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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacıgil-
ler'in, Adalet Vekâletine bağlı Yüksek Hukuk 
Kurulu kurulmasına ve yürürlüte olan kanun 
ve tüzüklerin tek metinde derlenmesine dair 
olan kanun teklifinin gündeme alınması hak
kındaki önergesi reddedildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkında
ki önerge kabul edildi. 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu lâyiha
sının maddeleri üzerinde görüşüldü. Lâyihaya 
yeniden madde ilâvesi hakkındaki takrirler ko
misyona verildiğinden kanun lâyihasının diğer 
maddelerinin* görüşülmesi geri bırakıldı. 

Sözlü sorular 
Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, bâ

zı gazetelerin memleket birliğini bozan müteca-

Lâyiha 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısanında değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası (11/000) (İçişleri ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

önergeler 
2. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve Siird 

Mebusu Mehmet Daim Süalp'ın, Dilekçe Komis-

İkinci görüşülmesi yapılan Karayolları Tra
fik kanunu lâyihasının bir maddesi, komisyon 
adına vâki talep üzerine Geçici Komisyona ve
rildiğinden diğer maddelerinin görüşülmesi geri 
bırakıldı. 

11 . V . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Elâzığ Mebusu Kayseri Mebusu 

M. Şevki Yazman İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

vizane neşriyatı hakkında bir tahkikat yapılıp 
yapılmadığına dair sözlü soru Önergesi, Adalet 
ve içişleri vekâletlerine gönderilmiştir. (6/1063) 

yonunun 8 . V . 1953 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 5982 sayılı Kararın Umumi Heyette gö
rüşülmesine dair önergesi (4/347) (Dilekçe Ko
misyonuna) ; 

3. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman ve Siird 
Mebusu Mehmet Daim Süalp 'm, Dilekçe Ko
misyonunun 8 . V . 1953 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5J983 sayılı Kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine dair önergesi (4/348) (Dilekçe 
Komisyonuna); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REtS — Reisvekili Mehmet Şevki Yazman. 

KATİPLER : Ahmet Morgil (Rize), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

« • » 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Gümünaşe mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REtS — Oturumu açıyorum. 
Gündemle ilgili takrir vardır; okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunların sözlü sorulara takdimen müza-

S. — YOKLAMA 

kertesini arz ve teUddf eklerim. 
Ordu Mebusu 

Feyzi Boztepe 

REtS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler!.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi yeğlikle görüşüledek ve ikinci muza 
keresi yapılacak maddelere geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Karayolları Trafik kamunu lâyihası ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komisyon ra
porları (1/242) 

REtS — Karay olları Trafik kanunu tasarısı
nın 76 ncı maddesi komisyondan! gelmiştir; oku
yoruz. 

MADDE 76. — îdareî Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 80 nci, 1580 sayılı Belediye Kanununun 
15 nci, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
17 nci ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görev
leri ve Kuruluşu hakkındaki Kanunun 17 nci 
maddelerindeki kara nakil vasıtalarına belediye
lerce numara ve plâka verilmesi, beiediye ve hu
susî idarelerce resim, harç ve vergi alınması, gi
dip gelme güvenliğinin düzenlenmesi, nakil vası
taları niteliklerinin düzenlenip denetlenmesi hak
kındaki 'hükümler ile bu kanunlarda ve diğer ka
nunlardaki karayolları trafiğile ilgili bilcümle 
hükümler ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 18 nci maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NECİP 
BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; 
Karayolları Trafik Kanununun diğer kanunla
rı ilga eden 76 ncı maddesi geçen Birleşimde, 
bir arkadaşımızın verdiği takrirle beraber, ko
misyonumuza havale edilerek yeniden incelen
di. Hatiriaflafc&ğr üzere, biririei müzakeresi sı

rasında, bir arkadaşımızın verdiği takrir üze
rine madde yeniden komisyonumuzda incelen-, 
miş ve ikinci müzakereye esas olan şu metin 
tesbit edilmişti. 

«Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ile 1580 
sayılı Belediye Kanununun 5237 sayılı Beledi
ye Gelirleri Kanununun ve 4770 sayılı Ulaştır
ma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu hakkında
ki Kanunun, bu kanuna muhalif olan hüküm
leri kaldırılmıştır» şeklinde tesbit edilmişti. 
Mehmet Daim Süalp arkadaşımız tarafından 
verilen takrirle beraber maddenin yeniden ko
misyonumuzda müzakeresi sırasında şu husus 
nazarı dikkati celbetti. İkdnci müzakereye esas 
olan metinde, (ıburada mevzuubalhis olan ka
nunların işbu kanuna muhalif olan hükümleri 
ilga edilmiştir) denilmektedir. Teikikat neti
cesinde görüldü ki, (işbu -kanuna muhalif ka
nunlar) tâbiri yerinde sarf edilmiş bir tâbir de
ğildir. Sözü edilen kanunlarda trafikle ilgili 
ıbâzı maddeler. vardır ki, o maddeler işbu ka
nuna muhalif değildir. Onlar bu kanun hüküm
lerine muvazi hükümler vaz'etmektedir ki, mu
halif olmadığından bunlar mülga sayılmaz. Ya
ni bu maddede sözü edilen meselâ, belediye ve 
!belediye gelirleri kanunlarındaki resdim ve harç
la ilgili olan hükümler kaldırılmıştır. Halbuki 
madde onları kaldırmayı istemektedir. Çünkü 



B : 80 11.5 
Trafik 'Kanıtlım trafik meselesini ve bu hususta 
resim ve harç alınması gibi meseleleri bu ka
nımda toplamış bulunmaktadır. (Diğer kanun
ların bu hususa ait olan hükümleri muvazi ol
sun, muhalif olsun kaldırılmıştır.) denilmek is
tenmektedir. işte mevcut metin bu fikri ta
mamen ifade etmediği içindir ki, komisyon ve
rilen takrirle yeni bir metin tesbit etmiş bulun
maktadır. Bu metni müsaadenizle aynen okuya
yım : (îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 80 
nci, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 
nci ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görev
leri ve Kuruluşu hakkındaki Kanunun 17 nci 
maddelerindeki kara nakil vasıtalarına beledi
yelerce numara ve plâka verilmesi, belediye ve 
hususi idarelerce resmin, harç ve vergi alınması, 
gidip, gelme 'güvenliğinin düzenlenmesi, nakil 
vasıtaları niteliklerinin düzenlenip denetlenmesi 
hakkındaki hükümler ile..) Yani bu hükümler 
ilga edileceklerdir, ( bu kanunlarda ve di
ğer kanunlardaki karayolları trafiğiyle ilgili 
bilcümle hükümler ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 18 nci maddesi kaldırılmış
tır.) denmektedir. 

