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1. — TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden Turan Güneş ve 4 arkadaşının, 
Meclis yoklama ve evrakında isimlerin evvel, 
soyanların sonraya alınması hakkındaki takri
ri kabul edildi. 

Üyelerden Âmil Artus'a 12 gmı izin veril
mesine dair Başkanlık yazısı okundu ve izinli 
sayılmalsı kabul olundu. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki kanun tasarısının 55 ııei 
maddesi üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

.Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Yeter sayı olmadığından 15 dakika Birle

şime ara verildi. 
Üçüncü Oturum 

Aynı kanun tasarısının müzakeresine devam 
edilerek; 55, 56 ve 63 neü maddelerin, nazara 
alınan önergelerle, 64 - 67 ııei maddeler de is
teği üzerine, komisyona verilmesi kabul edildi. 
68 - 82 ııei maddeler kabul olundu. 

25 Mart 1961 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılma1!?: üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Kâzvın Orbay Alev Coşkun Oktay Ekşi 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasardm' 
1. — 7.129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2271) 

sayılı Ödüne Para Verme İşleri Kanununun bâ
zı maddelerinin tadiline ve. bu kanunlara bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
(4/97) (Ticaret Komisyonuna ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyona) 

2. •---• 262 sayılı Kanunun o neü m a ti d esi ne 

bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/98) (Millî Ha
vınım a Komisyonuna) 

Teklif 
:>. —- Millî Birlik Komitesi Üyesi Ataklı Mu

cip ve Temsilciler Meclîsi Üjyesı Cöikçen llaul: 
ile 4 arkadaşının, 6132 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi gereğince hükmolunaıı cezaların affı
na dair kamın, teklifi (2/7) (Tarım ve Adalet 
komisyonlarına) 

* • » 

BİRİNCİ OTÜBÜM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — İbrahim Senil 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re .başlıyoruz. 

Çoğunluk vardır, mibakerelc-

— aıe — 
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4. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLLARI 

1. •— Temsilciler Meclisi Üyesi? Cemal Ya
vuz'a bir hafta izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/53) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cemal Yavuz'un, hastalığına binaen, 22 Mart 

1961 tarihinden itibaren bir hafta izinli sayılma

sı, Başkanlık Divanının 24 Mart 1961 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Cemal Yavuz 'un bir hafta izin
li sayılmasını yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkında kanun tasarısı ve Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu ($/6) 

BAŞKAN — 83 neü maddeye gelmiştik. Oku
tuyorum. 

Sandık alanı, sandık yeri ve düzenin sağlanması 
MADDE 83. — Bu kanuna göre sandık ala

nı; sandığın, kapalı oy verme yerinin ve san
dık kurulunun yerleştiği mahallin yüz metre 
mesafesi içinde kalan çevredir. 

Sandık alanında düzenin sağlanması sandık 
kurulu başkanına aittir. 

BAŞKAN '— Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Fazıl Nalbantoğlu. 

FAZIL NALBANTOĞLU — Efendim, bu 
maddede hem sandık alanı, hem de sandık yeri 
geçmektedir. Kanunun birçok maddelerinde 
sandık bölgesi, sandık çevresi, sandık başı, san
dık alanı tâbirleri vardır. Eski tatbikatta aklım
da kaldığına yöre, bâzı aksaklıklar olmuştu, 
bundan sonraki tatbikatta da olabilir. Bunu ko
misyona arz ediyorum. Yanlış anlamaya meydan 
vermemek için bu maddeye vuzuh verilmesini 
rica ediyorum. 

Sandık bölgesi, seçmen ehliyetini haiz 300 ve
ya en çok 500 seçmenin adının yazıldığı seçmen 
kütüğünün kapsadığı yer demektir. * 

Sandık çevresi, sandık bölgesi, oy verme gü
nünde sandığın tesbit edildiği yerin çevresi de
mektir. 

Sandık başı, oy verme gününde sandığın kon
duğu yer ve kapalı oy verme yerinin bulundu-
vu yerdir, aralıksız çalışmaların devam ettiği, 
işlerin görüldüğü yerdir. 

Sandık alam, sandık başının 100 metre me
safesi içinde kalan yerdir. Buna göre aşağıdaki 
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maddelerde sandık başı ve sandık alanı emniyet 
tedbirlerine mütaallik hükümler olduğu için 
sandık başı ile sandık alanının düzeni sandık 
kurulu başkanına aittir. Maddenin bu şekilde 
düzeltilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — Muh
terem arkadaşlar, Sayın arkadaşımız dün de bu 
görüşünü Meclise arz etmişti. Filhakika eski 
kanunla şimdiki tasarı arasında tâbirler bakı
mından farklar vardır. Eski kanunun 83 ncü 
maddesi sandık alam tabiriyle sandığa oy ata
cak belli sayıdaki seçmenler çevresini tarif ve 
ifade ediyordu. Bu tasarının 5 nci maddesin
de biz bunu sandık bölgesi olarak ifade ettik. 
(Sandık alam) tâbirini yüz metre kutrundaki 
inzibat sahasının karşılığı olarak kullandık. 
Şimdi hakikaten sandık başı ve sandık yeri di
ye tasarının mütaakıp maddelerinde ve bâzı 
kısımlarında mevzuubahsolan tâbirler vardır. 
Biz sandık yerini sandık seçim kurulunun çalı
şacağı oy atılacak kapalı oy verme yerini de 
ihtiva eden saha olarak telâkki ettik ve tatbi
katta çok alışılmış mefhum olduğu için madde
ye ayrıca bütün bunları tarif ve ifade eden bir 
fıkra eklemeyi düşünmedik. Ama bir arkadaşı
mıza böyle bir endişe, bir tereddüt geldiğine gö
re, kanunun tatbikatında bir kolaylık sağlamak 
bakımından, kendileri ifade ettikleri fıkrayı 
lütfen tanzim ederlerse, vuzuhu ve herkes ta
rafından kolaylıkla anlaşılmayı hedef ittihaz 
ettiğimize göre, memnuniyetle bu teklife katı
lırız. (Bravo, sesleri) " 

BAŞKAN — Fazıl Nalbantpğlu, teklifi ya-
zıh olarak verecek misiniz? ^ 

FAZIL NALBANTOĞLU — Peki efendim. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-

yen?.. Yok. 
Madde hakkında verilmiş olan bir önerge 

var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde muhtevasına göre, matlaptaki sandık 

yeri kelimeleri fazla ve lüzumsuzdur. Matlap-
tan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Hızır Cengiz 

BAŞKAN — Komisyonun bu huısusta bir 
mütalâası var mı efendim? 

SÖZCÜ ATIF ÖDÜL — Katılmıyoruz efen-
elim. 

BAŞKAN — Efendim okunan önergeyi oya 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi reye koyuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Başkana ait yetkiler 
MADDE 84. — Sandık alanında, seçmenin 

oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kul
lanmasına veya sandık kurulunun görevini yap
masına engel olmaya kalkışanlara, yahut da oy 
verme işinin yolunda gitmesini aksatanlarla, 
sandık başı işlemlerinin düzenini, bozmaya yel
tenenleri başkan uyarır. Bu uyarmayı dinlemi-
yenleri sandık yerinden dışarı çıkartabilir. Bu 
kimse sandık kurulu üyesi ise, ancak kurul ka
rarı ile çıkartılabilir. 

Bu işlerde zabıta kuvvetleri, başkanı a em
rine göre hareket etmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurunuz Turhan Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU — Bu maddedeki 
sandık yeri tâbiri için bir takrir takdim ediyo
rum, kabulünü istirham edeceğim. 

Bir de bu maddede, «Sandık alanında düze
nin sağlanması sandık kurulu başkanına ait
tir.» deniyor. Eski kanunda (münhasıran) ke
limesi vardı, münhasıran yetkinin başkana aidol-
duğu yazılı idi Bu kaldırılmıştır. Bu kelimenin 
kaldırılışı birtakım yanlış tatbikata yol açabi
lir, endişeler yaratabilir. «Bu kelime zait oldu
ğu için kaldırılmıştır.» diye ifade ederlerse, bu 
da zapta geçerse, ileride tatbikatta kolaylık 
olur, zabıtanın-* re'sen işe el koymasına mâni 
olur, sandık kurulu başkanının yetkisi, tavzih 
ile belirtilmiş olur. 

. 1961 0 : 1 
BAŞKAN — Söz komisyonundur, efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — Tâ

bir hakkında, muhterem arkadaşımızın görüşü
ne iştirak ediyoruz. Münhasıran, sel âhiyetin 
sandık kurulu başkanına aidolması gayet tabi
îdir. ilerideki maddelerde buna ait kesin hü
küm vardır. Münhasıran kelimesi zaidolduğu 
için buraya konmamıştır. 

Başkanın yetkisini azaltmak veya bu yetki
lerini başkalarına teşrik etmek maksadını güt
medik. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bîr tak
rir vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
84 neü maddenin 1 nei fıkrasının «Bu uyar

mayı dinlemiyenleri sandık yerinden çıkarabi
lir» cümlesindeki (yerinden) kelimesi yerine 
(alandan) kelimesinin konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Fazıl Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Bu takriri nazara alanlar... 
Nazara almıyanlar... Takrir nazara alınmıştır. 
Buna komisyon da iltihak etmektedir. Bu iti
barla bu tadil ile reye koyuyorum. 

BAŞKAN — 84 ncü maddeyi (yerinden) 
kelimesinin (alandan) denilmek suretiyle tadil 

' edilmiş şekliyle kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sandık alanında suç işlenmesi 
MADDE 85. — Sandık alanında bir suç iş

lenmesi halinde, sandık kurulu, durumu, tuta
nağa geçirir ve sanığı zabıtaya teslim eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen olmadığına göre 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık alanındaki inzibat tedbirleri 
MADDE 86. — Sandık alanında, kurul üye

leriyle bu* kanunla kendilerine yetki verilmiş 
olanlardan ve seçmenlerden başka kimse bulu
namaz. 

I Sandık alanında ancak, sandık kururu baş
kanının gerektiğinde çağıracağı zabıta kuvvet
leri bulunur. Alınacak inzibatî tedbirler, seç
menlerin seçim işlerini takibetmelerini engelli-
yecek mahiyette olamaz. 

i Yukarıki fıkrada yazılı zabıta kuvvetleri dı-
| şmda kalan zabıta ânıir ve memuriariyle resmî 
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üniforma giymiş kimseler ve silâh taşıyanlar 
sandık alanına giremezler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık alanı dışındaki inzibat tedbirleri 
MADDE 87. — Sandık alanı dışında, zabıta

ya emir verme yetkisine sahip makamlarla, za
bıta âmir ve memurları tarafından alınacak 
tedbirler, seçmenin sandık alanına serbestçe 
girmesini engelleyici veya güçleştirici mahiyette 
olamaz. 

Sandık kurulu başkanı, seçmenin sandık ala
nına serbestçe girmesini engelliyen veya güç
leştiren her türlü hareketleri önler. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TURHAN FEYZlOĞLU — Küçük bir nok
ta, fakat tatbikatta ehemmiyet arz edebilir : 
Eski kanunun bu maddenin son fıkrasına teka
bül eden hükmünü okuyorum. Zabıta makam ve 
mensuplarının icabında alacakları tedbirler seç
menin sandık yerine serbestçe girmesine mâni 
veya güçleştirici olamaz. Seçmenin sandık ye
rine serbestçe girmesine mâni olucu veya güç
leştirici, her türlü hareketler olabilir. 

