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13 Mart 1913 Tarihli îdareî Umumiye! Vilayat Kanunu Muvakkatinin Admm ve
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 26.5.1987 Sayı : 19471)
Kanun No.
336Ö

• • •

"

'

Kabul tarihi :
16 . 5 s 1987

MADDE 1. — îdareî Umumiyeî Vilayat Kanuna Muvakkatinin adı «İl Özel İdaresi Kanunu» olarak değiştiril
miştir.
MADDE 2. — Îdareî Umuîmyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 78 inci maddesinin «son iki fıkrası» madde
metninden çıkarılmış ve bu maddeye aşağıdaki 13, 14, 15 inci bentler eklenmiştir.
13. 11 Özel idaresi, mahallî müşterek nitelikte olan imar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre sağ
lığı ve korunması, eğitim ve spor, tarım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür,
turizmle ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzuatla verilen görevleri imkânları ve tespit edeceği ön
celik sırasına göre yürütür. 11 özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sı
nırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
14. 11 özel idaresi, il'in mahallî hizmetlerini kalkınma plam ilke ve hedeflerine uygun olarak ve il'in im
kân ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulut durarak yıllık program hazırlamak ve uygulamakla görevlidir.
Yıllık programlar; genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ve diğer kaynaklardan mahallî idarelere akta
rılacak ödenekler de dikkate alınmak suretiyle bakanlıklar, böîge ve i! kuruluşları ile koordineM bir şekilde
hazırlanır. Söz konusu programların il genel meclisince kabulünden sonra bakanlıklarca aktarılan ödeneklere
ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen veya tadilen onayı ile yürürlüğe girer. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına
ödeneği aktarılarak yürütülen işlerde onay makamı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır.
15. Genel, katma ve özel bütçeli idareler bu maddenin 13 üncü bendindeki esaslar dahilinde kendıi bütçe
lerinde yer alan ödenekleri il özel idarelerine aktarırlar.
MADDE 3. — Îdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 80. — İl özel idaresinin gelirleri şunlardır :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öze! kanunlarla tanınmış vergi, resta ve harç gelirleri,
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylar,
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler,
Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığında sağlanacak gelirler,
Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden doğacak gelirler,
3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre tahsil edilecek para cezalan ile diğer para cezalan,
3194 sayılı İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı kullanma iznCnden alınacak harç

