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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Milli Selâmet Partisi Grubunun : 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticeleninceye ka

dar, TBMM'nin her gün devamlı olarak saat 15.00'ten 
24.00'e kadar çalışmasına dair önerisi kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 19 ncu tur 
oylamada adaylardan hiçbirisi seçilebilmek için ge
rekli oyu sağlayamadılar. 

20 nci tur oylamada ise Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldığından : 

8 Nisan 1980 Salı günü saat 16.00'da (Saat 15.00'te 
C. Senatosu toplantısı olduğundan) toplanılmak üze
re birleşime saat 16.41'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Denizli 

Cahit Karakas Mustafa Gazalcı 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

» • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Cahit Karakas 

DİVAN ÜYELERİ : HaMl Karaatlı (Bursa), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 17 nci Birleşimini açıyorum. 
• 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin önlerindeki beyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gündeme 

geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun; Cum
hurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanıncaya kadart Salı 
ve Perşembe günleri Millet Meclisinin yasama görevi 
yapmasına dair önerisi. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
nun, İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre vermiş olduğu 
bir önergesi, vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 4 . 1980 tarih ve 1/486 sayılı yazımızla Danış

ma Kuruluna sunduğumuz öneri 7 . 4 . 1980 günü 
toplanan Danışma Kurulunda bir karara bağlanama
mıştır. Önerimizin Genel Kurula sunulmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri 
Tokat Milletvekili Konya Milletvekili 
Faruk Demirtola İhsan Kabadayı 

Öneri : Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanın
caya kadar haftanın iki gününde salı ve perşembe gün
leri Millet Meclisinin yasama görevini yapması husu
sunu arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen, lehte 
aleyhte?.. 

Lehte Sayın Faruk Demirtola, buyurunuz efen
dim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Aleyh
te söz istiyorum. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Anayasamızın 101 nci maddesinde, «Cumhurbaş
kanı süresini doldurmaya 15 gün kala yeni Cumhur
başkanını seçmek üzere toplanır ve seçer)» hükmü 
vardır. Bu maksatla Türkiye Büyük Millet, Meclisi 
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,. 22 Mart Cumartesi toplanmış ve . Başkanını seçmek 
üzere;,göreve başlamıştı. Fakat «aday yokı» müla
hazasıyla o gün 3 - 5 dakikalık bir toplantı yapılıp 
dağılmıştı. ,25 - 26 - 27 Mart. günleri de aynı toplan
tılar yapıldı ve muhterem adaylar sırf Meclisi çalış
tırmış: olmak için adaylıklarım koydu ve Meclisimiz. 
Cumhurbaşkanı seçimi turlarına başladı. Bugün tam 
18 gün nafile* turla Yüce Meclisimiz vakit geçirmiş 
bulunuyor ve zaman kaybediyor. Üye sayıları 264 
olan Adalet Partisi, 267 olan Cumhuriyet Halk Par
tisi seçilme şansı olan adayları, üyeleri hâlâ Yüce 
Meclisin huzuruna çıkartmadılar. Bu husus elbette 
ki,-siyasi partilerin kendi meselesi ve adayların kendi 
büeeekleri işlerdir. Bunu takdir ediyoruz; ama, 
Meclislerin böyle atıl kalması, netice almadan bey
hude-yere toplanıp dağılması da yerinde bir iş, ye
rinde bir.çalışma düzeni olarak asla tasvip görmez. 
Her ne kadar Cumhurbaşkanı seçimi turlarının so
nunda -Millet .Meclisi açılıyorsa da, ekseriyet olma-

. dağından çalışmalarını yapamadan dağılıyor. Bu du
rum daha ne..kadar sürecek, bilemiyoruz. Buna bir 
çözüm yolu getirmemiz hepimizin, görevidir. Bu se
çimler böyle uzayıp. gidecekse, haftanın iki gününde 
Meclisimizin yasama görevini yapmasına bir fırsat 
vermemiz ve bunun yolunu aramamız şarttır. Milleti
miz pek çok teklif ve tasarıların kanunlaşıp Meclis
lerden geçmesini bekliyor ve bunu sabırsızlıkla bek
liyor. İşsizlik, pahalılık ve bunları önleeycek tasarı 
ve teklifler bir yanda beklerken, Meclisin neticesiz 
turlarla toplanıp dağılması, son derece hazin bir 
tablodur. Bu itibarla, haftanın 5 gününü Cumhur
başkanı seçimi ve turları üzerinde çalışma yapmaya 
ayırırken, haftanın iki gününü de yasama görevine 
ayırmak üzere Yüce Meclisten bir karar alınmasını 
Yüce Heyetinizin takdir ve tasviplerine saygılarımla 
sunuyorum. 

* BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Aleyhinde Sayın Metin Tüzün... 

- METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından veri
len, haftanın iki gününün yasa çalışmaları için ayrıl-

rması .konusundaki önerge, aslında yasa çalışmaları 
ikonusundaj kısıtlayıcı biri önergedir. Çünkü şu anda 
uygulanmakta olan usule ve. karara göre yasa çalış
maları, değil haftanın 2 günü, her gün yapılabilir 
durumdadır. Nitekim, daha evvel Yüce Meclisimizin 
aldığı karar gereğince ve uygulama gereğince yapı

lan ilk 2 turdan sonra Sayın Meclis Başkanımız, 
Millet Meclisi toplantısını: açıyor. Millet Meclisi top
lantısı niçin yapılamıyor? İlk turdan sonra 2 nci 
turda çoğunluk kalmadığı için yapüamıyor. Oysa 
ki, özellikle önergeyi veren Sayın Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu ve Sayın İktidar Grubu eğer şöyle bir 
ayağa kalkıp bakarsa, şu anda, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun ittifaka yakın bir çoğunlukla Mec
liste olduğunu görürler. 

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Grubu burada. 
Meclis çalışması yalnız Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun sorumluluğu ile halledilecek bir şey değildir. 
Aynı Cumhurbaşkam seçimi gibi, biz, Cumhurbaş
kanı seçiminin de Meclis çalışmalarının da Yüce 
Parlamentonun tüm siyasi partilerinin ve özellikle 
İktidar Partisinin sorumluluğu ile çözüleceği kanısın
dayız. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk 
Partisi, değil turlar başladıktan sonra, değil Cuma 
gününden itibaren; 1,5 ayı aşkın zamandır Türkiye 
kamuoyunda üzerine düşen her türlü girişimi yap
mıştır. Aşındırmadığımız kapı kalmamıştır Parla
mentoda. Öne sürmediğimiz öneri kalmamıştır Par
lamentoda. Biz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Yüce 
Parlamentomuzda siyasi partiler ve siyasi grupların 
tümünün katılacağı bir konsensüs (consensus) ile, ge
niş bir diyalog ile çözüleceği kanısındayız. Oysaki, 
bu diyaloga yanaşmayanların şimdi bir sorumluluğu 
vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selâmet 
Partisi, Adalet Partili bir adaya oy vereceklerini, 
desteğini kamuoyunda deklare etmiştir. Şu anda 2 
siyasi partinin deklare desteğini almış bir siyasi par
tinin, Cumhuriyet Halk Partisine «aday çıkarır» 
deme hakkının olup olmadığını, özellikle son zaman
larda kendi yetkili organlarınızdaki tartışmalarınıza 
bırakırım; o, benim sorunum değüdir; ama, Cum
huriyet Halk Partisi olarak, bu aşamada yine hangi 
oluşumda olursanız olunuz, bütün kapıları açık tu
tuyoruz, bütün Türkiye kamuoyunun önünde ses
leniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi her seviyede, 
her yerde, her zaman bu diyalog çağrılarını yeniliyor 
ve yenileyecektir. 

Yüce Meclise, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun bu önergeye katılmayacağını ifade ederek saygı
larımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Aleyhinde, Orhan Birgit... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa

yın Başkamm, usul hakkında bir konuşma yapmak 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa

yın Başkanım; Türkiye Büyük Milet Meclisi, Bir
leşik Toplantıda Millet Meclisinin, ya da Cumhu
riyet Senatosunun çalışmalarıyla ilgili olarak bir 
görüşmeyi yapmamız ve karara almamız olanaksız
dır. Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri bizimle 
ilgili bir oy veremeceyeckleri gibi, milletvekilleri 
olarak da Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarıyla il
gili bir oy veremeceyeceğimize göre, önergenin bu
rada gündeme alınması ve görüşülmesi olanaksızdır. 

Onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birgit; konu, esasında, 2 gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 
yapılmamasını amir bir önergedir. O sebeple, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Toplantısında görüşüle
bilir kanısıyla sundum. Çünkü önergenin içeriği, 
K<2 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantısı ya
pılmasın» diyor. O sebeple Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgisine sundum, burada görüşülüyor. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — 
Aleyhinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi konuşmak istiyorsu
nuz efendim? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURAN KOCAL (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Turan Kocal, bu
yurun. 

TURAN KOCAL (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, Danış
ma Kuruluna götürmüş olduğumuz teklif neticeye 
bağlanamamış ve bu düşünce ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantısında teklifimizi tek
rarlamış bulunuyoruz. 

