Toplantı : 11

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

76

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar
uyarınca
4 Haziran 1972 P a z a r günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin ye
niden düzenlenmesi hakkmda kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve
A d a l e t komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1 / 6 0 1 ; Cumhuriyet
Senatosu : 1 / 6 6 )
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 5162

2 . 3 . 1972

(TMI1ÜRİ.YKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 1 . 3 . 1972 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oyla kabul edilen, 13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972
Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı,
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasan 2.2.
1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 28, 29. 2; 1 . 3 . 1972 tarihli 52, 53 ve 5İ ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
istem üzerine açık oyla kabul edilmiştir. (S. Sayısı : 505)

İçişleri Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. '14
Karar No. : 9

2 . 3 . 1972

Yüksek Başkanlığa
18 . 7. .1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 Pa
zar günü yapılacak belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, köy muh
tarı ve ihtiyar meclisi üyeleri 'ile mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hak
kında kanun tasarısını görüşmek üzere İçişleri Komisyonu 2 . 8 . 1972 günü, İçişleri ve Adalet
Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle yaptığı toplantıda Millet Meclisi Geçidi Komisyonu raporu
*da incelendikten sonra. Millet Meclisinden gelen metin aynen kabul edilmiştir.
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Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşülmek üzere
sunulur.
Saygılarımla.
Başkan
Kâtip
Üye
C. Coşkun
N. Demirel
Söz haikkun aniahfuzdur
C. Tarlan
Üye
î. T. Kutlar

Üye
N. Seyhan

Üye
8. Artukmag

Yüksek

H.

Başkanlığa.

Üye
Menteşeoğlu

Üye
S. O'Kan

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/66
Karar No. : 5

2.3.1972

Yüksek

Başkanlığa

Millet Meclisinin 1 Mart 1972 tarihli 54 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, 13 . 7 . 1967 gün ve 9Ö4. 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran
1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun ta
sarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 2 Mart 1972 tarihli ve 5162 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Seatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 Mart 1972 tarihli Birleşiminde Hükümet
adına İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzake
re oilunttu.
I - Tasarı, 13 Temmuz 1967 tarihli ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972
Pazar günü yapılması gereken belediye meclisi üyeleri ve belediye 'başkanları, il genel meclisi
üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin
1973 yılma, ertelenmesini ve ertelenen hu seçimlerin başlangıç tarihleri, oy verme günleri ile oy
verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceğinin ayrıca bir kanunla düzenlenmesini öngörmektedir.
Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, seçim hukuku sürekli bir gelişim içinde olup,
hu gelişim seçim takviminin zaman zaman gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim, 19*67
yılında yapılması gereken mahallî idare seçimleri işaret edilen zorunluluk sonucu 1968 senesinde
Cumhuriyet Senatosu üyeleri üçtebir yenileme seçimleri ile ''birleştirilerek yapılmıştır. 20 Eylül
1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklik sırasında eklenen geçici 12 ııci
madde ile Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçtebir yenileme seçimleri ile Millet Meclisindeki boş
üyelik için 10 Ekim 1971 de yapılması söz konusu seçimler'. Ekim 1973 tarihinde yapılması gereken
milletvekilleri seçimleri île birlikte yapılmak üzere ertelenmiştir.
Yürürlükte bulunan hükümlere göre 1972 yılı Haziran ayında yapılması gereken mahallî idare
seçimlerinin de, yine ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar -ve seçmenlerin sık sık sandık
başına götümremek düşünceleri gözetilerek 1973 senesinde yapılması gereken milletvekili ve Cumhu
riyet »Senatosu üyeleri üçtebir yenileme seçimleri ile birlikte yapılması da zorunlu ve yararlı mü
talâa edilmektedir.
Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen esasları ihtiva, eden tasarı Komisyonumuzca da
benimsenmiştir.
İT - Millet Meclisi metninin 1, 2, geçici madde, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen?
kabul edilmiştir.
Cumhuriyet

Senatosu

(S. Sayısı : 76)
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III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda
istemde bulunulması da karar altına alınmıştır.
Genel Kuruluna tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
ıSözcü
Kâtföp
Başkan
Ağrı
Eskişehir
Anterıa
Samsun
T. Cebe
S. Türkmen
R. Rendeci
Ö. Ucuzal
Ankara
T. Kapanh

F.

Artvin
Alpaslan

Sakaryıa
M. Tığlı

»ŞY.

ıRurtsa
Kayalar

Cıımih uıfeşikjattiııncıa S. Ü.

Cumhuriyet Senatosu

II.

Aydıner

(S. Sayısı : 76)

Rizıe

Ö. M. Ağan
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı kanunlar uyarınca 4 Haziranı 1972 Pazar günü yapı
lacak. mahallî idare seçimlerinin yeniden d üzenlenmesi hakkında kanun tasarısı

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 mec
lisi: üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seseçimleri 1973 yılma ertelenmiiştijr.
MADDE 2. — Ertelenen bu seçimlerde seçimlerin başlangıç tarühîeri, oy verme günleri ile
oy verme işlemlerinin ne suretle yürütüleceği ayrıca kanunla düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE — 2 Haziran 1968 tarihinde veya daha sonraki tarihlerde yapılan seçimler
le iş başına gelen belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, köy muh
tarları, köy ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görev süreleri 2 nci
maddede söz konusu oy verme gününü izleyen güne kadar devam eder.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar

Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı ; 76)

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı kanun
larda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 1972 Pa
zar günü yapılacak belediye meclisi üyeleri, bele
diye balkanları il gene1 mcclki üyeleri, köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar
ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ertelenmesi hak
kında kanun tasarısı

13 . 7 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Ka
nunlar 'uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü
yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden dü
zenlenmesi hakkında kanun tasarısı

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

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 76)