Arkadaşlar; şimdi burada iki konu var : 
Eski kanuna göre birisi, eskiden sandık ye

ri denen, şimdi ise sandık alam adını alan ko
nu ve 100 metrelik çevre içinde sandık kurulu 
başkanının emriyle ve onun emrine tâbi olarak 
zabıtaca alınacak tedbirler. 

Bir de, bunun dışında yine 100 metre çevre 
dışında cereyan edecek hâdiseleri düşünerek 
zabıtanın sandık yerinde yani oy vermek için 
ayrılan kapalı yerde ve orada çalışan kurul hak
kında ve seçmenin oyunu kolaylıkla verebilmesi 
için, o yere kolaylıkla gidip gelinmesine mâni 
olacak kimseler hakkında alınması gereken ted
birleri, düşünmek ve buna göre zabıtaya bir 
yetki vermek gerekir. Bu işi sağlamak zabıtanın 
görevidir. Fakat, bu tedbirlerle beraber (seçme
nin yine de sandık başına gelmesine mâni olmak 
istiyecek eli kamalı külhanbeyler, kabadayılar, 
sandık başını, sandık yolunu tutarlarsa, zabıta 
bu gibi engelleri önler) demek, bir boşluk ya
ratıyor. Sandık kurulu başkanı bu durumu gör
mezse, görcmezse; sandık kurulu başkanına bir 
yetki vermek yerinde olmaz. Zabıtayı ilgilen
diren bu gibi hareketleri belirtmenin yerinde 
olacağını göstermek lâzımdır. Yukardakinin ak-
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sine, sandık çevresi 100 metre kutrundaki ala
nı içine alır. Bu saha içinde sandık kurulu baş
kanı yetkilidir. ^Bunun dışında sandık kurulu 
başkanı nasıl yetkili olabilir? Olsa da kullana
bilir mi, bu yetkisini? Bundan önceki seçimler
de cereyan eden hâdiseler de göstermiştir ki, 
buna imkân yoktur. 

Bu itibarla, maddenin bu ruhu içinde, zabı
tanın yetkisinin yeniden tanzim edilmesini rica 
edeceğim. 

CEMİL SAİT BARLAS — Takrir veriniz. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Bu

rada her arz edilen görüş için, mutlaka önerge 
vermeye imkân yoktur. Komisyon görüşünü 
bildirir, kabul ederse, o zaman takrir verme 
düşünülebilir. Yanılmış olabilirim, onun için 
önerge hazırlamadım, efendim. 

BAŞKAN •— Söz komisyonun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUT-
LUOĞ-LU — Efendm, tasarının 87 nci maddesi
nin ikinci fıkrası, muhterem arkadaşımızın en
dişelerini bertaraf edecektir, kanaatindeyiz. 

«Sandık alanı dışında, zabıtaya emir verme 
yetkisine sahip makamlarla, zabıta âmir ve me
murları tarafından alınacak tedbirler, seçme
nin sandık alanına serbestçe girmesini engelle
yici veya güçleştirici mahiyette olamaz.» 

İfade buyurdukları husus, tamamiyle sandık 
kurulu başkanının yetkisi dışında olan sahaya 
aittir. Zabıta elbette sandık bölgesi dışında ge
rekli tedbirleri alacaktır. Onun için, zabıtaya 
emir verme yetkisini haiz olan makamları ilâ
ve ettik. Kendiliğinden zabıtanın bir harekette 
bulunmasını önlemek maksadiyle bunu ilâve et
tik. Zabıtanın, «yukardan emir aldım, onu yap
tım diye direnmesin. Onun için emir verme yet
kisine sahibolanlan bu maddeye ithal ettik. San
dık alanı dışında alınacak tedbirler ne olabilir? 
Eli bıçaklı birtakım eşhas seçmen üzerinde tesir 
yapmak amaciyle birtakım hareketlere girişebilir
ler. Zaten zabıtanın bunları defetmesi esas vazi-
felerindondir. Ancak bu şekilde tedbir alıyorum 
diye dışarda seçmenin sandık alanına girmesini te
min edecek, tedbiri alsın dememiştir. Bu itibarla 
maddede bir müphemiyet yoktur. 

TURHAN FEYZlOĞLU — Son fıkradaki 
yetki sandık kurulu başkanına verilir gibidir. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Son
daki tedbir bilhassa sandık başkanına veril-
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mistir. Arz ettiğim gibi, zabıta kendiliğinden mâ
ni olmaya kalkarsa onu da başkan menedecektir, o 
zaviyeden buradaki hüküm. '"' 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle reylerinize 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I I I . KESİM 

OY VERME 

Oy verme yetkisi 
MADDE 88. — Kütüğe kayıtlı her seçmen oy 

verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, birden faz
la oy kullanamaz. 

Seçmen kütüğünde kaydı olmıyanlarm, oy kul-
lanmalarına izin verilemez. 

Oy verme, gününe kadar, haklarında seçme ye
terliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden, 
resmî belge gelmiş bulunanlara, kütükde kayıtlı 
olsalar bile oy verdirilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Alişiroğlu. 

OSMAN ALİŞİROĞLU — Muhterem arka
daşlar; maddenin 1 nci fıkrasında «kütüğe kayıt
lı her seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seç
men birden fazla oy kullanamaz» Bendeniz bu
rayı lüzumsuz sayıyorum. Bidayette seçmen eşit
liği kabul edildiğine göre seçmen denilince 1 oy 
hatıra gelir-

2 nci fıkrada da deniyor ki, «seçmen kütüğün
de kaydı olmıyanlarm oy kullanmalarına izin ve
rilemez». Binaenaleyh bu fıkra da lüzumsuzdur. 
Bu iki fıkranın maddeden çıkarılmasını istihdaf 
eden bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? Buyurun Hızır Cengiz. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlar, 83 
ncü maddenin matlabmda yerinde olmadığına 
inandığım iki kelimenin tayyedilmesi hakkında 
huzuru âlinizde izaha lüzum görmeden bir öner
ge arz etmiştim. Şimdi arz ettiğim husus hakkın
da yalnız bir önerge ile yetinmeyip ayrıca bir 
iki dakika için sizi rahatsız etmek cesaretini bul
dum. 

Bu 88 nci maddenin başında (kütüğe kayıtlı) 
başka yerlerde ise (seçmen kütüğüne kayıtlı ol-
mıyanlar) deniyor. 

Sonra, (kütüğe kayıtlı her seçmen oy verme 
yetkisini haizdir) deniyor. Burada sadece (kü
tük) denmiş. Seçmen kütükleri, seçmen listeleri 
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vardır. Binaenaleyh maddelerde tenazuru sağla
mak için burada da seçmen kütüğü denmelidir, 
her geçen «kütük» kelimesinden önce bir «seç
men» kelimesinin konulması, maddenin bu şekil
de düzeltilmesi iktiza eder. Bunu hem komisyo
nun, hem de sizlerin yüksek nazarlarınıza arz 
ederim, efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var mı? Söz komisyonundur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU — Efendim, Alişiroğlu arkadaşımızın en
dişesine mahal olmadığını zannediyorum. Bir ke
re kütükler, seçmen ehliyetini haiz olanların isim
lerini ihtiva edecektir. Kütükte ismi olmıyan kim
se oy kullanamaz. Aksi halde, ilerideki hüküm
lerde gelecek, cezai müeyyideler vardır. 

Hızır Cengiz arkadaşımızın işaret ettiği, «kü
tüğe» kelimesinden önce «seçmen» kelimesinin 
ilâvesine muvafakat ediyoruz. 

Esasen buradaki «kütük» tâbiri, oy verme yet
kisini haiz olan seçmenlerin yazıldığı «seçmen 
kütüğü» demektir. Bununla beraber, tenazuru 
temin bakımından, (seçmen kütüğü) denmesini 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde için verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek" Başkanlığa 
88 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Osman Alişiroğlu 

Madde 88. — Kütüğe kayıtlı her seçmen oy 
verme yetkisini haizdir. 

Oy verme gününe kadar, haklarında seçme 
yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden 
resmî belge gelmiş bulunanlara, kütükte kayıtlı 
olsalar bile oy verdirilmez. 

BAŞKAN — Maddede (seçmen kütüğüne) di
ye tashih yapılacaktır. Bu tashihle 88 nci madde
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

83 ncü madde hakkındaki takririni Alişiroğ
lu geri almıştır, bu itibarla 83 ncü maddeyi de 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kimliğin tesbiti 
MADDE 89. — Seçimde her hangi bir sebep

le, seçmen kartını göstermiyenlerden veya kartın 
sahibi olduğunda tereddüdedilenlerden, nüfus 
hüviyet cüzdanı istenebilir. 
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Seçmenin kimliğini kurul, kendince tanınan iki 

seçmen marifetiyle de tesbit ettirebilir. 
BAŞKAN — Buyurun. 

VAHAP DİZDAKOOLl: — Arkadaşlar; bu 
maddede kimliğini ispat edemiyenler ve kartını 
göstermiyenlerden veyahut kartından şüphe edi
lenlerden nüfus cüzdanı istenebilir) kaydı ihti
yarî olarak bırakılmıştır. Mütaakip fıkrada (ku
rul iki seçmen marifetiyle bu gibilerin kimliğini 
tesbit eder) deniyor. Bu ibareler her ne kadar 
haklı ise de tatbikatta birçok suiistimallere mey
dan vermesi mümkündür. Bundan evvelki seçim
lerde bu boşluklardan istifade edilmiş ve birçok 
seçmen olmadığı halde sandıklara rey atmışlardır. 

Bendeniz maddenin bu şekilde kabulünü 
faydalı mülâhaza ediyorum. Seçimde, her han
gi bir se'beplc seçmen kartını gösternıiyenlerm 
veya 'kartın sahibi olduğunda tereddüdedilenle-
rin nüfus hüviyet cüzdanı istenir. Sonra, mü
taakip 'maddenin .tayyedilmesin! teklif ediyo
rum. Bu hususta ibir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin TTlusoy. 

HÜSEYİN ÜLUSOY — Efendim, (hüviyet 
cüzdanı ile oy kullanılması geçmiş seçimlerde 
en çok suiistimale müsait bir durum arz et
miştir. Buna fırsat vermemek için maddeye' 
'bir fıikra eklenmesini arz edeceğim. 1 nci fık
radan sonra, oy kullananın nüfus hüviyet cüz
danına oy 'kullandığının yazılmasını ve fbu iba
renin -bu maddeye eklenmesini yerinde görü
yorum. Böylece bir cüzdanla 'başka birisinin de 
oy. •kullanmasına mâni olunmasının sağlanma
sını istirham edeceğim. Bir önerge takdim edi
yorum. 

AHMET CEVDET AYDIN — Efendim, 
«Bir seçmenin oy verebilmesi için, mu'haikkak 
'hüviyetini ispat etmesi lâzımdır.» diyorlar. Bu 
birçok şekillerde olur. Ama, umumiyetle Vatan
daşlar, seçime katılan seçmenler, hüviyet cüz
danların] yanlarında 'bulundurmazlar. Sonra 
'her yerde, her seçmen vatandaşın hüviyet cüz
danı bulunmaya'bilir. Maalesef memleketimizin 
'birçok yerlerinde .'hüviyet cüzdanı alma lü
zumunu dahi hissetmezler. 

