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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 Arkadaşının, 1977 Yılı
Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçimlerinin
11 Aralık 1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları Raporları. ( 2 / 6 9 6 )

Millet Meclisi Başkanlığına
EJklte gerekçesi i e birikte takdiiım edfen (Haziran, 1977 ayında yapılması gereken mahallî seçimlerin Ara
lık 1977 ayundia yapılmasına daför) kamun leMitflimltKİn kalbulü üçün gereM muamelen/in yapataaisına delalletterliınliziırklaeder,sayglarisumanz.
•..,.•.-/ ....
Kocaeli Mülöüveikıi'lli
Şevket Kazan

istanbul Milletvekili
Süleyman Arif Emre

GENEL

Konya! MüiefcvtdkliıM
Şener Battal

GEREKÇE

Aniaiyasamuzun .11-6/2 ttıdi ımaJdldesıinldıe »yer aton «Malhaii lidaireiartin iseçMerî,
kıanunun
gösfterldiiğü za
manlarda yapılur hükmüne imıüsteniiden; ;Bdted!iye, îdare-i Utnuırnliye-ıi Vilâyiat ve Köy (kanunlarına 1963 ta
rihli 286, 3Q6 ive 307 siayıihfcaaıuınllaırılıaek üçüncü mıa!d deler (iflâve edliltaiş, şdfalir ve ikasiafealaırdla tmıalbaHe tmuhtair <ve lihjtölyaır heyetfali itesjktifne daık 4541 s a y * Kanıunun 5 nci ımıaldldeısd 1963 torfıMi ve 1287 sayılı Ka
nunla depşiriılimüıştjir. (Bu düzenlemeler sebebliyle malhaiî iseçlMörtiın tar 4 yıidla bir yapjlaicağı prensibi
vaz letdlimliıştir,
ıBJilâlham 904, 905 ve 906 s a y * kanunlarla getirilian !hükümfer seçim
döneariniin slon itopİanitı y*nım
30 Mıaait olduğu ve Hazklam (ayı Sîk paaanrida oy kullanılacağı hülkümterii ge(tikdWi^tik',
Bu duttuıma göne seçtoıterin 4 yasîda bir yapAnıaisı prensıibi ihlâl olunması gjiibi Ibdr durum ontaıya çıkmış
tır. NÜdkıîım son yapılan manaiî seçiımlIariJn îtaaiihli 9 AraMc 1973 günüdür* Bu Ibakıımdan mahallî lidlare
seçümlenjiyle uş 'babında bufanan göre\#lerwı en azından Analık 1977 taröhâne kadar gönev <yiapma&ı yukiarda
ifıatfıe edilen tainaiprenislübin 'icabıdır.
Mahallî idame seçimlterfniin Basdiman ayımda yapıtaiialsı hıafcdb seçimlin fbaşjainlgıç itattliMnAn 30 Mairit olması
T. B. M. M. nlin (o yıla alilt 'bütçe kanununu çıkarıp muitajt Ibültçe ıtaıtii devresünden sonna sıeçüim havasının
başSaması sebdbliiyilıe, itefcrtair tbpflaınaibtilmesi İ M m a İ ziayaf ıgözukmektekfe. Ayrıca bu. yıl4 n e ü 5 yülük plan
teritışmlafliaırı da Yüksek Meclislerde büyük Ibdr önemle ele ataması sdbebîyle Meclisleri büyük ölçüde meşgul
«dbctekür. 3 ncü S y*We planınftam'aımfeinnîaj&ıgereken y a t a m t o ı bütçe ve pton ItalJbica'fcınm ve sanayi
leşme gayretlenİnin semereli olabilmesi (için Mecisleriın en a î Mr önceki yıl kadaır çalışmasunda 'büyük za
ruret vtatfdıır.
Netlicelten T. B M , M. ınün Ibüır yaisialmia y*mın çok bütyük IbSr (bölümünde kanun yapıma ve denetleme
