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Aydm Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının, 1993 Yılı
Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlık
ları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesi
ne ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve
içişleri Komisyonları Raporları (2/605)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA,
1993 Yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi
Üyelikleri seçimlerinin ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesine
bir fıkra eklenmesine dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 29.1.1993
Ali Rıza Gönül
Aydın
Mustafa Çiloğlu
Burdur
Yücel Seçkiner
Ankara

Osman Seyfi
Nevşehir
Azimet Köylüoğlu
Sivas
Cemal Şahin
Çorum
GEREKÇE

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun 3507 Sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesine 2.1.1992 tarih ve 3766 Sayılı
Kanunla eklenen son fıkra gereğince, belediye başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması
halinde, ilçe seçim kurulunun ilanından sonra gelen Haziran ve Kasım ayının ilk Pazar günü
oy verme günüdür. Ancak, ilandan sonra, gelen Haziran veya Kasım ayının ilk pazar gününe
60 günden az süre kalmış ise, seçim sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk pazar günü yapılır.
2972 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin, 3507 Sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasının "Her
seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart
ayının son Pazar günü oy verme günüdür, hükmüne göre 1994 yılı Mart ayında Mahallî İdare
ler Genel Seçimleri yapılacaktır.
Boşalmış belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri ile yeni kurulmuş belediyeler için
1993 Haziran ayında yapılacak seçimlerde göreve gelecek olanlar 9 ay, 1993 Kasım ayında seçi
lecek olanlar ise dört ay görevde kalacaklardır.
Bu hal seçilenlerin görevlerini ifada son derece sakıncalı ve gevşetici tesir yapacak, ayrıca
aynı beldede 4 ay ve 9 ay gibi kısa sürelerde seçim tekrarlanmasına ve halkın devamlı bir seçim
atmosferinde bulunmasına sebep olacaktır.
Bütün bu sebeplerden 1993 yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılması gereken Belediye
Seçimlerinin 1994 yılındaki genel seçimlerle birleştirilmesi isabetli olacaktır.

Diğer taraftan 1580 Sayılı Belediye Kanunu 93 üncü maddesinin, Anayasa Mahkemesince
iptal edilen birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında Belediye Başkanının, meclis üyelerinden
birisini başkanvekili belirleyeceği; başkanın ölümü, istifası ve düşürülmesi ve görevden uzak
laştırılması hallerinde il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanınca, diğer belediyelerde Valiler- ^
ce meclis üyeleri arasından bir başkanvekili atanmakta idi.
Demokratik olmayan ve atama esasına dayanan bu tatbikat Anayasa Mahkemesi iptali
ile sona ermiş ve bu konuda bir boşluk husule gelmiştir. Bu itibarla 93 üncü maddeye bir fıkra
ilavesi suretiyle ve halk iradesine saygı esprisi içinde, belediye başkanvekilliğinin ihdası ve se
çim tarzının tespiti zaruri bulunmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Genel gerekçede açıklandığı üzere 1994 yılı belediye seçimleri 1993 genel se
çimlerin 9 ay ve dört ay öncesinde yapılacaktır.
Bu seçimlerde görev alanlar 9 ay ve dört ay sonra tekrar seçimlere girecekleri için istikrarlı
bir çalışma dönemine giremeyecekler ve halk da hemen hemen bir sene ve altı ay devamlı bir
seçim atmosferi içinde kalacaktır.
Bu husustaki mahzurları gidermek üzere bu madde teklif edilmektedir.
Madde 2. — Genel gerekçede açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesi iptalleriyle belediye
başkanvekilliği hususunda meydana gelen boşluğu gidermek üzere ve evvelce mevcut atama
usulünden sarfınazar edilerek başkanvekilliğinin seçimle belirlenmesi uygun görülmüştür. Madde
bu hususu temin gayesine matuftur.
Madde 3. — Yürürlük maddesidir.
Madde 4. -— Yürütme maddesidir.
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Ânnynsn Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 2/605
Karar No. : 18

