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BİRİNCİ OTURUM 

Açılmıa siaaitsi : 15,00 

BAŞKAN : Barfeajıveıliüli Fikret Turta^il . 

İKÂTİPLER : Enveır Alkma, (Sivıas), Hüseyin Yan^ımr (Tımceli) 

BAŞKAN — 3 ııoü dönem, 4 ncü yıl, 1 nci 
Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

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

BAlŞıKAN — Gündemlimizde Başkanlık Di
vanı seçimi. vardır. 

İlik defa Başkanın seçilmesi gerekiyor. 
Verilmiş bulunan üç önerge vardır. Seçi'mte 

geçmeden evvel bunları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığına, Millet MeclM 
leslkâ Başkanı Artvin Milletvekilli Sayın Sabit Os
man Avcı'yi adıay olarak teklif ediyorum. Ge
reğini. rica ederimi. 

(Saygılarımla. 
Manis'a 

iSüleyıman Çağlar 

Yüklscık Başkanlığa 

S neü dönem 4 ııoü yasama yılı Meclis Baş
kanlığıma, eslki Millet Meclisi Başkanı Artvin 
Milleıtvielkil'i Sayın Sabit Osman Avcı'yı aday 
olacak arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Barlas Künitay 

iSaym Baaşkanlığa 
Millet Meclisti Başkanlığına aday olarak, 

Artvin Milletvekili Sayın Sabit Osman Avcı'yı 
ıarz ve tdklif edeniz. 

İstanbul İstanbul 
A. .Şeref Lâç M. Fevzi Güngör 

Ankara 
,Ferhat Nuri Yıldırım, 

2. — Ulaştırma Bakanı Rıfkı Darnsman'ın, 
Eskişehir'de meydana gelen tren kazası hakkın
da gündem dışı demeci. 

Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Seçime geçmeden evvel, Sayın 
Ulaştırana Bakanı Eskişehir'de vukua gelen tren 
kazası üzeninde Millet Meclisine bilgi arz etmek 
istemektedir. Bu husustan dolayı... («Usule uy
gun değil» sesleri) Usule uygun olmamakla be
raber, dün akşam böyle fecî bar kazanın mey
dana gelmesi ve müteakiben de MeclMimizin ilk 
Birleşimi olması hasebiyle Sayın Balkanımızın, 
böyle müessif bir olay hakkında Millet Meclisi
ne bilgi vermesi hususu Başkanlığınızca uygun 
görülmüştür ve bu sebeple de kendisine söz ve
rilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Danışman. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum) — Muhteremi Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

31 Ekim Salı günü saat 13,55 sıralarında; 
Konya'dan hareket eden Meram mototreni Es-
ıkişıeiıir'ıe 29 Km. mieısiafede bulunan bir virajda, 
Eskişehir'den Kütahya'ya gitmclkte olan işçi 
treni ile çarpışmıştır. 

Bu elîm kaza anciak j^arıım saate yakın bir 
zaman sonra öğreniilöbilımjiştdr. Bunun sebebi, 
bu çarpışma yeninin coğrafî durumunun gayet 
namüsaidolması ve orada bu vakayı bize ulaş
tıracak bir imjkâmm bulunmamıaısıdır. İstasyon 
yeıtikiliioıtinin, trtemin hareketlinden sonra ulaşa
cağı ilk istasyona varışının geciükmesini dikkate 
•alarak harekete geçımıeleri üzerime hadise yerline 
hareket edilmiş ve vakıa mahalline ulaşıldığı 
zaman fecî bir kazanın meydana geldiği müşa-
hade olunmuştur. 

Döiniryolları itfaiye ekibi, Eskişehir itfaiye 
ekibi, kurtarma .'ekipleri, doiktorlar vaka ıma-
halline sevlkedlilmiiş gerelkli kurtarma çalışmala
rına başlanılmış ve bu meyanda valiliğiiıiı elinde 

I. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 2 — 
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bulunan imkânlar, Devlet Demiryollarının has
tane inıfkânları ve Devlet hastanesi imkânların-
dan yararlanılmıştır. 

