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Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
(Resmî

Gazete ile yayımı

: 25.9.1982 Sayı : 17823)

Kanun No.
2707

Kabul Tarihi :
24 . 9 . 1982

MADDE 1. — 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazır
lanan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri, 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı 2485 Numaralı
Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması için Hazırlanacak
Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesine Dair Kanun hükümleri ile bu kanunlarda özel bir hüküm bulun
mayan hallerde, 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki
Kanunun bu kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
MADDE 2. — Anayasanın halkoylaması 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılır.
MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim
kurullarınca yürütülür.
MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu :
a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar,
b) Halkoylamasının sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için gerekli ilke kararlarım alır ve yayımlar,
c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üzere, iki ayrı renkte, beyazın üzerinde Kabul, mavinin üze
rinde Red yazılı iki çeşit oy pusulasını yeteri kadar, eşit sayıda bastırır; zarf ve oy pusulalarım zarf dışın
dan renk ayrılığını belli etmeyecek şekilde ve aym ölçüde hazırlatır.
MADDE 5. — Anayasanın halka tanıtılmasında :
a) 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
b) Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlanmasını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü saat 18.00'e
kadar, Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağustos 1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesi içerisinde Ana
yasanın açıklanması ve tanıtılması serbesttir.
c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasanın çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açıklan
masına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konseyince belirlenir ve düzenlenir.
MADDE 6. — 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy verme
kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı oîan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoylamasına ka
tılır ve oyunu kullanır.
Anayasayı kabul edenler, üzerinde Kabul yazılı beyaz renkli, kabul etmeyenler, üzerinde Red yazdı
mavi renkli pusulayı kullanarak oy verirler.
MADDE 7. — Oy verme günü saat 08.00'den 19.00'a kadar geçen zaman, oy verme süresidir. Ancak
saat 19'a geldiği halde sandık başında oy vermek için bekleyen varsa bunların sandık kurulu başkanı tara
fından sayımım müteakip oylarını kullanmaları sağlanır.
Kurucu Meclis Üyeleri kimlik kartlarım göstermek suretiyle bulundukları mahal sandığında oylarmı kul
lanabilirler.
MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulmasında :
a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde herhangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi bu
işleme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazılı olarak,
b) Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına karşı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkım kullanmış en
az beş kişinin müştereken sözlü veya yazıh müracaatları ile ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
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c) Danışma Meclisi Üyelerinin sandık, ilçe ve il seçim kurulları tutanaklarına itiraz hakları vardır.
MADDE 9. — Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda :
a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı,
b) Haikoylamasına katılanların sayısı,
c) Muteber olan oyların sayısı,
d) Muteber olmayan oyların sayısı,
e) Anayasaya kabul oyu verenlerin sayısı,
f) Anayasaya red oyu verenlerin sayısı,
Ayrı ayrı gösterilir.
MADDE 10. — a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu)
filigranı bulunan özel surette imal edilmiş çift mühürlü mavi ve beyaz renkli kâğıttan başka bir kâğıda ba
sılı oy pusulaları,
b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konuîmuş bu
lunan oy pusulaları,
c) Bir zarftan çıkan hem Kabul, hem Red oy pusulaları,
Geçerli değildir.
Ancak kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkındaki Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı diğer hususlar dikkate alınmaz.
Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları çıktığı takdirde, bir oy olarak geçerli sayılır.
MADDE 11. — tl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tutana
ğında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir ör
neğini gönderir.
Yüksek Seçim Kurulu, tl Seçim Kurullarından gelen birleştirme tutanaklarına göre Halkoyu sonucunu
derhal ilan eder.
Muteber oyların yarısından çoğu (Kabul) ise, Anayasa Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur.
MADDE 12. — Oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu hal
de hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın haikoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.
Halkoylamasım takip eden 1 ay içinde kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak haik
oylamasına hukukî veya fiili mazeretleri nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında bu kurul başkan
larınca alman kararlar sonucu yukarıdaki fıkrada sayılan yasaklar uygulanmaz.
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 183 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 156 nci Birleşimine, 448 S. Sayılı basmaya
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III - Esas No. : Danışma Meclisi 1/494, Millî Güvenlik Konseyi 1/395.

