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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ge
rekli çoğunluğun bulunmadığı saptandığından; 

29 . 8 . 1977 Pazartesi günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.08'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Rahmi Erdem Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 

i>9<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. i BAŞKAN — Görüşmeler için gerekli çoğunluğu-
(Yoklama yapıldı) I muz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Muhtar Ödenek ve sosyal güvenlik yasası i biyle yapıldığından, Gündeminin içinde bulunan mak-
tasarısınm Millet Meclisince kabul olunan metni ve j şada matuf konu görüşülecektir; diğer konuları gö-
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan ko- j rüşmek için imkân bulamıyoruz. 
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/438; C. Senato
su : H 464) (S. Sayısı : 698) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosunun bugünkü Birleşimi, Cum

huriyet Senatosu Başkanının, Cumhuriyet Senatosu
nu özel bir gündemle toplantıya davet etmesi hase-

(1) 698 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Bu sebeple gündem, dışı görüşmelere ve sunuş
lara yer vermeden Başkanlığımıza intikal etmiş bu
lunan Bütçe ve Plan Komisyonu tezkeresinde, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi istenilen 698 Sıra Sa
yılı «Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ta
sarısının» müzakeresine başlıyoruz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıibralıimoğlu. 
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güvenlik yasası tasarısının sosyal bünyemize, kurum
larımıza ve ilgililere sağlayacağı yararlar gözetilerek 
gündemdeki bütün işlere öncelik tanımak suretiyle ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz» diyor
lar, böyle bir talepte bulunuyorlar. 

Bu talebin leh ve aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Olmadığına göre, gündemdeki bü
tün işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının görüşülmesinde Hükümeti, Sos
yal Güvenlik Bakanlığının yazısı ile bildirildiği üzere, 
Birinci Hukuk Müşaviri Attilâ Köymen temsil ede
cektir. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Sözcüsü Sayın Demir 
Yüce buyurun. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Bu
gün, Çukurova'da, Ege'de, Antalya'da ve Güneydoğu' 
da pamuk mahsulü idrak edilmektedir. Hükümet ta
rafından taban fiyatları tayin edilmediği için çiğitli 
pamuk, kiloda birkaç lira noksanına aracılar tarafın
dan kapatılmaktadır. 100 milyonlar hatta milyarlar 
bu suretle üretic'nin kesesinden aracılara gitmekte
dir, Bu konuyu, gündem dışı kürsüye getirmek için 
önerge vermiştim; lütfederseniz umumî efkâra ve Ge
nel Kurula arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gündem dışı konuşma tale
binde bulunmak üzere birçok müracaatlar olmuştur. 
Bu müracaatları, biraz evvel size arz etmiş olduğum 
sebeple değerlendirmek imkânını bulamadık. Sizin 
müracaatınızı da bu arada değerlendirmek imkânını 
bulamadığımızı arz etmek durumundayım. Siz mese
leyi, kamuoyuna, Hükümeti sair imkânlarla ulaştır
mayı deneyeceksiniz; şu anda yapılacak başka bir 
msınmeîemiz yoktur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, bir 
konuyu da izin verirseniz ben sormak istiyorum. 

Açıklamanızda, «Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
özeî bir gündemle bugün Cumhuriyet Senatosunun 
toplanmasını istemiştir» dediniz. Bu özel gündem 
nedir?.. Eğer bu özel gündemle, olağanüstü bir çağın 
kasdediyorsamz bu konuda görüşme açmanız lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosunun bundan evvelki Birle

şimde de arz ettiğimiz üzere, Danışma Kurulunun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına vermiş olduğu is-
tlş.arî bilgiye dayanmak suretiyle ve bugün kesinle
şecek olan «Muhtarlar Kanununu» görüşme konu
sunda Senato Başkanına toplantıya çağırma yetkisini 
vermesi üzerine ve bu maksatla davet edilmiş bu
lunmaktadır. 

Biz, elimizdeki gündemle bağlıyız. Elimizdeki gün
demde ve Başkanlık Divanında alınan karar muva
cehesinde bir uygulama yapıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Toplanmaz

sak tasarı kanunlaşacak. Muhtarlar, «Senatoya, göl
ge etmeyin» diyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, esas 
gündeme geçelim efendim, müsaade edin Sayın Fey-
yat. 

Sayın üyeler; 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığı, Başkanlığı

mıza müracaat ederek «Muhtar ödenek ve sosyal 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Kanun tasarısının gerekçelerinin ve maddelerinin 

tümünün okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Okunmama
sını kabul edenler... Okunmaması hususu kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde müzakere açıyo-
yonım. Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek is
teyen sayın üyeler : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Da
yı, Sayın Öner?.. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — İstemiyorsunuz. Başka söz isteyen 

sayın üye?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Da

yı, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA FAHRİ 
DAYI (Manisa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

Muhtarlara ödenek ve sosyal güvenlik sağlayacak 
olan yasa tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşünü belirtmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. 

Sayın senatörler; 
442 saydı Köy Kanununa ve şehir ve kasabaların 

mahalle muhtar ve yönetim kurullarına dair 4541 sa
yılı Yasa gereğince, gerek şehir ve kasabaların ma
hallelerinin yönetiminde, gerekse köylerin yönetimin
de köy ve mahalle muhtarları, Devlet adına sorum
luluk yüklenen kimselerdir. Köy Kanununun 10 ncu 
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maddesi uyarınca, «Köy adına söz söylemek hakkına 
sahip köy muhtarıdır» 

Muhtar, yasaları uyarınca Devletin memurudur. 
Gerek soramluluk bakımından gerek yetki bakımın
dan muhtarların diğer Devlet memurlarından bir ay
rıcalığı yoktur. 

Durum böyle olmasına rağmen, birçok sorumlu
lukları yüklenen ve kendilerinden çeşitli kamu hiz
metlerinin ifasını belediğimiz muhtarlara bugüne ka
dar Devletçe maaş verilmesi ve sosyal güvence sağ
lanması olanağı yaratdamamıştır. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi, gerek 1969 ve gerekse 

1973 ve 1977 milletvekili genel seçimleri bildirgele
rinde, muhtarlara maaş ve sosyal güvenlik sağlanma
sı görüşüne yer vermiştir. «Ak Günlere» adlı 1973 
seçim bildirgesinde bu konu aynen şöyle ifade edil
mekteydi. «Yüklendikleri kamu görevlerinin ağırlığı 
va önemi gözönünde tutularak, muhtarlara aylîk bağ
lanacak ve sosyal güvenlik sağlanacaktır.» 

1969 Seçim Bildirgesinde de aynı husus açıkça 
belirtilmiş idi. 

O zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiç 
bir siyasî parti bu konuyu aklına dahi getirmemişti. 
Hatta Cumhuriyet Halk Partisiyle «Muhtarlara maaş 
bağlayacaklar» diyerek alay etmek isteyen başbakan
lar dahi olmuştur. Adalet Partisi Genel Başkanı Baş
bakan Sayın Süleyman Demire! Cumhuriyet Senato
sunun 11 . 11 . 1969 günlü beşinci birleşiminde, Hü
kümet Programı üzerinde eleştirilere cevap verirken, 
aynen şöyle diyordu. «Cumhuriyet Senatosu Tuta
nak Dergisinin cüt 54, toplantı yılı 9, 5 nci birleşi
miyle ilgili tutanağın 258 nci sayfasından Sayın Sü
leyman Demirel'in beyanlarım okumak isterim. 

Sayın Süleyman Demirel : 
Bizim beyannamemiz içerisinde muhtarlara maaş 

yok. Cumhuriyet Halk Partisi köy kalkınması deyin
ce, köyü o kadar iyi biliyor ki, «Muhtarlara maaş 
bağladın mı köy kalkınır» diyordu. 

Yine Sayın Süleyman Demire! devam ediyor : 
Peki 200 haneli bir köyde muhtara maaş bağladınız, 
kaç para bağlayacaksınız bilmiyorum, parayı da ne
reden bulacaksınız, onu da bilmiyorum, muhtara pa
ra ödemekle köyün elektriği, suyu, yolu yapılmaz. 
600 milyon lirayı gözden çıkarabilmeyi köy kaîkm-
masıyle değil, başka şeylerle izah etmek lâzım. Peki 
muhtara bağladınız 500 lira maaş veya 300 lira maaş, 
her neyse, 200 haneli bir köy alınız, hanelerden bi
ri kurtuldu, 199'u ne olacak?..» 

Sayın Demire! böyle söylüyordu 1959'da. Ne ga
riptir ki, adı geçen Başbakan iktidarları döneminde 
alay konusu yaptığı muhtarlara maaş bağlama konu
sunu, muhalefet döneminde 13 . 5 . 1974 tarihinde 
kendi imzasıyle verdiği bir kanun teklifiyle muhtar
lara maaş bağlanmasını ister olmuştur. Süleyman De
mirel'in İ 974 yıhnda verdiği ba teklifin samimiyet 
ve inandırıcılıktan yoksun olduğu, teklifin tarihinden 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı döneminde ol
duğundan bellidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, muhtarlara maaş bağ
lanması gereğini duyduğu 1969 yılından sonra birçok 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bildirgelerimi
ze uygun olarak kanun teklifi" vermiştir. Ne var ki, 
MC döneminde bu teklifler siyasal çıkar düşüncele
riyle savsaklanmış ve giderek yozlaştırılmış ve ge
ciktirilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi 1969'dan beri muhtarla

ra maaş bağlanması ve sosyal güvenceye kavuşturul
ması tezini savunan ve bu görüşünü seçim bildirgele
rine almış olan tek siyasî partidir. Bu yasa tasarısı 
kanunlaştığında Cumhuriyet Halk Partisi daha çok 
yular önce vermiş olduğu sözü yerine getirmenin ve 
önderliğini yaptığı görüşün gerçekleşmesini görmenin 
mutluluğunu duyacaktır. 

Bugün 53 bin civarında köy ve mahalle muhtarı
mız da bu yasa tasarısı kanunlaştığında Devletten öde
nek alaca'; ve sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklar
dır. 

Sayın senatörler; 
442 sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine gö

re muhtar köyün başıdır. Köy işlerinde söz söylemek, 
emir vermek ve emri yaptırmak muhtarın hakkı ve 
görevidir. Muhtar o köyde ve o mahallede Devletin 
hizmetini gören memurdur. Köy muhtarı Devlet iş
lerindeki vazifesini Köy Kanununun 36 nci maddesi
ne göre yürütür. Keza, aynı yasanın 11 nci maddesi 
köy muhtarının ve yapacağı işte köy muhtanyle bir
likte olanların köy işlerinde kusurları anlaşılırsa Dev
let memurları gibi muhakeme edilir ve ceza görür» 
der. Şehir ve kasaba mahalle muhtarları da buna 
benzer durumdadırlar. Köy ve mahalle muhtarları 
gördükleri hizmet ve sorumluluk açısından devlet 
memuru olarak sayıldıkları aşikârdır. Gerek hizmet 
ve gerekse sorumluluk açısından devlet memurları
nın tabi olduğu yasalara tabi olan muhtarların gör
dükleri hizmet ve yüklendikleri sorumluluk karşılığı 
Devletten maaş almaları ve sosyal güvenceye kavuş
turulmaları en doğal haklarıdır. 
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Sayın senatörler; 
Özellikle köy muhtarlarının görevleri çok daha 

ağırdır. Köy muhtarları köy bütçesinden çok cüzî 
miktarda ödenek alırlar. Esasen kısır olan köy bütçe
sinden köy muhtarına gerekli maaş sağlama olanağı 
da yoktur. Köye il ve ilçeden köy sorunlarıyla ilgili 
olarak gelen devlet memurlarını köy muhtarı misafir 
eder. Ayrıca, köy sorunîarıyîe ilgili olarak il ve ilçe
ye köy muhtarları sık sık giderler. Bütün bu masraf
ları muhtarlar keselerinden karşılarlar. Bu açıdan 
da sorun ele alındığında muhtarlara maaş bağlamanın 
ve sosyal güvenceye kavuşturmanın zorunluğu açıkça 
ortadadır. 

Sayın senatörler; 
Millet Meclisince kabul edilen tasarının birinci 

maddesinin birinci fıkrasında «Köy muhtarlarına 
18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 
19 ncu maddesine göre, köy derneğince muhtarlık 
temsil ödeneği olarak takdir edilecek ücret ayda 100 
göstergenin her yıl bütçe kanunuyle tespit edilecek 
katsayısının çarpımıyla bulunacak miktardan az ola
maz» demektedir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 100 
kabul edilen göstergeyi asgarî ücret seviyesinden dü
şük bir düzeyde olarak saptamış olduğumuzdan, 150' 
ye yükseltilmesi, yine tasarının ikinci maddesinde 
«Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, karşılığı İç
işleri Bakanlığı Bütçesinden il özel idareleri bütçele
rine aktarılacak ödenekten sağlanmak suretiyle ayda 
(100) göstergenin her yıl Bütçe Kanununda tespit 
edilecek katsayısının çarpımı ile bulunacak miktar 
üzerinden muhtar ödeneği verilir» diyen ikinci mad
desinin birinci fıkrasının da değiştirilmesinden yana
yız. 

Bugünkü ekonomik koşullara, toptan eşya fiyat
larındaki artışlara ve geçim şartlarım dikkate alan 
grupumuz, tasarının birinci maddesinin birinci fık
rasının ve keza ikinci maddenin birinci fıkrasının da 
150'ye çıkarılması için değişiklik önergeleri verecek
tir. 

Tasarının ikinci maddesinde, şehir ve kasaba ma
halle muhtarlarına karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçe
sinden ve özel idareler bütçesinden aktarılacak öde
nekten sağlanmak suretiyle ayda 100 göstergenin aynı 
zamanda 150'ye çıkarılması hususunda aynı nedenle 
değişiklik önergesi vereceğimizi arz etmek isterim. 

Ayrıca, tasarının ikinci maddesinin ikinci fıkra
sında, şehir ve kasaba muhtarlarına harç pulu kar
şılığında tahsil edecekleri harçlardan % 25'inin ken

dilerine prim olarak verilmesini, hizmetin ağırlığı, so
rumluluğu gerektiren niteliği itibariyle bunun da 
% 5ö'ye çıkarılması için önerge vereceğimizi açıkla
mak isterim. 

Sayın senatörler; 
Bunun dışında diğer bazı değişiklik önergeleri de 

vereceğiz, maddelerin müzakeresinde aynca değişik
lik önergelerimizin gerekçelerini arz edeceğiz. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak muhtarlara ödenek ve sosyal güvenlik yasa tasa
rısının tümü halikında kabul oyu kullanacağımıza, an
cak bazı maddelerinde değişiklik için maddelerin mü
zakeresine geçildiğinde önerge vereceğimizi arz et
mek isterim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dayı. 
Sayın üyeler; 
Bir hususu bilgilerinize sunmak isterim : Kanun 

tasarısı, müzakeresi sonunda açık oya. tabidir. 
Sayın Ucuzal, söz istemiştiniz, Adalet Partisi Gru

pu adına değil mi efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal, Adalet 

Partisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

18 Mart 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 
19 ve 20 nci maddelerinde değişiklik getiren tasarı 
üzerinde müzakere açılmış bulunmaktadır. 

Hepinizin bildiğiniz gibi, 442 sayılı Kanun gere
ğince, bugüne kadar seçilmiş olan köy ve mahalle 
muhtarlarımızın hepsi fahrî olarak çalışmışlardır. 
Yaptıkları hizmet kamu hizmeti olmasına rağmen, 
bugüne kadar karşılığını Devletten almadan bu hiz
meti yürütmüşlerdir. Bildiğiniz gibi, görevlerini ifa 
sırasında işledikleri kusurdan dolayı muhtarlarımız 
memur sayıimişlardır. Kendisine karşı işlenilen suçlar 
sebebiyle de memur sayılmışlar, buna rağmen Dev
letten bir kuruş dahi para alamamışlardır. 

Şimdi, benden önce konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisinin değerli sözcüsü, birtakım meseleleri bura
ya getirdi. Şu Ağustos ayının son gününde, görüşüle
rek kabul edilmesi arzu edilen bu tasarıyı bir siyasî 
polemik meselesi yaparak ele almakta hiç kimsenin 
bir kazancı yok değerli arkadaşlarım. 

Falan böyle demiş, filân şöyle demiş... Kim ne 
dediyse demiş, ama ortada bir gerçek vesika var : Bu 
vesikayı kim ne zaman Meclislere sevketmiş, Meclis
ler ne zaman görüşmüş, nereye gelmiş?.. Gerçek du-
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rum bu. Şu şekilde Ak Günler kitabında, bu şekilde 
seçim bildirgelerinde olması bir şey ifade etmez. Ma
dem ki Ak Günler kitabında, madem ki seçim bildir
gelerinizde vardı, 1974 yılında geldiniz Hükümet ol
dunuz, 7,5 aylık Hükümet döneminizde iki satırlık 
bir tasarıyle bunu getirebilirdiniz. 

«Arkadaşlarınız verdi, MC Hükümetleri...» De
falarca şu kürsülerden istirham ettik; Türkiye'de 
Cumhuriyet Hükümeti vardır, başka hükümet yoktur. 

«Verilen teklifleri aksatmış...» Teklifler Hüküme
te verilmez; teklifler Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilir, usulü ne ise öyle yürür gelir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu ifade etmek istiyorum : Şu kanun görüşül

sün diye son gününde Danışma Kurulu toplandı, bir 
karar aldı ve eksik olmasınlar arkadaşlarımız geldi
ler, bir ekseriyet yapıldı; görüşelim. 

Şimdi görüyoruz ki, bir de kanunla ilgili değişik
lik teklifleri var. Bu değişiklik teklifleri Millet Mec
lisinde de görüşüldü. Geliniz şunu bir artırma mev
zuu yapmayalım; bir başlangıçtır, bunu kabul edelim. 
Bu kanunu değişikliğe tabi tutarsanız gider aylarca 
Millet Meclisinde kalır, tyi = kötü muhtar vatanda
şımız buna kendisini hazırlamıştır. Bunu daha fazla 
uzatmakta bir yarar yoktur. 

Az mı görüyorsunuz?.. Kanun meriyete girsin, 
teklifinizi yeni bir teklif olarak getirirsiniz, gerekirse 
ona da iştirak ederiz. Yalnız... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Akıl mı 
veriyorsun, konuşma mı yapıyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, çok 
rica ederim. Sayın Gündoğan müsaade ediniz efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Fikrimi söylüyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İsimlendi
rerek söyleme öyleyse. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade ediniz 
efendim, müdahale etmeyiniz lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi, kimseye akıl vermiyorum, Adalet 
Partisi Grupu olarak fikrimizi söylüyoruz. Fevkalâde 
toplantıya davet etmeye hakkınız yokken nza gös
terdik; değişiklik teklifini getiriyorsanız, Adalet Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu, ekseriyeti burada 
sağlamıştır, bu ekseriyetten vazgeçerek salonu terkede-
cektir. 

Arz ederim. (C. H. P. sıralarından «Allah Allah» 
sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Senato ne 
zamandan beri tatil?.. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Tehdit et

meye hakkı yok... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oyuncağız bu

rada; gelin gidin... 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, lütfen mü

saade ediniz. Herkes görüşünü söylemekte serbesttir. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oyuncak mıyız 

burada? 
BAŞKAN — Müsaade ediniz Sayın Ucuzal, ce

vap vermeyiniz efendim, ben müdahale ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Danışma Kurulu kararında böyle bir teklif yok. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz. Danışma 
Kurulunda, kanun tasarısının şöyle veya böyle geç
mesi hususunda bir müzakere olmadı. Herkes görü
şünde serbesttir efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ama teklifiniz 
öyle değildi. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakerelere de
vam ediyoruz. 

Buyurunuz Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsünün de 
haklı olarak belirttiği gibi bu kanunun çıkması ne 
kadar elzem ise, tashihi ondan daha elzemdir. Muh
tarlara ve kamu yararına sıyaneten düzeltilmesi el
zemdir. 

Ben, doğru dürüst bir kanun tasansıyle ka?şı kar
şıya bulunmadığımızdan dolayı işin teknik yönünden 
ziyade, bu kanunun genel ilkeleri üzerinde duracağım. 

Bu kanunun bir idarei maslahatçılıktan ileri git
mediği ve bunun bu Y'üee Senatoda esaslı bir şekil
de düzeltilmesi gerektiği inancındayım. 

Şimdi, mahallî idareler; yani köy, belediye ve il 
hükmî şahsiyetleriyle bir de üniversiteler, kamu ik
tisadî kuruluşları, TRT gibi fonksiyonel idareler var
dır. Yani bir fonksiyonel bağımsız idareler bir de ye
rel bağımsız idareler vardır. Dikkat ederseniz, Yü
ce Senatonun burada oturan yüce kişileri bu yerel 
kuruluşların sayesinden, çilesinden yararlanarak bu
raya geliyoruz. 

Yerel idarelerden bir birim olarak bir köyü dü
şünelim. Bir köyün en üst temsilcisi muhtardır, Bir 
muhtarın, milletvekili genel ve Cumhuriyet Senatosu 
üçte bir yenileme seçimlerinde, muhtarlık seçimle-
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rinde, mahallî idareler seçimlerinde, il encümen se
çimlerinde çektiği çileyi bilirsiniz. Seçim kütükleriyle 
ilgili kanunun yürütülmesinde, seçmen kütüklerinin 
tanziminde hâkime karşı olan sorumluluklarını gayet 
iyi takdir edersiniz. 

Bütün bu külfetlerin dışında, herkesi tanımak ve 
tanımamaktan dolayı sorumlu bulunması. Ayrıca o 
yöreye tayin edilen merkezî idareden bir kaymakama 
veyahut ta bir temsilciye arzı ubudiyyet etmemesi ha
linde ya da normal protokol kaidelerini bir - iki gün 
geciktirmesi halinde o muhtarın başına gelecekleri 
düşününüz. Hele hele misafirlik konusu adeta nezaket 
kurallarının resmiyet tarafından suiistimali, yani bir 
nevi haraç müessesesi haline getirilmiştir, ama ben 
haracı böyle tavsif ediyorum. Yani, Türk törelerinin 
resmî kişiler tarafından suiistimal edilmesi biçimine 
dönüştürülmesi konusu var ve kanunlar daima bu ki
şileri himaye eder. 

Bunun dışında, Türk mahkemelerine karşı bilirki
şilik külfeti muhtarın sırtındadır. Muhakkak o tar
layı tanıyacaktır; tanımıyorsa tanıyacak birisini bul
ması lâzımdır. Özellikle tescil davalarından dolayı 
bunu hepiniz bilirsiniz. 

Cinayetlere karşı mani zabıta tedbirleri alması 
lâzımdır. Hem cinayetleri enlememesi ayrı bir konu, 
cinayet işlendikten sonra barıştırması ayn bir konu. 
Hele o cinayetlerin faillerinin meydana çıkarılmasın
da Türk adaletine yasal yönden yardımcı olmadığı 
takdirde o muhtarın tek başına kalmış o muhtarın 
başına gelecekleri bir düşünün. 

Türkiye'nin yapısı bakımından, bunu üst yapının 
gülleri sadece mektebi bitirmiş, yerel fonksiyonlarla 
ilgisi olmayan kişiler bunu anlamaz, bunu ancak 
solucan gibi köyde yaşamış; fakat bilinçlenmiş de
mokratik bir sol bilince, idrake, imana sahip olan 
kimseler takdir eder. Onların sırtından kene gibi ge
çinip de onlara siyaneten onları savunma sahtekâr
lığına yönelen sağ bir felsefe bunu takdir edemez. 
Sağ felsefeden yana olduğunu iddia eden cahiller ki, 
sağcılar, sağcılığı da bilmezler onlar. Türkiye'de bu
nun gerçek örneklerini biliyoruz. Sağcılığı da o kişi
lere bir forumda öğretecek kişi gene bir bilinçli bir 
solcu olabilir. 

