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1977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçim
lerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapılması Hakkında Kanun
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları.
(M. Meclîsi : 2 / 6 9 6 ; C. Senatosu : 2/112)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 415)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 4979

13 . 1 . 1977

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
MiJîet Mccîüsinm 11 . 1 . 1977 tarihli 30 ÎÎCU Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1977
yıi'ı Haziran ayında yapılacak olan mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hakkifida kanun teklifi, dosyası iîe birilikle sunulmuştur.
Saygılarımla.
Kemal Güven
Müet Meclisi Başkanı

Not : Bu teklif 2.11.
1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona
havale edilmiş ve Genel
Kurulun
30 .11. 1976; 4. 11 . 1 . 1977 tarihli 26. 27 ve 30 ucu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 415)

Millet Meclisi Başkanlığına
Ekte gerekçesi ile birlikte takdim edilen (Haziran, 1977 ayında yapılması gereken mahallî seçimlerin Ara
lık 1977 ayında yapılmasına dair) kanun tekliflimizin kabulü için gerekli muamelenin yapılmasına delâlet
lerinizi rica eder, saygılar 'sunarız.
Kocaeli1 Milletvekili
Şevket Kazan

İstanbul Milletvekili
Süleyman Arif Emre

Konya Milletvekili
Şener Battal
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GENEL GEREKÇE
Anayasamızın 116/2 nci maddesinde yer alan «Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zaman
larda yapılır hükmüne müsteniden; Belediye, İdare-i Umumiye-i Vilâyat ve Köy kanunlarına 1963 ta
rihli 286, 306 ve 307 sayılı kanunlarla ek üçüncü maddeler ilâve edilmiş, şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 1963 tarihli ve 1287 sayılı Ka
nunla değiştirilmiştir. Bu düzenlemeler sebebiyle mahallî seçimlerin her 4 yılda bir yapılacağı prensibi
vaz edilmiştir.
Bilâhara 904, 905 ve 906 sayılı kanunlarla getirilen hükümler seçim döneminin son
Mart olduğu ve Haziran ayı ilk pazarında oy kullanılacağı hükümleri getirilmiştir.

toplantı

yılının 30

Bu duruma göre seçimlerin 4 yılda bir yapılması prensibi ihlâl olunması gibi bir durum ortaya çıikmışur. Nitekim son yapılan mahallî seçimlerin tarihi 9 Aralık 1973 günüdür. Bu bakımdan mahallî idare
seçimleriyle iş başında bulunan görevlilerin en azından Aralık 1977 tarihine kadar görev yapması yukarda
ifade edilen anaprensibin icabıdır.
Mahallî idare seçimlerinin Haziran ayında yapılması halinde seçimin başlangıç tarihinin 30 Mart olması
T. B. M. Meclisinin o yıla ait bütçe kanununu çıkarıp mutat bütçe tatili devresinden sonra seçim havasının
başlaması sebebiyle tekrar toplanabilmesi ihtimali zayıf gözükmektedir. Ayrıca bu yıl 4 ncü 5 yıllık plan
tartışmaları da Yüksek Meclislerde büyük bir önemle ele alınması sebebiyle Meclisleri büyük ölçüde meşgul
edecektir. 3 ncü 5 yıllık planın tamamlanması gereken yatırımları bütçe ve plan tatbikatının ve sanayi
leşme gayretlerinin semereli olabilmesi için Meclislerin en az bir önceki yıl kadar çalışmasında büyük za
ruret vardır.
Neticeden T. B. M. Meclisinin bir yasama yılının çok büyük bir bölümünde kanun yapma ve denetleme
görevîeniııi ifa etmekten uzak kalması Parlamenter denokrasi kurallarına uygun düşmez. Öte yandan bir
yılın Nisan ayının ilk gününde Ekim ayının ortasına kadar 7 aya yakın bir müddet zarfında birbirini takip
eden 2 büyük seçimin tevlit edeceği gergin siyasal ve psikolojik vasatın ülke huzuru bakımından büyük
sıkıntılara sebep olacağı düşünlürse milletvekili seçimlerinin heyecan potansiyelini azalttıktan sonra ma
hallî idare seçimlerinin yapılması son derece isabetli olacaktır. Ayrıca 904, 905 ve 906 sayılı kanunlarda
ayrı ayrı bu düzenlemelerin yapılarak her 4 yılda bir bu şekilde kanunlar çıkarılmasının önlenmesi! gereği
ne de işaret etmek isteriz.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 661)

