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MADDE 1. — 2972 Sayılı Mahallî îdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mahallî îdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki
1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme
günüdür.
MADDE 2. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muntarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
c) Siyasî partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde
iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan belde
lerde altı adet "kontenjan adayı gösterirler. Kontenjan adayı adayların sıralamasına dahil edil
meyerek aday listelerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır. Siyasî partiler kontenjan aday
larını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim organları bu yetki
sini il veya ilçe yönetim kurullarına devredebilirler. Siyasî partiler kontenjan adaylarını bu Ka
nunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarına bildirir
ler. Kontenjan adayları bu Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fıkrasındaki aday
listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrıca yazılır.
e) Seçimlere katılacak Siyasî partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ye esaslarla
aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.
MADDE 3. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bağımsız adaylar Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ön seçim tarihine kadar adaylık
için başvurabilirler.
^
MADDE 4. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ancak, aynı sandık bölgesinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna tabi olanlar da
dahil belediye başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçimine ait oy pusulaları aynı zarf içine
konur.
MADDE 5. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
10 uncu madde uyarınca kontenjan adayı gösterilen belediye meclis üyesi seçim çevrelerin
de bu maddeye göre yapılan bölme işlemi kontenjan sayısı çıkarılmak suretiyle yapılır. Konten
jan adayı gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasî partinin
kontenjan adayları belediye meclis üyeliğini kazanmış olurlar.
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Büyük şehirlerde, kontenjan adaylığından belediye meclisi üyeliğine seçilenlerden birinci
sıradakiler bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen oranla sınırlı kalmak kaydı ile Büyükşehir
Belediye Meclisine katılırlar.
MADDE 6. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanuna 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 29 uncu madde ek
lenmiştir.
Seçimlerin yenilenmesi

MADDE 29. — Seçim dönemi sonundan önce;
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar ve
rilmesi,
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi,
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması
ve meclis üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yansından aşa
ğıya düşmesi,
d) Seçilmiş belediye başkanlıklarının herhangi bir nedenle boşalması,
Hallerinde mülkî amirlerin vaki boşalmaları otuz gün içinde İlçe Seçim Kuruluna bildir
meleri üzerine, İlçe Seçim Kurulu sözkonusu organ için yeniden seçim yapılmasına karar vere
rek durumu alışılmış usullerle ilan eder.
Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pazar oy verme günüdür.
MADDE 7. — 7.8.1988 gün ve 3469 sayılı "2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanunun" geçici 4, 6, 7 nci maddeleri ile geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, si
yasî partilerin yetkili merkez karar ve yönetim organları gerekli görülen tüzük değişikliğini yap
maya yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî
idareler genel seçimlerinde 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Ancak, se
çime katılıp da son milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların % 7'sinden fazlasını
alan siyasî partilere, bu seçimlere mahsus olmak üzere, oy verme gününden önceki 7 nci gün
den itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyodan ve Türk Bayrağı ile
Yüksek Seçim Kurulunun tespit edeceği yere asılacak olan ve bu Kurulun belirlediği büyüklük
teki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında görüntüsüz olarak televizyondan;
a) Yukarıda belirtilen siyasî partilere, ilk gün 10'ar dakikalık birer konuşma,
b) Mecliste grubu bulunan siyasî partilere, ilaveten 10 dakikalık birer konuşma,
c) Ana muhalefet partisine, ilaveten 10 dakikalık bir konuşma,
d) İktidar partisine, ilaveten 10'ar dakikalık iki konuşma,
Hakkı verilir. Son konuşmayı iktidar partisi yapar.
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MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

18

31
35
36

Sayfa
99
561:562
646:683

I - Gerekçeli 139 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/131