Ayrıca, yerel toplumsal kalkınmada bir katılım 
payının verilmesi için muhtarın basma gelenler... Bir 
toplumsal kalkınmadır, bir yardımdır. Hele askere 
giden bir gencin fakir kalmış eşine, çocuklarına, yar
dım külfeti gene muhtarın sırtındadır. 

Okullarda odun yoktur, camı kırılmıştır. Sene ba
şında bütün bu külfetler muhtar tarafından yerine 
getirilecektir. Bütün köylülere karşı hedef tahtasıdır 
muhtar; ama biz burada rahat üst yapımn gülü gibi 
otururuz. (A. P. sıralarından «Allah Allah» sesleri) 
O Allah Allah diyen fantezi arkadaş tamamiyle muh
tarların sırtından geçinen bir kene hezeyanını göste
riyor; kene gibi... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir saniye efendim; 
bir saniye müsaade buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bilmiyorum 
kim söyledi ben anonim olarak konuşuyorum... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, bir da
kika Sayın Feyyat; beni dinleyin efendim. Çok rica 
ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Okullara... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben size hitap ediyo

rum; sözünüzü keserim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Estağfurullah, 

buyurun efendim; kesersiniz. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, istirham ediyo

rum. Şahıslara küçültücü kelimeler kullanarak te
cavüz etmeyiniz. Size müdahale imkânını verecek tarz
larda, edada ve sözleri kullanarak konuşmayınız. 

Çok rica ediyorum, buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Benimle be
raber Heyeti Umumiyeye de arz olunmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; o görev bizim
dir efendim. Siz kendi görevinize bakın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saym Heyeti 
Umumiye üyeleri; 

Bir okul açıldığı zaman odunu yoktur, camı 
kırılmıştır; bunun külfeti muhtarın sırtındadır. O 
köyün öğretmeni bunun karşılığım, ödeneğini kayma
kam beyden, vali beyden, beyefendiden, hazretmahap-
tan isteyemez; isterse müşkül durumda kalır. Muhak
kak o yörede o odunun bedeli; kokaryakıt, akaryakıt 
ne ise onun bedeli muhakkak temin edilmelidir. Ayrı
ca, kırılan camı yaptırmalıdır, ama bir şehir merke
zinde bir okulun en ufak bir eksikliği bütçeden kar
şılanmaktadır. Buyurun köylünün hayatını, buyurun 
muhtarın durumunu, buyurun şehirlinin hayatım; ama 
yıllar boyu köylüyü istismar ede ede, köylüye bir 
umut vererek bu memlekete bir şey yapacağını zan
neden cehalet cehenneminin kara dehlizlerinde boğul
muş ve o cehalete müstagrak olmuş ve MC diye te
zahür etmiş o ve onun temsilcileri bu memleketin sır
tında, özellikle muhtarların sırtında bir kene gibi is
tismara devam etmektedir; kanını emen bir kene gibi. 
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CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
konuşturma bunu. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türk muhta

rının düşüncesini dile getiriyorum. 
BAŞKAN — Saym Feyyat, size ikinci defa hâ -

tırlatıyorum. Çok rica ediyorum, tekrar tekrar. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben bir muh

tarın... 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Bu na

sıl konuşma?.. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Ne söylüyor Sa
yın Başkan bu?.. 

BAŞKAN — Efendim siz de müsaade yok mudur 
yani Başkanınıza; size hitap etmek için iki cümle söy
lemeye? Çok rica ediyorum, tekrar tekrar rica ediyo
rum. Müzakerelerin mecramdan çıkmasına sebebiyet 
vermeyiniz. İstirham ediyorum; özel bir kanunu bu
gün görüşülmediği takdirde Millet Meclisinden gel
diği gibi kesinleşecek olan bir kanun tasarısının mü-
zakeresindeyiz. Çok rica ediyorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena
törler; 

Bir köyde en basitinden 6136 sayıh Kanuna mu
halefetten, 1918 sayılı Kanuna muhalefetten bir suç 
işlersin; basit bir hırsızlık vakıası. Hepiniz savcılık, 
hakimlik yaptınız, kaymakamlık yaptınız. Hangi kö
yün hangi halkı için arama karan alınmıştır? Ceza 
Muhakemeleri Usul Kanununda özgürlüğün teminatı 
ve namusu olan arama müessesesi Türk köylüsü için 
söz konusu olmuş mudur?.. «Selâmünaleyküm, arama 
yapacağım...» Buyurun. O görevli haksız dahi olsa 
aramayı da yapar, bir misafir gibi ağırlanır ve gider; 
ama haksız olarak bir profesörün evinde arama ya
pıldığı için İstanbul yıkılmıştı. Basın; üst yapının gü
lü basının bir kanadı dahi birbirine girmişti. Anla
tabildim mi?.. 

işte, Türk köylüsü ve onun temsilcisi muhtar bu 
çilelerle hamildir. Ona lâyık olabilmek için, ona sa
dece bir ihtiyarın 18 yaşındaki bir kıza sahte bir kur 
yapması gibi değil, bir kardeş gibi, menfaatlerine eği
lerek ve ona yönelerek onunla ilgili kanunların dört 
başı mamur olarak Yüce Heyetlere sunulması gere
kir. 

İşte, sosyal güvenlikle ilgili 65 yaş Kanununu gör
dünüz, Bütün köylülerin muhakkak bir muayeneye 
tabi olması şartı konulmuştu da, bereket versin ka
nunim aksaklığım kanuna aykırı olarak talimatla tas
hihe kalktılar. Kanun anlayışı olmayan bir Hükümet 

I yaptığı hatayı hata ile tashih eder. Düşünün; yani ha
tanın katmerlisi denir buna. Kanunda sarih olan bir 
hüküm, 65 yaş Kanununda uygulama ile bertaraf edil-

I mistir. Bu, hukuk yönünden bir yüz karasıdır; bir yüz 
karasıdır bu Hükümet için hukuk yönünden. «O ka-

j ıran çıkmaz» dedi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri 
ve Adalet Partisinden değerli bir arkadaş. Biz de bu
rada bağırdık, söyledik; ama lâf anlatamadık. Türk 

j köylüsünü kandıracağız zannıyla; biraz evvelde dedi-
I ğim gibi, bir sahtekârın kur yapması gibi hareket 
I ettiler. 

Jandarmadan tutun da, köyde görevli diğer kamu 
asayiş memurlarına kadar, namuslu görev yaptığı za
man köylülere karşı nassl bir boy hedefi olduğunu 
takdir edersiniz. Muhtarın bir de bu görevlerinin dı
şında sorumluluğuna bakın. Her gelen şeye mühür 
basması onun kaymakama karşı, valiye karşı görevi
dir. Muhtarlık öyle bir görevdir ki, kaymakamın, 
valinin ve merkezî idarenin korkarak yapamadığı gö
revler muhtara havale edilir. Bir mühür vardır5 pa
dişah mühürü gibi, bir yere basar, basar... 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Hangi 
görevler meselâ? 

I MEHMET FEYYAT (Devamla) — Belli değil 
! işte, işte belirsiz bir görev. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Olur 
mu öyle? 

j MEHMET FEYYAT (Devamla) — İdareyi mas
lahattır. 

i BAŞKAN — Müdahale etmeyin, karşılıklı konuş-
| mayın efendim. 

| MEHMET FEYYAT (Devamîs) — Bu Hüküme-
I t'm felsefesi olan idareyi maslahat görevi. İdareyi 
i maslahattan bahsediyorum; ki, bu Hükümet ve ona 
i güvenoyu verenlerin de idareyi maslahatı çok iyi 
j bilmeleri lâzım. Onların meşrebidir bu. İşte, idareyi 
S maslahatçılık mükellefiyeti Türk muhtarına yüküm» 
i lenmiştir, merkezî idare görevlüeri tarafından. Tür

kiye'de her hangi bir kaymakamın, her hangi bir va
linin veyahut da diğer başka bir memurun görevi 

| suiistimalden mahkûm olduğunu pek ender gördük. 
I Artık, mahkûm olabilmesi için dört başı mamur ka-
| muoyunu da etkilemesi ve mahkeme tarafından mah-
| kûm edilmesi lâzım; ama muhtarlarımızın çoğu her 
1 an, her dakika her lâhza görevi suiistimal suçuyla 
I karşı karşıyadır ve onun içindedir. Böyle bir mükel-

lefiyet altında, sorumluluk altında, suç endişesi içe-
j risinde muhtarımız görev yapmaktadır. Herkesi tanı-
i ması lâzinı ve herkesi tanıması lâzımdır diye her ge-
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len ilmühabere mühür basması da gerekiyor. Bas
mazsa, Türkiye'nin düzeni icabı (O düzeni müdafaa 
eJeıılerin kafasına yıkılsın o düzen) değiştirilmesi ge
rekir. Ki, bu düzen, onu müdafaa eden köhne kafa
ların üzerine yıkılsın. Bu düzenin müdafileri tarafın
dım muhakkak mühür basacak; eğer basmazsa, ge
rek seçim düzeni, gerek halk ile ilişkili düzende, ge
rekse beşerî ilişkilerde o muhtara hayat hakkı yok
tur. 

îşle değerli arkadaşlar, sözümü bununla bitiriyo
rum, Yatağa girdiğimiz zaman şöyle bir düşünelim; 
Türkiye'de yerel idareler için Türk millî gelirinden 
ve ayrıca Türkiye bütçesinden ne kadar bir para ay-
nhyor, diğer sektörlere, diğer birimlere ne kadar pa
ra ayrılıyor? Bunun mukayesesini yaparsak eminim 
ki, bu yüzde l'i bulamayacaktır. 

Şimdjl bir de mükellefiyetlere bakalım. Türk köy
lüsünün ve özellikle muhtarın üzerindeki mükellefi
yetleri birer birer sayalım. Seçimler; 5 - 6 tane seçim 
var. Biraz evvel sıraladığım mükellefiyetler gözönün-
de bulundurulursa, acaba bir muhtann huzuruna gi
decek bir Cumhuriyet Senatosu üyesi bu mükellefi
yetlerle, bu sorumluluk karşısında, emniyetsizlik kar
şısında, muhtarın mı bize, bizim mi muhtara arzı 
ubudiyet etmemiz lâzım? İşte, arzı ubudiyet ile bu 
iş yetinmez. Muhtarlara lâyık olabilmemiz için dört 
başı inaımır bir kanun teklifinin getirilmesi lâzim. 
Kele özellikle ödeneklerle ilgili kanunun da dört ba
şı mamur olması lâzımdır. Bu kanunun bu hali ile 
düzeltilmediği, hele hele Meclise nazaran daha itidal 
unsuru olan Yüce Senato tarafından düzeltilmediği 
tekdzrde, hiç bir senatörün; ki, beyanlarıma muhalif 
olan hiç bir senatörün muhtann huzuruna gitmemesi 
gerekir. Muhtarın yanında yüzü ak sayılmaz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurunuz Sayın Lûifi Doğan. 
LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; 

Muhtarlara ödenek tahsis edilmesi ile ilgili ola
ra?! elimizde bulunan bu tasan ile alâkalı düşünce
lerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Elimizdeki bu tasarı, eğer bugün görüşülüp bir 
neticeye bağlanmadığı takdirde, öyle zannediyorum 
ki, kanunlaşma durumunda oluyor. Bu itibarla; şüp
hesiz ki, her siyasî partimizin görüşleri muhteremdir, 
memleketimiz için kendi açılarından faydalı görecek
leri düşünceleri ortaya koymaları gayet tabiîdir; fa-
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, kat bu şekildeki düşünceleri ortaya koyarken ayrın
tılı tartışmaya girmeler bizim bugün bir netice alma
mızı hali ile güçleştirmiş olacaktır. Bendenizin dü
şüncem odur ki, bu tasarı Millet Meclisimizde müza
kere edilmiştir ve muhtarlara taban olarak 100 liralık 
bir gösterge ile bir tahsisatın verilmesini Meclisimiz 
kabul etmiştir. Tabiî bu 100 lira, her yıl kabul edi
lecek bütçe katsayısı ile çarpılarak ödenecektir. Du
rum böyle olduğuna göre ve bugüne kadar da genel 
bütçeden muhtarlara her hangi bir tahsisat verilmedi
ğine göre, bu bir başlangıçtır. Eğer uygun görülürse, 
biz Senato olarak bu kanun üzerinde müzakereleri
mizi devam ettirip bugün sonuçlandırmış olalım. 
Hatta fevkalâde bir aksaklık görülmüyorsa Yüksek 
Heyetinizde, bunu olduğu gibi de kabul ederek şim
dilik bir neticeye bağlama imkânımız da olabilir. 

Ancak, bizim buradaki bir kısım siyasî partileri
miz bu ücreti az görebiliyor, bir kısmı da yeterli gö
rebiliyor. Benim şahsî düşüncem odur ki, muhtarları
mız hakikaten memleketimize oldukça faydalı hiz
metler ifa etmektedirler ve yine şahsî müşahadelerim 
odur ki, ekseriyeti ehli kanaat; kanaat sahibi, mem
lekete hizmet etmeyi kendisi için bir vecibe telâkki 
eden kimselerdir. Bu itibarla ilk başlangıcının bu şe
kilde olması, Türkiye'mizde muhtarlarımızı da, tah
min ediyorum umumî efkârı da memnun edecektir. 
Eğer tensip buyurursanız, bu tasarının bu şekilde geç
mesini temin buyurunuz ve ondan sonra görülen ak-
sakkkları bu kanuna ek ilâvelerle önümüzdeki yasa
ma dönemlerinde tashih etmeye çalışalım. Eğer bu 
kanun bu şekilde çukacak olursa, demin ifade ettiğim 
gibi, sadece muhtarlarımız için değil de, memleketi
mizde umumî efkâr bakımından da faydah ve iyi bir 
şekilde karşılanacağı kanaatindeyim. 

Bunu arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. 
t 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Buyurunuz Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Oy endişesi ile olsa dahi, köylünün ve köy muh

tarının MC iktidarları tarafından düşünülmüş olması 
sevindirici bir olaydır. "Gerçekten arkadaşlarımın ga
yet veciz ve heyecanlı bir şekilde ifade ettikleri üze
re, genellikle büyük ekseriyeti köylü olan muhtarla
rın ve bu arada bir çok mahalle muhtarlarının bu
naltıcı işler altında ezilmekte olduğunu görmekte ve 
bunların kendi imkânları ile haysiyetlerini ve görev
lerini koruma endişesi ve çabası içinde olduklarını 
üzüntü ile müşahade etmekteyiz. Elbette Devlet baba-

j mn bunlara şöyle veya böyle el uzatması gerekir. 
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İşte, bu yasa tasarısı da; yine hani Müslümanlıkta 
«Hüsnü zan esastır, yasalarda iyiniyet esastır» kai
desine uyarak diyelim ki, işte bu sıkıntıları berta
raf etmek için iyiniyetle teklif edilmiştir, oy endişesi 
ikinci derecededir. 

Böyle de olsa arkadaşlarım, bu yasa tasarısı son 
derece güdük ve ileride bir çok sakıncaları beraber 
getirme istidadı taşıyan bir değişiklik teklifidir ve za
ten bu mahiyetiyle de oy endişesiyle teklif edildiği in
tibaını daha çok güçlendirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşlarım da ifade ettiler, 442 sayılı Köy Ka

nununun neşir ve ilânı 7 Nisan 1340 tarihlidir; ya
ni Kanun aşağı yukarı bizlerle yaşıttır. Bu Kanun neş-
redildiği zaman, bir 16 ncı madde tedvin edilmiştir 
kî, bu 1939 yılında 3664 sayılı Kanunla da tadil edil
miştir. Bu 16 ncı maddeye göre, köylülerden kudret
lerine göre, tavanı 20 lira olmak kayıt ve şartıyle, 
köy ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere salma parası tah
sil edilir; önce tahakkuk ettirilir, usulüne uygun şe
kilde tahsil edilir. 

Düşünün, 1939 senesinde Çukurova'da, en iyi de
ğilse bile, orta bir toprağın dönümü 1 ilâ 3 lira ara
sında idi. Şimdi metrekaresi 3 lira olanını bulmak me
sele. O günden bu yana her şey % 500 pahalanmış; 
ama köyün zarurî ihtiyaçlarına ve bu arada muhtar
ların ödeneklerine tahsisi gereken salma parası tavan 
olarak 20 lirada muhafaza edilmiş bulunmaktadır. 
20 Mra o tarihlerde bir paraydı... 

Arkadaşlar öyle ki; köyde adamm malı var, mül
kü var, çiftliği var, hanı var, hamamı var; en fazla 
20 lira veriyor. Hiçbir şeyi olmayan, iki tavuğu olan
dan da muhtar mecbur para alacak ve giderleri 'kar
şılayacak, ondan da biç değilse bir 10 lira alıyor; dü
şünün, adalete bakın... 

Ondan sonra geliyoruz 1977'nin altın çağına, böy-
yük Türkiye'sine ve makine yapan makineler, fabrika
lar devrine... Elbette 1340'da; yani 1924'te tedvin edil
miş bir kanunda köy ihtiyaçları için tahsisi uygun 
görülen vergi yani köy adiyle «Salma» kâfi gelmi
yor, muhtarlarımız perişanlık içinde, aman muhtar
lara maaş verelim... Güzel canım; yani 53 - 54 sene 
yatıp uyuduktan sonra gelirsin, ateş bacayı sarmış
tır. PekPadama, «Akim neredeydi? Şu yasaları de-
ğiştirşen de, değişen fiyatlara, konjonktüre, olan veya 
olmayan kalkınma hamlelerine göre bunu bir şekle 
soksan ve Anayasanın sosyal adalet, vergide eşitlik 
ilkelerine uygun şekilde köy ihtiyar heyetlerinin ve 
muhtarların, zenginden daha çok, fakirden daha az 

alabileceği bir tavan ve taban tespit etsen ve muh
tarlar da sıkıntıya düşmese.» demezler mi?.. Maale
sef denmiyor, diyeni de dinleyen yok. Çünkü, herkes 
günlük olayları kurtarmanın derdinde. 

Diyeceksiniz ki, «İşte, sen de geldin gittin, Ada
nalıları aldattın, seni de bir şey zannettiler gönderdi
ler, boyuna gelir gidersin, niye teklif etmedin?..» 
Ucuzal Söyleyecek, biliyorum. 1962'de bütün bunları 
Öneren teklifi yaptım, bütün hepsi arşivimde durur; 
fakat o zamanın idarecileri; ki, maalesef dertliyim, 
bu Parlamentoyu da çalıştırmayan ve parlamenterle
rin kişiliklerini ve anayasal haklarını siz idarecilerin 
ihlâl ettiğinize kani olduğumu içyönermelik vesaire 
ile aldığınız hani haklarımız var ya!.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman MC 
yoktu ama... 

KEMAL SARIÎBRAHİBOĞLU (Devamla) — 
Canım, MC yoktu, sizden evvelki vardı, bizden evvel
ki vardı. Bırak; genel konuşuyorum ve sizin hakkını
zı da korumak için, parlamenterin hakkım korumak 
için konuşuyorum. 

O zamanki grup liderleri teklifimi üç ay sumende 
beklettikten sonra geri iade ettiler. Bu salma parası, 
köylerden alınan emlâk vergilerinin bir kısmının köy
lülere tahsisi, ormanlardan alman gelirlerin bir kıs
mının koy ihtiyaçlarına sarfı için tahsisi ve o elde edi
lecek gelirlerden ve bu 20 lira salma parasını da kud
retine göre takdir hakkı veren maddelerin ilâvesi su
retiyle gayet geniş, şümullü, yasalara ve Anayasaya 
uygun şekilde teklif ettim ve maalesef bana 3 ay son
ra iade ettiler. Allah taksiratlarını affetsin. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Şimdi, meseleleri şümullü şekilde, içtenlikle ele al

maz ve yarım yamalak tedbirlerle ve seçmene selâm 
şeklinde (Ki, başta da söyledim iyiniyet asıl) getir
dik mi, istesek de, istemesek de bu ithamın muhatabı 
oluruz, memleket işleri gereği gibi sağlıklı şekilde yü
rümez. 

Şimdi ne olacak arkadaşlarım?.. Bunu kabul ede
lim, doğru. Çünkü, hiç yoktan iyi. Yarın yarış baş
layacak, yarış... Çünkü, parlamenterlik muhtarların di
zinin dibinden geçer ve gerçekten onurlu bir millet 
hizmeti olan ve halk liderlerinin kendini kabul et
tirdiği, alnının teri, bileğinin zoru ile kendini kabul 
ettirdiği bir temsilî makam olan muhtarlık makamı bir 
kapıkuEuğu haline gelecektir. Buna hakkımız yok ar
kadaşlar. Muhtar, çok fakir olabilir; muhtar, önder 
adamdır, lider adamdır, anasının lider doğurduğu 
adamdır, şu veya bu tertiple filân yere geldiği için li-
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der sayılan adam değildir. Çünkü, o köyü teşkil eden 
bireylerin gönüllerinde taht kurduğu için ekseriyetin 
oyunu alabilen gerçek liderdir. İşte biz bunu maaş 
yarışı, imkân yarışına girmek suretiyle politikacılar 
olarak kapıkulluğu haline getireceğiz. Türk milleti
nin temel müessesesini tahribe yönelik bir adım at
maktayız. 

Şimdi çıkacak arkadaşım diyecek ki, «Sarıibra'him-
oğlu muhtarlara maaş verilmesini istemiyor...» Ben, 
fazlasının -verilmesini istiyorum, hakkının kemaliyle 
verilmesini istiyorum. Fukaradan 10 lira, binlerce dö
nüm arazi sahibinden 20 lira alarak muhtarları aç 
biilâç bırakıp, ondan sonra Devlet babanın, iktidar 
partilerinin ağzı lâf yapan parlamenterlerinin eline ba
kar hale getirmek istemiyorum. Anayasanın «Sosyal 
Devlet» ilkesinin ve vergide eşitlik prensibinin kırsal 
kesimlerde, mahallelerde gerçekleştirilmesi suretiyle; 
yani köyün ve mahallenin doğal kaynaklarından ve 
yasa gereği alması gereken salmalardan, adalet ve ya
sa gereği azamî miktarı alıp, senin, benim, politika-
cının eline bakar halden kurtarılmasını istiyorum. 
Nedir 1 000 lira?.. 1 200 lira veriyorsunuz. Bugün 
1 200 lira ile ne alınır?.. Ekmek bile alınmaz. 

Bcyier eliyoruz ki, muhtarlar şu, muhtarlar bu, 
muriariar, iyi, muhtarlar çok vazife görüyor... Bey
ler, bir şey ya verilir ya verilmez. Verilecekse, doya
bileceği bir miktar verilir. Bugün asgarî geçim haddi 
demişsiniz; 1 800 lira... Aslında 5 000 liranın üze
rinde bugün mütevazi bir ailenin geçimi. Siz 1 000 lira 
1 290 lira falan... Yani aldatmaca bu. Ne olacak?.. 
Yarın bir teklifle tekrar gelinecek; yükseltelim... Ya
rış başlayacak. 

