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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZEM 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısının (1/123) (S. Sayısı : 1) 
maddeleri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda tasarının kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. * 

5 Ocak 1984 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap EGE 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Hatay 

Saff&t SAKARYA M. Murat SÖKMEN OĞLU 

No. : 12 
n. — GELEN KÂĞİTLAR 

5.1.1984 Perşembe 

Rapor 
1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 

Arkadaşının, Mahallî idareler ıSeçimi Kanunu Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/1) (S. Sayısı : 
2) (Dağıtma tarihi : 5.1.1984) (GÜNDEME) 

1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 Ar
kadaşının, Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu. (2/1) (S. Sayısı : 2) (Da
ğıtma tarihi t 5.1.1984) (1) 

(1) 2 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Man'isa Milletvekili ismet Turhangirin, 

Üzüm Üreticilerinin Sorunlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/3) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.1.1984) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
içişleri Komisyonu Başkanının bir tezkeresi var

dır, içtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî idareler Seçimi Hakkında Kanun Tek

lifi 2 Sıra Sayısıyla basılıp sayın milletvekillerine 

- • • — • * • > • < » •••• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 
KATİP ÜYELER : M. Murat SöKMENOĞLU (Hatay), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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dağıtılmış ve bugünkü Gelen Kâğıtlarda yayınlanmış 
bulunmaktadır. 

Halen mahallî idareler seçimlerinin usul ve esas
larını düzenleyen özel bir kanun mevcut değildir. Ana
yasamızın da amir hükmü gereği 1984 yılı içinde Ma
hallî Seçimlerin yapılması zorunluluğu karşısında tek
lifin bir an evvel kanunlaştırılması gerekmektedir. 

Kanun Teklifinin içtüzüğün 53 üncü maddesine 
göre 48 saat geçmeden Gündeme alınması Komisyo
numuzun 4.1.1984 tarihinde yaptığı toplantıda ka
rarlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Saygılarımızla. 

'Necat Tunçsiper 
Balılkesir Milletvekili 

içişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı?.. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Aleyhinde söz is
tiyorum. 

MEHMET TURAN BAYEZlT (Kahramanma
raş) — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kâmıran inan, buyurunuz. 
Süreniz on dakikadır. 

KÂ'MRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

6 Kasım seçimleriyle kurulmuş bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ikinci kanun yapma göre
vinin mahallî seçimlerle ilgili olması gerektiğine inan
makta zorluk çekiyorum. Mahallî seçimlerin bu ka
dar aceleye getirilmesinde; Türk yeni demokratik de
nemesi ve sistemi bakımından da fayda bulunduğuna 
emin değilim. Demokrasinin aceleye pek tahammülü 
yoktur. Demokrasi, konuların olgunlaştırılmasını, ka
muoyuna malolmasını ve parlamentoca benimsenme
sini gerektiren bir hadisedir. 

Demokrasilerde oy üstünlüğünün hâkim olduğu 
tek yer sandıktır. Sandıktan sonra parlamenter sis
temde, demokratik teamülde esas olan diyalogdur, 
esas olan «Consensus» yani mutabakat ve esas olan 
«Compromis» yani uzlaşmadır. 33 yılık Türk de
mokrasisinin en büyük sıkıntısı, oy üstünlüğü demok
rasisine dönüştürülmek istenmesidir. Eğer Anavatan 
Partisi ve sayın mensupları ve sayın iktidar arasın
daki 211 oyla dokuz milyonu aşkın muhalefeti bir 
tarafa bırakarak bütün teşrii ve icra sistemini yürü
türüm derse hata işlenir. (MDP ve HP sıralarından 
«Bravo», sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; eğer yüz yıllık, ikiyüz yıl
lık kesintiye uğramamış bir demokrasi olsaydık, bel
ki bu kürsüye şu anda çıkmazdım. Otuzüç yıllık süre 
içerisinde üç defa kesintiye uğramış ve kesintiden 
henüz yeni çıkmış bir demokratik dönemin yerleş
mesinde, demokrasinin gereği olan bütün siyasî par
tilere (Parlamentoda temsil edilsin veya edilmesin) 
eşit haklar ve imkânların tanınmasını önleyici acele
cilik içerisinde, kanun tekniğine aykırı; her yönü ile, 
nereden alırsanız alın, bir nevi içerde yerleştirilmiş 
bulunan iktidarın mahalî seçimlerle de bir an evvel 
perçinleştirilmesi telaşı içerisinde ve öğrendiğimize 
göre ekseriyet grubunun 25 Martı ilk defa Türk de
mokrasi tarihinde seçilmiş bir seçim tarihi kabul et
mesine ve bu suretle Anadolunun birçok bölgesinde 
âdeta seçim yapılmasını imkânsız kılan davranışını 
demokratik bir davranış olarak kabul etmek imkân
sızdır. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Nedir aranan, bu istical neden?.. Acaba bu istical 
henüz Anayasamıza ve öngörülen geçici hükümlere gö
re, hukukiliğini yeni kazanmış bulunan ve burada 
temsil edilmeyen diğer siyasî partilerin zor şartlar 
içerisinde seçime girmesini sağlamak mıdır?.. Bu isti
cal acaba, büyük iftiharla topluma sunulan ekono
mik tedbirlerin mart ayından sonra bu sefer menfi 
yüzünün topluma aksedeceği, binaenaleyh, daha top
lum bunun ağır yükünü çökmeden toplumun oylarını 
toplamak suretiyle beş yıl, tenkitlerin ölçüsü ne olur
sa olsun iktidara devam mıdır?.. Nedir arkasındaki 
esbabı mucibe?.. Neden bu kadar acele?.. Neden 3 
Haziran tarihi olmuyor da (Ki, bir ara Sayın Başba
kan bizzat ifade buyurdular) 25 Mart tarihi oluyor?.. 
Var mı bunun bir mantığı, bir izahı var mıdır?.. 
(ANAP sıralarından «Var, var» sesleri) 

Çok değerli milletvekilleri; «Vardır» diye gelen 
seslerin birçoğu Türk demokrasisinin ancak yaşında; 
otuz yaşındaki arkadaşlarım. 

Ben 1950'den beri bu memlekette demokrasinin 
gelişmesini heyecanla takip ettim ve inanın, Türk 
demokrasisinin en büyük zaafı bu «vardır» sözleri 
içerisindedir; yani «Benim 211 oyum vardır ve ben bu 
oyla bütün partileri dışarıda bırakabilirim» dir... 
(MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim bu yapmak istediğimiz aslında size hizmet
tir. (ANAP sıralarından «Sizden öğrendik, sizden» 
sesleri) 

Benden hele hiç öğrenmediniz; öğrenseydiniz bu 
anda burada olmazdınız. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) Ben demokrasinin işlemediği anda bırakıp 
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gidenlerdenim. Siz, demokrasiyi işletmemek için gel
diğinizi gösteriyorsunuz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın arkadaşlar, bir dakikanızı rica edeceğim. 

İktidar ve muhalefet sıralarına hitap ediyorum; lüt
fen birbirimize tahammül etmesini öğrenelim. 

Buyurun efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; demokrasinin yerleştirilmesi ve korunması 
iktidarın vazifesidir. Bu vazifeyi itina ile biz yapıyo
ruz. Başından beri büyük bir sükûnetle muhalefet 
partileri olarak güçlük çıkarmamak ve iktidarın ye
rine oturması, demokrasiyi öğrenmesi, kaideleri öğ
renmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Muhale
feti tahrik etmeyin. Demokrasiye sizlerin iktidar par
tisinin sahip çıkması lazımken, demokrasiyi yarala
yıcı kanun teklifleri ve yerden söylenen sözlerle ina
nın bir şey kazanmazsınız. 

Buradan çıktığınızda eğer vaktiniz olur, kütüpha
neye giderseniz, 1950 yılından itibaren gazete arşiv
lerini okuyun veya zabıtlara bakın, benzer sözler çok 
söylenmiştir. Ama bu sözler bizi 1960'a getirmiştir, 
1971'e getirmiştir, 1980'e getirmiştir; bir daha gel
mek istemiyoruz... (MDP ve HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu Parlamentonun ebedî olması lazımdır. Yeni 
açılmış bir Parlamentonun birinci vazifesi, demokra
siyi bütün müesseseleriyle yerleştirmektir, demokrasi
yi topluma benimsetmektir. Demokrasiden mal ka
çırma diye bir şey yoktur. Demokraside bütün par
tilere, bütün insanlara eşit imkânlar ve haklar tanı
maktır. Yeni doğmakta bulunan, legaliteyi kazanmış 
bulunan dışarıdaki bazı partilerin gölgesinden korka
rak, 25 Martta onların seçimlere girmesini zorlaştı
rıcı tedbirlere başvurmak demokrasiye ve demokratik 
haklara saygısızlıktır. Kendi doğuş şartlarınızı ve ge
liş şartlarınızı düşünün; aynı hakkı başkalarına da 
tanımak lazımdır. 

Demokrasiyi korumak bu Parlamentonun vazife
sidir. Biz bu vazifeyi yerine getirmek için buradayız 
ve çalışacağız. Müesseseleri yerleştirmemiz lazımdır, 
diyalog içinde olmamız lazımdır, anlaşma içinde ol
mamız lazımdır. Yoksa, 211 oyum var, önergeyi ve
ririm, kabul ederim, kanunu müstaceliyetle, bu sabah 
saat 9.30'da basılmasına, sayısız hatalarla dolu ol
masına rağmen geçirtirim, Resmî Gazetede ilan ede
rim... Bu olur. Şeklen hukukî olur; ama hakkaniyete, 
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demokratik prensiplere ve ruha aykırı olur ve ina
nın tarih bakımından demokrasiye ve sizin hesabını
za yazılır. Biz bunu size hatırlatmayı Türk demok
rasisine olan saygımız bakımından vazife biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın tnan, iki dakikanız var efen
dim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Eğer Hükümet 
Programı üzerindeki görüşmeler, İçtüzüğün, sanki 
50 yıldan beri devam eden bir Parlamentonun İçtüzü
ğünün dar hudutlarına sıkıştırılmamış olsaydı, bizim 
söyleyeceğimiz konulardan biri buydu; demokrasinin 
bütün müesseseleri ve konsepsiyonu ile yerleştirilme
si meselesi, Parlamentonun üstünlüğü, Parlamentonun 
nihai merci olduğu ve muhalefetsiz parlamento ola
mayacağı... Muhalefetli parlamento sadece sıra işgal 
etmek, arkasında 9,5 milyon oy bulunmaktan ibaret 
değildir. Muhalefetli parlamento iktidarın, o muha
lefetin mevcudiyetini düşündüğü, göz önünde bulun
durduğu, kendisiyle temas halinde bulunduğu bir 
meclistir, bir parlamentodur. 

Yine muhalefetli bir demokratik parlamentoda 
diyalog vazifesi iktidar partisinin sayın liderine ve yö
neticilerine aittir. Yapılması gerekir. İnisiyatif oradan 
beklenirken, fiilî inisiyatif bizden geliyor. Hükümete 
güvenoyu vermede yardımcı olmak bizden geliyor bir 
ölçüde. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Baş
kanının seçiminde yardımcı oluyoruz ve yapılan bir
çok büyük hatalara rağmen daha işin başındayız; sis
tem yerleşmektedir, iktidar alışacaktır, kendilerini 
fazla yıpratmayalım diye itina ile davranıyoruz. Aynı 
itinanın bir ölçüsünü iktidardan beklemek evvela 
milletin, sizlere ve bizlere oy verenlerin ve müessese
lerin hakkıdır. 

Değerli arkadaşlarım; dünü önümüze koymadan 
yola devam edemeyiz. Benim çok acı intibaını, âdeta 
hepimizin sanki 12 Eylül 1980 Türkiye'sinden gelmi-
yormuşcasına, âdeta hepimizin sanki 50 yıldan beri 
bu sıralarda oturmuşcasına yola başlayıp ve âdeta 
geçmişteki hatalar olmamışçasına, inanın tepkilerle, 
zıt, aynı yüzde yüz benzeri tepkiler göstererek aynı 
hataları işlemek... Hata bir defa işlenir; o zaman ha
tadır... 

BAŞKAN — Sayın İnan, bağlayınız efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ama hata ikin

ci defa işlenirse affedilmez. Üçüncü, dördüncü defa 
işlemeye de ne demokratik sistemin tahammülü var
dır, ne Parlamentonun. Bu Parlamento Türkiye'nin 
devamlı son Parlamentosu olmalıdır. Bunu yapmak 
bizim vazifemiz, başta iktidarın vazifesidir. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inan. 
Sayın Turan Bayezit, alehte söz istemiştiniz. Sü

reniz on dakikadır. 
Buyurun efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZlT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu önerge içtü
züğe aykırıdır. Önce onu belirtmek istiyorum. 

İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesi; «Bu süre geç
meden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı 
ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlerden 
birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçiril
mesi, gerekçeli olarak istenebilir» diyor. Bu iki şart 
mevcut değildir. Çünkü gündemimiz boştur arkadaş
lar; bir sözlü soru önergesi vardır. Bu itibarla gün
deme başka işlerden öncelik verilerek alınmasını ge
rektirecek şeklî bir zorunluluk yoktur. 

ikincisi: Gerekçe tatminkar değildir, gerekçe yok
tur, Anayasa hükmüne dayanılmaktadır. Anayasa, 
mahallî seçimlerin, genel seçimlerden sonra bir yıl 
içinde yapılmasını emretmektedir. Bunun içerisinde 
müstaceliyet nerededir arkadaşlar?.. 

Bu itibarla önce önergenin şeklî yönden içtüzü
ğün bu fıkrasına ters düştüğünü belirtmek istiyorum. 

ikinci konu: Mahallî idareler demokrasinin beşi
ğidir. Mahallî idarelere getireceğimiz düzenlemede, 
onlara, biz önce demokrasinin en erdemli yöntemi 
olan bir kanunu; o hükümleri taşıyan bir kanunu 
vermek mükellefiyetindeyiz. Aceleye getirilmiş bir 
kanunla siz mahallî idarelere demokrasinin ışığım 
değil, demokrasinin en ufak bir işaretini dahi vere
mezsiniz. 

Bugün görüyoruz ki, saat 9.30'da dağıtılan ve 
iddia ediyorum, lehine oy verecek olan arkadaşların 
içinde dahi okumamışı bulunan bir kanun teklifi bu
rada görüştürülmek isteniyor, aceleye getirilmek is
teniyor; milletvekillerine okumadıkları bir teklife oy 
verdirtilmek isteniyor arkadaşlar. Türk tarihi huzu
runda siz bu davranışınızla demokrasiye ihanet edi
yorsunuz. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Bugün konu Danışma Kurulunda görüşüldü, ik
tidar Partisinin sayın temsilcisinden Milliyetçi De
mokrasi 'Partisi temsilcisi arkadaşımla rica ettik; ke
limeye dikkat buyurun, rica ettik: «Bir şey kaybet
mezsiniz, kırksekiz saat kalsın, biz tetkik edelim, siz 
tetkik edin...» dedik arkadaşa. 

Arkadaşlar; bir kere okusak, iki kere okusak ne 
kaybederiz? Hiç okumadan niye bize oy verdirecek
siniz?.. 

'Bu itibarla, bu kanun teklifi burada görüştürüle-
cektir; fakat biz Türk Milletinin huzurunda, Türk 
siyasî tarihinin huzurunda bazı noktaları vurgulamak 
mecburiyetindeyiz. Tahammül edilse de vurgulama
ya mecburuz, tahammül edilmese de vurgulamaya 
mecburuz. Bizim muhalefet olarak görevimiz budur. 

Arkadaşlar; konu müstacel değildir. Gündem boş
tur. Buna rağmen bu kanun teklifinin gündeme alın
ması ve arkasından görüşülmesinin istenmesi, Türk 
demokrasisinin yeni gelenekleri içerisinde bizim ço
cuklarımızın ibret alacağı sayfaları oluşturacaktır. 

Ben, iktidar partisinin muhalefetin fonksiyonuna 
dikkatini çekmek istiyorum. Her zaman tekrarladı
ğımız gibi şunu yine vurguluyoruz arkadaşlar. De
mokrasilerde muhalefet vardır, demokrasilerde sesi 
kısılmamış muhalefet vardır. Her yönetimde iktidar 
vardır; ama her yönetimde muhalefet yoktur arka
daşlar. (HP ve MDP sıralarında alkışlar) 

Eğer siz iktidar Partisinin sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini genç demokrasimi
zin erdemli bir toplumu haline getirmek istiyorsanız, 
sizden önce muhalefetin varlığını kabul ediniz ve yi
ne kabul ediniz ki, bu iki muhalefet partisinin ana
sının ak sütü gibi aldığı helal oylar, sizin oylarınız
dan fazladır; bunu kabul ediniz... (HP ve MDP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın muhalefet milletvekilleri, sizlere hitap edi
yorum. Bu kanun teklifi çıkacaktır, görüşülecektir. 
Çünkü iktidar Partisi, siyasî tarihten, geçmişten ders 
almayarak, riyazi ekseriyetin arkasına sığınmakta
dır. '211 oyun bu Mecliste, parmak kaldırılarak bir 
ağırlığı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz; ama so
rumluluk yönünden ağırlığı olduğunu lütfen sizler 
de kabul ediniz. Sorumluluğu siz yükleniyorsunuz. 

Siyasî tarihimize bakınız; riyazi ekseriyetlerin ar
kasına sığınanlar nasıl hüsranlara uğramışlardır, de
mokrasiyi nasıl hüsrana, nasıl yıkıntıya sürüklemiş
lerdir. 

istirham ediyorum Anavatan Partisinin tümünün 
sağduyulu olduğunu kabul ettiğim sayın milletvekil
leri; lütfen parti disiplinini, lütfen partinizin «Yıldı
rım hızıyla» sloganını burada benimsemeyiniz. Bıra
kınız, şu kanun, içinde Anayasaya aykırı çok hü
kümler olan şu kanun etraflıca tetkik edilsin. 

Malî yetki kanunu dün burada görüşüldü. Bu bir 
teklif de değildi, Hükümet tasarısı idi. Bu acelenin 

1 içinde Hükümet, bütün teknisyenler ve teknokratlar 
kanununun yürütülmesi konusundaki maddede, fahiş 
bir şeklî hata yapmışlardı arkadaşlar. Bu hata bu 
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teklifte de mevcuttur; esasta mevcuttur, özde mev
cuttur, teklifi bir yana bırakın, demokrasinin erde
minde, kurallarına riayette, bunun bütün ihatasının 
dışına çıkmakta mevcuttur, bundan sapmakta mev
cuttur. Anavatan Partisi milletvekillerini, bu konu
nun üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Elinizi 
vicdanınıza değil, parmağınızı izanınıza koyunuz; 
düne bakınız, yarını görünüz... 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Sayın Ercüment Konukman, 'buyurun efendim. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 

— Efendim, bir yanlış anlaşılma var; grubumuz adı
na konuşacak arkadaşımızın ismini verdik. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz lehte, aleyhte 
üyeler konuşur; grup adına konuşma yapılamaz. 
Onun için... 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, burada isim

ler var. 
Sayın Halil Orhan Ergüder, buyurunuz efendim. 
Sayın Halil Orhan Ergüder önergenin lehinde ko

nuşuyorlar, süreleri 10 dakika efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başkanım, Parlamentonun yüce üyeleri; hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurun
da konuşmanın heyecanı içerisindeyim. Arkadaşları
mın konuşmalarından fevkalade ürktüm; burası kav
ga yeri değil, fikir münakaşası yeridir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz genel başkanımızdan aldığımız feyizle katiy-
yen kavga yapmayacağız; fikir vereceğiz, fikri karşı
layacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çünkü bu kürsüden yapılan kavgalar tabana ini
yor, tabanda çatlaklıklar meydana geliyor, Sayın Kâ-
muran İnan Beyefendinin söylediği ara hükümetleri 
geliyor. Beyefendi de o hükümetlerde vaktiyle bu
lunmuştu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KÂMURAN İNAN (Bitlis) — Katiyen... Sayın 
Başkan, katiyen... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, bir dakikanızı istir
ham edeceğim. 

Sayın İnan, lütfen oturunuz. 
Sayın arkadaşlarım; kürsüde... (ANAP ve MDP 

sıralarından gürültüler) 
Bir dakikanızı istirham edeceğim. 
Lehte ve aleyhte konuşmak önergenin üzerinde 

olur, şahıslara ve şahsiyata lüzum yoktur. 