Bu itibarla, seçmen kartı bulunmayan va
tandaşlardan mutlaka hüviyet cüzdanı istemek, 
birçok seçmenin reylerini kullanmaması tehli
kesini doğurahilir. 

Muhterem arkadaşımız Vahap Dizdaroğlu'-
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nıın da söylediği gibi, maddenin yazılış şekli 
biraz tehlikelidir. Seçmen kartı olmıyan, nüfus 
cüzdanını da ibraz etmiyen vatandaşın kimliği
ni teshit için iki seçmenin şahitliğini 'kahul et
mek de doğru değildir. Kurulun iki üyesinin 
şahitliği ile teshil edilmesi daha doğru 'olur, 
kanaatindeyim. 

Sandık kurulunda, mla-halli tanıyan, siyasî 
partilere üye olan kimseler yardır. Mahalli iyi; 
tanıyan bu kimselerin, kimliğini ihraz edemi-
yen kimseleri tanıdığını sandik kurulunda ifa
de etmesi -mühakkaik ki daha isahetlidir. 

Bu hususun nazara 'alınmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Buyurun komisyon sözcüsü. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLU-
OĞLU — Birinci fıkranın- sonundaki (istene
bilir) kaydınnı (istenir) şekline sokulması ha
linde oy verme hakkı hir parça daha tahdidedil-
miş olur. Bu hal kahul edilirse üzerinde nüfus 
cüzdanı olmıyan kimse oy veremiyecek demek
ti]'. Seçmenden kartı jaranaeak yoksa veya te-
reddüdedılirse varsa nüfus kâğıdı o istenecek
tir. Yoksa iki seçmen marifetiyle 'kimliği teslbit 
edilecektir. Bu sandık kuruluna verilen yetki
nin izahıdır. 

Mühür basma işine gelince; nüfus kayıtla
rımızın arz ettiği hususlar malûmdur. Memle
ketimizde nüfus kâğıdı olmıyan olduğu gibi 
o - 4 tane nüfus kâğıdına da sahiholanlar var
dır. Bu itibarla üç kademeli olarak seçmenin 
hüviyetini teshitte salahiyetli kılınmıştır. 

Hüviyet teshilinin iki seçmen tarafından de
ğil de hizzat kurulun kendisi tarafından yapıl
ması işine gelince: Köylerde bu husus nıevzuu-
hahsolmamakla beraher umumiyetle .(büyük 
şehirlerde seçmen kurulları seçmenler hakkında 
tam bilgiye sahip değildirler. Onun için hu işi 
iki seçmen marifetiyle yapmak istedik. Başka. 
da çare yoktur. Sandık kurullarına doğrudan 
doğruya terke işleyiş bakımından . hir fayda 
olmadığı 'kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında haşka söz is-
tiyen var mı? Buyurun Ahmet Bilgin. 

AHMET BİLGİN — Muhterem arkadaşlar, 
kimliğin ispatı hususunda, iki seçmen arkada
şının şahadetiyle hir seçmen oyunu (kullanacak. 
Yalnız hu cihet hazan yalan şahadete yol aça-
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bileceğinden 'bunun !bir zabıtla tesbit ve teşvik 
edilerek bilâhara bir ihtilâf, bir ilhbar, (bir şi
kâyet halinde kimlerin tnı işi yaptığının bilin
mesi ve bir yalan şahadetin önüne geçilmesi 
yerinde olur. Bu (hususta muhterem komisyon 
ne düşünüyor? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ikamisyon. 
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SAHtR KüRUTLU-

OĞLU — Efendim ; bu oy vermenin bir zabıtla 
tevsik edilmesi hususu oy verme muamelesinin 
uzaması neticesini doğurur. Bu itibarla biz bu
nu -düşünmedik. Kaldı ki, bir zabıtla teşvikle 
şahadet arasında pek bir fark yoktur. Sonra 
bir 'hukukî durumu teşvik başka i§ ve »andık 
başında işlerin süratle yürütülmesi bankadır. 
Bu bakımdan buraya ayrıca 'bir seçmen kimli
ğinin teşviki hususunun konmasını, işlerin sü
rati zaviyesinden, uygun görmemekteyiz. 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Bilgin. 
m* 

AHMET BÎLGÎN -— Seçmenin kimliğinin 
tesbitinde şahit olanlar için zabıt tutma mesele
sinde, seçim işlerinin uzayacağı mazeretini ben
deniz kabul edemiyorum. Bir sandık, 3O0 - 400 
seçmenden ibarettir. Bunların hepsi seçmen kar
tını kaybedecek, hüviyet cüzdanlarını ibraz ede-
miyeeek kimseler değildirler. Çıksa çıksa 2 - 3 , 
bilemedin 5 kişi çıkar. Bu mazeret kabule şa
yan değildir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN —- Buyurun, Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU — Muhterem arka

daşlarım, bir seçimde imkân nispetinde reyle
rin fazla olması esas olmakla beraber, hakikî 
reylerin atılması ve millî iradenin tecelli etme
si de esastır. Bundaki millî menfaatler aşikâr
dır. 

(Seçmen kartını gösteremiyenlerden veya kar
tın sahibi olduğunda tereddüdedilenlerden hüvi
yet cüzdanı istenebilir) değil, «istenir», şeklin
de düzeltilmelidir. Bu kaydı koymazsak birçok 
suiistimallere yol açabilir, birtakım karışıklık
lara sebep olabilir. Bunun büyük tehlikesi var
dır. 1954 ve 1957 seçimlerinde millî iradenin te
cellisinde bu hal çok mahzurlu- olmuştur. 

istirham ediyorum, hüsnüniyet esastır ama, 
bu rey atma işinde hüviyet cüzdanım istesinler. 
Zaten bunların adedleri mahdut olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HIZIR CENGİZ — Arkadaşlar; 89 ncıı 

maddenin muhtevası geçmiş tatbikata göre çok 
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yerindedir. Bunlara ayrı hükümler sevk etmek 
seçmenin oyunu kullanmaması neticesine, müntehi 
olabilir. îşi münevver ve aydın kütlenin teka
süf ettiği muhite göre düşünmeyiz. Bir kere 
öyle köylerimiz vardır ki, babaları çocuklarını 
yazdırmıştır, ancak askere gidene kadar cüzdan 
görmemiştir. Soûra cüzdanlar usulen alınmış 
olsa bile sandığa konulmuş, orada durmakta
dır. Hangi hüviyet cüzdanı, kimindir, bu
nunla meşgul olan dahi yok. Evet bunları bir 
inzibat altına alalım, alalım ama, seçmenin 
oy hakkına el uzatmıyalım. Bunun için yal
nız (istenebilir) denmesi kâfidir. Zaten ko
misyon son fıkra ile bütün ihtimalleri önlemiş, 
bulunuyor. Seçmen kartını bir kasdı mahsusla 
ibraz etmemiş, seçmen kartını düşürmüş ibraz 
edememiş, bu kabîl ahvalde nüfus hüviyet cüz
danı isterim diyor, istenebilir. İsterim de is
temem de. Ama, nüfus kâğıdını ver göreyim, 
denirde; yok oğul, dendiği zaman, kuruldaki 
itimadedilen, mesuliyete iştirak eden, vazife 
gören arkadaşların isticvabı suretiyle o seçmenin 
kimliği tesbit edilir. Esasen madde, ağyarını 
mâni, efradını cami bir hükümdür. Burada 
bir ispata lüzum var. Bu bakımdan arkadaşı
mızın dediği nokta mühimdir. Bendeniz, ko
misyon sözcüsü arkadaşımızın, tutanak tutmanın 
seçim işini geciktireceği sözünü bir mânada 
haklı bulduğum için kestirme bir yol göstermek 
istiyorum. Kanunun 90 ncı maddesinde, «seç
men oyunu kullandıktan sonra sandık başında 
kalamaz» deniyor. Burada, seçmen oyunu 
kullandıktan sonra, kurul üyelerinden Ali veya 
velinin şahadetiyle oy kullanmıştır demek maksa
da kâfidir. İleride bu hususta şaibeli bir durum 
olursa kurul bu hususu o günden tesbit etmiş olur. 

Bendenizin mâruzâtı budur. Bilmiyorum ko
misyon buna taraftar oluyor mu! 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Madde hakkında verilmiş takrirler vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
89 ncu maddenin aşağıdaki şekilde düzenlen

mesini arz ve teklif ederim. 
Vahap Dizdaroğlu 

Seçimc]e her hangi bir sebeple, seçmen kar
tını göstermiyenlerden veya kartın sahibi oldu
ğunda tereddüdedilenlerden nüfus hüviyet cüz
danı istenir. Mütaakıp fıkranın-tay edilmesi. 
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Yüksek Başkanlığa 

8& ncu maddenin birinci fıkrası sonuna «Bu 
suretle oy kullananların nüfus hüviyet cüzdanı
na oy kullandığı yazılın» fıkrasının ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Bu takrirleri, aykırılık sırası
na göre tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Vahap Dizdaroğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

(Hüseyin Ulusoy'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa , 
(Şahitle tesbit edilen seçmene şahitlik eden

lerin kim olduğu tesbit edilir) fıkrasının ilâ
vesini arz ederim. 

Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Takriri yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon iştirak ediyor mu? Şahit kelime- -
sinin «tanık» olarak değiştirilmesi de isteniyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATIF ÖDÜL — Re
daksiyon için maddeyi komisyona istiyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Bu takrir redaksiyon bakımın
dan madde ile birlikte komisyona gönderilmiştir. 
onun için 90 ncı maddeye geçiyoruz. 

Oy verme düzeni 
MADDE 90. — Hiçbir seçmene sandık başın

da müdahale, telkin veya tavsiyede bulunulanı az 
ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra san
dık başında kalamaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CEVDET AYDIN — Efendim, bu 90 ncı 
madde çok önemlidir. Hakikaten bizde seçmen çok 
telkine ve tavsiyeye müsait durumdadır. Bilhassa 
köylerimizde bu çok mühimdir. Yalnız bu mad
dede bana göre bir noksanlık vardır. Madde di
yor ki, «Hiçbir seçmene sandık başında müda
hale» madde böyle diyor. Halbuki sandık başı ve 
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sandık alanı ayrı ayrı tarif edilmiştir. Bu iti
barla 100 metrelik bir çevre olan sandık alanının 
da bu şekilde seçmene bu şekilde bir telkin, tav
siye ve müdahale yapılabilir. -Oyunu kullanacak 
diğer bir seçmene yanından geçerken de sözle ve
ya bir işaretle bir telkin yapılabilir. Bu itibarla 
bendeniz, bu maddeye (hiçbir seçmene sandık ala
nında ve sandık çevresinde bir müdahale, telkin 
veya tavsiyede bulunulamaz) kaydının konması 
hususunda bir önerge takdim ediyorum. Kabulü
nü istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim'? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİH- KURUTLU-
OĞLU -—Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun, Bahri Savcı. 

BAHRİ SAVCI — Basit bir şey. (Hiçbir 
seçmene sandık alanında ve başında müdahale 
edilemez, telkin veya tavsiyede bulunulamaz) de
mek lâzımdır. Müdahalenin türlü yolları olabilir. 