Bu teklifimiz, biraz evvel ifade edildiği şekliyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bundan böyle haf
tanın beş günü toplanmasıdır ve bu karar da Türkiye 
Büyük Millet Meclisine aittir. Müteakiben haftanın 
diğer iki gününde de Millet Meclisinin toplanması ve 
bu iki günkü Millet Meclisi toplantılarında da, va
tandaşlarımızın ve hepimizin dertli olduğu mevcut 
birtakım sosyal mevzulu kanunların bir an evvel çı-
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karılmasını temin etmek düşüncesiyledir. Bunu İŞ" 
leyişimizin esas nedeni, Cumhurbaşkanı seçimi için 
ne kadar daha turların devam edeceğinin belli ol
mayışındandır. Bugün dahil 18 nci gün, Cumhur
başkanlığı seçimi için yapılan turlarda henüz neticeyi 
alıcı değil, ciddi adayların da ortaya çıkmadığı hepi
nizce malumdur. 

Burada yapılan 18 turda, hatta 20 nci tur dahil 
hepsinde gördüğümüz husus şu: Birinci turda salt ço
ğunluk 318 mevcut ikinci turlarda 318 kişi dahi yok. 
Dün alınan bir karar, bundan böyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin saat 15'ten 24'e kadar top
lanmasına dair olmasına rağmen (göreceğiz ba
kalım) 24'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
318 sayın üyesi burada bulunabilecekler midir? 

Bu nedenlerle, bundan evvelki ikinci tur oyla
malarında rakamlar meydanda, her zaman sayı 
318'in çok çok altında; 160'lara, 170'lere, 180'lere 
düşmektedir. Bu nedenle, filan partinin üyeleri bu
rada idi, filan partinin üyeleri burada değildir diye 
bir şey söylemeye kalkarsak, o zaman 267 üyeli bir 
siyasi partinin hepsinin burada olması halinde sayı
nın 180'ne düşmesi de mümkün olamazdı. 

Sayın arkadaşlarım, bu düşüncelerle biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bir an evvel Cumhurbaşkanın 
seçilmesini arzu ediyoruz. Bu arzumuzda sami
miyiz, istekliyiz ve kesin, acele olarak Cumhurbaş
kanı seçilmelidir diyoruz. Bunda varız. Biz Milli
yetçi Hareket Partisi olarak hiçbir şekilde ne vasıf 
çizmişizdir, ne de teklif etmişizdir. Ama biz, her
hangi bir kişinin veya siyasi partilerin gösterecekleri 
adaylar üzerinde, haliyle kendi düşüncelerimizi birer 
parlamenter olarak ortaya koyacağız. Biraz evvel 
konuşan bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, diyalog 
istiyorlar ama, Hükümeti düşürüp yerine kurulacak 
olan bir hükümetten de üç tane siyasi partinin hü
kümet kurması sözünü ederlerken, Milliyetçi Hare
ket Partisinin Grubunun dahi var olduğu, her halde 
unutmuş oldukları diyaloglarının güzel bir eseri olsa 
gerektir. 

O nedenle, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 
Cumhurbaşkanının bir ah evvel seçilmesini arzu edi
yoruz; ama turların devam edeceği ve kısa zamanda 
seçilemeyeceği kanaati ile haftanın iki günü de sos
yal meseleleri içerisine alan, fakir ve fukarayı düşü
nen yasa ve tekliflerin bir an evvel kanunlaşması için 
bu teklifimizi yapıyoruz. Karar haliyle Yüce Heye
tinizindir. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. I 
Aleyhinde Sayın Orhan Birgit. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa

yın arkadaşlarım, 
Bir muhalefet milletvekilinin Meclislerin çalışma

sını istemez görünmesi elbette abestir, terstir. O ne
denle, Adalet Partisi iktidarını başından beri ka
tıksız ve ivazsız destekleyen değerli Milliyetçi Ha- I 
reket Partisi Sözcüsünün, genellikle hükümetler Mec
lislerin çalışmalarından pek hoşnut olmazlar, gündem 
dışı konuşmalar, yasa teklifleri, gensorular, vatandaşı I 
yakından, uzaktan ilgilendiren sorunlar ki, bu bakım- I 
dan Meclislerin çalışmasını istemeleri önemli bir olay I 
gibi görünebilir. Ama, bir gerçeği saptamak lâzım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantılarından son
ra, Anayasa uyarınca Sayın Başkan, salı, çarşamba, I 
perşembe günleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde I 
çoğunluğun bulunmadığını saptar saptamaz Millet 
Meclisi Toplantısını açacağını bildiriyor; salonda ço- I 
ğunluk olmadığı görülüyor (bu, büyüklü küçüklü 
tümümüzün kusurudur) ve böylece Millet Meclisi j 
Genel Kurulu da haftalardır çalışamiyor. 