Buyurunuz efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ar

kadaşlar; herhalde yanlış duymuşlar. Bugün fikri hür, 
vicdanı hür grubumuz toplandı ve ittifakla bütün par
tilerin mahallî idare seçimlerine girmesine karar aldı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bundan daha güzel, 
bundan daha soylu bir karar olur mu arkadaşlar? 
(ANAP sıralarından «Telaş oradan geliyor» sesleri) 

Biz telaşın içinde değiliz, siz niye telaş ediyorsu
nuz? Belki de biz seçimi kaybedersek 67 vilayette 67 
tane muhalif belediye başkanlığı olursa, yakında se
çim isteyeceksiniz. Biz, anlımızın teriyle milletin bi
ze lütfettiği iktidarı ortaya koyuyoruz. Bundan daha 
güzel demokrasi olur mu beyefendiler?.. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

«Dematos kratos»un halk idaresi olduğunu biz 
biliyoruz. Halk idaresi ikiye ayrılır: Parlamento (siz), 
bir de bunun gövdesi vardır. Belediye kanunlarına ve 
mahallî idare kanunlarına göre yol, su, elektrik, çöp 
gibi vatandaşın dertlerini kim görecek? Sizler mi gö
receksiniz? Kimin görmesi lazım? Tabiî idarecinin 
görmesi lazım. O tabiî idarecilerin artık zamanı gel
miştir; belediye başkanlarının seçilme zamanı gelmiş
tir, köy muhtarlarının seçilme zamanı gelmiştir; yol
ların, elektriklerin, suların inşa zamanı gelmiştir. 
Bunların mı gecikmesini istiyorsunuz?.. 

İşte arkadaşlar seçimdeki telaşımız değil, Anaya
sanın geçici 10 uncu maddesi bir yıl zarfında ikti
dara, seçimleri yap, diyor. Zaten Mart 25'te seçim
ler olduktan sonra tabiî yöneticilerin alışması 2 ay 
sürer, 6 ay sonra memleketin köylüsü kentlisi tabiî 
yöneticiyle karşılanır. İşte o zaman bu memlekette 
demokrasi başlar. 

Demokrasi yalnız parlamentonun kurulmasıyla ol
muyor; mahallî idarenin, halk idarelerinin yöneticile
rinin seçilmesiyle oluyor. İşte bunu düşünen İktida
rımız, topyekûn arkadaşlarımız, başta Genel Başka
nımız ve bütün kabine üyeleri seçime rica ettik... 
Dikkat ederseniz bu hükümet tasarısı değildir, doğ
rudan doğruya tekliftir ve ivedilik meselesi değildir, 
48 saat içerisinde görüşülme meselesidir. 

Vatandaş hizmet bekliyor. Biz korkmuyoruz, çe
kinmiyoruz, siz niye çekmiyorsunuz? Yoksa dışarı
daki partilerden mi korkuyorsunuz?.. Gelsinler, biz 
korkmuyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergüder. 
Sayın Ayhan Uysal, önergenin lehinde, buyurun 

efendim. 
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AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; aslında benden ev
vel konuşan Sayın konuşmacı arkadaşım benim his
lerime tamamen tercüman olmuş durumdadır. Ben 
buna kısa bir cümle ekleyeceğim. 

Demokrasi, halkın, milletimizin iktidarı demektir. 
Milletimizin iktidarı da, daha evvelki arkadaşımın 
belirttiği şekilde, parlamentoda ve mahallî idarelerde 
tecelli eder. 

Parlamentodaki iktidar Allah'a şükür tecelli et
miştir; milletimizin istediği doğrultuda. Mahallî ida
relerdeki iktidar ise, henüz tecelli etmemiştir. Bunu 
tecelli ettirmek demokrasiye bağlılığın bir ifadesidir 
ve dolayısıyla ivedilikle tecelli ettirmek de demokra
siye bağlılığı o derece kuvvetlendirir. 

Ayrıca, parlamento seçimleri için hazırlanmış bu
lunan seçmen listeleri vardır. Mahallî idareler seçim
lerinin ivedilikle yapılması halinde bu seçmen liste
lerinin aynen kullanılması imkânı mevcuttur. Hepi
niz çok iyi takdir edersiniz, bu tür seçmen listeleri
nin hazırlanması milletimize, Devletimize hayli yük
sek meblağlara mal olmaktadır ki, mahallî idareler 
seçimlerinin öne alınmasında bu bakımdan da yarar 
vardır. 

Şu anda görevde bulunan mahallî idareler yöneti
cilerinin parlamento seçimleri sırasında genellikle 
(Tabiî bunların içinden dürüst davrananlarını tenzih 
ediyorum) ne şekilde davrandıklarını, sanıyorum Sa
yın İnan bilmiyorlar. Eğer biliniyorlarsa bir bilene 
sorsunlar. 

Kendi seçim bölgem olan Çanakkale'den bir ör
nek vererek durumu hepinize duyurmak istiyorum. 
Seçim propagandaları sırasında Çanakkale'de Sayın 
aday Sadıklar'ın konuşmalarından önce «Gümrük ve 
Tekel Bakanımız konuşacaktır» anonsu yapılıyordu. 
Oysa bu konuşma MDP'nin konuşma saatlerinde ya
pılıyordu. (MDP sıralarından alkışlar) 

Bilgilerinize arz ediyorum. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Teşekkür ederim. 
Buna benzer partizanca tutumlar pek çok mahallî 

idarelerimizde yaşanmıştır. Bu duruma bir son veril
mesi lazımdır. Milletimizin, sesini mahallî idarelerde 
de duyurması gerekmektedir. Bu bakımdan mahallî 
idareler seçimlerinin ivedilikle yapılmasında büyük 
zaruret olduğu inancındayım. 

Önergenin lehinde oy kullanmak amacındayım. 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için saygı 

ve sevgiler sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uysal. 
Efendim, tezkerenin üzerinde lehte, aleyhte ikişer 

arkadaşa söz vermiş bulunuyoruz. Şimdi tezkereyi 
oylarınıza arz edeceğim. 

içişleri Komisyonu Başkanının tezkeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Efendim, böylece Mahallî İdareler Seçimi Kanu
nu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu gündeme 
alınmıştır. 

Şimdi, bir önerge var, onu okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

içtüzüğün 50 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkra
larıyla 55 inci maddesine göre 5.1.1984 tarihinde top
lanan Danışma Kurulunda parti grupları arasında oy
birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 
önerilerinin içtüzüğün 19 uncu maddesinin son fık
rası uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ederim. 

Recep Ercüment Konukman 
istanbul 

Anavatan Partisi Grubu 
Başkanvekili 

Öneriler : 
1. Gündeme alınması kararlaştırılan 2 Sıra Sa

yılı Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin gö
rüşmelerine bugünkü Birleşimde başlanması öneril
miştir. 

2. Kanun Teklifinin görüşmeleri çalışma saati
nin bitimine kadar tamamlanmadığı takdirde çalışma 
süresinin uzatılması, görüşmelerin tamamlanmaması 
halinde Genel Kurulun 6.1.1984 Cuma günü de top
lantı yapması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttum. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı?.. 

Aleyhinde buyurun Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; kanun teklifinin öncelik ve 
ivediliğe ihtiyaç gösterecek nesnel koşullara sahip ol
madığını benden önce konuşan Sayın inan ve değerli 
arkadaşım ifade ettiler. Şimdi verilen önergeyle bugün 
bu konunun tartışılması istenmektedir. 

Her türlü parti çekişmesinin ötesinde değerli Ana
vatan Partili milletvekili arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum, rica ediyorum; lütfen bize 48 saat zaman 
tanımamanın kendilerine ne gibi yarar getirdiğini 
açıklasınlar? Önergede de gerekçe yoktur. 

Tekrar her birinden tek tek istirham ediyorum; 
bunu yarın görüşsek, ya da pazartesi günü göıüşsek 
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ne kaybedersiniz? Bizim muhalefet olarak tetkik et
memiz, tıpkı dünkü yasanın yürürlük maddesinde 
olduğu gibi, varsa yanlışlıklar, düzeltmemize izin ver
seniz ne kaybedersiniz? Niçin oysal gücünüzü bu ka
dar gaddarca kullanıyorsunuz?.. (HP sıralarından al
kışlar) 

Siz oligarşik eğilimlere tepki göstermiyor olabilir
siniz. Sayın Hükümet Başkanınızın etrafında toplan
mış bir grup insanın Türkiye'nin kaderine egemen 
olmasına rıza gösteriyor olabilirsiniz; ama biz bu rı
zayı göstermek niyetinde değiliz. Siz her türlü yetki 
devrini bir küçücük iç kabineye, bir beyin takımına 
devretmek istiyor olabilirsiniz, biz razı değiliz. 

Dün akşam saat 20.CO'de komisyonun çalışması 
bitti ve dün gündemimizde bu madde yoktu. Sabah 
hasbelkader Meclise arkadaşlarımız çok çeşitli zaman
larda geldiler, teklifi gördüler. Teklif seçimle ilgili fev
kalade önemli bir tekliftir. Bırakınız, lütfen 48 saat 
zaman tanıyınız, oturalım inceleyelim. 

Diğer partilerin de seçimlere girmesi yönündeki 
kararınızı saygı ile karşılıyoruz. Fevkalade demokra
tik bir davranış; ama lütfen demokratik davranışı
nızı valnız Meclis dışındaki partilere değil, eğer sami
mî iseniz, eğer gerçekten demokratsanız, eğer seçim
lere biran önce gitmeyi demokrasinin gereği sayıyor, 
sadece. Sayın İnan arkadaşımızın dediği gibi, fatu
ralar meydana çıkmadan seçim yapılmasını istemiyor
sanız, asıl amacınız demokrasi ise, önce Parlamento 
içinde temsil edilen partilere karşı bu demokratik dav
ranışınızı gösteriniz. (HP sıralarından alkışlar) 

Bu nasıl demokrasidir kî  sözüm ona Parlamento 
dışındaki partilere gösteriyorsunuz, Parlamento için
deki muhalefet temsilcilerine çok önemli bir yasayı 
tetkik izni vermiyorsunuz?.. O halde gerçekten demok
rat değilsiniz, sadece seçimlerin gecikmesinden ürkü
yor ve korkuyorsunuz. Çünkü Marttan sonra fatura
lar çıkacaktır. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; geçmiş parlamentodan öğ
renmemiz gereken şeyler, geçmiş parlamenter deneyi
mimizden öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu arka
daşlarım vurguladı. Tekrar istirham ediyorum; hiç
bir parti kavkısına kapılmadan, bir milletvekili ola
rak sizden istirham ediyorum, bana bu yasa teklifini 
tetkik imkânını veriniz lütfen. 

Saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürkan. 
önergenin aleyhinde konuşmak üzere Sayın Ata-

lay, buyurunuz efendim. 
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MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; İçişleri 
Komisyonu Başkanının önergesi üzerinde söz alan 
Sayın üyeler, sanki şu anda mahallî seçimlerin yapı
lıp yapılmaması görüşülüyor, erken veya geç yapıl
ması konuşuluyor gibi bir üslup içerisinde fikirlerini 
ifade ettiler. 

Halbuki, mahallî idarelerin bir an önce hakikî sa
hiplerine kavuşmasını biz de en az sizler kadar arzu 
ediyoruz. Milliyetçi Demokrasi Partisi yetkilileri, bir 
aydan beri bu mevzu münakaşa edildiği zaman, en 
erken anda; ancak, bütün syasî partilerin katılabile
ceği şartların hazırlanmasıyla yapılmasını prensip 
olarak kabul ettiğini ifade etmişti. 

Bugün Danışma Kurulunda, değerli Halkçı Partili 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, İktidar Partisinden, 
Meclisi şu yeni dönemde ahenk içerisinde çalıştırması 
lazım gelirken, muhalefet olarak tekrar tekrar rica 
ettik. Neydi ricamız? Sabahleyin 9.30*dâ bastırılıp 
dağıtılan Komisyon Raporunu, (Tasarı olmayıp tek
lif olduğu için) bir çok noksanlarla malul bulundu
ğundan, Anayasaya aykırılıklar bulunduğundan tet
kik etme imkânını lütfedin, dedik. 

Seçimler geriye kalsın demiyoruz. Salı günü görü
şüldüğü takdirde, enine boyuna tetkik etme imkânı 
bulunduğu takdirde; temel yasadır, bu temel yasa 
ölü doğmayacaktır, ihtiyaçlara uygun bir şekilde Yü
ce Meclisçe tedvin edilecektir. 

Alışılmış usulleri terk edelim sayın arkadaşlarım. 
Bu kürsüden alkış toplamak için konuşmak kimse
ye fayda getirmedi ve getirmez. Bu kürsüde teknik 
olarak konuşmak lazım. Çıkacak kanun en iyi bir 
şekilde çıkmalıdır. Buna katkı sağlamamız lazım. Biz 
bu çaba içerisindeyiz. Çabamız, sah gününe kadar; 
tasarı olmadığı için Hükümetin görüşü dahi bilinme
yen bir metinde birçok noksanlıklar vardır. İlk anda 
Hükümet temsilcisi mehil istemiştir; fakat dün Komis
yonda hiçbir görüş ifade etmemiş, «Tümüyle katılıyo
ruz» demiştir. Hiç mi bir maddede bir virgül, bir cüm
lede eksik veya noksan yoktu? Kanun tekniği yönün
den eksik hiç mi bir tarafı yoktu bu teklifin? Hükü
met mümessili âdeta boykot eder gibi, «tümüne ka
tılıyoruz» demiş, hiçbir görüş ifade etmemiştir. Biz 
bu metnin en iyi biçimde çıkmasını arzu ediyoruz. 

Kaldı ki, düne kadar dört kanunla tedvin edilen 
mahallî idare seçimleri tek bir kanun haline getiril
miştir. Bu birleşmenin birçok mahzurları vardır. Hiç
birisi görüşülmüş değil, kaldı ki, 23 üncü maddede 

i 
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bir baraj sistemi ve barajın hesabı meselesi var ki, 
millî iradenin temsiline imkân vermiyor sayın arka
daşlarım. Anayasaya aykırıdır; imkân vermiyor, öner
ge aceleye getirdiği ve sizlerin de kabul edeceği tas
hihleri yapma imkânı vermediği için bize tetkik im
kânı verin, diyoruz. Anayasaya aykırı hükümler var
dır, diyoruz. Vatandaş reyini iptal edici hükümler 
vardır, diyoruz. Baraj sayısı muteber oydan düşül
mez. Baraj sayısını muteber oydan düştüğünüz tak
dirde, millî iradenin tecellisini önlemiş olursunuz; 
Seçim Kanununda muteber sayılan oy gayri muteber 
hale gelmiş olur. Bunun gibi birçok eksik ve noksan
lıklar var. 

Bu kürsüden İktidar Grubuna bir daha istirham
da bulunuyorum : Mahallî seçimlerin gecikmesini is
temiyoruz. Komisyonda partili üyemiz dün; bütün 
partilerin seçime katılmasının ancak bir geçici mad
deyle mümkün olacağını ifade etmek suretiyle bir 
önerge verdiği halde, Komisyonda önerge reddedil
miştir. Sanki bugün Anavatan Partisi Grubu bir ön
celik almak hevesiyle «Bütün partilerin seçime katıl
masını kararlaştırdık» demek suretiyle maddeyi mah
susu gelmeden burada fikir beyan etmiştir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Önerge üzerinde 
konuşulmuyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde konuşulu
yor. 

MEHMET ARÎF ATALAY (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri; tek çabamız, demin de arz ettiğim 
gibi, mahallî idareler seçim kanunları bugüne kadar 
dört ayrı kanun halinde tedvin edilmiş bulunduğu 
halde, tek metne irca edilmiştir. Hükümet lütfedip 
bir tasan getirmek ihtiyacını dahi duymamıştır. Ta
sarı getirmediği, Hükümetin en ufak bir katkısı bu
lunmadığı için kanun teklifi birçok noksanlıklarla 
maluldür. Grup adına görüşme yapacak arkadaş. -
mızın konuşması dahi henüz hazır değildir. Değiş
mesi gereken maddeler hakkındaki önergelerimizi ha
zırlama imkânını bulamadık. Bize bu imkânı lütfedin, 
salı günü görüşelim. Salı günü görüşeceğimiz bir gün
demde, eğer «25 Mart» diyor iseniz, coğrafî şartlara 
uygun olmamakla beraber, yine yetişecektir; ama bu 
kanun ölü doğmasın ve iktidar - muhalefet münase
betlerini yaralamasın. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
Lehinde Sayın Tombuş, buyurun efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

önerge üzerinde konuşmaya başlamadan evvel, 
biraz evvel konuşan arkadaşların beyanlarına kısaca 
temas etmek istiyor ve bu arada da Sayın Başkanın 
tutumuna dikkati çekmek istiyorum; bunu belirtmek 
için temas etmek istiyorum. 

Biraz evvel konuşan arkadaş ısrarla «Müddet ve
rilsin» ısrarla «Salı günü konuşalım, tetkik edelim» 
şeklinde konuşuyordu, önerge ne idi?. Önerge; bu 
görüşmeleri müddetinde bitiremediğimiz takdirde 
saat 19.00'dan sonrada görüşmelere devam edelim, 
olmazsa yarın da devam edelim şeklindeydi. Bunun 
üzerinde, bunun aleyhinde konuşması lazım gelirken, 
daha önce kabul edilmiş... 

HÜSEYİN SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sa
lı günü görüşelim demek ne manaya gelir?... 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Müsaade edin 
efendim... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Daha önce 48 
saat geçmeden evvel bu teklifin görüşülmesi hususun
da verilmiş bir önerge reye iktiran edip kabul edil
dikten sonra, bu husus sanki kabul edilmemiş gibi 
yeni baştan, «Salı günü konuşalım» şeklinde görüş 
beyan edilmesi ve de Başkanımızın buna müsamaha 
etmesi, hakikaten bu önerge üzerinde konuşulmuş 
olmadığını göstermektedir. 

O husus çoktan karara bağlanmıştır arkadaşlar; 
Salı günü mü 'konuşalım, bugün mü konuşalım hu
susu... Şimdiki konuşulan mevzu tamamen başkadır. 
Şimdiki konuşulan mevzu, bu teklifin görüşülmesi 
bitmezse saat 19.00'dan sonra devam edelim mi, et
meyelim mi?... Ha!... Etmeyelim diye konuşması la
zım gelirken arkadaşlarımızın, burada, «Bize mehil 
verin, Salı günü görüşelim» diye verilmiş bir kararı 
keenlemyekûn addetmeye kal'kmasından ibaret ol
muştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; daha evvelki ko
nuşan arkadaşım da maalesef yine önergeyi bir tara
fa bırakmış, Grubumuzu nazik cümleleri arasında 
gaddarlıkla, bir oligarşinin arkasına sığınmakla, bir 
beyin takımının emrinde olmakla suçlamıştır. Ken
disine bu husustan dolayı teessüf ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

Şuna inanıyoruz 'ki, biz ne oligarşik bir takımın 
arkasında, ne bir beyin takımının arkasındayız. Biz 
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hepimiz ayrıca birer beyiniz arkadaşlar; sizler de ay
nı şekildesiniz... (ANAP sıralarından alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önerge üzerinde 
mi konuşuyorsunuz sayın hatip?... 

(BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Müsaade edin 

arkadaşlarım; deminki arkadaşlar konuşurken eğer 
bu hassasiyeti gösterip de «Önerge üzerinde konuşun» 
deseydiniz, ben de öyle yapardım. Neredeydiniz ön
ce, neden bu konuda ikaz etmediniz kendi arkadaşı
nızı?. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, konuşmalar önerge 
üzerindedir; onu izah edeceğim. Konuşmanızı lütfen 
önerge üzerinde yürütünüz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar; bir taraftan demokrasi dersi verirken, diğer ta
raftan da demokrasinin esas prensiplerini tehir et
meyi, geciktirmeyi veyahut da askıya almayı mü
dafaa etmeyi ben burada 'hiçbir arkadaşıma yakıştı
ramıyorum. 

Bir parlamento demokrasinin tavanıysa, çatısıysa, 
bunun temeli mahallî idarelerdir; muhtar seçimleri
dir, belediye başkanı seçimidir, il genel meclisi seçi
midir, oradaki organların seçimidir. Bu organlar tees
süs etmedikçe Parlamento olarak muallakta kalırız, 
temelsiz kalırız. O halde temelimizi bir an evvel tees
süse ettirmek sağlamlaştırmak mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan Grubumuz 25 Mart tarihini seçim
lerin tarihi olarak tespit etmek için bir karar almıştır. 
25 Mart tarihinde seçimlerin yapılabilmesi için müm
kün olan hızla bu kanunun çıkması lazımdır. Gecik
tiği takdirde 25 Mart tarihinde seçimlerin yapılması 
mümkün olamaz. 

Bunun için 48 saatlik süre geçmeden görüşme tale
bi Grubumuzca kabul edilmiştir. Bu bakımdan, bu 
kanun teklifinin görüşülmesi bitirilmeden Meclisimi
zin çalışmasına son verilmemesi için bu teklif veril
miştir. «Esbabı mucibesi» diyordunuz; zaman kazan
mak için verilmiştir. Biz bu zamanı kazanmak ve se
çimlerin daha rahat bir zaman içinde yapılmasını is
tiyoruz. Gecikirse 25 Mart tarihine yetiştirilememe
si endişesi içindeyiz. Bu bakımdan önergemizin lütfen 
oylarınızla kabulünü istirham ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Değerli milletvekilleri; önümde iki tane önerge 

var. Bir tanesi, içtüzüğün 53 üncü maddesine uyu
larak gönderilmiş olan; yani İçişleri Komisyonun-
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t dan gelen metnin gündeme alınmasından ibarettir. 
I Bu işlemi yaptık ve kanun teklifi gündeme alındı; o 
I kadar. Ancak ne yapılacak? Gündemde bir işlem ya-
I pılacak. O işlem İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereği 
I olacak ve bu 19 uncu madde gereği, Anavatan Par
ıl 
I tisi Grup Başkanvekili Ercüment Konukman'ın ver-
I miş olduğu önergede oylanmasını arzu ettiği iki ta-
I ne madde var. Birincisinde, «Gündeme alınması ka-
I rarlaştırılan 2 Sıra Sayılı Mahallî idareler Seçimi Ka-
I nunu Teklifinin görüşülmesine bugünkü Birleşimde 
1 başlanması»nı öneriyorlar. Öyle ise, Sayın Atalay ta-
I mamen önergenin üzerinde konuşmuştur. 
I Arz ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
I Sayın ismail Saruhan, lehte buyurunuz efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
I çok değerli milletvekilleri; şu anda tartıştığımız ka-
I nun teklifi üzerinde, sayın muhalefet milletvekilleri 
I zaman tanınması istikametinde görüşlerini ifade etti-
I 1er. Oysa sayın milletvekillerinin bu konudaki ka

nun teklifi 22 Aralık 1983 tarihinde Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. O günden bu-
I güne kadar geçen zamanı iyi değerlendirmediklerini 
I görüyoruz. 