— 3 —

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 1781 sayılı Kanunda belirtilen 9 Aralık 1973 tarihinde yapılacak seçimlerin (Mahallî seçim
lerin her 4 yılda bir yapılacağı prensibi 'icabı) 11 Aral-k 1977 Pazar günü yapılacağı esası getirilmiş olmak
tadır.
Madde 2. — Bu madede Mahallî idare seçimlerinin başlangıç tarihinin 3 Kasım 1977 olduğu tespit edil
mektedir.
Madde 3. — 1781 sayılı Kanundan 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 noi maddesi 1 nci fıkrası aynen alınmış, 2 nci fıkrada yazılı baş
langıç tarihi 3 Kasım 1977 olarak değiştirilmiştir.
Madde 8. — Bu madde ile 298 sayılı Kanunun. 533 ve 656 sayılı kanunlarla değiştirilen 78 nci maddesin
de getirilen 'birleşik oy pusulası kullanılması usulü getirilmektedir. Böylece muhtar seçimleri dışında beledi
ye meclisi üyeleri ve belediye 'başkanları ile il genel meclisi üyeleri seçimlerinde birleşik oy pusulası kulla
nılacağı tasrih olunmaJktadır. 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 sayg, 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 :
Bu kanun teklifimizin 7 nci maddesinden 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.
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İ ç l e r i Komisyonu Rapora
Cumhuriyet Senatosu
içişleri Komisyonu
Karar No. : 8
Esas No. : 2/112
Sıra No, : 5

18 , 1 . 1977

Yüksek Başkanlığa
M i l a t Meclisinin 11 Ocalk 1977 tariıbJi 30 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen
«1977 Yıla Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl
ması Halklkmıda Kanun Tökllifi», Milat Meclisi Bask anlığının 13.1.1977 tarihlli ve 4979 sayılı yazılan ile
Cumhuriyet Senaıtosu Başkanlığına gönderilmelkle, Komisyonumuzun
18 Ocalk 1977 tarihlli
Birleşimkıde,
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi. Görüşüldü.
Teklif, bir yılın büyük kısmının seçim çalışmaları ile geçirilmesini ve bunun sonucu parlamento çalış
malarının aıksarnaısımı önlemeyi ve 4 yılda bir seçim yapılması prensibinin ihlâlini önlemeyi amaçlamaktadır.
Millet Meclisinin kabul «ittiği metin yukarıda sunulan gerekçe ile maddeleriyle beraber aynen kabul edil
miştir.
Gereğinin yapılimıası için raporumuzu Yüksek Başkanlığa saygı ile sunarız.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Buma
Şebib Karamullaoğlu

Sözcü
Ur
Hikmet Savaş

Kâtip
Konya
Erdoğan Bakkalbaşı

Talbiî Üye
Ekrem Acuner
Toplantıda bulunamadı

Balıkesir
Hikmet Arslanoğlu

Ordu
Bektir S. Bayfkal
Toplantıda bulunamadı

İstanbul
Erdoğan Adak
İmzada bulunamadı

Samsun
Bahri Cömert

Saımsun
Şaban Demirağ

Manisa
Oral Karaosmanoğlu
Toplantıda bulunamadı

Muğla
Haldun Meniteşeoğüu
İmzada bulunamadı

Malatya
Hamdi Özer

Tabiî Üye
Şükran Özkaya
Toplahtiıda bulunamadı

Ankara
İbrahim Öztürk

C. Baş. S. Üye
Şerif Tüten
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Anayasa ye Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Karar No. : 16
Esas No. : 21112

25 . I . 1977

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 11 Ocak 1977 tarihli 3Ci ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 1977
yılı Haziran ayında yapılacak olan mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde yapılması hakkında
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Ocak 1977 tarihli ve 4979 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 25 Ocak 1977 tarihli Birleşiminde, içişleri Bakanlığı
temsilcileri de hazır bulundukları hâlde tetkik ve müzakere olundu.
I.) Teklif, 26 Haziran 1973 tarihli ve 1781 sayılı Kanun uyarınca' 1977 yılı Haziran ayında yapılması
gereken, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar He
yeti Üyeleri ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri seçimlerinin 11 Arahk 1977 tarihinde yapılmasını,
Seçimlerin başlangıç tarihinin ve bu seçimlere ait istifa, adaylığa başvurma, yoklama, adayların geçici
ve kesin ilânı, itiraz, karar, propaganda ve seçim yasakları gibi işlemler ile ilgili tarihlerin başlangıç günü
nün 3 Kasım 1977 olarak tespitini, öngörmektedir.
Mart 1971 tarihini takip eden dönemde, Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin tarihlerinde
ve mahallî idare seçimlerinin tarihlerinde değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılması zorunluğu ile karşıla
şılmıştır. Böylece de yerii bir seçim takvimi ve uygulaması ortaya çıkmıştı.
Teklif, bu seçim takvimi ve uygulamasına dayalı bir gerekçe ile getirilmiştir.
Komisyonumuz da, aynı neden ile yani ortaya çıkan seçim takviminden ötürü teklifi, benimsemiştir.
II.) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri
ve 10 ve 11 nci maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Samsun
Refet Rendeci

Sözcü
Kastamonu
A. Nusret Tuna

Kâtip
İstanbul
Ali Oğuz

Bursa
Şeref Kayalar

C. Bşk. Seç. Ü.
Nihaî Erim

Hatay
Mustafa Del i veli
Toplantıda bulunamadı.

İstanbul
Fevzi H. Esat oğlu

Manisa
Doğan Barutçuoğlu
Toplantıda bulunamadı.

Niğde
Ergun Özkan
Toplantıda bulunamadı.