Müsaadenizle şu sondaki ('5237 sayKlı Bele
diye Gelirleri Kanununun 18 nci maddesi) diye 
niçin ayrı zikredilmiştir, onu tasrih edeyim. 
Yukarda isimleri mevzuubahis olan kanunların 
15, 17, 80 nci maddeleri hükümleri sadece tra
fikle ilgili değildir, belediyeler ve idarei husu-
siyelerin diğer bâzı vazifelerine de taallûk et
mektedir; bu itibarladır ki, (bu maddelerdeki 
sadece trafikle iligili hükümler kaldırılmıştır.) 
denilmektedir. Halbuki yine 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 18 nci maddesi tama
men trafikle alâkadar olduğu için tamamen kal
dırılmaktadır. Bu suretle komisyon olarak di
ğer kanunların trafikle veya trafik resim ve 
harçlariyle ilgili maddelerinin o kısımlarının 
kaldırılmasını veya madde tamamen trafiğe ta
allûk ediyorsa o maddenin tamamen kaldırıl
masını derpiş eden yeni bir metni muhtevi 
bulunan maddeyi Heyeti Umumiyeye arzedi-
yoruz. > 

REİS — Madde hakkında değiştirge yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Bu kanunun «, 12, 13 ve 
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75 nci maddeleri hükmleri kanunun neşri ta
rihi nde ve diğer maddeleri geçici 5 nci madde
de gösterilen teşkilât kanunlarının neşri ta
rihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

REÎS ~ Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. KabuJ edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

2. — Turizm Endüstrisi Teşvik kanu
nu lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat ve 122 arkadaşının Turizm Endüstrisini 
Teşvik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ile 
Çalışma Komisyonu raporları (1/341, 2/342) 

REİS — Komisyona havale buyurulan madde
ler gelmediği için gündemin mütaakıp madde
sine geçiyoruz. 

S. — Köy kanunu lâyihasî ve Adalet Komis
yonu düşüncesiyle İçişleri Komisyonu raporu 
(1/185) [1] 

CEMAL- REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) -
Usul hakkında söz rica edeceğim. 

REÎS — Buyurun 
CEMAL- REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar; Köy kanunu tasarısı bil
hassa taşıdığı malî hükümler itibariyle hususi 
ehemmiyeti haiz bir kanundur. Bu kanun ta
sarısının önemi sadece büyük bir kitleyi alâka
dar eden idare ve teşkilât hükümleri bakımın
dan değil, yeniden tesis ettiği, mevcut olanla
rın hududunu genişleterek tezyit ettiği mükel
lefiyetler bakımından da önemlidir. Kanunun 
bir maddesi ile bugün vatandaşlardan alınmak
ta olan Arazi Vergisi yüzde iki yüz zamma mâ
ruz kalmakta ve ayrıca da köy sınırlan için« 
deki gerek Gelir Vergisi, gerek Esnaf Verigisi 
ve gerekse Kurumlar Vergisi mükellefiyetleri 
yüzde on artırılmaktadır. Ayrıca 18 nevi resim 
ve beş nevi harç ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
Bundan başka arazi teşebbüslerinde, toprak 
zeriyatı ile meşgul olan vatandaşların arazile-

fl] 117 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 

— 170 -
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rinde, her dönümünden iki lira gibi bir vergi 
alınması derpiş edilmektedir. Bunlar dışında, 
muhtelif teşebbüsler, muhtelif şekillerde esaslı 
ve ehemmiyetli mükellefiyetlere tâbi tutulmak
tadır. ' İçtüzüğümüzün 22 nci maddesinin son 
fıkrası, akçalı işlere taallûk eden gerek kanun 
tasarılarının, gerek tekliflerinin Maliye ve Büt
çe komisyonlarından geçmesini âmirdir. Bu fık
rada aynen şöyle denmektedir : (tasarılar ve 
teklifler akçalı işierdenseler Bütçe ve Maliye 
komisyonlarında görüşülür.) 

Tüzüğümüzün bu âmir hükmüne göre bu 
tasarının Bütçe ve Maliye komisyonlarına ha
valesi icabetmektedir. Ancak ben, şahsan, Büt
çe Komisyonuna mensup bir arkadaşınız sıfa-
tiyle, takririmde Bütçe Komisyonuna havalesini 
talep etmekteyim. Maliye Komisyonu Başkanı 
veya sözcüsü lüzum görürlerse, kendi komis
yonlarına da gönderilmesini istiyebilirler. Tü
züğün âmir hükmü bu talebe bile ihtiyaç gös
termemektedir. Riyasetin doğrudan dağruya bu 
nevi kanun taşanlarını bu komisyonlara havale 
etmesi icabeder. Bu vazifeyi Riyaset zühulen ye
rine getirmemiş bulunabilir. Kanun tasarısı 
yüksek, heyetinize intikal etmiştir. Bir millet
vekili olarak hâdiseyi hem vazife, hem de hak 
olarak reylerinize arzediyorum. 

REÎS — Efendim; takrir usul hakkında 
olduğu için takdimen okutuyorum. 

Ankara; 10 Mayıs 1953 
B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy kanunu tasarısının 88-96 ncı maddele
riyle ; geçici 6 ncı maddesinde birçok malî hü
kümler derpiş edilmektedir. 

Tasarıya göre, Arazi Vergisi yüzde üç yüze 
çıkacak; Gelir, Esnaf ve Kurumlar Vergisine 
yüzde on zam yapılacak; kira ile işletilen yer
lerde araziden dönüm başına iki liraya kadar 
köy payı alınacaktır. 

Tasarının ihdas, tevsi veya tezyit suretiyle 
vatandaşlara] tahmil ettiği malî mükellefiyetler 
bunlardan ibaret değildir. Tasarıda, 16 nevi re
sim, 5 nevi harç ve değişik adlarla daha birçok 
malî, bedenî mükellefiyetler derpiş edilmekte
dir. 

G-örülüyor ki; Köy Kanunu tasarısı, malî po
litika bakımından olduğu kadar Millî Ekono
mimiz bakımından da üzerinde dikkat ve itina 
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j ile durulması gereken önemli hususları da ih

tiva etmektedir. 
Buna rağmen bu tasarı yalnız İçişleri Ko

misyonundan geçmiş, bu komisyon mahdut bâ
zı noktalar üzerinde Adalet Komisyonunun mü
talâasını almakla yetinmiştir. 

