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1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî îdare Seçimlerinin 11 Aralık
1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun
(Beşmî Gmete ile yayımî : 10 . 2 . 1977 - Sayı : 15846)
No.
2033

Kabul tarihi
1 . 2 . 1977

MADDE 1. -^- 26 , 6 . 1973 tarih ve 1781 sayılı Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken, be
lediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçimleri 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılır.
MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen seçimlerin başlangıç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür.
MADDE 3. — Siyasî partiler belediye meclisi üyelikleri, belediye başkanlıkları ve il genel meclisi üyelik
leri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler.
MADDE 4. — Gerek siyasî partilerin ve gerekse bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim kurul
larına başvurmaları gereken tarih ve bu başvurmanın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca karar
laştırılarak, ilân edilir.
MADDE 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapılan seçimlerden yalnız biri için ve belli bir seçim çevre
sinden adaylığını koyabilir.
Belirli bir tarihte yapılacak olan seçimlere siyasi parti adayı olarak katılan kimse ancak bir siyasî par
tiden, belirli bir seçim için ve belli bir çevreden aday gösterilebilir.
Bir siyasî partiye adayhk için başvuran kimse bu partiden yoklamaya
olarak seçimlere giremez.

katıldıktan sonra bağımsız aday

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen
yetkili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa olsun seçimlerin yahut seçim tutanaklarının iptaline karar
verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir veya bu suretle hasıl olacak boşalmalar bu yerler için yapıla
cak yeni seçimle doldurulur. Bu yeniden yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk pazar günüdür.
MADDE 7. — Bu kanunun uygulanması sebebiyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak boşluk
lar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa başvurma, yoklama, adayların geçici ve kesin ilânı, itiraz, karar, pro
paganda ve seçim yasaklan gibi bilumum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulunun alacağı ilke ka
rarlan ile düzenlenir.
Ancak bu konularda tespit edilecek tarihlerin başlangıcı 3 Kasım 1977'den önce olmaz.
MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak olan seçimlerde kullanılacak oy pusulaları hakkında 298 sayılı
Kanunun 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiştirilen 78 nci maddesi uygulanır.
MADDE 9. — 1781 sayılı Kanun hükümleri ve bu kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye meclislerinin Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantılar, bu kanuna
göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere Aralık 1977 ayma ertelenmiştir. Aralık 1977 tarihinde yapı»
lacak toplantı bu yıla münhasır olmak kaydıyla dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Kanununun 58, 77,
93/1 nci maddelerinde söz konuşu meclis başkanvekilieri, seçilmiş encümen üyeleri ve belediye başkanvekilleri seçimleri bu toplantıda yapılır.
Bu suretle seçilenlerin görev süreleri belediye meclislerinin normal toplantı dönemi başı olan Haziran
ayı toplantısına kadar devam eder.
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GEÇİCİ MADDE 2. — 1976 malî yılı içinde kurulan belediyeler ile infisah etmiş olan ve seçimleri ta
karrür eden belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar
meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri de 11 Aralık 1977'de yapılacak diğer ma
hallî idare seçimleri ile birlikte yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin gö
rev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî se
çimlere kadar devam eder.
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Cilt
21
22

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
2
18
26
27
30

57
115
431
488:499
619:623,625:628

Cilt
29

Cumhuriyet Senatosu
Sayfa
Birleşim
23
27

518
667,684:687

I - Gerekçeli 415 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 27 nci Birleşimine, 661 S. Sayılı basmayazı
Cumhuriyet Senatosunun 27 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi İçişleri, Adalet ve Anayasa, Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve
Adalet komisyonları görüşmüştür.
IH - Esas No. : 2/696.