Kaldı ki, 26 Aralık 1983 tarihinde içişleri Ko-
I misyonunda konu görüşülmüş, yine dikkatlerine su-
I nulmuş olduğunu sanıyoruz. 
I Sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi olarak bü-
I yük milletimizin Büyük Meclisimizden beklediklerini 
I vermekle yükümlüyüz. Biz bu dönemde büyük mil-
I letimizin beklemiş olduğu hizmeti verebilmek için, 
I iktidarımızla, Anavatan Partisi Grubu olarak önümü-
I ze gelen kanun teklif ve tasarılarını süratle memle-
I ketimizin hizmetine sunabilmeyi şiar edinmişizdir. 
I önümüzdeki dönemde kanunların süratle çıkabilmesi-
I ni temin bakımından sayın muhalefet milletvekilleri-
I nin de bizlere yardımcı olmalarını, bu sürate onların 
I da katılmalarını gönülden arzu ediyoruz. 

I Şu anda Grubumuzun teklifi, Meclisimizin seri 
I halde çalışmasını temindir. Maddelere geçilmesi ha-
I linde elbette Meclisin her sayın üyesi tarafından gö-
I rüş beyan edilecektir. Okunacaktır, tartışacağız; ama 
I zaman kaybetmemek lazımdır. Millî irade sadece ik-
I tidarla, değil, mahallî idarelerle de millî iradenin tecelli 
I etmesi gerekir. Bunun sanıyoruz, Anayasamıza ve 
j bununla ilgili diğer hususlara aykırı olacağını düşün

mek dahi mümkün değildir. 
I İşte biz bundan kaynaklanarak, eğer en iyi şekil

de çalışmayı, süratle çalışmayı sayın muhalefetimiz 
I de isterse, kendileriyle beraber milletimize vermiş 
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olduğumuz sözü bundan sonra da yerine getirmiş ola
cağımıza inanıyoruz. 

Demokrasimizin dimdik ayakta durmasını iktidar
la muhalefetin bir bütün olmasında görüyoruz. Bu
nun için de meseleleri burada, en iyi şekilde tartışabil
menin değerine inanıyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
önergenin üzerinde iki lehte, iki aleyhte konuş

ma yapılmıştır. 
önerge iki maddedir. Maddeleri ayrı ayrı okuta

rak oylarınıza sunacağım. 
önce 1 inci maddeyi okutuyorum : 
«1. Gündeme alınması kararlaştırılan 2 Sıra Sa

yılı Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifinin gö
rüşmelerine bugünkü Birleşimde başlanması öneril
miştir.» 

1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin 1 inci maddesi ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
«2. Kanun Teklifinin görüşmeleri çalışma saati

nin bitimine kadar tamamlanmadığı takdirde çalışma 
süresinin uzatılması, görüşmelerinin tamamlanmama
sı halinde Genel Kurulun 6.1.1984 Cuma günü de 
toplantı yapması önerilmiştir.» 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıra

larından alkışlar) 

(HP ve MDP milletvekilleri Genel Kurul salo
nunu terkettiler) 

(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in 

fındık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize 
göre Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in «Fın

dık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman öde
neceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge»nin 
görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Başbakan?.. Burada. 

Sayın Sağesen?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

ni. —KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 9 
Arkadaşının, Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/1) (S. Sayısı : 
2) (Dağıtma tarihi : 5.1.1984) (Devam) (1) 

BAŞKAN — Gündemin Kanun Tasarı ve Tek
lifleri bölümüne geçiyoruz. 

Mahallî idareler Seçimi Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Bu rapor 2 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Hükümet ve Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALI TANRIYAR (İstanbul) 

— Buradayım Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Buradayım Sayın Başkan. 

(1) 2 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerlerini 
almışlardır. 

içişleri Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde Halkçı Partisi Grubu adı
na Sayın ibrahim Ural, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına Sayın Hilmi Biçer... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI M. MÜKER-
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, ben de 
söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şahısları adına Sayın Rıfat Bayazıt, Mustafa Ço-

rapçıoğlu, Kadri Altay ve Haydar Koyuncu söz iste
mişlerdir. . •' 

Sayın İbrahim Ural?.. Yok. 
Sayın Hilmi Biçer?.. Yok. 
Sayın Rıfat Bayazıt?.. Yok. 
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Sayın Mustafa Çorapçıoğlu?.. Yok. 
Sayın Kadri Altay?.. Yok. 
Sayın Haydar Koyuncu?.. Yok. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, biraz evvel grup adına bir önerge 
vermiştik. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Berati Er

doğan, buyurunuz efendim. (Alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BERATİ ERDOĞAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; Yüce milletimiz, 6 Kasım seçimleriyle 
dosta ve düşmana itiraz edemeyeceği şekilde demok
rasiye olan bağlılığını ve rüştünü ispat etmiş bulun
maktadır. Bundan sonraki görev, Büyük Millet Mec
lisi ve onun güvenine mâzhar olmuş Sayın Hükü-
metinindir. 

Millete vadedilen icraatı yapmak, ihtiyaç duyulan 
kanunları çıkarmak ve sıkıntılara çare getirecek ted
birleri almak Hükümetimizden beklenilen başarının 
önşartı ve ödevleri olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz demokrasi 
idaresi bir bütün olarak mahallî seçimlerle tamam
lanır. Anayasamızın geçici 10 uncu maddesi de, «Ma
hallî idare seçimlerinin en geç Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde 
yapılmasını» emretmektedir. 

Sayın özal Hükümeti, Seçim Beyannamesinde ve 
Hükümet Programında vaat ettiklerini, daha güven
oyu almadan kanun hükmündeki kararnamelerle ic
raata başlamış, Yüce Meclise sunulması gerekli ka
nunları da hiç geciktirmeden huzurunuza getirmeye 
devam etmektedir. 

Demek ki, vaatler sözde kalmıyor. Kanun tasarı 
ve teklifleri komisyonlarda oyalanmıyor. Bu inançlı, 
kararlı hizmet aşkını «Bu ne sürat, her şey oldu bit-
tiye getiriliyor, acele etmeyelim, ağır gidelim» diye 
tenkit etmek, şikâyet etmek mümkün değildir. «Ne
den acele ediyorsunuz?» demek, millet ıstırap çekme
ye devam etsin demektir. Geciktirmek, halkın ıstıra
bına göz yummak demektir. Halkımız, bu ıstırabı 
dindirecek reçeteleri süratle beklemektedir. 

Sayın Özal Hükümetini, iş bitirici ve işini bilen
lerin yapabileceği bu süratli, kararlı ve programına 
uygun icraatından dolayı huzurunuzda Anavatan Par
tisi Grubu adına candan kutlar teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, bugün mahallî idarele
rin başında tayinle gelmiş insanlar bulunmaktadır. 

Vatandaş, yapılamayan hizmetlerin hesabını sorama-
makta, işler bitmek, tükenmek bilmez ıstırap halini 
alan bürokrasinin kaprislerine göre yürütülmektedir. 

Bizim düşüncemiz, biraz daha bekleyelim, Meclis 
dışındaki partiler de mahallî seçimlere girsin veya se
çimi erkene alalım girmesinler değildir. Bizim arzu
muz, halkın isteklerine, beklentilerine uygun icraatı 
geciktirmeden yapabilmektir. Dertlere, sıkıntılara sü
ratle çare getirecek tedbirlerin alınmasıdır. 

Bunu yapabilmek için gece - gündüz gayret gös
teren Hükümetimize ancak teşekkür etmek gerekir. 

İşte milletimiz, mahallî idare seçimlerinin de yapı
larak, demokrasi binasının bir an önce bitirilmesini 
istemekte, kendi tabiî idarelerine kavuşmanın sabır
sızlığını göstermektedir. 

Muhterem milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 
kanun teklifi, işin mahiyeti itibariyle ilk bakışta bir
çok yönden bundan önceki Seçim Kanunundan pek 
farklı görülmemektedir. Ancak dikkat edildiğinde geç
miş kanunlardan fevkalade ayrı özelliğe sahip hu
suslar olduğu anlaşılacaktır. Bu kanun teklifini uzun 
boylu eleştirmek faydasız ve zaman alacağından, 
önemli ve farklı gördüğüm konulara kısaca değine
rek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Bundan önceki mahallî seçimler dört ayrı kanun
da düzenlenmiştir; köy muhtarları seçimi Köy Kanu
nuna göre, belediyeler seçimi 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununa göre, il genel meclisi seçimi 11 İdaresi 
Kanununa göre, mahalle muhtarları seçimi de 4541 
sayılı Kanuna göre yapılmaktaydı. 

Bilindiği üzere bu kanunlar idarî kanunlar olup, 
Seçim Kanunu değildir. Seçimlerde yeknesaklık olma
makta; karışık, masraflı ve sıhhatsiz bir seçim neti
cesi doğurmaktaydı. Eskiden dört ayrı kanunda dü
zenlenen mahallî seçimler, bu önümüzdeki kanun tek
lifiyle bir yerde toplanmış olmakta; sade, sıhhatli, der-
li toplu bir hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin se
çiminde de yüzde 10'luk bir baraj getirilmiş bulun
makla, nispî temsil sisteminin Anayasamıza ve Ge
nel Seçim Kanunumuza uygun bir tatbikatı olarak, 
azınlığın çoğunluğa tahakkümü engellenmiş olmak
tadır. 

Ayrıca mahallî seçimlerde aday olacaklar için 
adaylık bölgesinde en az altı aydan beri oturma mec
buriyeti konmuştur. Bu da isabetli bir tercih olarak 
değerlendirilmelidir. Adı üzerinde «Mahallî İdareler 
Seçimi» yani bu bir hemşerilik seçimidir. Halkımıza 
bildiği, tanıdığı, her zaman iç içe, yüz yüze olduğu 
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, adaylarını seçme imkânı verilmekte, geçmiş seçim 
oyunlarına fırsat tanınmamaktadır. 

Mahallî seçimlerde, genel seçimlerde olduğu gibi, 
birleşik oy pusulası ile bir seçim yapmak da müm
kün değildir. Böyle bir istek işi karıştırmak, gecik
tirmek ve devleti büyük masraflara boğmak arzu
sundan başka bir şey olamaz. 

Bu kanun teklifini, Hükümetin Programındaki, 
bürokrasiyi azaltma, devlet idaresini sade, masrafsız 
ve anlaşılır hale getirme vaadinin de açık bir örneği 
olarak görüyoruz. 

Sayın özal Hükümeti, her tatbikatında vaatlerini 
bir bir ve süratle yerine getirmektedir. Vaatler söz
de ve yazıda kalmamakta, icraata dönüşmektedir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak bu kanunu des
teklediğimizi Yüce Meclise arz eder, saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Hükümet adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu, buyurun efendim. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI M. MÜKER
REM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; biraz evvel vukua gelmiş küçük bir 
hadisenin mana ve ehemmiyeti üzerinde durmak is
tiyorum. Muhalefet partileri salonumuzu terk et
mişlerdir. Bu bir anlamda yasama kudretine haiz 
olan Yüce Meclisimizin yanlış istikamette faaliyet 
gösterdiği iddiası şeklinde bir hareket olarak yorum
lanabilir. 

Biz millî iradenin tecellisi olan oylarla iktidara 
geldik. İktidara nasıl geldiğimizi hepiniz çok iyi bi
liyorsunuz. Bu, milletin yüzde 91,5 nispetinde oyla
rına mazhar olmuş bir Anayasa uygulandı; biz ikti
dara öyle geldik. Bu Anayasanın içerisinde bazı mer
cilere bazı yetkiler tanınmıştı. O yetkiler icabında 
kullanıldı ve sonunda TBMM'nin bu siyasî tablosu 
meydana geldi. Buna yüzde 91,5 oyla çerçevesini çiz
miş olduğumuz bir Anayasanın harfiyen uygulanması 
neticesine ulaştık. Bunun üzerinde kimsenin müzake
re ve münakaşa etmeye, buna tepki göstermeye hak
kı yoktur. 

Yine biliyorsunuz, bizi bugüne ulaştıranlar, bu 
memleketi bir badirenin, bir uçurumun eşiğinden 
kurtarma becerisini gösterenler ve tekrar tekrar söy
lediğim gibi yapmış oldukları faaliyetleri millete 
yüzde 91,5 oyla onaylatmış bulunanların sık sık tek
rar ettikleri bir deyimi, hatırlarsınız, söylemekten çe
kinmemişler ve bugünü dahi «demokrasiye bir ge
çiş dönemi» olarak nitelendirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasiye geçiş dö
neminin mümkün mertebe kısa olması, demokrasiyi 
bihakkın hak etmiş olan Türk milletine hizmet bakı
mından söylüyorum, evvela bu geçiş döneminin 
mümkün mertebe kısa tutulması vazifesi bundan böy
le artık bizim iktidarımızın başlıca vazifesidir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Biz, bugünkü önerimizle demokrasiye geçiş dö
neminin çok kısa tutulması gibi ulvî bir vazifeyi ye
rine getirmenin bahtiyarlığını ve şerefini ilelebet 
taşıyacağız. 

Biz, protesto değil, arkadaşlarımız hakikaten, bu 
memlekette demokrasinin yerleşmesini istiyorlar ise, 
bu hislerinde, bu kanaatlerinde hakikaten samimî idi 
iseler, kendilerinden, böyle bir protesto değil, alkış 
beklerdik. 

Biliyorsunuz, bu, bu Parlamentoda olduğu gibi, 
Parlamento dışında da konuşuluyor. Anayasanın bu 
nispette bir oya mazhar olmasına rağmen, bir nevi 
vesayet sistemi sayesinde bu siyasî tablo meydana 
gelmiş gibi bir izlenim yaratılmaktadır; b,u bir ger
çektir. Bu izlenimi kaldırmak, bu memlekette A'dan 
Z'ye kadar kayıtsız şartsız demokrasinin yerleşmesi 
nasıl mümkün olacaktır? Ancak bir tek şartı var : 
Bütün siyasî inançların, bütün fikirlerin serbestçe, 
sandık dediğimiz, o millî iradenin tecelli ettiği yere 
herkesin başvurmasıyla mümkün olacaktır. 

Biz bugün bu yolu açıyoruz. Bize, buradaki mu
halefet, dışarıdaki muhalefet, tümüyle bütün millet, 
zannediyorum ki, teşekkür edecektir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bizim elimizde iktidar olmanın birtakım kuvvet
leri, kudretleri vardır, bunları kullanabilirdik. Çok iyi 
biliyorsunuz, kanunun bir maddesi, seçim tarihinden 
altı ay evvel, seçime girecek partilerin kongrelerini 
tamamlamış olma şartını getiriyor; birtakım mania
lar var. Biz eğer, kendi koltuklarımıza sarılma gibi, 
sadece kendimizi düşünen, küçük hislerle meşbu bir 
iktidar olsaydık, yapacağımız şey, verilmiş olan bu 
hakkı kullanmaktı. Biz, haklarımızdan vazgeçiyoruz, 
biz, millî iradenin yolunu açıyoruz, biz demokrasiye 
hizmet ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu sıraları terketme, bu 
protesto nevileri, artık mazide kalmaya mahkûmdur. 
Bu millet; çok iyi biliyorsunuz, seçim esnasında, se
çim meydanlarında bunu çok iyi hissettiniz, gördü
nüz kavgadan hoşlanmıyor, icraat istiyor. Ama, na
sıl bir icraat : Alabildiğine hür demokratik bir ni
zam içinde icraat, tşte Anavatan Partisinin, işte Hü-
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kümetimin tutacağı yol bu. Bu yola böyle gidilir, 
açacağız, bütün yollan açacağız. 

Biliyorsunuz, acaba seçime bizi sokarlar mı diye 
endişe içinde olanlar vardı; sokuyoruz, Genel Baş
kanımızın söylediği gibi «Hodri meydan» diyoruz. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taşçıoğlu. 
Sayın Hayrettin Elmas, şahsı adına; buyurunuz 

efendim. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
sözlerime başlamadan evvel hepinizi en derin saygı
larımla selamlarım. 

Sakarya Milletvekili Sayın Nihat Akpak ve 9 ar
kadaşının Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi 
İçişleri Komisyonunca görüşülerek Yüce Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır; Yüce Türk Milleti 
için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

M.ahallî idareler seçimlerinin 1984 yılı içinde ya
pılması Anayasamızın İGI uncu maddesinin amir bir 
hükmüdür. Hal böyle iken 1984 yılından sonraki bir 
devreye seçimleri bırakmak veya ertelemek mümkün 
görülmemektedir. Halihazırda mahallî idareler seçim
lerinin usul ve esaslarını belirleyen özel bir kanun 
mevcut değildir. Nitekim kanun teklifinin gerekçesin
de de bu husus açıkça dile getirilmektedir. 

Mahallî idarelerin kuruluş ve esas düzenine ait 
anakanunlarda seçim hükümleri vardır. İşte getirilen 
bu teklif ile bir taraftan anakanunlara çeşitli ekler 
yapılarak o kanunların bütünlüğünün bozulması ön
lendiği gibi, o alanda meydana gelen boşluk da dol
durulmuş olacaktır. 

Bu kanun teklifini bir bütün olarak ele aldığımda 
şu sonuçlara varıyorum : 

Anayasamızın, mahallî idarelerin niteliği; seçme 
ve seçilme haklarını düzenleyen amir hükümleri göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Anayasaya uygun olarak çıkartılmış Milletvekili 
Seçimi Kanununda yer alan maddelerden bu seçim
lerde uygulama imkânı olanlara atıflar yapılmıştır. 

Belediye meclisi üyeleri için özelliğe uygun seçim 
bölgeleri öngörülmüştür. 

Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin sa
yıları temsil ve karar alma yönünden elverişli seviyeye 
getirilmiştir. 

Temsil sistemi esas alınmıştır. 
Bu meyanda 1/1.0 indirimli baraj esası getirilmiş

tir. Köy ve mahalle muhtarları, bunların meclis ve 
heyetlerinin seçiminde adaylık usulü benimsenme
miştir. Bunun tabiî neticesi olarak da bu seçimlerde 
çoğunluk sistemine yer verilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bu sebeplerden dolayı bu ya
sa teklifini uygun buluyorum. İş bitirici bir ekibin bu 
vesile ile mahallî idarelerin başına geçerek tam işler
lik kazanacağına inancımı arz eder, saygılarımı suna
rım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
Efendim, başka söz isteyen bulunmadığına göre 

maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, mahallî idareler organ 

larının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. 
Bu amaçla : 

a) 11 genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri

nin, 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi 

ve heyeti üyeleri seçiminin sistemi, usul, dönem ve 
zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday ola
bilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçim sistemi ve usulü 
MADDE 2. — Mahallî idareler seçimleri tek de

receli, genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı gün
de, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlan
ması açıktır. 

11 genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için 
yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispî 
temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise ço
ğunluk sistemi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 
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Bir önerge var efendim, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahallî idareler Seçimi Kanununun 2 nci mad
desinde belirtilen onda birlik baraj sisteminin madde 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

(Ibfalhim Ural Hüseyin Aydemir 
İstanbul İzmir 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Fikret Ertan 
İzmir 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Önerge sahipleri burada yoklar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önerge sahip
leri bulunmayabilir. 

