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MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük: Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
24 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanunlarda değişik
lik yapılması ve 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak Belediye Meclisi Üyeleri, Köy Muhtar ve İh
tiyar Meclisi Üyeleri ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hakkında
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Prof. Dr. Nihai Erim

Barbakan

GENEL GEREKÇE
Seçim hukukumuz sürekli bir gelişine içindedir. Bu gelişme zaman zaman seçim takviminin göz
den geçirilmesini zaruri kılmaktadır. Nitekim 1967 yılında yapılması söz konusu mahallî idare se
çimleri bu zaruretle 19(58 yılında Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri ile 'birleştirilerek yapılmış;
20 . 9 .1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklik sırasında elklenen geçici 'mad
de 12 ile, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi ve Cumhuriyet Senatosu ile
'Millet Meclisinde boş bulunan üyelikler için 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması söz konusu seçim
ler Ekim 1973 t e yapılması gereken milletvekilleri genel seçimleriyle birlikte yapılmak üzere, erte
lenmiştir.
Yürürlükteki hükümlere göre 'bu sene Haziran ayında mahallî idarelerin seçimlerinin yapılma
sı gerekmekte ise de içinde bulunduğumuz olağanüstü durum ve seçmenleri sık sık sandık başına
götürmemek düşüncesi ile mahallî seçimlerin 1973 yılında yapılması gereken milletvekilleri genel
seçimleriyle birleştirilerek yapdması zaruri görülmüş ve bu maksatla ilişikteki tasan hazırlanmış
tır. ' ' ' • • • '
Maddelerin gerekçesine gelince :
Madde 1. — 19 . 7 . 1903 tarihinde kabul edilen 28(5. 306, 307 sayılı kanunlarla mahallî idarele
rimizin seçim sistemi seçimlerin temel hükümleri ile paraleli hale getirilmiş ve bu arada «Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına .dair olan 307 sayılı Kanun» Ek 3 ncü maddesi ile belediye meclisi
işveleri, ve belediye başkanları seçiminde secini döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15
nei güuü .seçimiıı-.başlangıç tarihi olduğunu ve Eylül ayının 3 ncü Pazarına rastlayan gün oy. veri
leceğini öngörmüştü.
15 . 7 . 1967 gün ve 904 sayılı Kanunla bu tarih değiştirilerek seçimin başlangıç tarihi 30 Marta
ve oy verme günü Haziran ayının ilk Pazarına alınmıştır.
Belediye' ba§kan ve meclis üyeleri seçiminin milletvekilleri genel seçimleri ile birlikte yapıl
mak üzere ertelenmesi, 19 . 7 . 1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun anılan Ek 3 ncü maddesinin bu
hükmünün değiştirilerek seçimin başlangıç ve oy verme gününün yeniden belirtilmesini zaruri kıl
mıştır.
Ek maddenin diğer fıkralarında, her hangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Madde 2. — Birinci maddede belirtilen değişikliği İl Genel Meclis üyeleri seçimi açısından ge
tirmektedir.
Madde 3. — Birinci maddede belirtilen değişikliği Köy Muhtar ve ihtiyar Meclisi üyeleri Se
çimi için teyidetmektedir.
Geçici Madde 1. — 4 Haziran 1972 günü yapılması gereken mahallî idare seçimlerinin, genel
gerekçede anılan sebeplerle, 1973 yılının Ekim ayında yapılacak Millet Meclisi Genel Seçimleri ile
aynı tarihte yapılmalına imkân verecek bir erteleme hükmü getirmektedir.
Geçici Madde 2. — 2 Haziran 1968 tarihinde veya daha sonraki tarihlerde yapılan seçimlerle iş
başına gelen görevlilerin hizmet ve yetki süresi mevcut hükümlere göre 4 Haziran 1972 tarihinde
sona ereceğinden geçici birinci maddede öngörülen erteleme süresince bu kimselerin hizmet ve