Halbuki; İçtüzüğün 22 nci maddesinin son 
fıkrası, bu gibi tasarıların Maliye ve Bütçe ko
misyonlarından da geçmesini âmirdir. 

Tüzükte aynen şöyle denmektedir: 
( . . . Tasarılar ve teklifler, akçalı işlerden 

iseler, Bütçe ve Maliye komisyonlarında . . gö
rüşülür.) 

Bu itibarla Köy Kanunu tasarısının Bütçe 
Komisyonundan geçmesi, İçtüzük bakımından 
zaruridir. Tasarının o komisyona gönderilmesi
ni Yüksek Kamutaya arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
C. R. Eyüboğlu 

OEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
REÎS — Takrir üzerinde, buyurun. 
OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, mille

timizin hayatını tanzim edecek, halk idaresini 
tesis edecek mevzuatın meydana getirilmesi İçin 
Tanzimattan beri, Gülhane Hattıhümayunu ile 
başlıyan hamleler yapılmış olmasına rağmen 
maatteessüf köylerimizin hayatını demokratik 
surette tanzim edecek bir eser henüz tesis ve 
tanzim edilememiştir. Cumhuriyetin ilk tesisi 

J sırasında meydana getirilen mevcut Köy Kanu
nu, halkın ihtiyaçlannı tedvir edecek şekilde 
müessir olamamakta ve yeni yapılan tasarı da 
maalesef birçok prensip hatalarını ve eksiklik
lerini ihtiva etmektedir. Bu arada bilhassa, malî 
hükümler ve yatırımlar hususunda düşünülme
miş, eksik düşünülmüş yeya yanlış taknin edil
miş kısımlar vardır. Mevcut bütün tetkiklere 
istinaden topyekûn köy hayatımızın kalkınması 
ve köylerimizde halk idaresinin düzenle yaşanır 
bir hale getirilmesi için, bu tasarının tümünün 
bir defa da Bütçe Komisyonu tarafından görül
mesinde bilhassa malî hükümlerinin yeniden ele 
alınarak tesbitinde büyük faydalar olacaktır. 
Asırlardan beri mühmel olan köylerimize kendi 
memleketimizin hususiyetlerine göre millî bir 
kanun demek olan, orijinal bir kanun demek 
olan Köy Kanununun bugünün ihtiyaç ve icap
larına uygun bir şekilde köy huzur ve sükûnunu 

I temin edecek esasları ihtiva ederek köy kalkın-



B : SÛ 11 .5 
masının malî kudretini tezyide ve bedenî mü
kellefiyetleri tenkise medar olacak bir şekilde 
tanzimi için Oemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımı
zın takririne Parti Grupu olarak iştirak ediyo
ruz. Yüksek Heyetinizden de ; Türkiye Köylü 
Partisi adına bu tasarının Bütçe Komisyonuna 
havalesini rica ediyorum. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU ADINA KEMAL 
EREN (Amasya) — Muhterem arkadaşlar; Köy 
Kanunu 150 küsur maddeden ibarettir. Bu tasa
rının içerisinde malî hükümleri ihtiva eden niha
yet 5 - 10 madde vardır. Bu kanun tasarısı doğ
rudan doğruya komisyonumuza havale edilmiş ve 
komisyonumuzca tezekkür edilmiştir. Aynı za
manda hukuki kısımlar hakkında da Adalet Ko
misyonunun mütalâası alınmıştır. Maliye ve Büt
çe komisyonlarının mütalâasının alınmasına lü
zum görülmemiştir. 

İçtüzüğün 28 nci maddesi : (Bir komisyon, 
kendisine havale edilmiş olan tasarı veya teklif 
veyahut her hangi bir mesele için, raporu, sonra 
yine kendisince yazılmak üzere, daha Önce bir 
başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli 
gördüğü tasarı veya teklifin o komisyona havale 
edilmesini istiyebilir.) Komisyonunuz buna lü
zum görmediği için göndermemiştir. Sırf malî 
bakımdan tetkikini istilzam eden bir cihet gör
müş olsaydı Maliye ve Bütçe Komisyonlarına 
gönderirdi. Şimdi arkadaşlarımızın teklifi veçhi
le tasarının arzettiğim gibi, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına heyeti umumiyece tekrar gönderil
mesi kararlaştırılırsa, uzun münakaşalar netice
si, belki de uzun bir zamanın geçmesini icabetti-
recek ve bu toplantı yılında tasarının heyeti umu
miyece görüşülmesi mümkün olamıyacaktır. Bu 
itibarla komisyonun mütalâası şudur : 

Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresine 
geçilip, maddelerin görüşülmesi sırasında yük
sek heyetiniz sırf malî hükümlere mahsus ve mün
hasır olmak üzere ve malî hükümlerin müzakere
si sırası geldiği zaman Bütçe ve Maliye komis
yonlarına havale edilir, bu suretle de kanunun 
Heyeti Umumiyede müzakeresi gecikmez. Bunu 
ric^, ediyoruz. 

ı^,E^ÎS-tı-!r Efendim, usul hakkında iki arkadaş 
kışnngtu* şimdi önergeyi reye arzedeceğim. Tasa
lının ifeİF; kere de Bütçe Komisyonunda tetkik 
edilmelini, istiyen takriri kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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Tümü hakkında söz istiyen?. Köylü Partisi 

adına Remzi Oğuz Arık. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, üstüne eğilmeye davet edildiği
miz bu kanunun huzurunda itiraf edeyim ki, heye
canla titrememek imkânsız. Bu kanun, muazzam 
bir dâvaya bu neslin büyük bir hassasiyetle çok 
yakından bakmak istediğini ispat eden, bütün 
nesiller boyunca devam edecek bir vesikadır. 
Böyle bir alâkanın, böyle bir hassasiyetin önün
de insan hürmetle ve heyecanla durmaması, im
kânsızdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk köyü, ecnebi 
milletlerin bir cok âlimlerinin doktora veya habi-
litasyon tevzi mevzuu olmuştur. En son ele ge
çen eserlerden birisi Paul Stiriing'ini «Türk Köy
lüsünün Sosyal Bünyesi» ismindeki eseridir. Bü
yük bir esefle söylemek icapeder ki, böyle bir 
etüdün üzerinde biz bu hassasiyeti gösterememi-
şizdir. Bununla beraber tarihin geçmiş safhala
rına baktığımız zaman, yakın tarihinmizin dört 
defa, dört defa bu meseleyi ele aldığını tesbit 
edebiliyoruz, Mithat Paşanın büyük bir vefakâr 
lıkla üstünde durduğu mesele bir banka meselesi 
olduğu kadar, bir çiftçi, bir toprak meselesidir. 
Ondan sonra görmekteyiz ki, Köy Kanunu Cum
huriyet devrinin ilk vesikası olarak, 442 sayılı 
Kanun, karşımıza gelmektedir. Aynı zamanda 
Atatürk'ün köylüyü başta gösteren ve onun 
içtimai mevkiini büyük bir hassasiyetle tesbit eden 
direktifi, formülü üçüncü bir devre olarak kar
şımıza gelmektedir. 