lar,
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri ile bunların itfasından veya satışından elde edilecek gelir
ler ve bankadaki paraların faiz ve diğer gelirleri,
9. Hizmet karşılığında alınacak ücretler,
10. Her türlü bağışlar,
11. MJlî park statüsünde bulunmayan, doğal güzellikleri taşıyan veya tarihî harabe niteliğinde olup Kül
tür ve Turizm Bakanlığınca ücretli girişe tabi tutulmayan yöreler için valilerin teklifi Kültür ve Turizm Ba
kanlığının onayı (ile alınacak giriş - gezi ücretleri,
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12. Diğer gelirler.
Bu suretle teinin edilen gelirlerin mevduat olarak yatırılacağı kamu banka veya bankaları, Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir.
Başka kurumlarca tahsil edilen kanunî paylar veya vergi gelirleri paylarından özel idarelere düşen kısım
tahsil edildikleri ayı takip eden, ayın sonuna kadar özel idareler adına yatırılır. Yatırmayanlar hakkında 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 4. — idareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatimin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştıirilmiştnv
Madde 82. — ti özel L'daresinin giderleri şunlardır :
1. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahallî görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
2. Yönelim ve personel giderleri,
3. ti genel meclssi ve il daimî encümeni başkan ve üyelerinin ödenekleri ve yollukları ile diğer görevlilerin
yollukları,
4. Özel kanun, karar, İlam ve sözleşmelere dayanan harcamalar, paylar, ödemeler ve borçlar,
5. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere yapılacak yardımlar ve özel idare teşebbüsle
rine verilecek sermayeler ile özel idarenin katılmayı uygun bulduğu, şirket, kooperatif, birlik, kamu yararına
hizmet yapan dernekler ve benzeri ortaklığa katılma payları ve yardımlar,
6. Özel Sdare gelirlerinin tahsil güderleri,
7. Özel idare ımallannuı vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,
8. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama ve tören
giderleri,
9. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci mad 'esi gereğince kesinleşmiş öz gelirin binde biri nispetin
de konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge karşılığı olarak barolara yapılacak yardon giderleri»
10. 3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
11. Özel idare hizmetleri ile ilgili d'iğer giderler.
MADDE 5. —*- tdareî Uımumıiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 84. — ti özel idaresi bütçesi, genel bütçe malî yılına paralel ve İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve Güm
rük Baknnlîğınca birlikte diizenlemnı'ş formüle uygun olarak hazırlanır.
ti öze! idaresi bütçesinin hazırlanması, SI daimî encümenince incelenmesi, il genel (meclisinde görüşülmesi ve
kabulüne dair usul, esas ve süreler İçişleri Bakanlığınca çıkartdacak bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 6. — İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 86 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilraıiiştuv
Madde 86. — ti genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe o yıla ait program da eklenerek, vali ta
rafından toplantının sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Bütçe, İçişleri Bakanlığınca 30 gün içinde onaylanır. Bu süre içerisinde onaylanmayan bütçe kendiliğinden
onaylanmış sayılır.
İçişleri Bakanlığı;
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyimleri düzeltmeye,
2. ti özel idaresinin tahsile yetkilü olduğu halde bütçeye konmamış gelirlerini koymaya ve noksan konu
lanları kanunî hadde çıkarmaya,
3. İl özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı gelirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malların sa
tış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini çıkarmaya, kanunî yetki ve tarife üstündeki gelir tah
minlerini kanunî hadde indirmeye,
4. Yapılması il özel idaresi görevlerinden olmayan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya,
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St Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya veya kanuni hadde indirme
ye,
6. Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil, kredi, anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre anapara ve fak ödeme
lerimi karşılamaya yetecek kadar ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya,
Yetkffidir.
Bu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede değişiklik yapılamaz.
MADDE 7. — İdareî Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 87 nci maddesi aşağıdaği şekilde değiştiril
miştir.
Madde 87. — Vali il özel idaresinin görevlerini, özel idare müdürlüğü ve merkezî idarenin ildeki teşkilat
ları vasıtasıyla yürütür.
YıDık program dışında yapılacak işler valinin teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yürürlüğe girer»
MADDE 8, — İdareî Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 99 uncu (maddesi aşağıdaki şekilde değiştirJSmiştir.
Madde 99. — İl özel idare müdürü; îl özel idaresinin vaKden sonra en üst düzeyde yetkili ve görevli men
nıuru olup, i] özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden, valiye karşı sorumludur.
ti özel idare müdürünün görevleri şunlardır:
•İ4 özel idare teşkilatını vali adına yönetmek,
2. tlin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesmhesabım hazırlamak,
3. Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve vali tarafından verilecek diğer (işleri yapmak.
MADDE 9. — İdareî Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 100. — Kaymakamlar valinin vereceği özel idare hizmetlerini yaparlar. Kaymakamlar özel idare
hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.
Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci
derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kananlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen kat