Efendim, komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Hayır, katılmıyoruz efendim : 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Hayır katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 

önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi eski haliyle, Komisyondan geldiği haliy

le oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Seçim çevresi 
MADDE 3. — 11 genel meclisi üyeleri seçimi için 

her ilçe bir seçim çevresidir. 
Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi 

için, her belde bir seçim çevresidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 
MADDE 4. — Belediye hudutları içinde birden 

fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir be
lediye başkam seçimi için, o şehir belediye hudutları 
içi bir seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçe
lerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri se
çimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyoruımı: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Seçilecek üye sayısı 
MADDE 5. — Her seçim çevresinde, seçilecek 

üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır. 
a) îl genel meclisi üyelikleri için, son genel nü

fus sayımı sonuçlarına göre : 
Nüfusu 25.000'e kadar olan ilçelerde 1 
Nüfusu 25.001 - 50.000'e kadar olan ilçelerde 2 
Nüfusu 50.001 - 75.000'e kadar olan ilçelerde 3 
Nüfusu 75.001 - 100.000'e kadar olan ilçelerde 4 
Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesap

lanır. 
Nüfusu 100.000'den yukarı olan ilçelerde fazla 

her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave 
olunur. Nüfusun 100,000'e bölünmesi hesabında ar
tık sayı 50.000'den az olursa hesaba katılmaz 50.000 
(dahil) den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir 
yedek üyelik hesap edilir. 

b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nü
fus sayımı sonuçlarına göre : 
Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10.001 - 20.000'e kadar olan beldelerde 11 
Nüfusu 20.001 - 50.000'e kadar olan beldelerde 15 
Nüfusu 50.001 - 100.000'e kadar olan beldelerde 25 
Nüfusu 100.001 - 250.000'e kadar olan beldelerde 29 
Nüfusu 250.001 - 500,000'e kadar olan beldelerde 35 
Nüfusu 500.001 - l.ÖÖO.OOO'a kadar olan beldelerde 45 
Nüfusu 1.000.000'dan fazla olan beldelerde 55 
Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi iBaşkanlığına 

«Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi»nin, 
her seçim çevresinde seçilecek üye sayısını belirleyen 
5 inci maddesinde; büyük şehirler için tespit edilen 
üye miktarları azaltılmış bulunduğundan, kendi ka
nunlarındaki esaslar üzerinden seçilecek üye mikta
rının yeniden hesaplanarak tespiti için, gerekli kanun 
değişikliğinin aşağıdaki şekilde yapılmasını müsaa
delerinize arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir İbrahim Ural 
İzmir İstanbul 

Salim Erel Hayrullah Olca 
Konya İzmir 

Ali Aşkın Toktaş Turhan Bayezit 
İzmir Kahramanmaraş 
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«MADDE 5. — 
a) il genel meclisi üyelikleri için seçilecek üye 

miktarı, 2304 sayılı Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun muaddel 105 inci maddesindeki esaslara göre 
tespit olunur. 

b) Belediye meclisi üyelikleri için, seçilecek, üye 
miktarı; 1500 sayılı Belediye 'Kanununun muaddel 
24 ve 26 ncı maddelerindeki esaslara göre uygulanır.» 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu 
efendim?. 

İÇİŞLERİ BAKANI ALI TANRIYAR (istan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
İÇIŞLER! KOMISYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Sayın 

Komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği tarzıyla oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Büyük şehirlerde seçilecek belediye meclisi üye

leri sayısı 
MADDE 6. — A) Büyük şehir belediye hudut

ları içindeki ilçe seçim çevresi için, tespit edilen üye 
sayısının her ilçe için beşte biri alınarak, bulunacak 
toplam sayı büyük şehir meclisi üye sayısını belirler. 

Bu hesaplamada artık oylar nazara alınmaz. 

B) Yedek üyelikler aynı usulle hesaplanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tespit ve ilan 
MADDE 7. — Her seçim çevresi için seçilecek 

asıl ve yedek üye sayısı o seçim çevresinin bağlı ol
duğu il seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgi
li ilçe seçim kurullarına bildirilir, ilçe seçim kurulla
rı durumu alışılmış usullerle ilan eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8'i okutuyorum: 
Seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim 

günü 

MADDE 8. — Mahallî idareler seçimi de 5 yıl
da bir yapılır. Her seçim döneminin, beşinci yılında
ki mart ayının 30 uncu günü, seçim başlangıç tari
hidir. Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy ver
me günüdür. 

Savaş hali nedeniyle veya milletvekilleri genel se
çimi ile birleştirme amacıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mahallî idareler seçimlerinin öne alınması
na veya ileri tarihe ertelenmesine karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6 ncı madde
sinde belirtilen seçim başlangıcı ve oy verme günüy
le uyum sağlamak maksadıyla; «Mahallî idareler Se
çim Kanunu». Teklifinin 8 inci maddesinde değişik
lik yapılarak; «Her seçim döneminin beşinci yılın
daki 3 Temmuz günü, seçim başlangıç tarihidir. Ay
nı yıl ekim ayının ikinci pazar günü oy verme günü
dür» şeklinde kabul edilmesine müsaadelerinizi arz 
ve teklif ederiz.» 

Hüseyin Aydemir ibrahim Ural 
izmir istanbul 

Hayrullah Olca Ali Aşkın Toktaş 
İzmir izmir 

Salim Erel Durcan Emirbayer 
Konya izmir 

Turhan Bayezk 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SİN (Muş) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler., önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 
arz ediyorum': Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9'u okutuyorum: 
Seçilme yeterliliği 
MADDE 9. — En az altı ay süre ile, o seçim çev

resinde oturmuş olmak ve 2839 sayılı 'Milletvekili Se
çimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakın
caları taşımamak şartıyla, 25 yaşını dolduran her 
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Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve be
lediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı (Belediye Kanununun 53, 161 ve 76 ncı 
maddeleri gereğince görevden alınan belediye başkanı 
ve belediye meclisi üyeleri ile 13.3.1929 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 125 inci 
maddesine göre feshedilen il genel meclisinin üyele
ri tekrar aynı görevlerine seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖDÜM 

Üeçim Öncesi İşleri 

Adaylık 
MADDE 10. — Anayasada ve' kanunlarda yazılı 

şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan 
her vatandaş, bir siyasî parti listesinden veya bağım
sız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkan
lığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını ko
yabilir. Bir siyasî partiden il genel meclisi üyesi, be
lediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak is
teyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yer
lere aday tespit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde, aday tespiti için, 
28'20 sayılı Siyasî Partiler /Kanununun milletvekilliği 
adaylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Se
çim Kurulunca seçim tarihinden en az ilki ay önceki 
bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim 
yapılır. 

Ancak; 28120 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci mad
delerinde adı geçen «Yüksek Seçim Kurulu» yerine 
«ilçe seçim kurulları», «siyasî parti genel başkanlı
ğı» yerine «siyasî parti ilçe başkanlıkları» aynı işlem
leri yaparlar. 

Ayrıca : 
a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için 

bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevre
si için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek ola
rak ayrı ayrı; 

İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için 
tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı 
ayrı; 

Aday belirlenir. 
b) önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve 

belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği 
için ilçedir. 

« e) Mahallî idareler seçimleri İçin, siyasî partiler 
I merkez adayları gösteremezler. 
I Bir siyasî partinin teşkilatı bulunmaması. nedeniy

le önseçim yapamadığı önseçim çevresinden adayla-
I rını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve 

yönetim kurulu tespit eder. 
Mahallî idareler seçimlerinde adaylardan özel ai-

I dat veya teminat alınmaza 

I BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz al-
I mak isteyen var mı efendim? Yok. 
I 'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
I Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
I 11 inci maddeyi okutuyorum: 
I Eksik adaylıkların tamamlanması 
I MADDE 11. — Herhangi bir sebeple, eksik aday 
I göstermiş olan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, 
I ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanma-
I sı gereği tebliğ olunur. 
I ilgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün 
I içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o se-
I çim çevresinden, eksik liste ile ilgili, seçime katıla-
I maz. 
I Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurul-
I lan, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamam-
I lama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebi

lir. 
I iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12 nci maddeyi okutuyorum1: 

I Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 
MADDE 12. — Siyasî partilerin ilçe idare kurul-

I lan, seçime katılacakları çevrelere ait aday listeleri -
I ni ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, 
I önseçim gününden en geç 10 gün sonraki gün saat 
I 17.00'ye kadar verirler 
I İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahal

linde alışılmış usullerle ilan ederler. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
I var mı?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
I Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
I 13 üncü maddeyi okutuyorum: 
I Bağımsız adayların müracaatı 
I MADDE 13. — 11 genel meclisi üyeliği, belediye 
I meclisi üyeliği ve belediye başkanlığınla bağımsız ola

rak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları 
| seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu baş-
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kanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve 
vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile baş
vururlar. 

Başvurunun, en geç oy verme tarihinden 30 gün 
önceki gün saat 17.00'ye kadar yapılması şarttır. 

İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin lis
teleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler 
halinde alışılmış usullerle ilan ederler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum': 
Adaylara karşı itiraz 
MADDE 14. — Adaylıkların geçici olarak ilanın

dan itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna iti
raz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 
2 gün içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı 
iki gün içinde, il seçim kuruluna itiraz 'edebilirler, ti 
seçim kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin 
olarak karara bağlar. 

'Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itiraz
lar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, ilçe se
çim kurulunun tebliğinden itibaren 5 gün içinde bu 
eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde siyasî partiler 
o seçim çevresinde listelerinin eksik kaldığı seçime 
katılma hakkını kaybederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum1: Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Adayların incelenmesi 
MADDE 15. — ilçe seçim kurulları, kendi seçim 

çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme 
sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında 
noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, 
durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde 
ilgili adaya ve siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına 
bildirirler. 

İlgili aday veya mensubu olduğu siyasî parti, bu 
bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuru
luna itiraz edebilir, ti seçim kurulu bu itirazı en geç 
iki gün içinde kesin karara bağlar. 

İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma 
hakkını kaybeder. Siyasî parti adayları hakkında 14 
üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İ.6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Adayların ilanı 
MADDE 16. — Adaylık kesinleştikten sonra ilçe 

seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden 
önceki, 20 nci günü ilan eder. Adayların ilanından 
sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı 
itibara alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunur
larsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendile
rinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar, ölüm halin
de de aynı şekilde hareket edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı.?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile be

lediye başkanlarının adaylığı 
MADDE 17. — 11 genel meclisi ve belediye mec

lisi üyeleri ile belediye başkanları, seçime girdikleri 
çevreden adaylıklarını koyabilmek veya aday göste-
rilebilmek için, görevlerinden istifa zorunda değildir
ler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyoruımı: (Kabul eden
ler.. Etmeyenler... IKabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 

'ÜÇÜNOÜ BÖLÜM 

Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 
MADDE 18. — İl genel meclisi üyeleri, belediye 

meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ay
rı ayrı oy pusulası tanzim edilir. 

Siyasî partiler için, bu Kanunda yazılı usuller ge
reğince, sıraya konmuş adayların adlarını gösteren 
basılı oy pusulaları, bağımsız adaylar için yalnız bir 
bağımsız adayın adı ve soyadı basılı veya yazılı oy 
pusulaları kullanılır. 

Belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üye
lerine ait oy pusulalarında asıl ve yedek üyeler aynı 
kâğıda, yukarıda asıl, altta yedek üyeler ve birbir
lerine karışmayacak şekilde ayrılmış olarak sıralanır. 

Oy pusulalarının ebadı, şekli ve kâğıdın rengi 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Oy pusulalarının seçmen tarafından kullanılma
sında lüzumlu olan zarflar 298 sayılı Seçimlerin Te-
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mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanun hükümleri uyarınca Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından temin ve sandık başında hazır edilir. 

Siyasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından dü
zenlenen oy pusulaları sandık kurullarında hazır bu
lundurulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlarına 
da yeteri kadar verilir. 

Sandık kurullarında herhangi bir sebeple oy pu
sulası kalmadığı takdirde siyasî parti veya bağımsız 
aday temsilcilerinin vereceği oy pusulaları sandık 
kurulu başkanı tarafından kapalı oy verme yerine 
konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yoktur. 

(Bir Önerge vardır, okutuyorum/: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Mahallî İdareler (Seçimi Kanunu Teklif i»nin kul
lanılacak oy pusulalarının şeklini belirten '18 inci 
maddesinde değişiklik yapılarak; her siyasî partinin 
ve bağımsız adayın ayrı ayrı basılı oy pusulası dü
zenlemesi yerine; Milletvekili Seçimi Kanununda be
lirtilen «̂ Birleşik oy pusulası» esasının kabul edilme
sine müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir İbrahim Ural 
İzmir İstanbul 

Salim Erel Hayrullah Olca 
Konya İzmir 

Ali Aşkın Toktaş Durcan Bmirbayer 
İzmir İzmir 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi, kanun tekni
ğine uygun olmadığı için oylarınıza arz edemiyorum. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum!: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Oyların kullanma şekli 
MADDE 19. — Mahallî idareler seçimlerinde; 
a) Belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı 

seçimine ilişkin oy pusulaları aynı zarfa, 
b) İl genel meclisi üyeleri seçimine ilişkin oy 

pusulası başka bir zarfa konularak belirlenen sandık
lara atılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçerli sayılmayan oylar 
MADDE 20. — 11 genel meclisi ve belediye mec

lisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde; 
1. Seçime katılmış olan siyasî partilerin adayla

rından veya bu adaylarla bağımsız adaylardan ve
ya sadece bağımsız adaylardan oluşmuş her çeşit 
karma oy pusulaları, 

2. Siyasî parti adayları için basılı oy pusulala-
larından başka oy pusulaları, . 

3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı 
bulunan oy pusulaları, 

4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye 
başkanı seçimine ait olduğu belli dknayan oy pusula
ları, 

5. Bir zarf içinden birden fazla siyasî partiye ve
ya bir siyasî parti ile bağımsız aday veya adaylara 
ait oy pusulaları, 

6. Seçmenin kimliğini belirten yazı bulunan oy 
pusulaları, 

7. Üzerinde çift mühür bulunan zarfa konulan 
oy pusulaları, 

'Birlikte çıkarsa geçerli sayılmaz. 
Seçime katılan siyasî partilerin alamet ve işaretle

rini taşıyan basılı oy pusulalarında yazılı adayların 
adları, baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve 
o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen ta
rafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine 
başka adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy pusu
laları, hangi siyasî partiye ait olduğu belli olmak şar
tıyla eksiksiz oy pusulası olarak hesaba katılır. Bir 
zarftan bir siyasî partinin oy pusulalarından birden 
fazla çıkması halinde bunlar tek oy olarak hesaba 
katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy pusulasından bir
kaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy verilmiş 
sayılır. 

Bu Kanunun 11 ve 14 üncü maddelerinde yazılı 
şartlara uymadıklarından seçime katılma hakkını 
kaybetmiş olan siyasî partilere verilmiş bulunan oy
lar hesaba katılmaz. 

İlçe seçim kurullarınca kanuna uygun olarak ha
zırlanıp sandık kurullarına verilen özel zarflar içinde 
kullanılmayan oylar açilmaksızın bir tutanağa bağla
narak saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER i(Balıkesir) — 20 nci maddenin 6 ve 
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7 nci fıkraları, zuhulen konulmuş, kanun tekniğine 
de uygun değil; yanlış 'anlamalar meydana getirebilir. 

Bu yüzden, Komisyon olarak 20 nci maddenin 6 
ve 7 nci fıkralarının çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak, çoğunluğa sahip 
misiniz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZÜÜSÜ ATİLLA 
SİN '(Muş) — Evet efendim. 

BAŞKAN — !Bu hususta bir önerge rica edece
ğim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZÖÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Tabiî efendim, hemen yazıp verelim. 

BAŞKAN — Komisyon üyeleri lütfen isimlerini 
belirtsinler. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Komisyon İBaşkanı Necalt Tunçsiper, 
'Başkanvekili Nihat Akpak, Komisyon Sözcüsü Atillâ 
Sin, Komisyon Kâtibi İsmail Üğdül, Osman Doğan, 
Süha Tanık, Ziya Ercan, Ata Aksu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, yeterli çoğunluk 
vardır. 

Yoklama yaptık, komisyon üyelerinin imzasına 
gerek yak, sadece Komisyon Başkanının imzası yeter
li. 

Komisyonun bir önergesi var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İBaşkanlığma 
Görüşülmekte olan Mahallî İdareler Seçimi Ka

nunu Teklifinin 20 nci maddesinin 6 ve 7 nci bentle
rinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum): Kabul edenler.. 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi önergedeki değişiklikle oylarınıza arz 
ediyorum: 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'Madde 2(1'] okutuyorum1: 
Tutanağa geçirme 
MADDE 21. — İlçe seçim kurulu sandık kurulla

rından gelen tutanakları belediye başkan ve meclis 
üyeleri seçimi için beldeler, il genel meclisi seçimi için 
de ilçeler itibariyle birleştirerek o seçim çevresindeki; 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu kullanan seçmen sayısını, 

c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da 
geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulası sayısını, 

d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy 
pusulaları sayısını, 

e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusula
ları genel toplamını1, 

f) Seçime katılmış olan siyasî partilerden ve ba
ğımsız adaylardan her birinin aldığı geçerli oy mikta
rını gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 

Tutanağa geçirir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 22 yi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimlerden Sonra Yapüacak İşler 

Seçilenlerin tespiti 
MADDE 22. — Sandık kurullarınca gönderilen 

belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe 
seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy 
alan aday başkanlığa seçilmiş olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23'ü okutuyorum : 
11 genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine 

seçilenlerin tespiti 
MADDE 23. — A) Siyasî partilerin ve bağımsız 

adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye 
meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy topla
mının onda birine tekabül eden sayı, bütün partile
rin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ay
rı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu 
kalmayan siyasî partiler ve bağımsız adaylar üye tah
sisinde hesaba katılmaz. 

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siya
sî partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, ka
lan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce l'e 
sonra 2'ye, sonra 3'e ... şeklinde devam edilmek su
retiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına 
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasî 
parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe 
doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclisi üye tam
sayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük 
sırasına göre tahsis olunur. 
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Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakam
lar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çek
mek suretiyle, tahsis yapılır. 

B) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki 
şekilde tespit edilir : 

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, 
seçimlerde siyasî partilerin kazandıkları il genel veya 
belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur. 

Kazananlara, il seçim kurulları tarafından, seçim 
tutanakları verilir. 

İlçe seçim kurulu başkam il genel veya belediye 
meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 
suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle 
ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile ilçe se
çim kurulunun kapısına astırır. 

C) Yedek üyelikler için de (A) ve (B) bentleri 
hükümleri, uygulanır. Siyasî partilerin kazandıkları 
yedek - üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen 
isimden itibaren sıra ile tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
'Büyük şehir meclisine katılacak üyeler 

MADDE 24. — A) Bu Kanunun 6 ncı maddesin
de tespit olunan büyük şehir meclisi üyeleri, her ilçe 
için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre 
baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiy
le bulunur. 

B) Yedek üyelikler de aynı usulle 'hesaplanır. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25, inci maddeyi okutuyorum. 
Seçimin veya tutanağın iptali 
MADDE 25. — Seçim tutanaklarına yapılan iti

razlar, oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların 
siyasî partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine iliş
kin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve he
sap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği 
takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre, seçilmiş ol
dukları anlaşılanların il seçim kurulu tarafından tu
tanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim iş
lemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o 
seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. 11 seçim ku
rulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi ka

rarın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin ya
pılacağını da defhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden 
ilk pazar, oy verme günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında, Meclis üyelerinden 
bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar ve
rildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi 
yerine, mensup oldukları siyasî parti listesindeki sı
raya göre, belli olan sırada olanlara tutanakları ve
rilir. 

11 seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 130 
uncu maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde, 
Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ B0LÜM 

'Seçim Sonuçlarının İlanı 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ila
nı 

'MADDE '26. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe se
çim kurulları tarafından yollanan belgelere dayana
rak, seçimin genel sonucunu ilan eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü ta
rafından yayımlanması 

MADDE 27. — Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe 
seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek bel
gelere dayanarak seçim çevreleri itibarıyla sandık 
tutanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip 
eden yıl içinde yayımlar. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 

' Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl 
üyeliğe getirilmesi 

MADDE 28. — 11 genel meclisi üyeliklerinde, 
herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, vali, 
belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu tak
dirde ise .belediye başkanı meclise katılacak yedek 
üyelerin adını yetkili seçim kurulundan sorar ve adı 
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bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen 
üye, kalan süreyi tamamlar. 

Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait 
ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasî 
partiden olur. 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden 
davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan 
asıl üyelik bir bağımsıza ait ise parti ayırımı yapıl
maksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek 
üye asıl üyeliğe davet edilir. 

Bir siyasî parti listesinde, meclis asıl üyeliğine 
seçildikten sonra, başka bir siyasî partiye geçen ve
ya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, 
bu üyeliklerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada 
mensup oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe 
çağrılır. 

'BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerin yenilenmesi 
MADDE 29. — Seçim dönemi sonundan önce, 
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim 

işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi, 
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yet

kili organlarca fes'hi, 
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyelik

lerinin herhangi bir sebeple boşalması ve meclis üye 
sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye 
tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi, 

d) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle 
boşalması, 

Hallerinde mülkî amirin durumu derhal bildir
mesi üzerine, ilçe seçim kurulunca söz. konusu organ 
için yeniden seçim yapılmasına karar verilerek, du
rum alışılmış usullerle ilan edilir. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden 
ilk Pazar oy verme günüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
ALTINCI BÖLÜM 

Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve 
Mahalle ihtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 
MADDE 30. — A) Köy ihtiyar meclisine, son 

genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 

5 . 1 * 1984 O : 1 

| Nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde 8 
I Nüfusu 1 001 - 2 OOO'e kadar olan köylerde 10 
I Nüfusu 2 OOO'den fazla olan köylerde 12' 
I Üye seçilir. 
I Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan 
I başlanarak nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde ilk 
I dört üye nüfusu 1 001 - 2 OOO'e kadar olan köylerde 
I ilk beş üye ve nüfusu 2 OOO'den fazla olan köylerde 
I ilk altı üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
I var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 31 inci maddeyi okutuyorum : 
I Adaylık ve seçilme yeterliği 

'MADDE 31. — Köy muhtarlığı ve koy ihtiyar 
I meclisi üyeliği mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar 
I heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur. 