yetki süresini uzatmak amacı ile bu ikinci geçici madde sevk edilmiştir.
Geçici Madde 3. — Secim dönemine bağlı olarak her yıl toplantı yılı başında yeniden teşkil edi
len belediye encümeni ve il daimî encümeni gibi organların görev süresini düzenlemektedir. Uy
gulamada doğması muhtemel boşlukları ve tereddütleri önlemek maksadiyle sevk edilmiştir.
Madde 4 ve 5. — Yürürlüğe ilişkin hükümlerdir.
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Geçici Komisyonunun raporu
Millet Meclisi
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Yüksek Başkanlığa
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı (Bakanlar Kurulunca
24.1.1972 tarihin'de kararlaştırılan «13.7,1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanunlarda değişiklik
yapılması ve 4 Haziran 1972 Pazar günü yapıla caık belediye Meclisi üyeleri, 'köy (muhtar ve ihti
yar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hakkında
kanun tasarısı»nı görüşmek üzere kurulmuş bulunaln Geçici Komisyonumuz yapmış olduğu müte
addit toplantılarda bahse konu Hükümet tasarısını inceleyerek aşağıdaki kararlara varmış bu
lunmaktadır:
"
1. — Mezkûr seçimlerin ertelenmesini istiyen Hükümetin görüşünü; Komisyon toplantılarına
davet ©dilen Adalet Bakanı isayın Prof. iSuat. Bilge ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden ;dinliyen Komisyonumuz içinde bulunlduğumuz olağanüstü durum 'sebebiyle mezkûr mahallî seçimle
rim bu sene yapılmasının mahzurlu olacağı görüşünü benimsemiş ve bu seçimlerin 1973 'yılma er
telenmesini kabul etmiştir.
2. — 1973 yılma ertelenen bu mahallî seçimlerin 1973 yılında yapılması gereken Genel Millet
vekilleri seçimleri ile kirlikte (birleştirilerek) yapılmasını zaruri gören Hükümet görüşüne katılmıyan 'Komisyonumuz, bu seçimlerin başlangıç tarihleri ile oy verme günlerinin ve oy verme
işlemlerinin ne suretle yürütüleoeği hususunun ayrıca kanunla (ilerideki bir tarihte) düzenlen
mesini uygun görmüş ve şimdilik yalnızca 1973 yılına er-telemıe hususunu kabul ekmekle iktifa et
miştir.
3. — iKomisyonumuzdaJki müzakereler sırasında ertelenmesine karar verilen bu mahallî seçimle
rin 1973 yılında yapılacak olan genel milletvekilleri seçimleri ile birlikte yapılmasının mahzurlu
olacağı husu'sunda 'fikirler ileri sürüldüğü gibi aksice fikirler de ortaya atılmış, ertelenen bu
iseçimlerin ilk yapılacak ^ıenel milletvekili seçimlerinden sonra yapılması hususundaki görüşler
ağırlık teşkil etmiştir. Demokratik Parlamenter rejimin esasını teşkil eden genel milletvekili se
çimlerinin hiçjbir arızaya uğramadan yapılması ve böylece Demokratik Hukuk 'devletinin teme
linin sağlam bir hale getirilmesi hakkındaki ana görüş benimsenmiş olmakla berabsr, ertelenen
bu mahallî seçimlerin 1973 yılında ve fakat hangi tarihte yapılması gerektiği hususunun tesbitinin
sonraya bırakılması daha uygun mütalâa edilmiştir.
4. — 2 Haziran 1968 tarihinde veya daha sonra yapılmış bulunan seçimlerde seçilen belediye
başkan ve üyeleri ile il genel mecliıi üyeleri ve köy muhtar ve ihtiyar meclisleri ile mahalle muh
tar ve ihtiyar .meclislerimin ve bu sene olağan toplantı dönemlerinin başınlda Belediye meclisleri
ile il gsnel meclislerince belediye veya il 'daimi encümenlerine seçilecek üyelerin görevlerinin er
teleme tarihine kadar devam etmesi gerekeceğini kabul eden komisyonumuz bu kanun tasarısına
bir geçici madde eklemeyi uygun görmüş ve adı geçen üyelerin görev sürelerinin Komisyonca ka
bul edilen ikinci maddede yazılı oy verme gününü izliyen güne kadar 'devam edeceği burusu ka
bul edilmiştir.
Saygıyla Yüksek IBaşkanlığa sunulur.
Başkan
Çanakkale
Kemal Bağcıoğlu

