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SEKİZ İLÇE VE ÜÇ İL KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU
KARARNAMEYE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE
DAİR KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı:2.8.1998 Sayı:23421)
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MADDE 1. - 6.6.1995 tarihli ve 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 6
sayılı listeye ve 11 sayılı listenin Altmova İlçesi kısmma Kocaeli İli Karamürsel İlçesi
Merkez Bucağına bağlı Geyikdere Köyü dahil edilmiştir.
Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında
zikredilen 11 sayılı listeden Altmova İlçesi mevcut kasaba ve köyleriyle birlikte
çıkarılmıştır.
MADDE 2 . - 5 5 0 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6. - Altmova İlçesinin Yalova veya Kocaeli İllerinden hangisine
bağlanacağı 6 sayılı listede yazılı yerleşim birimleri ile Altmova Belediye sınırları içinde
yapılacak halkoylaması ile belirlenir. Halkoylaması sonucu kesinleştikten sonra başkaca
bir işlem yapılmaksızın Altmova İlçesi, lehinde fazla oy çıkan İl'e bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 7 . - 6 sayılı listede yazılı yerleşim birimlerinin Altmova veya
Karamürsel ilçelerinden hangisine bağlanacakları, bu birimlerde Geçici 6 ncı madde
çerçevesinde yapılan halkoylaması sonuçları da gözönünde bulundurularak, ilçelerin
coğrafî bütünlüğüne uygunluk sağlayacak şekilde, halkoylaması sonucunun kesinleştiği
tarihten sonraki bir aylık süre içerisinde İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek
kararnameyle belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 8. - Halkoylaması bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden
altmış günlük süreden sonraki ilk pazar günü Altmova İlçe Seçim Kurulunca yapılır.
Halkoylamalarında en son tespit edilen sandık seçmen listesinde adları yazılı seçmenler
oy kullanırlar.
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GEÇİCİ MADDE 9. - Altınova İlçesinin halkoylaması sonucu Kocaeli İline
bağlanması durumunda, bu ilçedeki Yalova İl Özel İdaresinin özel hukuk hükümlerine
tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve
hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter,
dosya ve evrak, halkoylaması sonucunun kesinleşmesini takip eden doksanmcı
günden itibaren bağlanacağı il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden on günlük
süre içinde devir ve teslimi yapılır. Gayrimenkullerin tapu kayıtlan harçsız olarak yeni ilin
özel idareleri adına tashih ve tescil edilir. Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla
birlikte başkaca işleme gerek kalmaksızın halkoylaması sonucunun kesinleştiği tarih
itibariyle Kocaeli İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır. Bu personelin Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her
türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları Yalova İl Özel İdaresince karşılanır. Doksan
günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre
peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış
sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan Yalova İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde
bulunulmaz.
Yapılan halkoylaması neticesinde Altmova İlçesinin Yalova İline bağlanması
sonucu çıkarsa, 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile bu maddenin yukarıdaki hükümleri
uygulanmaz.
MADDE 3. - Bu Kanunun;
- 1 inci maddesinin ikinci fıkrası halkoylamasının kesinleştiği tarihten itibaren,
- Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

53
57
61

96
113
131

Sayfa
196
128
180: 187

I- Gerekçeli 705 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
131 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tali İçişleri, Esas Plan
ve Bütçe Komisyonları görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/779

