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MADDE 1. — İdarei umumiyei vil âyat Kanununun 136 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 136. — Vilâyet encümeni her içtima senesi içinde vilâyet umumi mec
lisince kendi âzası arasından intihap olunacak dört zattan tekekkübeder. Umumi
meclis azasının adedi sekizden aşağı olan mahaller encümenlerinin umumi meclis
karariyle iki zattan mürekkep olması dahi caizdir.
MADDE 2. — İdarei umumiyei vilâyat Kanununun 138 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 138. — Vilâyet daimî encümeninin ayrı kazalar âzasından terekkübetmesi şarttır. Belediye meclisi âzası istifa etmedikçe vilâyet daimî encümenine âza
olamaz.
MADDE 3. — İdarei umumiyei vilâyat Kanununun 139 ncu maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 139. — Encümen âzalarının hizmetleri gelecek yılın âdi toplanma müd
deti içinde yapılacak yeni encümen azaı arı seçimine kadar devam eder. Müddet
leri biten encümen âzalarının tekrar intihapları caizdir.
MADDE 4. — İdarei umumiyei vilâyat Kanununa 5670 sayılı Kanunun 1 nci
maddesiyle eklenen ek 1 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Ek madde 1. — Vilâyet umumi meclisi seçimleri her dört senede bir yapılır. Se
çimin yapılacağı gün İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunur.
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilce seçim ku
rulları umumi meclis seçimini yaptırmak ve seçim işlerini tanzim-ve idare etmek
le görevlidirler.
Umumi meclisin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple inhilâli ve yahut
meclis üye sayısının, yedeklerin de gei irilmesinden sonra mürettep üye adedinin
yarısından aşağı düşmesi hallerinde umumi meclis başkanının haber vermesi üze
rine ilgili ilce seçim kurulu oy verme gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve
ilân eder.
MADDE 5. — İdarei umumiyei vilâyat Kanununa 5670 sayılı Kanunun 1 nci
maddesiyle eklenen ek 3 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
E k madde 3. — Siyasi partiler tarafından; umumi meclise seçilecek üye sayı
sı miktarmca asıl ve bir misli yedek aday ayrı ayrı gösterilir.
Bağımsız adaylar da, asıl veya yedek üyelikten hangisi için adaylıklarını koy
duklarını bildirmeye mecburdurlar. Asıl veya yedek adaylar aynı oy puslasına
ayrı ayrı yazılır. Asıl adaylardan en çok oy kazananlardan ilçenin çıkaracağı üye
sayısı kadarı asıl üyeliğe ve yedek adaylardan en çok oy alanlardan ilçenin çıka-
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racağı üye sayısı kadarı da yedek üyeliğe seçilmiş sayılırlar. Yedek üyelikler
için aday gösterilmiş bulunanların aldıkları oy miktarı ne olursa olsun yedek üye
liğe seçilmiş olurlar.
Asıl veya yedek üyelerden kendi aralarında eşit oy kazananlar bulunursa kur 'a
çekilerek adı önce çıkan sırada öne alınır.
MADDE 6. — Idarei umumiyei vilâyat Kanununa 5670 sayılı kanunla eklenen
muvakkat madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Muvakkat madde — Mevcut umumi meclislerin kanuni süresi 1954 yılının Ka
sım ayı sonuna kadar devam eder.
MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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