 aydan beri Başkanını seçe
memiş insanlar olarak çıkmamız tehlikesi belirmiştir. 
Daha önce seçelim Başkanımızı, Artık, meseleler 
aydınlığa kavuştu. Hangi yoldan neticeye ulaşama
yacağımız ve hangi yoldan neticeye ulaşmanın müm
kün olduğu, artık, sanıyorum ki, sağduyu sahibi her
kesin görebileceği kadar aydınlığa kavuştu. Esasen, 
geliniz hep beraber katılaşmış durumları bir yana 
bırakarak, şu 16 yılık uygulamaya bir göz atalım 
ve 16 yıl içinde şimdi arz edeceğim çözüm dışında 
her hangi bir çözüm uygulamak mümkün oilmuş mu; 
elimizi vicdanımıza koyalım, hangi sıralarda oturur-
sak oturanım, buna bir teşhis koyalım. 

16 senedir, ne Cumhuriyet Senatosunda, ne Mil
let Meclisinde zaman zaman çekiştirilen, zaman za
man eleştirilen, en çok üyesi olan partiden üye seçme 
formülü dışında her hangi bir uygulama gerçekfleş-
tilrıDememıiştir, 16 yıldan beri bunun bir tek istis
nası Cumhuriyet Senatosunda görülmedi Cumhuri
yet Senatosunda Adalet Partisi her zaman tek başına 
çoğunlukta mıydı? Hayır, Adalet Partisi içinde, 
Adalet Partisinin yöneticilerinin seçilmesini arzu et
tikleri anlaşılan aday dışında aday mı çıkmıyordu? 
Aday da çıkıyordu, iki aday çıktığı da oluyordu. 
Yani, Adalet Partisi dışında bazı grupların, bazı 
senatörlerin desteği olmadan Senatoda Başkan seçe
meyeceğimiz günler oldu; ama 16 yılda, 15 yıl sürey
le Cumhuriyet Senatosu Başkanlığım bir Adalet 
Partili arkadaşımız yaptı, dalma Adalet Partisinde 
kaldı Senato Başkanlığı. Neden?.. Çünkü, 15 yıl sü
reyle Adalet Partisi o Mecliste en çok üyeye sahip 
parti durumunda Mi. Son 5 aydan beri de el de
ğiştirdi Başkanlık parti değiştirdi -Başkanlık ma
kamı parti makamı olmamakla beraber- Cumhuri

yet Ha3k Partili bir Başkan, o menşeden gelen bir 
Başkan, tarafsız görev yapması gereken bir Başkan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanıdır. Neden? Çünkü, 
aritmetik ilk defa, 16 yıldan beri ilk defa, son 5 ayda 
Cumhuriyet Halk Partisini Cumhuriyet Senatosunda 

j en çok üyesi oîaın parti durumuna getirdi de ondan. 
Bu değişikliği kimse yadırgamadı veya bu değjişıikik 

I dışında formüller yürümedi 
GeJe&n Millet Meclisine: 
Değerli arkadaşlarım; 
20 nci yılımı doldurdum, Allah kısmet eder de 

devrenin sonuna kadar görev sürdürebilirsek, çey
rek asra yaklaşan bir Parlamento hayatı olan bir 
insan olarak, sizlere sadece bu tecrübe ile ve 16 se
nedir her Başkan seçimi düğümlenişinde karınca ka
derince; mebus olarak, hükümet üyesi olarak, mu
halefet partisi başkanı olarak, muhalefet partisi üye
si olarak, iktidar partisi üyesi olarak veya grup baş-
kanvekili olarak içinde bulunduğum olaylardan al
dığım ilhamla bir ricada bulunmak istiyorum. 

I Geçenlerde de bunu arz etmiştim; 1961'de mese
le düğümlendiğinde şimdikinden farklı bir durum 
yoktu; aşağı yukarı şimdikine benzer bir durum var
dı. En çok üyesi olan Grup, Cumhuriyet Halk Par
tisi idi; Adalet Partisi ikinci sırada idi ve katkıları 
olmadan başkan seçimi mümkün olmayacak başka 
gruplar da vardı; C. K. M. P. vardı, Y. T. P. vardı. 
Başlangıçta her gruptan bir aday çışktı-geçen gün 
de arz ettim-Tahsin Demiray hoca çıktı, Avni Do
ğan, Fuat Sirmen aday oldu, Y.T.P.'den Yusuf Aziz-
oğîu aday olarak çıktı, Millet Partisinden Profesör 
Abdülhak Kemal Yörük başkan adayı olarak çıktı. 
Her partiye mensup arkadaşlar inatla daha çok ken
dilerine yakın gördükleri arkadaşlarına rey vermeye 