KOMİSYON ADINA SAHİR KURUTLU-
OĞ-LU — İştirak ediyoruz. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz bu madde üzerindes öz almak niyetinde 
değildim. Çünkü madde geçmiş tatbikatı da kap
sar ve o hükme mütenazır olarak tedvin edilmiş 
durumda idi. Arkadaşımın verdiği önergeye ko
misyonun «iştirak ediyoruz» demesidir ki, ben
denizi huzurunuzu işgale sevk etti. 

Muhterem arkadaşlar, sandık alanı; bundan 
ovvel yaptığımız müzakereler sırasında görülmüş
tür ki, sandığın konulduğu yere ve kapalı oy ver
me yerine göre 100 metrelik bir çevre içinde ka
lan sahadır. Muhterem arkadaşlarım, buraya o 
sandık bölgesinin seçmenleri gelecektir. Bu böl
geye yani sandık alanına sandık kurulu seçmen
leri teker teker almışsa o zaman bu hüküm ye
rinde olur. Ama büyük bir kalabalık sandık ala
nına geldiği takdirde elbette bunlar dayısına, am
casına bir şeyler söyleyeceklerdir. (Sandık ala
nında) diye bu hüküm sevk edilirse o zaman se
çimlerde suçlu kovalamak durumunda kalacağız. 
Bunun sandık başı. olma'sı daha uygun:!ur. Bu 
aksaklıklar nereden geliyor. 5545 sayılı Kanunda 
sandık başı muameleleri vardı, san ılık yeri, san
dık alanı vardı, bunlar birbirinden farklı idi. 
Birisi 100 metre yarı çapındaki bir daire içinde 
kalan saha idi. Birisi de 25 metrelik bir saha idi, 
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Sandık başı muameleleri denildikten sonra artık 
seçim kurulu başkanı işin bittiğini, tasnife müra
caat edileceğini ilân eder, muamelelere başlarlar. 
Sandık başındaki muameleler de kolaylıkla görü
lür diye, sandık başındaki muameleleri işgal et
memek kayıt ıve şartiyle, muameleleri serbestçe 
takibederler. 

•Şimdi bu kanun sandığın yerini tarif etme
diğine göre sandık başı, sandık yeri, nihayet he
yeti umumiyesi (ıSandık alanı) içinde mündemiç
tir. Seçim mi yapılacak yoksa suçlu mu kovala
nacak? 

Bu itibarla arkadaşımızın, önergesinin kabu
lünde büyük (bir mahzur yoktur, komisyon işti
rak etmektedir, demesini bir eseri .zühul telâkki 
etmek temayülündeyim. Lütfen tetkik buyursun
lar. 

CEVDET AYDIN •-- Efendim, benim tekli
fimi arkadaşımız hakikaten tahmin etmediğim 
derecede endişe ile karşıladılar. Halbuki böyle bir 
endişe katiyen mevzuulbahis değildir. Sandık ba
şında, vatandaşa telkin ve tavsiye yaıpılamıyaca-
ğmı arkadaşımız da kabul ederler. Nihayet san
dık alanı oyun atıldığı, samdık kururunun, sandık 
başında bulunduğu yerdir. Malhiyetini hepimiz 
bilmekteyiz, hepsi birkaç metre karelik çevredir. 
Halbuki sandık alanı 100 metre çevresinde bir 
yerdir. Sandık alanına gelecek vatandaşların, san
dığa emniyetle atılacak oya tösir edecek şekilde 
serbestçe birbirleriyle (konuşmaları, müzakere 

/etmeleri ve birbirlerine telkin yapmaları seçi
min 'emniyeti bakımından büyük mahzur teşkil 
edeceğine kaaniim. Esasen vatandaş reyini kul-
Janınıadan evvel, reyini «iıe şelkilde ve ne yolda 
kullanacağını düşünmüştür. Kendi ailesi efradı 
ile müzakere etmiş ve 'bir fikir 'birliğine var
mıştır, alana (gelmeden evvel konuşmuşlardır. 
Müsaade buyurun 100 metrelik çevre içinde ar
tık: oy emniyetine tesir edecek olan bu gibi tel
kinlere, konuşmalara yer verilmesin. Bunun za
rurî olduğuna kaaniim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLÜ-
OĞLU — Efendim, arkadaşımızın önergesine 
işffcirakdmi'z, af buyursunlar .Muhterem Cengiz 
Bey hakikaten bir eseri zühul değildir. Sebebini 
arz edeyim : 

86 neı madde mialûımıımız. Sandık alanının 
tarifi yapılmıştır. Orada kimler var? Kurul baş
kanı, üyeler, seçmenler. ,Sandnk alanı 100 met-
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refik çevre. Sandık yeıiııi kati olarak tarif cihe
tine gitmese k yırkardafei maddeye göre meselâ 
dört sandıktan fazla konulaımıyacağınıa. göre 
şurası sandık yeridir, diye ayırmak imlkânı hâ
sıl okıııyacaktır. Bu itibarla, .kati-bir tarifin 
mümkün olmadığı kanaatindeyim. 

Sandık alanındaki telkin tarzlarına gelince, 
•eli bıçaklı, tesir kabiliyeti fazla olan kimseler 
sandık alanının içinde bulunabilirler. Biz, tesir 
keyfiyetini sadece sandık başıma bıraktık mı 
100 metre içinde her türlü tesir yapılabilecek
ti t*. Halbuki sandık alanına girdikten sonra 
ister kardeşim olsun, ister bir haşka yakınım 
oksun artık tamamen kendi vicdanı ile haşhaşa 
(kalmış olması lâzımdır. Bu itibarla eldeki tesir 
vasıtalarımın oyların kıymeti bakıimından neti
ceye türlü şekillerde tesir edebileceğini tahmin 
etmek kabildir. 

MEHMET GÖKER — Efendim, burada «an
dık kurulundan bahsediliyor. Bunun 'amelî ba
kımda n ne gijbi faydası olacak? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUTLU-
0 ( T L U — Orada inzibatı temin etmek, sandık 
kurulu (başkanına verilmiştir. Seçimi esnasında 
seçmenlere bu yolda, ızorla, telkin ile birtakım. 
tesirler yapılması belirdiğinde kurul başkanı 
tedbirler alacak, ve telkin ve tesir yapacakları 
sandık alanından dışarıya çıkaracaktır. 

HATİP , TAHİR BURAK — Arkadaşımız 
sandık alanını (Yüz metre yarı çapında) bu
yurdular. Köy dendiği zaman acaba İstanbul'
daki Kadıköy veya Karaköy mü 'akla geliyor ? 
Türkiye'de mevcut 40 bin köyün yirmi binin
den fazlasının bir ucundan öbür ucuna kadar 
olan mesafesi 200 metreyi geçjmez. Yüz metre 
yarı çapında bir yerdeki sandık alanında rey 
verme süresince vatandaşa, tesir ve telkin yapıl-
ımıyaeafc, dediniz mi, bütün köylüyü köyün dı
şına çıkartmak lâzımgelir. Çünkü, »andık köy 
alanının (içindedir. Bu hususun komisyonca ye
niden tetkik edilmesini rica. ederim. 

Sandık alanı ölçüsü dışında, sandık başı öl
çüsü dışında ikinci Ibir ölçü teisis etmek veya 
sandık başkanının bulunduğu mevkiden yirmi 
mietre mesafede, on beş metre mesafede, diye 
bir kayıt koymak lâzımdır. Yoksa realite ile 
kabili telif değildir. Mâruzâtım bundan ibaret -
tir. 
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! ancak sandık kurulu başkanının daveti üze

rine icabet edecektir, sandık alanına zabıta her 
zaman müdahale edecek değildir. Zabıta san
dık alanı dışında inzibatı temin ile mükelleftir. 
Bundan evvelki seçimlerde telkinlerin tesiri 
görülmüştür. Sandık alanına müessir olabilen 
insanlar vardır. İnsanlara korku veren şahsi
yetler seçmenlerin reyleri- üzerine tesir icra 
edebilirler. Bunu sadece sandık başına mün-

I hasır kıldığımız zaman, esasen sandık kurulu 
bitaraf memurlardır. Bu itibarla telkinler, tav
siyeler, her hangi bir hareket müşahede edil
diği zaman önlenmesi mümkün bir hal alır. 
Oy atmak üzere gelip zarfı alıncaya kadar bu 
yapılacaktır, ondan sonra yapılmıyacak demek
tir. O halde zarfı aldığı dakikaya kadar telkin 
altında kalacaktır. Bilmem Heyeti Celile nasıl 
tasvip buyurur? Asıl mesele sandık başına ge
linceye kadar geçecek zaman içinde dahi hiç
bir suretle tesir altında kalmamayı temin et
mektir. 

OSMAN ALİŞÎROĞLü — Sözcü arkadaşım 
buyurdular ki, 100 metre değil, çaptır. Yan
lıştır. Madde açık, 100 metre mesafesinde... 
Yani bulunduğu yerden her tarafa, sağa. sola 
100 metre. İleride yanlışlığa sebebolur. Bulun
duğu noktadan her tarafa 100 metre. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Mad
de hakkında verilmiş takrirler var, okutuyorum. 
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OSMAN ALÎŞlROĞLU — Efendim, bende

niz de maddenin sevk şeklimin daha münasibol-
duğu kanaatindeyim Madde 1950 Secini Kanu
nunum 99 ncu maddesinin aynıdır, oradan alın
mıştır. Bu madde sandık kuralımda vazife gö
renlerin telkinlerini önlemek için konulmuştur. 
Tatbikatta bu şekilde telkinler görülmüştür do 
onun için konulmuştur. 

Diğer hususlar için Komisyon Sözcüsünün 
endişelerine de mahal yoktur. Zaten o gün pro
paganda yasaktır. 200 metre çapı olan bir daire 
içinde bir telkin, bir tahrik olursa, bu kanunun 
diğer ımaddelerine girer ve esasen yasaktır. Ar
kadaşlarımın temas ettikleri gibi, tatbikatta 
büyük güçlükler doğacalkltır. Maddenin aynen 
kabulünün münasibolacağı kanaatindeyim, 

BAŞKAN — Necip San. 

NECİP SAN — Arkadaşlar; tensip buyu
rursanız maddenin laynen kabulünü teklif edi
yorum.. İşi pratik bakımdan teitkik edelim. San
dık başında sandık kurulu oturmaktadır. Se
çimlerin disiplini ile meşguldür. Meselâ Kadı
köy'ünde tramvay yolu sandık kurulunun kapısı
na üç metre mesafededir. Tramvayla gelen va
tandaşlar birbirleriyle konuşurlarsa acaba Ilım
lar birbirlerine telkin mi yapmaktadırlar, yok
sa hatırını sormaktadırlar. Bunu .nasıl tâyin 
edebiliriz? Zabıta âmiri tarafgirlik yapmak zih
niyetinde olan bir kimıse ise o zaman bu iki va
tandaşı, siz birbirinize telkin yapıyorsunuz, 
diye, oylarını kullanmaktan menedebilir. Bu 
sebeple (bunun pratik olmadığı ve yalnız san- J 
dıik başına hasredilmesi 'lâzımgeldiği meydana 
çıkmaktadır. Aksi halde bu iş suiistimale çok 
müsaittir, seçim emniyetinin, ihlâline de yol 
açar. Yatandasın polis memuru tarafından 
müdahale edildiği zaman, belki madde kabili I 
tatbiktir. Fakat telkin deyince huzur bozulu
yor. Bunun telkin mi yoksa huzur bozucu mu I 
olduğunun ayırdedilmesi imkânı olmadığı için, I 
polisin telkin zanniyle müdahalesi halinde bir- I 
çok dedikoduya sebebolabilir. O itibarla mad- I 
denin eski şekli ile kabulünü arz ve teklif ede- I 
rim. (Reye, reye sesleri) I 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU — Sandık alanı 100 metre yarı çapında 
değil; 50 metre yarı çapındadır. Bir köyün I 
de 50 metre yarı çapında olması mevzuubahis I 
değildir. Sandık alanı içine zabıta kuvvetleri, | 

Yüksek Başkanlığa 
90 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

rica ederini : 
Cevdet Aydın 

Madde 90. — Hiçbir seçmene sandık alam 
ve sandık başında müdahale, telkin veya tav
siyede bulunulamaz. Ve hiçbir seçmen oyunu 
kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
90 ncı maddenin komisyonun teklif ettiği ilk 

şekliyle aynen kabulünü rica ederim. 
Orhan Köprülü 

BAŞKAN — Birinci takriri tekrar okutu
yorum. 

