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26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanuna Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 7A.1983 Sayı : 18011)

Kanım No.
2812

Kabul Tarihî :
5.4.1983

M A D D E 1. — 298 sayılı Seçimlerim Temel Ilükünı Icıi ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşağıdaki
üç ek geçici madde eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasî Partiler ve Seçim Kanununa
göre yapılacak ilk genel seçimlerde; 1.7.1982 tarihli ve 2687 sayılı Kssmın gereğince Anayasanın halkoyuna
sunulması için hazırlanan seçmen kütükleri, s iyin Kanunun ilgili hükümlerine gore güncelleştirilerek kullatmlır.
Güncelleştirme işlemi, Anayasa için yapılan hxlkoy!arr.f:«ına katılmayanların tespit edilmesinden sonra, kütukSera muhtarlık bölgesi askı listesi halinde askıya çıkarılması, bu listelerde isimi bulunmayanların ve yan
lış yazılanların, başvunmalarına imkân sağlanması, yan "ıslıktı.ın düzeîtifones; ve eksiklerin giderilmesi suretiy
le yapılır.
As'ııja çıkarılma tarihi ve askı süresi ile itirazlar, üiıaz belgeler, kütüklerin ktsisılcşuıse tarihi, evvelce ya
zılmamış olanların yeniden ne suretle yazılacağı ve yazılı i. a ş.ut!;:u Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Kütüklerde ı'sliMİ bulunmayanlardan, seçmen kütük lirinim kesinleştiği tarihe k c d u 21 yaşım bitirmiş olan
lar, başvuruları üzerine seçmen kütüklerine kaydedilir ] d . Nüfus kütüğünde doğduğa ay ve günü belli olma
yanlar o yılın son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulurlar.
EK GEÇİCİ MADDE 2. — 1.7.1982 tarihli ve 2687 sayılı Kanunun 8 linei maddesmıe göre oy kullanma
yeterliğine sahip olup yazım için gelen memurlara kendderiııi yazdırmayanlardan, bu Kanun hükümlerine gö
re kütüklerin askı süresi içinde başvurarak kendilerini kütüğe yazdıranlar hakkında, bu suçtan dolayı taki
bat yapılmaz, ceza mahkûmiyetleri sonuçlarım da kıpsaıraak üzere ortadan kalkar. Ancak tahsil edilmiş para
cezalan iade edilmez.
Bu şekilde kütüğe kendilerini yazdıranlar, genel ve ara seçimleri ile mahallî seçimlerde ve lıalkoy lamalarmda oy kullanabilirler ve aday olabilirler.
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Amayasatnm halkoyla imasına İlişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde
kaydı ve oy kullanma yeterKği bulunduğu halde huku'd veya fiilî herhangi bir mazereti nedeniyle halkoylamasina katılmayan ve süresinde mazeretimi ileri sürmeyen veya bu yönde başvuruda bulunduğu halde de
lil yetersizliği veya süre veya sair sebeplerle başvurusu reddedilenlerden, seçmen kütüklerinin askıdan indiril
diği tarihten öuıce kayıtlı oldukken üçe seçüm kurulu hışknıılık'anna başvurarak mazeretlerini tevsik eden
ler hakkında 24.9.1982 tarihli ve 2707 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı yasaklar uy
gulatılmaz.
Başvuruların incelenmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçüm Kurulunca belirlenir.
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M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisi
Cilt
Birleşim
Sayfa
15
16

73
76

709
88,91:96,98:99

I - Gerekçeli 362 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 76 nci Birleşimine, 560 S. Sayılı basmayazı
Millî Güvenlik Konseyinin 138 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Adalet Komisyonu, Millî Güvenlik Konseyi Adalet komisyonları gö
rüşmüştür.
• III - Esas N o . : Danışma Meclisi 1/646, Millî Güvenlik Konseyi 1/491.

