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İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı
kanunların kaldırılmasına dair 19 .7.1983 tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 15 . 7 . 1967. - Sayı : 12648)
No.
905

Kabul tarihi
13 . 7 . 1967

MADDE 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayıh Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek madde 3. — il genel meclisi üyeleri seçimi 4 yılda bir yapılır.
Her seçim döneminin son toplantı yılının Mart ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tarihidir;
Haziran aymın ilk Pazar gününe raslıyan gün oy verilir.
il genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde il
genel meclisi başkam durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecburdur.
Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınce keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir.
ilân tarihinden sonra gelen 60 nci günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir.
Ek madde 15. — il genel meclis üyelerinin seçimi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, belediye
meclisi üyeleri ve belediye başkanları, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muh
tarları ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri ile aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı
sandık kurulları tarafından yürütülür.
Şu kadar ki; sandık alanında bu" seçimler için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renkte
oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur.
Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu kullanır :
Bir seçime ait oyunu kullanana veya her hangi bir seçime katılmıyacağını beyan edene diğer
seçime ait oy zarfı verilir.
önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra il genel meclis üyeleri, daha sonra belediye mec
lisi üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da mahalle muhhar ve ihtiyar heyetleri ile köy muh
tar ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait oylar verilir.
Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım ve dökümler yapılır.
Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılmaz.
MADDE 2. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 tarihinde başlıyan seçim dönemi içinde seçilen il genel mec
lisi üyelerinin görev süreleri 1968 yılının 10 Haziran gününe;
1968 yılının Haziran ayı seçimlerini mütaakıp il genel meclislerince seçilecek daimî encümen
üyelerinin görev süreleri 1969 yılının Aralık ayı toplantısına;
'
Kadar devam eder.
MADDE 3. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde eklen
miştir :
Geçici madde 5. — 2 Haziran 1968 tarihinde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçi
mi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî seçim
leri için hazırlanmış bulunan kütükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için kul
lanılır.
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre düzen
lenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye kadar yeni
den askıya çıkarılır. Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kütüklerin askıya çı
karılmasından bir ay önce, seçime giren bütün siyasi partilere verilir.
Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin
sandık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mevcudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim bölge
sindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılırken
bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenmesine dik
kat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seçmenler için ayrı sandık bölgeleri kurulur.
Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir.
İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında muhtarlar da görevlendirilir.
Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 1 nci
fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vasıtasiyle,
haber yayınları saatlerinde ve başka uygun saatlerde gerekli büdiriler yayınlanmak suretiyle halkın
ilgisi uyandırılır.
Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili hertürlü bildirilerinden Türkiye radyolarınca ücret
alınmaz.
MADDE 4. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanuna aşağıdaki
miştir :

geçici 6 nci madde

eklen

Geçici madde 6. — il genel meclisi üyeliğine adaylığını koyabilmek için, yürürlükteki kanun
lar gereğince, işbu kanun yürürlüğe girmeden önce, bulundukları kamu görev ve hizmetlerin
den istifa etmiş olanlar, yazılı müracaatlerinde tekrar eskiden bulundukları kamu hizmetine
alınır ve istifalarından kamu hizmetine tekrar alınmalarına kadar geçen zaman kıdemlerine ek
lenir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı

tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa

19
20

42

123
133
134
135

155
388
.
436,.436:463
500:504

84
86

296
493,519,540:543

!

I - Gerekçeli 349 8. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 134 ncü Birleşimine, 974 S, Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 86 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kamunu; Millet Meclisi İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından kurulu Geçici,
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Geçici komisyonları
görüşmüştür.