I En az altı aydan beri o mahalle veya köyde otur-
I mak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk Vatandaşı, 
I bu kanunda ve bu kanunun atıf yaptığı diğer ka-
I nunlarda 'öngörülen Yükümlerce seçilmeye mani hali 
I olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar 
I heyeti üyesi seçilebilir. 
I 442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi ge-
I reğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 
I 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve 
I îhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci 

maddesine göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar 
I ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçi-
I lemezler. 

I BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
I Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi 

MADDE 32. — Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar he
yeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi 
için köy; seçim çevresidir. 

I Her seçim çevresinde usule uygun olarak kon-
I muş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır. 

Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ih
tiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu ku-

I rulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası 
ayrı ayrı zarflarla oy sandığına atılır. 

I Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçim-
I leri ekseriyet sistemine göre yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üye
liği için seçim yapılması 

MADDE 33. — Köy veya mahalle muhtarlığının 
herhangi bir sebeple boşalması halinde ihtiyar mec
lisi veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı ola
rak ilgili seçim kuruluna ve mahallin en büyük mül
kiye amirine bildirmek zorundadır, 

'Boşalan muhtarlıklar için her yıl Haziran ayının 
ilk Pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar 
muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri 
tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürü
tülür. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar 
meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de ge
tirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabiî 
üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar du
rumu bir hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığı
na ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye ami
rine bildirmeye mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlı
ğınca durum 48 saat içinde ilan edilir, ilan tarihin
den sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar 
günü oy verilir. 

'İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması 
gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da 
boşalmış ise, Haziran ayı beklenmeksizin her iki se
çim beraber yapılır. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 

Diğer işlemler 

MADDE 34. — Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar 
meclisi seçimlerinde diğer işlemler bu Kanunda ve 
bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul 
ve esaslara göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca ye

ni il genel meclisi seçimleri yapılarak il genel meclis
leri ilk toplantılarını yapıncaya kadar 25.9.1980 gün 
ve 2304 sayılı Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca ye

ni belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri seçi
linceye kadar, 25.9.1980 gün ve 2303 sayılı 3.4.1930 
tarih ve 1'580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 
16.8.1981 gün ve 2508 sayılı, 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 2303 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 ün
cü maddenin değiştirilmesine. Ve bu Kanuna 3 üncü 
geçici madde eklenmesine dair Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yo'k. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanun yürürlüğe gir
dikten sonra, yapılacak ilk mahallî idareler seçimle
rinde, siyasî partilerin aday tespiti için önseçim ya
pılmaz. Bu seçime mahsus olmak üzere siyasî partiler, 
adaylarını aşağıdaki usullere göre tespit ederler: 

illerde : 
11 merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi 

üyeleri, merkez ilçe beldelerinin belediye başkanları 
'ûe belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden 
il genel meclisi üyeleri adaylarına, siyasî partilerin il 
ve merkez ilçe idare kurulları birlikte toplanarak; 

ilçelerde : 
ilçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; 

ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye mec
lis üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden il genel 
meclisi üyeleri adaylarına, 

Siyasî partilerin ilçe idare kurulları toplanarak; 
Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kuru

lunun tensip ve tasdikine sunarlar. 
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Merkez karar ve yönetim kurulunun, her isteği 
aynen kabul veya değiştirerek tasdik etmesi ile aday
lar tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

Buyurun Sayın Şahinkaya. 

FATMA REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 
Sayın Başkan, başka maddelerde de geçti, bir kav
ram kargaşası var; belde kelimesi... Belde nedir?. Bu
rada «ilçe beldeleri» diyor, başka bir maddede yine 
beldeden bahsediyor, «İlçe» deniyor. Bir kavram kar
gaşasına neden olmamak için, acaba «belde» kelime
si neyi kastediyor bunu öğrenmek istiyorum. İdarî 
şekil olarak, köy, kasaba, ilçe, il olarak tümünü mü 
dahil ediyoruz, yoksa belde diye ayrı bir şey mi var
dır?... Eğer böyle olsaydı «ilçe beldesi» denmezdi. 
«İlçe beldelerinin belediye başkanları» denmektedir 
burada. Ne demekse, bunun açıklanmasını Sayın Ko
misyondan rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, lütfen cevaplandırınız efen

dim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇ3İPER (Balıkesir) — Efendim belde, belediye 
teşkilâtı kurulmasına hak kazanmış insanların otur
duğu alan, sahadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Maddeyle ilgili önerge vardır, okutuyorum efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi» nin ge

çici 3 üncü maddesinde il merkez belediye başkanla
rıyla ilçe belediye başkanları aday tespiti için konulan 
esaslarda aşağıdaki belirtildiği şekilde değişiklik ya
pılmasına müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz. 

«İllerde : 
İl merkezi Belediye Başkan adayları; Siyasî Par

tilerin 11 İdare Kurullarının mütalaası alınarak genel 
merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir. 

İlçelerde : 
İlçe Belediye Başkan adayları; Siyasî Partilerin 11 

İdare Kurulları ile; adayın tespit edileceği îlçe İdare 

Kurulunun birlikte toplanarak; üçte iki ekseriyeti ile 
tespit edilir.» 

Hüseyin Aydemir İbrahim Ural 
İzmir İstanbul 

Salim Erel Hayrullah Olca 
Konya İzmir 

Ali Aşkın Töktaş Durcan Emirbayer 
İzmir İzmir 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye katı
lıyor mu?... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Hayır efendim.. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR '(İstan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu' Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kü
tüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma ye
terliği bulunduğu halde mahallî idareler seçimlerine 
hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katılmayanlar, 
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 2 500 lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?, 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda, seçim usul 
ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin 
hukukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden 
ilk seçim tarihinden önce, kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî idareler se
çimlerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletve-
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kili seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri gün
celleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme sandık seçmen listelerinin askıya 
çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim gü
nüne kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye ya
zılması suretiyle yapılır. 

Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yeni bir geçici madde ilavesi için bir 
önerge var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler Seçim Kanunu Teklifinin sonuna 

geçici madde olarak aşağıda belirtilen geçici 7 nci 
maddenin eklenmesini müsaadelerinizle arz ve teklif 
ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Salim Erel 
Konya 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İbrahim Ura! 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Durcan Emirbayer 
(İzmir 

«Geçici Madde 7. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra yapılacak ilk mahallî idareler se
çiminde; Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci mad
desinin (11) numaralı fıkrası uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katılı
yor mu?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyları

nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Efendim, bir önerge daha var; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahallî İdareler Seçimi Kanununa aşağıdaki mad
denin geçici 7 nci madde olarak konmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Madde 7. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesini takip eden ilk mahallî idareler seçiminde oy 
verme günü 25 Mart 1984 tarihidir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus ol
mak üzere, bu kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlere iliş
kin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygular. 

7 nci madde gerekçesi : 
Demokratik düzenin eksiksiz ve yaygın bir biçim

de işlerlik kazanması için parlamentonun demokratik 
usullerle teşekkülü ilk ve elzem şarttır; fakat kâfi 
değildir. 

işlemin tam olması, devlet hayatında seçilmiş ki
şilerce yürütülen görevlerin de asıl sahiplerine tevdi 
edilmesi ile mümkündür. 

Bu nedenle Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Yü
ce Meclise sevkedilmiştir. 

Ancak, teklifte ve Komisyon metninde oy verme 
günü Haziran ayının ilk Pazar günü olarak tespit 
olunmuştur. Halbuki halen belediye başkanlıkların
da seçilmiş kişiler değil, tayinle gelmiş başkanlar bu
lunmaktadır. Belediye meclisleri ise mevcut değildir. 

Demokrasiye geçiş döneminde zorunlu bir tedbir 
olarak yapılmış olan bu işlemin devamı için ortada 
gerekçe kalmadığı gibi, durumun daha da devamı çe
şitli sakıncalar doğurma istidadmdadır. 

Arz edilen gerekçe ile ve bu defaya mahsus olmak 
üzere oy verme gününün daha yakın bir tarihe alın
masını içeren yukarıdaki madde metnini kanun tekli
finin geçici 7 nci maddesi olarak arz ve teklif ede
riz. 
Ahmet Aygün Albayrak Ledin Barlas 

Adana - Adana 
Metin Bahbey - Nihat Türker 

Afyon Afyon 
Hasan Fecri Alpaslan Hasan Adnan Tutkun 

Ağrı Amasya 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara Ankara 
Alpaslan Pehlivanlı Mehmet Sağdıç 

Ankara Ankara 
-Halil Şıvgın Abdullah Cengiz Dağyar 

Ankara Antalya 
Sudi Neş'e Türel Ahmet Doğru 

Antalya Artvin 
Mehmet Özalp Hakkı Artukarslan 

Aydın Bingöl 
Seçkin Fırat Fuat Öztekin 

Bolu Bolu 
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A. Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa, 

M. Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Aydın Baran 
Siirt 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir 

Burhan Kara 
Giresun 

R. Kâzım Yücelen 
İçel 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

L. Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Aracu 
Denizli 

Zeki Yavuztürk 
Elâzığ 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Ahmet Ata Aksu 
Gaziantep 

Metin Ataman 
İsparta 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Alaeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Sayın Komisyon okunmuş bulunan önergeye ka

tılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var 
mı? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Ben söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Yalnız şu noktayı da arz edeyim : Yeni bir mad

de ihdasıyla ilgili bir önerge olması bakımından üze
rinde müzakere açıyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekili arkadaş
larım, mahallî seçimlerin yapılması bir Anayasa hük
müdür; mutlak surette bu yıl içerisinde yapılacaktır bu 
seçimler. Yani, Anayasaya, göre mahallî seçimlerin ya
pılması, bitirilmesi 6 Kasıma kadar gerçekleştirile
cektir. Bu bizim görevimizdir. 

Muhterem Meclisin burada bu seçimlerin tarihini 
tespit görevi bulunmaktadır. Seçimlerin hangi tarihte 
yapılacağı meselesi münakaşa edilmektedir. 

Seçimlerin 6 Kasıma kadar yapılacağı mutlak; 
ama bunun tespit edilecek tarihi nedir? Gerçi Ko
misyon kararında da söylenilmiş, incelenmiştir. Mil

letin hakikî temsilcileri şu anda mahallî idarelerin 
başında yoktur muhterem arkadaşlar, tayin edilmiş 
kimseler vardır. İyi veya kötüdürler; kabiliyetli veya 
kabiliyetsizdirler. Ancak şunu biliyoruz ki, seçilme
miş, vatandaştan oy almamış insanlar vatandaşa dö
nük icraat yapmanın lüzumuna veya ihtiyacına ister 
istemez insan tabiatı olarak dönük olmamaktadırlar. 
Onlar daha ziyade, kendilerini tayin eden, kendi üzer
lerindeki grupların arzu ve istikametleri uyarınca iş 
görmektedirler. Mademki demokrasiye inanıyoruz; o 
halde bir an önce mahallî seçimlerin yapılmasını ve 
mahallî seçimlerde milletin kendi temsilcilerinin ken
dilerini idare etmesini temin etmek zorundayız. Ben
ce burada düşünülecek husus, mahallî seçimlerin en 
önce hangi tarihte yapılacağıdır. Yani 25 Mart tari
hinden önceki bir tarihi, mahallî seçim tarihi olarak 
tespit edebilir miyiz?.. 

Muhterem arkadaşlar; zannediyorum ki, bütün he
piniz bu hususta şüphedesinizdir. Ancak mahallî se
çimlerin yapılabilmesi için seçmen kütüklerinde kısmî 
tadilatlar, yeni ilaveler daha doğrusu, seçim tarihinin 
tespiti, adayların tespiti, listelerin basılması gibi me
seleler seçim tarihinin çok daha önceki bir tarihe 
alınmasına imkân vermemektedir. Gerçi kış şartları 
da mart ayı içerisinde kısmen çıkmış olacağı için, 
teklif edilen bu geçici maddenin en münasip bir ta
rih olduğu görüşündeyim. Bundan daha. önceki bir 
tarihe seçimlerin ahnması mümkün olmadığı kanaa
tindeyim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sungurlu. 
Efendim, yeni ihdas edilen geçici 7 nci maddeyi 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler Seçimi Kanununa aşağıdaki mad

denin geçici 8 inci madde olarak konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî idareler se
çimlerinde, seçime katılma hakkı kazanacak parti
lerde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 45 
inci maddesiyle değişen 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu
nun 14 üncü maddesinin 4 ve 11 numaralı bentlerin
de sözü edilen büyük kongresini yapmış olmaları şartı 
aranmaz. 
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Gerekçe : 
Mahallî İdareler Seçimi Kanununa eklenmesi tek

lif olunan geçici 7 nci madde Yüce Meclis tarafından 
kabul olunduğu takdirde bu kanunda tespit edilen se
çim günü daha erken bir tarihe alınmış olacaktır. Bu 
duruma göre, siyasî partilerin o tarihteki kanunî du
rumları nazara alınarak seçime katılıp katılmayacak-
larıyla ilgili ve yetkili kuruluşlarca tespit olunacaktır. 

Bazı siyasî partiler seçimin erkene alınması nede
niyle mağdur duruma düşebilir veya bu iddiada bulu
nabilirler. Hakikaten mağdur olacak partilerin hak
kım teslim etmek, aslı olmadığı halde bu bahaneye 
sığınacak partilerin de haksız gerekçelerini bertaraf 
etmek amacıyla bu maddenin Yüce Meclisin tasvi
bine mazhar olmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Özal Ercüment Konukman 
İstanbul İstanbul 

H. Pertev Ahçıoğlu Mustafa Kalemli 
Zonguldak Kütahya 

Metin Balıbey 
Afyon 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün Türk siyasî 
hayatının 6 Kasımdan sonraki - Bence yine seçimle 
ilgili - en tarihî gününü yaşamaktayız. Anavatan Par
tisi Grubu olarak millet iradesini her şeyin üstünde 
tutmak, demokrasinin gereği olan seçme ve seçilme 
hakkını bihakkın ortaya koymak için Hükümet ve 
Grubumuz büyük gayret göstermiştir. Burada mak
sat, evvelki arkadaşlarımın belirttiği gibi, millet ira
desinin mahallî seçimlerde bir an evvel görev alması 
ve yine seçime giremeyen, kongrelerini yapmaması 
yüzünden «temsil edilemeyeceğiz» telaşında bulunan 
partilere «buyurun sizlere meydan» deyip, dünyaya ve 
Türk Milletine «İşte Anavatan Partisi grubu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetinin ge
tirdiği kanunun kararını kabul ediyoruz» diyoruz. Bu 
tarihî bir görevdir. Bunu şerefle yadediyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukarslan. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Ben istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekilleri; bugün önemli bir birleşimi 
idrak ediyoruz. Mahallî idareler Kanununu görüşü
yoruz. Ancak, muhalefet kanadını boş görmek bizleri 
gerçekten üzmüştür. Bu hareketin nedenine baktığı
mız zaman, kıymetli milletvekili arkadaşlarımız, de
mokrasi prensiplerinin tam manasıyla teessüs etmesi 
bakımından, muhalefet kanadım oluşturan partilerin 
de mahallî idareler seçimlerine katılmasındaki imkân
sızlığın bizzat Grubumuzca yaratıldığı düşüncesine 
istinaden bu hareketi yapmışlardır. 

Aslında tasarının aceleye getirildiği, gruplarda ge
rekli inceleme imkânının bulunmadığı ve nihayet mu
halefet kanadını meydana getiren siyasî görüşlerin, 
mahallî seçimlerde temsil edilme imkânımn bizatihi 
Grubumuzun aktivitesiyle, aceleciliğiyle imkân dahi
line sokulmadığı düşünceleri birer gerekçe olarak or
taya konulmuştur. 

Şimdi, bu müzakereleri sonuçlandırdığımız şu an
da görmekteyiz ki, her madde üzerinde birkaç öner
ge hazırlayan muhalefet kanadı, bu tasarıyı fevkala
de incelemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu ta
sarı üzerinde gerekli tezekkürü yapmıştır. Ancak, öy
le zannediyorum ki, muhalefet görüşünü meydana ge
tirecek olan siyasî kadroların mahallî seçimlere işti
rak edemeyecekleri endişeleri de birer vehimden iba
rettir. 

Eğer Meclisi terk etmeyip şu neticeyi bekleselerdi, 
Grubumuzca verilecek olan bu önergeyi bekleselerdi, 
biz mevcut kanundaki bu hükmü yumuşatmak sure
tiyle genel kongre şartını kaldıran önergeyi bizzat 
kendimiz verecektik ve böylece genel kongre şartına 
tabi olmayan siyasî görüşler ve siyasî partilerin bu 
mahallî idarelerde de temsil edileceğine bizzat kendi
leri şahit olmuş olacaklardı. 

O bakımdan, demokrasiye olan inancımız, millet 
iradesini alarak milletin ak oylarıyla bu Meclise ge
len herkes için, elbette ki millet iradesine saygı her 
şeyin üzerinde gelir. 

BAŞKAN — Sayın Emirpğlu, lütfen bağlayınız. 
METİN EMIROĞLU (Devamla) — Bu bakım

dan, kıymetli arkadaşlarımın verdiği bu önergeyi, 
Meclisimizi terk eden muhalefet gruplarına karşı ve-
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rilmiş en güzel cevap olarak telâkki ediyorum ve ken-
• dilerine teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Efendim, geçici madde 8'i oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mahallî İdareler Seçim Kanununa aşağıdaki mad

denin geçici 9 uncu madde olarak konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

GEÇlCt MADDE 9. — Geçici 7 nci maddeye 
göre yapılacak seçimlerde tayin yolu ile belediye 
başkanlığı görevini yürütenler aday oldukları takdir
de kanunî süreleri içinde görevlerinden ayrılırlar. 

GEREKÇE : 
Bu Kanuna göre seçimlerin yapılacağı dönemde 

belediye başkanlıklarına tayinle gelmiş başkanlar gö
rev yapmaktadırlar. Bu kişiler her ne kadar seçimle 
gelmesi gereken bir makamı işgal ediyorlarsa da, ta
yin şekilleri ve maaş statüleri kamu kuruluşlarındaki 
görevlilerin durumu ile aynıdır. Bu nedenle de, aday 
oldukları takdirde istifa etmek durumundadırlar. An
cak bir tereddüt hâsıl olmaması için bir geçici mad
de ile bu durumun açıklığa kavuşturulması öngö
rülmüştür. 

Gereği Yüce Meclise arz ve teklif olunur. 
Hamdi Özsoy Ahmet Remzi Çerçi 

Afyonkarâhisar Adana 
Arif Ağaoğlu Osman Işık 

Adıyaman Ankara 
Ali Dizdaroğlu Nevzat Bıyıklı 

Antalya Artvin 
İsmail Dayı Hasan Pertev Aşçıoğlu 

(Balıkesir Zonguldak 
R. Ercüment Konukman Metin Balıbey 

İstanbul Afyıonfcarahisar 
Mustafa Rüştü Taşer Burhan Cahit Gündüz 

Gaziantep İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Çoğunluğunuz var, katılıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Buyurun efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu öner
ge ile şu anda tayin suretiyle belediye başkanlıkların
da bulunan kimselerin adaylıklarını koymaları halin
de, diğer devlet memurları gibi görevlerinden çekil
meleri esası getirilmektedir. Ancak bu hususu belirt
meden önce, muhterem arkadaşım Metin Emiroğr 
lu'nun - affetsinler - bir hatasını belirtmek istiyo
rum. 

Muhalefet grupları bizim bu önergemizi Sayın 
Başbakanımız basına açıkladığı için biliyorlardı ve 
Türkiye'deki bütün siyasî partileri ve siyasî görüşle 
ri seçime davet ettiğimiz için çekindikleri için bu top
lantıyı terkettikleri açıktır. Burada önerge onlara tak
dim edilme imkânına haiz değildir. Çünkü, daha ön
ceden basın yolu ile bunu öğrenmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlar, eşitlik ilkesi esastır. Seçim 
Kanununda diğer Devlet memurları seçime aday ola
rak iştirak ettikleri anda çekiliyorlar. İleride bir ih
tilâf zuhur edebilir. Bir şahıs, hem Devlet memuru
dur, hem de bu görevi üzerinde kalmak suretiyle 
belediye reisi seçilmiş olabilir. Bir tefsir meselesi çı
kar, «Efendim, bu halen Devlet memuru mudur, de
ğil midir» Sonra, seçilmiş belediye reisleri, yani da
ha sonraki yıllarda seçilmiş belediye reisleri yeniden 
seçime girerken neden çekilmiyorlar da, tayin edil
miş belediye reisleri çekilsinler diye bir düşünce de 
ileri sürülebilir. 