I devam ettikçe turlar uzadı, uzadı; ama şimdiki gibi 
5 ay değil. Tur sayışma bakarak, o zaman da şu ka
dar tur yapılmış deniyor ama, gece yarılarına kadar 

I çalışıyorduk biz ve zannediyorum dördüncü veya be
şinci gün çok değil, beşinci ay değil; dördüncü ve-

I ya beçinci gün bu Mecliste partiler arasında anlaş
madan başka çare olmayacağı, turlar yüzlerce gün 

t devam etse, binlerce tur yapılsa bir uzlaşma olma
dan sonuca varılamıyacağı anlaşıldı. Bu kürsüde ilk 

I defa, «Gelin, partiler arasında bir uzlaşma ile bunu 
çözmek üzere ara verelim; grup yöneticileri, parti 

I başkanları, kimden, hangi seviyede isterseniz, çıkıp 
yukarıda bir odada toplanalım; bu işe bir çözüm bu-

I lalım» teklifini ben yaptım, «Centilmen anlaşması» 
sözcüğünü de ilk defa bu kürsüde, yanılmıyorsam, 

I ben kullandım. 
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O günden bu yana geçirdiğimiz her tecrübede, 
her-düğümlenmede tekrar tekrar ortaya çıktı ki, bir 
siyasî partinin tek başına çoğunlukta olduğu zaman
larda bile muhalefetle az çok diyalog kurmadan ve 
o siyasî parti içinde o adaya, en başta giden adaya 
rey vermeyen kimselerin esirgedikleri reyleri tamam
lamak için dışarıdan biraz destek sağlamadan Baş
kan seçimini gerçekleştirmek hiçbir defasında müm
kün olmamıştır; 16 senedir mümkün olmamıştır. 

Birçok defa bu yerleşmiş geleneğin dışına çıkma
ya çalışıldı, hiçbirinde netice alınmadı. Bugün mu-
halefetdesin de, iktidar kanatlan içinden birisinin 
seçilmesine.. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur efendim. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — izin ve
rir misiniz tamamlayım?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Süreden 

haberdar olmadım, ikazda bulunmadınız; lütfedin. 
BAŞKAN — Tabiî beyefendi, cümlelerinizi ta

mamlayın. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Çok sık 

kürsüye gelmiyoruz, Mecliste de çok uzun müzakere 
yapmak fırsatım bulmuyoruz. Sağ olun efendim. 

Şimdi 1975 yılında Hükümet ortağı idik, Başba
kan Yardımcısı idim. Koalisyon kanatları içinden 
Başkan seçilmesi tezi o zaman da ortaya atıldı, çık
madı. Sayın Demireî'e bugüne kadar açıklanmamış 
olan bir mektup yazdım, mektup burada. 22 .12 .1975 
tarihinde yazdığım bu mektubun suretini diğer ko
alisyon ortaklarının parti başkanlarına da gönderdim. 
Orada da uzun uzun, «Hiçbir partinin tek başına ço
ğunlukta olmadığı dönemlerde şöyle oldu, şu oldu 
bu oldu» diye anlatarak, neticede, «Şu kadar yıldan 
beri yerleşmiş olan gelenekler çerçevesinde bir uz
laşmaya varılmak üzere, iktidar ve muhalefet parti
leri arasında görüşmeye derhal başlamalı ve yerleş
miş gelenek çerçevesinde bunu çözmeliyiz, Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak biz bunun dışında düşün
celere artık iltifat etmenin mümkün olmadığı kanaa-
tına kesinlikle varmış bulunuyoruz» şeklindeki öne
rimizi o zaman da belirttik. Hükümette idik, çıkış 
yok; ne kadar bekleyecektik arkadaşlar, ne kadar 
bekleyecektik?.. Tarafsız üye olarak Allah rahmet 
eylesin, hatırasını geçen dönemde bulunanlar, evvel
ki dönemlerde bulunanlar yâd ederler. Tarafsızlığı, 
lekesiz, gökjesiz tarafsızlığı üzerinde tek Meclis üye
sinin tereddüt etmediği Kemal Ziya öztürk arkada
şımızı seçmek mümkün olmadı. Mümkün olmadı, 

nazari olarak çoğunluk bulunmasına rağmen.. So
nunda geldik, döndük, dolaştık 16 yıldan beri de-
vam eden gelenek çerçevesinde bir çözüme vardık. 

