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Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili
ne dair olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek bi
rinci maddesinin tadili ve aynı kanuna geçici bir madde eklenme
si hakkındaki 6010 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası ve İçişleri Komisyonu raporu (1/645)
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun
ek birinci maddesinin tadili ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 6010 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesinin tadili hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince 15. VII. 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının
esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5671 sayılı Kanunun
ek birinci maddesi seçimin Şubat ayının ilk Pazarına raslıyan günde yapılmasını ve geçici mad
desi de halen vazife başında bulunan muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni sürelerinin 1953 yılı
Şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini ve bu seçimlerin köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimini
idare edecek olan ilce seçim kurullarınca idare edileceğini açıklamakta idi. Bilâhara memleke
timizin muhtelif bölgelerinde Şubat ayında seçim yapmak zorluğu göz önünde bulundurularak
(5998) sayılı Kanunla köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin Kasım ayının ilk Pazar gününde
yapılması kabul olunmuş hem buna mütenazır olmak ve hem de bu seçimleri idare edecek olan
seçim kurullarının aynı zamanda mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerini de yapmak sure
tiyle idareyi fazla masrafa duçar etmemek gayesiyle bu seçimlerin de Kasım ayının ilk Pazar gü
nünde yapılması (6010) sayılı Kanunla kabul olunmuştu.
Halen Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmekte olan Köy kanunu tasarısının Meclisin bu
çalışma devresi içinde kanuniyet kesbedemiyeceği ve bu sebeple Kasım ayında seçim yapıldıktan
sonra yeni tasarının kanuniyet kesbetmesini mütaakıp ikinci bir seçime daha gidilmesi ve fuzuli
masraf yapılması gibi mahzurları önlemek bakımından köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin
1954 yılı Kasım ayında yapılmasını teminen bir kanun lâyihası hazırlanmış ve İçişleri Komisyo
nundan da geçerek Yüksek Meclise intikal etmiş bulunmaktadır.

_ 2—
Kannniyet kesbettiği takdirde halen vazife başında bulunan köy muhtar ve ihtiyar meclisinin
kanuni süreleri 1954 yılının Kasım ayı sonuna kadar devam edecektir.
Hem köylerle birlikte şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri
arasında devam edegelmekte olan seçim yeknesaklığı temin ve hem de 5671 sayılı Kanunun geçici
maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerini idare ede
cek olan ilce seçim kurullarının bu seçimleri de aynı zamanda idare etmek ve bu suretle de ilgili
idareleri ayrı bir seçim masrafına duçar etmemek maksadiyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
seçimlerinin de 1954 yılı Kasım ayında yapılmasını teminen işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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Yüksek Reisliğe
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesinin tadili ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 6010
sayılı Kanunun muvakkat maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihası İçişleri Vekilinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü :
Hükümet esbabı mucibesinde belirtildiği üze
re köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin
1954 Kasım ayına bırakılması hakkındaki kanun
lâyihası komisyonumuzca kabul edilmiş bulun masına ve her iki seçimlerin de aynı kaza seçim
kurulları tarafından yapılacağına göre yalnız
mahalle ihtiyar heyeti seçimlerini yapmak üzere
bu seçim kurullarının teşkili büyük masrafı mu
cip olacağı cihetle buna mahal kalmamak üzere
şehir ve kasabadaki mahalle muhtar ve ihtiyar
heyetleri seçimlerinin de 1954 Kasım ayma bıra
kılması ve buna göre halen vazife görmekte olan
ihtiyar heyetlerinin vazifelerinin de 1954 Kasım
ayı sonuna kadar devam etmesine mütedair olan
Hükümet lâyihası aynen kabul edilmiştir.

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi temennisiy
le, Umumi Heyete arzdilmek üzere Yüksek Ri
yasete sunulur.
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HÜKÜMETİN TEKLÎPt
Şehir ve kasabalarda mahalle murtar ve ihtiyar
heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin
kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek bi
rinci maddesinin tadili ve ayni kanuna geçici bir
madde eklenmesi hakkındaki 6010 sayılı Kanunun
muvakkat maddesinin tadili hakkında kanun
lâyihası
MADDE 1. — 6010 sayılı Kanunun ikinci
maddesiyle eklenmiş olan geçici madde aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir:
GEÇÎCÎ MADDE — Şehir ve kasabalardahalen vazife görmekte olan mahalle muhtar ve
ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1954 yılı
Kasım ayı sonuna kadar devam eder.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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