(Cevdet Aydın'm takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen işaret buyursunlar... Takririn nazarı iti
bara alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tasarıdaki şekli ile yüksek oyu-
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imza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

89 neu madde hakkında komisyona verilen 
takrir üzerine hazırlanan yeni metin gelmiştir. 
Okutuyorum. 

Kimliğin tesbiti 
MADDE 89. — Seçimde her hangi bir se

beple, seçmen kartını göstermiyenlerden veya 
kartın sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden, 
nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. 

Seçmenin kimliğini kurul, kendince tanınan 
iki seçmen marifetiyle de tesbit. ettirebilir. 

Bu suretle oy veren seçmenin imzası yanı
na, tanıklık yapanların adları ve kimlikleri ya
zılır ve kendilerine imzalatılır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oy verme süresi 
MADDE 91. — Oy verme günü, saat sekiz

den on yediye kadar geçecek zaman, oy verme 
süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, 
sandık başında oylarını vermek üzere bekli-
yen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan 
sonra sıra ile oylarını kullanırlar. 

NECMÎ AKÇASU - - Söz istiyorurj. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECMÎ AKÇASU — Muhterem arkadaşlar, 

bu madde ile 5545 sayılı Kanunun buna ait 
maddesi arasında ufak bir fark var. Eski ka
nunda saat 17 de sandık başında olanlar rey ve
rir. Bu rey verme sırasında gelenler de diğer 
vatandaşlar gibi reylerini kullanırlardı. Yeni 
tasarı başka bir şekilde ve ufak bir fark ile 
tedvin edilmiştir. Saat 17 de sandık başkanı ve 
kurulu, rey verme hususunda gelmiş olanları sı
raya koyacak ve bunları sıradan reylerini kul
lanmasını temin edecektir. Fakat bu esnada sı
raya girenlerden sonra gelenler rey verme hak
larını kullanamayacaklardır ki, bu bence lüzum
suz bir tedbir ve bir taktiktir. Bu bakımdan 
5545 sayılı Kanunun 94 ncü maddesindeki iba
renin burada aynen kabul edilmesi doğru ola
caktır. Maddenin tedvin edilen şekliyle kabu
lünde mâkul bir sebep görmüyorum. Bunun ko
misyonca ıslahını mümkün mütalâa etmekte
yim. x 

CEVDET AYDIN — Efendim, hakikaten bu 
maddenin bilhassa son cümlesi tatbikatta bâzı 
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aksaklıklar yaratacaktır. Onun için benden ev
vel konuşan arkadaşımın fikirlerine iştirak edi
yorum. 

(Başkan tarafından sayıldıktan sonra sı
ra ile) kısmı hazfedilmek suretiyle maddeyi ka
bul etmek lâzımdır. Saat 17 olduğa halde reyini 
vermek üzere gelmiş olması ve fakat sıraya 
girmemiş olması rey vermeye mâni değildir. 
Gelen vatandaşın reyini kullanması lâzımdır. Bu 
bakımdan (Başkan tarafından sayıldıktan son
ra sıra ile) kaydının kaldırılması lâzımdı. 

HIZIR CENGlZ — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz, bu madde hakkında görüşlerini bildi
ren muhterem arkadaşlarımın fikirlerine iştirak 
etmiyorum. Bu madde zaten ilk fıkrasiyle inzi
batı sağlamış, çerçeveyi tâyin etmiştir. Madde 
diyor ki, oy verme günü saat 8 den 17 ye ka
dar geçecek zaman oy verme süresidir. Vatan
daş için malûm olması lâzımgelen realite şu sa
atler arası oy verme süresidir, iyi ama geç gel
miş, sırası gelmemiş bekliyor. Saat 17 ye geldi 
diye bunları bırakalım mı? Hayır. Bunun için 
haklı olarak diğer fıkra sevk edilmiştir. Eski 
kanunda da bu hüküm mevcuttu. Bendeniz faz
lalıklardan ziyade bâzı partilerin tam bu esna
da bir gürültü çıkarmalarını göz önüne alarak, 
birçok kimseleri oraya getireceklerini düşüne
rek, bunda bir aksaklık, bir eksiklik gördüm 
(Başkan tarafından sayıldıktan sonra sırasiyle 
oylarını kullanırlar.) diyorlar. Bu (sırasiyle) 
kesilmesinin içinde çok geniş mânalar mevcut
tur. Bu ise doğru olmaz. Maksat kimsenin sıra
sını başkasına vermemesidir. 25 kişi sırada ise 
25 i de oy verdikten sonra, sonradan gelen 26 
ncı şahıs oy veremez. Bunu kuvvetlendirmek 
lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz komisyonundur, efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLU — Saat 17 de reylerini kullanmak üzere 
gelen, mevcut seçmenleri oylarını kullanmak
tan mahrum kalmamalarını temin için sandık 
başkanı tarafından sıraya konarak sayılacak ve 
ondan sonra kullanacaklardır. Fakat ondan son
ra gelen vatandaşlar iştirak edemiyeceklerdir. 
Madde bu maksatla tanzim edilmiştir Cengiz 
arkadaşımız komisyonun içinde imiş gibi komis
yon noktai nazarını gayet güzel izah ettiler. Ha
kikaten saat 17 de gelmiş olan kimselerin rey
lerini kullanacakları şeklinde madde tanzim 
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edilmiştir. Sıra meselesinin düzenle tanzimi işin
de telkin ve tesirler olabilir, seçmen yığınları 
içinde karışıklık çıkabilir, seçimin selâmetini 
bozmak gibi hâdiseler olabilir, geçmişte misal
leri vardır. Saat 17 de orada kimler mevcut ise 
onlar sıraya konduktan sonra reylerini kullana
caklardır. 25 nci seçmenden sonra gelen 26yıcı 
artık reyini kullanamıyacaktır. Seçimi işaa, re
yini şu veya bu sebeple bu saata kadar kullan
mak üzere gelmemiş olanlar rey vermeden meıı-
edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Başka söz-istiyen1?.. (Yok ses
leri) Takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
9İ nci maddenin sonuna şu fıkranın ilâvesi

ni arz ve teklif ederim. 
Abdurrahman Altuğ 

MADDE 91. •— Bu oylama bitinceye kadar 
sandık başına gelen seçmenler de oylarını kul
lanırlar. 

MAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi tasarıdaki şekliyle yüksek oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Oy vermede sıra 
MADDE 92. — Oy verme günü sandık ba

şına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne 
başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. 
Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilmezler. 
Yaşlılar önce alınabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy vermeden önceki işler 
MADDE 93. — Sandık kurulu önüne alman 

kimse, seçmen kartını başkana verir veya seçmen 
sıra numarasını başkana söyler ve kimliğini ispat 
eder. 

Başkan, seçmenin adını, seçmen listesinde bu
lur ve matsa üzerinde duran çift mühürlü özel 
zarflardan bir tane vererek, sandık yerinde bir
den fazla oy verme yeri varsa, hangi kapalı oy 
verme yerine gireceğini söyler ve oy puslasmı 
zarfa koyup iyice kapadıktan sonra çıkmasını ve 
bu özel zarftan başka bir zarfa konulacak oy pus-
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lasının muteber sayılmıyacağını kendisine anla
tır. 

Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme 
yerine gider ve oyunu kullanmadan, başka yere 
gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmiyen veya zarfı 
alıp oy vermiyen seçmenden zarf geri alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

\ Kapalı oy verme yerinde kalma 
MADDE 94. — Bir seçmen kapalı oy verme 

yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya gire-
. mez. Şu kadar ki, oy puslasını hazırlayıp zarfla

mak için gerekli normal süreden fazla kapalı oy 
verme yerinde kalan seçmen, başkan tarafından 
uyarılır; çıkmamakta devam ederse çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
SALAHATTİN TANDAL — Bir kelime düş

müş zannediyorum: (Süreden fazla 'bir zaman) 
şeklinde olacak. 

KOMİSYON ADİNA S AHİR KUKUTLU-
OĞLU — Noksanlık yoktur. 

BAŞKAN -,— Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Zarfın atılması ve imza 
MADDE 95. — Kapalı oy verme yerinde oy 

puslasını zarfa koyup kapadıktan sonra, seçmen 
'burasını terk eder ve zarfını sandığa bizzat atar. 

Körler, felçliler veya bu gibi bedenî sakatlık
ları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni 
olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer 
her hangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kul
lanabilirler. Bir seçmen birden fazla malûle refa
kat edemez. 

Kurul başkanı, oyunu sandığa atmış bulunan 
seçmene aidölup, zarf alabilmek için kendisine bı
rakılmış olan seçmen kartının mahsus yerini mü
hürler ve seçmen listesindeki adı hizasına imzasını 
attırdıktan sonra kartı kendisine geriverir. 

îmza atmasını bilmiyen veya arıza sebebiyle 
imza edecek durumda bulunmıyan seçmen, sol 
elinin başparmağını basar. Bu parmağı olınıyan 
seçmenin hangi parmağını basmış olduğu yanma 
yazılır. Hiç parmağı olmıyan seçmenin durumu, 
ismi yerine işaret edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
•mı? Yok. Bir takrir var okutuyorum. 
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Sayın (Başkanlığa 

95 nci maddenin ikinci fıkrasının son cümle
sinin aşağıdaki şekilde tashihini arz ve teklif ede
rim. 

Abdurrahman Altuğ 

Bir seçmen sesyim günü 'birden fa#la malûle 
refakat edemez. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞLIT— Madde sarihtir. Lüzum yok efendim. 