Sözcü
Eskişehir
Şevket Asbuznğlu

Kâtip
Kırşehir
Cevat Eroğlu

Ankara
Emin Palisüt
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Erzurum
Naci Oa-cıroğlu

Erzurum
Muhalifim, muhalefet
şerhim eklidir
Cevat önder

Kars
/. Hakkı Alaca

Konya
İrfan Baran

Kayseri
Hayrettin Nakipoğlu

Tokat
Osman Hacibaloğlu

Kastamonu
Muhalifim. Söz hakkım
mahfuzdur
Mehmet Seydibeyoğlu
Niğde
Mevlüt OcakcAoğlu

Muhalefet Şerhi
Hür seçim, demokratik hukuk Devletinin temel müessesesidir. Seçimsiz demokrasi tasavvur
olunamaz. Mahallî seçimler, bu seçim döneminde, ikinci defa ertelenmektedir. Erteleme sebeple
ri zahiridir. Sebeplerin hiçbiri maşeri vicdanı tatmin edici değildir. Bu erteleme işlemlerini, de
mokrasi prensipleri bağdaştıramıyorum. Bu sebeple tasarıya esastan muhalifim.
Erzurum Milletvekili
Cevat Önder

Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanuni ar da değişildik yapılması ve i Haziran 197.2 Pazar
günü yapılacak Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları, ti Genel Meclisi Üyeleri, Köy Muhtar
ve İhtiyar Meclisi Üyeleri ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hak
kında kanun tasarısı
MADDE 1. — Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarih ve 307 sayı
lı Kanunun 13 Temmuz 1967 gün ve 904 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 3 neü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
«Ek Madde 3. — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir yapılır.
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim
ayının 2 nci Pazarına rastlıyan gün oy verilir.
Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya belediye
meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra tamsayısının yarısına düşmesi hallerin
de belediye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması halinde de belediye başkanvekili durumu derhal mahallî ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur.
Belediye meclisinin ve belediye başkanlığının müştereken boşalmaları halinde bildirim mahal
lin en büyük mülkiye âmiri tarafından yapılır.
Bu bildirim üzerine tice Seçim Kurulu Başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir,
İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir.»
MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasina dair 19 . 7 , 1963 tarih ve 306 sayılı Kanunun 3 Temmuz 1967 gün ve 905 sa
yılı Kanunla değiştirilen ek üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Ek Madde 3. — İl G-enel Meclisi Üyeleri Seçimi dört yılda bir yapılır.
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim
ayının 2 nci Pazarına rastlıyan gün oy verilir.
il Crenel Meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde
îl G-enel Meclisi Başkanı durumu derhal İlçe Secim Kurulu Başkanlıklarına bildirmeye mecbur
dur.
Bu bildirim üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir.
İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir.»
MADDE 3. — Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarih ve 286 sayılı
Kanunun 13 Temmuz 1967 gün ve 906 sayılı Kamunla değiştirilen ek üçüncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
«Ek Madde 3. — Köy Muhtar ve İhtiyar Meclisi Üyeleri Seçimi her dört yılda bir yapılır.
Her seçim döneminin 'Son yılının 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir. Ve Ekim aymm
2 nci Pazarına rastlıyan gün oy verilir.
Seçim döneminin sona ermesinden Önce İhtiyar Meclisi üye sayısının «yedeklerin de getirilme
sinden sonra» Meclis üye tamsayısının, tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy muhtarı
durumu bir hafta içinde ilgili Seçim Kurulu Başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülki
ye âmirine bildirmeye mecburdur.
Bu bildirim üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca keyfiyet, 48 saat içinde ilân edilir. İlân
tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verilir.
Köy muhtarlığının her hangi bir şekilde boşalması halinde, İhtiyar Meclisi 1 nci üyesi keza, bir
hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili ssç'im kuruluna ve bilgi için de mahairin en büyük
mülkiye âmirine bildirmeye medburdur.
Millet Meclisi
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GEOtOİ KOMİSYONCA -KABUL EDİLEN İMİKTİN
13 . 7 . 1967 gün ve 901, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapı
lacak mahallî idare seçimlerinin ertelenmesi hakkında kanun tasarrsı

MADDE 1. — 13 . 7 . 1967 gün ve 904,, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran
1972 Pazar günü yapılması gereken belediye meclisi üyeleri ve belediye 'başkanları, il genel
m«clisl üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri seçimleri 1973 yılma ertelenmiştir.