12.2.1993

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 4.2.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Aydın Milletvekili Ali Rı
za Gönül ve Beş Arkadaşının; 1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Baş
kanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Ka
nununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun
11.2.1993 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan ve teklif sahibinin de katılma
sıyla incelenmiştir.
Teklif, 1993 yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılacak belediye başkanlıkları ile belediye
meclisi Üyelikleri seçimlerinin 1994 yılında yapılacak mahallî idareler genel seçimi ile birlikte
yapılmasını ve Anayasa Mahkemesinin 8.2.1989 tarihli ve E : 1888/38 K : 1989/7 sayılı Kararı
ile iptal edilen birinci, ikinci ve dördüncü fıkraların yerine yeni bir düzenleme getirilmesini
öngörmektedir.
Komisyonumuz, teklifi gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuş, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Teklifin birinci maddesi, Komisyonumuzca uygun bulunmuş, ancak 1993 yılı Haziran ve
Kasım aylarında yapılacak mahallî idareler seçimlerinin bu kez ertelenmesi yerine, mahallî idareler
gçnel seçimine bir yıldan az bir süre kalması halinde bu seçimlerin yapılmamasında kamu ya
rarı gören Komisyonumuz, bunu genel hüküm olarak düzenlemeyi uygun bulmuştur. Bu ne
denle 2972 sayılı Kanunun "seçimlerin yenilenmesi" başlıklı 29 uncu maddesinin son fıkrası
na böyle bir hüküm eklemiş ve teklifin birinci maddesini bu değişiklikle kabul etmiştir.
Teklifin ikinci maddesi, 1580 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine, belediye başkanlığının
herhangi bir sebeple boşalması hallerinde, başkanvekilliğinin ihdasım ve seçim tarzını düzen-,
leyenbir fıkranın eklenmesini öngörmektedir. Komisyonumuz, belediye başkanlığının izin, has
talık ve görev gibi iradî nedenlerle boşalması hallerinde belediye başkanının, vekilini kendisi
nin görevlendirmesinin; ölüm, işten elçektirilme gibi kendi iradesi dışında boşalması hallerin
de de başkanvekilini valinin toplayacağı belediye meclisinin seçmesi usulünü daha demokratik
ve halk iradesine saygının bir gereği olarak düşünmüş ve maddeyi bu şekilde değiştirerek kabul
etmiştir.
İkinci maddede yapılan bu düzenlemeye uygun olarak 3030 sayılı Büyükşehir Belediyele
rinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunun "başkanvekilliği"ni düzenleyen 15 inci maddesine gerek kalmadığı görüşünde birle
şen komisyonumuz, anılan maddeyi yürürlükten kaldıran 3 üncü maddeyi metne eklemiştir.
Yapılan bu değişiklikler sonucu siyasî partilere doğabilecek ihtiyaçlarını karşılayabilmele
ri için kongrelerini toplamadan tüzük değişikliği yapma yetkisi verilmesi Komisyonumuzca uygun
bulunarak bir Geçici Madde metne eklenmiştir.
Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 4 üncü ve 5 inci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yapılan değişikliklere uygun olarak teklifin başlığı da yeniden, düzenlenmiştir.
Raporumuz, havalesi gereği İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı
ile sunulur.
Başkan
thsan Saraçlar
Samsun
Üye
Coşkun Gökalp
Kırşehir
(Seçimlerin entelenmesine muhalifim)
.
Üye
Yüksel Yalova
Aydın
(Seçimlerin ertelenmesine muhalifim)
Üye
Hasan Korkmazcan
Denizli
Üye
İsmet Kaya Erdem
tzmir
Üye
Coşkun Kırca
* İstanbul
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Kâtip
Cafer Sadık Keseroğlu
Sinop
Üye
/. Melih Gökçek
Ankara
(Muhalifim)
Üye
Avni Akyol
Bolu
Üye
Ali Oğuz
İstanbul
(Muhalifim)
Üye
M. Sadık Avundukluoğlu
Kırıkkale
Üye
Nevzat Ercan
Sakarya
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MUHALEFET ŞERHİ
1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2972 Sayılı Mahal
lî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ve 3194 Sayılı
İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Komisyonumuzda çoğun
luk oyları ile geçmiştir.
Biz RP üyeleri olarak bu kanuna muhalif olduğumuzu, bu kanun, bundan takriben bir
yıldan fazla bir zaman önce getirildiğini, bir değişiklik geçirdiğini o günde muhalif olduğumu
zu, bugünde aynı esbabı mucibe ile muhalif olduğumuzu beyan ettik.
Kanunlar tatbik edilmek için çıkarılır ertelenmek için değil, hükümeti teşkil eden partiler
açıkça seçimden kaçmaktadırlar.
Temsilî demokrasinin temeli serbest seçimlerdir. Vatandaş her kademede, serbest seçimler
yolu ile kendilerini yönetecek temsilcileri seçerler.
Bu konuda seçimle ilgili temel kanunlar gereldi düzenlemeyi yapmış ve zaman zama'n ya
pılan seçimlerle halkın irade izharına imkân tanınmıştır. Seçimi tehir (erteleme), bu imkânı
vermeme, seçimden açıkça kaçmadır.
Bunları bir araya toplama ise temsili demokrasi ve kabulün imkânlarını bertaraf etmedir,
anayasayı, demokrasi prensiplerini açıkça ihlaldir ve kanuna karşı hiledir. Bu sebeple muhali
fiz. Aynı paralelde, 1580 sayılı Belediye Kanunu 93 üncü maddesine eklenen fıkrada anlamsızdır.
Burada da genel gerekçede (mevcut atama usulünden sarfınazar edilerek başkanvekilinin
seçimle belirlenmesi uygun görülmüştür) deniliyor. Halbuki, bir seçim sözkonusu değildir, bu
rada halk seçim yapmıyor (atamayı belediye meclisi yapıyor) bunu kanunların anladığı mana
da seçim kabul etmek mümkün değildir. Bu sebeple muhalifiz.
Melih Gökçek
Ankara