(BAŞKAN — Takririn nazarı itibara alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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dikleri takdirde nüfus tezkerelerini ibraz etmek 
kaydiyie yahut sandık kurulunda iki şalısın şaha
deti ile oylarını kullanabilmeleri mümkün idi. 
Şimdi ise kurul üyeleri seçmen kartlarını ibraz 
edemedikleri takdirde reylerini kullanamıyacak-
ları esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu itibar-
la^aynı hakların kurul üyelerine verilmesini te
menni ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlar 96 
neı maddede sandık kurulu başkanı ve üyeleri 
hangi seçim bölgesinin sandık listesinde kayıtlı 
olurlarsa olsunlar seçmen kartını göstermek şar
tiyle, görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

Muhterem arkadaşlar, bunların oy vermesi 
için seçmen kartı ibrazına lüzum yoktur. Bun
lar seçim işlerini yapmak için 48 saat önce ora
ya gelmiş ve faaliyete başlamış insanlardır. 
Sonra kurul mensupları zaten seçmen nite
liğini haiz kimselerdir. Aslında bu niteliği 
haiz olan ve orada seçimi idare edecek şahıslar
dan ayrıca böyle kart aranmasının sebebini 
ben anlıyamıyorum . Diğer seçmenler için 
kart, olmazsa nüfus cüzdanı, o da olmazsa mâ
ruf iki şahidin şahadeti yeter unsur olarak 
kabul edilirken, burada ağır bir tahdide gitmek 
bilmem ne derece doğrudur. Binaenaleyh bu 
birinci fıkradaki karta taallûk eden kısmın 
maddeden çıkartılmasını teklif ediyorum, bir 
do takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Söyliyeceklerimi arka

daşım söyledi, vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Abdurrahman Altuğ. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ — Muhterem 
arkadaşlar, 5545 sayılı Kanunda aday ye mü
şahitlerin bulundukları yerde rey kullanma 
haklan vardı. Şimdiki maddede bu hususta bir 
saat tahdidi konulmuş. Bu bilhassa adaylar için 
müşkül bir durum yaratır. Adaylar saat 17 
de bir sandık başında bulunmıyabilirler. Çün
kü birçok sandık başlarına gidip gezmektedir
ler. Böylece rey hakkından mahrum bulunma
ları imkânı vardır. Adayların bu zaman tali 
elidinden çıkarılması ve seçim devam ettiği müd
detçe her hangi bir sandıkta rey kullanma 
hakkının kendilerine bahsedilmesi lâzımdır. 
Saat 17 de falan sandık başında bulunamadım, 
sıraya ila giremedim bu sebeple rey hakkından 
mahrum kalacağım. Bu doğru değildir arka-

Kurul görevlilerinin oy vermesi 
MADDE 96. — Sandık kurulu başkan ve üye

leri, hangi seçim bölgesinin sandık listesinde ka
yıtlı olurlarsa olsunlar, seçmen kartını göstermek 
şartiyle görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

Seçim çevresinde oy vermeye yetkili aday ve 
müşahitler, seçmen kartını 'göstermek şartiyle, 
bulundukları 'sandıkta saat on yediden sonra oy 
verebilirler. 

Bunun için, sandık başında oy vermek üzere 
bekliyen seçmenlerin arkaisı alınmış olması lâzım
dır. 

Sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle aday ve 
müşahitlerin o sandıkta oy verdikleri tutanağa 
geçirilir. 

Bunların, adları ve hüviyetleri o sandık seç
men listesine yazılarak adları hizasına imzaları 
alınır. 

BAŞKAN — Buyurun, Fazıl Nalibantoğlu. 

FAZIL NALBANTOĞLU — Bu madde için 
bir tadil teklifim yok. Ama komisyonun vereceği 
izahatla tatmin edilmek istiyorum. Burada baş
kan ve üyeler müşahitler ve adaylar için saat 17 
den sonra denilmektedir. Eskiden seçmen adedi 
daha fazla idi. Bugün en çok 400 olduğuna göre 
işler saat 15 te bitmiş olabilir. Bu takdirde bu şa
hıslar saat 17 ye kadar bekliyeeeklerdir. Eskiden 
olduğu bütün seçmenler oyunu kullandıktan 
sonra saat 17 olmasa bile müşahitler oylarını kul
lanabilirler mi? 

ENVER KIRKER — Muhterem arkadaşlar, 
bundan evvel; seçmenler kartlarını ibraz edeme-
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dağlar, bunların lıer hangi bir sandıkta rey I 
kullanma haklarının tanınması lâzımdır. I 

BAŞKAN -^ Mehmet Göker. 

MEHMET GÖKER — Seçmenler oylarını 17 I 
den evvel tamamen kullanmış iseler saat 17 yi 1 
beklemeye lüzum yoktur. Seçmenler oylarını I 
kullandıktan- sonra aday ve müşahitler ile san
dık kurulu oylarını kullanmalıdırlar. Bunun 
için bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN ~ Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-
LUOÖLU — Saat 17 den evevl. bütün seçmen--
ler oylarını kullanmışlardır diye, sandık, açıl-
mıyacaktır. Bundan evvel saat 18 te, 14 te 
sandıkların açıldığı "örülmüş.tür, bunun birçok 
yerlerde, neticelerini işaa etmek suretiyle se-
(ü-ın. sonuçlarına müessir olunmuştur. Onun için 
madde metnine göre bundan sonra saat 17 den 
evvel sandıklar açılmıyacaktır. O bakımdan 
görevli müşahit ve â/alarm da saat 17 den son
ra reylerini kullanması bir zaruret halindedir. 

Seçmen kartı mecburiyetine gelince : Sandık 
kurulunun başında görevlidirler, fakat kayıtlı 
değillerdir. Bunlar seçmen kartlarını göstermek 
şartiylc görevli oldukları sandıkta oy verirler. 
Sebebi; Yüksek Heyetinizce malûm olmakla be- I 
raber arz edeyim. Sandık kurulunda vazifeli 
eşhas seçmen kütüğüne kayıtlı değildir, ka
yıtlı olmıyabilir: O halde seçmen kartı aramak 
lazımdır. Kütüğe kayıtlı olmıyan şahsa oy kul
landırılmış olur. Malûmu devletleridir ki, san- 1 
dik kurulunda türlü sebeplerden dolayı nok-
sanlaşma olabilir. Bu noksanlaşma ikmal edi
lecektir. Onun seçmen niteliğini haiz midir. 
değil midir aranması tabiîdir. Burada işi güçleş- I 

t irmek değil, seçim emniyetini sağlamak vardır. 
Sonra adayın vaziyeti. 16, 45 te veyahut 

da 17 yi 5 geçe sandık başına yetişemezse, oyu
nu kullanamaz. Bir defa adayın o seçim bölge
sinde oy vermek hakkına malik olduğu zaman I 
oyunu kullanabilmesi hususu maddede -var- I 
dır. Kendi sandığında istediği saatte oy vere- I 
bilir. Ama en son hangi sandıkta bulunuyorsa I 
orada, da verecektir. 17 den evvel sandık açıl- I 
mıyacağına göre aday en son hangi sandık ba- I 
şıııda bulunuyorsa orada, veya 'kendi sandığın- I 
da oyunu kullanacaktır. I 

MEHMET GÖKER (Yerinden) — Seçmen- I 
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lerin tamamının seçmen listesine göre oylarını 
kullanmış oldukları anlaşılırsa yine 'saat 17 foek-
leneeek midir? 

SAHİR KURUTLUOĞLU — iBekliyeeefctir. 
Bunun amelî faydası şudur: Sandık fcımüunıuı 
daha evvel sandığı açmasına mâni olacaktır. 
Aday için de müşahit için de (bu böyledir. 

BAŞKAN — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALİŞİROĞLU — Mu'hterem arka

daşlar, milletvekili adayının oyunu kullanıma-
siyle sandığın açılması arasında Ihiejbir müna
sebet yoktur. Tatbikatta görülüyor ki adaylar 
seçim günü 'birçok sandık başlarını dolaşmakta
dırlar. Adayların müstacel işleri olabilir. Öğ
le üzeri saat 14 te, 15 de her hangi bir sandık 
başına uğrar, reyini kullanır, ondan sonra, gi
der. Şimdi ise 17 ye kadar 'bekliyecektir. Saat 
17 ye kadar mutlaka sandık başında {buluna
caksın diye 'bir hüküm konması doğru olamaz; 
bununla oy kullanma zamanı ta'hdidedilmiiş 
olur. Bendenizce 17 den sonra ibaresinin çıka
rılması lâzımdır. ^ 

HIZIR CENGİZ — Kurul üyeleri seçmen 
niteliklerini haiz olan kimselerdir. Çok muhterem 
sözcü buyurdular M sandık kurulu faaliyetini 
yaparken yeter, sayıdan aşağı düşerse orada 
1)ulunan kimselerden-doldurur, seçmen almaya
bilir. Şayet yanlış anlamanıışsam, zaptü rapta 
almak için kurul üyelerinin de seçmen kartla
rını ibraz etmelerini lüzumlu gördük dedikle
rine göre bu şekildeki beyan flütün seçim ku
rullarının teşkilâtına tallû'k eden 28 ve 19 ucu 
maddeler şöyledir: 

28 ncü maddem sandık kurullarının tarzı te
şekkülünü gösterir. 

19 ncıı madde ise bu 23 ncü maddenin tmâ-
tufunileylıi olan ilce secim kurulu üyeliklerine 
a itti i'. Sandık kurulu üyeliği ınıatlafoını taşıyan 
28 ncü maddenin sonunda üyeliklerin fon şekil
de doldurulmasını olmazsa 19 ncıı maddeye gö
re eksikleri tamamlanır. Bakalım 19 ncıı mad
de ne diyor? Arkadaşlar o madde diyor k i ; hiç
bir parti mevcut değilse kurul başkanı tara
fından o ilçedeki iyi şöhret sahibi olmakla ta
nınmış tarafsız emeklilerden veya okuryazar 
olan ve o yerin seçmenlerinden olan kimseler
den doldurulur. 

Demek ki, seçmen olması lâzımdır. Okur
yazar olması kâfi değildir. Seçmen kütüğünde 
kayıtlı olacaktır, kelki kartı da bulunacaktır. 
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Bakınız öyle bir tezada düşüyoruz ki . Ben o ye
rin seçmeniyim, kurulda eksiklik var, beni al
ın ıyaeak, oy vermeye geleceğim, kartımı sora
cak. Yok diyeceğim, nüfus cüzdanı.. O da yok. 
Kurul iki kişinin şehadeti ile benim oy kul
lanmama müsaade edecektir. Hayır. Sıfatım de
ğişti, kurul üyesi oldum. Benden aynı şeyleri 
istedi. Yok dedim. O halde oy kullanamazsın 
dedi. Fazlasını söylemeye lüzum yok. Arz et
ti ği-m sebeplerle bu fıkranın kaldırılmasını rica 
ediyor bu hususta bir de önerge veriyorum. Ka
bulünüze iktiran ederse memnun olacağım. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUTLU-
OĞrLU — Zannedersem burada bir tezat yok
tur. Kısaca 'arz edeyim. îyi şöhret yapmış ta
rafsız emeklilerin veya okuryazar olan o yer 
seçmenleri denilmiştir. Seçmenlik sıfatı her 
halükârda aranmamaktadır. Bun'a göre bu 
emekliler sandık bö'lgesenin haricinde vazife 
gördüklerine göre seçim kartı alırlar. Bu emek
linin rey kullanmasına müsaade etmiş olacağız. 
Siyasî partilerin gönderecekleri üyeler bu kay
da tâbi değildir. Belki de o çevrenin seçmeni 
değildir. Bu takdirde kendilerinden kart ara
nı anın zarureti açıktır. Bunlar vazife gördükleri 
sandık seçmen 'listesine dâhil olmadıkları için 
seçim kartının aranması her halde kimliği is
pat etmesini mütalâa etmek, tekrar oy kullan
ması imkânını bırakmıyaealfctır. 

Saat 17 den evvel, sandık başındaki görevli 
üyelerin oylarım kullanamıyacakları kaydı; san
dığın 17 den evvel açıiamıyacağına göre madde
de bu şekilde tesbit edilmiştir. 

