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İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçiş
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MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meolisine arzı Bakanlar Kurulunca
20 . 6 .1967 tarümde kararlaştırılan «idarei Umumiyei Vîlayat Kanununda değişiklik yapılmasına
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Bilindiği gibi, 1961 yılından bu yana yapılan seçimler aşağıdaki seyri takibetmiş bulunmakta
dır.
1961 de Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri,
1963 te Mahallî seçimler,
1964 te Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri,
1965 te Milletvekilleri seçimleri,
1966 da Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri»,
yapılmış olup içinde bulunduğumuz 1967 yılında mahallî seçimler,
1968 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yen&enmesi seçimleri
ve
1969 yılı Ekim ayında milletvekilleri seçimleri yapılacaktır.
Bu seçim seyrin:i göz önüne aldığımız zaman görülüyor ki her yıl, yurdumuz için bir seçim yılı
olmaktadır.
Her yıl seçim yapılması çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Bu sakıncaların başhcası bu halin mem
leketimizi aylarca basını, radyosu ve diğer vasıtaları ile bir baştan bir başa seçim havasına
sokması ve ayrıca halkımızın bâzı seçimlere beklendiği ölçüde, ilgi göstermemesi şeklinde bâr du
ruma zemin hazırlamakta olmasıdır,

—

Son yıllardaki seçimlere katılma oranı :
1961 Milletvekilleri ve Senato seçimleriade
1963 Mahallî seçimlerde (ti genel Meclisi)
1963 Mahallî seçimlerde (Belediye)
1964 Kısmî Senato seçimlerinde
1965 Milletvekilleri seçimlerinde
1966 Kısmi Senato seçimlerinde

% —

% 81,4
% 77,62
% 67
% 60,2
% 71,3
% 56,20 dir.