sayı ile çarpana sonucu bulunacak 'miktarın yansım aşmamak üzere her yıl İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek
miktarda aylık ödeme yapılır.
MADDE 10. — İdareî Umumiyeî Vifoyat Kanunu Muvakkatinin 111 iıici maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriîanüştir.
Madde 111. — İl genel meclisi her yıl Mayıs ve Kasını aylarının ilk haftasında olağan olarak toplanır.
Toplantı süreleri en çok 30'ar gündür.
Kasam ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların incelenmesi ve görüşülmesi neticelenmemiş ise B genel mec
lîsi 10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve sebeplerini İçişEcıii Bakanlığına bildirir^
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde il genel meclisi vali tarafından toplantıya çağ
rılır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve kâtipler ile il dalni encümeni üyeleri seçimi yapdır. Bunların gö
revleri il genel meclisinin dönem başı toplantısına kadar devam eder.,
İl genel meclisine vali başkanlık eder. İl genel meclisi; dönem başı toplantısının ilk birleşiminde üyeleri
arasından gizli oyla birinci ve (ikinci başkanvekili ile ikisi yedek olmak üzere dört kâtip seçer. Başkanlık divanı
bir başkan ve iki kâtipten kurulur. Valinin bulunmadığı toplantılarda birinci başkanvekili, o da yoksa ikinci baş
kanvekili meclise başkanlds eder.
11 gene] meclisi toplantılarının başlama ve bitiş tarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir.
MADDE 11, — İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
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Madde 116. — ti genel meclisinin başkan ve üyelerime toplantıların devamı süresince her gön için 400 gös
terge rakamının bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için her yü beîMenen katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarı aşmamak üzere ödenek verilir.
Bu ödeneğin inikten, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile tespit edibr.
MADDE 12. — İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir^
Madde 119. — 11 genel mıecMsinin çalışma esas ve usulleri İçişîeri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik
le düzenlenir,
MADDE 13. — İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 121, — İl genel meclisi üyelerinden her biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüşmelerinde ad okun
mak suretiyle oy kullanılır.
ti genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında gizli oy
lama yapılır. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik halinde oylama bir kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa
kuraya başvurulur.
MADDE 14. — İdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Mnvakkaumn 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değjiştirilnKştir.
Madde 136. — ti geneî meclis^ her dönem başı toplantısında üyeleri orasından gizli oyla encümene 5 asıl,
5 yedek üyeyi ayn ayrı seçer.
İl daimî encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur. Merkez üçe dahil lilçe sayısı 5'ten
az olan illerde il daimî encümenine nüfusu en çok olan ilçeden iki üye seçilir. Oyların eşitiiği halinde ad çek
meye başvurulur.
Her üye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak suretiyle en çok 5 üye için oy kullanabilir.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebüirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde 2 nci fıkra hükmüne uyulmak suretiyle yedek üyeler
vali tarafından en çok oy alandan başlamak üzere sırayla göreve davet olunur. Yedek üyelerin getirilmesin
den sonra da seçilmiş üyeliklerin boşalması halinde mect'sce noksan asıl ve yedek üyelikler için seçim yapılır. Bu
üyeler kalan süreyi tamamlar.
İl öze] idare müdürü ite köy hizmetleri il müdürü, bayındırlık ve iskân müdürü il daimî encümeninin tabiî
üyesidir.
MADDE 15. — îdareî Umjamiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiriîmiştür.
,
Madde 140. — ti daimî encümeninin başkan ve sejümiş üyelerine 657 saydı Devlet Memurları Kanununda
yer aîan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamımın, bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı sçin
belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 'miktar, aylık ödenek olarak verOSr. İl genel meclisi toplantıları
nın devamı süresince, il daimî encümeninin başkan ve seçilmiş üyelerine yalnız il genel meclisi üyeleri için tes
pit edilen ödenek verilir.
Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak ü sınırlın dışında bulundukları veya yılda 60 günü geçmemek
kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini kullandıkları sürece ödenekleri kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümv
leıiine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
•-'•-.
B daimî encümeninin tabiî üyelerine ve vali yardımcılarına; seçiimsş üyelere ödenen aylık ödeneğin yansı
kadar ödenek verilir.
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MADDE 16. — İdareî Umumiycî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 141 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 141. — İl daimî encümenine vali veya yerine görevlendireceği vaM yardımcısı başkanlık eder. Ola
ğan toplantılar dışında encümen, gerek görüldükçe vali tarafından toplantıya çağınlabilir. İl daimî encümeni
bnşkaıı tarafından havale edilmeyen konulan görüşemez.
Vali; 11 daimî encümen kararlarım, kanun, tüzük ve yönetmeliklere; Meclis kararlarına veya kamu yararına
aykırı gördüğü takdirde, kararın alındığı toplantıyı takip eden ilk toplantıda bir defa daha görüşülmesini is
teyebilir.
Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, bu halde encümen kararı kesinleşmiş olur.
Vali gerektiğinde kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak iptali için idarî yargı merci
lerine başvurabilir. İlgili idarî yargı merciince verilen karara göre uygulama yapılır.
MADDE 17. — tdareî Umunıiiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 144 üncü maddesine aşağıdaki 10, 11,12, 13,