Şu safhada, birtakım gensorular getirmek gere
kir mi, gerekmez mi, onları bilmiyorum; ama birçok 
yasa, teklif ve tasarıların gündemde beklediğini, 
birtakım araştırma önergelerinin beklediğini biliyo
rum. 

Şimdi, herkes aklını başına alarak, vicdamyla dü
şünsün: Bu Parlamentoda, dünyanın bugünkü ko
şulları altında, Ortadoğu'nun bugün giderek sıcak -
laşan durumu içerisinde bir an önce Devlet Başkanını 
seçmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Sayın 
Adalet Partisi Genel Başkanının, bugüne kadar içim
de ukde olarak kalan bir sözünü de izin verirseniz I 
kürsüde söylemek ve cevaplandırmak istiyorum, I 

«Parlamento, nâ - ehl bir cumhurbaşkanı seçecek 
değil; ince eleme, sık dokuma bundan dolayı» imiş. 
Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, I 
Cumhurbaşkanı seçilecek nitelikte gördüğü kişileri be
lirten hükmünün yanı sıra, Sayın Demirel burada j 

IV. — J 

1. — Cumhurbaşkanı Seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre, Cumhurbaşkan

lığı seçim turlarına devam ediyoruz. 

Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı için, Erzurum 
Senatörü Sayın Lûtfi Doğan adaydır. 

Başka aday var mı?.. Yok. 
21 nci tur oylamayı yapacağız. 
Tasnif komisyonu üyelerini seçiyorum : 

I bir de, «Ehil ve nâ-ehl» olarak o gibi zatlan ikiye 
ayırmaktadır. Kendilerinin gözü önünde benim ev
velâ nâ-ehl olduğumu biliyorum; ama kimler ehildir 
bilemiyorum. Bugüne kadar üç seçime katılmıştır 

I Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı; bugün de yok
tur Sayın Türkeş gibi. Burada iki tane grubun ge
nel başkanı var, görüyorum Sayın Ecevit'i ve Sayın 

I Erbakan'ı. 
Değerli arkadaşlarım; eğer istiyorsak, liderler ev-

I velâ gelsin, burada sabahtan akşama kadar otursun-
I 1ar seçimlerde. Uzaktan takip olmaz, kulisle o ol-
I maz. Her zaman bir araya gelme olanaklarını yarat-
I sınlar, Cumhurbaşkanımızı seçelim ve Meclisleri ça

lıştıralım. 
I O nedenle, abesle iştigal gibi olacak, hem usule 
I aykırıdır önergelerinin yazılış şekli (Sayın Başkan 
I yardımcı oldu, tavzih etti, o şekilde verilmemiştir, 
I oylanamaz o şekliyle), hem de eğer Millet Meclisi-
I nin ve Cumhuriyet Senatosunun çalışması için ye

terli çoğunluğu sağlayacaksak, Türkiye Büyük Millet 
j Meclisi çoğunluğu olmadığı anda, her iki taraf da, 

çoğunluk varsa çalışır. 
I Bunları arz etmek istiyorum ve Sayın Başbakanı 
I da, Sayın Türkeş'i de bir an evvel Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi Toplantılarında iştiyakla bekleyen bir 

milletvekili olduğumu da tekrar saygılarımla arz ede
rim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
I Sayın üyeler; dün kabul edilen bir önerge ile, 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinin haftanın her günü 
I toplanması karara bağlanmış idi. Bugün, Sayın Mil-
I liyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu önergeyle de, 

bu «her gün» 2 gün azaltılarak, 5 güne indirilmek-
I tedir. Zaten, teklif edilen diğer iki gün ise, Millet 

Meclisi İçtüzüğüne göre, normal olarak yasaların 
görüşüleceği gündür. O sebeple, önergeyi bu şekilde 
anladığımız için, önergeyi «kabul edenler, etmeyen-

I 1er» diye oya sunmak istiyorum : 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

I Önerge reddedilmiştir. 

îÇtMLER 

I Sayın Galip Çetin?.. Burada. 
Sayın Yılmaz Balta?.. Yok. 

I Sayın Cengiz Gökçek?.. Burada. 
Sayın Doğan Onur?.. Burada. 

I Sayın Şükran Özkaya?.. Yok. 
Sayın Burhan Ecemiş?.. Burada. 
Sayın Emin Uyansoy?.. Burada. 
Sayın Sabahattin Adalı?.. Yok. 