Beyler, onun için ben rica ediyorum; Sayın Grup 
Sözcümüzün, tahmin ediyorum, zannediyorum bu yol
da lılç değilse bazı objektif esaslan getiren önerile
rini k?.bul edelim. Komisyon da geri alsın; şu salma 
vesaire biraz evvel söylediğim hususları da nazara 
alsjn, biraz daha geliştirelim. Bunu gerçekten akla, 
mantığa, devlet ve milletin faydasına uygun hale ge
tirip Öyle çıkaralım. Zaten asırlar boyu ihmal edilmiş
tir Anadolu köylüsü, Anadolu muhtarı, lyiniyetle ele 
aldığımız takdirde bunu altı ayda çok mükemmel çı
karabiliriz. Zaten seçim de nasıl olsa 1979'da mı olur, 
1981'de mi, Allah bilir; onun için hiçbirimizin de se
çim endişesi şimdilik olmamak gerekir. Bunu daha 
mükemmel çıkaralım. 

Ayrıca arkadaşlarım, bir de köy kâtipleri var. Çi
lekeş; 8 - 10 - 15 köy atlı, yaya gezer, defterlerini tu
tar, hesaplarını görür. Çilekeş insanlar. Köylüler cüzi 

bir miktar para verirlerse verirler; çoğu zaman ol
maz, düyuna kain* vesaire. Teklifte bu da yok. Bunu 
da ilâve edelim. Bu köy kâtiplerine de aynen muhtar
lar gibi 'bir maaş bağlayalım. 

Arkadaşlarım; 
Hülâsa, bendeniz bu tasarının yetersiz ve ileride 

sakıncalar doğuracak mahiyet taşıdığına ve muhtar
ların hak ettiklerinin çok çok altında bir imkân tanı
dığına inanıyorum. Bu bakımdan mükemmelleştirmek 
gereğini arz eder ve Komisyonun da bunu geri alma
sını teklif ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sanibrahim-
oğlu. 

Buyurun Sayın Unsal. 
Efendim, bu arada Söz isteyen sayın üyeleri Ge

nel Kurulumuzun bilgilerine sunuyorum. Hep birden 
istemedikleri için başta bu görevi yapamadım. Sa
yın ÜnsaTın arkasından Saym Kocaman ve Sayın Hü
samettin Çelebi söz istemiş bulunmaktadırlar. Arz ede
rim. 

Buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; 

Benim üzerinde duracağım konuların büyük bir 
bölümünü Sayın Sarıîbrahimoğlu dile getirdiler. 

Hangi parti olursa olsun; gerek son 27 yıldır ikti
darı elinde bulunduran partiler, gerekse hu 27 yıldan, 
yani 1950'den önce işbaşında bulunan partiler ve yö
neticilerin köyümüzü, köylümüzü ve köyün yönetici
si olan muhtarını ne denli düşündükleri, ne denli on
ları koruyup kolladıkları, 53 yıl önce, Î924'te çıkan 
bir yasa ile gerek köy, gerek köylüyü, gerekse muh
tarın yetkilerini bu yasa içinde tutmasından bellidir. 

Bugün de Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
burada muhtarlar lehine yasanın değiştirilmesini iste
yen, istemeyenler, hiçbirisi bu konunun şu anda ol
duğundan daha iyi bir duruma gelmesini istedikleri
ni söyleyemezler. Söyleyemezler; bakınız yasa Cumhu
riyet Senatosu gündeminde tam süresinin son günün
de ve Sayın Senato Başkanının girişimleri üzerine ça
ğırılan bir toplantıda ele alınıyor. Partiler bu kadar 
muhtarları, köylüyü ve köylüleri düşünüyorlarsa bu 
yasanın bunca uzun süresi içerisinde; hele son 13 Ha
zirandan sonra toplandığımız şu günlerde neden ça
lışma yapıp bu yasayı istedikleri biçimde oluşturma
dılar?.. Bütün bunları düşünmek istiyoruz. 

Bunlar, bizim ve partilerin köye ve köylüye ver
diği önemi gayet iyi göstermesi bakımından önemli-
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dir. Köylüyü 1924 yılının ölçüleri içinde bırakmışız, j 
1924 yılının ölçüleri içerisinde bıraktığımız bir yasa 
ile 1977'de köy idare edeceğiz, muhtar yetkileri kul- I 
landiracağız... Bugün sosyal içerikli, ekonomik içerik- j 
li bir köy yasasını buraya getirerek bu yasayı oluştur- I 
madıkça, bu yasanın içeriği içinde gerek muhtara, I 
gerekle muhtarla birlikte çalışacak olan kurul üyele- I 
rine; dört üyeye gerek yetki yönünden, gerek gider- I 
İtri yönünden bakmadıkça bu yasalara muhtarlar ya
sası, bu yasalara, köyü düşünen, köyü yönetenleri ko- I 
rüyan, kollayan yasa demek olanağı yoktur. Bunlar, 
salt siyasal çıkarlar için, partilerin işlerine geldikleri j 
için, ya da bazı üyelerin seçim dolayısıyîe işine geldi- I 
ği için birer oyalama yasasından öteye gidecek ya
salar değildir. 

1977 Cumhuriyet Senatosunda köy yöneticisine 
karşı böyle yasalarla zaman doldurma son derece acı- I 
dır. Muhtara, bir günlük lokantada yediğimiz yeme- I 
ğin parasını vereceksin; 1 100 lira, 1 200 lira para ve
receksin, sizin maaşınızı da DeViet kasasından ödüyo- I 
rtız diyeceksin... Hele şu günlerde sıçramasından kork- s 
tuğumuz fiyat artışları karşısında muhtarın 1 100 lira 
alması, acaba kendisinin hangi yarasını sarabilir, han
gi ihtiyacını karşılayabilir?.. 

Bunun dışında, muhtara verdiniz; her ne ise, her 
ne miktar ise, muhtarla birlikte aynı sorumluluğa sa- i 
liip olan, aynı mesaiyi ve gücü harcayan dört tane de I 
üye vardır, dört üye daha çalışmaktadır. Bunlar ne 
olacaktır?.. Bunlar, 53 yıldır beklediği gibi, biraz da- | 
lif; mı bekleyecektir?.. Bu küçük paradan ötürü muh
tarla kurul üyeleri arasında bir sürtüşme çıkmayacak 
mıdır?.. «Sen para alıyorsun, maaş alıyorsun, maaşlı 
bir adamsın, bunun için herhangi bir yerdeki kesife 
gidersin, göreve gidersin, bunu yaparsın, şunu yapar
sın; ben almıyorum, yapmayacağım bu imzayı kul- I 
anmayacağım.» dediği zaman muhtar bunu nasıl köy
de yanıtlayacaktır, o azanın, o kurul üyelerinin gön
lünü nasıl yapacaktır?.. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir saniye. Size bir hu
susu hatırlatmak istiyorum. 

Siz, Bütçe Komisyonu üyesisiniz ve Bütçe Komis-
yonuiîdaki bu tasarının görüşülmesinde herhangi bir 
muhalefet şerhiniz söz konusu değil. Bizim elimizde
ki metin bu şekilde. Bu konuda acaba bir muhalefe
tiniz var mıydı? Bu, geçmemiş. Yoksa, İçtüzüğümüzün 
bir hükmü vardır; size hatırlatmak istiyoruz. Komis
yonlarda kanun tasarı ve tekliflerinin aleyhine olma- j 
yan sayın üyeler Genel Kurullarda o tasarı ve teklif
lerin aleyhine görüşmek imkânından yoksundurlar. ] 
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Bu hususu size hatırlatmak istiyorum efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Madem yeri geldi, ben bunu da açıklayayım. 
Bütçe - Plan Komisyonu olarak, bizim sanıyo

rum hangi koşullar altında o görevi de yerine getir
diğimizi az çok biliyorsunuz. Cumhuriyet Senatosun
dan ben en az on kez bu konuda çağrı aldım. «Falan
ca gün gelin, şu gün gelin, görev taksimatı yapacaksı
nız» denildi. Ben bu konuda on kez çağrı aldıktan son
ra, ancak sonuncu toplandığımız günde sekiz üyeyi bir 
arada bulabildik. Divan seçimi, Başkan seçimi görevini 
yaptıktan sonra Kuruldan ayrıldım. Benim bu imzam 
sadece Başkanlık seçimi ile ilgilidir. Cumhuriyet Sena
tosu Komisyonunda bu Yasanın görüşüldüğünü ben 
hatırlamıyorum. Onun için, orada bu görüşlerimi söy
leme olanağını bulamadım. 

Bu bakımdan, Yasa metni üzerinde orada görüş
lerimi büdiremediğim için, burada ister istemez dü
şüncelerimi söylemek istiyorum. Bundan burada söy
lemek ihtiyacını duydum Sayın Başkanım; arz ede
rim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis
yon raporu var mı Sayın Başkanım? 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Komisyon
da görüşülmemiş mi? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Var 
efendim. 

NÎYAZİ UNSAL (Devamla) — Komisyon rapo
ru olabilir sayın arkadaşlarım. Benim bulunduğum sü
re; Komisyonda bulunan arkadaşlarım biliyorlar, sa
dece Başkanlık seçimine kadardır. Oradaki görev tak
simatına katıldıktan sonra ayrılmak durumundaydım. 
Eğer o toplantıda benden sonra bu görüşmeler de
vam ettiyse, benim bu görüşmelerden haberim olama
dı. Bunu samimiyetle açıklamak istiyorum. Ben, bu 
Yasa Komisyondan geçerken, görüşmelerinde bahı-
namadmı. Onu arz etmek istiyorum efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
7 Nisan 1977 tarihlidir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Şim
di bizim elimizde 7 Nisan 1977 tarihli, îekabbül edil
diğine dair bir rapor var. O raporun altında da Sa
yın Üıısal'm imzası olduğu dercediîmiş. Yani aksine 
bir hüküm yok, yazı yok, «Toplantıda bulunamadı, 
imzada bulunamadı.» gibi bir açıklama yok. Biz tet
kik ettiriyoruz efendim. 

Buyurunuz. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tamam mı Saym 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Biz bakıyoruz; 
siz devam ediniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Saym Başkan; 
Bu nedenle, ben eldeki Yasanın sadece muhtar

lara az, ya da çok bir maaş bağlama yasası olarak 
kalmamasını, bu yasanın, muhtarla beraber çalışan 
kurul üyelerini de, bekçisine kadar belli bir ölçüde 
içine alır kapsamda yeniden düzenlenmesinin zorunlu 
olduğunu söylemek istiyorum. 

Gerek mahalle muhtarları, gerekse köy muhtarları 
yasa gereği yüklendikleri sorumlulukları veya görev
leri yalnız başına yapmıyorlar. Herhangi bir şeyin al
tını onaylamak veya bir yerde bir görevi yapmak, 
kurulun başkanıyla birlikte, mühtarıyla birlikte üye
lerinin tamamına aittir. Bunların içerisinde, sadece 
başkanı ayırarak, ona belli bir miktar para vermek, 
ekonomik olanak sağlamak, diğerlerini de bundan 
ayırmak, bu kurulun yapacağı işleri biraz daha ağır
laştırır. 

Sansyorunı; bu konunun görüşülmesi sırasında bir 
çok üye ve partiler muhtarların sayısal çokluğunu, şu 
katlar köyde bu kadar muhtar var, şu kadar mahalle
de şu kadar muhtar var diyerek, bunların sayısını 
topîadığısmîz zaman da çok büyük sayılara varıyor di
yerek; bunlara vereceğimiz az ölçüdeki bir para bile 
nıiJ'î bütçeye büyük yükler sağlar diyenler var. Bu 
hesap olarak doğrudur; ama hiçbir zaman çalışan
ların sayısı, çalışanların kazancını azaltmada, kısma
da bir neden olarak düşünülemez. Yıllar yılı öğret
menler için de; 250 bin öğretmen var, 200 bin öğret
men var, her birine onar lira zam yapsak şu kadar 
para tutuyor diyerek öğretmenlerin gerçek emeğinin 
karşılığı verilmemiştir. Muhtarlar için de bu düşün
ceden hareket ederek, şu kadar sayıdaki muhtarın ma
aşını veremezken, düşünemezken; bunun yanma bir 
de kurul üyelerini katarak, bekçileri kâtipleri kata
rak değerlendirme yaparsak bunun altından kalkama
yız dediğimiz zaman muhtarlardan da yeterli görevi 
aynı öîçüde bekleyemeyiz. Bunun için yasayı, sosyal 
içerikli bir köy yasasının içeriği içinde, kapsamı için
de oluşturmak; ona köyden, yönettiği mahalleden, 
kentten birtakım olanaklar sağlamanın yollarını koy
mak, vergilendirme yoluyla harçlandırma yoluyla her 
ne ise bunlar bulunur. Bunu bugünün koşullarına uy
gun biçimde çıkarmak en doğru olan bir yöndür. 
Yoksa, şimdiye kadar belki köyden hiçbir şey alma
yan muhtarın, bu yasayı bu haliyle de çıkarmamız 

hoşuna gidebilir; ama bu yasa beraberinde bir çok 
problemleri de birlikte getirir. 

Biraz önce Sayın Ucuzal burada konuşurken ba
yağı bir heyecan gösterdiler. Eğer bu yasa böyle çık
mazsa şunu yaparız, bunu yaparız dediler. Eğer köyü 
seviyorsa, istiyorsa ki bundan kuşkum yoktur; eğer 
köyün yöneticisin!, mahallenin yöneticisini parti ola
rak, kişi olarak tutuyorlarsa bu telaşlanmaya, bu tarz 
düşünmeye hiç gerek yoktur. Burada bütün partiler 
eîele verelim, 53 yıldır ihmal ettiğimiz köyle ilgili b'r 
yasayı en uygun biçimde çıkarma olanağını bulalım. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, biraz önce... 

BAŞKAN — Sayın Ergin, bir sayın üye konuşu
yor efendim, müsaade buyurunuz. 

SÜLEYMAN E, ERGİN (Yozgat) — Usul hak
kında efendim. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında da olsa bir 
sayın üyenin sözünü kesip de usul hakkında görüş
me Tüzüğün hiçbir yerine sığmaz efendim, müsaade 
bnyurunuz. Kaldı ki, sayın üyenin durumunu tetkik 
ettik, tahkik ettik. Hakikaten kendilerinin ifade et
tikleri gibi, Bütçe Plan Komisyonu, son seçimden 
sonra, kendileri yeniden seçildikten sonra bu kanım 
tasarısını gündeminde alıp konuşmamışlar. Tekabbülü 
yalnız ve yalnız Başkanlık Divanı toplantısında yapmış. 
Yani, Sayın Niyazi Ünsal'ın, tekabbül edildiğine dair 
oîan raporda imzalarının olmadığı hususu tebeyyün 
etti. Artık Sayın Üyenin konuşmasında usulen de bir 
mahzur yok. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Onu efen
dim... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, çok ri
ca ederim. Bir üye konuşurken hiç kimseye söz vere
mem. 

Buyurunuz Saym Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan, zaten sözlerimin sonuna geldim. 
Sayın kardeşim, ben olanı söyledim. Bu konuyu 

Komisyonda görüşmedik. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, karşılıklı konuşmayı

nız efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Devam ediniz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan, söyleyeceklerimi bitirmiş bulunuyorum. 
Yasanın söylediğim ölçüler içinde yeniden düzenlen
mesinden yanayım. 

Teşekkür ederim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Sayın üyeler; 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, Bütçe - Plan Komis

yonumuzun üyelerinden bir sayın üyemizin ikazı 
üzerine durumu tetkik ettirdik. Sayın Niyazi Ünsal'ın 
biraz evvel kürsüden sizlere arz ettiği gibi, bu tasa
rının Bütçe - Plan Komisyonunda müzakere konusu 
edilmediğini; ancak Başkanlık Divanında müzakere 

edilip, Başkanlık Divanınca tekabbül edilmesine ka
rar verildiğini tespit ettik. Elimizdeki yazı, Plan Ko
misyonu Başkanının yazısıdır; bunu teyit ediyor. Bu 
sebeple bir mahzur görmedik. 

Sayın Ergin Usul hakkında buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Anlaşıldı. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

m . - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekililerinden bir sayın üye
nin karakolda kolluk kuvvetlerince dövülme olayı
nın kamuoyuna duyurulmasına dair C. H. P. Grup 
3aşkanvekili Fikret Gündoğan'ın önergesi. (4/305) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Şu anda Başkanlığımıza bir yazı intikal etmiştir, 
Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum efendim 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Milletvekillerinden bir sayın arkadaşımı

zın karakolda kolluk kuvvetlerince dövülmek gibi 
çok ağır ve çok müessif bir muameleye maruz kal
dığım üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Olaydan 
duyduğumuz teessürün Millet Meclisi Başkanlığına 

ve kamuoyuna duyurulmasına delâletinizi arz ve ri
ca ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Cumhuriyet Haîk Partisi 

Grupu Adına Başkanvekilî 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Önergede Cumhuriyet Senatosu 
Başkaamca durumun ve aynı zamanda Cumhuriyet 
Senatosunun duyduğu teessürlerin- üzüntülerin hem 
Millet Meclisi Başkanlığına, hem de kamuoyuna duy-
ralrnası istenmektedir. Cumhuriyet Senatomuzun Baş
kanından gereğinin yerine getirilmesi gayet tabiî bek
lenmektedir, kendileri gereğini yerine getireceklerdir. 

Arz ederim efendim, 

İV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yon1 arı raporları. (M. Meclisi : 1/438; C. Senatosu : 
1/464) (S. Sayısı : 698) (1) 

BAŞKAN — Efendim, buyurun Sayın Recai Ko
caman. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Yüce Senatomuza Miüet Meclisinden kabul edile
rek bir yasa önerisi gelmiş. Bu yasa önerisi köy ve 
mahalle muhtarlarının sosyal güvenceye kavuşturulma
sı ile birlikte, yine bu kamu görevlilerine 100 gösterge 
karşılığı ödenek ve mahalle muhtarlarına da harç puîu 
gelirlerinin c/c 25'ini bir çeşit prim olarak verilmesini 
öngörüyor. 

Teklif bu haliyle Yüce Senatomuzun Genel Ku
ruluna geldi. Az önce dinlediğimiz mensup olduğum 

(1) 698 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

Cumhuriyet Haik Partisi Grupunun Sayın Sözcü&a, 
teklifin tümünü olumlu karşıladığımızı, tümünün ka
bulü yönünde oy kullanacağımızı biîdirdi. 

Yine az önce dinlediğimiz Adalet Partisinin raym 
sözcüsü de teklifi olumlu karşıladıklarını bildirdiler. 
Her şeyden önce teklifin tümü konusunda iki büyük 
siyasal partinin fikir birliğine varmış olmasını, hatla 
1959 Hükümet Programının Cumhuriyet Senatosundaki 
müzakeresi sırasında muhtarlara maaş verilmesi teklifi
ne ve görüşüne alaylı bir dille yaklaşımda bulunmuş 
olanların, bu zorunluluğun önemini idrak ederek 1976 
yılının beşinci ayında muhtarlara ödenek verilmesine 
ilişkin tasarının altına Başhakan sıfatıyîe imza koya
cak bir aşamaya gelmiş olmalarını memnunlukla kar
şılıyoruz. 

Ancak, mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu bugünkü hayat konjonktürü, yaşama koşutları 
ve muhtarların üstlendikleri görevlerin yükü karşısın
da 100 göstergenin az olduğuna işaretle, bunun f/c 50 
oranında artırılmasını ve yine mahalle muhtarlarına 
verilecek olan harç pulundan Hazine hissesinin rr 25' 
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den ibaret bulunan oranının % 50'ye yükseltilmesini, 
değiştirge önergeleriyle Yüce Genel Kurulun tasvibine 
sunacaklarını da Grupumuz Sözcüsü demin arz etmiş
ti. 

Bu son eğilim üzerine Adalet Partisinin değerli 
grup sözcüsünü müthiş celalli, kızgın bir üslup için
de gördük. Âdeta Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunu tehdit eder bir davranış içinde gördük. Yasanın 
aynen kabul edilmesi, aksi takdirde Genel Kurul 
toplantısını terk ederek Anayasa hükümleri uyarın
ca engelleme suretiyle Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşmeleri tamamlanmadan yasalaşmasını sağlamaya 
yeltenecekleri yönünde tehdit gördük, üzüldük. 

Değerli senatörler, 
İki hususta, iki konuda artık bilinçlenmenin, ar

tık Cumhuriyet Senatosu adım taşıyan Parlamento
nun ikinci bölümü ve büyük kanadının üyesi ve Ge
nel Kurulu olduğumuz bilincine ulaşmanın zamanı
nın geldiğini, hatta çoktan geçmiş olduğunu işaretle
mek isterim. 

Değerli senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinden kabul 

edilerek gelen yasa tekliflerini tescil mercii değildir; 
ekspreslerin şöyle bir uğrayıp geçtiği istasyon değil
dir Cumhuriyet Senatosu. Cumhuriyet Senatosu çok 
değerli devlet tecrübeleri olan, bütün partilerden, ba
ğımsızlardan, partiler dışı değerli üyelerden oluşan 
184 kişilik çok kıymetli bir Parlamento topluluğudur. 
Elbette ki. Millet Meclisinden gelen metnin hata ile 
veya noksanlıkla malul bulunduğunu görmesi halinde 
bu metin üzerinde gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

Kendi adıma konuşuyorum ben, Millet Meclisin
den gelen metin çok acele, çok ivedi bir ihtiyacın 
konusudur. Noksan da olsa, eksik de olsa, hatalı da 
olsa şunu biran evvel yasalaştırahm, sonradan değiş
tirilmesi yönünde ayrı teklif veririz mantığım kafa
ma sığdıramıyorum değerli senatörler. Noksandır di
yoruz. Evet noksandır; ama şimdilik kabul edelim, 
aceledir bu, sonradan değiştirilmesini teklif edelim 
demek, aczini itiraftan veya onun dışında partizanca 
mı başka şe!d!de isimlendirilmesi gereken nitelikte 
mi, art niyet besliyor olmaktan başka izahı yoktur 
bunun değerli arkadaşlarım. 

Hatırlayacaksınız, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanunu görüşülüyordu, ben grupumun sözcüsüy-
düm; Anayasaya aykırı, ters bazı hükümlerin var ol
duğuna işaret ettim yine aynı değerli topluluk hu
zurunda. îki büyük partinin grup sözcülerinin böyle 
bir yasal boşluğun doldurulmasında zorunluluk ol

duğuna katılmalarını memnuniyetle karşıladığımı 
söyledim; ama bunda Anayasaya aykırı yönler vardır 
dedim, acele etmeyin, değiştirelim, bir süre geç yü
rürlüğe girsin; ama Anayasaya uygun bir metin ol
sun dedim, Anayasa Mahkemesine gönderirsek, itiraz 
edersek bozar, mahcup duruma düşeriz dedim. Hani 
gözden kaçar Anayasaya aykırı bir durum, o yüzden 
iptale sebebiyet verilebilir; ama gerek Komisyonda, 
gerek Genel Kurulda gerekçelerini getirip bangır ban
gır bağırmamıza rağmen, şunu değiştirelim varsın bir 
süre geç yürürlüğe girsin dedik. Değerli Adalet Par
tisi grup sözcüsü; «Tehdit mi ediyorsun, Anayasa 
Mahkemesi senin kâtibin midir, ne biliyorsun boza
cağını?» dedi. 

Evet değerli Adalet Partili arkadaşım, gittik Ana
yasa Mahkemesine bir numaralı imzası ben olmaca-
sına ve hangi maddeleri sizlere Anayasaya aykırı di
ye işaretlemişsem, o maddeler üzerinden dava açtım. 
Açın Resmî Gazeteyi okuyun, bütün maddelerin tü
münü, aynen itirazlarımızı kabul etmek suretiyle boz
du. İyi mi oldu? Parlamento olarak da, özellikle 
Anayasaya aykırılığın tartışıldığı Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulu olarak da iyi mi oldu? Mahcup du
ruma düştük. 

