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ni Ibir paritJinlin Ikenldıi iisımine Ibenzer bir
iısilm kullandığını ileri islürerek haısısasliyet
ıgöslterrnfişlfeir. ıŞiımdii aynı hassasiyet gös
terilecek tmıi?
IBAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun
efendiım.
ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Oşalk) — Şirodi Sayın Topçu, jbu
konuda Ibulgüne kadar geçen kanun rnıadIdelerindekli aynı ıtalbirler buraya da ay
nen alınımıışıtır; 'fakat buna rağmen Yükısek Seçiilm Kurulu 'bütün seçilmlerde ibünu,
o parîtiinin amiblemi olarak renkli ibasımışıtır.
YAŞAR TOPÇU ((Sinop) — Siyah Ibejyaz...
ADALET BAKANI MEHMET TOPAÇ ı(L%alk) — Şimdi, Yüksek Seçim
Kurulunun Ibu yönde yapacağı 've hasItıraoağı uıyıguliaimaıya bağlıdır. Bunda,
renlk'M veya ısiyah-lbeyaz diye farklı Ibir
Hülklüm getirımek mümkün değil.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim,
Sual ive cteıvap üşlemii bıiftmişitir.
Gıeçiıdi 5 üncü ımaddeyle i!ligili müza
kereler ıfcamamlanfmıştır.
Geçici 5 indi (maddeyi oylarınıza sunujyloruim : Kalbul edenler... Etmeyenler...
Madde kalbul edilmüştlir.
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Maddqyi oylarınıza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Etmeyenler... Madlde kalbul
edilmiştir.
Geçici 7 nci ımladideyii ıdkutuyoruım :
GEÇİCİ IMADDE 7. — 1988 yılı içeriısindekıi Mahalî İdareler Genel ISeçimlerinide, Ibu Kanunun yayımı 'tarihine ka
dar yeni kurulmuş olan belediyeler için
İde ıseçjton yap ılır.
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Ydk.
Verilmiş ibir önerge de yok.
Maddeyi aylarınıza ısunuyorum : Ka>bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
lbul edilmiştir.
Geçici 8 yincü ımaddeyi dkuituıyorum :
GEÇİCİ MADDE 8. — IBü Kanunun
Sürürlüğe girdüğli .tarihten ısonra yapıla
cak 'ilk Mahallî (İdareler Genel Seçimin
de, 'belediye Ibaşkanhğı adaylığı içlin;
2972 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin
Ibir inci 'fıkrasındaki, en az altı ay süreyle
o ıseçilm çevresinde olturmuş olmak şartı
aranmaz.

Geçici 6 ncı ımıaddeyıi dkııltuyörum :
GEÇİCİ (MADDE 6. — Bu Kanunun
yürürlüğe Ig'iridliği (tarihten itibaren siSyasıî
paritiilerin olağan büyük kongreleri föoplanıncaya kadar partilerin (diğer yatkillt
merkez karar organları da 'bu Kanunla
ûllgilıİ! gerekli görülen ıtüizük değişiklikle
rini (yapmaya yeltMlJidiir.

(BAŞKAN —• Madde üzerinde söz is
teyen?.. Ydk.
f
Verilmiş Iblir önerge de yok.
i Maddeyi loylarınıza sunuyorum : Ka
lbul ddenler... Etmeyenler... Geçici 8 İneli
ımadde kalbul edilmiştir.
Tekliife yeni geçici foir madde eklen
mesine dair Ibir önerge vardır, okutuyo
rum, :
Türikiye Büyük Mİllelt Meclisi
'Biaşkanlığına
Görfülşülrnefklte olan mahallî idareler
seçimleriyle iiljgili Kanun Teklifine aşa
ğıdaki ıgeçici ımalddenin eklenmesini arz
ve teklif ederiz. .

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz
isteyen?.. Y(ok.
Madde üzerinde verilmiş önerge de
ydk.
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