Seçilmiş belediye reisleri vatandaşın oyu ile ora
ya gelmişlerdir, bir hakları vardır, tercih sebepleri 
vardır. Tayin edilmiş belediye reisleri ise, diğer aday
larla rekabete girer iken hiçbir tercih hakları yok
tur. Onları tayin eden, onları o makama getiren gü
cün arkasında diğer adaylardan farklı şartlarla re
kabet sınırları aşılmış olarak seçime gireceklerdir. 

Bu itibarla geçici madde ile bu durum önlenmek
tedir. Geçici maddenin kabulü yolunda görüşümü 
belirtiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sungurlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Buyurunuz. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; bu teklif, münhasıran 
12 Eylülden sonra tayinle gelen belediye başkanları
na tahsis edilmiştir. Halbuki biliyoruz ki, bazı böl
gelerde 12 Eylül döneminden önce belediye başkan
lığı yapan kişiler de halen görevlerine devam etmek
tedirler. 
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6 Kasım seçimlerinden sonra teşekkül eden bu 
Meclisimizde, 12 Eylül döneminden önceki partilere 
mensup parti ve milletvekili olmadığına göre, tayin 
edilen belediye başkanlarının, başkanlıkta bulunmala-
rındaki mahzur kadar, 12 Eylül döneminden önce 
seçilen belediye başkanlarının da seçim sırasında iş
başında bulunmaları mahzurludur. 

Bu itibarla ben, 12 Eylülden sonra bu gibi bele
diye başkanlarının da aday oldukları takdirde görev
den ayrılmaları gerektiği kanaatındayım. 

Ayrıca kanunun, hemen hemen sonuncu maddesi
ne geldiğimiz şu sırada zabıtlara geçmesinde zaruret 
gördüğüm bir hususu bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Müzakerenin başında muhalefet sözcüleri ve mil
letvekilleri Grubumuza dönerek âdeta yalvarırcasına... 

BAŞKAN — Sayın Kutay ilgisi yok bu buyurdu
ğunuzun, lütfen madde üzerinde görüşün. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Başüstüne Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Binaenaleyh, bi

zim o andaki zan ve tahminimiz, Seçim Kanunu Tek
lifinin muhalefet milletvekilleri tarafından incelen
mediği noktasındaydı. Kaldı ki, sayın arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, gayet güzel incelemişler ve ten
kitlerini de hazırlamışlardır. 

Bu itibarla, onların iddia ettikleri husus varit de
ğildir. Bu teklifin de, benim sözlü teklifime ilave 
edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, önergeler üzerinde söz istendiği zaman 

önergenin lehinde, aleyhinde konuşulabilir, ancak tek
lif olduğunda, bu teklifin yazılı olarak bildirilmesi 
lazımdır. 

Önergeyi geçici 9 uncu madde olarak oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Propaganda serbestliği 
MADDE 35. — Mahallî idareler seçimlerinde 

propaganda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun dairesin
de serbesttir. 

Ancak 298 sayılı Kanunun 52 - 55 inci madde
leri ile düzenlenen radyo ve televizyonda propagan

daya ilişkin hükümleri, 52 nci maddenin son bendi 
hariç, bu seçimlerde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Mahallî İdareler Kanun Teklifi» nin propagan

da serbestliğini düzenleyen 35 inci maddesinin 2 nci 
fıkrasına konulan «298 sayılı Kanunun 52 ve 55 inci 
maddeleriyle düzenlenen radyo ve televizyonda pro
pagandaya ilişkin hükümleri bu seçimlerde uygulan
maz» hükmünün madde metninden çıkarılmasına 
müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir ibrahim Ural 
İzmir İstanbul 

Salim Erel Hayrullah Olca 
(Konyal izmir 

Ali Aşkın Toktaş Durcan Emirbayer 
Jzmlir izmir 

Mehmet Turan Bayezit Reşit Ülker 
Kahramanmaraş İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama 
MADDE 36. — Bu Kanunda özel hüküm bulun

mayan hallerde 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile 10.6.1983 gün ve 2839 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişiklik
lerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 
MADDE 37. — 28.7.1963 gün ve 286 sayılı Köy 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
18.7.1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda 

Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 
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4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı 
kanunların kaldırılması hakkında Kanun. 

19.7.1963 günlü ve 306 sayılı îdarei Umumiyei Vi-
layat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili 
bazı kanunların kaldırılmasına dair Kanun. 

19.7.1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun. 

İle diğer kanunların bu Kanun hükümlerine ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü, değişiklikleriyle beraber oyları- • 

niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, açık oylama yapılmayacak mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim, açık oya ihtiyaç 
yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanımız teşekkür sade
dinde söz istemişlerdir, buyurunuz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu Kanun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu dönem ikinci 
önemli kanunudur. Gönül çok arzu ederdi ki, muha
lefete mensup arkadaşlarımız da bu sıralarda otursun
lar ve biz müzakereleri, bu kadar kısa zamanda değil, 
gece yarısına kadar devam eden, bir anlayış içerisinde 
bitine idik. 

Aslında, bu Kanun tasarısının hazırlığı ile ilgili 
olarak gene arkadaşlarımızın bir kısmının hatırlaya
cağı gibi, 6 Kasım genel seçimleri yapıldıktan sonra 
bir kısım arkadaşım, özellikle mahallî idarelerdeki 
meseleleri, dertleri gördükten sonra bu seçimin bir 
an önce yapılması konusunda bize geldiler. 

Memleketimiz belli bir aradan sonra demokratik 
sisteme geçmektedir. 'Bu geçişin ilk büyük adımı, 6 
Kasım seçimleri ve onun akabinde meydana getirilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümet ile atılmıştır. 
Bu adıımm süratle tamamlanması lazımdır. 

Maalesef, birçok yerlerde de müşahede ettiğimiz 
gibi, mahallî idarelerden vatandaşlarımız şikâyetçidir.: 
Bu şikâyetlere, biz o şikâyet edilen idarecileri değişti
rerek cevap bulamayız. Çünkü getireceğimiz idare
cilerin de ayrılanlardan farklı olup olmayacağını bil
memiz çok kolay değildir. 

Halkımız uzun yıllardır kendi seçtiği idarecilere, 
özellikle mahallî idarelerde derdini daha kolay anla
tabilmekte, icabında şikâyetini de acı bir dille yapa
bilmektedir. 

Bu bakımdan, mahallî idarelerin, kendi tabiî yöne
ticilerine kavuşması milletimizin arzusudur ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi, yani demokrasinin ilk adı
mı, ikinci adımını da bir an evvel tamamlamaya bir 
nevi kendisini mecbur hissetmelidir. Biz bu hissi duy
duk, arkadaşlarımıza da bir an evvel bu Kanun ta
sarısını hazırlamalarım tavsiye ettik. 

Bildiğiniz gibi, kanun tasarısı yıl başından epey 
evvel Komisyona geldi, Komisyonda görüşülmeye baş
landı; fakat bir müddet gene muhtelif illerimizin 
dertlerini, meselelerini biraz daha iyi anlayabilmek, 
kanunun, özellikle seçimin tarihini daha iyi tespit ede
bilmek bakımından bir de ara verildi, toplantı erte
lendi. Aslında bu Kanun, hazırlanışı itibariyle tek
nik bir kanundur. Yani, bunun çok canlı müzakere
sinin komisyonlarda yapılması lazım. Nitekim,, bu 
toplantıda da açık bir surette gördük, muhalefete 
mensup milletvekili arkadaşlarımız bu müzakerelere 
canlı bir şekilde iştirak etmişler, değiştirme önergele
rini hazırlamışlar ve önemli maddelerde de kendi 
düşüncelerine göre bu değiştirme önergelerini Türki
ye Büyük Millet Meclisine de vermişler. Kendileri 
burada bulunamadılar, ama bu önergeler burada 
okundu. 

Kanunun hazırlanışı sırasında İçişleri Bakanlığı 
mensupları, hatta hatta Yüksek Seçim Kurulunun 
tecrübelerinden istifade edilmiştir. Komisyona onlar 
da çağırılmıştır, onların da görüşleri alınmıştır. 
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Özellikle şunu önemle vurgulamak istiyorum; 
bizi, geçtiğimiz günlerde üzerinde önemli düşündüren 
mesele şu idi : iktidar partisi olarak mevcut kanun
lara, nizamlara göre bu seçimi öne aldığımız tak
dirde, hatta Haziran ayında yaptığımız takdirde bazı 
partilerin, bu Mecliste grubu bulunmayan bazı par
tilerin bu seçime iştirakleri hemen hemen mümkün 
değildi. 

Tabiatıyla muhtelif vesilelerle de belirttiğim gibi, 
iktidar partisi olarak başka bir partiye yardımcı ol
mak mecburiyetinde de değildik. Çünkü, onların bu 
seçime iştirak etmemeleri hususunu biz hazırlamış da 
değildik. Böyle bir kanun da getirip «bunlar gire
mez» diye herhangi bir yolla da bu yola da başvur
muş değildik. Bu partilerin genel seçimlere iştirak 
etmemeleri bizim kararlaştırdığımız bir husus da de
ğildi. Onu bizden evvelki yönetim, belli sebepler tah
tında kararlaştırmış olabilir. 

Biz memlekette, önümüzdeki dönemde herhangi 
bir kargaşa ve sıkıntı olmaması için meseleyi geç
tiğimiz günlerde etrafıyla düşünmüşüzdür, önümüz
de iki alternatif vardı. Birincisi, mevcut durumu ay
nen kabul edip bu Kanun tasarısını geçirmek ve se
çimi vatandaşın isteğine uygun olarak da öne al
maktır. Bu takdirde bu söylediğimiz partilerin işti
raki hemen hemen mümkün olmazdı. 

Tabiatıyla hiç kimse, hele iktidar, kendisine du
rup dururken rakip yaratmak istemez; ama şunu da 
düşünmek mecburiyetindeyiz : Demokratik bir dü
zene geçiyoruz. Bunun üzerine herhangi bir şekilde, 
haklı veya haksız olsun bir gölge düşürülmesini de 
biz Anavatan Partisi olarak, Hükümet olarak dü-
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şünmek mecburiyetindeydik, gölge düşürülmesini de 
katiyen isteyemeyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir noktayı arz 
etmek mecburiyetindeyim. Zatıâliniz sadece teşek
kür için kürsüye geldiniz efendim. Hükümetin her 
zaman söz alma imkânı vardır. Bir tasarı veya tek
lif görüşülürken zatıâliniz söz alabilirsiniz. Bunu ih
tiyat haline getirirsek, Tüzüğe aykırı hareket etmiş 
oluruz. 

Takdirlerinize bırakıyorum. 

• BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim. 

Bugün bu değişiklik önergeleri ile bu söylediğim 
manada, bu önemli kanun tasarısı kabul edilmiş bu
lunuyor. Bir an evvel yürürlüğe girerek seçimin ar
zu edilen tarihte yapılması suretiyle mahallî idare
lerimizin kendi tabiî yöneticilerine kavuşturulması 
en belli başlı arzumuzdur. Bu arzumuzun bugün bu 
kanunla tahakkuk yoluna girmiş olmasını, özellikle 
bizim seçimi kazanmamızdan daha önemli görüyo
ruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tabiatıyla seçimi kazanmak için her türlü gayre
ti göstereceğiz, buna inanıyoruz da. Bu bakımdan, 
bu kanunun memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Gündemdeki sözlü soruyu görüşmek için 10 Ocak 

1984 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.55 
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SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in 

fındık üreticisi alacaklarının Fiskobirlikçe ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu. (2/1) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Mahalli İdareler Seçimi Kanunu» adı ile ve Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri, ti Genel 
Meclisi Üyeleri, Köy Muhtar ve İhtiyar Meclisi ve Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti seçimlerini tanzim eden 
Kanun teklif imiz ekte sunulmuştur. 

Gereğinin icrasını saygıyla arz ederiz. 

Nihat Akpdk 
Sakarya Milletvekili 

llyas Aktaş 
Samsun Milletvekili 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli Milletvekili 

İsmail Üğdül 
Edirne Milletvekili 

İlhan Araş 
Erzurum Milletvekili 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır Milletvekili 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya Milletvekili 

Timur Çınar 
Manisa Milletvekili 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir Milletvekili 

İbrahim Aydoğan 
îçel Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Yeni Anayasamız Demokratik kuruluşlar arasında mahallî idarelerin de varlığını belirtmiş ve genel karak
terini tespit etmiştir. Bu amaçla Anayasamızın 127 nci maddesinde «Mahallî idareler; ti, Belediye veya Köy 
halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organla
rı, gene Kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.» hükmü yar
alanıştır. Aynı maddede mahallî idarelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin «Yeniden Yönetim» ilkesine uy
gun olarak kanunla düzenleneceğini işaret etmiştir. , 

Mahallî idareler seçimlerinin Anayasamızın 67 nci maddesindeki esaslara uygun olarak 5 yılda bir yapıl
ması da keza Anayasanın emridir. 

Anayasanın geçici 10 uncu maddesinde «Mahallî İdare Seçimleri engeç Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde yapılır.» denmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1983 yılı Kasım ayın
da toplandığına göre Mahallî İdareler seçimlerinin 1984 yılı içinde yapılması kaçınılmaz zorunluluk olmuştur. 

Hali hazırda Mahallî İdareler seçimlerinin usul ve esaslarını belirleyen özel bir kanun mevcut değildir. 
Mahallî İdarelerin Kuruluş ve çalışma düzenine ait ana kanunlarda seçim hükümleri vardır. 

Bu hal, bir yönüyle ana kanunlara çeşitli ekler yapılarak o kanunların bütünlüğünün bozulmasına, diğer 
taraftan aynı veya 'benzer hükümlerin Köy, Belediye ve özel İdare Kanunlarında defalarca tekrarına vesile 
olmaktadır. ıBu tarz «Kodifikasyon» Kanun yapma tekniğine de ters düşmektedir. 

Yukarda belirtilen maddelerle, Anayasa hükmünün de ışığı altında, usul ve esaslarını, hep birden ve bir 
arada, özel bir kanunla düzenleme yolu tercih edilmiştir. 

(Her ne kadar/ Belediye hudutları içinde bulunan mahalleler, mahallî idare hüviyetinde değil ise de; ya
pısı ve hizmetleri yönünden bu idarelere benzemeler?, sırf mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri için aynca 
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bir kanun yapmanın yukarıdaki izahlara uygun düşmeyeceği nedeniyle bu seçimlere ilişkin hususlarda bu ka
nunla düzenlenmiştir. 

Kanunun hazırlanmasında Anayasanın, Mahallî İdarelerin niteliği, seçme ve seçilme haklarını düzenle
yen amir hükümleri göz önünde tutulmuştur. 

Anayasaya uygun olarak çıkarılmış ve uygulaması yapılmış 2839 sayılı Milletvekili 'Seçimi Kanununda 
yeralan maddelerden bu seçimlere de uygulanmasına imkân olanlara atıflar yapılmıştır. Böylece hem takrai-
ların önlenmesini, nemde ülkede yapılan bütün seçimlerde sistem birliğinin ve müşterekliğin sağlanmasına 
özen gösterilmiştir. 

Seçim çevrelerinin tespitinde seçilenlerin hizmet vereceği sahalarda bulunan seçmenlerin kendi idarecileri
nin tayininde oy sahibi olmalarını imkân sağlamak amacı güdülmüştür. 

Anayasanın 127 nci maddesine dayanılarak büyü': yerleşim merkezi erinde özel yönetim biçimleri getiril
diğinde yeni seçim kanunları çıkarılmasına veya bu kanunda değişiklik yapılmasını önlemek amacıyla büyük 
şehirlerde Belediye Meclisi üyeleri için özelliğe uygun seçim bölgeleri öngörülmüştür. 

Belediye Meclisi ve ti Genel Meclisi üyelerinin sayıları temsil ve karar alma yönünden elverişli seviyeye 
getirilmiştir. 

Anayasa emri olması nedeniyle ayrıca seçmenlerin eğilimlerini meclislere aksettirmek amacı ile nispi 
temsil sistemi esas alınmıştır. Ancak seçime girme kolaylığı nedeniyle çok parti ve fazla adette bağımsızın 
iştiraki ile düzensiz ve anarşik ortam yaratmamak için de onda bir indirimli baraj esası getirilmiştir. 

Siyasî çekişmelerin en küçük yerleşim birimlerine indirilmemesi amacıyla ve siyasî partiler kanununda 
düzenlenen parti teşkilatı kademelerine de paralellik temin etmek fikriyle, köy ve mahalle muhtarlarıyla 
bunların meclis ve heyetlerinin seçiminde adaylık usalü benimsenmemiştir. Bunun tabiî neticesi olarak da 
bu seçimlerde çoğunluk sistemine yer verilmiştir. 

Bu kanunda açık hüküm olmayan hallerde halen uygulanan diğer* kanun hükümlerinin geçerli olması 
hukuk mantığı ve kanun tekniğinin bir gerçeği olarak kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun tedvinindeki amaç Anayasaya uygun tutarlı ve istikrarlı bir seçim sistemine ulaşmaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 'Birinci maddede IKanunun amacını ve kapsamını içermektedir. 
Bu madde ile, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyelerinin Köy ve Mahalle Muh

tarları ile 'bunların ihtiyar meclisi heyetlerinin seçimlerinin bu Kanunla düzenlendiğine işaret edilmiştir. 
Madde 2. — Mahallî İdarelerin seçimlerinde, Anlyasanın emredici hükümlerine uygun olarak, yargı de

netim ve yönetiminde, tek dereceli, genel, eşit gizli oyla ve bütün yurtta aynı günde yapılacağı, oyların sa
yım ve dökümünün açık olacağı; onda birlik barajlı, nispi temsil sisteminin il genel meclisi ve belediye mec
lisi üyelikleri için yapılacak seçimlerde, çoğunluk sisteminin ise, belediye başkanlığı seçiminde kullanılacağı hük
me bağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile seçimlere ilişkin seçim çevresi belirtilmiştir. 
Madde 4. — Büyük yerleşim merkezlerinde özel yönetimler kurulması anayasa hükmüdür. İlerde bu 

tür kuruluşların kanunu çıktığında yeniden seçim kanunlarına gerek kalmaması; büyük kentlerin çeşitli semt
lerindeki seçmenlerin tanımadıkları bölge adaylarına oy verme zorunda kalmamaları için bu madde ile bü
yük şehirlerde ilçe bazında seçim çevreleri öngörülmüştür. 

Madde 5. — Mahallî idareler kuruluşlarının çalışma düzeni her eğilimin temsil olunmasına imkân verilme
si, nüfus ve seçmen sayısına uygun olarak seçileceklerin sayısının da artması fikriyle, bu maddede de nüfus 
nispetine oranla aday tespiti yoluna gidilmiştir. 

Madde 6. — Dördüncü madde gerekçesinde açıklanan nedenle, bu madde ile büyük şehirler için özel bir 
ölçü ile üye sayısı tespit edilmiştir. 

Madde 7. — Altıncı maddede de belirlenen ölçüye göre tespitin ve ilanın il seçim kurullarınca yapılması 
hükmü getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Madde 8. — Milletvekili seçimlerine uygunluk, ülkenin mevsim şartları ve ulaşım imkânları göz önünde 
tutularak, oy verme günü olarak Haziran ayının ilk pazar günü kabul edilmiştir. Seçimlerin beş yılda bir 
yapılacağı Anayasa hükmüdür. 

Madde 9. — Bu madde ile seçilebilme yaşı 25 olarak tespit edilmiştir. Mahallî seçim olması nedeni İle 
de altı aydan beri o seçim çevresinde oturmuş olmak şartı, yani hemşehrilik vasfı aranmıştır. 

Madde 10. — Siyasî Partiler Kanunu Türkiye'de siyasî faaliyeti düzenleyen bir anakanundur. Bu Ka
nunda yer alan önseçim müessesesinin ülke çapında yapılan her seçim için geçerli olması sistem birliği ge
tirecektir. Bu nedenle önseçim sistemi mahallî idareler seçimlerine de uygulanmıştır. * 
\ Siyasî parti merkezlerinin mahallî idareler kuruluşları hakkında derinliğine bilgi edinmesi ve özel ilgi duy
ması düşünülerek merkez adayı gösterilmesine yer verilmemiştir. 

Madde 11. — Eksik adayların nasıl tamamlanacağı bu madde ile düzenlenmiştir. 
Madde 12, 13. — Siyasî partilerin ve bağımsız adayların nereye ve nasıl bildirileceği; ilan şekli bu madde

lerle düzenlenmiştir. 
Madde 14, 15, 16. — Bu maddelerle adaylığa itiraz, adayların incelenmesi ve bu işlemlerin süreleri ile iti

raz ve inceleme mercileri ile kesin adayların ilân şekil ve usulü düzenlenmiştir. 
Madde 17. — Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile Belediye Başkanlarının aday olmak için görevlerin

den ayrılmalarına gerek olmadığı tespit olunmuştur. 

Madde 118, 19, 20, 21. — Kanun teklifinin 3 üncü bölümünü teşkil eden bu maddelerden oy pusulaları
nın şekli, oyların kullanma biçimi, hangi tür oyların geçerli sayılmayacağı ve oyların tutanağa geçirilmesini 
şekil, usul ye şartları düzenlenmiştir. 