göıiiövierimi life, etmekltien uzak kalması PıaJrlamteınlteir domlokmisli kunalaırına uygun dlüşjmıez.: Öte yandan bir
yılın İNfisam ayımın liflk gümindıe Eklim ayınım (omtasma Ikaıdar 7 (aya yakın Hk mülddet zarfanlda (birlbiiıM takıp
eden 2 ıbüıyük iseçimlin <tevüt edeceği geırigSn siyasal ve psikolbjıik vaslatın tüKke (huzuru bakumındıan bülyük
saJkınltııkra sebep oSacağı düışönJiiürae mİDeifiveİöil seçdimierimün 'heyecan polm^0M
azailittıkltian sonra ma
hallî idlare seçimleıtinin yapriması son derece isabetM ıdBacıalkltır/ Ayraca 904, 905. ve. 906 sayılı kıaınunlarda
a y n ayın bu klüzeniemefalin yapıîarak b®r 4 'yAk bir bu sekide kanunlar çikairaSnîasiMMn^ önîenmesii gereği
ne de liisaıdeft estmek 'iöteariiz.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 1781 sayılı Kanunda belirtilen 9 Aralık 1973 tarihinde yapılacak seçimlerin (Mahallî seçim
lerin her 4 yüda bir yapılacağı prensibi icabı) 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılacağı esası getirilmiş olmak
tadır.
Madde 2, — Bu maddede Mahallî İdare seçimlerinin başlangıç tarihinin 3 Kasım 1977 olduğu tespit edil
mektedir.
Maddö 3. — 1781 sayılı Kanımdan aynen alınmıştır.
Madde 4. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır.
Madde 5. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır.
Madde 6. — 1781 sayılı Kanundan aynen alınmıştır.
Madde 7. — 1781 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 1 nci fıkrası aynen alınmış, 2 nci fıkrada yazılı baş
langıç tarihi 3 Kasım 1977 olarak değiştirilmiştir.
Madde 8. — Bıi madde ile 298 sayılı Kanunun 533 ve 656 sayılı kânunlarla değiştirilen 78 nci maddesin
de getirilen birleşik oy pusulası kullanılması usulü getirilmektedir. Boylere muhtar seçimleri dışında beledi
ye meclisi üyeleri ve belediye başkanları ile il genel meclisi üyeleri seçimlerinde birleşik oy pusulası kulla
nılacağı tasrih olunmaktadır. Birleşik oy pusulası usulünün genel seçimlerde başarı ile uygulandığı gözönüne alınarak bu hüküm getirilmiştir.
Madde 9. — 1781 sayılı Kanun genel planda geçici bir kanun olduğu intibaı vermektedir. Bazı madde
lerinin yürürlükte kaldığı hususundaki tartışmalara saygı duymakla beraber müstakil bir kanunla hukuk kar
maşıklığının önlenmesi bakımından 1781 sayılı Kanunun tamamen yürürlükten kalktığı hükmü getirilmiş ol
maktadır.
Geçici madde 1. ve Geçici madde 2. ve Geçici madde 3. hakkında izahat:
BüfcaJnuntekKfiMiflin 7 nci maddesindU sonra yer alan geçici 1 ve 2 nci maddeler 1781 sayılı Kanun
dan aynen alınmış sadece 1973 yılı 1977 olarak kezalik 9 Aralık 1973 tarihleri de 11 Aralık 1977 olarak,
ayrıca geçici 3 ncü maddede yazılı 1977 Haziran ayı, 1981 yılı olarak değiştirilmiştir.