Alişiroğlu arkadaşımızın temas ettikleri nokta
ya gelince; adaylar hususiyet taşımış oluyorlar, 
kendi sandığından gayri yerde olmaması kaydı 
vardır, eski kanunda kendi sandığında oy kul
lanması vardı. Şimdi ise en son uğrıyacağı san
dıkta bile oy kullanma hakkı tanınıyor. Bir de 
üçüncü hususiyet tanıyalım, istediği saatte oyu
nu kullansın.. Oluyor arkadaşlar. 

BÎR TEMSİLCİ — Daha evvel bitti. 
SAHÎR KURIITLUOftLU (Devamla) — Aça-

* mıyacak efendim. Sandık başındaki vazifeli adam 
17 den evvel reyini kullanamıyacağına göre nasıl 
sandığı açacaktır, söyler misiniz? 

SALÂHATTÎN TANDAL — Efendim, san
dık başındaki heyet rey verme hakkından sarfı-

. 1961 O : 1 
nazar ederlerse ve meselâ saat bir buçukta da bit
miştir, yine açamıyacak mı? 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Aça-
mıyacaktır efendim. 

MEHMET GÖKER — Muhterem arkadaşlar, 
seçim propagandası mevzuunda, propagandanın 
nasıl kesileceği ve radyonun neşriyatına dair hü
kümler muhafaza edilmişti. Burada ise bu hü
kümler yetmiyormuş gibi sayın komisyon tara
fından saat 17 den evvel sandık açılamaz hükmü, 
daha evvel müeyyideleri vaz'edilmiş neticeleri se
çim kurulu tarafından ilân edilemiyecek netice
lere faydası olmıyacak tahditler konulmuştur. Ar
kadaşlar, seçmen listesinde kayıtlı vatandaşlar 
oylarını kullandıktan sonra saıidığm açılmasında 
zaruret vardır. 5545 sayılı Kanunun hükümleri 
de böyle idi. Sandıkların ve seçmenlerin kurul
dan çok uzak yerlerde bulunması ve köylerde se
çime gösterilen yakın alâka sebebiyle saat 15 e ka
dar reylerini kullandıktan sonra herkes kullanıp 
bittikten sonra artık orada beklemek fuzulidir. 
Saat 17 yi bekliyecek olurlarsa oyların tasnifini 
yapmak, tutanak tanzim etmek bütün bu işleri 
yapmak mutlaka geceye tesadüf edecektir. Uzak 
köylerde sandıkların ayrı ayrı açılması ve netice
lerin il seçim kuruluna getirilmesi geniş zaman 
ister. Sandık listeleri üzerindeki tahrifler ışık-
siz olan köylerde anormal neticeler her zaman 
muhtemeldir. Sandıkların kayıtlı üyeleri tama
men, açık olarak reylerini kullandıkları görülür
se sandıkların açılması için bir takrir takdim edi
yorum. Kabulünü istirhamı ederim. 5545 sayılı 
Kanunun tatbikatında bundan mütevellit mah
zurlar doğmamıştır. 

TAHSİN ARGUN — Benden evvel söz almış 
olan arkadaşımız sandıkların, bütün seçmenler 
reylerini kullandıktan sonra, sandıkların saat, 17 
den evvel açılmasının bir maüi2uru olmadığını ile
ri sürdüler; Bendeniz tatbikattan bir arkadaşı
nız olarak arz edeyim ki, kaza merkezlerine ya
kın köyler vardır ki, bunların seçmen adedleri 
itibariyle saat 12 den evvel bütün seçmenlerin 
oylarını kullanabilir ihtimali düşünülerek saat 17 
de sandık açılır, kaydının bulunmasında faide 
mülâhaza ederim. Filhakika yeni kanunda buna 
mâni hükümler kondu. Geçen seçimde düşük ik
tidar daha saat 9 da, 10 da yaptığı telkinlerle 
birçok yolsuzluklara sebebiyet vermiştir. -Hattâ 
hususî atlılar motosikletliler dolaştırdılar, henüz 
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seçmenler reylerini kullanmamışlardır. Bu suret
le diğer vatandaşların reyi ihsas edilir. Binaen
aleyh komisyonun prensibi doğrudur, saat 17 den 
evvel hiçbir sandık, hiçbir suretle açılmamalıdır. 
Bunun yüzlerce kötü misalini kendi mıntakamdan 
verebilirim. Komisyonun prensibinin kabulünü 
rica ederim, 

BAŞKAN — Ferda (Miley. 

FERDA GÜLEY — Bendeniz de küçük bir 
noktaya temas edeceğim. Bu maddede seçim tat
bikatına oy yermeye yetkili aday ve müşahit
ler denilmek suretiyle adayların o ilde hangi 
kazada, bucakta, köyde olurlarsa olsunlar rey
lerini «skiden olduğu gibi verecekleri ifade 
edilmektedir. Bu, evvelki kanunda olduğu ka
dar sarih değildir. Yani adaylar her hangi bir 
sandığa kayıtlı olsunlar olmasınlar reylerini 
verebilirler fikri bu maddede kâfi derecede açık 
değildir. Bu fıkradan sonra gelen hüküm yan
lış tatbikata yol açabilir. Yani bu gibi kimseler 
saat 17 den sonra oy verebilirler mi? Komisyon 
Sözcüsünün ifadesine göre buradaki ibareden o 
esnada hazır bulundukları sandık kastedilmek
tedir. Yani bu iki fıkrada, reylerini kullanabi
lirler denmiştir. Aynı fıkranın en sonunda da, 
saat 17 den sonra oy verebilirler denmiştir. 
Yalnız (bulundukları yer) tâbiri noksandır, 
(hazır bulundukları, en son bulundukları san
dık). diye tavzih edilmediği takdirde tatbikatta 
sandık kurullarınca böyle anlaşılmıyabilir. Bi
raz evvel arz ettim. Çevre kaydiyle kelimesi de 
tasrih edilmiş değildir, bulundukları yerine, ha
zır bulundukları sandık denirse, seçim çevresi 
tâbiri vuzuha kavuşur. Yalnız Sözcü burada ge
lip konuşuyor. Şu şöyle olacak, bu böyle ola
cak, diyor. Bu para ile ilgili, maliye ile ilgili bir 
kanun değildir. Cezaî hükümler getirmiyor. Bir 
Seçim Kanununun Sözcüsünün buraya gelip 
maddenin dışında birtakım beyanlarda bulun
ması tatbikata ışık tutmaz. Zabıtlara geçen bu 
beyanlar tatbikata katiyen tesir etmez. «Zabıt
larda şöyle denilmiştir, komisyonun fikri şudur» 
diye, bu fikir seçimde, ne sandık başına gelir ne 
de vilâyete gelir. Onun için açıklığın maddeye 
getirilmesi, maddeye geçirilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Ali Rıza Akbıyıkoğlu. 

ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU — Arkadaşlar, 
bendeniz de saat 17 den evvel sandığın açılma
sına taraftar değilim. Kanunun metninde saat 
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17 den evvel sacdık açılmayacağına dair katî 
bir sarahat yoktur. Ancak 91 nci maddede saat 
8 den 17 ye kadar bir müddet konmuştur ki, 
bundan sonra rey atılmıyacağma, sandığın da
ha evvel açılmıyacağına dair bir kayıt yoktur. 
90 .ncı maddenin 2 nci fıkrasında şöyle bir ka
yıt var : «Seçmen kartını göstermek şartiyle, 
bulundukları sandıkta saat 17 den sonra oy ve
rebilirler.» Oy'verirler-diye-bir-kayıt yoktur. 
Verebilirler diye bir kayıt vardır. Maddede sa
rahaten saat 17 den evvel sandık açılmaz şek
linde bir kayıt olursa tatbikatta müşkilâta uğ
ranmaz ve iyi bir netice olur. Aksi takdirde 
sandık açılabilir. Katî sarahat yoktur. Biz bu
rada müşkilâta uğruyoruz. îlk mektep mezunu 
bir sandık kurulu başkanının gayet tabiîdir ki, 
bunu anlamasına imkân yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-. 
yen var mı ? Buyuran komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ S AHİR KURUT 
LTJOĞLU — Efendim, Akbıyıkoğlu arkada şımız 
delâleten bir mâna çıktığı yolundaki beyanla
rına biz, sarahat vardır, diye cevap vermek iste
riz. Çünkü, «,Oy verebilir» demektedir. Mecburî 
bir usul olarak kabul edilmediği için, «Oy vere
bilir» şeklinde konmuştur. Ama buna rağmen 
bir sarahat arıyorsa, ancak 98 nci maddenin 
başına eklemek suretiyle olabilir. 98 nci mad
deye gelindiği zaman, saat 17 ye geldikten ve 
muamele bittikten sonra bunu koyarsak tered
dütlerimiz zail olmuş olabilir. 

Ferda Güley arkadaşımızın hakları var. İkin
ci fıkranın ikinci satırının basma «Hazır bulun
dukları sandıkta saat 17 den sonra» dersek bu 
tereddüt de zail olmuş olur, zannederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş tak
rirler var, okuyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş olan 
takrirleri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
96 ncı maddede 2 nci fıkrasının, «.Seçmenle

rin oyunu kullandıktan sonra kullanırlar» cüm
lesinin «Saat 17 den sonra» yerine alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet O/öker 

Yüksek. Başkanlığa 
96 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ederim. 
Mehmet Göker 
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Yüksek Başkanlığa 

96 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ederim : • 

«Seçmen listesindeki seçmenlerin tamamı 
reylerini kullandıktan sonra sandık açılır.» 

Mehmet Göker 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin ilk fıkrasındaki seçmen kartını 

göstermek şartiyle, kaydının kaldırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Enver Kırker Hızır Cengiz 

Sayın Başkanlığa 
96 ncı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

gibi düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Abdurrahman Altuğ 

Madde 96. — Seçim çevresinde oy verme
ye yetkili müşahitler, seçmen kartım göstermek 
şartiyle bulundukları sandıkta saat on yediden 
sonra, adaylar ise rey kullanma süresi içinde 
her hangi bir sandıkta oy verebilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
96 ncı maddeye katiyet vermek ve yanlış bir 

anlayışa mahal bırakmamak için şu fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sandık kurulu dışında bütün seçmenler oyu
nu kullanmış olsalar dahi saat 17 den evvel 
sandık açılmaz. 

Adil Sağıroğlu 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri madde met
nine aykırılığına göre tekrar okutup, Yüksek 
oylarınıza sunacağım. 

(Abdurrahman Altuğ'un takriri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

(Mehmet Göker'in takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Takririn nazara alın
ması kabul edilmemiştir. 

(Hızır Cengiz ve Enver Kırker'in takriri tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Göker'in ikinci takriri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka- | 
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Adil Sağıroğlu'nun takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Şimdi, Ferda Güley tarafından teklif edilen 
ve komisyonca da kabul buyurulan şekle göre 
maddeyi tekrar okuyup oyunuza sunacağım. 

Oy verenler sayısının kontrolü 
MADDE 96. — Sandık saat 17 den önce açı

lamaz. Oy verme işi bitince kurul başkanı bunu 
yüksek sesle ilân eder. Masa üzerinde, sandık
tan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bit
tiği saat tutanak defterine geçirilir. 