Gene bir başka yasa görüşülürken; yani muhtaç 
yaşlılarla sakatlara aylık bağlanmasına ilişkin yasa 
görüşülürken grupumun sözcüsü ve grupuma men
sup münferit üyeler rica ettiler; «Bu kanun bu ha
liyle yürümez.» dediler, «Uygulanmaz» dediler, «Bu
na biz de yandaşız.» dediler, «Uygulanması mümkün 
bir sosyal güvenlik ve sosyal yardım yasası haline dö
nüştürelim» dediler. Önergeler verdik, kabul etme
diniz. «Biran evvel yasalaşsın, sonradan değişir. Hele 
bir yasalaşsın, noksanlıkları varsa sonradan değişir...» 
gerekçesiyle o zamanki çoğunluğumuzla kabul etme
diniz ve Millet Meclisi metnini yürürlüğe koydunuz. 
Hatta bir şey daha yaptınız; iktidarınız bir şey daha 
yaptı: Yasa yürürlüğe girdikten sonra Genel Başka
nınızın imzasıyle bir yasa değişikliği önerisi • verdiniz 
ve biz hangi maddelerinin değişmesini önergelerimiz
le Yüce Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundan is
tirham etmiş isek, o hükümlerin yasa değişikliği ola
rak yürürlüğe girmesini önerdiniz. 

Demek ki, yasanın, «65 Yaş Yasası» diye adlan
dırdığımız yasanın o sakat, o uygulanmaz durumuy
la biran önce yürürlüğe girmesinde, açık söylüyorum; 
partizanca amaçlarınız varmış, şu seçimde kullandı
nız partizanca. Denedik, onu da gözlerimizle gördük; 
kanıtları cebimi/dedir, dosyamızdadır. 
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Şimdi tekrar söylüyoruz: Ba yasa önümüze gel
miş, Saym Adalet Partisi Grupu sözcüsü ve grup baş-
kanvekili der ki, «Şu haliyle çıkaralım, ileride değiş
tiririz.» 

Değerli arkadaşlarım, olmaz böyle şey. Ben size 
soruyorum şimdi: Ben ve C.H.P., muhtarın aylığının 
150 gösterge rakamı olmasını istiyor. 40 bin köye bu
nu tamim edeceğiz. Siz buna taraftar mısınız, değil 
misiniz? 

Biz, «Bu rakamı 150 olsun.» diyoruz. Biz, mahal
le muhtarlarının harç pulu satışlarından edinilen Ha
zine gelirinin % 25'ini değil, % 5.0'sini prim olarak 
almasını istiyoruz. Siz °/Q 25'te kalmasını istiyor mu
sunuz, istemiyor musunuz? Bunu da on küsur bin ma
halle muhtarına tamim edeceğiz, önümüzdeki ma
hallî seçimlerde... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu tüzüğün neresinde var? Arkadaşımızın bu soruyu 
sormaya ne hakkı var? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 

RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Benim konuş
ma üslubum bu. Sizin o müdahaleye ne hakkınız var, 
Sayın Ucuzal? 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, bir saniye efen
dim. 

RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Benim konuş
ma üslubum bu. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, bir saniye efen
dim. 

Sasın Ucuzal, bu size direkt olarak yerinizden 
veya kürsüden cevaplandırmak üzere sorulmuş bir 
som değildir. Tabiî kürsüden cevaplandırmak her za
man için hakkınızdır, ona hiç bir diyeceğini yoktur; 
e ma şu anda cevaplandırmanız için sorulan bir sual 
değil. Hatibin de kendisinin ifade ettikleri gibi, ko
nuşma stillerinin getirdiği bir akış yoludur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Soru soruyorlar. 
BAŞKAN — Sizlere bir müdahale olduğuna ka

naat getirirsem derhal ben de müdahale ederim efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tamam, ta
mam... 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, ne zar. arı yürürlüğe girse; yani şu günlerde 
de yürürlüğe girse, burada Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurdunda değiştirilerek, Millet Meclisine dön
dükten sonra Millet Meclisi müzakerelerinden sonra 
da yürürlüğe girse gerçekçi olalım, bu yasanın uygu
lanmasına 1 Mart 1978'den önce başîanamaz. Ödenek 

| gerektirir, çünkü karşılığı yok. Bu tarihten önce baş-
j lanamaz. 1 Mart 1978'de uygulanmasına başlanaea-
| gına göre, eğer partizanca art niyetiniz yoksa, 11 

Aralık 1977 gününe yönelik; değiştirilmesinden daha 
rasyonel, muhtarlara daha fazla sosyal güvence ve 

] gelir sağlayacak istikametlere yönelik değişikliğinden 
ı niçin kuşkuya kapılırsınız? Demek ki, art niyetiniz 

vars alt niyetiniz Var. 
] Tekrar söylüyorum, muhtarların gösterge rakamı

nın İSO olmasını A.P. H arkadaşlarımız istiyor mu, is
temiyor mu? Biraz sonra oylama sırasındaki tutum-

i lanyîa bunu ortaya çıkaracaklardır. 
i ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu, konuşma 

tarzı mı Sayın Başkan? 
J BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Saym 

Ucuzal, yani konuşmacılara... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «İstiyor mu, is

temiyor mu?» diye soru soruyor. 
BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî ki, size tecavüz 

etmedikçe, size şahsiyat yapmadıkça, hakaret etme-
j dikçe biz hatiplerin konuşma üsluplarım tayin ede-
I meyiz rica ederim. 

j ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İyi, iyi... Teşek
kür ederiz. 

BAŞKAN — Saym Kocaman, sizden de istirham 
ediyorum; sataşmalara sebebiyet vermeyecek tarzda 

I devam buyurun. Çok rica ediyorum, istirham ediyo
rum, 

RECAÎ KOCAMAN (Devamla) — Bunun neresi 
sataşma? Saym Başkan, lütfen şu cümlenizde sataşma 

| yaptınız deyin, özür dileyeceğim, sözümü geri alaca-
J ğun. 
| BAŞKAN — Efendim, «Sataşma» demedim, 
] «Sataşmalara sebebiyet vermeyecek bir üslupla» de

dim. 

RECAl KOCAMAN (Devamla) — Tabii verme
yeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
1 RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Tabiî verme

yeceğim, hamdolsun o kadar tecrübeyi edindik şu 
İ Genel Kuralda ve kürsülerde. 
] Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyorum; bu yasa-
1 nın fiilen uygulanmaya başlanmasının en önceki tari-
| hi, en önde gelen tarihi 1 Mart 1978'dir. Eğer, 1978' 
j den önce Millet Meclisi Başkanını seçmez de çalış -
j maya başlamaz ise, o zaman 1979 bütçesine de kala-
i bilir; ama 1 Mart 1978'den önce Millet Meclisi Baş

kanım ve Başkanlık Divanını oluşturup çalışmaya 
[ başlayacağına göre, hem sosyal niteliği taşıyan, hem 
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muhtarlara daha fazla olanak sağlayan akılcı, rasyo
nel yaklaşımla yapacağımız değişikliklerle Millet Mec
lisine geri göndermemizde ne sakınca var? 

Hiç acelesi yok, 1 Marta kadar çok uzun süre 
var, değerli arkadaşlarım. Bu nedenle tekrar insafla
rınıza sığınarak bugünkü konjonktüre! durumu, bu
günkü hayai pahaishğsnı ve muhtarların çekmekte 
olduğu üzüntüyü göz önüne alarak her iki türdeki 
muhtarın; yani mahalle ve köy muhtarlarının öde
neklerini 159 göstergeye çıkaran ve de mahalle muh
tarlarının prim paylarını % 25'ten % 59'ye yüksel
ten önergelerimizin lehinde oy verin, bu muhtarlara 
bu geliri çok görmüyorsanız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ucuzal'ın aklıma çok 
takılan son seçimlerden sonra kürsüye her çıkışında 
alerji duyarak itirazla karşıladığı bir cümlesine işa
ret ederek sözlerime son vermek istiyorum. 

Niçin «MC Hükümeti», «Cephe Hükümeti», 
«Milliyetçi Cephe Hükümeti» diyorsunuz diye bizi 
kınamakta değerli Adalet Partisi Grup Başkanvekili 
arkadaşım. 

Değerli arkadaşlarını, evvelâ MC, Millî Cephe, 
Milliyetçi Cephe tabirlerinin isim babası biz değiliz, 
kendileridir. 

Ülkeyi; «Milliyetçi olanlar, olmayanlar; vatan 
kurtaranlar, vatan hainleri...» diye ikiye bölmeye yö
nelik cephecilik hareketinin başlatıcısı biz değiliz, 
kendileridir. İsim babalan da kendileridir. Hiç unut
mam, koleksiyon orada; Ortadoğu Gazetesinde isim 
babalığını da yaptılar, ilân ettiler, Milliyetçi Cephe'yi 
cephe çağrısıyla oluşturdular.., 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, çok rica ediyorum 
konuyla ilgili konuşunuz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Bu 
da mı dahil konuya? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz; ben 
müdahale ettim, gördünüz. 

Sayın Kocaman çok rica ediyorum. 
RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Evet efen

dim, bağlıyorum. 
Saniyen, «Cumhuriyet Hükümetidir, Cephe Hü

kümetidir, değildir.» diyen Sayın Ucuzaî'a «Çankaya 
Hükümeti, Cumhuriyet Hükümeti» diye Atatürk 
Cumhuriyeti hükümetlerini ikiye ayıran mantığın bi
zim kafamızda mı, kendi kafalarında mı oluştuğunu 
hatırlatarak sözlerime son vermek isterim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C.H.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Kocaman. 
Buyurun, Sayın Hüsamettin Çelebi. 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Yeni Anayasamız bir yandan sosyal güvenliği ön
görmekte, öte yandan angaryayı yasaklamış bulun
maktadır. 

Karşılık ödemeden yaptırılan kamu hizmeti an
garya sayılabilir. Böyle olunca kamu görevi yapan 
muhtarların ücretsiz çalışmaları hem düşünülemez, 
hem savunulamaz. Dolayısıyle bu tasarının prensibi 
doğrudur. Yani, bir yerde bu tasarı, muhtarların ka
mu hizmeti yapma karşılığında ücret almaları esasını 
getirmektedir; ama tasarı noksandır. Ben bu noksan 
nedeniyle bu tasarının esasına karşıyım. 

Kamu görevi yapan insan ücret alır. Ama görevi 
nasıl yapacağı da aynı zamanda tayin ve tespit edi
lir. Görev ne zaman yapılacaktır, nerede yapılacak
tır, hangi esas ve usuller içinde yapdacaktır? 

Görüşmekte olduğumuz, Millet Meclisinden geç
miş metinde böyle bir tespit yoktur. Bu esasa muha
lefetimi belirttikten sonra şunu da kaydetmek istiyo
rum : 

Görüşülme gününün sonuna kalmış böyle çok 
önemli bir met.n ve iki büyük grupumuz arasında da 
muhtarlara daha yakınlık yarışı... İzin verirseniz bu
rada, hemen biraz önce okunmuş bir önergeye de de
ğinmek istiyorum. 

Bir arkadaşımız bu kürsüye geldi, «Muhtarların hu
zuruna nasıl çıkarız?» gibi bir söz etti. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesinin, huzuruna korku ile çıka
cağı merci yoktur arkadaşlar. Yani, konuşurken lâfın 
endazesini kaçırmanın âlemi yoktur. Önce, «Muhtar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin hzuruna nasıl 
çıkar?» meselesini görüşmek durumundayız. Aman 
efendim oy, aman efendim falan mesele,.. Buna mahal 
yoktur. İşte, böyle yapa yapa poüs, sokakta bir üye 
arkadaşımızı tokatlıyor. Buna son vermek lâzım. Baş
ka bir şey arz edeyim sayın arkadaşlarım. 

Bu Cumhuriyet Senatonu; biraz önce bir önerge 
okundu. Keşke oyiansaydı ve Cumhuriyet Senatosu 
bir partinin, sebebi ne olursa olsun bir Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesine el kaldırmış olmasını oyla 
tel'in etse idi. Çok isterdim. Ama bu Cumhuriyet Se
natosu daha önce yapacak bir işlemle de karşı karşı
yadır. 

Bu Senatonun bir personeli, bu Senatonun bir üye
sini komisyonda ağzından burnundan kan gelecek ka
dar dövmüştür. Ama hâlâ hakkında yapılmakta olan 
muamele intaç edilmemiştir. Sayın arkadaşlarım; bun
ları biz böyle göz yuma yuma buraya getirirsek, eîbet-
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te ki polis bugün döver, yann Allah göstermesin öl- \ 
dikebilir. Buna değinmek zorunda kaldığını için özür | 
dilerini. i 

Şimdi, .gruplarımızın kararlı tulumlarını gördükten j 
sonra, ssjın Komisyon Başkanı ve sözcüsünden, na- i 
sil olsa kişisel planda çabalarla bugün kesinleşmesin! ] 
önlemek mümkün olmayan bu tasarının iki noktasının i 
açtklîğa kavuşturulması hususunda ricaların var. | 

Birinci madde; «... köy derneğince muhtarlık tem- j 
sil ödeneği olarak takdir edilecek ücret; ayda (100) j 
göstergenin her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek ! 
katsayının çarpım i!e bulunacak miktardan az ola- | 
maz.^ demektedir. j 

Çok oîabiıir mi?.. ! 

BÜÇE YE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH- İ 
MET DEMÎ2 YÜCE (Zonguldak) — Olabilir. j 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Müsaade İ 
buyuran etendim, ben arz edeyim. i 

Takdir girdiğine göre, demek ki, çok olabilir, j 
Efendim buradan maddenin ikinci fıkrasını göstererek, | 
«Asgarî ücret karşılığı bütçeye konulacaktır; ondan j 
sonrası köylünün, köy derneğinin bileceği iştir.» de- j 
mek mümkün. Ama bunun kesinlikle zapta da geç- | 
mesi lâzım; ileride önümüze problemler getirebilir; j 
i,,., | 

Ikmeisî... Sayın arkadaşlarım; muhtarlar kadar, | 
muhtarların görev yaptıkları köylerimiz de fakirdir, j 
Köylerimizde eyle bölgelerimiz var ki, rahat görüş- j 
mek zamanı oJsa idi, bu kanonun oralarda facialara 
sebep olacak esaslar getirdiğini anlatmak mümkündü. 
O köylüleri duka rnuzdar duruma itecek bir ibareyi j 
buraya koymaya maksi yokla, Ama hiç değilse ileri- j 
de problemler yaratılmaması için, «Daha çok olabi- ] 
lir mi?» Sorumun zapta geçecek şekilde açıklıkla ce- i 
vapiandînirnasiru rica ediyorum. j 

İkinci kona, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer j 
"İmakiadii. I 

Bu fıkrada, Dernekler Kanununa göre belli sayıda 
vatandaşımızın bir araya gelerek, iradelerini birleşti
rerek kurdukları bir «FederesyoE» söz konusudur, i 
«Türkiye MuSitarlar Federasyonu» adı açıklıkla yazıl- S 
mışür. Bu sayın vatandaşlarımız bu federasyonu kur
makta serbest oldukları kadar, bunu feshetmekte de 
serbesttirler. Bu bir sakıncadır. Bir kamu görevini j 
tedvin ederken, böyle bir iradî olarak kurulmuş ve 
yann fesh edilebilir bir derneğin bu kanuna isim ola-
sak konulması hukuk tekniği yönünden yanlıştır. Kal- | 
di ki, Türkiye bütünleşmeye değil, bölünmeye doğru j 

gidiyor, Sağa bakanlar, sola bakanlar, önce bakan
lar, sonra bakanlar diye Türkiye bölünüyor. 

IÎİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Erba-
kania»1... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efendim, 
o da ayrı bir mesele, 

Bu Federasyonun bünyesinde yarın öyle bakanlar, 
böyle bakrîiîki; önce bakanlar, sonra bakanlar, (taf
sil etmek istemiyorum) bölünmesi olmayacağı, bir 
başka federasyon... 

SAADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Erbakan, 
geçbakan. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — a. Ondan 
da bir başka federasyon kurulmayacağı nasıl temin 
edilebilir.... ûyle olduğu takdirde bu federasyonlar
dan hangisi kamu görevin; yürütmekle mükellef ola
caktır;.. Asgarî buraya bir hüküm koymak, «en çok 
üyesi olan federasyon» demek, işçi mevzuatımızda 
olduğu gibi, bir ön tedbir getirmek lâzımdı. O da ge
tirilmemiş! ir. 

Elendim, şimdi sayın komisyon, «İşte sizin işaret 
ettiğiniz bu, İradî olarak kurulmuş Dernekler Kanu
nuna bağlı teşekkül olması dolayısıyle biz bir geçici 
madde getirdik. Orada diyoruz ki, burada verdiğimiz 
görev, Muhtarlar Federasyonu Kanunuyle özel kanun
îm kuruluncaya kadar yaptırılmaz.» diyebilir. Yaptı-
rılmsyacaksa bunu buraya koymaya ne lüzum vardı 
Sayın Başkan?,, Yani, bir yandan Muhtarlar Federas
yonunu isim oterak bir kanun metnine koyuyoruz, bir 
yandan da; «O kanunî bir kuruluş haline getirilince
ye kadar bu görev yapılmaz.» diyoruz. Anlamı yok 
bunun. Asgarî anlamda hukukî bir haşivle karşı kar-
şıyayız. Meîtnkri bu kadar uzatarak, bir nevi, dolaylı 
yo!dan bugün bası muhtarlarımızın bir araya gelmek 
suretiyle kurdukları bir teşekkülü kanunîleştirmeye, 
ona yasaîlık kazandırmaya kalkmışız... Bunun anlamı 
yok, Sayın Komisyon... 

Do'ayısıy'c, ben bu 6 ncı maddenin ikinci fıkrası-
nm ve geçici maddenin bu metinde yeri olmadığı kanı
sındayım. Eğer Muhtarlar Federasyonuna bu Parlâ
mento bir fonksiyon, bir işlev verecekse onu etraflı
ca, iyice düşünerek, kapsamım çok iyi tespit ederek, 
tıpkı başka mesleklerde olduğu gibi, girişi çıkışını usul
lere bağlayarak tez elden yapmalıdır, Sayın Komisyo
numuz, komisyonumuzun sayın üjderi ve gruplar, 
bunun için de bir çaba içine girebilirler. Ama hatır
layınız ki, 1924 Anayasasında, «Bakanlar Kurulunun 
görevlerini belirtir bir kanun çıkacaktır» denilmiş ol
masına rağmen, 196ö'a kadar böyle bir kanun çıkma-
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misti. Şimdi biz buraya yazacağız, «Muhtarlar Fede
rasyonunu kanunla kuracağız» diye; belki de öyle bir 
50 sene geçecek, olmayacak. Buna hakkımız yoktur. 

Saygvylc arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 
Sayın Sözcü, sayın konuşmacının size yöneltilmiş 

olduğu iki (ane sorusu var. Bir tanesi, I nci madde
nin kapsamına giriyor ve «Köy muhtarlarına löö gös
terge ve her yıl bütçe kanuna i!e tespit edilen katsayî-
nın çarpımından aşağı olmamak kayıt ve şartıyle koy 
derneği tarafından bir ücret takdir edilecektir. Daha 
iazlasj olabilir m??..» diyor. Yani (100 X katsayı) 
olabilir mi? Bunun açakça zabıtlara geçecek tarzda 
ccvaplandıriîin&sım istiyoruz, bir. Bunu cevaplayın, 
diğer soruyu sonra iletelim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
sayın konuşmacının belirtmiş okluğa husus bir tavzih 
talebinden ibarettir. Bendeniz de emriniz uyarınca 
bunu tavzihe-n zabıtlara geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET DEMİR YÜCE (Devamla) — Köy derneğince 
muhtarlık temsil ödeneği olarak takdir edilecek ücret; 
bugünkü katsayı 12 olduğuna ve 1 200'lük ödenek 
mevzubahis edildiğine göre, onun üstünde olacaktır, 

Kat sayı değiştikten sonra 1 300 olursa 1 400 olur-
<?, onun aşağısında takdir değil, daima onun üstünde 
takdir edilen ödenekler köy derneğince ödenecektir. 
Bu anlama gelmektedir. Zabıtlara geçmesi için bu şe
kilde tavzih ellim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir sorusu daha var saym 
konuşmacımın. 6 acı maddenin ikinci fıkrasındaki, şu 
anda mevcut olmayan, kanunen kurulmamış olan 
«Federasyon» tabirinin metne geçmiş o'masmın bir 
haşiv oiup olmadığım, bir fazla beyan oîup olmadığı
nı öğrenmek istiyorlar, sizin kanaatinize göre. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
6 nci maddenin son fıkrasında bir görev ifası, «Muh
tarlar Federasyonu» denen bir teşekküle verilmiştir. 
Bu bir haşiv gibi görünmektedir. îlk nazarda sayın 
konuşmacı haklıdır; fakat geçici maddede <5 r.zı mad
denin 2 nci fıkrasında sözü edilen Türkiye Muhtar
lar Federasyonu hakkındaki hüküm, bu Federasyo
nun özel bir yasa ile kurulmasına kadar uygulanmaz,» 
denmekledir. 

Binaenaleyh, karşımızda yasayla kurulmamış bir 
federasyonun mevzubahis edilmiş olduğu görünmekte 

ise de, Türkiye'de muhtelif federasyonlar da kurula
bileceğine göre, haşiv gibi görünen bu husus bu geçi
ci madde ile düzeltilmekte, yasa iîe hangisi federasyon 
kabul ediliyorsa o görevin onun tarafından yapılacağı 
ifade edilmektedir. Şöyle 'iade edelim : 

Türkiye'de muhtelif federasyonlar bulunsa dahi, 
hangisi yasalsa bu gürev ona verilecek demektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Komisyondan bir so

rum var elendim. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Sayın Çelebi aydınlanmadılar. Buyurun Sayın Çe

lebi, 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Saym Başkan, saym sözcü bugünkü 12 kat sa
yasına itibar ederek beyanda, bulundular. 

BAŞKAN — Saym Çelebi hayır, arz edeyim efen
dim; ben öyle anlamadım. Sayın sözcü şöyle izah et
tiler : 

Bugün kat sayı 12'dk; (12 X 100) dür. Bunun 
üstünde olabilir, Yarın (13 X 100) olursa, onun da üs
tünde olabilir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bendeniz de onu arz edeceğim, maddeden an
ladığım da odur, ama sormak istediğim şu idi: 

Üç sene sonra kat sayı 20 oldu; (100 X 20). 
Köylünün ödeyeceği daha doğrusu Devletin bütçeye 
koyarak ödeyeceği bundan mı ibarettir? 

İkincisi, muhtar, Devletin ödeyeceği bu asgarî üc
retin fi aşında köyden başka birşey a'acak mıdır?.. Ben 
köylüler in muhtar durumlarım anlattım saym sözcüye. 