Madde 22, 23. — Bu maddelerle seçilenlerin nasıl tespit edileceği, onda bir indirimin nasıl yapılacağı, nis-
•bi temsil sistemine göre bağımsızlara ve siyasî partilere isabet eden üye sayısının nasıl tespit edileceği asıl ve 
yedek üyelerin siyasî partilere dağılımı ve Belediye Başkanlığına seçilenlerin tespiti esasları düzenlenmiştir. 

Madde 24. — Seçim tutanaklarına itirazın hal tara ve iptal halinde yapılacak işlemler bu madde ile dü
zenlenmiştir. 

Madde 25, 26. — Seçim sonuçlarının ilan ve yaymu bu maddelerle düzenlenmiştir. 
Madde 27, 28. — îl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi ve seçimle

rin kısmî yenilenmesi usulleri bu maddelerle tespit edilmiştir. 
Madde 29, 30, 31, 32. — Mahalle Muhtar ve îhtiyar Meclisi ile Köy Muhtar ve İhtiyar Heyetleri seçim

leri bu Kanun içinde ayrı bir bölümde ele alınmıştır. Kanun tekniğine uygun bir düzenleme yapmak amacı 
ile ve tekrarlardan kaçınmak için diğer seçimlerle benzer ve müşterek işlemlerin bu kanunun diğer maddele
rine göre yapılacağına işaret edilmiştir, özellik taşıyan işlem ve usuller ise bu maddelerle hükme bağlanmış
tır. 

Geçici Madde 1, 2, 3, 4. — Bu Kanun uzun süre değişikliğe uğramadan yürütülmek amacı ile tanzim 
ve teklif olunmuştur. İlk uygulamada bazı özellikler ve zorluklar getirmesi tabiîdir, tik uygulamadan do
ğacak zorlukların kanunda değişiklik yaparak verilmesini önlemek amacıyla 4 geçici madde ile ilk uygulama 
düzenine mahsus hükümler konmuştur. 

Madde 33. — Bu seçimlerde propaganda esasları bu madde ile düzenlenmiştir. 
Madde 34. — Genel gerekçede de açıklandığı gibi tekrarları önlemek ve seçim sisteminin bütünlüğünü 

korumak amacıyla bu kanunda ayrıca yazılmayan, ancak bu seçimler için lüzumlu olan usul ve işlemlerin 
yürütülmesinde diğer kanunlardan yararlanmak imkânları bu madde ile sağlanmıştır. 

Madde 35. — Yürürlükten kaldırılan kanunlar bu madde ile tespit edilmiştir. 
Madde 36. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 37. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğine dair maddedir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/1 4*1.1984 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sakarya Milletvekili Nihat AKPAK ve 9 Arkadaşının, Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi ve gerek
çesi İçişleri -Bakanlığının temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 26.12.1983 ve 4.1.1984 günlü top
lantılarında incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Mahallî İdareler; il, belediye ve köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş 

kamu tüzelkişileridir. 

Mahallî İdarelerin görev, yetki ve kuruluşlarını düzenleyen Anayasamızın 127 noi maddesi Mahallî İdare
lerin seçimlerinin, Anayasamızın 67 nci maddesindeki esaslara göre yapılacağını öngörmektedir. Teklif, Ana
yasanın söz konusu hükümleri uyarınca mahallî idarelerin seçim usul ve esaslarını belirtmekte, dolayısıyla 
mevzuatımızda bulunan boşluk bu teklif ile giderilmek istenmektedir. 

Teklifte; Mahallî İdarelerin seçimlerinin, yargı .denetim ve yönetiminde, tek dereceli, genel eşit ve gizli 
oyla, bütün yurtta aynı günde yapılacağı, oyların sayun ve dökümünün açıklanacağı, il genel meclisi ve beVs-
diye meclisi üyelikleri için yapılacak seçimlerde nispi temsil sistemi onda birlik barajlı olarak uygulanacağı, 
belediye başkanlığı seçimlerinde çoğunluk sistemine gidileceği öngörülmektedir. Ayrıca seçim dönemi beş yil 
olarak gösterilmekte, her seçim döneminin beşinci yılındaki Mart ayının 30 uncu günü «Seçim başlangıç 
tarihi» olarak saptanmaktadır. Oy verme günü ise Haziran ayının ilk Pazar günü olarak belirtilmektedir. 

Teklifin gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelere geçilmiştir. Maddelere ilişkin kabu!, 
ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Teklifin birinci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «Seçimlere» kelimesi «Seçimlerine» «Usullerini» kelimesi 
«Usulleri» olarak düzeltilmiş ve (c) bendinde yer alan «üyelerinin seçimi» tabiri «üyeleri» seçiminin şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Teklifin ikinci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «tutanakları» sözcüğü «tutanaklara» olarak, «açık yapılır» 
tabiri «açıktır» şeklinde düzeltilmiş ve aynı maddenin son fıkrasında geçen «Belediye Başkanlığı için» tabiri 
«Belediye Başkanlığı seçiminde ise» şeklinde «nispi temsil - onda birlik baraj - sistemi» «onda birlik baraj 
sistemi» baraj uygulamalı nispi temsil şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin dördüncü, 5 inci ve 6 nci maddeleri, maddelere açıklık getirmesi için yeniden kaleme alınmış vs 

söz konusu maddeler değiştirilen yeni şekli ile kabul edilmiştir. 
Teklif'n yedinci ve sekizinci maddeleri teklifteki şekilleriyle aynen benimsenmiştir. 
Teklifin dokuzuncu maddesinin ilk satırında geçen «en az altı aydan beri» tabiri, «en az altı ay süre ile»; 

«oturmak» kelimesi; «oturmuş» olmak ve «şeklinde deriştirilmiş ve madde metni «2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk 
Vatandaşı Belediye Başkanlığına, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61 ve 76 nci maddeleri gereğince görevden alman Belediye Başkam 
ve Belediye Meclisi Üyeleri ile 1913 tarihli Idareî Umumiyeî Vilayat Kanununun 125 inci maddesine göre 
fesh edilen 11 Genel Meclisinin Üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler» şeklinde yeniden kaleme alınmış
tır. 

Teklifin onuncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki «Yüksek 
Seçim Kurulu» yerine «İlçe Seçim Kurulları» değişikliği getirildiğinden ve ilçe seçim kurullarının yetkileri 
ilçe sınırlarında geçerli olacağından ve önseçimlerin yurt düzeyinde aynı günde yapılması bugüne kadarki 
uygulama ile kararlılık kazanmış bulunduğundan bütün adayların aynı günde belirlenip kamu oyuna duyurul-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 



— 5 — 

ması yararlı olacaktır. Bu nedenlerle önseçim tarihinin Yüksek Seçim Kurulunca belirlenip ilan edilmesi gı-
rekli olduğundan teklifin onuncu maddesinin ikinci fıkrası «Mahallî İdareler Seçimlerinde, aday tespiti içia 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun milletvekilliği adaylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Se
çim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim ya
pılır.» şeklinde yeniden yazılmıştır. 

Teklifin onbirinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki «kaçırmamak» kelimesi «geçirmemek» şeklinde değiş
tirilmiş ve madde bu değişiklikle aynen kabul edilm ̂ tir. 

Teklifin onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Teklifin onüçüncü maddesinde ufak redaksiyon düzeltmesi yapılmış ve son fıkrasında geçen «listeler 

halinde» tabirinden sonra «alışılmış usullerle» tabiri eklenmiştir. 
Teklifin ondördüncü maddesi aynen Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Teklifin onbeşinci maddesinin ikinci fıkrasında «aday» 'kelimesinden sonra gelen «ve» bağlacı «veya* 

olarak düzeltilmiş ye madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Teklifin onaltıncı ve onyedinci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin onsekizinci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra madde metnine dördüncü fıkra olarak «oy pu

sulaları ebadı, şekli ve kâğıdının rengi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.» ibaresi eklenmiş, son fıkradaki 
«ilçe seçim kurulları» ibaresi «Yüksek Seçim Kurulu» şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin • ondokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Teklifin yirminci maddesinin birinci, fıkrasının altıncı ve yedinci bentler olmak üzere iki bent eklenmiş

tir. 
Teklifin yirmibirinci ve yirmiikinci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin yirmiüçüncü maddesi Komisyonumuzca yeniden kaleme alınmıştır. 
Teklifte «Büyük Şehir Meclisine katılacak üyeler» kenar başlıklı olmak üzere yeni bir 24 üncü madde 

eklenmiştir. 
Teklife eklenen yeni madde sebebiyle teklifin 24-32 madde numaraları birer kaydırılmış ve teklifin 24 üncü 

maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin yirmibeşinci maddesi Komisyonumuzca yirmialtmcı madde olarak aynen kabul edilmiş ve mad

deye «Seçim Sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı» kenar başlığı yazılmıştır. 
Teklifin yirmialtmcı maddesi Komisyonumuzca 27 noi madde olarak, yirmiyedinci maddesi 28 inci madde 

olarak aynen benimsenmiştir. 
Teklifin yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca 29 uncu madde olarak ele alınmış ve (d) bendindeki 

(hallerinde) kelimesinden sonra (mülkî amirin) tabiri, «durumu» sözcüğünden sonra da «derhal» kelimesi 
ilave edilmiştir. 

Teklifin yirmidokuzuncu maddesi Komisyonumuzca 30 uncu madde olarak ele alınmış ve madde metni 
yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin otuzuncu maddesi komisyonumuzca 31 jıci madde olarak ele alınmış ve madde metnine son fık
ra olarak «442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 
4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahallî Muhtar ve İhtiyar Heyetleri teşkiline dair Kanunun 18 inci mad
desine göre sıfatları kaldırılan mahallî muhtar ve ihtiyar heyöt üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler.» 
cümlesi eklenmiştir. 

Teklifin 31 inci maddesi Komisyonumuzca 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklife «boş olan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği için seçim yapılması» kenar başlıklı olmak 

üzere yeni bir 33 üncü madde metne eklenmiştir. 
Teklifin 32 nci maddesi metne eklenen 33 üncü madde nedeniyle madde numarası bir numara kayarak 

34 üncü madde olmuş ve teklifdeki şekli ile aynen benimsenmiştir. 
Teklifin Geçici Birinci, İkinci, ve Üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Teklifin Geçici Dördüncü 

maddesinde yer alan «yürürlüğe girdiğinden» ibaresi «yürürlüğe girmesinden» şeklinde düzeltilmiştir. 
Teklif metnine Geçici Beşinci ve Geçici Altıncı maddeler eklenmiştir. 
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Teklifin eklenen maddeler nedeniyle 33 üncü maddesi 35 inci madde; 34 üncü maddesi 316 ncı madde; 35 

inci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 36 ncı ve 37 nci maddeleri 38 ve 39 uncu maddeler olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Hüseyin Aydemir 
Muhalifim 

gerekli muhalefet şerhimi ayrıca 
rapor sonuna ekleyeceğimi 

T7imıı̂  

Üye 

Saşkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Kadri Altay 
Muhalefet Şerhim 

Antalya 
Üye 

Süha Tanık 
izmir 
'Üye 

Mehmet Umur Akarca 
Muğla 
Üye 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Fazıl Osman Yöney 
var. îstanbulı 

Üye 

Ziya Ercan, 
Konya, 
Üye 

Osman Doğan 
Urfia 
Üye 
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İçişleri Komisyonu Başkanlığına 

(Mahallî İdareler Seçimi Kanunu için Muhalefet Şerhimdir.) 

Kanun teklifinin 2 nci maddesindeki onda bir barajın kaldırılması veya yüzde beşe indirilmesi, 5 inci 
maddedeki (a) ve (b) fıkraları için asıl ve yedek üye artırımı, madde 11 ve madde 14 için değişiklik yapıl
ması, madde 23'ün ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapılması, «Siyasî partilerin seçimlere katıla
bilmesi için Ibüyük kongrelerini yapmış olmaları» ifadesinin kaldırılmasına dair geçici maddenin eklenmesi, 
madde 35'te partilere radyo ve televizyonda propaganda yapmaları için komisyonda görüşmeler sırasında bu 
maddelerin teklif edildiği şekilde komisyonca kabul edilmesi. Nispî temsil usulünün zedelenmiş, siyasî partile
rin aldıkları oyları sebepsiz yere heba etmiş, bütün siyasî partilerin seçimlere girmesini önlemiş ve demokra
sinin esaslarına, dolayısıyla Anayasa Kanunu esasına aykırı olmuştur. Seçim hakkının ortadan kaldırılması 
esasen düşünülmemelidir. Bu durum, hukuk anlayışına da ters düşer. Ayrıca yaptığım tadil ve ek teklifle
rimin de kabul edilmemiş olması bu kanaatimi daha da kuvvetlendirmiştir. Bu sebeple teklifin tümüne ve 
özellikle değiştirilmesini teklif ettiğim ve tenkit ettiğim hususlara muhalefet ettiğimi, söz ve teklif haklarımı 
her safhada saklı tuttuğumu şerhen beyan ederim. 

4 . 1 t 1984 

Saat: 21.30 
Antalya Milletvekili 

Kadri Altay 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ NİHAT AKPAK VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Mahallî İdareler Seçimi Kanamı Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun mahallî idareler organlarının seçimlere ilişkin esas ve usullerim düzenler. Bu 
amaçla : 

a) İl genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, / 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin seçimi, sistem, usul, dönem ve 

zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar.' 

Seçim sistemi ye usulü 

MADDE 2. — Mahallî idareler seçimleri tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanakları, bağlanması açık yapılır. 
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, nispî temsil, onda birlik baraj sis

temi, belediye başkanlığı için çoğunluk sistemi uygulanır. 

Seçim çevresi 

MADDE 3. — İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. 
Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir. 

Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 

MADDE 4. — Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe teşkilatı bulunan büyük şehirlerde belediye 
meclisi üyeleri seçimi için belediye hudutları içinde kalan her ilçe bir seçim çevresidir. 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 5. —Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre yapılır. 
a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre : 

Nüfusu 25.000'e kadar olan ilçelerde 1 
Nüfusu 25.001 - 50.000'e kadar olan ilçelerde 2 
Nüfusu 50.001 - 75.000'e kadar olan ilçelerde 3 
Nüfusu 75.001 - 100.000'e kadar olan ilçelerde 4 

Asil üyelik aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır. 
Nüfus 100.000'den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl bir yedek üye ilave olu

nur. Nüfusu 100.000'e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000'den az olursa hesaba katılmaz, 50.000 dahil faz
la olurr artık sayıya da bir üyelik hesap edilir. 
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4 İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mahallî İdareler Seçimi Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Oenel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, mahallî idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu 
amaçla : 

a) İl genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeleri seçiminin sistemi, usul, dönem ve 

zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. 

Seçim sistemi ve usulü 

MADDE 2. — Mahallî idareler seçimleri tek dereceli, genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, 
yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açıktır. 
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispî 

temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır. 

Seçim çevresi 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 

MADDE 4. — Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük şehir be
lediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları içi bir seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkam ve belediye meclisi üyeleri seçim
lerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir. 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 5. — Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır. 
a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre : 

Nüfusu 25.000'e kadar olan ilçelerde 1 
Nüfusu 25.001 - 50.000'e kadar olan ilçelerde 2 
Nüfusu 50.001 - 75.000'e kadar olan ilçelerde 3 
Nüfusu 75.001 - 100.000'e kadar olan ilçelerde 4 

Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır. 
Nüfusu 100.000'den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave olu

nur. Nüfusun 100.000'e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000'den az olursa hesaba katılmaz 50.000 (dahil) 
den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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b) Belediye meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 

Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10.001 - 20.000'e kadar olan beldelerde 11 
Nüfusu 20.001 - 50.000'e kadar olan beldelerde 15 
Nüfusu 50.001 - 100.000'e kadar olan beldelerde 25 
Nüfusu 100.001 - 500.000'e kadar olan beldelerde 35 
Nüfusu 500.001 - 1.000.000'a kadar olan beldelerde 45 
Nüfusu l.OOftüOOPdan fazla olan beldelerde 55 . > 

Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 

Büyük şehirlerde seçilecek belediye meclisi üyeleri sayısı 

MADDE 6. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı ilçe seçim çevrelerinde, son nüfus sayımı sonuç
larına göre her 20.000 nüfus için bir asıl bir yedek belediye meclisi üyesi tespit edilir. Ancak nüfusu 20.000' 
den az olsa bile, her seçim çevresi için en az iki asıl iki yedek üye tespiti zorunludur. 

Seçim çevresi nüfusunun 20.000'e bölünmesi hesabında artık sayı 10.000'den az olursa hesaba katılmaz; 
10.000 dahil fazla olursa artık sayıya da bir asıl bir yedek üyelik hesap edilir. 

Tespit ve ilan 

MADDE 7. — Her seçim çevresi için seçilecek asıl ve yedek üye sayısı o seçim çevresinin bağlı olduğu 
il seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilir, ilçe seçim kurulları duru
mu alışılmış usullerle ilan eder. 

Seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim günü 

MADDE 8. — Mahallî idareler seçimi de 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin, beşinci yılındaki 
mart ayının 30 uncu günü, seçim başlangıç tarihidir. Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme gü
nüdür. 

Savaş hali nedeniyle veya milletvekilleri genel seçimi ile birleştirme amacıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi mahallî idareler seçimlerinin öne alınmasına veya ileri tarihe ertelenmesine karar verebilir. 

Seçilme yeterliği 

MADDE 9. — En az altı aydan beri, o seçim çevresinde oturmak şartıyla, 25 yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesiyle 1580 sayılı Belediye Kanununun 
(53) ve (76) ncı maddelerindeki sakıncalarla özürlü olmamak kaydıyla, il genel meclis üyeliğine, belediye 
başkanlığına ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre : 

Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10.001 - 20.000'e kadar olan beldelerde 11 
Nüfusu 20.001 - 50.000'e kadar olan beldelerde 15 
Nüfusu 50.001 - 100.000'e kadar olan beldelerde 25 

^ S ^ ^ P ^ ^ ^ İ : ^ S N ü f u s u 10°.001 - 25Ö.000'e kadar olan beldelerde 29 
t*-*. . - . - . - Nüfusu 250.001 - 500.000'e kadar olan beldelerde 35 

Nüfusu 500.001 - l.OOO.OOOfa kadar olan ıbefdelerdte 45 
Nüfusu 1.000.000'dan fazla olan beldelerde 55 

Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 

Büyük şehirlerde seçilecek belediye meclisi üyeleri sayısı İ4^| 

MADDE 6. — A) Büyük şehir belediye hudutları içindeki ilçe seiçm çevresi için, tespit edilen üye 
sayısının her ilçe için beşte biri alınarak, bulunacak toplam sayı büyük şehir meclisi üye sayısını belirler. 

Bu hesaplamada artık oylar nazara alınmaz. 

B) Yedek üyelikler aynı usulle hesaplanır. 

Tespit ve ilan 

MADDE 7. — Teklifin yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim günü 

MADDE 8. — Teklifin sekizinci maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçilme yeterliliği 

MADDE 9. — En az altı ay süre »ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak ve 2839 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, 25 yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61 ve 76 ncı maddeleri gereğince görevden alınan belediye başkam 
ve belediye meclisi üyeleri ile 1913 tarihli Idarei Umumiyei Vilayat Kanununun 125 inci maddesine göre 
feshedilen il genel meclisinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi (S. Sayışı: 2) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim Günü İşleri 

Adaylık 

MADDE 10. — Anayasada ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan 
her vatandaş, bir siyasî parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi, üyeliğine, belediye başkanlığına 
veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. Bir siyasî partiden il genel meclisi üyesi, belediye baş
kanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tes
pit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde aday tespiti için yapılacak önseçim, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
milletvekilliği tesbiti için kabul ettiği sistem uyarınca yapılır. 

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ile 51 inci maddelerinde adı geçen «Yüksek Seçim Kurulu» yerine «İlçe 
Seçim Kurulları», «Siyasî Parti Genel Başkanlığı» yerine «Siyasî Parti İlçe Başkanlıkları» aynı işlemleri ya
parlar. 

Ayrıca i . 

a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çev
resi için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; 

İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı 
aday belirlenir. 

b) önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve tjelediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği 
için ilçedir. 

c) Mahallî idareler seçimleri için, siyasî partiler merkez adayları gösteremezler. 
Bir siyasî partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapamadığı önseçim çevresinden adaylarını 

ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. 
Mahallî idareler seçimlerinde adaylardan özel aidat veya teminat alınmaz. 

Eksik adaylıkların tamamlanması . 

MADDE 11. — Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, 
ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa o parti o seçim 
çevresinden eksik liste ile ilgili seçime katılamaz. 

Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi kaçırmamak amacı ile eksik listeyi tamam
lama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir. 

Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri ı 

MADDE 12. — Siyasî partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini 
ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç 10 gün sonraki gün saat 17.00'ye 
kadar verirler. 

İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilân ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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iKİNCt BÖLÜM 

Seçim öncesi İşleri 

Adaylık 

MADDE 10. — Anayasada ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan 
her vatandaş, bir siyasî parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına 
veya belediye meclisi üyeliğine adaylığım koyabilir. Bir siyasî partiden il genel meclisi üyesi, belediye baş
kam veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tes
pit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde, aday tespiti için, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun milletvekilliği 
adaylığı için kabul ettiği sistem uyannca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki 
bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır. 