Dördüncü olarak, işte bu neslin ele almış ol
duğa bir tasarı karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu 
itibarladır iki, Türk köyünün! üzerinde bu has
sasiyetle, bu alâka ile duruşunu biz tebcil ile 
karşılama'ktayız. Muhterem ankada^Iarrım, şu 
küçük «manzarayı vermeme müsaadenizi rica 
edeceğim. O zaman, bu 'kamunun ne kadar mü
him bir botşluığu doldurduğunu kolayca anlat
mam imkân tahtına girer. (Bi'liyorsuinuz ki' Türk 
'tarihi muayyen bir yükseliş devresinden son
ra inhitat 'kaydeder. Bu inhitata, sıefbep otta/n 
âmirler üzerinde duran vatanperveriler çık
mıştır. Bunlar Mrçıolk aksüiliâmellerle karşılaşır* 
'lar. Bunun 'bir moiktaısı vardır. Bütün insan
lığın ehemmiyette "kaydettiği, bizim de ehem
miyetle üzerinde 'durduğumuz siyasi, içtimai 
tarihimizin kaydettiği bu mühim sadüha : Tan-
zimattır. Bu içtimai ^kûışımzm bu safkasm-
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da (karşımıza çüeamı ^Pattzknıat Fermanı, 'bdr iç
timai reçete gibi ede alınabilir. Bu içtinlai-re
çete, İstanbul'umuz, sarayımız, memurlarımız, 
azın'liklarımız göz önünde tutulduğu 'halde asıl 
bu vatanın kendisi, bizzat kemdi öz çocukları 
olan kitîe hiç hatıra gelm-emiştir, unutulmuş
tur. But uaıutulmaınıjı neticesidir ki, bufgün 
Türk müEbevveri ile köylü arasında muazzam 
bir fasıla görmekteyiz. Bu ayrılığı şu bir iki 
misalle belirtmek isterini : Türk (köyüne gitti
ğimiz zaman onun meskenini Sizin en fakirini-
zin meskeninden farklı bulmaktasınız. Bir Türk 
köyüne gittiğiıma zaman, onun hayât teîak'kisd-
mi, yalayış tarzmı, ıdüşünüşünü, eğlencesini, 
hattâ, hattâ din telâkkisini sia&erdemı çok farklı 
bu^mötefcasmız. Bu,, Tanzimat reçetesinin mü
nevverlerle köylü anasına > açtaiğı1 büyük ve- kor-
kumç uçurum ve Myük fcirttteyi düşürdüğü ağır 
menziledir. Bu, öyle bir lüale gelmiştir iki, bu 
kitlle nüfusamuKraı' % $0 iı olduğu halde, % 
10 u beslemiyacek bir 'hale gelmiştir. İşte bu 
Türk Iröyünü» karşısına hakikaten münevver 
kitle tariM mesuMyıetinıi amlıyarak, zamam za
man çıkmıştır. Bu çıkışlar arasında dördüncü
sünü işte bu tasarı teşkil etmektedir. Bu dör
düncü teşebbüs Türk köylüsünü ne ıhalde 'bul
muştur^ Biz ne halde bulduğumuzu tesbit ede
lim 'ki asıl bu tasarıyı mneydanıa getiren neslin 
yeni ine getirmiş olduğunu anlamak mümkün 
olsum. 

Muhterem aarteadaşiar; sadece bu Türk köy-
lüsünüm mevcut kıyafetini elinize alacak olur
sanız şöyle şayanı hayret !bir nsetieeıye varır
sınız : Bu temel inşamın, Türk köylüsünün giy
diği kıyafet, medeni insanın heş paraya bile 
alamayacağı, almaya razı olamayacağı sefil bir 
kıyafettir ve 70 yıl önce aynı ansanım giydiği 
kıyafet ile şimdiki Türk köylüsünün giydiği 
kıyafet arasında çok büyük bir kıyafet farkı, 
mevcuttur. Yetmiş yıl önceki kıyafet yüzler
ce İbralarla müzelerimiz için, sanat müessese
leri için satmalunaiblece'k zenginlikte, güzel
likte, orijinalliktedir. Ve sadece bununla, ara
daki sefaletin derecesini ölçmek mümkündür. 
Hakikaten Türk kadınının bundan evvelki kı
yafetini, TO sene evvelki lâalettayin bir kiyafe-
tini, istisnasız olarak çok büyük bir para ile 
alabilirsiniz. Fakat bugünkü hacil kıyafetine 
bir para vermek istiyecek medeni insan çıkmaz. 
Kesa, bundan evvelki insanın manzarası haki-
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katen köyünün içinde her bakımdan kendi ken
dine yetemiyen bir cüzütam manzarasıdır. Ve 
bilhassa dünden devredilmiş olan manzara ba
kımından çok hazindir. Bir defa gıda meselesi, 
hayvan meselesi, yani toptan iaşe ve ev meselesi 
ele alınacak olursa Türk köylüsünün düştüğü 
korkunç durum hemen anlaşılır. Bizden evvel
ki arkadaşların tutmuş olduğu iaşe politikası, 
fiyat politikası, murakabe politikası, fiyat ayar
lama politikası ve sairelerle Türk köylüsünün 
elinde dayanak namına bir şey kalmamıştır. 
Ve Türk köylüsü bir nevi parya halinde köyü
nü terketmeye mecbur bırakılmıştır. 1929 u 
lütfen hatırlayınız; 120 kuruşluk vergisini ve
rebilmek için 60 kuruşa satabildiği keçisinden 
mürekkep sürüler köy yollarını ve şehirleri dol
durmuştu. O tarihte köylerde oturanlardan 
hiçbirisi borcunu verecek halde değildi. Yal
nızca 1940-1944 arası iaşe politikası, şehir Hal
kını, memur ordumuzu yiyecek ve giyecek ba
kımından teminat altına almıştı. Hükümet, İİiî-
lî Korunma Kanunu ile şehirde fiyatı elde tut
maya çalışmış, fakat fiyat. murakabesini o şe
kilde kurmuştu ki karaborsayı önliyememişti, 
hattâ bizzat kendisi karaborsaya katılmıştı. 
Halbuki, köylünün istihsalinde fiyat artırması 
yapılmadığından Millî Korunma Kanununun 
bütün ağırlığı köylüye yüklendi. O şekilde ki; 
14 milyon köylü, kendinden çok; geriye kalan
ları beslemeye mecbur kaldı. Muhtekirin, ka
raborsacının bütün çilesi, sefaheti de onun omu-
zuna yüklendi. Ordu ihtiyacı gibi esasen mu
kaddes bir borç, bu rezaletleri gizlemeye yara
dı. Neticede, köyde zengince olan, tazyikten 
kurtulmak için; fakir olan, elinde kalabilen 
mahsulünü şehirdeki Ofis - kendi malı ve kam 
ile beslediği Ofis . . - rekabeti yüzünden paaar-
sız kaldığı için, köyü terkettiler. Amerika buğ
dayı ile aç kalmaktan kurtulma felâketi, işte 
bu ana raslar. Köylünün yerini bırakıp şehirle-, 
re kaçması, müstahsilin işsizlik denen âfete tu
tulması olmuştur. Ve Ankara'da gecekondu de^ 
diğimiz muazzam sahalara yayılan binlerle 
meskenin vücut bulmasına bu hâdise sebep teş
kil eder. îşte bunlar, köyü tecfcedeh iımMaim 
bir melce olarak sığındıkları yerdir. Bfee tarih 
büfen- • bâzı doklar ştı cevfebı v^rmel&e»: Bü
tün mil&tterlft taatkMdfe bu tievî g$§le£e î<a£fc 
laMr. $eöe!â $8g8&8re? »aftayî -hSya&Ba g&di-
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ği tarihlerde köylerden şehirlere muazzam göç
ler olmuştur. 