Üçüncüsü, sayın sözcünün geçici maddeyle ilgili 
beyanı meseleyi daha muğlâk, daha karmaşık hale ge
lirdi. Çünkü, sayın sözcü o maddeye, kurulmamış, ile
ride kurulacak federasyonlardan hangisinin bu kanuna 
tabi olarak görevler yapacağını belirtmek istedik, der
ken tamamen bir haksızlığı ortaya koydu. Çünkü, 
« . . . bu federasyonun özel bir yasa ile kurulmasına 
kadar uygulanmaz.» diyor; yani fiihai mevcut federas
yona haksız olarak devamlılık izafe ediliyor. Yann da
ha büyük bir federasyon kurulursa, «Bunu kanunlaş
ırdık» diyerek, onların yapacakları işleri ve varlıkla
ra m nasıl açıklayacaklar?.. Onu anlamadım, lütfen bir 
daha açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, şimdi birçok sayın üye 
görüşlüler. Daha görüşmek isteyen ve soru sormak is
teyen saym üyelerimiz var. İslerseniz konuşmacıla
rın tamamı konuşsunlar, siz not alın. Soru sahipleri 
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de sorularım sorsunlar öyîe cevaplayın; islerseniz şim
di cevaplayın? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Müsaade eder
seniz Sayın Çek-bi'ye cevap vereyim. 

BAŞKAN -*- Hay hay efendim. Ben size kolaylık 
olsun diye söyledim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Başkan; 

Hangi seviyede olursa olsun köy muhtarlarına köy 
derneğinden bu kanun gereğince tahsis edilmiş olanın 
üstünde ücret verilecektir, verilebilir; ama bunun al
tında verilemez ve ba &a Devletin tekabbüî ettiği 
ödenektir. 

Öteki hususa gelince, federasyonlar Demekler Ka-
mımma göre kurulmuştur. O zaman çıkacak yasa ki
me federasyon derse, öteki federasyonların hükmü 
bu yasa hükmündeki federasyonlar olmayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyuran Sayın Tüten. 
Efendim soru sormak isteyen sayın üyeleri not 

ettim. Sayın Tüten son konuşmacıdır. Onu müte
akip sizlerde sorularınızı soracaksınız. 

ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Sizlere dağıtılan bu tasarı ite ilgili evrakta göre
ceğiniz üzere, 6 ncı maddeye Komisyonda itiraz ta
rafımdan yapılmıştır ve söz hakkımın mahfuz tutul
ması istenmiştir. Ben de, değerli arkadaşımın bu
raya getirdiği konu için esasen bir değişiklik takriri 
hazırlamıştım. Onu Sayın Başkana konuşmamın so
nunda sunacağım ve sebebini de izah edeceğim. 

Ancak, Kanunun tümü hakkındaki görüşlerimi 
çok kısa olarak, zamanın geçmesi nedeniyle izah et
mek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarını; 
Demokrasilerin belirgin temelleri vardır. Bir ba

tılı demokrasinin temellerini hepiniz çok iyî bilirsiniz. 
Bunların temelinde meselâ basın özgürlüğü vardır, 
seçim hürriyeti vardır ve kanaatimce en önemlile
rinden birisi de mahallî idarelerin gücü ve mahallî 
idarelerin özgürlüğü vardır. 

Anayasamızda bunlar belirtilmiştir. İdare, bu
gün Devlet ve mahallî idareler kademesi olarak bö
lünmüştür. Mahallî idareler de, bildiğiniz gibi, il 
özel idareleri, belediyeler, köyler olarak bölünmüş
tür. Eğer, bir batılı demokraside mahallî idareler 
Devlet kadar güçlü değilse, o demokrasinin güçlen
diğini ifade etmek mümkün değildir ve hiç bir za-

[ manda dünyanın hiç bir yerinde mümkün olmamış
tır. Kuvvetli batılı demokrasileri gördüğünüz zaman, 
oralarda mahallî idarelerin çok güçlü olduğunu görür
sünüz. Mahallî idareler, hangi vesilelerle olursa 
o3sun merkezî otoriteye, Devlete avuç açar hale ge
tirildiği zaman o demokrasi de zayıflamaya doğru 
itiliyor demektir. 

Bu gayet kolay nıüşalıaJe edilebilir. Ben şah
sen çeşitli vesilelerle bunu bu kürsüde dile getirmeye 
çalıştım. 

1924 senesinde Köy Kanunu yapıldığı zaman, bü
yük bir harbin afetinden çıkmış obuasına rağmen, 
bu memleketin insanları muhtarlarına maaş vermek
ten aciz değillerdi. Muhakkak bunu kanunlarına ko
yarlardı, Devletin memuruna verdiği maaş kadar, 
onu tatmin edecek bir maaşı verirlerdi. Neden ver
memişlerdir?.. Çünkü, demokrasinin temelini güçlen
dirmek İstiyorsanız mahallî idareyi güçlü tutmaya 
mecbursunuz. Befediye Başkanına bugün Devlet 
Bütçesinden maaş vermeyi düşünür müsünüz .. Ama 
belediyeler zamanla köyler kadar güçsüzîendiği za-

j man belki belediye reisleri de merkeze maaş için el 
açar duruma geleceklerdir. Bu, Türk demokrasisinin 
güçlendiği mânasına mı gelir?.. Hiç bir zaman gel
meyecektir. 

O halde, bugün Türkiye muhtarlarına köyîerin-
| de, bu çok cüzî olan 1 200 liranın üstünde maaş 
I verecek duruma getirilebilir; mahallî idare güçlendi

rilmek suretiyle getirilebilir. Ben, büyük partileri
mizin, küçük partilerimizin (hangisi olursa olsun, 
fark gözetmiyorum) bu konuda bir araya gelerek, 
artık mahallî idareleri (seçim endişesi mi dersiniz, 
rey endişesi mî dersiniz? Ki, ben bu tabiri hiç kul
lanmam, aklıma da getirmiyorum, yakıştırmıyorum 
da; ne endişeyle olursa olsun) merkeze avuç açacak 
teklifler getirmekten çekinmelerini istirham ediyo
rum. 

Bu kanun muhtarları daha güçsüz hale getire
cektir. Neden köy bütçesini güçlendirip, ihtiyar he
yetiyle onları oturtup, muhtarına değil 1 200 lira, 
daha fazla parayı, hiçbir zaman köylüye yük olma
dan, bugün Türkiye'nin kalkınmış seviyesi içinde 
hiç bir zaman köylüye yük olmadan, verme olanağını 
getirmiyoruz, onların ahum dik tutmuyoruz da biize 
ayda 1 200 liraya muhtaç kılıyoruz arkadaşlar? 

Çok istirham ediyorum, büyük partiler, küçük 
partiler; ben, kuracakları bir komisyonda, bir anlaş
mada, yaz olsun kış olsun, gece olsun gündüz olsun 

I beraber çalışmaya hazırım. Bir komisyon kuralım, 

246 — 



C. Senatosu B : 78 29 . 8 . 1977 O ; 1 

köyü güçlendirecek; gelir bakımından, organlar ba- I 
kımından güçlendirecek, onları merkezî otoriteye I 
muhtaç olmadan, alınları dik, kendi hakkı olan pa
ralarım bugünkünden daha fazla alabilecek hale ge
tirip, onlan güçlendirecek kanun tekliflerini kısa 
zamanda hazırlayalım. Kasıma, Aralığa, Marta ka
dar bunu yapabiliriz. Niçin çıkmasın bu Parlamen
todan? Ben hazırım. Çalışalım, bir komisyon ku
ralını. Adalet Partisinden, Cumhuriyet Halk Par
tisinden, diğer partilerden, bizden seçilecek üyeler
den müteşekkil bir komisyon kuralım, teklifi hazır
layalım, Parlamento açılır açılmaz teklifi verelim; 
komisyonlarda konuşur, Marttan evvel çıkarırız. 
Ben buna hazırım. Eğer muvafık görüyorsanız bu
nu genel görüş olarak arz etmek istedim. I 

6 ncı maddeye gelince : Komisyon toplantısında I 
bunu arz ettim; «Sayın arkadaşlar, Devletin yaptı
ğı bir kanunda bir özel derneğe görev verilmez. Bu, 
kanun tekniğine uygun değildir.» dedim.- Bu dernek I 
kendini feshetse veya bir suç işleyip de mahkeme ta- I 
rafından kapatılsa, bu işleri kim yönetecektir? Bu I 
evrakı kim bastıracaktır? I 

Geçici madde; «Kanun çıkıncaya kadar bu 
madde işlemez» deniliyor. Peki, kim basacak bu 
evrakı, muhtarla ilgili bu evrakı kim basacak?.. Dev
let basacak beyefendiler, Devlet basacak efendim. I 
Maliye Vekâletinin kıymetli evraka ait mevzuatı var- I 
dır. Nüfus cüzdanını bugün nasıl Maliye Bakanlığı I 
basıp dağıtıyorsa, diğer harçla ilgili şeyleri dağıtı- I 
yorsa, Devlet bu evrakı da basıp dağıtacaktır. I 

Hatta Komisyonda örnek verdim, dedim ki; «Şo
förler Federasyonu bugün bu yüzden Devlet içinde I 
devlet olmuştur» büyük partiler olarak, bugün Tra- I 
fik Kanununu düzenleyecek tedbirleri Şoförler Fe- I 
derasyonunun bu gücünden çekindiğiniz için diyemi- I 
yorum, ama belki bunu düşündüğünüz için getir- I 
mekte zorluk çekiyorsunuz. 15 lira 25 lira para ce- ı 
zasiyle Türkiye'de trafik davası halledilemez. I 

Böyle bir Federasyona verilmiş yetki, hakikaten 
karşımızda fiilî olarak bazı mahzurlarla ortada durur- I 
ken, kaîdı ki, kanun tekniği bakımından hiç yeri ol- i 
mayan bir maddeyi nasıl getirirsiniz? O zaman Hü- I 
kümet temsilcisi teknisyen arkadaşlarımız, «Bizim I 
teklifimizde bu yoktu; Mecliste teklif edilmiş ve ©• 
zamanki Sayın Başkan da mütalaamızı sormadan 
oylamış ve bu böyle çüctı» dediler, ama benim ka
naatimce bu geçici madde ile ikinci fıkrayı mutlak 
surette kanun metninden çıkarmak lâzım. Artık ka
nun tekniğini bu kadar baltalamaya da hakkımız I 
y o k . - • " 

Ben, bu kanun çıksın veya çıkmasın, ne şekilde 
çıkarsa çıksın hayırlı olmasını diliyorum, ama tek
lifimi de tekrarlıyorum: Ben gece - gündüz; istediği
niz zaman çalışmaya hazırım. Bir komisyon kurar
sanız, kısa zamanda yeniden, muhtarları alnı açık, 
köyü daha güçlü hale getiren bir mevzuatı ortaya 
getiririz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten. 
Efendim, başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyelerimiz vardır. 
Sayın Öner, buyurunuz efendim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, benim 
sorum tasarının 3 ncü maddesiyle ilgili. 

Şimdi, Tasarının 3 ncü maddesinde; Köy ve ma
halle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumun
dan emekli aylığı almakta bulunanlar da bu kanun
dan yararlanırlar, denilmektedir. Böyle bir tahdit 
yapılmış. 

Şimdi benim Komisyondan sormak istediğim şu: 
Efendim, meselâ Sosyal Sigortalara bağlı işçi statü
sünde çalışan bir kişi aym zamanda muhtar ise, o 
kamu görevinden ayrılacak mı, yoksa 2 görevi de 
yapacak mıdır? Çünkü benim bildiğim kadarıyle il 
genel mecfiisi üyeliğiyle herhangi bir işçi statüsündeki 
görev bağdaşmamaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, metinden buyurduğunuz 
anlaşılmıyor. Metinde, «... emekli aylığı alanlar» 
demliyor; Şimdi, bir şahsın, Sosyal Sigortalardan, 
Bağ - Kur'dan yahut Emekli Sandığından emekli 
maaşı alıyor. «Sen muhtar oldun, Devletten maaş 
alıyorsun» diye, bu emekli maaşı veya Sosyal Si
gortalardan almış olduğu aylıklar kesilmeyecek. Yanî, 
mana budur. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Benim sormak iste
diğim husus şu efendim. Diyelim ki, kamu kuru
luşlarından birisinde yevmiyeli işçidir. Bu durum
da muhtarlık da yapabildiğine göre ödeneği alacak 
mıdır? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Memur ise 
muhtar o!amıyor zaten efendim. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Memur değil efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, memur olarak de
ğil, işçi olarak çalışmakta, sayın sözcü. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — İşçi için 
hiç bir mani yok efendim. 

BAŞKAN — Soru şu efendim: İşçi muhtar olur
sa hem çalıştığı yerden kendisine ücret ödenecek, 
hem de muhtar maaşı alacak mıdır? Yani, işçinin 
muhtar olması, kendisi aynı zamanda muhtarlık gö
revini yaparken işçi -olarak ücret almasına da mani 
midir, değil midir? Bunu öğrenmek İstiyorlar efen
dim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bu öde
nektir •efeiîdkft. Ödeneğini alacaktır. Hiç bir yasal 
sıkıntı yoktur. Nasıl esnaf muhtar oluyor, Bağ -
Kur'a bağlıdır ve muhtar olduğu zaman ödeneğini na
sıl alacaksa, yasal olarak muhtarlığa mani bir hali 
cimayan kişi ödeneğini alacaktır efendim. 

BAŞKAN — Sağoîun efendim, teşekkür ede
rim. 

Buyurumuz Sayın Şebib KaranıuKaoğlu. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Efen

dim Şerif Tüten Bey bu noktaya temas ettiler, 
ama bir duraınu açıkhğa kavuşturmak istiyorum. 

6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında; «Köy ve mahal
le muhtarları tarafından verilecek resmî evraka ait 
bısıîı kâğıtlar, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ta
rafından bastırılıp dağıtılır...» denilmektedir. 

Gerici madde, «6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında 
sözü. edilen Türkiye Muhtarlar Federasyonu hakkın
d a ] hüküm, ba Federasyonun özel bir yasa ile ku-
nıforesınE kadar uygulanmaz.» demektedir. 

Şu haüde, görüşmekte olduğumuz tasan kanun
laşırsa, bu kâğıtları kim bastıracaktır, kim dağıta
cak tır? 

BAŞKAN — Hay hay efendim, sorunuzu ilete
yim. 

Sayın Sözcü, buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — «Bu kâ
ğıtların tipi, örneği ve fiyatı İçişleri ve Maliye ba-
kanhküannca en geç 3 ay içerisinde müştereken tespit 
oîunur» denilmektedir 6 ncı maddede. 

BAŞKAN — «Satışı kim yapacaktır?» diyorlar 
efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Maliye ve
ya İç'şîeri Bakanlıkları yapacaklardır efendıim. 

BAŞKAM — Evet efendim. 
Efendim, başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Görüşmek isteyen; Komisyon... 

! ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
; Başkan, bu konuyla ilgili bir beyanım olacak efen-
| dim. Zapta geçtiğine göre arz etmek istiyorum kî, 
i İçişleri Bakanlığı yapmaz. İçişleri Bakanlığı kâğıt 
| bastırıp, dağıtmaz efendim. 

BAŞKAN — «İçişleri ve Maliye bakanlıkları» de
diler efendim. 

1 ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Kıy-
I metS evraktı İlgili basma ve dağıtma yetkisi Maliye 
j Bakanlığına mevzuat gereği ait olduğu için, bu mad

de işlerlik kazamncaya kadar Maîiye Bakanlığı bu 
işi yapar, sekimde zapta geçirmekte fayda vardır 
efendini. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, «İçişleri ve Maliye Ba-
kanMdan» olarak ifade ettiler. 

Efendim, kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşmek isteyen başka sayın üyemiz olmadığı için, ka
nun tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada, görüşmekte olduğumuz kanun tasarı-
sıyle ügfîi önerge vardır, okunup muameleye kona
caktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının müzakerelerinin bitimine ka

dar Birleşimin devamını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 
BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Birleşîm, gö
rüşmekte olduğumuz kanun tasarısının görüşülmesinin 
bitimine kadar devam edecektir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Tasarısı 

Madde 1. — Köy Muhtarlarına 18.3.1924 tarihli 
| ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 neu maddesine gö

re köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği olarak 
takdir edilecek ücret; ayda (100) göstergenin her yıl 
Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayının çarpımı 
iüe bulunacak miktardan az olamaz. 

Bu asgarî ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Ba
kanlığı Bütçesine konularak köy bütçelerine aktarıla
cak paralardan sağlanır. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde gö
rüşme açıyorum. 

Söz isteyen sayın üye .. Yok. 
Bu madde ile ilgili verilmiş önergeler vardır; bil

gilerinize sunuyorum: 
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Senato Başkanlığına 
Kanun tasarısının 1 noi maddesine aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ederini. 
Adana 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 
«Madde 1. — Köy kâtiplerine görevli bulunduk

ları muhtarhklarca ödenen ücretlerden ayrı olarak, 
karşılığı genel bütçeden temin edilmek üzere ve muh
tarlara uygulanan esaslar dahilinde kâtiplik ödeneği 
verilir.» 

BAŞKAN — Bir başka önerge var efendim, oku
tuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte oîan 698 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 1 nci maddesinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 1. — (Fikra 1) Köy muhtarlarına 18.3.1924 
tarihli ve 442 sayılı Koy Kanununun 19 ncu madde
sine göre köy derneğince temsil ödeneği olarak tak
dir edilecek oîan ücret; ayda (150) göstergenin her 
yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayının çar
pımı ile bulunacak miktardan az olamaz. 

Manisa 
M. Fahri Dayı 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Efendim, iki tane önerge vardır. 
İçtüzüğümüzün 113 ncü maddesini gözöminde bulun
durarak müzakere edeceğiz. 

Evvelâ, değişiklik mahiyetinde olan Sayın Fahri 
Dayı ile Sayın Fikret Gündoğan tarafından verilen 
önergeyi müzakereye koyuyorum. 

Önergenin leh ve aleyhinde konuşacak sayın üye?.. 

II. — YOKLAMA 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ek-
seriyethriiz yoktur; yoklama istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usule göre talepte bu
lunulduğu takdirde yoklama yapılacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, ka
nunla ilgili söz istediler buradan; ne demek çoğunluk 
yok? And verdik ve müzakere açtık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurunuz. Usu-
K bir talepleri vardır, değerlendirmek zorundayız. 
Efendim, buyurun... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu burada utanç vericidir. 

BAŞKAN — Efendim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İçtüzükte yazı
lıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İçtüzükte 
yazılı; ama sizin yaptıklarınızdan millet bıktı, yeter 
artık. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sa
yın... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ara verme 
önergesi verilirken imzalansın değil mü?.. Utanç ve
rici, bir de Hükümet olmuşlar... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Alîah taksi
ratım affetsin bu Hükümetin. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zapta geç-
j sin, 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
j Sayın üyeler; 
I Talebi görüşünüzde ısrar ediyor musunuz efen-
! dim?.. 
i ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendini. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzaî, E!âzığ Üyesi Ca-
; hit Daîckay, Ankara Üyesi Atıf Benderîioğ'u, Tokat 
j Üyesi Cevdet Aykan, ve Erzurum Üyesi Sakıp Ha-
J tunoğüu ayağa kalkarak yoklama isteminde bulun

dular.) 
BAŞKAN — Sayın Ucuzaî, Sayın Daîokay, Sa

yın BenderKoğlu, Sayın Aykan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Kanunun son günü, bitimine iki saat kaldı. 
Bugüne kadar Senatoyu topla/mayan Hükümet grup
larıdır. Burada bütün Haîk Partisi Grupu hazırdır. 
Bu Kanun müzakere edilmeden geçirilmek isteniyor. 
Bu, Senatoya ve Yasama Meclislerine büyük haka
rettir. Bunlar utanç vericidir. Bunu yapmaya hak
lan yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsa
ade buyurun Saym Gündoğan. 

Sayın Hatunoğîu... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Utanç ve
rici bunlar. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Bir 
usuîî muamele istenmiştir. Müsaade edin efendim, 
kimseye söz vermiyorum. 

Sayın üyeler; 
Değişiklik önergesini muameleye koyacağımız 

anda beş sayım üye, Sayın Ucuzaî, Sayın Benderlioğ-
ÎUj Sayın.,. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hangi par
tiye mensuplar Sayın Başkan? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adalet Partisi... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu

yurun. 
Sayın Daîokay, Sayın Aykan ve Sayısı Hatuııoğlu 

ayağa kalkarak, Birleşimde çoğunluk olmadığını id
dia etmîş'erdir. Bu sebeple isimleri zapta geçmiştir. 
Yoklama yapıyoruz efendim, müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hep suiis
timal; memleketi ısrar eden bir hakkın suiistimalidir 
bu. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun; 
rica ediyorum Sayın Gündoğan. 

(Yoklama yapıldı.) 

çok 

BAŞKAN — Sayın üyeler: 
Şu anda görüşmelerin devamı için yeterli çoğun

luk yoktur. Ancak, Başkanlık Divanı, muayyen 
bir süre sonra; İçtüzüğümüzdeki tanınan süre içeri
sinde çoğunluğun olması ihtimalini gözönünde bulun
durarak Birleşimin saat 17,45'te toplanması hususun
da görüş birliğine varmıştır. 

Bu sebeple, saat 17,45'te toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17,20 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Sastı : 17,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Çeîlk (Afyonkaralıisar) 

ıŞKAN — 78 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeîer... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 

kan, yoklama isteyenler nerede?.. 

YOKLAMA 

Sayın Baş-

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin, 

Sayın üyeler; yapılan yoklama sonunda görüşme
lerin devamı için yeterli çoğunluğun olmadığı saptan
mıştır. Bu sebeple ve yarınki Salı günü Millî Bayra
mımız olduğu için, 1 Eylül 1977 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.00 

H ^ » J » ~ * « — w » . , 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ilköğretmen lisesi ve eğitim enstitüleri, mü
dür yardımcıları ve öğretmenlerine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı. (7/742) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
M. C. Hükümetince görevlerinden uzaklaştırılan 

yönetici ve öğretmenlerin nakil, atama ve açığa alma 
nedenleriyle yasa dışı atamaların açıklanması için aşa
ğıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

Soru : 
L M. C. Hükümetinin göreve başladığı günden 

beri görevinden alınan İlköğretmen Lisesi ve Eğirim 
Enstitüsü Müdür, Müdür yardımcıları ve öğretmenle
rinden kaç kişinin yasal, ideolojik veya partizanlıkla 
ilgili olduğunun açıklanması? 

2. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşunda 
değiştirdiğimiz görevden aldığınız veya başka yerlere 
atadığınız Müsteşar, Gene! Müdür, Genel Müdür yar
dımcıları ve Şube müdürlerinin sayısı ve alınış neden
lerinin açıklanması; bu değişikliğin hangi esaslara ve 
yasalara göre yapıldığınında belirtilmesi? 

3. Görevlerinden aldığınız Millî Eğitim Müdür
lerinin sayısı ve alınış nedenlerinin açıklanması? Yine, 
Millî Eğitim Müdür yardımcılarından kaç kişinin hangi 
sebeplerle alındığının belirtilmesi? 

4. Lise seviyesindeki okullardan Müdür, Müdür 
Yardımcısı ve öğretmen olarak nakledilenlerin ve açı
ğa alınmaların sayılarının belirtilmesi ve nedenlerinin, 
dayandığınız yasalar ve maddelerinin belirtihnesi? 

5. a) Bakanlığınızın ilköğretim müfettişlerine 
musallat oluşunun sebepleri? 

b) Görevden aldığınız ilköğretim müfettişlerinin 
sayısı. 

Bunların nakil ve başka görevlere verilenlerin de 
sayılarının belirtilmesi? 

c) Teftişin eğitimdeki önemine ve verimine sırt 
çevirişinizin nedenleri? 

6. Görevden aldığınız bu değerli yöneticilerin 
meslekî yeterlikleri, kıdem ve başarılarına göre değer
lendirmeyip pasif görevlere verişinizle maddî ve ma
nevî mağduriyete uğratmanızın nedenlerinin açıklan
ması? 