Diğer bir sakınca bu seçimlerin bütçemize tahmil ettiği malî külfettir. Nitekim :
1961 yılı Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri için
26 158 627 Tl.
1963 yılı mahallî seçimleri için
20 269 388 Tl.
1964 yık Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri içiaı
7 211 178 TL
1965 yılı Milletvekilleri seçimleri için
21 143 326 Tl.
1966 yılı Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri için
11 262 264 Tl.
harcanmış ve 1967 yık mahalli seçimleri için de bu yıl bütçesine 37 957 600,00 Tl. ödenek konul
muş bulunmaktadır.
Sakmcıların bir diğer yönü hizmet alanındadır. Zira seçim ve sandık kurullarında görevlendi
rilenlerin asli vazifelerinden bir »üre için alınmış olmakta ve dolayısiyle kendi görevleri aksa
maktadır. Her sene seçim yapılması bu aksaklığı tekerrür ettirmektedir.
Bu hususlar göz önünde tutularak mahallî seçimlerle Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin birleş
tirilmesinde ve her ikisinin bir arada yapılmasında fayda ve isabet mülahaza edilmektedir. Bu
halde gerçi 1968 yılının Haziran ayında yapılmam söz konusu Cumhuriyet Senatosunun üçte
bir yenilenme seçimlerinin bu sene Eylül ayında yapılacak mahallî seçimlerle birleştirilerek yapıl
ması düşünülebilirse de Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin yapılmasiyle ilgili mevzuat hükümlerini
değiştiren 29 . 5 .1963 tarihli ve 238 sayılı Kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince alınmış
bulunan 25 . 11 . 1963 gün ve E-1963/390, K-1963/T280 sayılı Kararda tahlil ve tesbit edildiği gibi
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenme seçimlerinin Haziran 1963 yerine Haziran
1964 yılına alınması Anayasaya uygun görülmüştür. Bu kararın bir sonucu olarak 1961 de seçil
miş olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin sürelerinin 1968 Haziran ayına kadar sürmesi icabetmekte olup 1964 yılından ve onu mütaakıp yapılmış olan kısmî seçimlerde seçilenlerin Anayasanın
73 ncü maddesi muvacehesinde 6 yıllık sürelerini doldurmaları da zorunlu bulunmaktadır.
Kaldı M, yukarda işaret ettiğimiz seçimlere katılma oranının da gösterdiği gibi, kısmî Senato
seçimlerinin halk efkârınca ilktddar yapısında esaslı biır değişiklik yapmamakta olduğu düşüncesi
hâkim bulunması dolayısiyle kısmî Senato seçimlerine daha az rağbet ve ilgi gösterilmektedir.
Mahallî idareler seçimlerinin 1908 yılına tehirinde ise Anayasanın 116 ncı maddesinin 2 nci
fıkrası muvacehesinde hiçbir hukukî sakınca bulunmadığı gibi Cumhuriyet Senatosu kısmî se
çimleriyle mahallî seçimlerin birleştirilmesi yukarda zikrettiğimiz ilgisizliği de giderici bir
faktör olacaktır. Esasen Anayasa ve seçim kanunları tanzim edilirken iki senede bitr seçim yapıl
ması düşünülmüştür. 1963 yılında yapılan değişiklikler her sene seçim yapılması gibi bir durum
tevlidetmiştir.
Bu Anayasa meselesi halledilmeden ilki sene de bir seçim yapılmasını temin etmek imkânı bugün
mevcut değildir. Bugün elde bulunan tek imkan mahallî seçimlerle kısmî Senato seçimlerinin ayni
tarihte yapılmasıdır.
Bu itibarla yukarda sayılan sebepler ve Vatan sathında seçim tansiyonunun sık Bık yükseltilmemesi bakımından üst üste iki yılın seçim yılı olmasından sakınılması arzusunun Yüce Parlâ
mentonun da görüşüne uygun düştüğü inancı içinde bu tasan hazırlanmış bulunmaktadır.
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MADDELERtN GEREKÇELERİ VE AÇIKLANMASI
Tasarının 1 nci maddesiyle 19 . 7 . 1963 gün ve 906 sayılı Kanunun Ek . S ncü ve Ek -15 nci
maddeleri değiştirilmekte; genel gerekçede açıklanan düşünce ve zaruretlerle bundan böyle ma
hallî seçimler arasında il genel meclisi üyelerinin seçiminin de 1966 yılı Haziran ayında Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimlerle birlikte yapılması ba
kımından gerekli şartlan hazırlamaktadır.
Bu itibarla Ek - 3 ncü madde ds getirilen değişiklik sadece 2 nci fıkradadır; ve seçimin başlan
gıç tarihi ile oy verme gününü 30 . 5 . 1061 gün ve 904 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Se
çimi Kanununun 29 . 6 . 1068 gün ve 238 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinde yer alan seçi
min başlangıç tarihi ve oy verme gününe paralel hale getirmektedir.
Yine tasarının bu maddesiyle 306 sayılı Kanuıun Ek -15 nci maddesi de değiştirilerek mahallî
seçimlerin Oumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri ile birlikte yapılması sebebiyle sandık kurulları
bakımından doğacak meseleleri karşılamak için hükümler sevk edilmekte ve sayım ve dökümler
bakımından bir değişiklik yapılarak önce Oumhuriyet Senato üyelerinin, sonra genel meclis
üyelerinin ve daha sonra da diğerlerinin seçimine ait sayım ve döküm yapılacağı açıklığa ka
vuşturulmaktadır.
Bu arada bir çok seçimin birlikte yapılması sebebiyle seçmenlerin oy zarflarını değişik sandık, lara atarken istemiyerek yaptıkları zühuller sebebiyle oylarının hükümsüz sayılmasiyle sonuçlanan
sakıncayı da gidermek bakımından sandık kurulu başkanlarının seçmenleri oy zarflarını verir ve
sandıklara gönderirken aydınlatmaları, yanılmadan kurtarmaları faydalı görülerek bu hususu te
min edici nitelikte olmak üzere bir seçmene bir zarfı kullandıktan sonra diğer zarfı vermeleri sağ
lanmış bulunmaktadır.
Tasarının 2 nci maddesiyle 19 . T. 1963 gün ve 306 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi ye
niden düzenlenmekte ve halen iş başında olan il genel meclis üyelerinin esasında 1 Ekim 1967 de
bitmesi söz konusu görev süreleri, istisnai olarak, 1968 yılının Haziran ayının 10 ncu gününe ka
dar uzatılmış olmaktadır.
Kaldırılan geçici maddenin seçmen kütüklerinin yazılmasına ilişkin olan ve artık hükmü bulunmıyan 1 nci fırası ile son fıkrasına maddenin yeni şeklinde yer verilmemekte, buna karşılık genel
meclis süresinin Haziran 1968 e kadar uzatılmış olması sebebiyle mükerrer daimî encümen seçi
mine meydan verilmemesi için 1968 yılının Haziran ayında yapılacak seçimleri müteakip il ge
nel meclislerince seçilmesi tabiî ve zaruri bulunan daimî encümen üyelerinin görev sürelerinin
1968 yılı Aralık ayında yapılacak il genel meclisi toplantısına kadar değil de ertesi yılın yani
1969 yılının Aralık ayı toplantısına kadar devam edeceği hakkında açıklayıcı bir fıkra eklenmiş
bulunmaktadır.
Tasarı kanunlaştığı takdirde görev süreleri 8 ay uzayacak olan il genel meclislerinin normal
Aralık ayı toplantılarında daimi encümen üyelerini yeniden seçmeleri tabiî olup bu encümenler 1968
yılının Haziran ayının 10 ncu gününe kadar vazife göreceklerdir.
Tasarının 3 ncü maddesiyle 306 sayılı Kanuna bir geçici 5 nci madde eklenmekte ve Eylül 1967
de yapılacak mahallî seçimler için seçim kurullarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kütüklerinin
1968 seçimlerinde de kullanılması sağlanmaktadır.
Bu hüküm 1961 tarihli ve 298 sayılı SeçimlerinTemel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında
Kanunun genel nitelikte olan 28 nci maddesine bir istisna mahiyetindedir. Filhakika, söz konusu
maddeye göre düzenlenen seçmen kütükleri kesinleştikleri tarihten itibaren ancak 6 ay için mute
berdir. Bu itibarla, yapılması icabeden mahallî seçimler için düzenlenmiş bu kütükler gelecek yıl
hükümsüz olacaktır. Halbuki bu kütüklerin meydana getirilmesi için 1967 yılı bütçesine konulmuş
bulunan 37 957 600,00 lira seçim giderlerinden 25 446 411,00 lirası, diğer seçim giderleri meyanında,17 . 6 . 1967 tarihine kadar sarf edilmiş bulunmaktadır.
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Bu külfetin yeniden bütçeye yüklenmemesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerin gerekli de
ğişiklik ve eklerin yapılması suretiyle 1968 yılı seçimlerinde kullanılması uygun mütalâa edilmek
tedir. Madde bu maksatla tedvin edilmiştir. Ayrıca yeniden seçmen yeterliğini kazanacakların seç
men kütüklerine yazılmaları imkânını kolaylaştırmak gayesiyle 298 sayılı Kanunun 45 nci mad
desindeki 7 günlük askı müddeti 15 güne çıkarılmıştır.
Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri yürürlük tarihi ve yürütme görevlileri ile ilgili genel mad
delerdir.