MADDE 2. — Ertelenen 'bu seçimlerde seçimlerin (başlangıç tarihleri, oy verme günleri İle oy
verme 'işlemlerinin ne 'suretle yürütüleceği ayrı ca kanunla düzenlenir.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 505)

— 8—

(Hükümetin Teklifi)
Boşalan muhtarlıklar için yılda (bir defa Ekim ayınm ikinci Pazar günü seçim yapılır.
Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi birinci üye tarafından yürütülür.
İhtiyar meclisi seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy muhtarlığı Mda boşalmış ise,
Ekim ayı (beklenmeksizin !her iki seçim beraber yapılır.
Ara seçimleri 'sonunda iş basma gelen muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri geriye kalan sü
reyi tamamlarlar.
Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar Seçilebilir.»
GEÇİCİ MADDE 1. — 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılması gereken belediye meclisi
üyeleri ve belediye başkanları, 11 genel mecî'rsi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye
leri ile maJhalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri 1973 yılının Ekim ayında yapılacak
Milletvekili Genel Seçimleri ile aynı tarihte yapılır.
G-EÇÎCt MADDE 2. — 2 Haziran 1968 tarihinde veya daha «onraki tarihlerde yapılan
seçimlerle iş başına gelen, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, il genel meclis üye
leri, köy muhtarları, 'köy ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin
görev süresi 15 Ekim 1973 gününe kadar devam eder.
GrEÇÎCÎ MADDE 3. — Halen /görevde olan belediye encümenlerinin görev süresi 1972 yılının
Ekim ayında yapılacak olağan belediye meclisi toplantısına ve il daimî encümenlerinin gö
rev 'süresi de il genel meclisinin Aralık ayı toplantısına kadar devam eder.
1973 seçimlerini takiben teşekkül edecek il daimî encümenlerinin toplantı yılı içindeki gö
rev süreleri ertesi yılın Aralık ayına kadar sürer.
MADDE 4. — Bru (kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu (kianuınu Bakanlar Kurulu yürütür.
24.1.1972
Başbakan
İV. Erim

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakam
A. î. Göğü§

Devlet Bakanı
/. Karaöz

Devlet Bakam
1. öztrak

Adalet Bakanı
<8f. Bilge

Millî Savunma Bakanı
E. Melen

İçişleri Bakanı
E. Kubat

Dışişleri Bakanı
H. Bayülken

Maliye Bakanı
8. N. Ergin

Millî Eğitim Bakanı
1. Arar

Bayındırlık Bakanı
M. Öztekin

Ticaret Bakanı
N. Talû

Sağ. ve Sos. Y. Bakam
C. Aykan

G-ü'ın. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Balkanı
0. Dikmen

Ulaştırana Bakanı
R. Danışman

Çalışma. Bakam
A. R. TJzuner

Sanayi ve Tele. Bakanı
M. Erez

En. ve Tab. Kay. Bakanı
N. Devres

Turizm ve Ta. Bakanı
E. 7. Akçal

İmar ve İskân Bakanı
S. Bingöl

Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

Orman Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı
A. Karaküçük

8. tnal
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

G-EÇÎCÎ MADDE 2. — Haziran 1968 tarihinde veya daha sonraki tarihlerde yapılan
seçimlerle iş başına gelen belediye mecl'isi üyeleri, belediye başkanları, il genel mecl'is üye
leri, köy muhtarları, köy ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
nin ve bu sene olağan toplantı dönemlerinin başında belediye meclisleri ile il genel meclisle
rince belediye veya il daimî encümenlerine seçilecek üyelerin görev süreleri 2 nci maddede
söz konusu oy verme gününü izleyen güne kadar devam eder.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Millet Meclisi
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