İÇİMLER 
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Sayın Çetin^Bozkurt?.. Borada. 
Sayın Selahattiri Deniz?,. Burada. 
Sayın Şaban Demirdağ?.: Burada. 
Sayın Abdüllatif Ensarioğlü?.. Yok. 
Sayın Gemdettin Köklü?.. Burada. 
Bu tur oylama için üç mühürlü pusulalar kulla

nılacaktır. 
Oylama işlemine sayın Cumhuriyet Senatosu üye

lerinden başlıyoruz. 
Oyunu kullanmayan sayın üyeler lütfen oylarını 

kullansınlar... ' 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

m?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu üyelerini okuyorum : 
Sayın Galip Çetin, Sayın Cengiz Gökçek, Sayın 

Doğan Onur, Sayın Burhan Ecemiş, Sayın Emin 
Uyansoy, Sayın Çetin Bozkurt, Sayın Selahattin De
niz, Sayın Şaban Demirdağ, Sayın Gemalettin Kök
lü. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 21 nci tur oylamaya ait Tasnif Ko

misyonu tutanağını okutuyorum ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 21 nci tur 

oylamaya 445 üye katılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı sayın üyeler, hizalarında - gösterilen oyları 
almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 
Sayım ve Ayrım Komisyonu 

Üye 
Galip Çetin 

Üye 
Doğan Onur 

Üye 
Emin Uyansoy 

Üye 
Şaban Demirdağ 

Üye 
Cemalettin Köklü 

Muhsin Batur 
Lütfi Doğan 
ismail Hakkı Köylüöğlu 
Kemal Kayacan 
Çeşitli oylar 
Boş 

Toplam 

Üye 
Cengiz Gökçek 

Üye 
Burhan Ecemiş 

Üye 
Selahattin Deniz 

Üye 
Çetin Bozkurt 

53 
51 
22 
15 

-46 
258 

445 

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

22 nci tur seçim oylamasına başlıyoruz. 
Bu oylama için 9 kişilik Tasnif Komisyonunu 

seçiyorum : 

Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Burada. 
Sayın Yusuf Cemal Özkan?.. Yok. 
Sayın Ali Ak?.. Burada. 
Sayın Cavittin Yenal?.. Yok. 
Sayın Yüksel Çakmur?.. Burada. 
Sayın Bahri Dağdaş?.. Burada. 
Sayın Abdullah Ercan?.. Yok. 
Sayın tsmet Çanakçı?.. Burada. 
Sayın Nizamettin Erkmen?.. Yok. 
Sayın Ahmet Demiryüce?./ Burada. 
Sayın Kemal Tabak?.. Yok. 
Sayın Tuncay Mataracı?.. Burada. 
Sayın Tarhan Erdem?.. Yok. 
Sayın Nail Atlı?.. Burada. 
Sayın Etem Kılıçoğlu?.. Yok. 
Sayın Hasan Korkut?.. Burada. 

Bu oylama için tek mühürlü oy pusulaları kulla
nılacaktır. 

Oylama işlemine Sayın Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinden başlıyoruz. 

Oyunu kullanmayan sayın üyeler lütfen kullan
sınlar... 

Tasnif Komisyonunu okuyorum : Sayın Ziya 
Müezzinoğlu, Sayın Ali Ak, Sayın Yüksel Çakmur, 
Sayın Bahri Dağdaş, Sayın ismet Çanakçı, Sayın 
Ahmet Demir Yüce, Sayın Tuncay Mataracı, Sayın 
Nail Atlı, Sayın Hasan Korkut... 

Oylama işlemi devam etmektedir. Oyunu. kullan
mayan sayın üyeler lütfen oylarını kullansınlar. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın 
üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — 22 nci tur seçim oylamasına ait 
Tasnif Komisyonu tutanağını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 'Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 22 nci tur 
oylamaya 272 üye katılmış ve neticede çoğunluğun 
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olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılamamış
tır. 

Saygı ile arz olunur. 
Sayım ve Ayrım Komisyonu 

Üye 
Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Yüksel Çakmur 

Üye 
A. İsmet Çanakçı 

Üye 
Ali Ak 

Üye 
Bahri Dağdaş 

Üye 
Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Tuncay Malara©* 

Üye 
Hasan Korkut 

Üye 
Nail Atlı 

BAŞKAN — Bu sonuca göre turlara devama im
kân kalmadığından, Cumhurbaşkanı seçimi yapmak 
için. 9 -.. 4 . 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.43 

mmm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
17 NCİ BİRLEŞİM 
8 . 4 . 198» Salı 

Saat : 16.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
1. — Cumhurbaşkanı seçimi 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
Di VANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 