Aziz arkadaşlar-; İngiltere'de sanayiin ku
ruluşuna uyarak göç eden insanlar daha yüksek 
bir hayatın ve başka bir gelişmenin tabii idiler. 
Fakat bizim Ankara'nın, İstanbul'un gece kon-
dularını dolduran sefalet âlemi hiçbir zaman böy
le bir gelişmenin neticesi olarak buralara koş-
mamışlardır. Elinde toprağı, elinde hayvanı, 
elinde çifti kalmıyan insanlar, ister istemez, köy
de parya haline düştüğü içindir ki, kendisinin 
çok kıymet verdiği yerli âlemden, tanımadığı, 
hakikaten paryaların paryası, muhacirin muha
ciri olacağı bir şehir âlemine, tamamiyle yaban
cı olduğu şehir âlemine koşmak zorunda kalmış
lardır. Bunlar, bilirsiniz, birçok defalar köye. ia
de edilmek istenmiştir; fakat köye gittiği zaman 
köy kendisine cevap vermemiştir. Çünkü dedi
ğim gibi, tutulan iktisat, iaşe politikası yüzün
den, elinde avucunda ne var ise satılan bu insan
ların köyde yapacağı bir şey kalmamış, onun, 
parya olmaktan, işçi olmaktan başka çaresi kal
mamıştır. Bu itibarladır ki, kendilerinin hayatı 
baştan aşağı gezginci, sefalet haline gelen Türk 
köylüsü, başka emniyetsizliklerin de tehdidi al
tında idi, işte toprak meselesi böyle bir tehdittir. 
Toprak meselesi henüz halledilmiş değildir. Köy
lü dendiği zaman göz önüne hangi unsurlar ge
lir?. Sefalet gelir, gerilik gelir, sömürge-
leşmiş bir âlem göz önüne gelir. Ama doğ
rudan doğruya toprağa bağlı olan bir in
san kitlesi akla gelir. Tarihi iktizası toprağa 
bağlı olan bu elemanların maalesef büyük kısmı 
toprak sahibi değildirler. Bugün yarıcılık da ya
vaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bu bakımdan 
topraksız kalan bu insanlar, ne yapacağını bilme
diği başka bir diyara muhacir halinde dağılmak
tadırlar, ve dağılma zorunda kalmıştırlar. 

Muhterem arkadaşlar; halledilmemiş mesele
lerle karşı karşıya bırakılmış olduğunu kabul et
tiğimiz Türk köylüsü için şu noktayı da arzetmek 
istiyorum. Kendilerinin akliselimini yabancıla
rın da kabul ettiği, takdir ettiği ve bizim de ak
lıselimini yitirmemiş bulunanlarımızın kabul etti
ği, tamamiyle anladığı bu büyük akliselim sem
bolü Türk kpylüslînün çözülmemiş bir de kül
tür meselesi vardır. Vaktiyle geniş imparator
luk topraklarında, şehirde ve köyde el sanatları 
ölçülü olarak dağılmış bir çalışma dünyamız var
dı. 'Köydeki istihsal köye yetiyor, şehirde para 

ediyor, muvazeneli bir fiyata dayanıyordu. Böyle 
bir muvazeneye dayanan bir de köy kül
türü, köy kültür hayatı vardı. Bu hayat 
kendine mahsus ahlâk ve eğlence de ya
ratmıştı. Cirit, güreş, türlü yarış, türlü 
oyun ve müzik, türlü spor; yalnız düğün, 
bayram günlerini değil, haftanın işsiz günlerini 
de doldururdu. Bugün, bunların hemen hepsi yok 
olmuştur. Birbuçuk asırdır süren muvazenesiz iş 
ve iktisat hayatı, son çeyrek asrın iaşe, para, fiyat 
murakabe politikası ile tamamiyle alt üst olmuş
tur. Şehre kaçan köylü şehirde, köyde sürünen 
köyde uyumadıkları, tadını alamadıkları bir ödünç 
kültürün ve eğlencenin ifratları ile şaşırmıştır. 
Kendisinin her şeyi hor görülünce; işsizlik ve 
ümitsizlik içinde kıvranan köylü, kültür sahasın
da da şaşırıp kalmıştır. Böylece diğer mesele
lerde olduğu gibi toprağa artık kendisini bağlı-
yamıyan köylünün kültür meselesinde de bir ya
dırgama hissetmesi ile karşı karşıyayız. 

Türk köylüsü ister istemez, ya a? tanıdığı, va-
hut hiç tanımadığı, tanımak da istemediği ber
bat eğlencelere kendini kaptırmış bulunmaktadır. 
Türk köylüsünün vaktiyle çok güzel âlemi vardı. 
Bugün görüyorsunuz, belirttiğim âmiller yüzün
den, kumar, kız kaçırma, hattâ bir arşın toprak 
tedarik etmek için kendi kardeşiyle mücadele ha 
linde olmanın gayyası içine yuvarlanmış bulun
maktadır. 