İçişleri Kom&yonu Raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/696
Karar No. : 1

16 . 11 . 1976

Yüksek Başkanlığa
Kocaeli Milletvekili ŞfeVfcet Kazan ve 2 arkadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahallî
tdâre seçimlerinin 11 Afaîık 1977 tarihinde yapılması hakkıhm fcanun teldifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık
temsilcilerinin iştirâkiyte foM%öh^nüzda görüşüldü.
Tümü üzerinde cereyan iden müzâkere net&esinde, karilin teklffihm terefcçesihde de etraflıca belirtilmiş
olduğu üzerö, Mahallî idareler seçimleriyle ilgili olarak mimteİif tarihlerde çılcarilrmş bulunan kanunlarla
Mahallî İdare seçimlerinin de 4 yılda bir yapılması prensibi kabul edilmiştir.
Kabul edilmiş prensibin ihlâlini önlemek ye ayrıca, gerek 1977 Malî yılı Bütçe Kanununun ve gerekse
4 ncü 5 Yıllık Planın Parlamentodaki müzakereleri dolayısıyle Parlamento faaliyetinin devamlılığı sebebiyle
Mahallî İdare seçimlerinin ertelenmesini temin maksadıyle hazırlanmış bulunan teklif, prensip itibariyle Ko
misyonumuzca da uygun görülerek, maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
«Bu yeniden yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk Pazar günüdür.» hükmünün, maddenin de
vamına ilâvesiyle 6 ncı madde; herhangi bir yanlışlığa mahal bırakmamak için madde başlangıcındaki (Bu
kanunla) ibaresi çıkarılmak suretiyle 9 ncu madde; (92/1), (93/1) şeklinde düzeltilerek Geçici 1 nci madde,
Pe^işttkfilerdk,
M'i'Het Meclisi

(S. Sayısı ; 415)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Geçici
deler, teklif metnimde olduğu
Konunun önemi gözönüne
Havalesi gereğince Adalet

2 ve 3 ncü maddelerle, yürürlük ve yürütme maddeleri olan ÎO ve il ncî mad
gibi ayaşn ba;akılmış ve yapılan bu dejjşikjjklerle kabul edilmiştir.
ahnarak kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür.
Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Komisyon Başkanı
îçel
Hikmet Bal oğlu

Başkanvekili
Konya
Şener Battal

Kâtip
Ağrı
Kerem Şahin

Adana
Hasan Cerit

Adana
Ahmet Topaloğlu
(İmzada bulunamadı.)

Ankara
Hüsameddin Akmumcu

Ankara
Muammer Alıcı

Bursa
Ali Elverdi

Hatay
Mehmet Sönmez
(İmzada bulunamadı.)

istanbul
M. Kâzım Özeke

İzmir
Remzi özen
(İmzada bulunamadı.)

Kastamonu
Hilmi Öztürk

Kayseri
Kanunun tümüne muhalifim.
Hayrettin Nakihoğlu

Konya
İsmet Büyükyaylacı
(İmzada bulunamadı.)

Manisa
l^ecmi Özgür
(İmzada bulunamadı.)

Nevşehir
Ragıp Üner
(İmzada, bulunamadı.)

Mardin
Ahmet Türk

Adalet Komisyonu Rapora
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/696
Karar No. : 28

8. 12 . 1976

Yüksek Başkanlığa
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşımn, 1977 yılı Haziran ayında yapı|§cajc ojan mahallî ida
re seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hakkında Kanun teklifi, tetkik ve müzakere edilmj-ştir.
Komisyonumuz, gerekçesini ve madde metnini uygun mütalâa ederek teklifin tümünü kabul etmiş ve
maddelerin müzakeresine geçmiştir.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Geçici 2 ve 3 ncü maddelerle yürürlük ve yürütme maddeleri olan 10 ve 11 nci mad
deler teklif metninde olduğu gfbi aynen kabul edilmiştir,
Teklifin 6, 9 ve Geçici 1 nci maddelerinde İçişleri Komisyonunca yapılan, değişiklikler, Komisyonumuzca
da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sakarya
Muhalifim
Muhalefet şerhim eklidir.
N. Lâtif İslâm

Başkanvekili
İstanbul
A. Doğan Öztuhç

:.:M$e$-J4ş#9*

Kâtip
Trabzon
Lûtfi KÖktaş

(S.;$*yişı ;-415)

Adana
Battal Koksal

-4
Afyonkarahisar
A. ihsan Ulubahşi
(Oylamada bulunamadı)

Ankara
Muammer Alıcı

İstanbul
Muhalifim
F. Gülhls Mankut

Kars
Hasan Yıldırım

Kastamonu
Hilmi Öztürk
(Oylamada bulunamadı)