Bundan sonra sandık seçmen listesinde ya
zılı seçmenlerin toplamı ile adlan hizasındaki 
imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş 
olanların toplamı tesbit edilir ve tutanağa geçi
rilir. Netice yüksek sesle ilân edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi Yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 97 yi okuyoruz efendim. (Nisap yok 
sesleri) 

Beş üye tarafından teklif edilmedikçe, baş
ka türlü tedbire imkân yoktur. 

97 nci maddeyi okuyoruz, efendim. 

TV. KESİM 

Oyların sayımı ve dökümü 

Sayım tedbirleri 
MADDE 97, — Sayım ve döküm açık ola

rak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunan
lar' sayım ve dökümü takibederler. 

Kuru], faaliyetinin selâmet ve düzeni bakı
mından, sayım ve döıküm masası etrafında boş 
kalması gereken kısmı, bir karar ilfe belirtir 
ve bu kısım etrafında (ip germek gibi) hazır 
bulunanların bu işlemleri takibetmelerine en
gel olmıyacalk tedbirleri alabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Oy verenler sayısının ikontrollıı 
MADDE 98. — Qy verme işi bitince kurul 

başkanı bunu yüksek sesle ilân eder. Masa üze
rinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy 
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vermenin bittiği saat tutanağa geçirilir. 

Bundan sonra, sandık seçmen listesinde ya
zılı seçmenlerin toplamı ile adları hizasındaki 
imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş 
olanların toplamı tesbit edilir ve tutanağa ge
çirilir. Netice yüksek sesle ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşla
rım; burada «Tutanağa geçirilir» diyor. Bu 
Kanun evvelki kanun g'ibti kurullara birer Tu
tanak Defteri veriyor. Dolayısiyle Sandık Ku-
rullarmda bir tutanak defteri vardır. Fakat 
bunun dışında bu kanun 107 nci madde ile 
sandık kurullarına basılı, matbu tutanak kâ
ğıtları da veriliyor. Seçim günü işlerin hepsi 
bittikten sonra matbu tutanaik kâğıdına tuta
naklar yazılacaktır. Demek ki, kanunda iki 
tutanak vardır. Biri, defter halinde; diğeri de 
matbu tutanak kâğıtları. «Tutanağa geçirilir» 
denirse lalettayin bir tutanaik yapılabilir. Onun 
için bu tâbirin, «Tutanak defterine geçirilir» 
şeklinde olması lâzımdır. Komisyon da buna 
iltihak eder zannederim. 

KOMİSYON ADINA SAHİH KURUTLU-
OĞLU — Muvafık efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyonun kabul 
ettiği tashihle okuyoruz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ S AHİR KURUT-
LUOĞLU — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHİR KURUT-

LUOĞLU — Bu maddeye bir son fıkra olarak 
saat 17 den sonra sandığın açılması 'kaydının 
konmasını biz de istirham ediyoruz. (100 ncü 
maddeye konması daha doğru olur, sesleri) 

Kontrol işi burada başladığı için buraya 
konması daha iyi olur. Yüksek Heyetin arzu
suna göre biz de İJuna uygun olarak konması
nı kabul ettik, ister 100 ncü maddede olsun, 
ister burada olsun. Biz buraya konmasında 
fayda görüyoruz. 

Ferda Beyin tereddüdünün izalesi bakımın
dan tutanak defteri olmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Salâhattin Tandal. 
SALÂHATTİN TANDAL — Muhterem ar

kadaşlarım, bu ibarenin 100 ncü maddenin ba
şına gellmesi daha uygun olacaktır. 100 ncü 
maddenin matlabında «sandığın açılması ve 
zarfların sayımı» deniyor. Sandık açılıncaya 
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kadar 98 ve 99 ncu maddelere göre, ibilhassa 
99 ncu maddede görülmesi icabeden, yapılacak 
birtakım işler vardır. Bu itibarla vakitten ka
zanılmış olacaktır. Sandık açılmadan evvel 
yapılacak işler, çok evvelj bitmişse, saat 11 den 
evvel ^yapVi-.aeaktUr. Bfir jfcakrir vermiş bujlunır-
yorum. Bu İbarenin 100 tfıcü maddenin başına 
konmasını rica ediyorum. Buraya konmasın. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Hızır Cengiz. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlarım; 
bendeniz iki hususa cevap vermek için huzurunu
za geldim. Birisi, «tutanağa geçirilir» tâbirinin 
«tutanak defterine geçirilir» sekinde yazılmasının 
uygun olacağı mütalâasının benimsendiğine mü-
taalliktir. ikincisi de, arkadaşın işaret ettiği, san
dığın saat 17 den evvel açılmamasına taallûk eden 
kısımdır ki, hakikaten «sandığın açılması ve zarf
ların sayımı» matlabını taşıyan 100 ncü madde, 
arkadaşımın da buyurduğu gibi bu hususun o 
maddeye eklenmesi daha çok müsaittir, kanaatin
deyim. 

Diğerine gelince; hakikaten mühim bir olayın 
tutanak defterine geçirilmesi zaptıraptı sağlar. 
Her hangi bir itiraz vukuunda tetkik için daha 
emniyetli bir tedbir alınmış olur. Fakat arka
daşlar; tatbikatını yaptırmış bir arkadaşınız ola
rak, bu tutanak defterini bilirim, öyle muamele
ler olur ki, sandık kurullarına gönderilen az yap
raklı tutanak defterleri oradaki işleri alamaz. Kâ
fi gelmez. Burada, «tutanak defterine geçirilir» 
diye mutlak bir ifade kullanılması ve bu husu
sun mutlak bir kayıt altına alınması tatbikatta 
müşkülâta yol açabilir. «Tutanağa geçirilir» tâ
biri âm ve şâmildir. Bu tâbirin olduğu gibi kal
ması daha yerinde olacaktır. Bu suretle sandık 
kurulu, tutanakları evvelâ tutanak defterine ge
çirir. Kâfi gelmezse başka tutanak da yapabilir. 

Bu sebeple, mutlaka «tutanak defterine geçi
rilir» diye bir kayıt konmasının doğru olmıya-
cağma kaaniim. 

BAŞKAN — Nisap olmadığına dair, 6 üye 
tarafından verilmiş bir takrir vardır. Bu sebeple 
yoklama yapacağız efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklama neti

cesinde nisap olmadığı anlaşümıştır. Bu itibarla 
27 Mart 1961 Pazartesi günü saat 10 da toplanıl
mak üzere bugünkü Birleşime son veriyorum. 

Kapanına saati : 12,80 
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6 — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORU VE CEVABI 

i . — Temsilciler Meclisi Üyesi Köprülü Or
han'ın, yeni Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunla
rı hakkında yazılı sorusuna Maliye Bakam Ke
mal Kurdas'm yazılı cevabı (7/2) 

3 . 2. .1961 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Yeni G.elir ve Kurumlar Vergisi kanun
la ımm millî bünyemize uygun olmadığı ve bil
hassa Kurumlar Vergisi Kanununun yatırım po
litikamız için zararlı olacağı alâkalı meslek te
şekkülleri tarafından muhtelif vesilelerle açıkça 
belirtilmektedir. 

-2.; Zikri. geçen kanunların yeniden gözden 
geçirilmesi takdirinde alâkalı meslek teşekkülle
ri ;temsikûlerinin de görüşleri alınacak mıdır? 
- fiaym Maliye Bakaranın bu hususları yazılı 
olarak cevaplandırmasına yüksek tavassutlarınızı 
rica ederim. 

Temsilciler Meclisi 
> Üyesi -

; Orhan Köprülü 

•-.-••.:..;.".T. - C . : ; 

Maliye Bakanlığı 
GelirierlJ. Müdürlüğü 
Sayı r2177 -1/9314 

22 . 3 . 1961 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6 . 2 .1961 tarih ve 7 - 2/60251 sayılı yazı
lan K. 

Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın Orhan Köp
rülü'nün yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
dikleri soruları ve bunların cevapları aşağıdadır. 

Soru 1. Yeni Gelir ve Kurumlar Vergisi ka
nunlarının tnillî bünyemize uygun olmadığı ve 
bilhassa Kurumlar Vergisi Kanununun yatırım 
politikamız için zararlı olacağı alâkalı meslek te
şekkülleri tarafından muhtelif vesilelerle açıkça 
belirt il inektedir. 

Cevap 1. Bütün vergi sistemimiz, bu meyan -
da Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları ekono
mik, sosyal ve malî ihtiyaçlarımız nazarı itibara 
alınmak suretiyle' yeniden gözden geçirilmekte
dir. Bu hususla ilgili komisyon İstanbul'da top
lanmış ve çalışmalarına başlamıştır. 

Soru 2. Zikri geçen kanunların yeniden göz
den geçirilmesi takdirinde alâkalı meslek teşek
külleri temsilcilerinin de görüşleri" alınacak mı
dır? 

Cevap 2. Vergi kanunlarının yeniden gözden 
geçirilmesi maksadı ile toplanan komisyona alâka
lı meslek teşekküllerinden de temsilci katılması 
sağlanmıştır. 

Arz olunur 
Maliye Bakanı 
Kemal Kurdaş 
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7. — DÜZELTlŞ 

Bu Birleşimin sonuna bağlı S. Sayısı : 21 basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılacaktır : 
13 ncü sayfanın 36 ncı satırından sonra gelen «Madde — XVII» ibaşlığı ve onu takibeden sa

tırlarla 14 ncü sayfadaki devamı tamamen tekrar olup çıkarılacak ve 36 neı satırdan sonra aşağı
daki metin konulacaktır. 

(ib) Aşağıdaki şahısların salâhiyetlerini tevsik eden bir vesika ile tasdikli iki imza örneği : 
(1) İşbu mukaveleyi Türkiye ve işletmeler namına imza eden şahıs veya şahıslar. 
(2) Mukavelenin II ncd maddesi uyarınca çıkarılacak bonoya tarih koyup imza eden şahıs 

veya şahıslar. 
(3) Mezkûr bononun Türkiye namına garantisini imza eden şahıs veya şahıslar. 
(4) Mukavele hükümlerine göre Eximbank'a tevdi edilecek hesap cetvelleri, raporlar, tasdik

nameler ve sair evrakı imza edecek ve kredinin tatbikinde işletmelerin mümessil veya mümessil
leri olarak hareket edecek şahıs ve şahıslar. 

Ayrıca zaman zaman Exiımıbank'ın mâkul olarak ayrıca talebedebileeeği hukuk müşaviri mü
talâaları, ilâve salâhiyet tevsiki, tasdikli imza ölmekleri ve sair vesaik ve malûmat Eximbank'a 
tevdi edilecektir. 

Bu Anlaşmaya müsteniden bütün mütalâalar ve vesaik ingilizce olarak ve Türkçe lisanında 
olduğu takdirde ise bi r nüsha tasdikli İngilizce tercümesi »eklenecektir. 

Taraflar bu Anlaşmayı Amerika Birleşik Devletlerinde Washington D. (\ şehrinde usulüne uy
gun olarak yukarda ilk bildirilen tarihte üç nüsha olarak tanzim ve imza etmişlerdir. 

Şahit ' Türkiye Cumhuriyeti adına 
Ekrem Ali can 

Şahit Türkiye Demir ve Oelik İşletmeleri U. Md. adına 
Oevat Süberk D. Kalabalık 

lCxport - Import Bank ot' Washington adına 
Saımuel 0. Waugh 

r.mıiiin Alüdürü 
Export - Import Bankası adına 

tasdik eden 
Edward S. Couger 

Sekreter 