Feci kazanın oldukça kabarık bdr vefiyata 
sebep vermesinin nedeni, bu çarpışma sırasında 
motorlu trenin ilk vagonlarının ve motor kıs
anının, karşıdan gelen buharlı lokomotifin çek
tiği trenin üzerine çıkması olmuştur. Bu esna
da buharlı lokomotifin ateşi, motorlu trenin va
gonlarını ve motor kısmını yakmıştır. Bu yan
ana sırasında, üzülerek ifade ediyorum, 31 va
tandaşımızın kaybına sebebolunmuştur. Hayat
larını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın teşhis
leri maalesef mümkün olaımamalktadır. Yanığın 
esnasında vücutları tamanuıyle yanmıştır. Eski
şehir'de bugün bu cesetler, müracaat edenlere 
gösterilecek, teşhis imkânı aranacaktır. 

Bendeniz de Millî Güvenlik Kurulu toplan
tısını müteakip, aikşaım derhal vakıa mahalline 
hareket ettim. Demiryolları ve Memleket Hasta
nesinde ve Sosyal Sigortalar Hastanesinde bu
lunan yaralıları ziyaret ederek durumlarını tes
pit ettiım. 34 civarında yaralı halen bu hastane
lerimizde tedavi olmaktadır. Bunlar içerisinde 
iki hastanın bacaklarında kırık durumu biraz 
fazladır, diğerlerinin durumu iyidir. Çok kısa 
bir süre sonra tamamının taburcu olacağını 
ümidetmekteyiiz. Bu çarpışmada yaralananların 
sayısı daha yüıksdktiir, diğerleri ayakta tedavi 
olmuşlardır. 

İdare, Dömjiryolları olarak gerekli tedbirleri 
almıştır. 

Hayatlarını kaybedenlere gerekli yardılm ve 
müzaheret gösterilecektir. Teşhiiıs edilemeyen 
vatandaşlarıımıızın defin muameleleri, vilâyetçe 
yapılacaktır. 

Bu elîm kazada hayatlarını kaybetmiş bulu
nan vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet, yaralı 
vatandaşlarımıza âcil şifâlar ve kederli ailelere 
sabırlar ve sağlıklar niyaz ediyoruz. 

'Saygılar sunarım. 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. (Başkan, Baş-
kanveküleri, İdareci Üyeler, Kâtipler) (Devam) 

BAŞKAN — Secjiımlere geçmeden evvel, Ana
yasanın 84 ncü maddesinin seçimlerimizle ilgili 
bâzı fıkralarını Genel Kurula arzetmeyi uygun 
imfüita'lâa ettim. 

Üye tamsayımızın üçte iki çoğunluğu ilk iki 
loylamada aranacaktır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunlukla yetinlileeeıktir. Üçüncü oylamada da 
salt çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunluk sağ
lanıncaya kadar seçimlere devam edilecektir. 

Mühürlenimjiş oy pusulaları ve zarflar sayın 
(milletvekillerine dağıitılaoak ve kürsüye, oy pusı-
lalarının atılacağı kutular konacaktır. Zarflar 
kapatılacaktır, açı/k zarf atılmıyacaıktır. 

Zarflaman istimalinde sayın milletvekillerin
den istirhamımız, oylarını kullandıkları vaMt 
Başkanlıkça müşahede edilecek şekilde zarfla
rın atılmasıdır. 

Şimdi üç kişilik tasnif heyetinin kur'asını çe-
fcîıyorum. Bilâhare oy verme işlemine nıeredten 
başlanılacağına mütedair ad çekeceğim. Muhte
rem milletvekillerinin dışarıya çıkmamalarını 
rica edeceğim. 

Sayın Selâhatitin Güven (Tralbaon) ?.. Bura
da. 

Sayın Ajbdülkâdir özmen (Mardin) ?.. Yok. 

Sayın Şevket Doğan (Kayseri) ?.. Burada. 
Sayın öelal Kargılı (İçel) ?.. Burada. 
Sayın Güvem, sayın Doğan ve sayın Karigıllı 

tasnif heyetine seçildiler. 
Oy puslalan ve zarflar dağıtılsın. 
Oy venmıs işlemine nereden başlanaeağuna 

dair ad çekmıe işlemini yapıyoruz : 
Kâzım özek e (İManbul). Oy verme işleminle 

İstanbul'dan başlanacaktır. 
Kürsüye, önleri açık ve geniş olan oy sepeıt-

lerlnden üç adet sırası ile koyunuz. 
Zarf ve oy puısMarı, çolk yönlü olarak vazi

feliler tarafından dağıltılsın, 
Sayın üyeler, zarfların tamamien kapatılaca

ğı hususumu teyiden arzederim. 