14 ve 15 inci bentler eklenmiştir.
10. Bakanlar Kurulu Karart ile belirlenen esaslar dahilinde, yıllık programlar gereğince yapılacak yatı
rımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılmasına, ka
rar vermek,
11. Öze) idare tarafından yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifelerim düzenleyerek Meclise
sunmak,
12. İl özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak,
13. Yönetmeliklere, yasaklayıcı tedbirlerle alınan kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı vermek,
müeyyideler uygulanmasını kararlaştırmak,
14. Belediye sınırları dışında; umumun eğlenmesine, dinlenmesine, yiyip içmesine mahsus yerlerle, ben
zerlerinin ücret tarifelerini, meslekî teşekküllerin görüşlerini de alarak düzenlemek ve sınıflarını tespit etmek;
bu gibi yerlerle diğer iş yerlerinin açılma, kapanma ve öğle dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan etmek,
15. İhaleleri bizzat veya ilgili dairesi marifetiyle yapmak veya yaptırmak.
MADDE 18. — İdareî UtiBumiyeî Vilayat Kanunu Mıavakkahna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — 11 Özel İdaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen gö
revlere istinaden il genel meclisi ve il daimî encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edüen kararlar ve
ya tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara lil daimî encümenince beşbin liradan ellibin liraya kadar para ce
zası veya üç günden otuz güne kadar işyerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası veri
lebilir. Fiilin tekrarı halinde her iki ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya gerektiğinde muhafaza al
tına alınır. Eski hale getirilmesi icap eden hususlarda il özel idaresince verilecek uygun süre içlinde, mahzurun
giderilmemesi halinde, idarece eski hale getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar ilgiliden tahsil olunur.
Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizat gördüklerinde binbeşyüz liradan
otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi güne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve meslekten
men cezası verebilir.
Vali ve kaymakamlar tarafından verilen cezalar kesindir. .
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ceza hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hü
kümleri saklıdır.
EK MADDE 2. — Vali ve kaymakarnîarca verilen cezalar dışındaki ceza kararları, ilgililere usulüne uygun
olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkeme-
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sine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, evrak özerinde inceleme yapılarak en kı
sa sürede sonuçlandırılır. Verilen para cezalan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun Hükümlerine göre il özel idarelerince talisi! olunur.
EK M A D D E 3. — Görevleri ile ilgili bsr suç sebebiyle hakkında sorasştarma veya kovuşturma açılan il
özel idare organları veya bu organların seçihniiş üyelerine Memurin Muhakemsstı Hakkında Kanunu muvak
kat hükümleri uygulanır. Bu sebeple haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan a özel idare organları veya
bu organların üyeleri, içişleri Bakanı tarafından geçki bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırıiabilir.
,
Bu ahvalde meclis ve encürnedin görevleri valilik ınako.mı tarafından encümenin tabiî üyeleri yerine kaim olmıak üzere ve bu sayıda seçilecek il müdürleri marifetiyle yürütülür.
Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yetkili mercilerce;
1. Haklarında meni muhakeme veya beraat kararı verilenler,
2. Üyelik sıfatlarının sona erdMimesini gerektirmeyecek bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
Haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üzerine derhal kaldırılır. Ayrıca ke
silmiş ödenekleri kendilerine ödenir.
E K M A D D E 4. — tdareî Umuımıiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin çeşitli maddelerinde geçen deyimlerden;
İrade...: Cumhurbaşkanının onayı,
Dahiliye Nezareti : İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Nezaret : Bakanlık,
Encümeni vilayat: İl Daimî Encümeni,
Meclisli Umumî ; İl Genel Meclisi,
Valii Vilayat ve Memurini Hususiye! Vilayat : Vali ve İl Özel İdare Personeli olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19. — tdareî Umumiyeî Vilayat Kanunu Muvakkatinin 101 inci maddesinin 1 inci ve ek fıkrası
ile 112, 113, 118, 137, 138 ve 139 uncu 'maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi ön görülen yönetmelikler, Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkardır.
Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküimlerJinin
uygulanmasına devanı olunur.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunda belirtilen yıllık programların ilki, Kanunun yayımını takibeden ilk
bütçe ile birlikte hazırlanır.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun 11 Genel Meclîslerinin toplantılarıyla ilgili hükümleri 1987 yılı için
Temmuz ve Kasım ayı olarak uygulanır.
1987 yılı Temmuz ayında toplanacak olan İl Genel

Meclisi sadece 1988 yılı programını görüşüp karara bağ

lar.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eksik olan il daimî encümeni üyeliklerine, dönembaşı yeni seçimlere kadar daha önce seçilmiş yedek üyelerden en çok oy almış olanlar asıl üye olarak ge
tirilir. Bunlar kalan süreyi tamamlar.
v
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MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde ytirihvüğe gir»-.
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
'BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
32
37
38
39
40

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
29
71
82
88
100
102
104
105

648
195
199
108
172:188

280
428:488
494:541

I - Gerekçeli 531, 531'e 1 ve 2 nci Ek S. Sayılı basmayazılar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü
Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/808.