4 ncü hamle dediğim bu yeni Köy kanunu ta
sarısı, Türk köylüsünü işte kısaca tavsif; ettiğim 
bu manzara içinde bulmuştur. Tasarıyı, bizim 
neslin, Türk köyü bakımından iftihar edeceği 
yeni bir hamle meydana getiriyor, diye karşıla
mamak imkânsızdır. 

Arkadaşlar; şunu hemen belirtmek mecburi 
yetindeyim ki, bu kanun tasarısı aslında bir köy 
kalkınması meselesi gibi karşılıyoruz. Bu kanun
la Türk köyünün toprak işi, hudut meselesi. 
yol meselesi, su meselesi halledilecek sanmayınız, 
Bugün elimizde bulunan tasarı, köylüyü ve köyü 
kalkındırma tasarısı olmaktan uzaktır. 

Bununla köyün iktisat, hele maliye, sanayi 
veya el sanatları meseleleri ele alınmış değildir. 
Bu kanun çıkınca bataklı ları kuruyacak, sıtmalı 
kinine kavuşacak; trahomlu veya frengili veya 
veremli hemen kurtulacak; gebe anneler daha iyi 
ve insanca şartlar içinde doğuracak; topraksızlık 
yarası kapanacak, her gün toprağa gömülen zina, 
kumar, içki, yalan veya bir arşın toprak hırsızlı-
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ğınm kurbanları artık verilmiyecek; köylü hemen 
yedek parçalarına, daha âdil bir kredi rejimin*-
kavuşacak; orman faciası bitecek; ağaçsızlık felâ 
keti bitecek değildir. •* 

Bu tasarı aslında neyî istihdaf etmektedir? 
tikin bâzı noktalar üstünde durayım. 

Bir Hükümetin yukardan aşağıya doğru bü 
tüh hamleleri idari kollar yolu ile gider köyde 
düğümlenir. Bu, köyde düğümlenen idari hare
ketler şimdiye kadar yarım yamalak ölçülerle 
mümkün olmuştur. 

Doğru.: Bizim 442 sayılı Köy Kanunu bu hu
susta bir hamle: teşkil eder. Fakat şunn derhal 
belirteyim ki, köy, bu kanunla kendi camiasından, 
müstakil cemaat hayatından hemen tamamen ay
rılmış ; tâbi bir parça haline getirilmiş, fakat bu 
da tamammiyle itiraf edilmemiştir. Yani köy muh 
tariyetle memuriyet arasında, daha doğrusu idare 
ile serbest bırakma arasında tamamiyle bocalamış 
kalmıştır. 

Yani Türk köylüsü bu 442 sayıb Kanunda, 
cemaat hayatından çıkarılmış, Devletin • idare 
<*arki içine sokulmuştur. Cemaate ait işler ma
hallî Devlet işi olmuş; bizzat köy cemaati ise Dev
letin idare sahasında pasif elemanlar haline düş 
müştür .Tarihî ve içtimai köy, alelade bir siyasi 
zerre oluvermiştir. Halbuki köyün kendine göre 
eezası, taltifi, kendine göre evlenmesi, yaşaması, 
azap çekmesi vardı. Köyün mahkemesi, onun ce
maatini temsil edenlerin topluluğu; mı topluluğu 
yetiştirip idare eden de köy ahlâkı, köy örfleri 
idi. 

Diğer taraftan köyün bu bocalayışı şurada 
kendisini göstermiştir : Köy hiçbir zaman kendine 
ait işleri başlıbaşına ele almak imkânını bulama
dığı için daima yukardan gelecek tedbir ve emir
leri beklemiştir. Bunlar yani bu tedbir ve emir 
ler işe, maalesef, bu köyü ve köylüyü anlama
dıkları için ister istemez köylünün hareketini, köy 
lünün yeni hâdiselere intibakını, köylünün geliş
mesini sağlamamıştır. Bu itibarla da Devletin ve 
milletin asıl dayanak noktası olan köy, kendi kendi
ni idare etmeye, gelişmeye, yeni bir kalkınma 1 am 
leşine temel olmaya muktedir vaziyetten çıkmış; 
ömrünün nasıl geçeceği biılinmiyen macerasını 
beklemek zorunda kalmıştır. Şimdi, bu tasarı ile 
442 sayılı Kanunun bâzı taraflarını karşılaştıra
lım ;r şurası meydandadır ki» 13. I I I . 1340 tarihli 
ve 442 sayılı Köy Kanunu, yeni Devlet ve rejim 
bakımından, köyü ele alan bir yenilikti. Onun asıl 
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eksiği köyün şahsiyetini koruyacak, geliştirecek 
imkânları düşünmemesidir. 442 sayılı Kanunla 
elde edilmek istenen bâzı noktalar vardır ki, bu 
tasarıda bir nevi tadile kavuşmuş bulunmakta
dır. Meselâ, 442 sayılı Kanunda köy kalkınması 
yalnız köylünün imecesine, salmalara bağlan
mıştı. Neticeyi görmektesiniz. 