Geçici Komisyon raporu
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YÜKSEK BAŞKANLIĞA

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasşna dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı, Genel Kurulun 23 . 6 . 1967 tarihli 124 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen
Geçici Komisyonumuzda ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü :
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde; mezkûr kanunun değiştirilmesine müte
dair tasarının gerekçesinde de sarahaten belirtildiği veçhile, 1961 yılmdan bu yana, geçen zaman
zarfında her sene bir seçim yapılmakta olduğu ve bu seçim seyrinin, aynı şekilde devam etmesi
halinde ise, basını, radyosu ve benzeri vasıtalariyle memleketi bir baştan bir başa seçim havasına
sokmakta ve vatandaşların seçimlere olarak ilgisinin azalmasına vesile olmaktadır.
Ayrıca, bütçeye ağır külfetler tahmil edilmekte, seçim ve sandık kurullarında vazifelendirilenlerin asli vazifelerinden uzaklaştırılmış olmaları hasebiyle de hizmet aksamaktadır.
Mevzuubahis mahzurları kısmen olsun bertaraf etmek maksadiyle 1968 yılında yapılması icabeden Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimiyle mahallî idareler seçimlerinin birleştirilmesi gayesine
matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Tatbikatta zuhuru muhtemel güçlükleri önlemek ve maddeye sarahat vermek maksadiyle ek
15 nci maddenin 3 ncü fıkrası getirilmiş, diğer maddeler ise, tasarı metninde olduğu gibi bıra
kılmış ve yapılan bu değişikliklerle tasarı Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Zamanın darlığı, kanunun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, mevzuubahis tasarı
nın, Genel Kurulda öncelik ve ivedlikle müzakere edilmesi temenniye şayan görülmüştür.
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Ankara
0. Eren

Sözcü
Aydın
N. Mente§e

Kâtip
Afyon K.
M. Akalın

Hakkâri
A. Karakan

İçel
M. Arıkan

İstanbul
C. Kırca

Kastamonu
S. Keskin

Kayseri
Söz hakkım mahfuzdur
C. Nayman

Konya
M. Keskin

M. Meclisi
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Muş
Niğde
Sakarya
(Muhalifim)
Y. Aribaş
K. Eroğan
Söz hakkım 'baki kalmak üzere
İmzada bulunamadı
N. Neftçi
Trabzon
İzmir
Muhalifim. Gerekçesi ilişiktir. (Senato seçimleri ile ilgili olarak,
H. Orhon
Anayasanın 73 ncü maddesinden
bahsile, gerekçede serd edilen mü
talâaya iştirak etmemekle beraber
tasan metnine taraftarım.)
§. Akkan