Ali Oğuz
İstanbul
İçişleri Komisyonu Raporu
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İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/605
Karar No. : 33

22.2.1993

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca, 4.2.1993 tarihinde Anayasa Komisyonuna havale edilen "Aydın Milletve
kili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının; 1993 yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye
Başkanlıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı Beledi
ye Kanununun 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun teklifi", 12.2.1993 tari
hinde Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuzun 17.2.1993 tarihli toplantısında teklif
sahibi ile İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda in
celenip görüşülmüştür.
.
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Teklif ile, 1993 yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılacak belediye başkanlıkları ilebelediye meclisi üyelikleri seçimlerinin ertelenerek 1994 yılında yapılacak olan Mahallî İdareler Ge
nel Seçimi ile birlikte yapılması ve 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü maddesi
nin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.
Komisyonumuz, gerekçesi doğrultusunda teklifi olumlu bulmuş ve Anayasa Komisyonu
metnini esas alarak maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kabul etmiştir.
Sözkonusu metnin görüşülmesi sırasında maddelerde çeşitli değişiklikler yapılmış, tekli
fin başlığı da bu değişikliklere paralel olarak ve redaksiyona tabi tutularak düzenlenmiştir.
Komisyonumuz, Anayasa Komisyonu metninin 1 inci maddesini aynen kabul etmiştir. Mad
de, eklenen hükmün cümle olduğunu gösterecek şekilde yazılmıştır.
Anayasa Komisyonu metninin başkanvekilliğini düzenleyen 2 nci maddesinin çerçevesi,
redaksiyona tabi tutularak, 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü maddesinin Ana
yasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen fıkranın yeniden düzenlendiğini gösterir şekilde düzen
lenmiştir. Sözkonusu madde metninde geçen "işten elçektirme" ibaresi, yürürlükteki mevzu
atta "görevden uzaklaştırma" olarak değiştirildiğinden, uygulamada tereddüt ve karmaşaya
yol açmamak için redaksiyona tabi tutulmuş ve madde yeniden düzenlenen şekliyle kabul edil
miştir.
- Komisyonumuz, Anayasa Komisyonu metninin, 3030 sayılı Kanunun 15 inci maddesini
yürürlükten kaldıran 3 üncü maddesini değiştirerek kabul etmiştir. Belediye başkanlığı ile Bü
yük Şehir Belediye Başkanlığının aynı kişide birleşemeyeceğini öngören 3030 sayılı Kanunun
15 inci maddesinin ikinci fıkrasının muhafazasında yarar gören Komisyonumuz, bu doğrultu
da verilen önergeyi kabul etmiş ve madde yeniden düzenlenmiştir.
Anayasa Komisyonu metninin Geçici Maddesi teklif ile ilişkisiz bulunduğundan, madde,
teklif metninden çıkarılmıştır.
1993 yılı içinde kurulan belediyelerin organ seçimlerinin 1994 yılında yapılmasının tered
düde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması için 2972 sayılı Kanuna bir geçici mad
de eklenmesi yolunda verilen önerge Komisyonumuzca kabul edilerek geçici madde teklif met
nine eklenmiştir.
Anayasa Komisyonu metninin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri, madde
teselsülü sağlanarak, 5 ve 6 ncı maddeler olarak kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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Sözcü
Ahmet Sezai Özbek
Kırklareli
Üye
Galerileri
Tokat
Üye
Mustafa Dursun Yangıt
Ankara
Üye
Nazmi Çiloğlu
Bolu

