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öilh ©Ctılkleri ıdiyasî partiye a'ilt özel (daire
içline Ibasmak veya (terdin ettikleri bağım
sız adaya ıalilt ıoy pusulasını kullanmak
suretiyle oylarını verirler» Idenımektedir.
Şlilmdi burada, «Özel daire (içine bas
mak» ıtalbÜrirDdeTi, ısankü 2 santimetre ça
pındaki dairenin itam kenarından taşma-.
yacak şekilde iıçıin© Ibasılacaklmış gibi bir
anlam çöküyor. [Bu ikonıuida, zabıtlara geçımıestt Ibaknmıından, ızannedliyoruım bir açık
lık ıgeitkımek lazım. Çünlkfü, üzerine basılIdığı zaman; yani siyasî parti (bölümünde
kalmak şartıyla talbiî, oyların iplfcali her
ısiıyalsi parti 'için geçerlıi olduğundan, bu
nun Ibir açıklanmasraı işitiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ba
kan,
(AIDADET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Sayın Karaevli, buradaIki durum şudur: Biraz önce kabul edi
len 4 üncü maddede de gene aynı şekil
de '(jEyelt) ve (Tercih) oylarının o daire
liçerlisine basılacağı tarzında geçti. Aynı
şekillide 2839 ısayılı Kanunun 28 inci (mad
desinde ide bu dalireden bahsediliyor; fa
kat bunlara uyum sağlaması (bakımından
Ibu maıdde konmuştur. Yalnız, Yüksek
ISeçim Kurulunun genelgelerinde ve bü
tün 'ike kararlarında, «O siyasî partiye
ayrılmış, yere ait kısma basmak» diye ge
çiyor. Bunumla lilgii kanun maddesi de
var.
Ayrıda 298 ısayılı Kanunun, bu se
çimlerin «Muteber Olmayan Zarf ve Bir
leşik 'Oy Pusulaları» (başlıklı 103 üncü
madldösinlin beşinci fıkrasında, «Siyasî
partilere veya bağımsız adaylara ayrılan
alanlardan Mirden fazlasına «Evet» müIhürü 'basılmış oy pusulaları» diyor. Bu
rada |bu «IDaire» (tabirinin, Idaiima siyasî
partilere ve ıoy verilecek yerlere ayrılan
Ikisım olarak, alan olarak tatbikatı geçi
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yor ve genelgelerde de böyle, Ibu kanun
da da felöyledıir.
IBunu arz ederdim.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Topçu.
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın
Başkan, geçen maddeyle ilgili isıorumu
sormuyorum. Çlünıkü sorumu, bir şeyi
ikaz etmek için, ıbir yanlışlığı göstermek
için 'soracaktım; madde geçti; o yanlış
lığı yapacak şekilde geçitli. Binaenaleyh,
sorumu «orsam ımüspet cevap alsam bile
düzeltme imlkânı (bulunmadığına göre, bu
maddeyle ilgili (sormak ilstiiyoruım.
BAŞKAN — (Efendilim, maddî faataysa biz bunu düzeMyoruz.
YAŞAR, TOPÇU (Sinop) — Maddî
ihatadan başka ıbir şey vardı; ama kim
se uyanmak 'istemiyor.
'BAŞKAN — Peki o zaman, buyurun.
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Gümrük
ten mal kaçırır gibi madde geçiyor.
IBAŞKAN — 5 imci maddeyle ilgili
bir isıorunuız var mı Sayın Topçu?
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Var efen
dim, onu ısioruyorum.
ıBAŞKAN — Buyurun, 'buyurun.
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — (a) ben
dinde demiyor İki: «Siyasî partilerin özel
işaretleri, kısaltılmış 'islimleri ve tam ya
zı halinde adları ile her siyasî parti için
ayrılan bölümün altında çapı 2 om. olan
(boş Ibir daire bulunur.»
'Şiımd'i, buradaki siyasî parti özel işare-tleri renkli miildir, değil midir? Her si
yasî partinin kendine göre rengi var. özel
işaretler renkle anlam kazanıyor. Rengi
Ikialldııidığınız zaman özel şjiaretler renkle
anlam kazanıyor. Rengi kaldırdığınız za
man özel işaretlerden birbirine benzeyen
ler ölüyor. Niîtekiim 1986 seçimlerinde ik
tidar partisi, o zaman seçime girmiş ye-.
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