MUHALEFET ŞERHİ
Kanun tasarısı içtüzük hükümlerine göre müzakere edilmemiştir. Usulsüzdür.
Şöyle ki;
a) Oeçioi komisyonlar Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Bu çağrı başka makam
tarafından yapılamaz,
b) Kutularımıza, imzasız bir davet atılmıştır. Davette, Komisyon Başkanlık Divanı seçimi
yapılacağı gösterilmiştir. Böyle bir davet tamamen Tüzük hükümlerine aykırıdır.
c) Usulsüz davet üzerine Komisyon toplanmıştır. Davette Komisyon Başkanlık Divanı seçile
ceği işaret edilmiş olmasına rağmen mehil dahi verilmeden teklif usulsüz müzakere edilerek kabul
olunmuş ve karara bağlanmıştır.
Bu usulsüzlük dışında tasarı Anayasanın 73 ncü maddesine aykırıdır. Bütün yönü ile mu
halifim.
.',
Trabzon
Hamdi Orhon

M. Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

GEÇİCt KOMİSYONUN DEĞlŞTlRİŞt

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı

tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı

MADDE 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sa
yılı Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306
sayılı Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddeleri
aşağdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Ek madde 3. — îl genel meclisi üyeleri se
çimi 4 yılda bir yapılır.
Her seçim döneminin son toplantı yılının
Mart ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tari
hidir ; Haziran ayının ilk Pazar gününe raslıyan
gün oy verilir.
ti genel meclisinin dönem sonundan önce her
hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra mec
lis üye tam sayısının yansına düşmesi hallerinde
il genel meclisi başkanı durumu derhal ilçe se
çim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecbur
dur.
Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir.
İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir.»

«EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

«Ek madde 15. — ti 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 ay
nı 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 nüs
haları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur.
Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu (kul
lanır. Bir seçime ait oyunu kullanmadıkça seç
mene diğer seçime ait oy zarfı verilmez.
önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra il
genel meclis üyeleri, daha sonra belediye meclisi
üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köy muhtar
ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait oylar veri
lir.
Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım
ve dökümler yapılır.

«EK MADDE 15. — İl Genel Meclis üyeleri
nin seçimi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bele
diye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, ma
halle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
ve köy muhtarları 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 renk
te oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin
ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulunduru
lur.
Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu kul
lanır.
Ancak, bir seçime ait oyunu kullanana ve
ya her hangi bir seçime katılmıyacağını beyan
edene diğer seçime ait oy zarfı verilir.
önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra H
Genel Meclis üyeleri, daha sonra Belediye Mec
lisi üyeleri ve Belediye başkanları, en sonra da
Mahalle Muhtar ve thtiyar Heyetleri ile Köy
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(Hülkfütaöftin te&'lifi)

(G^çdıci KamTisyıoımun değıişltıi/rdışi)

Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer san
dıklar açılmaz.»

Muhtar ve İhtiyar Meclisleri seçimlerine ait
oylar verilir.
Sandıklar da ou 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
şekilde değiştirilmiştir :
«Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 tarihinde
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen il genel
meclisi 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 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde ek
lenmiştir :

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

«Geçici madde 5. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri
seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî se
çimleri için hazırlanmış bulunan tkütükler aşağı
da belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için
kullanılır.
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar 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.
Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim böl
gesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılır
ken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seç
menlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenme
sine dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seç
menler için ayrı sandık bölgeleri kurulur.
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(Geçici Komisyonun değiştirici)

(HüMimJötdaı tekM)
Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir.
ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir.
Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin
1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vasıtasiyle, haber yayınlan saatlerinde ve başka uy
gun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak su
retiyle halkın ilgisi uyandırılır.
Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili
her türlü bildirilerinden Türkiye radyolannca
ücret alınmaz.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 4. — Tasarının 4 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE ö. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmi§tir.

20 . 6 . 1967
Başbakan
Devlet Bakanı
8. Demirci
8. öztürk
Devlet Bakanı
Devlet Balkanı
M. Atabeyli
K. Ocak
Devlet Bakanı
Adalet Balkanı
8. T. Müftüoğlu
H. Dinçer
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
F. Sükan
A. Topaloğlu
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakam V.
C. Bügehan
F. Sükan
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
O. Alp
1. Ertem
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
A. Türkel
V. Â. Özkan
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarraı Bakanı
/. Tekin
B. Bağdaş
Ulaştırma Balkanı
Çalışma Bakanı
A. N. Erdem
S. Bilgiç
Sanayi Balkanı
En. ve Ta. Kay. Balkanı
M. Turgut
R. Sezgin
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve îskân Bakanı
N. Kürşad
H. Menteşeoğlu
Köy İşleri Bakam
T. Toker
«NMM»
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