7. Görevden aldığınız bu değerli eğitimci ve yö
neticilerin yerlerine yaptığınız atamalarda ölçünüz, 
meslekteki basan, kıdem ve sicil durumlannm esas 
tutulup tutulmadığı; yüzlercesinin yetersizlikleri ve 
ideolojik hastalıkları, partizanlıkları bizce malûm kim
selerin bu önemli görevlere getirilişinin sebeplerinin 
belirtilmesi? 

8. a) Halâ okullarda bir çok örneklerini verebi
leceğimiz partizanlık, ideolojik propaganda yapan yö
netici ve öğretmenlerin M. C. Hükümeti yanlısı ola
rak kabul edilip bu suçlarına göz yumuşunuzun ve 
hatta suç işlemeye devam ettikçe sırtlarının okşanma
sının nedenlerinin açıklanması? 

b) Bilhassa komando üssü durumuna getirmeyi 
başardığınız kurt'çu saldırıların merkezi, hatta Ülkü 
ocağı haline getirilen İlköğretmen liseleri ve Eğitim 
enstitülerindeki durumun fecaatini açıklar mısınız? 

9* Yaptığınız nakillerde, görevden alınışlarda 
TÖB - DER'e üye olmalan ve bizden değildir gö
züyle bakılıp mağdur edilen yönetici ve öğretmenle
rin sayısını açıklar mısınız? 

10. Gazi Eğitim Enstitüsünde kıyıma uğrattığı
nız 26 değerli eğitimci öğretmenin göreve verildiği 
yerlerin meslekî ve kıdemleri bakımından mağduri
yetlerine sebep olup olmadığının açıklanması? 

11. a) Cumhuriyet Senatosunda yaptığım gün
dem dışı konuşmayı cevaplarken yaptığınız açıklama
dan «Gazi Eğitim Enstitüsünden alınan öğretmenlerin 
Atatürkçülükle, devrimcilikle ilgileri olmadıklannın 
Mao ve Lenln devrimciliğinin çirkin serpintilerini sür
dürdüklerini» ifade ettiniz. 

Bu ithamınıza rağmen bu öğretmenler hakkında 
neden meslekî veya idarî bir soruşturma yaptırmadı
nız? Eğer yaptırdınızsa, elinizdeki delilleri niçin adlî 
organlara vermediniz? Bir Bakan olarak savunma
sız kişilere Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden bir ba
kıma iftirada bulunmuş olmuyor musunuz? 

12. Kürsüde konuşurken Gazi Eğitim Enstitüsü
nün bazı bölümlerinin benim söylediğim gibi kapalı 
olmadığını ifade ettiğiniz anda dahi Gazi Eğitim Ens
titüsünün müzik,, beden eğitimi ve sosyal bilimler bö
lümü tamamen kapalı ve öğrencilerin % 90'ı da boy
kotta olduğundan okulu tümünün işlemez olduğunu 
bilmiyor muydunuz? 
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13. Ankara ilköğretim Lisesi ve Eğitim Enstitü- I 
sünden toplu kıyım olarak yapılan 49 öğretmenin alın- j 
masında gündem dışı konuşmada açıkladığım gibi, 
ideolojik bir amaç güdülerek bir kıyım yapıldığını İfa
de etmeme rağmen sizin böyle bir şey olmadığını öğ
retmen fazlalığı nedeniyle nakiller yapıldığını açıkla
manız doğru mudur? Şöyleki: Bu okuldan nakledilen 
49 öğretmenden 14 ünün emirlerinizle geri görevlerine 
verilmesinin dışında 31 tane yeni tayinin de yapıldığını 
ve ayrıca 8 kişinin Bakanlıktan gelerek ders vermele
rine rağmen hâlâ jeoloji, biyoloji ve tarih dersleri
nin boş geçmesi dikkate alınınca öğretmen fazlalığı 
değil, ideolojik görüşün ve partizanlığın bu nakillerde 
ağırlık taşıdığım bilmiyor musunuz? 

14. Makamınızda yaptığınız konuşmada da beî-
keraeri Bozkmt res.'mli bir yöneticinin İlköğretmen l i 
sesi ve Eğitim Enstitüsü gibi bir kuruluşun başında ol
masının orayı br komando üssü haline getirilmesini et
kileyeceğini açıklamama rağmen, bugüne kadar tüm 
olayların kaynağı olan bu Kurt'çu efsanecilerin yarat
tığı olaylarla ilgilendiniz, bir sonuca vardınız mı? Yi
ne bu okulun bugün M, H. P.'nin ve Ülkü ocakları
nın çeşitli afiş ve ilanlarıyla süslendiğini biliyor mu
sunuz? 

15. Bu okulun kurtçu ve komandocu bir yöne
timle işletiüşi sonucunda öğrencilerin dışarıda çeşitli 
olaylara karışması nedeniyle Ankara'daki diğer okul
lar için bir boy hedefi haline getirildiğinden haberi
niz var mıdır? Nitekim, 15 . 1 . 1976 günü vuku bu
lan olayda ve okuldan nöbetçi olan eşimi saat 17,00' 
de alıp dönerken yol üzerinde rastladığımız bir kav
gayı ayırtırken bizden 200 metre kadar aşağı çam- | 
Iıkîar arasından getirilen bir yaralıdan öğrendiğimize 
göre, (Mehmet Bayram) kendilerine saldırıların Yapı 
Enstitüsü ve başkaları olduğunu söylemesine ve öğ
renilmesine rağmen tekrar okula atadığınız 14 öğret
menin Okul Müdürü Halil İbrahim Turanboy tara
fından bu olayın sebebi gösterilmesi zihniyetinin ne
ler ifade ettiğini açıklar mısınız? Ayrıca kan kaybe
den bir yaralıyı ve döğülerek öldürülme ihtimali olan 
bir kişiyi bin zorlukla 30 -40 kişilik bir kalabalığın 
içinden alıp çıkarken, ne idareci ne de polis olma
masına rağmen oradan uzaklaştırarak birisini hasta
neye götürmek, diğerini karakola teslim etmek gibi 
tamamen insani ve aynı zamanda hukukî bir görevi 
yerine getirmeme rağmen Halil İbrahim Turanboy'u 
bu olayın tahrikçisi olduğum şeklindeki ifadesi ve 
yine Müdür Yardımcısı Hamza Tektaş'ın Anadolu 
Ajansına verdiği tamamen yanlış ve yalan sözleri ve j 
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iftiraları karşısında ve aynı zamanda üst makamları 
aşarak yaptıkları bu küstahlıklar karşısında ne düşü
nüyorsunuz? Ba zihniyetin millî eğitime getireceği 
büyük zararlar için ne gibi tedbirler aldığınızın açık
lanması? 

16. Haklarında hiçbir suç istinadı olmadan, so
ruşturma yapılmadan, savunmaları alınmadan, istek
leri sorulmadan, yetkili kurulların kararları olmadan 
Anayasal teminatları çiğnenerek yaptığınız atama, 
nakil ve açığa almalarla kıyılan 5 000'i aşkın öğret
menin bu mağduriyetlerini önleyici ne gibi tedbirler 
aldınız? 

17. Sivas İlköğretim Müfettişlerinden en başarı
lı olan 12 tanesinin alınıp meslekî yeterlikleri ve gö
revleriyle denk düşmeyen başka yerlere ve görevlere 
verilişlerindeki nedenlerle maddî ve manevî zarara 
uğratmanızın sebepleri nelerdir? 

18. Sivas'da başarılı bir Millî Eğitim Müdürü 
olarak çalışan Z. Okyar'ın birkaç yer değiştirdikten 
sonra Erzurum Rehberlik Merkezi Uzmanlığına ve-
rilişindeki nedenleri, partizanlık değil midir? 

Ve yine Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğünde ba
şarılı çalışmalarıyla sevilen Hazım Zeyrek'in alınış 
nedeni Sivas'dan C.H.P. adayı oluşu değil midir? Şu 
ana kadar verdiğiniz 4 yerde de Danıştay'ın yürüt-
meyi durdurma kararı vermesine rağmen görevine 
vermeyişinizin nedenleri partizanlık değil midir? Bu
nun gibi yüzlerce çirkin örnek saymak mümkün ol
duğunu biliyor musunuz? 

19. A.P.'nin iktidarı döneminde Sivas İlköğret
men Okulunda öğretmenken öğrencileri yöneticiler 
aleyhine kışkırtmak, isyan ettirmek Sivas'daki çeşitli 
anarşik olayların içinde olduğu tespit edilen Atatürk 
düşmanlığı saptanan ve Başkanlık Müfettişleri rapor
larıyla suçlu bulunarak mahkemeye verilen ayrıca İl 
İdare Kurulunca görevden uzaklaştırılan ve itirazları 
Danıştay'dan reddedilen Necati Karabulut'u Sivas 
İlköğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne 
atayısınız yasaları çiğnemek ve çirkin bir partizan
lık örneği değil midir? 

20. Hem ideolojik, hem partizanca yaptığınız 
öğretmen ve yönetici kıyımı ile ve yerlerine atadığı
nız hayal perest kurtçu, komando kafalı yetersiz, ta
rafgir kimseler yüzünden kötü bir yönetim içine iti
len İlköğretmen Liselerinin her birinde en az 100-
300 öğrencinin dayak ve ölüm korkusu ve kurtçu sal
dırılar, yapılan işkenceler yüzünden okula devam 
edemediklerini, sınav haklarını kaybederek sınıfta ka
lacak duruma düştüklerini biliyor musunuz? Ve bun-
îar için ne gibi tedbirler aldığınızı açıklar mısınız? 



C. Senatosu B : 78 

21. llköğretmen Liseleri ve Eğitim Enstitülerin
de düzenlenen tertipler içersinde solcu ve devrimci 
bilinen öğrencilerin toplu disiplin cezalarıyla uzak
laştırılmasının kamu oyundaki yankılarının vicdanı
nızda bir etki bırakıp bırakmadığım bilmem ama, ya
salar önündeki sorumluluğunuzun ağırlığını biliyor 
musunuz? 

Bu sorularımın canlı örneklerle açıklanmasını di
ler, saygılarımı sunarım. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29 . 8 . 1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 333 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 1 . 1976 tarih ve 7/503-3458-7991 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin öz-
türk'ün yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Millî Eğitim Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin öz> 
türk'ün yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız : 

1. Öğretmen Okullarından 294 öğretmen ve 36 
müdür, Eğitim Enstitülerinden 37 müdür ile 114 öğ
retmen bulundukları yerden başka yerlere nakledil
mişlerdir. 

Geçirdfkleri soruşturma sonucu düzenlenen rapor 
ve fezlekeîerdeki tekliflere dayalı olarak Eğitim Ens
titüsü ve öğretmen liselerinde görevli 8 müdür ve 76 
öğretmenin görev yeri değiştirilmiştir. 

2. Bakanlığımız Merkez Teşkilâtı ile bağlı kuru
luşlarda görevli Müsteşar, Genel Müdür, Genel Mü
dür Yardımcısı ve Şube Müdürlerinden nakledilenle
rin sayısını gösterir liste aşağıya alınmıştır. 

Unvanı Sayısı 

Müsteşar 2 
Genel Müdür 14 
Genel Müdür Yardımcısı 10 
Şube Müdürü 21 
3. Görevlerinden alınan Millî Eğitim Müdürleri

nin ve Yardımcılarının sayısı aşağıda belirtilmiştir. 
Unvanı Sayısı 

Millî Eğitim Müdürü 58 (7 si başka 
illere aynı görevle) 

Millî Eğitim Müdür Yard. 81 | 
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657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 
71 ve 76 ncı maddelerine göre hizmetin daha iyi yü
rütülebilmesi için ilgililerin görev yerleri değiştiril
miştir. 

4. Veli ve öğrenci camiası arasında söz, tutum 
ve davranışlarıyla huzursuzluk mesnedi olduğu, eği
tim ve öğretim faaliyetlerini aksattığı yapılan çeşitli 
başvurmalardan anlaşıldığından, kendilerine daha 
huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak maksadıyla 318 
müdür ve 285 öğretmen nakledilmiştir. 

5. a) Bazı ilköğretim müfettişlerinin öğretmen
lere örnek olamadıkları, yetiştirme ve rehberlikte ye
tersiz olduktan, tarafsızlıklarını koruyamadıkları an
laşıldığından, özlük haklarına halel gelmemek üzere 
branşlarına uygun görevlere verilmişlerdir. 

b) İki ilköğretim müfettişinin, haklarında lüzu
mu muhakeme kararı bulunduğundan ve adlî yön
den muhakemeleri devam ettiğinden açığa alınmış
lardır. 

96 ilköğretim müfettişinin de görev yerleri de
ğiştirilmiştir. 

c) Teftişler intizamlı ve düzgün bir şekilde ya
pılmaktadır. 

6. Görevden alınan yöneticilerin yeni görevleri
nin kıdem ve başarılarına göre olmadığı, pasif gö
revler olduğu, bu şahısların özlük haklarına dokunul
madan tayinlerinin yapılmış olduğu iddiaları asılsız
dır. 

7. Görevden alınan eğitimci ve yöneticilerin yer
lerine yapılan tayinlerdeki ölçü de kanun, tüzük ve 
yönetmelik çerçevesinde meslekteki başarıları, kıdem 
ve sicil durumları esas tutulmaktadır. Hepsi Anaya
sanın emirlerine bağlı ve saygılı, Türk Millî Eğitimi
nin amaçlarını benimsemiş eğitimcilerdir. 

8. Böyle bir durum varit değildir. 

9. Yapılan nakillerde öğretmen ve idarecilerin 
herhangi bir kuruluşa üye olmaları sebep teşkil ede
mez. 

10. Gazi Eğitim Enstitüsünden başka okullara 
tayinleri yapılan öğretmenlerin yeni görev yerleri, 
mesleği ve kıdemleri bakımından mağduriyetlerine 
sebep olmamıştır. 

11. 12. Gazi Eğitim Enstitüsünden alınan öğret
menlerin tutum ve davranışları mahzurlu görüldü
ğünden hizmetin daha iyi yürütülmesi için başka gö
revlere nakledilmişlerdir. 

13. Ankara llköğretmen Lisesi ve Eğitim Ensti
tüsünden 49 öğretmen nakledilmiştir. Bunlardan 18'i 
iade edilmişlerdir. 
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14, 15. Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Liselerin
de görev yapan idareciler hakkındaki şikâyet konula
rı incelenmekte ve usulüne göre gerekli işlemler ya
pılmaktadır. 

16. Yapılan atamalar hiç bir zaman partizanca 
olmayıp vazifesini aksatan, çalışma gücünü kaybet
miş idareci ve öğretmenler daha huzurlu çalışabile
cekleri yerlere tayin edilmişlerdir. 

17. Sivas İlköğretim Müfettişleri, özlük hakları
na halel gelmemek üzere maaş ve kadrolarıyla başka 
görevlere verilmişlerdir. 

18. 19. Sivas İlköğretmen Lisesi ve Eğitim Ens
titüsü Müdürlüğüne tayin edilen Necati Karabulut 
Kanunlara saygılı, millî şuura sahip ve çalışkan bir 
yöneticidir. 

20, 21. Okullarımızda yönetmeliklere aykırı dav
ranışlarda bulunanlar hakkında mevzuat hükümleri 
içinde işlem yapılmaktadır. 

Nahit Menteşe 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Bahriye Üçok'un, köy ilkokullarına oda
cı kadrosu ve yakacak ödeneği konulmasına dair so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe' 
nin yazılı cevabı. (7/756) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Başkan, 

İlişikte sunduğum yazılı sorumun Sayın Millî Eği
tim Bakanı tarafından yanıtlanmasını arz eder, say
gılar sunarım. 

Kontenjan Senatörü 
Bahriye Üçok 

Soru : 1. 7 Şubat 1977 günü Millî Eğitim Ba
kanlığının Bütçe görüşmeleri sırasında Kontenjan 
Grupu sözcüsü olarak yaptığım konuşma ile «Köy 
ilkokullarına kent ilkokullarındaki gibi bir odacı kad
rosu verilmesini kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu
nu» belirterek Grupum adına bu isteğin gerçekleşme
sini dilemiştim. 

Bu dileğim 1977 - 1978 ders yılında gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini bildirmenizi saygıyla rica ede
rim. 

Soru : 2. 1976 yılında Kontenjan Grupu adına 
yaptığım Bütçe konuşmasında köy ilkokullarına ya
kacak ödeneği konulmasını dilemiştim. 1977 - 1978 

ders yılı için ne ölçüde bir ödenek konulduğunu bil
dirmenizi saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29 . 8 . 1977 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 322 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25 . 7 . 1977 tarih ve 12676-5761-7/756 sa

yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın 
Bahriye Üçok'un köy ilkokullarına odacı kadrosu ve 
yakacak ödeneği konulmasına dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Saynı Bahriye 
Üçok'un, köy ilkokullarına odacı kadrosu ve yaka
cak ödeneği konulmasına dair yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız 

1. Her ilkokula derslik sayısına göre odacı kad
rosu verilmektedir. İlkokullara, 4 derslik için 1 odacı 
verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, derslik sa
yısı 4 ve 4'ten aşağı olan her ilkokula bir, derslik 
sayısı 4'ten yukarı olan her ilkokula da 4 derslik biri
mi esas alınarak odacı kadrosu verilmesi gerekmekte
dir, 

Derslik sayısı 4 ve 4'ten aşağı olan 33 770 köy 
ilkokulu için 33 770 odacı, derslik sayısı 5 
ve 5'ten yukarı olan 3 540 köy ilkokulu için
de 3 040 odacı olmak üzere 37 310 köy ilkokulu
na toplam 42 810 odacı kadrosuna ihtiyaç bu
lunmaktadır. Bakanlığımıza tahsis edilen kadro mik
tarı yetersiz olduğundan köy ilkokullarının tamamına 
odacı kadrosu verilememektedir. 

2. 1977 yılı Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız Te
mel Eğitim ve Öğretim hizmetlerine 420 harcama ka
leminden yakacak alımları için 52 544 TL. tahsis 
edilmiş olup bunun 35 765 650 TL. Temel Eğitim 
Yatılı bölge okullarına, geriye kalan 16 781 445 TL. ise 
39 50'0 köy ilkokullarına ayrılmıştır. Ayrılan bu meb
lâğın % 45'i olan 7 551 650 TL. harcamada serbest 
bırakılmıştır. 

1 Nahit Menteşe 
| Millî Eğitim Bakam 
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C. Senatosu B : 78 29 . 8 . 1977 O : 2 

i . — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Anayasa Mahkemesinin Hesapları İn
celeme Komisyonu ile ilgili 22 . 2 . 1977 tarih ve 
15892 sayılı Kararından sonra harcamaların deneti
minin nasıl yapılacağına dair soru önergesi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay'ın yazılı cevabı. 
(7/768) 

C. Senatosu Başkanlığına 
Anayas Mahkemesi 22 . 2 . 1977 gün ve 15982 

sayılı Kararıyle, C. Senatosu ve Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonlarının Kuruluş ve Ça
lışmalarım Anayasmn 4., 64., 91., 93 maddelerine 
aykırı bulmuştur. 

Her iki meclisin hesaplarını inceleyerek komis
yonların kuruluş ve çalışması Anayasanın anılan mad
delerine aykırı olduğuna göre, yapılan harcamaların 
denetimi bundan böyle nasıl gerçekleşecektir? 

Bunu ilgiyle öğrenmek istiyoruz. 
Ayrıca; M. Meclisi kesiminden imza ve harca

ma yetkisi bulunmayan geçici başkanın ödeme yap
tığı, milletvekillerine maaş ve yolluk ödediği bilin
diğine göre, bu konuya açıklık getirmeyi düşünüyor-
musunuz? 

İçtüzük uyarınca yazılı olarak yanıtlamanızı di
lerim. 24 . 8 . 1977 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

29 . 8 . 1977 
Sayın Niyazi Unsal 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
24 . 8 . 1977 tarih ve 5849-7/768 sayılı yazılı so

runuzun cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

24 . 8 . 3 977 Tarihli ve 7/768 Esas Numaralı 

Sorunuzun Cevapları. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca alman 6 Ocak 
1977 tarihli kararın iptali nedeniyle Anayasa Mah
kemesinin, 28 Mart 1977 tarihli, 15892 numaralı Res
mî Gazetede yayımlanan, 22 . 2 . 1977 günlü, 1977/14 
sayılı kararının gerekçesinde; Hesaplan İnceleme Ko
misyonlarının kuruluş ve çalışma biçimine ilişkin tü
zük maddeleriyle 1C50 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun kimi maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu 
belirtilmiş, ancak sözü edilen hükümler iptal olunma
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun harcama ve hesaplarının 
mutlaka denetime tabi tutulması zorunluğu vardır. Bu
nun için Anayasa Mahkemesinin görüşüne uygun ola
rak Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunun yaptığı denelim yerine Sayıştaym deneti
mini sağlayacak yasal değişikliklere gidilmesi veya 
Komisyonca düzenlenen üçer aylık raporların Genel 
Kurullarda görüşülen konusu yapılması için tüzük de
ğişikliğinin yapılması gerekmektedir. 

Konu her iki Meclisi ilgilendirmekte olup ilk fır
satta Müşterek Divana görtürülerek çözümlenecektir. 
Ancak Anayasa gereği öncelikle seçilmesi zorunlu M. 
Mecîisi Başkanlık Divanı üzüntü ile belirteyim ki he
nüz seçilememişîsr. Yakında seçileceğini umut etmek 
istiyorum. 

Sorunuzda değinilen ve Millet Meclisince yürütü
len işlemler üzerinde, Cumhuriyet Senatosu Başkanı
nın, Anayasa ve İçtüzükler karşısında görüş belirtme
sine olanak bulunmadığını takdir edersiniz. 

• * 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

78 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 8 . 1977 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN 

İŞLER 
IV 

A — HAKLARINDA İVEDİLİK 
KARARI VERİLEN 

İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK 
İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/433; C. Senatosu : 
1/464) (S. Sayısı ; 698) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1977) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 29 . 8 . 1977) 



Topianü : 16 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 698 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M, Meclisi : 1 /438; 

C. Senatosu : 1/464) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı: 367) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 4 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4216 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 4 . 1977 tarihli 76 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Muhtar 
Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 4 . 5 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30 .12 . 1976; 25 . 1; 1, 3, 8, 15 . 2; 5.4. 1977 tarihli 26, 36, 39, 41, 42, 45 ve 76 ncı birleşimlerinde görü
şülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 367'ye 1 nci ek) 

T. C. 
Başbakanlık 3 & 5 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-62107511 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 4 , 1976 
tarihinde kararlaştırılan «18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Türkiye nüfusunun % 50'sinden fazlasının yaşadığı köylerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
nitelikli, memleketin genel kalkınma hamlesi içinde kazandığı hareketlilik, köy idareleri üzerinde ciddî düzen-
lemeîerin yapılmasını, köy adamlarının görevlerini bihakkın yapabilecek şekilde yetiştirilmelerini, yetişmiş 
kimselerin bu görevlere isteki olmalarını gerekli kılmış, özelikle görev ve hizmet şartlarının özendiriçiriği
nin bunda başlıca faktör olduğu kanaati yaygın bir mahiyette 'tezahür etmiştir. 

Bu arada köyün başı ve icra uzvu olan muhtarın hizmet şartları ve görev sorumluluğu dikkati çeken bir 
mesele olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim bugün 35 096 adedi bulan köylerimiz üzerinde bundan Ibir süre ön
ce yapılan araştırma sonuçlarına göre 5 495 köy muhtarı yılda 250 TL. nın altında ödenek alabilmekte, yi
ne ancak 143 köyde muhtar yılda 5 bin TL. um üzerinde bir ödeneğe kavuşabilmektedir. Bu şartlar şüphesiz 
düşündürücüdür. 

