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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 37 nci 
tur oylamada, gösterilen adayların gerekli oyu sağla-
yamamaları üzerine: 

17 Kasım 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.08'de son verildi. 

Geçici Divan Üyesi 
Geçici Başkan Konya 
Kinyas Kartal Aydın Menderes 

Geçici Divan Üyesi 
Tunceli 

Ali Haydar Vezir oğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan Kinyas Kartal 

GEÇİCİ DtVAN ÜYELERİ : Nedim Tarhan (Adana), Metin Musaoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birleşimi
ni açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 
Gündemimize göre, Millet Meclisi Başkanı seçi

mi yapılacaktır. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, yüksük sesle işaret etmele
rini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 

m. 
1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre, MUIet Meclisi 

Başkanı seçimi yapılacaktır. 
İki önerge vardır; okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Grupumdaki milletvekili arkadaşlarımın gösterdi

ği, unutamayacağım güven sonucu Millet Meclisi 
Başkanlığına aday gösterilmiş ve şimdiye kadar en 
fazla oyu toplamış bir aday olmama rağmen, seçil-

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Grup Başkanvekili olarak maruzatım var. 

Bugün, biz de temenni ediyoruz ki, Başkan seçi
lecektir. Böyle bir günde, gelen ve gelmeyen belli 
olsun; lütfen yoklama yapar mısınız? 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin bi
rer tezkere ile lütfen, Başkanlığa, geldiklerini bildir
melerini rica ederim. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyorum. 

mek için yeterli oyu sağlayamadığım gibi, son turlar
da oylarımın eskisine oranla düşmüş bulunması, aday
lıktan çekilmemin doğru olacağı kamsını doğurmuş
tur. 

Oylarımın düşmesine, yerel seçimler için bölge
lerine gitmiş olan birçok milletvekili arkadaşımın top
lantıya yetişememesinin sebep olduğunu biliyorum. 
Fakat, gerek benim için, gerek bana güven duyarak 
adaylığımı öneren arkadaşlarım için birinci derece

li. — YOKLAMA 

— SEÇİMLER 
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de Önemli olan, benim Başkan seçilmemden evvel, 
Millet Meclisimize bir Başkan seçilerek, Meclisimi
zin biran önce çalışmaya başlayabilmesidir. önü
müzdeki bayram tatilinin geçmesini ve yerel seçimle
rin yapılmasını beklemek, Başkan seçimini daha da 
geciktirebilir. Bu bekleyişin, bazı parti grup yetkili
lerini, Anayasamızın ve içtüzüğümüzün ruhuna ay
kırı düşebilecek anlaşmalar yapmaya itici eğilimler 
doğurmakta okluğu sezilmektedir. 

Bu sakıncalı, bekleyişten kurtularak, Başkan seçi
mini çabuklaştırmak ve oylarına gereksinme duyulan 
diğer partilere mensup milletvekili arkadaşlarımın 
ileri sürdükleri isteklere uyulmasını kolaylaştırmak 
için, şimdiye kadar şerefli bir görev bilerek sürdür
düğüm Başkanlık adaylığından çekiliyorum. 

Bana güven gösteren arkadaşlarıma şükranlarım] 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Kaya Bengisu 

(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
Millet Meclisi Geçici Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlığına, Zonguldak Milletve
kili Sayın Cahit Karakaş'ı aday olarak öneririz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya Ankara 

Hayrettin Uysal AHan öynven 

BAŞKAN — Başkanlık için, Trabzon Milletveki
li Sayın Ömer Çakıroğhı ve Zonguldak Milletvekili 
Sayın Cahit Karakaş aday gösterilmişlerdir. 

Geçen birleşimlerde 37 tur seçim oylaması yapıl
mıştır; şimdi 38 nci tur oylamaya geçiyoruz. 

Oylama, geçen birleşhnlerdeki gibi yapılacaktır. 
İki sayın Divan Üyesi lütfen komisyon sıraların

daki yerlerini alsınlar. 
Bu tur oylamada iki mühürlü oy pusulaları kul

lanılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, oylamaya geçmeden evvel 

gizK oylama şeklini tekrar hatırlatıyorum: sayın üye
ler, kürsü üzerinde bulunan iki ayrı hücrede oy pu
sulasına adaylardan birinin ismini yazacak veya yaz
mayacak, ancak bu oy verme işlemi mutlaka hitabet 
kürsüsündeki hücrede yapılacaktır. Büâhara, oy pu
sulası da hücreden zarfa konulduktan sonra, kürsü 
üzerine konacak oy kutusuna atılacaktır. Hücrelere 
aynı renk tükenmez kalemler konulacaktır; sayın üye
ler bu kalemleri kullanacaklardır. 

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri husus
ları da belirtmek isterim: Adaylardan birisinin sade

ce adımn veya sadece soyadının yazılması tereddüt 
doğuracağından, adını ve soyadını veya en azından 
adının baş harfiyle soyadını yazmaları gereklidir. 
Ayrıca, oy pusulasında, oyun kime ait olduğunu be
lirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya 
renkli kalem kullanmak gibi durumlarda, oy pusu
lası geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy hiçbir surette 
işaret taşımayacaktır. 

