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S.

SAYISI

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve 11 arkadaşının,
6834 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası ( 2 / 2 1 7 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
6010 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde
eklenmesi hakkındaki 6834 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tek
lifi kanunimi?; ve esbabı mucibe lâyihası lef fen takdim kılınmıştır.
. Teklifimizin kanuniyet kesbetmesi için gereken muamelenin icrasına delâlet buyurulmasını say
gı ile arz ve rica ederiz.
7 . XI . 1958
Yozgad Mebusu
0. Lûtfi
Erzurumluoğlu
Samsun
E. Anıt
Sinob
Ö. Özen

Gazianteb
S. Kuranel
Samsun
S. Çonoğlu
Sinob
H. Özkan

Gazianteb
A. Ocak
Samsun
Ş. Uluçay
Sinob
M. Pınar

Kocaeli

S. Yalım
Sinob
Kuruoğlu
Yozgad
N. Kurban

N.

ESBABI MUCİBE
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin dört senede bir yapılmasını
âmir bulunan 6834 sayılı Kanun gereğince mezkûr seçimlerin 1958 yılı 30 Kasım Pazar günü yeni
lenmesi iktiza etmektedir.
1959 yılı Eylül ayında vilâyet umumi meclisi, Kasım ayında belediye meclisi seçimleri yapılacak
ve köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ay
nı yıl içerisinde yapılması suretiyle aynı karakterdeki seçim faaliyelerinin tevhidinde faide mülâ
haza etmekteyiz.
Bu arada 1957 yılında yapılan milletvekilleri seçiminde iktidar ve muhalefet olarak birle§ilen
noktalardan birisi de seçim kütüklerinin aksaklığıdır. Bu yıl içerisinde seçim kütüklerindeki bu
aksaklığın giderilmesi için de milletvekili olarak bâzı çarelerin düşünülmesi ve tedbirlerin alınması
zarureti karşısında olduğumuz da şüpheden varestedir. Kaldı ki, bu sene son hazırlıkları ikmal
edilmiş olan köy ve belediye kanunlarının Yüksek Meclisçe kabul ve tasvip buyrulacağım da, bu
kanunlar üzerinde bizzat meşgul olan naçiz bir arkadaşınız olarak, zan ve tahmin etmekte ol
duğumuzdan, bu kanunların neşri ile yeniden seçimlere gidilmesi maddi ve mânevi birtakım bü
yük külfetler doğuracağı kanaat ve mülâhazası ile işbu kanun teklifimizi yapmış bulunuyoruz.
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YOZGAD MEBUSU ÖMER LÛTFİ ERZU
RUMLUOĞLU VE 11 ARKADAŞININ TEK
LİFİ
6010 sayıh\ Kanunun ek 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu (kanuna muvakkat bir madde
eklenm,esi hakkındaki 6834 sayılı Kanunun mu
vakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 6834 sayılı Kanunun muvakkat
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
MUVAKKAT MADDE — Şehir ve kasabalar
da halen vazife görmekte bulunan mahalle
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddet

leri 1959 yılı Kasım ayının sununa kadar devam
eder.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
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