Çeşitli mevzuatın 400'den fazla görevi köy muhtarından beklediğini, bunun önemli bir bölümünde Dev
lete a l görevlerin teşkil ettiğini tespit etmek .mümkündür. Köy, Anayasamıza, kanunlarımıza göre bir ma
hallî idare kuruluşu olmakla birlikte tarihî gelenek sosyal şartlarımızın bir gereği olarak muhtarın hem ma 
hallî hem de merkezî idarenin bazı görevlerini birlikte yürütmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ancak buna muka
bil bu hizmetlerin karşılığında bugüne kadar köy muhtarlarına herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. 

Hizmetlerin görülmesiine müspet bir etkide bulunacağı şüphesiz olan böyle bir ödemeyi düzenlerken kö
yün mahallî idare organı bulunduğu esprisinin muhafazası önemli bir husus olarak önümüzde bulunmasıdır. 
Bu bakımdan mulhtarın devlet personel rejimi içinde mütalaası mümkün olamamakta, ancak muhtarın mer
kezî idareye ait gördüğü hizmetler karşılığında bir ödemeye müstahak bulundukları da muhakkak bulunmak
tadır. 

Bu tasarı bu düşüncelerden hareket edilerek, köy bütçelerinin bugünkü durumları, köy nüfus miktarları 
dikkate alınarak köy bütçelerine devlet bütçesinden yardım yapılması esprisi ile hazırlanmış bulunmaktadır. 

Köy Muhtarlarının Ödeneklerinin Tutarı 

Ödenecek ücret Aylık tutarı Yıllık tutarı 
Nüfus grupları Bu gruptaki köy sayısı TL. TL. TL. 

0-500 21 158 500 1 057 900 12 694 800 
500 den fazla 14 837 800 11 869 600 142 435 200 

TOPLAM 12 927 500 155 130 000 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin Köy Muhtarları, Köy Kâtiple
ri ve Köy Korucularına Devletçe aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi. (2/28) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
1 . 11 . 1973 

Geçen Dönem 22 . 11 . 1972 gününde 6 arkadaşımla birlikte Millet Meclisine sunduğumuz «Köy muh
tarları, köy kâtipleri, ve köy korucularına Devletçe aylık bağlanmasına dair kanun» teklifimiz dönemin 
sona ermesi nedeniyle kadük olmuştur. 

Teklifimizin İçtüzüğün 78 nci maddesi gereğince yenilenmesini rica ederiz. Saygılarımızla. (2/664) 
Yenileyenler :| 

İstanbul Milletvekili Muğla Milletvekili 
Reşit Ülker Ali Döğerli 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 698) 
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1 . 10 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

«Köy muhtarları, köy kâtipleri ve köy korucularına Devletçe aylık bağlanması hakkında kanun teklifi
miz gerekçesiiyle birlikte sunulmuştur. Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili Kırşehir Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Reşit Ülker Mustafa Aksoy Gıyasettin Karaca 

Manisa Milletvekili İzmir Milletvekili Balıkesir 
Veli Bakirli M. Hulusi Çakır Nurettin Sandıkçıoğlu 

Trabzon Milletvekili 
Cevat Küçük 

t* GEREKÇE 

Köy Kanununun 10 ncu maddesine göre köy muhtarı köyün başıdır. Köy işlerinde söz söylemek hakkı 
muhtarındır. Bmiir vermek ve emür yaptrrmak da muhtarın hakkıdır. Muhtar Devletin memurudur. Ka
nunun 11 nci maddesine göre de muhtarlar Devlet memurları gibi muhakeme edilirler ve ceza görürler. Ka
nunun 36 ncı maddesi muhtarın göreceği Devlet işlerim birer birer saymıştır. Köy muhtarlarına köy işleri
ni yaparken karşı koyanlar ve kötü söyleyenler Devlet memurlarına karşı koyanlar ve kötü söyleyenler gibi 
cezalandırılırlar. Muhtarlar Devletin köyde tam temsilcisidirler. 

Yarım yüzyıla yakın bir süre önce çıkarılmış olan Köy Kanunu şüphesiz ki çıktığı Zamanın koşullarına 
göre hazırlanmış bir kanundur. Aradan yarım yüzyıl geçmiştir. Her alanda büyük gelişmeler kaydedilmiş
tir. Bugün Türkiye tam bir kalkınma çabası içindedir. Halkımızın köyde bütün isteriyle uğraşacak ilik Dev
let katı muhtarlık olmaktadır. Halkımız bugün muhtarlardan çök, pek çok iş istemektedir. Onlara biran 
bile nefes aldırmamaktadır. Bunda da yerden göğe kadar haklı bulunmaktadır. Anayasanın buyurduğu in
sanca yaşama düzeyine kavuşmak istemektedir. Muhtarlar çok yerde özel işlerini yapamaz drruma gelmiş
lerdir. Muhtarlık yapmak yüzünden kendi maddî durumunu bozmuş pek çok vatandaş variır. Bu sebeple 
gerçekten iş görecek niteliklere sahip birçok vatandaş muhtarlık görevini haklı olarak almak istememekte
dirler. Öte yandan pek çok köylerimizin nüfusu azdır, pek çök köylerimiz yoksuldur. Bu yüzden muhtar
lara köy kanunu gereğince ya para verememektedirler veya çok az bir para vermektedirler. Bugünkü ko
şullar altında hiç, veya az para alarak sabahtan akşama kadar iş yapmak mümkün olmamakta. Bu yüz
den de köyün işleri aksamakta, köylülerimiz büyük zarar görmektedirler. Kalkınma da gecikmektedir. 

Bütün bunlardan ötürü çok önemli bir kamu görevi, Devlet görevi yapan, köylü ile Devletin ilişkileri
ni yürütmede büyük soruimluluklar taşıyan köy muhtarlarına ve benzer işler gören köy kâtipler iyi e, köy 
korucularına Devletçe ayhk bağlanmasını teklif etmekteyiz. O. H. P. 1969 Seçim Bildirgesinde bu hususu 
ulusumuza vaat etmiş bulunmaktadır. Bu tedbirlerle, Devlet köy düzeyindeki kamu hizmetlerinin görülme
sinde kendine düşen yükümlülükleri daha yeterli ölçüde üzerine almış olacaktır. Bu, köy yönetiminde bir 
yeniden düzenleme (reform) olacaktır. 

MADDELER GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede etraflı olarak açıklandığı biçimde köy muhtarlarına, koy kâtiplerine 
ve köy 'korucularına Devlet bütçesinden aylık bağlanması esası getirilmektedir. Aylik miktarını Maliye ve 
İçişleri Balkanlıkian köylerin nüfusu, ekonomik durumu gibi nitelikleri de gözönıürude bulundurarak belli 
edeceklerdir. 

Made 2. — Köy muhtarı, köy kâtibi ve köy korucusunun aylıkları Devletçe ödeneceğinden ilgili mad
deler bu duruma uydurulmaktadır, 

Cumburiyet Senatom (S. Sayısı : 698) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER İLE MUĞLA MİLLETVEKİLİ ALİ DÖĞERLİ'NİN 

TEKLİFİ 

Köy Muhtarları, Köy Kâtipleri ve Köy Korucularına Devletçe Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 18 Mart 1340 gün ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki ek 11 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 11. — Köy muhtarlarına, köy kâtiplerine ve köy korucularına İçişleri ve Maliye bakan
lıklarınca belli edilecek miktarda aylık bağlanır. Bu aylık Devlet bütçesinden ödenir. 

MADDE 2. — 18 Mart 1340 gün ve 442 sayılı Köy Kanununun 17 nci maddesinin 17 sayılı bendinden 
«Muhtar, kâtip ve korucu» sözcükleri çıkarılmış ve 19 ncu maddesinin 1 ve 2 No. lu bentleri kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımını izleyen malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, Köy ve Mahalle Muhtarlanna Aylık Verilmesi, Emeklilik, 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haklarının Tanınması Hakkında Kanun Teklifi. (2/58) 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu Baskanlığr 24 s 11 , 1973 

Sayı : 40 
Ek : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağlanması, emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının tanın
ması ile ilgili kanun; teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Kastamonu Milletvekilli 

Hasan Tosyalı 

GEREKÇE 

Köy ve mahalle muhtarlığı hizmeti; genel Devlet hizmetinin bir kademesidir. 
Muhtarlar; köye ve mahalleye yönelik Devlet hizmetlerinin köy ve mahallesinde yerinde tespit ve tayin 

eden; bu hizmetleri Hükümete ve belediyeye bildiren, takip eden ve uygulanmasını yapan kimselerdir. 

Muhtarlar; köy ve mahallelerdeki huzurun, güvenin ve nihayet Devletin ve Hükümetin köyde ve ma
hallede sembolüdür. 

Muhtarların köylerde ve mahallelerde yaptıkları çeşitli hizmetler birer Devlet ve Hükümet hizmetidir. 
Bu hizmetlerin başarısı muhtarların kendi şahsî işi dışında bu hizmetlerde zaman, emek ve maharet harca
ması ile mümkün olmaktadır. O halde muhtarlar Devlet memuru sayılmalıdır. 

Zaten bugün yürürlükte olan köy kanunumuz da muhtarları memur saymakta, memur gtfbi muhakeme 
etaektjedir. 

Devlet memurları olan muhtarlara; gördükleri Devlet hizmeti karşılığı olarak Devlet Pers^a»! Kaaunu ge
reğince aylık maaş verilmesi hukukî ve haklı bir uygulama olur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 698) 
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Bu aylıik maaşın Devlet Personel Kanunundaki 16 acı dereceden başlaması adalete ve Personel Kanunu
nun hükümlerine de uygun olur. 

Madem ki, muhtarlar Devlet Memurudur ve muhtarlıktaki başarılı hizmetleri ile mütenasip olarak muh
tarlıktaki hizmetleri seçimle de olsa devam etmektedir; o halde, muhtarların muhtarlıkta geçen hizmet müd
detleri emekliliklerine sayılmalıdır. 

Muhtarların hangi derece ve kademe üzerinden emekli olacağı ve emeklilik keseneklerinin nasıl alınacağı 
ilgili kuruluşlarca çıkarılacak özel bir yönetmelikle düzenlenmesi lâzımdır, 

Muhtarlar devlet memuru olduğuna göre, muhtarların da devlet memurlarının sahip oldukları her türlü 
sağlık ve sosyal güvenlik haklarından faydalanması hukukun ve eşitliğin bir icabıdır* 

Bu kanun teklifinin kabul edilmesiyle hem köylerimize ve mahallelerimize giden devlet hizmetlerinin daha 
başarılı olması sağlanacak ve hem de çeşitli genel devlet hizmeti gören muhtarlara hizmetleri karşılığı şimdiye 
kadar verilmeyen hakları verilmekle devamlı bir haksızlık da giderilmiş olacaktır. 

Böylece kalkınmanın köye ve mahalleye ve halkımıza daha süratli, emin ve başarılı olarak ulaşması hu
susundaki Türk Milletinin müşterek arzusu da daha kolay tahakkuk etmiş olacaktır. 

Unutmamak lâzımdır ki, bugüne kadar köyde birlik, huzur ve güven varsa, köye ve mahalleye anarşik 
hareketler, vatan ve milletimizi bölücü cereyanlar girmemiş ise, ve yine milletimizin büyük kitlesi olan köy
lü ve kasabalı Devlete ve Hükümete güven ve sevgisini devam ettiriyorsa bunda ehliyetli, çalışkan, milliyetçi 
ve vatansever köy ve mahalle muhtarlarımızın büyük katkısı vardır. 

Yüksek heyetinizce de malum olan ve kısaca izah ettiğim gerekçeler sebebiyle bu kanun teklifimin kabul 
buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HASAN TOSYALFNIN TEKLİFİ 

Köy ve Mahalle Muhtarlarına Aylık Verilmesi, Emeklilik, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haklarının Tanınması 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Köy ve mahalle muhtarları Devlet Memurudur. 
Muhtarların gördüğü hizmetler Devlet Personel Kanunundaki genel hizmetlerden sayılır. 

MADDE 2. — Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek aylık maaş; Devlet Personel Kanunundaki genel 
hizmetlere ait 16 ncı derece birinci kademeden başlar. 

Muhtarların tahsil deercesi ne olursa olsun, maaş artması ilkokul mezunu Devlet memurlarına uygulanan 
malî hükümlere göre hesaplanır. 

Muhtarların derece, kademe ilerlemesi muhtarlıkta geçen hizmet müddetleri ile mütenasip olarak yapılır. 

MADDE 3. — Muhtarların muhtarlıkta devam eden ve varsa evvelce geçmiş hizmetlerinin hesabında, ilk
okul mezunu Devlet memurlarına uygulanan hükümler uygulanır. 

MADDE 4. — Muhtarlara Devlet memurlarına tanınan bilcümle sağlık ve sosyal güvenlik hakları aynen 
tanınır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması; Kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kuruluşlar
ca müştereken hazırlanıp çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 6. — Bu Kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüp 

Cumlhuriıyât Senatosu (S, Sayısı : 698) 



İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar 
Heyetleri Teşkiline Dair 4541 Sayılı Kanun ile 442 Sayılı Köy Kanununa bazı maddelerin ve fıkraların eklen
mesi ile bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/207) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair 4541 sayılı Kanun ile 442 sayılı 
Köy Kanununa bazı maddelerin ve fıkraların eklenmesi ile bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi» miz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile rica ederiz. 1 3 . 5 . 1974 

İsparta Aydın Balıkesir 
Süleyman Demirel Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 

Sivas Kastamonu 
Vahit Bozath Sabrî Keskin 

G E R E K Ç E 

Şehir ve kasabaların mahaîleleriyle köylerin yönetiminde birinci derecede devlet adına sorumluluk yükle
nen kişi, köy muhtarı ve mahalle muhtarıdır. Halen mevcut yasalara göre, gerek yetki, gerekse sorumluluk 
bakımından muhtarların diğer devlet memurlarından hiç bir farkı yoktur. Hal böyle iken, bütün bu mükel
lefiyetleri yüklediğimiz ve kendisinden birtakım amme hizmetlerini beklediğimiz muhtara, Anayasanın çalış
ma hayatını düzenleyen 42 nci maddesinin emredici hükümlerinin gereği, bugüne kadar yerine getirilmemiş ve 
muhtara sosyal güvenlik hakkı ve çalışmasının karşılığı olan maaş ödeme mecburiyeti, henüz kanunlarımızca 
bir hükme bağlanmamış bulunmaktadır. İşte bu temel fikirden hareket ederek, muhtarlara da maaş bağlan
ması hususu, emeklilik hakkı verilmesi ciheti bu kanunla sağlanmak istenmiştir. 

Bu kanun teklifi ile muhtarlar, devlet memurları gibi tahsillerine göre Devlet Personel Kanununun intibak 
hükümlerinden yararlanacak ve intibak ettirileceği derece ve kademenin karşılığı maaşı, tıpkı devlet memuru 
gibi genel bütçeden alacaktır. Yine Devlet Memuru gibi genel bütçede Hazine hissesi olarak ödenmesi gere
ken emeklilik payı da keza, genel bütçe tarafından karşılanacak, bütün bunları karşılayacak meblâğ, İçişleri 
Bakanlığının gider bütçesinde gösterilecektir. 

Türkiye'nin köylerinin büyük bir kesiminin köy muhtarına maaş ödeyecek bir gelir bütçesine sahip olma
sının henüz mümkün olmadığı görülerek, köy muhtarları hakkında, belediye başkanlarına muvazi bir uygu
lama, tarafımızdan uygun görülmemiştir. Zira, belediyelerin halen kendi öz gelirlerinin dışında, kanunla sağ
lanmış sair gelirleri mevcut olup, köy bütçeleri için böyle bir gelir mevcut değildir. Bu itibarla, köy bütçe
sinden muhtarın maaş almasını düşünmek, büyük ölçüde tatbik gücü olmayan bir yasa getirmek olacağı gibi, 
köyde yaşayan insanlara eşitliğe aykırı yeni bir külfet yüklemek durumunu ortaya çıkarır. Bu ise, köyde ya
şamayı daha sıkıntılı bir duruma getirmek olur ki, bu, Türkiye'nin takip etmesi gerekli anapolitikaya ters 
düşer. Bu itibarla, belediye başkanlarının durumunun aksine, köy muhtarlarının genel bütçeden maaş alma
ları daha âdil ve uygun mütalaa edilmiştir. 

İkisi yürürlük maddesi olan ve diğer dördü de şehir ve kasabaların mahalle muhtarlarıyle köy muhtarları
nın devlet memurları gibi maaş almaları ve emeklilik haklarından yararlanmalarını temin etmek maksadıyle 
tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senalasu (S. Sayısı : 698j 
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN DEMİREL VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair 4541 Sayılı Kanun ile 442 Sayılı 
Köy Kanununa Bazı Maddelerin ve Fıkraların Eklenmesi ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Ycklifi 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

MADDE 1 .— 
Her mahalle en az 1 500 ve en çok 10 000 nüfuslu olur. Mahalle nüfusunun takdirinde en son nüfus esas 

alınır. 

MADDE 2. — 4541 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Mahalle muhtarıyle ihtiyar heyeti asıl ve yedek üyeleri mahalle halkı tarafından aynı zaman
da seçilir, 

MADDE 3. — 4541 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21. — a) Her mahallede, mahallenin en yüksek mülkiye amirliğince bir muhtarlık bürosu ku
rulur. Mahallede devlete ait elverişli bir büro bulunmadığı takdirde, o yerin yetkili devlet memurlarınca uy
gun bir yer kiralanır. Kira bedeli; ısıtma, aydınlatma, PTT masrafları, araç ve gereç giderleriyle yönetim 
masrafları, İçişleri Bakanlığı gider bütçesine konacak ödeneklerle ve o yerin yetkili saymanlığınca ödenir. 

Muhtarlarca tahsil edilecek harç ve resimler, 15 gün içinde mahallî maliye saymanlığına makbuz karşı
lığında teslim edilir. Muhtarların alacakları her türlü resim ve harç karşılığında verecekleri makbuzları Ma
liye Bakanlığınca tanzim edilerek, yetkili maliye saymanlıklarınca bir zabıtla muhtarlara teslim olunur. 

b) Mahalle muhtarlarına 1327 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
hükümleri gereğince maaş ödenir. Muhtarlara verilecek kademe ve derecenin tayininde ve bunun karşılığı olan 
kadronun tahsisinde, adı geçen ve Devlet memurları hakkında uygulanan Personel Kanunu hükümleri ay
nen uygulanır. Muhtarlara ödenecek maaşların karşılığı, İçişleri Bakanlığının gider bütçesine konur ve bu Ba
kanlığın diğer memurları hakkındaki ödeme usulleri, muhtarlar hakkında da aynen uygulanır. 

c) Muhtarlar; emeklilik, sosyal güvenlik ve Devlet memurlarına tanınan bilumum haklar yönünden, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve bu Kanunun tadillerinin sağladığı bütün haklardan, tıpkı Devlet me
muru gibi yararlanırlar. Hizmetlerini borçlanırlar ve Hazine hissesi olarak Emekli Sandığına ödenmesi gereken 
meblâğı, yine İçişleri Bakanlığı gider bütçesine konacak meblâğdan, İçişleri Bakanlığınca ödenir. 

d) Muhtarların, işlerinin çokluğu ve ağırlığı, idaresi altındaki semtin büyüklüğü, nüfus sayısı dikkate alı
narak, işi çok olan muhtarlara ayrıca muhtarlığın kendi bütçesinden tazminat adı altında maaşa ilâve olarak 
bir yan ödeme yapılır. Bu ödemenin azamî ve asgarî haddini, İçişleri Bakanlığı takdir ve tayin eder. Ayrıca 
Bakanlık bu takdirinde ve tespitinde, büyüklüğü hangi nüfusun üzerinde olan mahalle muhtarlarına ne miktar 
azamî ve asgarî tazminat verilmesi gerektiğini de belirtir. Bu esaslara göre, mahalle muhtarlığı bütçesinden 
muhtara ayrıca bir tazminat ödenir. 

MADDE 4. — 442 sayılı Köy Kanununa, aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE 11. — Köy muhtarlarının aylıkları, emeklilikleri ile sair özlük işleri ve sosyal güvenlik hak
lan bakımından. 4541 sayılı Kanunun işbu kanunla değiştirilen 21 nci maddesi mahalle muhtarlarına tanıdığı 
bütün haklardan, köy muhtarları da aynen yararlanır. Ve köy muhtarları hakkında da, bu madde hükmü aynen 
uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu yürütün 

Currihufiıyelt Senatosu (S. Sayısı : 698) 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in MahaUe ve Köy muhtarlanmn BAĞ - KUR Kapsamına Alınması için Yasa 
önerisi (2/303) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Mahalle ve Köy muhtarlarının BAĞ - KUR kapsamına alınması için yasa önerim» gerekçeleriyle sunul
muştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla. 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

G E R E K Ç E 

Yaygın ve etkin bir sosyal güvenlik düzeni, özgürce ve hakça kalkınmanın kesin koşuludur. Sosyal güven
lik, insan mutluluğunun ve özgürlüğünün temelidir. 

Hastalıkta ve sakatlıkta, yaşlılıkta ve işsizlikte yalnız ve çaresiz kalan ya da yalnız ve çaresiz kalma kor
kusu içinde yaşayan insanlar küskünlüğe veya bencilliğe kapılabilirler. O yüzden toplumda birlik ve dayanışma 
sağlanması zorlaşır. Sosyal güvenlikten yoksun kişi yeterince özgür değildir. Sosyal güvenliğin yaygınlaşıp et-
kenlenmesiyle, toplum manevî bakımdan daha güçlü, insanlar daha özgür, demokrasi daha sağlam duruma 
gelir. 

Köy ve mahalle muhtarları seçimle işbaşına gelen yersel yönetim (mahallî idare) başkanlarıdır. İlk kade
mede gerçek halk liderleridir. Türkiye'de yönetimin halkla ilk ilişkisi mahalle ve köy muhtarları ile olmakta
dır. Bugün Türkiye'de 87 000 köy ve mahalle muhtarı vardır. Mahalle ve köy muhtarlarına çeşitli yasalar çok 
önemli kamu görevi vermiştir. 

Kamu hizmetinde çalışanlar, işçiler, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bütün bağımsız çalışanlar Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalara ve Bağ - Kur'a girmek suretiyle sosyal güvenliklerini sağladıkları halde mahalle 
ve köy muhtarları yıllardır bu konuda uğraşmalarına karşın, Anayasanın bütün yurttaşlara öngördüğü sos
yal güvenlik hakkından yoksun kalmışlardır. 

Niteliklerine göre mahalle ve köy muhtarlarının Bağ - Kur'a bağlı olmaları gerekmektedir. Bu yasa öneri
siyle mahalle ve köy muhtarlarının Bağ - Kur kapsamına alınmaları sağlanmaktadır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

Mahalle ve Köy Muhtarlarının Bağ - Kur Kapsamına Alınması İçin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 14 Eylül 1971 gün ve 1479 sayılı «Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar» Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ - Kur) nun 24 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki (ancak) la başlayan 
bölümden önce aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Köy ve mahalle muhtarları da bu Yasamn uygulanmasında bağımsız çalışanlar olarak kabul edilir.» 

