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durum şu; bâzı vilâyetlerde valiler belediye re
isliklerini uhdelerine almışlardır. Yani alay ko
mutanının taburu uhdesine alması gibi.

îl genel ve belediye meclisleri ile mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevle
rinin ua şeiaıme dair kanun tasansı

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İHSAN
KIZILOĞLU — Efendim, tamamen sorumlu
dur. Belediye hizmetleri bakımından, il idaresi
Kanununa tâbi olarak sorumlulukları vardır.
Kaymakam, nahiye müdürü ve köyde belediye
varsa köy muhtarı tamamen sorumludur efen
dim.
KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim,
böyle ise vali başka işlerle uğraşacak. Bu du
rum ise kendi işlerini engeller, zedeler.

MADDE 1. — il genel ve belediye meclisle
riyle il daimî ve belediye encümenlerini, mahalle
muhtar ve ihtiyar heyetlerini feshetmeye ve bu
meclislerle encümenlerinin görev ve yetkilerim
üç kişiden az olmamak, meclis ve encümen için
yalnız bir komisyon teşkil edilmek üzere tesbit
ve tâyin edeceği komisyonlara vermeye,
Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görev
ve yetkilerini de vali ve kaymakamlarca tâyin
edilecek şahıslara vermeye İçişleri Bakanı yet
kilidir.
içişleri Bakanı (1) nci fıkradaki yetkilerini
kısmen veya tamamen valilere verebilir.
KAPLAN KADRİ — Münakaşa mevzuu
olan meseleyi daha vazıh bir hale getirmek için
bu maddeye şöyle bir şey ilâve etmek müm
kün müdür? İkinci bende «Mahalle muhtar ve
ihtiyar heyetlerinin görev ve yetkilerini de vali
vo kaymakamlarca tâyin edilecek memur olmıyan tarafsız şahıslar veya bulunmadığı takdir
de mahallin her bakımdan itimadını kazanmış
olan partili şahıslardan birisi» dense şimdiye
kadarki,
tatbikat da düzelmiş olmaz mı?

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI MUHARREM İHSAN
KIZILOĞLU — Efendim, bilâkis işlerin bir1 el
den yapılmasını sağlar. Yerindedir bu. Ve be
lediyelerin bütçe dengesini kısmen sağlıyabilmek
de mümkün olur.
KARAVELİOĞLU K Â M l L , — Efendim;
Paşam, son fıkradan benim haberim yok buyur
dular. Muhtemel ki Bakanlar Kurulunca Pa
şamın haberi olmadan konmuştur. Bir kısım
kanunlarla çıkacak hususları ihtiva etmektedir.
Bunun İktisadi Komisyonda mütalâa edilmesi
gerekir. Demek ki Paşam kanunu tatminkâr
buluyorlar.
MUHARREM İHSAN KIZILOĞLU — Ta
dil ettiğimiz kısımda, Ankara, istanbul ve iz
mir belediyelerinin iktisadi işletmeleri olduğu
için, bir değişiklik vardır. Meselâ Ankara'nın
EGO, izmir'in ESHOT, istanbul'un İETT teşek
külleri gibi...
Yalnız, son maddedeki yürürlük tarihi tatbi
kat tarihinden itibaren olursa daha iyi ve doğ
ru olacaktır.
BAŞKAN — Fazıl Bey.
AKKOYUNLU FAZIL —- Efendim, Ahmet
E" arkadaşımız vazgeçtiğine göre bu kanunun
sözcülüğünü ben yapacağım.
BAŞKAN — Muzaffer Bey.
ÖZDAĞ MUZAFFER — Arkadaşlar, halen
mevcut tatbikatı kanunlaştıran bu tasarı üzerin
deki görüşmelerin kifayetini teklif ediyorum.
BAŞKAN — Kifayet teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini kabul edenler,... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANI MUHARREM İH
SAN KIZILOĞLU — Bu itirazlara yol açar.
Çünkü kanunun içerisine parti kelimesini koy
mak bugünkü itirazları önlemez devam ettirir.
Nitekim, bugün bu yüzden büyük zorluklar için
deyiz. Binaenaleyh ne (memur) ne de (par
ti) kelimesi kanunda yer almamalıdır. Kanun
metninde mukayyet ve rejit kelimelerin kulla
nılmasını yerinde bulmuyorum. Elastikiyeti mu
hafaza etmek daha uygun olur kanaatindeyim.
O bakımdan partisiz ve tarafsız memur kelime
sini koymadık. Çünkü her yerde -böyle memur
bulmak imkânı yoktur, öğretmen ve ihtiyar he
yetleri, kaymakam ve valilerin murakabesi al
tında cereyan edebilir. Onun için bu mahzurlu
telâkki edilir.
BAŞKAN — Efendim, ben de arkadaşımı
zın fikrindeyim. Biz, normal seçimlere kadar
bunu tatbik .edeceğimize göre, tatbikatta Sayın
içişleri Bakanının ve arkadaşlarımızın da dedik
leri gibi bâzı aksaklıklar olmuştur. Fakat, bu
gün artık yerine oturmuş bir idare bunları daha
iyi şekle sokmak yetkisinde ve zorundadır. Bu