Bugün için söyleyeceğim şudur: Bu işi daha faz
la uzatmanın ve hele «Mahallî seçimden sonrasına 
kalsın; bir ay* birbuçuk ay daha Meclis Başkansız 
kalsın» demenin âlemi yoktur. Çok rica ediyorum 
bunu bitirelim. 

Bunu bitirmekte sayılamayacak kadar yarar var
dır. Daha fazla uzatmakta yüce, kutsal çatı bakımın
dan, bu çatı altında vazife gören her* birimiz bakı
mından yıpranma vardır. Milletin karşısında cevap
lamakta güçlük çektiğimiz sorulara muhatap olma 
vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, biz bu vebale katlana
mıyoruz. Bunu uzatmanın vebali vardır. Milletimiz 
önünde ve tarih önünde bir defa daha rica ediyoruz: 
16 yıldan beri netice vermiş olan yola dönelim. 16 
yıldan beri denenmiş ve hiçbir defasında sonuç ver
memiş olan, bu defa da sonuç vermeyeceğine hangi 
partiden olursa olsun, kiminle konuşursak konuşalım, 
her sağduyu sahibi arkadaşımın «Evet, anlaşdmıştırki 
bu yol dışında sonuç almak mümkün değildir» diye 
yüzyüze konuşmalarda kabul ettiği bir duruma rağ
men; «Evet, bunun dışında çözüm olmuyor, çıkaramı
yoruz, seçemiyoruz» denmesine rağmen, bir çıkmaz 
yolda ısrar etmeyelim. 

Bunu çözmemek için sebep yoktur. Nihayet bu
raya oturacak olan Sayın Başkan güpegündüz frak gi
yen bir insandır; dışarıda günlük elbisesini çiviye asar
ken parti bağını da çiviye asması zorunlu olan insan
dır. Kişiliği üzerinde partiler arasında konuşma yapıl
sın. En çok üyesi olan gruptan, onların emrettiği, 
onların dikte ettiği bir insan seçilsin diye bir gelenek 
yok. Tam aksine Meclisin büyük bir çoğunluğunun 
«Evet, bu arkadaşımız tarafsız başkanlık yapabilir» 
diye üzerinde birleşebileceği bir arkadaşı seçmek için 
el ele verelim, el ele veriniz. 

Bu konuda neticeye müessir olabilecek durumda 
olanların, hiç değilse bir siyasî partinin bu düğümü 
çözecek adımı atmasını beklemek bu milletin hakkı
dır. Bu Meclis Başkanının seçilmesini, -düşünemiyorum 
ama-istemeyen bir iki kişi olur mu bilmiyorum? Ol
mayacağını tahmin ediyorum; ama diyelim ki, bu 
Meclis Başkanının seçiminin gecikmesinde yarar uman 
bulunabilir, yarar umanlar bulunabilir ama millet he
sabına ne yarar olabilir? Siyasî partilerimizin herhan
gi birisi için bunda ne yarar olabilir? Bunu görmek 
imkânını bulamıyorum. 
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Bu yolda gerekli adım atdmazsa, yarın huzurun
da, manevi huzurunda saygı duruşu yapacağımız bu 
Meclisin ilk Başkanının ruhu, Mustafa Kemal'in ru
hu muazzep olacaktır, milletimiz azap duyacaktır. 
Bu kutsal çatı altında millet vazifesi gören her birimi* 
bundan müteessir olacağız, her halde üzüntü duya
cağız. 

Millet ve tarih önünde bu seçimin gecikmesinden 
dolayı hepimiz birtakım ithamlara maruz kalacağız. 
16 yıldan beri netice vermemiş yollar meydandadır. 
16 yıldan beri daima dönüp dolaşıp geldiğimiz çö
züm meydandadır. Bu itibarla, bu çözüme dönülme
sini istirham ediyorum. Meclis Başkanının kişiliği üze
rinde dikkatle durulmasında, zannediyorumiki bütün 
partiler mutabık olurlar. Meclisimizi her şart altında, 
her türlü maceraya karşı, her türlü müdahaleye karşı 
cesaretle, güçle koruyacak kişilikte, Meclisin saygın
lığım, Anayasadan doğan haklarını herkese karşı ko
ruyabilecek güçte bir arkadaşı, elbirliğiyle, hepimizi 
birden temsil etmek üzere bu yüce makama getirme
nin tedbirini arayalım. Bu Mecliste bu çapta insanla
rı, samyorumki, gelenek çerçevesinde bulmamız im
kansız olmayacaktır. 

