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Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı
altı geçici madde eklenmesine dair Kanun

Kanuna

(Resmî Gazete ile ilânı : 17,8, 1961 - Sayı : 10883)
No.

Kabul tarihi

347

16.8.1961

MADDE 1. — 298 sayılı Kanuna aşağıda yazılı altı geçici madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 5. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı
Kanuna göre düzenlenen sandık seçmen listeleri 23 Ağustos 1961 gününden 9 Eylül 1961 günü sa
at 17,00 ye kadar yeniden askıya çıkarılır.
Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici 5 nci madde gereğince kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık
mevcudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seç
menlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seç
menler için ayrı sandık bölgeleri kurulur.
GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 5 nci madde gereğince kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seçmen kartı verilir.
GEÇİCİ MADDE 8. — Geçici 5 nci maddenin uygulanmasında muhtarlar da görevlendirilir.
GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 5 nci madde gereğince sandık seçmen listelerinin askıya çıkarıl
masından 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek
Seçim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vasıtasiyle, haber yayınları saatlerinde ve başka
uygun saatlerde gerekli bildiriler de yayınlanmak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır.
Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili her türlü bildirilerinden Türkiye radyolarmca ücret
alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 10. — 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri ve 304
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun 9 ncu maddesi gereğince, adaylıklarını
koymak üzere istifa etmek zorunda olan memurlarla ordu mensupları, görevlerinden ayrılma iş
lemlerini 5 Eylül 1961 günü saat 17,00 ye kadar yapmaya mecburdurlar.
MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
16 Ağustos 1961
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