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen «Yüksek Seçim Kurulu» yerine «ilçe 
seçim kurulları», «siyasî parti genel başkanlığı» yerine «siyasî parti ilçe başkanlıkları» aym işlemleri yapar
lar. 

Ayrıca : 
a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi 

için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; 
İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı 

ayrı; 
Aday belirlenir. 
b) önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; II genel meclisi üyeliği 

için ilçedir. 
c) Mahallî idareler seçimleri için, siyasî partiler merkez adayları gösteremezler. 
Bir siyasî partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapamadığı önseçim çevresinden adaylarım 

ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder. 
Mahallî idareler seçimlerinde adaylardan özel aidat veya teminat alınmaz. 

Eksik adaylıkların tamamlanması 

MADDE 11. — Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, 
ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim 
çevresinden, eksik liste ile ilgili, seçime katılamaz. 

Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, sureyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama 
yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir. 

Siyasî partilerin aday listelerini vermeleri 

MADDE 12. — Teklifin onikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Bağımsız adayların müracaatı , 

MADDE 13. — İl genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği veya belediye başkanlığıma bağımsız ola
rak adaylığını koymak isteyenler seçime katılacakları seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkan
lığına, bu kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile başvurur
lar. 

Başvurunun, en geç oy verme tarihinden 30 gün önceki gün saat 17.00'ye kadar yapılması şarttır. 
îlçe seçim kuralıları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler ha

linde lan ederler,ı 

Adaylara karşı itiraz > 

MADDE 14* — Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz 
edilebilir. İtirazlar, ilçe seçüm kurulunca en geç 2 gün içinde karara bağlanır,: İlgililer kararlara karşı iki gün 
içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. 11 seçim kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

Siyasî partilerin aday üstelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, ilçe seçim 
kurulunun tebliğinden itibaren 5 gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde siyasî partiler o se
çim çevresinde listelerinin eksik (kaldığı seçime katılma hakkını fcayibederler. 

Adayların incelenmesi. 

MADDE 15. — İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme 
sonucunda bu kanunda yazılı, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu 
geçici ilan tarihinden itibaren, 2 gün içinde ilgili adaya ve siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler. 

İlgili aday ve mensubu olduğu siyasî parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kuruluna 
itiraz edebilir. II seçim kurulu bu itirazı en geç 2 gün içinde kesin karara bağlar. 

İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. Siyasî parti adayları hakkında 9 uncu 
maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Adayların ilânı', 

MADDE 16. — Adaylık kesinleştikten sonra' ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden 
önceki, 20 nci günü ilkn eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itiba
ra alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden 
sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir. 

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının adaylığı 

MADDE 17. — İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanları, seçime girdikleri çev
reden adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için, görevlerinden istifa zorunda değildirler^ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Günü işleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 

MADDE 18. — İl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ayrı 
ayrı oy pusulası tanzim edilir. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi (S. Sayısı; 2) 
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Bağımsız adayların müracaatı 

MADDE 13. — ti genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığına bağımsız ola
rak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu baş
kanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile baş
vururlar. 

Başvurunun, en geç oy verme tarihinden 30 gün önceki gün saat 17.00'ye kadar yapılması şarttır. 
İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler ha

linde alışılmış usullerle ilan ederler. 

Adaylara karşı itiraz 

MADDE 14. — Teklifin ondördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adayların incelenmesi 

MADDE 15. — İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme 
sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu 
geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler. 

İlgili aday veya mensubu olduğu siyasî parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il seçim kurulu
na itiraz edebilir. İl seçim kurulu bu itirazı en geç iki gün içinde kesin karara bağlar. 

İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkım kaybeder. Siyasî parti adayları hakkında 14 ün
cü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Adayların ilanı 

MADDE 16. — Teklifin onaltıncı maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

// genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının adaylığı 

MADDE 17. — Teklifin onyedinci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının sekli 

MADDE 18. — İl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye başkanları seçimleri için ay
rı ayrı oy pusulası tanzim edilir. 

ra-klye Büyük Millet (Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Siyasî partiler için, bu Kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konmuş adayların adlarını gösteren ba
sılı oy pusulaları, bağımsız adaylar için yalnız bir bağımsız adayın adı ve soyadı basılı veya yazılı oy pu
sulaları kullanılır. 

Belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında asıl ve yedek üyeler, aynı kâ
ğıda, yukarıda asıl, altta yedek üyeler ve biribirine karışmayacak şekilde ayrılmış olarak sıralanır. 

Oy pusulalarının seçmen tarafından kullanılmasında lüzumlu olan zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca ilçe seçim kurulları tarafından temin 
ve sandık başında hazır edilir. 

Oyların kullanma şekli 

MADDE 19. — Mahallî idareler seçimlerinde; 
a) Belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları aynı zarfa, 
b) îl genel meclisi üyeleri seçimine ilişkin oy pusulası başka bir zarfa konularak belirlenen sandıklara 

atılır. 

Geçerli sayılmayan oylar 

MADDE 20. — İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde; 
1. Seçime katılmış olan siyasî partilerin adaylarından veya bu adaylarla bağımsız adaylardan veya sa

dece bağımsız adaylardan oluşmuş her çeşit karma oy pusulaları, 
2. Siyasî parti adayları için basılı oy pusulalarından başka oy pusulaları, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy pusulaları, 
4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine ait olduğu belli olmayan oy pusula

ları, 
5. Bir zarf içinden birden fazla siyasî partiye veya bir siyasî parti ile bağımsız aday veya adaylara ait 

oy pusulaları, 
Birlikte çıkarsa geçerli sayılmaz. 

Seçime katılan siyasî partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy pusulalarında yazılı adayların ad
ları, baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen tara
fından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine baş ka adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy pusujaları, 
hangi siyasî partiye ait olduğu belli olmak şartıyla, eksiksiz oy pusulası olarak hesaba katılır. Bir zarftan 
bir siyasî partinin oy pusulalarından birden fazla çıkması halinde bunlar tek oy olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy pusulasında birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy verilmiş sa
yılır. 

Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinde yazılı şartlara uymadıklarından seçime katılma hakkını kaybet
miş olan siyasî partilere verilmiş, bulunan oylar hesaba katılmaz. 

İlçe seçim kurullarınca kanuna uygun olarak hazırlanıp sandık kurullarına verilen özel zarflar içinde kul
lanılmayan oylar açılmaksızın bir tutanağa bağlanarak saklanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Saym: 2) 
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Siyasî partiler için, bu Kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konmuş adayların adlarmı gösteren basılı 
oy pusulaları, bağımsız adaylar için yalnız bir bağımsız adayın adı ve soyadı basılı veya yazılı oy pusulalan 
kullanılır. 

Belediye meclisi üyelerine ve il genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında asıl ve yedek üyeler aynı 
kâğıda, yukarıda asıl, altta yedek üyeler ve birbirlerine karışmayacak şekilde ayrılmış olarak sıralanır. 

Oy pusulalarının ebadı, şekli ve kâğıdın rengi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir^ 
Oy pusulalarının seçmen tarafından kullanılmasında lüzumlu olan zarflar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından te
min ve sandık başında hazır edilir. 

Siyasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından düzenlenen oy pusulaları sandık kurullarında hazır bulun
durulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlıklarına da yeteri kadar verilir. 

Sandık kurullarında herhangi bir sebeple oy pusulası kalmadığı takdirde siyasî parti veya bağımsız aday 
temsilcilerinin vereceği oy pusulaları sandık kurulu başkanı tarafından kapalı oy verme yerine konulur. 

Oyların kullanma sekli 

MADDE 19. — Teklifin ondokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Geçerli sayılmayan oylar 

MADDE 20. — ti genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığı seçimlerinde; 
1. Seçime katılmış olan siyasî partilerin adaylarından veya bu adaylarla bağımsız adaylardan veya sade

ce bağımsız adaylardan oluşmuş her çeşit karma oy pusulaları, 
2. Siyasî parti adayları için basılı oy pusulalarından başka oy pusulaları, 
3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy pusulalan, 
4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine ait olduğu belli olmayan oy pusulaları, 
5. Bir zarf içinden birden fazla siyası partiye veya bir siyasî parti ile bağımsız aday veya adaylara ait 

oy pusulalan, 
6. Seçmenin kimliğini belirten yazı bulunan oy pusulaları, 
7. Üzerinde çift mühür bulunan zarfa konulan oy pusulalan, 
Birlikte çıkarsa geçerli sayılmaz. 

Seçime katılan siyasî partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan basılı oy pusulalarında yazılı adayların adları, 
baskıda silinmiş veya yanlışlıkla mükerrer ve o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen tarafından ta
mamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy pusulaları, hangi siyasî 
partiye ait olduğu belli olmak şartıyla eksiksiz oy pusulası olarak hesaba katılır. Bir zarftan bir siyasî par
tinin oy pusulalarından birden fazla çıkması halinde bunlar tek oy olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy pusulasından birkaç defa yazılmış olsa bile o adaya bir oy verilmiş sayılır. 

Bu Kanunun 11 ve 14 üncü maddelerinde yazılı şartlara uymadıklarından seçime katılma hakkını kay
betmiş olan siyasî partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz. 

tlçe seçim kurullarınca kanuna uygun olarak hazırlanıp sandık kurullarına verilen özel zarflar içinde kul
lanılmayan oylar açılmaksızın bir tutanağa bağlanarak saklanır.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Tutanağa geçirme 

MADDE 21. — ilçe seçim kurulu sandık kurullarından gelen tutanakları belediye başkan ve meclis üye
leri seçimi için beldeler, il genel meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle birleştirerek o seçim çevresindeki; 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu kullanan seçmen sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak hesaba katılan oy pusulası sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını, 
f) Seçime katılmış olan siyasî partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı geçerli oy miktarını 

gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimlerden Sonra Yapılacak İşler 

Seçilenlerin tespiti 

MADDE 22. — Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe se
çim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday başkanlığa seçilmiş olur. 

// genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti 

MADDE 23. — A) Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye 
meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve 
bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan geriye oyu kalmayan siyasî 
partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz. 

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasî partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan 
oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce l'e sonra 2'ye, sonra 3'e ... Şeklinde devam edilmek suretiyle 
o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasî parti 
ayırımı yapmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclis üye tamsayısı ka
dar üyelikler, bu payların sahip olan siyasî partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına gö
re tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek su
retiyle, tahsis yapılır. 

B) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 
İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin kazandıkları il genel veya 

belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur. 
C) A ve B bentlerindeki söz konusu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır buluna

bilirler. 
Kazananlara, il seçim kurulları tarafından, seçim tutanakları verilir. 
ilçe seçim kurulu başkanı il genel veya belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 

suretini o seçim çevresinde derhal, alışılmış usullerle ilan ettirir; bir suretini de bir hafta süre ile üçe seçim 
- kurulunun kapısına astırır. 

D) Yedek üyelikler için de (a), (b) ve (c) bentleri hükümleri, ayrı olarak uygulanır. Siyasî partilerin ka
zandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sıra ile tespit olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Tutanağa geçirme 

MADDE 21. — Teklifin yirmibirinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabuî edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimlerden Sonra Yapılacak tşler 

Seçimlerin tespiti 

MADDE 22. — Teklifin yirmiikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

// genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti 

MADDE 23. — A) Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye 
meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve 
bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan 
siyasî partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz. 

v 
Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasî partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan 

oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce l'e sonra 2'ye, sonra 3'e .... şeklinde devam edilmek suretiyle 
o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasî parti 
ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı 
kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasî partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına gö
re tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek su
retiyle, tahsis yapılır. 

B) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 
ilçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin kazandıkları il genel veya 

belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur. 

Kazananlara, il seçim kurulları tarafından, seçim tutanakları verilir. 
İlçe seçim kurulu başkanı il genel veya belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 

suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim 
kurulunun kapısına astırır. 

C) Yedek üyelikler için de (A) ve (B) bentleri hükümleri, uygulanır. Siyasî partilerin • kazandıkları 
yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sıra ile tespit olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {$. Sayısı: 2) 
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Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 24. — Seçim tutanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların si
yasî partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap 
sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre, seçilmiş oldukları an
laşılanların il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır, il seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesin
leşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür. 
Yukarıdaki fıkralar dışında, Meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği 

takdirde, tutanağı iptal olunan Meclis üyesi yerine, mensup oldukları siyasî parti listesindeki sıraya göre, 
belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

îl seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 130 uncu maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde, Yüksek Se
çim Kuruluna itiraz edilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçim Sonuçlarının İlanı 

MADDE 25. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, se
çimin genel sonucunu ilan eder. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanması 

MADDE 26. — Devlet istatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek belge
lere dayanarak seçim çevreleri itibarıyla sandık tutanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl 
içinde yayımlar. 

Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi 

MADDE 27.; — Ü genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, vali, bele
diye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, belediye başkanı meclise katılacak yedek üyelerin 
adım yetkili seçim kurulundan sorar ve adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan 
süreyi tamamlar. 

Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasî 
partiden olur. 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan asıl 
üyelik bir bağımsıza ait ise parti ayırımı yapılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üye
liğe davet edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Büyük şehir meclisine katılacak üyeler 

MADDE 24. -=- A) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir meclisi üyeleri, her ilçe 
için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiy
le bulunur. 

B) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır. 

Seçimin ve tutanağın iptali 

MADDE 25. — Teklifin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca 25 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

BEŞlNCÎ BÖLÜM 

Seçim Sonuçlarının îlanı 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı 

MADDE 26. — Teklifin 25 inci maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanması 

MADDE 27. — Teklifin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi 

MADDE 28. — Teklifin 27 nci maddesi Komisyonumuzca 28 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Bir siyasî parti listesinde, meclis asıl üyeliğine eçildikten sonra, başka bir siyasî partiye geçen veya ba
ğımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyeliklerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup 
oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağrılır. 

Seçimlerin yenilenmesi 

MADDE 28. — Seçim dönemi sonundan ömce, 
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline (karar verilmesi, 
b) Belediye meclisi veya il genel meclisi yetkili organlarca feshi, 
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması ve meclis üye sayı

sının yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi, 
d) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması hallerinde, durumu bildirmesi üzerine ilçe se

çim kurulunca o çevrede söz konusu organ için yeniden seçim yapılmasına karar verilerek, durum ahşılmış 
usullerle ilân edilir. 

Bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pazar oy verme günüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 

Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 

iMADDE 29. — A) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1000'e kadar olan köylerde 8, 
Nüfusu 1001 - 2Q00 arası olan köylerde 10 üye 

Oyların itasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1000'e kadar olan köylerde ilk 4 üye, 
nüfusu 2000'e kadar olan köylerde ilik S üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

B) Mahalle ihtiyar heyetine 8 üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan 4 üye asıl geri ka
lanlar ise yedek üye olur. 

Adaylık ve seçilme yeterliği 

MADDE 30. — Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar he
yeti üyeliği seçimlerimde adaylık usulü yoktur. 

En az 6 aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu 
Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak 
kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir, 

Seçim çevresi^ oy verme ve seçim sistemi 

MADDE 31. — Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi 
için köy; seçim çevresidir. -

Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi için oy kullanılır. 
Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurul

ların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası ayrı ayrı zarflarla oy sandığına atılırs 

Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılır. 

Türkiye Büyük İMilleH Meclisi l(S. Sayısı : 2) 
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Seçimlerin yenilenmesi 

MADDE 29. — Seçim dönemi sonundan önce, 
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi, 
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 sa

yısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi, 
d) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması, 
Hallerinde mülkî amirin durumu derhal bildirmesi üzerine, ilçe seçim kurulunca söz konusu organ içiu 

yeniden seçim yapılmasına karar verilerek, durum alışılmış usullerle ilan edilir. 
Bu ilandan sonra gelen 60 ncı günü takip eden ilk Pazar oy verme günüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 

Köy ve Mahalle Muhtarları, !Köy İhtiyar Meclisi ve 'Mahalle İhtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 

MADDE 30. — A) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; 
Nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde 8 
Nüfusu 1 001 - 2 000'e kadar olan köylerde 10 
Nüfusu 2 OOO'den fazla olan köylerde 12 
Üye seçilir. 

oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 000'e kadar olan köylerde ilk dört 
üye nüfusu 1 001 - 2 000'e kadar olan köylerde ilk beş üye ve nüfusu 2 OOO'den fazla olan köylerde ilk altı 
üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

Adaylık ve seçilme yeterliği 

•MADDE 31. — fKöy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar 
heyeti üyeliği seçiırilerinde adaylık usulü yoktur. 

En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturma t şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk Vatandaşı, bu 
Kanunda ve bu IKanunun atıf yaptığı diğer Kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak 
kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. 

442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 4541 sa
yılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine 
göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler. 

Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi 

MADDE 32. — Teklifin 31 inci maddesi (Komisyonumuzca 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 
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Diğer işlemler 

MADDE 32.; — Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar meclisi seçimlerinde diğer işlemler bu Kanunda ve bu 
Kamunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul ve esaslara göre yürütülür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca yeni il genel meclisi seçimleri yapılarak ü genel meclis
leri ilk toplantılarını yapıncaya kadar 25 . 9 . 1980 gün ve 2304 sayılı Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca yeni belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri seçilince
ye kadar, 25.9.1980 gün ve 2303 sayılı 3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 
16.8.1981 gün ve 2508 sayılı, 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü 
maddenin değiştirilmesine. Ve bu Kanuna 3 üncü geçici madde eklenmesine dair Kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk mahallî idareler seçimle
rinde, siyasî partilerin aday tespiti için önseçim yapılmaz. Bu seçime mahsus olmak üzere siyasî partiler, 
adaylarını aşağıdaki usullere göre tespit ederler : 

illerde : 
il merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe beldelerinin belediye başkanları ile 

belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarına, siyasî partilerin il ve 
merkez ilçe idare kurulları birlikte toplanarak; 

ilçelerde : 
ilçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe beldelerinin belediye başkanları ile belediye mec

lis üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden il genel meclisi üyeleri adaylarına, 
Siyasî partilerin ilçe idare kurulları toplanarak; 
Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulu nun tensip ve tasdikine sunarlar. 
Merkez karar ve yönetim kurulunun, her isteği aynen kabul veya değiştirerek tasdik etmesi ile adaylar 

tespit olunur. 
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Boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği için seçim yapılması 

MADDE 33. — Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ihtiyar meclisi 
veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı olarak ilgili seçim kuruluna ve mahallin en büyük mülkiye amirine 
bildirmek zorundadır. 

Boşalan muhtarlıklar için her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar 
muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından atanacak muhtar vekili .tarafından yürütülür. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilme
sinden sonra üye tamsayısının, Iköylerde tabiî üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar durumu bir 
hafta içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmeye 
mecburdur. 

IBu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınoı durum 48 saat içinde ilan edilir. İlan tarihinden sonra 
gelen 60 inci günü takip eden ilk pazar günü oy verilir. 

İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşal
mış ise, Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber yapılır. 

Diğer işlemler 

MADDE 34. — Teklifin 32 nci maddesi Komisyonumuzca 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin geçici üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük iMillet Meclisi (S. Sayısı : 2) \ 



— 26 — 

(Teklif) 

GEÇÎGÎ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiğinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kü
tüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde mahallî idareler seçimlerine 
hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 2.500 lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Propaganda serbestliği 

MADDE 33. — Mahallî idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun dairesinde serbesttir. 

Ancak 298 sayılı Kanunun 52 -. 55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyonda propagandaya 
ilişkin hükümleri, 52 nci maddenin son bendi hariç, bu seçimlerde uygulanmaz. 

Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama 
MADDE 34. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin 

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna ayklrı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 
MADDE 35. — 28.7.1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
18.7.1963 gün ve 287 sayılı §ehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 

4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı kanunların kaldırılması hakkında Kanun. 
19.7.1963 günlü ve 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilayat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bazı 

kanunların kaldırılmasına dair Kanun. 
19.7.1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
İle diğer kanunların bu Kanun hükümlerine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır, 

Yürürlük 
MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 37. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçimde, seçmen kü
tüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde mahallî idareler seçimlerine 
hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 2.500 lira para 
cezası ile cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda, seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük şehir yönetiminin 
hukukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden ilk seçim tarihinden önce, kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahallî idareler seçim
lerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleşti
rilerek kullanılır. 

Güncelleştirme sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması, listede ismi bulunmayanlar ile seçim gününe 
kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazılması suretiyle yapılır. 

Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir, 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Propaganda serbestliği 

MADDE 35. — Teklifin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca 35 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama 
MADDE 36. — Teklifin 34 üncü maddesi Komisyonumuzca 36 ncı madde olarak aynen kabul edil

miştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve kanun maddeleri 
MADDE 37. — Teklifin 35 inci maddesi Komisyonumuzca 37 nci madde olarak aynen kabul edil

miştir, 

Yürürlük 
MADDE 38. — Teklifin 36 ncı maddesi Komisyonumuzca 38 inci madde olarak aynen kabul edil 

mistir. 

Yürütme 
MADDE 39. — Teklifin 37 nci maddesi Komisyonumuzca 39 uncu madde olarak aynen kabul edil

miştir. 
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