26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
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M A D D E 1. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 2234 sayıh Kanunla değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yüksek

Seçim

Kurulu

M a d d e 11. — Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi
Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu üe seçilir.
Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler.
Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana

yardım ve bulunmadığı

zaman ona vekillik

eder. Başkanvekilinin de engeli halinde, asıl üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir.
Her yenileme seçiminden s o m a , Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasın
dan ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler.
Başkan veya başkanvekilinin bu görevi bırakması halinde, boşalan yer için Yüksek Seçim Kurulunca yeni
den seçim yapılır; başkan veya başkan vekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır.
M A D D E 2. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Üye seçimi

zamanı

Madde 12. — Yüksek Seçim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yerine yenilerinin belirlenmesi için üç
yılda bir ocak ayının ikinci yansında seçim yapıhr.
Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, eksiklik yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu

yoldan

seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. Seçim, başkan veya başkanvekilinin kuruldan ayrıl
mış olması nedeniyle yapılmış ise, yeni üyenin de katılmasıyla

başkan veya başkanvekili

seçimi

yapıldıktan

sonra, bu seçimin sonucuna ve 11 inci maddenin son fıkrasında belirtilen esasa göre yeni üyenin yeri belir
lenir.
M A D D E 3 . — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 3270 saydı Kanunla değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
d)

Yukarıdaki bentlerde belirtilen konuşmaların yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siyasî partiler

T R T kurumunca usulüne göre tespit edüen reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şartıyla birinci
fıkrada belirtilen tarihler arasında her biri bir dakikadan az olmamak ve toplam süresi kırkbeş dakikayı geç
memek üzere ilave konuşma yapabilirler. Siyasî partiler bu ilave konuşmalarını, ayrı zamanlarda yayınlan
mak üzere televizyonun birden fazla kanalına dağıtabilirler. Ancak, bir kanalda günde birden, toplam olarak
da altıdan fazla konuşma

yapılamaz.

Siyasî partiler bu bent gereğince yayınlanacak propaganda konuşma

larında, yaptıkları ve yapacakları icraatı görüntülü olarak da verebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer parti
lere sataşma ve hakaret kastı bulunamaz.
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Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e ka
dar T R T haber bültenlerinin siyasî partilerin seçim çalışmalarıyla ilgili bölümünde Yüksek Seçim Kurulunun
eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydı üe seçime katılan
siyasî partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır.
M A D D E 4. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri v e Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Törenlere

ait

yasaklar

Madde 64. — Seçim propagandasının başlangıç tarihinden o y verme gününü takip eden güne kadar olan
süre içinde, 62 nci maddede sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekkül
lere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nu
tuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaktır. Bu
maddedeki yasaklar, ara seçimlerde seçim çevresiyle sınırlıdır.
M A D D E 5. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden o y verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Baş
bakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri m a k a m oto
mobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol
icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez.
M A D D E 6. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Memurların

gezilere

katılma

yasağı

Madde 66. — Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen
süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası üe ilgili olarak yapacaktan ge
zilere hiç bir memur katılamaz.
M A D D E 7. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanuna aşağıdaki Ek M a d d e eklenmiştir.
E K M A D D E 6. — Millî Bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanının karşılanması v e uğurlanması ile
yabancı Devlet v e Hükümet Başkanlarının ve bakanların resmen ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapılacak kar
şılama, ağırlama ve uğurlama, adlî yıl ile üniversitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve
tabu afet hallerinde bu Kanunda yer alan yasaklar uygulanmaz.
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde 62
nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllerin Kanun ve
ya bir idarî tasarruf gereği yapacakları mutad ticarî, İktisadî ve pazarlama faaliyetleri, vatandaşın oyuna te
sir etmek maksadına müteveccih olmadıkça, 63 v e 64 üncü maddelerde belirtilen yasak hükümleri uygulan
maz.
M A D D E 8. .— 26.4.1961 günlü ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ M A D D E 18. — Bu Kanunun 28 inci maddesinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak oluştu
rulup işlerlik kazanıncaya kadar yapılacak seçimlerde ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen kütükle-
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rlnin düzenlenmesi; kütüğe yazılma, muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, askı
süresi, sandık seçmen listelerinin ayrılması, kesinleşmesi v e kütüğün güncelleştirilmesi esas v e ilkeler ile liste
lere itiraz yöntemleri ve süreleri, seçimlerin özellikleri gözetilmek suretiyle, Yüksek Seçim Kurulunca tespit
ve ilan edilir.
GEÇİCİ M A D D E 19. — Yüksek Seçim Kuruluna 1985 Ocak ayında seçilenlerin yerine Ocak 1990 tari
hinde yemleme seçimi yapıhr.
M A D D E 9. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU K A N U N A AİT T U T A N A K L A R
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfa

35

53

592

36

58

131

64

453:459

67

577:600

I - Gerekçeli 519 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşim tutanağına bağ^
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/819.

