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Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun

(Resmî Gazete ile ilânı
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MADDE 1. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun
49, 57 ve 151 nci maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
Propaganda serbestliği ve süresiMadde 49. —- Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir.
Propaganda, oy verme gününden önceki 21 nci günün sabahından başlar ve oy verme günün
den önceki günün saat 18 inde sona erer.
Duvar ve el ilânları
Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, duvar ilânı asmak, el ilânı ve
her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 18 inden
sonra ilân, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbuanın
dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasaktır.
Oy puslası her zaman dağıtılabilir.
Yasak günlerde propaganda
Madde 151. — Oy verme gününden önceki günün saat 18 inden sonra ve oy verme gününde
umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar
veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini boza
bilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya
sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan altı aya kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılırlar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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[Birleşim : 97,103 — 84, 84 e ek Sıra Sayılı basmayazılar Temsilciler Meçlisi 97, 103 ncü Bir
leşim Tutanak dergilerine bağlıdır.]
Bu kanunu görüşen komisyon :
Seçim Kanunu Komisyonu.