Başkan
İsmail Köse
Erzurum
Kâtip
Kadir Bozkurt
Sinop
Üye
M. Sadık Avundukluoğlu
Kırıkkale
Üye
Hüsamettin Korkutata
Bingöl
(Red)
Üye
Mehmet özkaya
Gaziantep
Üye
Ahmet Bilyeli
tçel

Üye
Hannan özüberk
Gaziantep
Üye
Abit Kıvrak
Konya
(Muhalifim)
Üye
Salman Kaya
Ankara
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AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA GÖNÜL VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ
1993 Yılı Haziran ve Kasım Aylarında Yapılacak Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi
Üyelikleri Seçimlerinin Ertelenmesine ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesine
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. — 1993 Yılı Haziran ve Kasım aylarında yapılması gereken Belediye Başkan
lıkları ile Belediye Meclisi Üyelikleri seçimleri 1994 yılında yapılacak olan Mahallî İdareler Genel.
Seçimi ile birlikte yapılır.

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra birinci
fıkra olarak eklenmiştir.
"Belediye Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması veya izin, hastalık ve işten elçektirilmesi gibi hallerde, yeni başkan seçimi yapılmasına veya başkanın görevine başlamasına ka
dar görev yapmak üzere, belediye meclisi her toplantı yılı başında içinden bir üyeyi başkanve
kili seçer. Yeniden bir başkanvekili seçilmesi gerektiğinde, başkanvekili seçmek için belediye
meclisi, vali tarafından hemen toplantıya çağırılır."
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ANAYASA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Değişik 29
uncu Maddesinin Son Fıkrasına İlave Yapıl
ması; 3.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye
Kanununun Değişik 93 üncü Maddesine Bir
Fıkra Eklenmesi; 27.6.1984 Tarihli ve 3030 Sa
yılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15
inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Teklifi

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun
Değişik 29 uncu Maddesinin Son Fıkrasına
İlave Yapılması ve Aynı Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesi; Belediye Kanununun De
ğişik 93 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si; Büyükşchir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15 ind
Maddesinin Birinci Fıkrasının Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Değişik 29 uncu maddesinin son fık
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, mahallî idareler genel seçimine
bir yıldan az bir süre kalmışsa, mahallî ida' reler seçimi yapılmaz.
MADDE 2.'— 3.4.1930 tarihli ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü mad
desine aşağıdaki fıkra, birinci fıkra olarak ek
lenmiştir.
Belediye başkanının izin, hastalık veya
görevle görev yerinden ayrılması hallerinde,
başkan kendisine bu süre içinde vekâlet etmek
üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak
görevlendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı
veya başkanın işten elçektirildiği hallerde, be
lediye meclisinin on gün içinde toplanması vali
tarafından sağlanır. Bu toplantıda meclis, ka
tılanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla bir
başkanvekili seçer. Başkanvekili yeni başkan
seçilinceye veya işten elçektirilmiş başkan gö, revine dönünceye kadar görev yapar.

MADDE 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Değişik 29 uncu maddesinin son fık
rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
' 'Ancak, mahallî idareler genel seçimine
bir yıldan az bir süre kalmışsa, mahallî ida
reler seçimi yapılmaz."
MADDE 2. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun değişik 93 üncü mad
desinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir.
"Belediye başkanının izin, hastalık veya
görevle görev yerinden ayrılması hallerinde,
başkan kendisine bu süre içinde vekâlet etmek \
üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak
görevlendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı
veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı hal
lerde, belediye meclisinin ongun içinde top
lanması vali tarafından sağlanır. Bu toplantı
da meclis, katüanlann salt çoğunluğunun gizli
oyuyla bir başkanvekili seçer. Başkanvekili ye-.
ni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaş
tırılmış olan başkan görevine dönünceye ka
dar görev yapar."

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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— ıo —
(Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve S Arkadaşının Teklifi)

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

• MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 3. — 27.6.1984 tarihli ve 3030
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15
inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3. — 27.6.1984 tarihli ve 3030
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 15
inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

GEÇtCt MADDE — Bu Kânunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
siyasî partilerin yetkili merkez karar ve yöne
tim organları gerekli görülen tüzük değişikli
ğini yapmaya yetkilidir.
MADDE 4. — 18.1.1984 tarihli ve 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 12. — 1993 yılında
kurulacak belediyelerin organ seçimleri 1994
yılı mart ayında yapılacak Mahallî İdareler
GeneJ Seçimi ile birlikte yapılır."
MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi
4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Anayasa Komisyonunun
kabul ettiği metnin 4 üncü maddesi 5 inci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi
5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Anayasa Komisyonunun
kabul ettiği metnin 5 inci maddesi 6 ncı mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
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