442 sayılı Kanunun; imeceler, salmalar ve 
diğer hükümleriyle, totaliter bir devire, belki 
vatanperver, fakat mutlaka totaliter bir devire 
ait olduğunu takdir etmemek imkânsızdır. Bu 
imece ve salmaları yükliyenler köyün bünyesi
ni anlamadığı veya anlıyamadığı için, verilen 
emirler ve belâ edilen salmalar, hiçbir zaman 
isabetli tatbikini bulamamıştır. O zaman, kanun 
tatbik edilmemiş, ona bağlanan umutlar boşa 
çıkmıştır, Yahut vatansever idareciler elinde 
dikkatle uygulanmıştır. Bundan şöyle garip bir 
vaziyet meydana çıkmıştır. Yukarda arzetti-
ğim vatanperver idarecilerin ortaya çıkması ile 
442 sayılı Kanun yürüyünce, - devletin idare 
çarkına sokulan köy ve köylü mükerrer olan 
birçok işler vazifeler, vergiler, mecburiyetlerle 
sarıldığından . köylerde bir dehşet husule gel
miş; köy tâ iliklerine kadar emilmiş, ve niha
yet köy takatten düşmüştür. Cidden; köylüyü 
kadın, erkek, çocuk farkı gözetmeden yakalı-
yan bu mükellefiyetler ve onlardan daha kor
kunç olan ve baştanbaşa mahrumiyeti belirten 
köy hayatı, köyün ye köylünün tabiatını âdeta 
değiştirmiştir. Kadın burada ne ana, ne eş, ne 
hemşiredir, bir sabırtaşı bir ağır iş işçisidir. 
Çocuk çocukluğunu duymak hakkına sahip de
ğildir; çocuk yaşında aileden, maldan sorum
ludur ve bazan okuma yaşında kaatil, mahpus 
olmak alnına yazılmıştır, [eski 442 sayılı Ka
nunun tamamiyle kabul edilemiyecek olan, bu
günkü âleme uyamıyacak olan başlıca noksan
larından birisi işte bu mükellefiyetler reji
midir. 442 sayılı Kanunun üzerinde durulacak 
acayipliklerinden birisi de bilhassa 10 ncu mad
denin ikinci fıkrasıdır. Onun nazarında köy 
muhtarı bir memurdur. Fakat, aynı zamanda 
köyü kendi kendine idare etmek için yarı muh
tar bir halde tasavvur edilir, ona göre de bir
takım tedbirler alınır, ^cüyoruz ki bütün bu 
birbirini tutmıyan ve aslında Türk köyünü ta
nımamaktan, Türk köyüne lâyık olduğu değeri 
verememekten mütevellit olan hata, kanunları 
işliyemez hale getirmiştir. Aynı zamanda bizim 
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Türk köylüsünün gelişmesine imkân bırakma- I 
mıştu. , 

Muhterem arkadaşlar, bizim küçük Pa r t i 
miz öyle bir programla bu meseleyi görmekte
dir ki gerek köydeki imar ve mesken meselesi, 
gerekse bunun bir plâna bağlanması meselesi, 
gerekse bu plânın siyasi her hangi bir arzuya 
feda edilmemesi meselesi bizim başlıca dayanak 
'noktalarımızı teşkil eder. Hele arsa spekülâs
yonlarını önlemeye çalışmak bizim hedeflerimiz
den başta gelenidir. Köydeki meclisin idari ve 
malî salâhiyetlerini artırmaık emelimizdir. Ke
za, İller idaresi Kanunu gibi, Köy Kanununun 
da değişmesini istiyorduk. Köylerin idari muh
tariyetini kuvvetlendirecek, mevzuatı meydana 
getirmek bizim programımızın -emrettiği mühim 
değişikliklerdendi. Memnuniyetle hemen kay
dedeyim ki, yemi kanunun heyeti mecmuası bi
zim fikirlerimize oldukça cevap vermektedir. 
Cidden mühim noktalar üzerinde durmuşlar ve I 
köyün meselelerine yakından 'bakmasını bilmiş
lerdir. Heyeti mecmuası itibariyle iyi bir eser 
meydana getirmişlerdir. I 

Yalnız bu yeni kanuna heyeti umumiyesi iti
bariyle baktığımız vakit şu noktalarda üzüntü 
ile karşılanacak aksaklıklar vardır. Yeni ka
nun bir kere çok uzundur, koca bir kitaptır. 
Hele bunun 'bölümleri bakımından, köyde bunu 
tatbik edecek insanların bunun içinden kolay
lıkla çıkıp çrkmıyacağı bir sualdir. Bundan 
başjka bu yeni tasarının ıbir yığın redaksiyon I 
ve baskı hatası vardır. Bunun ehemmiyetle 
ele alınması icabeder. 

Bu yeni tasarıda bence asıl işlemiyecek olan 
'kışım, aksayacak taraf; dadıma köye ait idare, 
yal, iktisat işinin Hükümetçe ele alınmamasın- I 
dam meydana ıgelmektedir. I 

Meselâ arkadaşlarım, bu yeni tasarıda kal- I 
kınma ve yollar meselesi doğrudan doğruya I 
köylere bırakılmaktadır. Hem de teknik ve mo- I 
törlü vasıtaların geçebileceği şekilde yapmak I 
şartiyle! 442 sayılı Kanun yapıldığı zaman köy, I 
kağnıdan, hayvandan başka taşıt 'bilmezdi. Bu- I 
gün öyle mi? Bugün yol meselesinin bir ilim I 
işi olduğu, hattâ bu mevzuda hir ihtilâlin mey- I 
dama geldiğini kim idrak etmez? Bu vesaitsiz- I 
li'kle köyün, böyle bir dâvayı (halletmesini bek- I 
lemek yersizdir. Çukurova'da 2,5 - 3 seneden I 
beri yeni rejimden çak işler bekliyor. Öteki I 
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dostların bu husustaki ihmali bir felâkettir. 
Ama, Çukurova'da üç seneden beri bir tek köy 
yolunun yapılmaya imkân bulunamamış olması 
'bir günahtır. Yeni arkadaşlardan bumu bekli
yoruz. Kadirli yolu gibi müzminleşem bir ayıp 
haline gelmiş bulunan bir yer, bulgun dahi 
köylülere yaptırılmak istenmesi yüzünden hâlâ 
eski derbederliğindedir. Kışın çıkılmaz, Yazın 
ise içinden geçilmez haldedir. Bu misaller göz 
önünde iken bu kalkınma hamlesi işini köylünün 
basit olan imkânına bırakmak bu tasarının ruhu 
ile bağdaşmaz ve onun, yürümiyeeeğini bile bile 
aldığı kısımlarmdandır. Devlet yolunun bile 
bir yıl içinde motorlu vasıtalar altında nasıl 
tanınmaz hale geldiğini bilenler, tasarıdaki bu 
hükümlere hayretlerle bakacaklardır. 

Sonra arkadaşlarım, şunu da kabul etmek 
icabeder ki, bir yol yapılır, ondan sonra tamiri, 
bakımı köylüye bırakılır. Bizim kanun tasarı
mız bunun yapılmasını da köylüye bırakmak
tadır. Bunda büyük bir isabetsizlik olduğunu 
takdir buyurursunuz. 

Bucak, ilce merkezleri isabetle seçilmez, köy
ler ilçelere, bucaklara iyi yollarla bağanmaz, gü
ven işi Devletçe sağlanmamış bulunur; hele sağ
lık meselesi sistemle ele alınmamış olursa, bu ta
sarı köylü de muhtar da son gayreti hare asa yi
ne yürümez. Eğer tadil yapılmazsa' Bu ka
nunu işleteceğiz zehabında bulunan arkadaşla
rın şimdiden inkisarı - hayale uğramaları mukad
derdir. 