Bu gelenek çerçevesi dışına çıkarak da meseleyi 
çözmenin mümkün olmayacağını bir defa daha arka
daşlarımın dikkatine arz ediyorum. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığı için gün
demimize geçiyoruz. 

Başkanlık için, İzmir Milletvekili Sayın Kaya Ben
gisu aday gösterilmiş; ayrıca Trabzon Milletvekili Sa
yın Ömer Çakıroğlu da aday gösterilmiştir. 

Geçen birleşimlerde 32 tur seçim oylaması yapıl
mıştır şimdi 33 ncü tur oylamaya geçiyoruz. Oylama 
geçen birfeşimlerdeki gibi yapılacaktır. İki sayın Di
van Üyesi lütfen Komisyon sıralarındaki yerlerini al
sınlar. Bu tur oylamada üç mühürlü oy pusulaları kul
lanılacaktır. 

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

Sayın Erol Tuncer?. Yok. 
Sayın HaKl Akgül?.. Yok. 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu?. Yok. 
Sayın Abdulkerim Doğru?.. Yok. 
Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Burhan Garip Şavh?.. Yok. 
Sayın Ömer İhsan Paköz?. Yok. 

Sayın Mustafa Yılankıran?.. Burada. 
Sayın Hasan Ekinci?. Burada. 
Sayın Hüseyin Kaleli?. Burada. 
Sayın Mehmet Emekli?.. Burada. 
Saym İsmail Hilmi Dura?.. Burada. 
Sayın üyelerin, adı okunmadan oy kullanmamaları

nı rica ederim. Divan Üyelerinin, adı okunmayan üye
ye oy pusulası vermemelerini rica ederim. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, görevim dolayısıyle izin rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ederim. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN —Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. («Var» sesleri) Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar 

efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş- . 
tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 33 ncü tur 

seçime 338 milletvekili katılmış ve neticede aşağıda 
isimleri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Sivas Artvin 
Mustafa Yılankıran Hasan Ekinci 

Üye Üye 
Konya Bursa 

Hüseyin Kaleli Mehmet Emekli 
Üye 

Kastamonu 
İsmail Hami Dura 

Kaya Bengisu : 186 
Ömer Çakıroğlu : 120 
Çeşitli : 9 
Boş : 12 
İptal oy : 11 

Toplam : 338 

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

34 ncü tur seçim oylamasına başlıyoruz. Bu oyla
mada bir mühürlü oy pusulaları kullanılacaktır. 

Tasnif komisyonu için ad çekiyorum: 
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Sayın Emin Altınbaş?... Yok. 
Sayın Ali Haydar Veziroğhı?... Yok. 
Sayın Kemal Şensoy?... Yok. 
Sayın Turan Fırat?... Burada. 
Sayın Abdurrahman Köksaloğlu?... Yok. 
Sayın Mehmet özkaya?... Yok. 
Sayın Yaşar Göçmen?... Burada. 
Sayın Ömer Barutçu?... Burada. 
Sayın Bekir AdıbelM?... Burada. 
Sayın Cemal Aktaş?... Yok. 
Sayın Zeki Eröğlu?... Yok. 
Sayın Mehmet Çatalbaş?... Burada. 
Sayın Divan Üyeleri, lütfen yerlerinizi alınız. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

sa lütfen kullansın. 
Oyunu kullanmayan saym üye var mı?.. Yok* 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların aynım yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 34 ncü tur 

seçime 197 milletvekili katılmış ve neticede ekseriyet 
olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılamamıştır. 

Arz olunun 
Üye Üye 

Malatya Diyarbakır 
Turan Fırat Yaşar Göçmen 

Üye Üye 
Zonguldak Ankara 

Ömer Barutçu Bekir AdıbelK 
Üye 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Bu sonuca göre, çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından, Başkan seçimine devam 
etmek için 10 Kasım 1977 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.12 
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