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yok. Maddeyi kabul
Madde kabul olundu.

edenler...
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Etmiyenler...

Araçların" sağlanması
SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Seçim için
gerekli tekmil maddi ve malî vasıtaları seçim ku
rulu başkanları zamanında ve muntazam bir su
rette sağlamak ve yerlerine göndermekle mükel
leftir.
Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri
üzerine zabıta âmir ve memurları, belediyeler ve
muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunmıya
mecburdurlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu.
Oy puslası
SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Oy pus
lası renkli olamaz. Sandık kurullarında kapalı
oy verme yerine konulmak üzere boş ve beyaz kâ
ğıtlar bulundurulur.
Siyasi partilerle bağımsız adayların seçmen
lere dağıtacakları matbu oy puslalarında siyah
renkli basılmış özel işaret bulundurmaları müm
kündür. Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kullanılması lâzımdır.
Siyasi partilerle bağımsız adayların kapalı oy
verme yerlerine konulmasını istiyecekleri matbu
oy puslaları oy verme gününden bir gün, önce
sandık kurulları başkanlarına teslim olunmalıdır.
BAŞKAN — Burada «olmalıdır» kelimesi
«olunur» diye tashih edilecektir.
Komisyon maddeye bâzı fıkralar ilâvesini
teklif ediyor okutuyorum :
«Siyasi partinin tüzüğü gereğince kabul edi
len özel işaretleri ve benzerleri diğer siyasi par
tiler ve bağımsız adaylar tarafjndan kullanıla
maz. Partiler ve bağımsız adayların özel işaret
leri aday gösterme müddetinin bitmesinden en
geç üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bil
dirmeleri de lâzımdır. Bu müddet içinde bildirmiyenler özel işaret kullanamazlar.
özel işaretler biıbirine benzerlerse önce bildi
rilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün
içinde ilgili siyasi parti veya adaya bildirilir.
Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya
verdikleri özel işaret yine kendisinden evvel ve
rilmiş diğer Bir özel işarete benzerse artık o par
ti veya bağımsız aday işaret kullanamaz».
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GEÇÎCt KOMİSYON ADINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim, bu ilâveden
başka bir de maddenin başında mevcut bulunan
ve «oy puslalarınm renkli olamıyacağı» kaydının
lüzumu kalmamıştır. Komisyonca tashih etmeyi
istediğimizi arzediyorum.
BAŞKAN — 88 nci maddenin ilk cümlesi
olan (oy puslası renkli olamaz) kaydının kaldı
rılmasını Komisyon teklif ediyor.
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; Komisyon burada tamamen mevcut
değildir. Sait Azmi Bey veyahut yanındaki ar
kadaşla beraber bu teklifi yapıyorlar, bunu
Komisyon yapmış gibi kabul edecek miyiz? Sonra
kanunun ruhunu ortadan kaldırmış olacağız.
SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOÖLU (Kayseri) — Oy puslaların
da kullanılacak işaretler 'hakkında Yüksek Mec
lise arzettiğimiz hususu komisyon karar altına
almıştı. Tabı sırasında tasarıda biz zuhül etmi^
şiz, onu vermemişiz, şimdi o noksanımızı ikmal
ediyoruz. Oy puslalarınm renksiz olamıyacağı
hakkındaki teklif yeni bir tekliftir. Yüksek
Meclisin tasvibine bir teklif olarak arzediyo
rum. Yoksa yazılı olarak verdiğimiz kısım ko
misyonun kararıdır.
BAŞKAN — Hükümet mi teklif ediyor?
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET
BAKANI NİHAT ERİM (Kocaeli) — (Renk
li olamaz) kelimelerinin çıkarılmasını rica edi
yorum, a rze deyini.
Efendim, renkli oy puslası kullanılmaması
işi nispî temsil usulünde faydalı sayılmıştır.
Nispî temsil usulünde ayrı liste yoktur. Bir res
mî liste vardır. Bütün adaylar liste üzerine ya
zılır, seçmen, kimi tercih ediyorsa ona işaret
koyar. Halbuki burada müstakiller için ayrı
pusla kabul ediyoruz. Evden getireceği renkli
de olsa kabul ediyoruz. Bu kaydı da kaldıralım
renkli renksiz kullanılır. Partiler için de kolay
lık olur. Bâzı memleketlerde vardır, birer renk
seçerler. Renkli pusla kahul edersek, okuyup
yazma bilmiyen vatandaş da hangi partiyi ter
cih ediyorsa o renge göre ayırabilir.
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — iki
parti de aynı rengi kullanırsa ne olacaktır, bu
na mâni Dİr hüküm konacak mıdır?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR.
DIMCISI NİHAT ERÎM (Devamla) — Komis
1 yonun ilâvesini rica ettiği fıkrada, işaretler
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