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 
okuyacaktır. 

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

Sayın Hikmet Çetin?... Burada. 
Sayın Orhan Yağcı?... Burada. 
Sayın Koksal Toptan?... Yok. 
Sayın Mustafa Güzelkılıç?... Yok. 
Sayın Ali Yılmaz?... Burada. 
Sayın Hüseyin Kaleli?... Burada. 
Sayın Cengiz özyalçın?... Burada. 

Karışıklığa meydan verilmemesi için, Divan üye
leri, adı okunmayan, sırası gelmeyen sayın üyelere 
oy pusulası vermeyeceklerdir. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?... («Var» sesleri) lütfen efendim». 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapdan 38 nci tur 

seçime 389 milletvekili katılmış ve neticede, aşağı
da isimleri bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz ohınur. 
İstanbul Bilecik 

Hikmet Çetin Orhan Yağcı 
Hatay Konya 

Ali Ydmaz Hüseyin Kaleli 
İstanbul 

Cengiz özyalçın 
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Cahit Karakaş : 227 
(C H P sıralarından «Bravo» sesleri, alkiş-

'.•'•. j a r ) ' 

Ömer Çakıroglu : İ29 
fceşM : 7 
fiq$; : 16 
İjptaİ : 10 

Toplam : 389 
BÂ$KÂN — Sayîri milletvekilleri, tasnif sonucu

na göre, Zonguldak Milletvekili Sayın Cahit Kara-
kaş, Anayasa ve İçtüzüğün istediği salt çoğunluğu 
sağlamış ve 227 oyla Millet Meclisi Başkanı seçil
miş bulunmaktadır. Kendilerini kutlar, başarılar di
llerim. (C H P ve M H P sıralarından alışlar.) 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim ( C H P sıraların
dan aîkfştar.) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisimize Başkan seçimi konusunu biraz 
önce ortak bir sorumluluk anlayışı içinde sonuçlan
dırmış ve böylece, Meclisimizin, çalışmalarına fiilen 
başlayabilmesi yolunu açmış bulunuyorsunuz. 

Demokratik ve lâik Cumhuriyetimizin temel ku
ruluşu bu Yüce Meclisimize beni Başkan olarak lâ
yık görmekle göstermiş olduğunuz yüksek teveccüh
ler için, hepinize ayrı ayrı, en derin şükranlarımı arz 
ederim. 

Bu zor ve fakat o ölçüde şerefli görevin gerek
lerini yerine getirirken, tam bir tarafsızlık içinde, 
Anayasamız, kanunlarımız ve İçtüzüğümüzün göster
diği doğrultularda hareket edeceğimden hiç kimsenin 
Jçuşkuda bulunmamasını özellikle rica etmek isterim. 
( C H P sıralarından alkışlar.) 
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Siz sayın milletvekillerinin yasalar gereği yük
lendiğiniz yasama ve denetim görevlerinizi yerine ge
tirirken, Meclîsinizin bütün idari birimleri ve ola-

I nâkları, Öncelikle Ve en yararlı şekilde yanınızda ola-
I camlardır. Sizlerin bu asil görevlerinizi daha rahat, 

daha kolay, ve daha düzenli yerine getirebilmeniz 
I için, gerekirse yeni idarî düzenlemelere de gidilebi

leceğim belirtmek isterim. 
I Meclisinize Başkan seçimiyle başlayan, nıilletvekil-
I leri ve parti grupları arasındaki samimî yaklaşım ve 

ortak sorumluluk anlayışının, bundan böyle, Meclis
teki bütün çatışmalarda, giderek, daha da yaygınlaş
ması konusunda Başkanlığa düşen İier türlü görevin 

I içtenlikle yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz. 
Sayın milletvekilleri, görevimin en kutsal yönü 

olarak bildiğim, Meclisimizin saygınlığım ve etkin-
| ligini daha da ileri götürmede tek tek bütün millet-
I vekili arkadaşlarımın, Meclisimizde üyesi bulunan par

tilerin sayın genel başkanlarının, parti gruplarının 
sayın yöneticilerinin Başkanlığa en büyük yardımcı 
ve destek olacaklarına inanıyorum. 

I Bu inançtan da güç alarak, yukarıda kısaca ifade 
j ettiğim düşüncelerle, Başkanlık görevine başlarken, 
{ önümüzdeki çalışma yılının milletimize ve ülkemize 
! hayırlı olmasını diler, hepinize sağlık ve başarı dilek
lerimle saygılar sunarım. (C H P ve M H P sıraların-

, dan alkışlar.) 
j BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlıkça 

ve Danışma Kurulunca, Başkanlık Divanı üyeleri ve 
komisyon üyelerinin siyasî parti gruplarının oranlan-

j na göre dağılımının tespiti ile, Genel Kurulca gerek-
I li kararın alınması için, önümüzdeki hafta içindeki 

Millet Meçlisi toplantı günleri Kurban Bayramı tati
line rastladığından, 29 Kasım 1977 Salı günü saat 

j 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : İ7.l£ 
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