MADDE 2. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı gününden yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 698) 
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Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ııin 442 sayılı Köy Kanununun 2491 Sayılı Kanunla Değiştirilen 19 ncu Mad
desinin Birinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi (2/379) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü dönemde hükümsüz kalan kâğıtlar arasında 2/307 esas numarada kayıtlı «442 sayılı Köy Kanunu
nun 2491 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ve bu 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifimin»! yenilenerek işleme konulmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 8 . 4 . 1975 

Sivas Milletvekili Ordu Milletvekili 
Ekrem Kangal Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

442 sayılı Köy Kanununun 2491 sayılı Kanuna değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının yürür
lükten kaldırılmasına ve bu Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunul
muştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim, 25 . 3 . 1970 
Ordu Milletvekili 

Memduh Ekşi 

G E R E K Ç E 

442 sayılı Köy Kanununun bir çok maddelerinde özellikle 34 - 41 nci maddelerinde köy muhtarlarına hiç 
de küçümsenmeyecek görevler yükletilmiş bulunmaktadır. Köy muhtarlarının, adı geçen Kanunun 10 ncu 
maddesinde Devlet Memuru oldukları tespit ve tescil edildiği gibi, muhakeme usulü bakımından da aynı kad
ro içinde düşünüldüğü bir gerçektir. Kanunun 33 ncü maddesinde adı geçen görevlilerin çalışma ve kazanma 
olanakları da geniş ölçüde kısıtlanmış bulunmaktadır. Muhtarlara bu derece ağır görev ve sorumluluk yükle
tilmiş olmasına rağmen bu vazifelilerin köy bütçelerine konulan pek az miktarda ücret karşılığında feragatla 
hizmet ettikleri bilinmektedir. Devlet işleri ve köy işlerinin yürütülmesinde önemli rol oynayan bu vazifelile
re genel bütçeden Devletin maaş vermesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

1965 genel nüfus sayımına göre, yurdumuzda nüfusu 0 - 1 5 0 arasında 2 436, 151 - 300 arasında 8 465, 
301 - 500 arasında 10 127, 501 - 1 000 arasında 10 441 ve l1 OOl'den 4 169 ki, ceman 35 638 adet köy bulun
maktadır. 

Köylerimiz beş kategoriye ayrılarak 0 - 1 5 0 nüfusu olan köylerin muhtarlarına 150 TL. 151 - 300 olan 
köylerin muhtarlarına 200, 301 - 500 olan köylerin muhtarlarına 250, 501 - 1 000 olan köylerin muhtarlarına 
300 TL. 1 OOl'den yukarı nüfusu olan köylerin muhtarlarına da 350 TL. maaş bağlandığı takdirde bütçeye 
tahmil edeceği yük 110 162 400 TL. dır ki, bu miktar ifa edilen hizmete ve bu hizmetin niteliğine göre mü-
himsenecek bir miktar sayılamaz. 

Durum bu olunca, köy muhtarlarına yukarıda arz olunan miktarlarda da olsa genel bütçeden maaş bağ
lanması zarurîdir. 
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ORDU MİLLETVEKİLİ MEMDUH EKŞİ'NİN TEKLİFİ 

442 Sayılı Köy Kanununun 2491 Sayılı Kanunla Değiştirilen 19 ncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 442 sayılı Kanunun 2491 sayılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 1 8 . 3 . 1340 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

MADDE 3. — Son yapılan genel nüfus sayımında nüfusu 1 - 150'ye kadar olan köylerin muhtarlarına 
150 TL., 151 - 300'e kadar olan köylerin muhtarlarına 200 TL., 310 - 500'e kadar olan köylerin muhtarlarına 
250 TL., 501 - 1 000'e kadar olan köylerin muhtarlarına 300 TL. ve 1 001 'den fazla olan köylerin muhtar
larına, genel bütçeden 350 TL. aylık verilir. 

MADDE 4. — Bu Kanun 1 Mart 1971 gününden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. , 

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'iıı, Mahalle ve Köy Muhtarları üe Köy Korucularına Aylık 
Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/472) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mahalle ve Köy Muhtarları ile Köy Korucularına Aylık Ücret Ödenmesi hakkındaki Kanun teklifi ile 
gerekçesinin ilişikte sunulduğunu arz ederim. 17 . 1 1 . 1975 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

G E R E K Ç E 

Anayasanın 42 nci maddesi : «Angarya yasaktır.» hükmünü getirmiş ve 45 nci maddesi, Devlete, ücrette 
adalet sağlama görevini vermiştir. 442 sayılı Köy Kanunu, muhtarların Devlet memuru olduğunu ve onlar gi
bi muhakeme edilerek ceza göreceklerini hükme bağlamıştır. 

Muhtar ve köy korucularının yapmakta oldukları hizmetler, sosyal bir devletin görevidir. Devlet işlerini 
yapmakla görevli ve sorumlu kimselerin hizmet karşılığını Devletin ödemesi gerekir. 

Devletin temelinde görev yapan memurlar için halktan alınan harçlar, bir çeşit haraç haline gelmekte ve
ya öyle sanılmaktadır. Bu da Devlet hizmetindeki ciddiyet ve haysiyeti zedelemektedir. Bir sosyal hukuk dev
leti, halktan vergi almalı fakat kendi memurlarını, ona, avuç açtırmamalıdır. İşte bu nedenlerle muhtar ve köy 
korucularına Devletçe ücret ödenmeli ve katsayıları arttıkça onların da ücretlerine zam yapılmalıdır. 

3 ncü maddeye göre isteyenler, Sosyal Sigortalar Kurumuna (4) yıl süre ile prim ödeyecek ve böylece top
lumun büyük bir aile kesimi sosyal güvenlik altına alınmış olacaktır. Görevi 4 yılı bulmayanlar isterlerse prim 
ödeyerek sigortalılıklarını sürdürmüş olacaklardır. 

4 ncü maddeye göre mahalle muhtarlarının hizmetleri, iş sahiplerinden alınan harçla değil, Devletin ver
diği ücretle karşılanmış olacaktır. 

Bu Kanun, sosyal devlet kavramının çok dar tutulduğu eski Anayasamıza göre, 1340 ve 1944 yıllarında çı
kartılmış olan 442 ve 4541 sayılı kanunları, bugünkü Anayasamıza daha uygun biçimde onarmış olacaktır. 
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C, SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZERİN TEKLİFİ 

Mahalle ve Köy Muhtarları ile Köy Korucularına Aylık Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Nüfusu (1 250) ye kadar olan mahalle ve köylerin muhtarlarına ayda (1 000) Ura; köy 
korucularına ayda (750) lira ücret ödenir. 

(1 250) den sonraki nüfus miktarının % 20 rakamı, bu ücretlere lira ve kuruş olarak eklenir. Ancak bir 
köyde birden fazla köy korucusu olursa bunların aylıklarına bu ek yapılmaz. 

Mahalle ve köylerin nüfusu, genel nüfus saynmıındaki miktardır. Yeni teşkil edilen mahalle ve köylerin nü
fusu, mahallin nüfus idaresince hane başına kayıtlı olan isim listesine göre tespit olunur. 

MADDE 2. — Devlet memurları ayhğırida, aritacatk her katsayısına karşılık, birinci maddedeki ücretler 
(% 10) oranında yükselir. 

Aylık ücretlerden hiçbir kesinti yapılamaz. 

MADDE 3. — Muhtar ve köy korucularından isteyenler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı 
maddesindeki topluluk sigortası hükmünden yararlanabilirler. Müracaatları halinde, aylık ücretlerinden bu ka
nun hükmüne göre sigorta primi kesilir. 

Aynı Kanunun 85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigortalılık süresi bunlar için (4) yıldır. Görevleri sona 
erenleri isterlerse prim ödemeye devam ederek sigortalılıklarını sürdürebilirler. 

MADDE 4. — 5441 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. — 20 nci maddeye göre iş sahiplerinden alınacak harçlardan muhtarlara ücret ödenmez. Bu 
harçlardan sadece muhtarlık işlerinin tedviri için gerekli kira, ısıtma, aydınlatma, hademe ve kâtip ücreti gibi 
masraflar karşılanır. Harçtan arta kalan paralar her mailî yıl sonunda mahallin özel idaresiine irat kaiydokınur 

Muhtarlığın gelir ve giderleri mahallin özel idaresi tarafından denetlenir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 Arkadaşmm, Köy ve Mahalle Muhtarları ile Köy Bekçilerine 
Aylık Bağlanması ve Sosyal Güvenlik Haklarının Sağlanması Hakkında Yasa Önerisi (2/513) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy ve Mahalle Muhtarları ile Köy Bekçilerine Aylık Bağlanmasına 
birlikte sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

ilişkin Yasa önerimizi gerekçesiyle 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Adana Milletvekili 
H. Bilen Tümer 

Gaziantep Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu 
Adana Milletvekili 

Osman Çıtırık 

Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen 

İstanbul Senatörü 
Solmaz Belül 

Elâzığ Senatörü 
Hasan İldan 

Elâzığ Milletvekili 
Atillâ A t ilâ 

Ankara Milletvekili 
Osman Ceran 

Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Muğla Milletvekili 
Ali Döğerli 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

Nevşehir Milletvekili 
M. Zeki Tekiner 

Bolu Milletvekili 
Abdi Özkök 
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G E R E K Ç E 

Köy muhtarı köyde devleti temsil eder. 442 sayılı Yasanın 10 ncu maddesi muhtarları Devlet memuru ola
rak kabul etmişti. Köy Kanunu köylünün yapacağı mecburî ve ihtiyarî işleri kabarık bir liste halinde sırala
mıştır. Bu işlerin gerçekleştirilebilmesi büyük çapta köy muhtarının çabasına bağlıdır. 

Köy muhtarının yönetsel görevleri yanında köydeki küçük anlaşmazlıklar konusunda yargısal ve pek çok 
kamusal görevleri vardır. 

Köy muhtarlarının yüklü sayılacak görev ve sorumluluklarına karşılık köylüden aldıkları ücret pek azdır. 
Günün koşullarında köy bütçesini gerçekleştirmek ve emeğinin karşılığını almak olanaksızdır. 

Devlet ve köy işlerinin yürütülmesinde köy bekçileri köy muhtarlarının yardımcılarıdır. Görevi gereği za
manının önemli bir bölümünü köy hizmetine harcar. Köy bekçilerinin emekleri karşıhğım ödemek köy gelene
ğinde muhtardan da önce gelir. 

Muhtar ve bekçilerin görevleri niteliği ve bu görevleri yürütenlerin ücretlerinin köylüce ödenmemesi bu 
kişilere Devlet bütçesinden maaş bağlanmasını zorunîukılmaktadır. 

Bu, 1969 ve 1973 seçim bildirgelerinde köylümüze verilen sözün de gereğidir. 

Türkiye'de 36 800 köy ve 8 000 mahalle bulunduğuna göre yıllık toplam yük 900 milyon TL. tutar. 
Bu kişilerin Sosyal Sigortalar mevzuatına uygun olarak sosyal güvenliğe kavuşturulması en uygun ve en 

pratik olanıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Muhtar ve bekçilere ödenecek maaşları İçişleri Bakanlığı Bütçesine konacak bir ödenekten karşılanır, 
Muhtarlara verilecek maaşın tabanı personel yasasındaki taban ücrete denk tutulmuştur. Lise ve daha 

yülkseiköğrenim görmüş olanlara tabanın bir üst derecesinden 14 ncü dereceden maaş verilmesi zorunlu görül
müştür. 

Köy bekçilerine 15 nci derecenin (muhtarın) yansı nispetinde ödeme uygun görülmüştür. Bunların dere
ceye bağlanması katsayı esasına ve yükselmelerin birlikte yapılmasına yarayacaktır. 

2< Yemden seçilen muhtarlar 4 yılda bir derece terfiine halk kazanacaktır. Takdirini köylüsünden almış 
olanları terfi etmliş olacak. 

X Muhtar ve 'bekçilerin yöndüm, kurullarında veya memurluk şeklinde köydeki herhangi bir kooperatifte 
görev verildiği takdirde bundan ayrıca ücret alamayacak. Köylerdeki 'kooperatiflerin gelişmesine yamdımcı 
olacaklar., 

4, Muhtar ve bekçiler sosyal güvenlik (emeklilik, yaşlılık ve malullük hallerinde) bakımından Sosyal 
Sigortalar mevzuatına göre bu kuruma bağlanır. Sağlık ve Sosyal Güvenlik hakları kurumca sağlanır. 

5.j Eskiden muhtarhk yapmış olanlara 2 yıl içinde borçlanma hakkı sağlanm'alktadır. Muhtarlıktan ay
rılan ve düşenler dilerlerse primlerini ödemek suretiyle sigortalılıklarım sürdürebilir. 

6. Bu Yasanın 1976 yılı başından itibaren uygulanması mağduriyetleri önlemesi bakımından zorunludur. 
Daha öne alınması daha iyi olur. 

7. Bu Yasa Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 

Cumhuriyet Senatosu (Si Sayısı : 698) 
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ EKREM SADİ ERDEM VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Köy ve Mahalle Muhtarları ile Köy Bekçilerine Aylık Bağlanması ve Sosyal Güvenlik Haklarının Sağlan
ması Hakkında Yasa Önerisi 

MADDE 1. — Köy ve mahalle muhtarları ile köy bekçilerine genel bütçeden aylık bağlanır. 
Muhtarlara verilecek aylık maaş, Devlet Personel Yasasındaki genel hizmetlere ait 15 nci derecenin birinci 

kademesindeki maaşa denk olur. 
Lise ve daha üst öğrenim görmüş bulunanlara 14 ncü derecenin birinci kademesi karşılığı ödenir. 
Köy bekçilerine ise Personel Yasasının 15 nci derecesinin birinci kademesinin yarısı tutarında maaş bağla

nır. 

MADDE 2. — Muhtarların derece ilerlemesi 4 yılda bir seçimden seçime yapılır. 

MADDE 3. — Muhtarlar ve bekçiler, köy kooperatiflerindeki görevlerinden dolayı ayrıca ücret alamazlar. 

MADDE 4. — Muhtar ve bekçiler sosyal güvenlik bakımından Sosyal Sigortalara bağlanır. Bilcümle sağ
lık hizmetleri Kurumca karşılanır. 

MADDE 5. — Dileyen geçmiş muhtarlık hizmetlerini saydırmak için 2 yıl içinde borçlanma işlemlerini ta
mamlatır. 

Muhtarlıktan düşenlerden dileyen sigortalılığını sürdürebilir. 

MADDE 6. — Bu Yasa 1 . 1 . 1976 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 7.4. 1977 
Esas No. : 1/464 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 nisan 1977 tarihli 77 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasası tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 nisan 1977 tarihli ve 4216 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 7 nisan 1977 tarihli Birleşiminde ilgili 
Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkikve müzakere olundu. 

I - Tasarı, köy ve mahalle muhtarlarının sosyal güvenliklerinin sağlanmasını öngörmektedir. Böylece, köy 
ve mahalle muhtarları Bağ - Kur kapsamına alınmakta ayrıca (100) göstergenin her yıl Bütçe Kanunu ile 
tespit edilecek kat sayının çarpımı ile bulunacak miktarda her ay temsil ödeneğinin muhtarlara verilmesi 
esası getirilmektedir. 

Muhtarların köylerde ve mahallelerde yaptıkları çeşitli hizmetler hep devlet hizmetidir. Bugün yürürlükte 
olan Köy Kanunu da muhtarları memur saymakta ve gerektiğinde memur gibi muhakeme etmektedir. Bu 
bakımdan köy ve mahalle muhtarlarına gördükleri devlet hizmetinin bir gereği olarak, Devlet Personel Kanu
nu uyarınca bir ödeme de bulunulması haklı bir uygulama olacaktır. 

Köy ve mahalle muhtarlarının daha verimli hizmet görmelerini sağlayıcı mahiyetinden dolayı işbu tasarı 
Komisyonumuz tarafından olumlu bulunmuş ve benimsenmiştir. 
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II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nci maddeleri ile ek 1 nci maddesi, geçici maddesi ve 
9, 10 ncu maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Şebib Karamullaoğlu 

Sözcü 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Kâtip 
Konya 

Söz hakkım mahfuzdur 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 
Hikmet Arslanoğlu 

Ordu 
Bekir Sıtkı Baykal 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Malatya 
Hamdi Özer 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuz 

Şükran Özkaya 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

C. Bşk. S. Ü. 
6 nci maddedeki Federasyon'a 

görev verilmesi, kanun tekniğine 
aykırıdır. 

Kanunun bu kısmına muhalifim. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Şerif Tüten 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

raporu 
Esas No. : 1/464 
Karar No. : 58 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

7 . 4 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 Nisan 1977 tarihli 77 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasası tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 6 Nisan 1977 tarihli ve 4216 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 7 Nisan 1977 tarihli Birleşiminde ilgili 
bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, bir kamu görevi olan muhtarlık müessesesinin aylık yönünden belli disipline alınmasını, muh
tarların sosyal güvenliklerinin sağlanmasını ve yoksul vatandaşlardan muhtarlık ile ilgili hizmetler nedeni 
ile harç alınmamasını öngörmektedir. 

Tasarı, muhtar ödeneklerinin tesbitinde gösterge sistemini getirmiş ve ödenecek miktar da, ylOCb gös
terge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tes'bit edilecek kat sayı ile çarpımından oluşacak tutar olarak kabul 
etmiştir. 
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Muhtarların sürekli olarak sosyal güvenlikten yararlanalbilmeleri için de Ibu görevlileri Bağ - Kur kapsa

mına almış ve bu hizmette geçmiş sürelerin de Bağ - Kur'a borçlandırılarak değerlendirme kapsamına alın
ması esasını getirmiştir. 

Tasarı, yoksul vatandaşlarımızın muhtarlık hizmetlerinden harç ödenmeden yararlanmaları esasını da 
benimseyerek bu durumdaki vatandaşlarımızın korunmasını amaç bilmiştir. 

Tasarı, muhtalık görevinin, hizmetlerin icabına göre ve en iyi şartlarda yürütülebilmesini sağlayıcı ka
rakteri, muhtarların sosyaıl güvenliklerinin sağlanmasını gerçekleştirici mahiyeti ve yoksul va'tandaşlann 
himayesini temin edici düzenlemesi gözetilmek ve bunların yaratcağı kamu yararı mütalaa olunmak su
reti ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1 ncl, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci maddeleri ile Ek 1 nci 
maddesi, Geçici Maddesi, 9 ncu mddesi ve İCI ncu maddesi, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III) Tasarının muhtarlık müessesesine ve dolayısı ile vatandaşlarımıza sağlayacağı yararlar gözetilmek 
sureti ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına 
alınmıştır. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

C, Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzor* 
Hasan Güven 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

18 . 3 .1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 
10 ncu Maddesine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 3 . 1924 tarih ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra
lar ilâve olunmuştur. 

«Köy muhtarlarına 19 ncu maddeye göre köy 
derneğince takdir edilecek ücretten ayn olarak kar
şılığı genel bütçeden sağlanmak üzere muhtarlık öde
neği verilir. 

Muhtarlık ödeneği nüfusu 500'e kadar olan köy
lerde ayda 500 fira, nüfusu 500*den fazla olan köyler
de ayda 800 liradır. 

Muhtarlık ödeneği her yıl İçişleri Bakanlığı Büt
çesine konan ödenekten köy bütçelerine aktarılacak 
paralardan ödenir. 

içişleri Bakanlığı Bütçesine konan Ödeneğin köy 
bütçelerine aktanlması ve muhtarlara ödenmesi esas 
ve usulleri İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Tasarısı 

MADDE 1. — Köy Muhtarlarına 18 . 3 . 1924 
tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 19 ncu madde
sine göre köy derneğince muhtarlık temsil ödeneği ola
rak takdir edilecek ücret; ayda (100) göstergenin 
her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat sayının 
çarpımı ile bulunacak miktardan az olamaz. 

Bu asgari ödeneğin karşılığı her yıl içişleri Bakan
lığı Bütçesine konularak köy bütçelerine aktarılacak 
paralardan sağlanır. 

MADDE 2. — Şehir ve kasaba mahalle muh
tarlarına, karşılığı İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, il 
özel idareleri bütçelerine aktarılacak ödenekten sağ
lanmak suretiyle ayda (100) göstergenin her yıl Bütçe 
Kanununda tespit edilecek kat sayısının çarpımı ile 
bulunacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15 . 4 . 1944 
tarihli ve 4541 sayılı Kanuna göre ve Harç Pulu kar
şılığında tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına 
yatırırlar ve bunun % 25'i kendilerine prim olarak 
ödenir. 

MADDE 3. — Köy ve mahalle muhtarlarından bir 
Sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta 
bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harç
lardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez. 

MADDE 4. — Köy ve mahalle muhtarlarından 
bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar 1479 
sayılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına alınmıştır. 

Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya 
ayrılanların Bağ - Kur'Ia ilişkileri, kanunî primlerini 
ödedikleri sürece devam eder. 

MADDE 5. — Köy ve mahalle muhtarları ile da
ha önce muhtarlık yapmış olanların, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önceki muhtarlık hizmetleri, is-
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası 
Tasarısı 

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

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

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

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

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası 
Tasarısı 

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

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin Teklifi Mullet Meclisinin kabul ettiği metin 

tekleri halinde 1479 say ıh Bağ - Kur Kanunu hüküm
lerine göre borçlandırılmak suretiyle değerlendirilir. 

Bu hizmetlerin Bağ = Kur'ca değerlendirilebilmesi 
için daha önce muhtarlık yapmış olanlarla, hailen 
muhtar bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girişin
den itibaren; sonradan seçileceklerin seçim tarihin
den itibaren bir yıl içinde Bağ - Kur'a başvurmaları 
gerekir. 

MADDE 6. — Köy ve mahalle muhtarlarına veri
lecek ödeneğin özel idare ve köy bütçelerine aktarıl
ması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas 
ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının, 
primlerin ve federasyon hissesinin ödenme biçimi, 
îçişleri ve Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyecek
leri yönetmelikle tespit olunur. 

Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri tara
fından verilecek resmî evraka ait basılı kâğıtlar, Tür
kiye Muhtarlar Federasyonu tarafından bastırılıp 
dağıtılır. Bu kâğıtların tipi, örneği ve fiyatı İçişleri ve 
Maliye Bakanlıklarınca en geç 3 ay içinde müştere
ken tespit olunur. 

MADDE 7. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı 
Köy Kanunu ile 15 . 4 . 1944 tarihli ve 4541 sayılı 
Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar 
Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 15 . 4 . 1944 gün ve 454 î sayılı 
Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar 
Heyeti teşkiline dair Yasanın 20 nci maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir ; 

Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul 
edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde ya
zılı işlerden harç alınmaz. 

EK MADDE 1. — Muhtarlıkların kullanacağı 
basılı belgelerin standart örnekleri ile fiyatlan İçişleri 
ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu belgelerin muh
tarlıklara ulaştırılmasını muhtarlık örgütlerinin üst 
kuruluşları sağlar. 

GEÇİCİ MADDE — 6 ncı maddenin 2 nci fık
rasında sözü edilen Türkiye Muhtarlar Federasyonu 
hakkındaki hüküm, bu Federasyonun özel bir yasa ile 
kurulmasına kadar uygulanmaz. 
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İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 

metninin 8 nci 

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

GEÇİCİ MADDE. — Millet Meclisi metninin 
;eçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 7 nci 

metninin 8 nci 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metinin ek 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. — Mîllet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

M'illet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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İçişteri Kom^yommun Kabul Btitiği Me*m 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Pkn Kcsrasyominıaı Kafcul Eöi& Meön 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 0 nen 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
« - '— 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 nen 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- . . » ~ 
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