Bir hususu daha arz edeceğim; Meclis Baş
kanını seçıme/kte olduğumuz cihetle, oy vermıe 
işleminiin tek tek yapılması yerinde olacaktır. 
Böylece Başkanlılk, oy verme işlemini rahatlıkla 
izleyebilecek ve oylamanın rahat bir şekilde geç
mesini temin etımiş olacağız. Adı okunan sayın 
üye kürsüye gelip oyunu kullanacak, adı okun
mayan sayın üye sureti katiyede kürsüye gel-
anû'yecekitir. Biz de, Divan kâtibi arkadaşıımız va-
sıltasiyle oy kullananları tesbit etmıelk imkânını 
bulmuş olacağız. 

lısitanibul'dan! başlamak süratiyle oy verine iş-
letaine geçiyoruz. 

— 3 — 
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(tstantoul Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplamdı). 

BAŞKAN — Oyufliu kullanmayan sayın 
•milletvekili?.. («Var var» sesleri) Lüitfen... 

Oyumu kullanmayan sayın milletvekilli1 var 
anı e|f endim.!.. («Var vmy> seslenil) Buyurun 
efe'nidiiım,, 

İBaşkaca oyunu kullanılmayan sayın millet
vekilli var mı efendilm! Yok, Oy verme işlemi 
bütımjşltlir. 

Bayım Selâhattin Gıüven, ıSaym Şevkelt Do
ğan, Sayın Celâl Kargılı, lütfen tıasnüfi yap
mak üzere teşrif buyursunlar. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BiAŞİKAN— Bugünkü Birleşilmde ü ç t ü r 

yaipı'lması düşüiiilüklüğü etiketle, ön olarak b'ir 
tenalkki kaydedersek, dördüncü veya beşinci 
turda da sonuç alma gayreti içerisine gilreriz. 
-Fakalt Başkanlık üç tu r yapmamıza mutlaka lü
zumlu görmektedir. Çünkü ildi oylamada 300 
oy, diğerlerinde ise 226 oy arayacağız ve Ana
yasamın emrettiği! 'bu Üki hususu bugün .sonuç
landırmış olacağız. Bu sebeple oy pusulaları
nın ve zarfların dağıtılmasını rica edeceğim, 

Zaman (kazanmak talkımından bâzı ıtefclif-
ler gelmektedir; «Zarflar yapıştırılması n mas
raf oluyor» gibi. Bu hususlar Başkanlığımızca 
bilinmektedir. Bunlar, geçmiş Geçimlerin zanTir 
retiinclen mütevellit yapılmaktadır. Sayın im.il-
letvelkillerilmiziın bu şekilde mütalâa edecekle-
-riııe iinanoyoruz. Bu sebeple de aynı si'stem 
üzerinde gitmek mecburiyetindeyiz. 

Vazifeliler, iki zarf, Üki oy pusulası olmak 
üzere zarfları ve oy pusulalarını dağıltsmlar. 

Başkan seçimime ait bilırinci tur sonucu gel
miş ^bulunmaktadır, oiku'tuyorıım, 

Yükseik Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçi

me (3811) üye katılmış ve neticede aşağıda isim
leri (bulunan üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur.' 

Üye . 
Trabzon! 

Selâhattlin Güven 

Üye 
Kayseri 

Şevket Doğan 
Üye 
İçel 

Celâl Kargılı 

İSatöt Osmtamı Avcı 
jMervlüt Ocaikeıoğlu 
.Zdkiı Çefliiker 
Cihalt BOlgen 
|Nur,et!tlin Ok; 
(Muhtelif üyeler 
®oş 
Yekûn 
BAŞKAN — Başkan seçimi 

228 
21 
15 
8 
5 
7 

97, 
381 

içlin birünci 
tunda gerekli sayı sağlanamamıştır. İkinci tu
ra geçiyoruz. 

Vazifeliler oy. pusulalarını ve zarfları lüt
fen değaıtsmlar. 