Kırklareli
Mehmet Dedeoğlu

Nevşehir
M. Zeki Tekiner

Siirt
Abdülkerim Zilân

Tunceli
Süleyman Yıldırım

Urfa
Celâl Paydaş

MUHALEFET ŞERHİ
8.12 . 1976
Memleketimizde seçimlerin usulü kadar kanunlarla belirlenmiş zamanlarda yapılması da, üzerinde dik
katle durulması gerekli hususlardan olmalıdır.
Genel seçimlerin hemen hemen büyük çoğunluğu, farklı seçim sistemleriyle yapılagelmiştir. Ancak, bu
na rağmen ifade etme)k gerekirki, milletvekili seçimlerinin 1950'den bu yana bir istisnası ile genellikle ve ti
tizlikle vaktinde yapılmasına dikkat gösterilmiştir. Bu titizliğin Anayasamızda dahi yer aldığı malûmdur. Bu
ölçü içinde, büyük zorunluluk olmadıkça seçimlerin ertelenmemesi esas ölçü olmalıdır. Bu • zorunluluğun
ölçüsünü, Anayasa, harp hali olarak tasrih etmiştir.
Bu kıyasen, genel mahiyet arz eden bir seçimin ertelenmesi ancak harp hali derecesinde önemli sebepler
le yapılmalıdır. Erteleme 'kanunu teklifinde gösterilen gerekçe, 'böyle bir duruma eş tutulabilecek bir mahi
yet arz etmemektedir. Sübjektif bazı kanaatler ve arzular ortaya koymaktadır.
Belirtilen ve gerektiğinde ayrıca açıklanacak sebeplerle teklife muhalifim.
Sakarya Milletvekili
Nadir Lâtif İslâm

Anayasa Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Anayasa* Komisyonu
Esas No. : 2/969
Karar No. : 11

10 . 12 . 1976

Yüksek Başkanlığa
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahallî
îdlare sıeçimieriinıiın 11 Aralıflç 1977 tarihinde yapılması hakkında kanun teklifi, tetkik ve müzakere edilmiş
tir.
•
Komisyonumuz, gerekçesini ve madde metnini uygun mütalaa ederek, teklifin tümünü kabul etmiş ve mad
delerin müzakeresine geçmiştir.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Geçici 2 ve 3 ncü maddelerle yürürlük ve yürütme maddeleri olan 10 ve 11 nci mad
deler teklif metninde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir,
Teklifin 6, 9 ve Geçici 1 nci maddelerinde İçişleri Komisyonunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca
da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
MÜet MedM

(S. Sayı&ı : 415)
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Komisyonumuz, işin önemine binaen bu teklifin Genel Kurul Gündeminde öncelikle görüşülmesini de
karara bağlamıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur.
Anayasa Komisyonu
Başkanvekili
Urfa
Abdülkadir Öncel

Sözcü
Malatya
Celâl Ünver

Ankara
İsparta
Teklifin 1. maddesindeki 2. ve Geçici 2. maddeye
tarihe muhalifim. Mahallî
muhalifim.
Seçimler Genel Seçimlerle Muhalefet şerhim eklidir.
birlikte 11 Ekim 1977'de
Mustafa Cesur
yapılmalıdır.
Cevat Önder
Trabzon
H. Kadri Eyüboğlu

v

Bu Rapor Sözcüsü
Konya
Şener Battal

Katıp
îzmir
Remzi Özen

İstanbul
H. Basri Akgiray

istanbul
İlhan Özbay

Uşak
Muhalifim
Söz hakkım mahfuz
Orhan Dengiz

Zonguldak
Kemal Anadol

2 nci Maddeye Muhalefet Şerhi
Mevzuatımızda seçim tarihi ile başlangıç tarihi arasında 60 günlük süre yasalarla ve tatbikatıyle korun
muştur.
1977 tarihinde yapılacalk genel seçimlerin başlangıç tarihi 3 Ağustos, seçim tarihi 10 Ekim'dir ki, 68
gündür.
Belediye Kanununda değişiklik: yapan 307 sayılı Kanun dahi 3 ncü maddesiyle normal hallerde seçimin
başlangıç tarihini 15 Temimuz ve seçim tarihini de Eylül ayının 3 ncü pazarına rastlayan gün olarak tespit
etmiştir ki, süre 60 günden fazladır.
Fevkalâde hal olarak (Belediye Meclisi ve Başkanının müştereken boşalması gibi bir halde dahi) bildirim
tarihi ile seçim tarihi arasında 60 günlük süre (ilân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pa
zar günü denıme'k suretiyle fazlasıyle) tanınmıştır.
Her ne ıkadar 9 Aralık 1973 günü yapılan mahallî seçimler için seçim başlangıcı olarak 1781 sayılı Ka
nunda 1 Kasım 1973 günü gösterilmiş ise de bir hata yapıldığı kanaatindeyim. Bu teklif de aynı kanundan
kopya edilirken süre aynen muhafaza edilmiş ve 38 güne düşürülmüştür.
Seçimin başlangıç tarihi, önemi olan ve seçim yasaklarına, istifalara temel olunacak: bir vakıadır. Bunun
temel ilkelere uygun olması, seçimin selâmeti© yapılması için zarurettir. Zira başlangıç tarihi ile şahıslara, par
tilere ve sair seçim görevlilerine bazı halk ve vecibeler doğmaktadır. Bunların kısıtlanması seçim esprisine
aykırı düştüğünden muhalifim.
•
İsparta Milletvekili
Mustafa Cesur

