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GENEL GEREKÇE

AKP hükümeti 13.03.2008 tarih ve 5749 sayılı Kanunla 298 sayılı kanunun bazı
maddelerini değiştirirken kanunun altıncı maddesinde yaptığı değişiklikle parmak boyası
uygulamasmı da 2007 seçimlerinde mükerrer oy ile karşılaşılmadığı, SEÇSİS projesinin
amacına ulaşmış olması, ekonomik yönden tasarruf sağlanarak çağın koşullarına uyulması
gerekçeleriyle özel boyaya artık ihtiyaç kalmadığmı belirtilerek kaldırmıştır. Seçimlerde hile
yapılmasım ve mükerrer oy kullanılmasını önlemenin en önemli şartı olan parmak boyasının
kaldırılması mükerrer oy kullamcılann tespitini imkânsız hale getirmiş ve seçimler
konusundaki güvenilirliği zedelemiştir.

Yıllık seçmen artış oranının üzerinde kaydedilen seçmen ve fazladan bastırılan oy
pusulaları ile alakalı kaygılar, parmak boyasımn kaldırılmasının eklenmesiyle daha da artmıştır.

Seçimlere dair ortaya çıkan güvensizliği aşmak, bir kimsenin, aynı seçimde birden fazla
oy kullanmasım önlemek amacıyla, kişinin oyunu kullandıktan sonra en az 12 saatlik süre
boyunca çıkmayan özel boya ile işaretlenmesi yani parmak boyası uygulamasının seçim
güvenilirliği açısından yeniden yürürlüğe girmesi gerekmektedir.



seçimlerin temel HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik kartını verirken, seçmen listesindeki
adı hizasına imzasını attırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parmağını çıkmayan özel boya ile
boyayarak bastırır. İmza atamayanlann parmak izinin alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı
olmayan seçmenin hangi parmağını bastığını yanma yazar. Hiç parmağı olmayan seçmenin
boynunu bu boya ile işaretler."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