Bir ievvöllki Tasnif Komiisycnuın/un hu ve 
bundan sonraki turlarda da görev ifası husu
sunu, oylarınıza iarz 'ediyorum,. Kabul edenı-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul ediHmiştir. 

Seçime nereden başlayacağınız hususu için 
ad çelîiilyorum: 

iMdhmiet Türkmenoğlu (Kayseri) 
Kayseri'deını oy verme işlemi başlayacak

tır. 
Muhterem arkadaşlarım, oy vermeyi biraz 

daiha hızlı yürüteceğiz, zarflar lütfen kapallı 
veya üçe geçmiş olsun. Ve verirken de barfoiriii-
nizıin vilâyeltine gedmeyin; murakabeyi yapa-
lım^ 

; (Kayseri MjUletvekinierinden başlanarak oy -
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımayaın sayın mil
letvekili va(r mı efendim1?.. Yok. 

Oylama ilşlemjiı bibmfiştüir., 
Tasnif Heyetitai rica »ediyoruz. 
(Oylama 
(Oylanın ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyetüntiıı raporu gel

miştir, olkutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
jMjillot Meclisi Başkanlığı için yapılan 2 nci 

tur seçilime (319) üye ıkatılırnış Ve neticede aşa
ğıda isjiımleırf buhuman üyeler hizalarında gös
terilen oylan almışlardır. 

Arz olunur.! , 
Üye . üye 

Trabzon Kayseri 
Selâhattlin Güven Şevket Doğan 

• Ü y e 

Celâl Kargılı 

4 — 
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ıSaliit Osman. Avcı 
Zdki Çellifcar 
Clhalt BIHgehan 
üVlevilüt Oealkçıoğlu 
Surettin Ok 
Vedat ÂH Özkan 
M&hmjeıt KJazova 
Teıkıin Erer 
Boş 

218 
110 

! i 9 

i 5 
2 
1 
1 
a 

72 

1 319 

BAŞKAN — Anayasanın 84 ncü maddesinle 
göre ilik ilki Itlurda 301 oyun istıühsıalli zarureti 
varidi. Şdlmdii yapılacak üçüncü turldıa 226 oy 
iille somtuç .alınacaktır, arz ederim;. 

Üçünıcü( tur seçjimie geçüyoruz. 
•Seçiime hangi vilâyetten ıbaşlanacağın'a daftr 

ad çeikiyoirum: 
Esat Kemal Aybar (Mardin) 
(Mardin miUetvelkiLlemnden başlanarak oy

lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu 'ku^lanımayan sayın üye 
var mil. Yoik. Oy verme işlemi bitmiştir; Tas
nif Heyetine mensup arkadaşlar lütfen yerle^ 
rimiiı alsınlar ef endliım. 

(Oyların ayırımı yapılıda) 

BAŞKAN — Balkan seçimine mütedair 
üçüncü tur sonucunu G-enel Kurulum biÜg'İleri-
ne arz ediiyoruim,. 

Yüksek Raşikaıniığa 
ikilet MecOM Başkanlığı için yapılan üçün

cü tur seçime (287) üye katılmış ve neticede 
aşağıda is&nleri bulunan üyeler, Mzalarmıda 
/gösterilen, oyları almaşLardır. 

Arz olunur.ı 
Üye Üye 

Trabzon Kayseri 
Selâhattin Güven Şevket Doğan 

Üye 
lîçel 

Gelâl Kargılı ( 
iSablitt Osman Avcı : 207 
Cihat Klgehan/ : 13 
Zeki Çeliıker ! * 3 
Neşet Tanrıdağ : ;3 
ıNurertltin Ok; j 2 
.Sülieyman DemdıreŞ : 1 
|Boş : 58 

287 
BAŞKAN — Yeterli sayı sağlanajmaımıştır. 
Pirinci ve Sikindi seçim sonuçları ile üçüncü 

seçîm sonucunun toaitılıma nolspeti Başkanlıkça 
gözönıümde bulunıdurularıaik, dördüncü bir tura 
gcçilclliığ'i talkdiride sonuç alınam;ay.acağı kanı
sına varıldığından, 2 . 11 . 1972 Perşembe gü
nü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
'kapatıyorum. 

Kapanma, saati : 17,05 

* • 
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