Mile-t Meclisi

(S. Sayısı : 415)
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Geçici 2 nci Maddeye Muhalefet Şerhi
Mahallî Seçimlerle İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri, Mahalle
Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri seçimi -yapılmaktadır ki, 7 çeşit
seçim vardır. Bu seçimleri tanzim eden kanunlar da vardır.
Seçimle iş başına gelenlerin herhangi bir şekilde işten ayrılmaları ve uzaklaştırılmaları halinde boşluğun
60 günde doldurulması esası kabul edilmiş ve daha fazla bir zaman için seçilmemiş kimselere imkân tanınma
mıştır.
Misal olarak 1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla değişik 90 nci maddesinde belediye mec
lisinde herhangi bir inhilâl husule geldiğinde boşluğun tabiî üyelerle doldurulacağı 90 nCı maddede ise il mer
kezinde yer alan bir belediyenin başkanı yoksa boşluğun, İçişleri Bakanının tayini ile, diğer yerlerin bele
diye başkanının yokluğu halinde boşluğun, valilerin tayini ile doldurulacağı yazılıdır.
Geçici 2 nci maddede kabul edilen esas şudur : 1977 Haziran ayı başında böyle bir inhilâl husule gelmiş
ise :
1. — Bu inhilâl, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti veya köy muh
tarı veya ihtiyar heyeti üyeliğinde olursa, normal prosüdürü içinde seçimleri yapılacak,
2. — Bu lin'hilâl, belediye meclisi üyelerinde olursa, 11 Aralık 1977 gününe kadar doldurulmayacak, 1977
Haziran başlangıcından Ekim ayının 11 nci gününe kadar seçimi takarrür etmiş belediye meclisi üyeleri se
çimi, hiçbir şekilde yapılmayacaktır. 103 günlük bir süre için millî iradenin, mahallî idarelerde inikası tecelli
ettirilmeyecek, Tabiî Üye gibi seçimle hiç bir ilgisi bulunmayan kimselerle mahallî idarelerde yönetime gidile
cektir ki, Anayasaya aykırılık vardır. Bu sebeple muhalifim.
üsparta Milletvekili
Mustafa Cesur

Miîlet Meclisi

(S. •Sayısı : 415)
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî
İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Ma
hallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde
Yapılması Hakkında Kanun

MADDE 1, — 26 . 6 . 1973 tarih ve 1781 sayılı
Kanunla 1977 Haziran ayında yapılması gereken,
Belediye Meclis üyeleri belediye başkanları, İl Genel
Meclis üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçim
leri 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılır.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi,
kabul edilmiştir.

aynen

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen seçim
lerin başlangıç tarihi 3 Kasım 1977 günüdür.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi,
kabul edilmiştir.

aynen

MADDE 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclis
üyelikleri, Belediye başkanlıkları ve İl Genel Meclisi
üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri adayları kendi
tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ederler.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. —Gerek Siyasî partilerin ve gerekse
bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim kurul
larına başvurmaları gereken tarih ve bu başvurma
nın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılarak, ilân edilir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve belli bir seçim
çevresinden adaylığını koyabilir.
Belirli bir tarihte yapılacak olan seçimlere Siyasî
parti adayı olarak katılan kimse ancak bir siyasî par
tiden, belirli bir seçim için ve belli bir çevreden aday
gösterilebilir.
Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kimse bu
partiden yoklamaya katıldıktan sonra bağımsız aday
olarak seçimlere giremez.