Samsun
Şaban Demirdağ
Toplantıda bulunamadı.

Tabiî Üye
Ahmet Yıldız

Tabiî Üye
Mucip Ataklı

Tekirdağ
Hayri Mumcuoğlu

Tokat
Zihni Be t il

Cumhuriyet Senatosu

Tunceli
Naim Taşan
Toplantıda bulunamadı.
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

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

7977 Yılı Haziran Ayında Yapılacak Olan Mahallî
İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi

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

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

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

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

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

MADDE 3. — Siyasî Partiler Belediye Meclîsi
üyelikleri, Belediye başkanhklan ve İl Genel Meclisi
üyelikleri 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 başvurma
nın ne suretle yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılarak, ilan edilir.

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 5. — Bir kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve belli bir seçim
çevresinden adaylığını koyabilir.

MADDE 5. — Bîr kimse, belirli bir tarihte yapı
lan seçimlerden yalnız biri için ve beli bir secim
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.

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.

Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kimse bu
partiden yoklamaya katıldıktan sonra bağımsız aday
olarak seçimlere giremez.

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

M A D D E 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-

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 Hânı, iû-
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

ANAYASA VE ADALET 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 Mahallî
İdare Seçimlerinin 11 Aralık 1977 Tarihinde Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. — Millet Meclislinin 1 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclîsi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci maddesi
aynen kabul edümiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncii maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncii mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisinin 4 ncii maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncii mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisinin 5 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — M!let Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncj maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisinin 7 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 661)

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFÎ

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETT'İÖİ METİN

raz, karar, propoganda ve seçim yasakları gibi bilu
mum 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.

raz, karar, propaganda ve seçim yasaklan gibi büraroum seçim işleri ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu
nun alacağı ilke kararları 3e düzenlenir.
Ancak bu konularda tespit edilecek tarihlerin baş
langıcı 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. — 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 9. — Bu Kanunla 178! saydı Kanu-,
hükümleri ve bu Kanuna muhalif diğer kanun hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9. — 1781 saydı Kanun hükümleri ve
bu Kanuna muhalif diğer kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye
medisflerinin
Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantıları, bu Ka
nuna göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere
Aralık İ977 ayına ertelenmiştin Aradık 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhasır olmak feaydıyle dönem başı toplantı?! .sayılarak Belediye Ka
nonunun 58, 77, 92/1 nci maddelerinde söz konusu
Meclis başkanvekiüeri, seçiteiş encümen üyeleri ve
belediye b?.şkanveks?Ieri seçimleri bu toplantıda ya
pılır,

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye meclislerinin
Ekim 1977'de yapmaları gereken toplantılar, bu ka
nıma göre yapılacak seçimlerden sonra olmak üzere
Araîrk 1977 ayına ertelenmiştir. AraUık 1977 tarihin
de yapılacak toplantı bu yıla münhaisır olmak kay
dıyla dönem başı toplantısı sayılarak Belediye Kamîimnu'iî 58, 77, 93/1 nci maddelerinde söz konusu
meclis başkanveldlleri, seçilmiş encümen üyeleri ve
belediye başkanvdkilleri seçimleri bu toplantıda ya
pılır.

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye mec
lîslerinin normal toplantı dönemi baş: oîan Haziran
ayı toplantısına kadar devanı eder.

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri Belediye Mec
lislerinin normal toplantı dönemi başı olan Haziran
ayı toplantısına kadar devam eder.

GEÇÎCf MADDE 2, — İnfisah etmiş olan ve
seçim takarrür ecle^ Belediye Meclisi üyeleri seçim
leri de 11 Aralık 1977 günü yapılacak mahallî se
çimlerin tarihine ertelenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — 1976 malî yılı içinde ku
mlan belediyeler ile infisah etmiş olan ve seçimleri
takarrür eden belediye meclisi üyeleri, belediye baş
kanları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimleri de 11 Aralık 1977'de yapılacak diğer
mahallî idare seçimleri ile birlikte yapıhr.

GEÇİCİ M A D D E 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. — Bu Kanun hükümlerine
göre yapılacak seçimlerde seçilmiş oîan kimselerin
görev süreleri, kendi kanunlarında yer alan esaslar
uyarınca 1981 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî
seçimlere kadar devam eder.

M A D D E 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

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

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
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— 9
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

M A D D E 8. — Millet Meclisinin 8 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

M A D D E 9. — Millet Meclisinin 9 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir.

GEÇtCt M A D D E 1. — Millet Meclisinin geçici
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ M A D D E 2. — Millet Meclisinin geçici
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,

GEÇİCİ M A D D E 2. — Millet Meclisi metninin
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir-

GEÇİCİ M A D D E 3. — Millet Meclisinin geçici
3 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — MMeî Meclisi metninin
geçici 3 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir.

M A D D E 10. — Millet Meclisinin 10 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — MiSet Mecüsi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

M A D D E 11. — MMet Meclisinin 11 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir*

MADDE 11. — M İ M Meclisi memnun 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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