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi,
kabul edilmiştir.

aynen

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen kişi
tere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen yet
kili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa olsun
seçimlerin yahut seçim tutanaklarmın iptaline karar
verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir, veya
bu suretle hâsıl olacak boşalmalar bu yerler için yapı
lacak yeni seçimle doldurulur.

MADDE 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen
kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya re'sen
yetkili seçim kurullarınca, her ne sebeple olursa ol
sun seçimlerin yahut seçim tutanaklarmın iptaline
karar verilmesi halinde iptal olunan seçim yenilenir
veya bu suretle hasıl olacak boşalmalar bu yerler
için yapılacak yeni seçimle doldurulur. Bu yeniden
yapılacak olan seçimin tarihi, 60 gün sonraki ilk pa. zar günüdür.

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanması sebe
biyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl olacak
boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa baş
vurma, yoklama, adayların geçici ve kesin ilân, iti
raz, karar, propoganda ve seçim yasaklan gibi bilu-

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, aynen
kabul edilmiştir.

M'ütet Mecfeıi

(S. Sayısı : 415)
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ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

ANAYASA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METÎN

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Ma
halli İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Târihinde
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Ma
hallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — içişleri Komisyonunun 6 nci madde
si, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — içişleri Komisyonunun 6 nci mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

Mîllet Meclisi

(S. Sayısı : 415)
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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve iki
arkadaşının teklifi

İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin

Otum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu-'
nun alacağı ilke kararlan 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 değiş
tirilen 78 nci maddesi uygulanır.

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi,
kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu Kanunla 1781 sayılı Kanun
hükümleri ve bu kanuna muhalif diğer kanun hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9. — 1781 sayılı Kanun hükümleri ve
bu kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır.

ĞEÇtCt MADDE 1. — Belediye meclislerinin
Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantıları, bu ka
nuna göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere
Aralık 1977 ayına ertelenmiştir. Arahk 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhasır olmak kaydıyle dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Ka
nununun 58, 77, 92/1 nci maddelerinde söz konusu
Meclis başkanvekilleri, seçilmiş encümen üyeleri ve
belediye başkanvekilleri seçimleri bu toplantıda ya
pılır.
Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye mec
lislerinin normal toplantı dönemi başı olan Haziran
ayı toplantısına kadar devam eder.

GEÇİCÎ MADDE 1. — Belediye meclislerinin
Ekim 1977 de yapmaları gereken toplantılar, bu ka
nuna göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere
Arahk 1977 ayına ertelenmiştir. Aralık 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhasır olmak kay
dıyla dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Ka
nununun 58, 77, 93/1 nci maddelerinde söz konusu
meclis başkanvekilleri, seçilmiş encümen üyeleri ve
belediye başkanvekilleri seçimleri bu toplantıda ya
pılır.
Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye
Meclislerinin normal toplantı dönemi başı olan Ha
ziran ayı toplantısına kadar devam eder.

GEÇlCt MADDE 2. — infisah etmiş olan ve
seçimi takarrür eden Belediye Meclisi üyeleri seçim
leri de 11 Aralık 1977 günü yapılacak mahallî se
çimlerin tarihine ertelenmiştir.

GEÇÎCİ MADDE 2. — Teklifin
maddesi, aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerine
göre yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kimselerin
görev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar
uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî
seçimlere kadar devam eder.

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 nctt
maddesi, aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi, aynen
kabul edilmiştir.

Millet MecM
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aynen

Geçici 2 ncf

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin

Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi, Komisyo
numuzca eynan kabul edilmiştir.

MADDE 9. — İçişleri Komisyonunun 9 ncu mad
desi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE k>. — İçişleri Komisyonunun 9 ncu
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇlCÎ MADDE 1. — tçişleri Komisyonunun
Geçici 1 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun
Geçici 1 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin Geçici 2 nci
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin Geçici 2 nci
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 ncü
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 ncü
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MMet Meclîsıi

(S, Sapsı : 415)