Bu kanun yalnız yol ve buna benzer mesele
leri değil, telefon ve saire gibi teknik teşebbüs
leri de yine köylünün eline bırakmaktadır. 
Böyle bir teşebbüsün köylü elinde yürümesine 
katiyen imkân yoktur. Bu gibi teşebbüsleri Dev
letin yapması ve bunların muhafazasını köylü
den beklemesi icabeder. Arkadaşlar hangi tara
fından bakarsak bakalım bu Köy Kanunu köy
lüyü ele aldlğı zaman onları daima her şeyi yap
maya muktedir ve mecbur insan olarak düşünme
yi muhhtariyet saymaktadır. Muhtariyet bu de
ğildir. Köyün kendi kendini idaresi meselesidir. 
Onu imkânsızlıklarla başbaşa bırakıp, onun 
çabalayışı karşısında hayretle bakmak, muh
tariyet veya şahsiyeti tanımak demek değildir. 
Köyün muhtariyeti katiyen böyle olamaz. Her 
şeyden evvel, iktidar partisi olarak Demokrat 
Partinin bugünkü köy rejiminin üzerinde du
racağı noktalar vardır. Devlet köye büyük 
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^tfjmİarla (tonda) yardım etmeli, onun teşeb
büslerini desteklemelidir. Bu tasarıda maalesef 
bjz; bu .zihniyeti görmemekteyiz. Köylü yine inı-
künsızliklarla baş başadir. 

Şurasını söylemek lâzımdir ki, 422 sayılı Ka
nuna nazaran bu yeni tadarı Cumhuriyet devri
nin, ferlerini bize, daha güzel nakletmektedir. 
Şimdiye kadar, birçok kanunlarla köye yükleti
len yığınlarla mükellefiyeti bir nevi tasfiyeden 
geçirmesi ve sonra bunu, bir nevi küçük mü
kellefiyetler haline getirmeye çalışması, bir ye
ni zihniyeti müjdeler. Bu zihniyet güzel ol
makla beraber maalesef 'burada tbunu muvaf
fak olimıijş görmemekteyiz. 

(Muhterıem dostlarım; şunu bilhassa söyle
mek isterim ki; bu mükellefiyetler parça parça 
kanunlarla bir kat daha çoğaltılır ve ağırlaş
tırılırsa Cumhuriyet neslinin; bugüne kadar if
tiharla tekrar ettiği (köylü efendimiizdir) me
selesi bir alay mevzuu haline ıgeçebilir. Çünkü 
bunpn o zaman tatbik yeri "kalmaz ve hakika
ten köylüktün Anadolu Kurtuluş harblerindıe id-
raik ettiğini! zannettiğimiz büyük zaferi, ger
çekleşmemekte d!evam eder. 

'Sonra dostüıarım; dikkat edilecek olursa bu 
«köy işlerinin bütün1 idare yükü gelip köy muh
tarının üstüne yüklenmektedir. Halbuki köy 
muhtannom vasfı ÜEerînde duyulmamaktadır. Bu 
köy muhtarı hirdienbire /bir Dahiliye Vekili, 
hattâ bir Cumhurbaşkanı mertebesinde gözük
mektedir., Kaibul; bufnu temenni ederim . Fa
kat bunu tahmili ettiğimiz kimselerin bu şart 
v.e kgyıfryetii ıhaiz olmalarımı bu kanumun der
piş ..etmesini beM'erim. 

<Bu kadar önem verilir grbi olan ve köyün 
kfcd&strû&undam, sınır anlaşmazlıklarını hallet-
m^sindeu tutunuz, her şeyi ötem insanı sonun
da bir maliye müdürünün emrine bağlamak, 
b&im k^la^r jaıftıyaanadiğımız bir tezaft oluyor. 

ıŞuraısjuı ıdm be&rtelim : Bu kanun mevcu
du» muhafı^asıdır. Ne köyMn birleşmesi, m 
yeöiilbir g&itim veya istihsal sistemi hakkında 
hükfcy.aT. 

SElendim, maddelerde ayrı ayrı sçjz söyleme 
'hıkını mu&a^aza etmek kaydryle umumi me
selelerin bir kısmını ortaya koyduktan sonra 
fte^jçe..olarak şunu söylemek me^buriyetitııde-
ym : Eggr l?§gs köylü mesetesini .ciddi Devlet 
me les i ojftrıajk efe almazsak yani burada bir 
plM&iniı* vmpymm* *>& no^tasıns^ ta&akku-
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ku gibi ele alırsak, samimi olarak ifade, ebeyim 
ki; Cumkuriyetin kuruluşundan beri bu yol
da harcanmış olan emekler heba olabilir. Bu
nu Mr partinifn programı meşalesi olmaktan 
ziyade, el birliğiyl'e ve eksiklerini tamamlıya-
raJk daha mütekâmil hale getirmiye çajjşır ,ve 
maddelerinde de bu seyri takip «edersek; mu
vaffak bir eser vücuda getirmiş oluruz; temen
nimiz budur. (Sağdan, soldan ,&flkı$ar). 

BEİS — Mehmet özbey, buyurun. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayuı ar

kadaşlar, huzurunuza gelen Köy kanunu tasarısı, 
maddelerde işlenmeye muhtaç bâzı noksanları ol
makla beraber mütekâmil bir kanundur. 

Demokrat iktidarımızın süratle inkişaf ına gö
re ayarlanmış. 28 yıl geçen Köy Kanunu bütün 
boşlukları doldurulmuş, bilhassa tarım, bayın
dırlık, sağlık, millî eğitim gibi çok mühim mev
zularda da köylerimizin hayati kalkınmasına önem 
verilmiştir. Bu kanun tasarısı ile iktidarımız en 
güzel eserlerinden birisini daha sermekle övüne
bilir. 

Sayım arkadaşlar; bugün muhtarlıkla idare 
edilen 36 bine yakın köyümüz vardır. Serpilmiş 
küçük köy mahalleleriyle, bütün köylerimizir 
tutarı 60 bine yaklaşır. 

Şimdi bütün nüfusumuzun % 80 ini teşkil 
eden bu 60 bin köyde oturan köylü vatandaşları
mızın idaresinin geniş bir muhtariyet hakkına 
sahip olması... 

Köylerimizin ezeli derdi olan sınır, mera, 
yayla, otlak; orman, baltalık gibi, yıllar boyunca 
halledilemiyenı ve devam edegelmekte.olan kavga
larının ve ölümlerinin halline yarıyau bu taşarı
nın tezce kanunlaşması bâzı köylerimizde .sık sık 
vukua gelen soygunculuk, hırsızlık, ve kaçakçılık 
gibi ahlâki ve içtimai hastalığımızın kökünden 
halli gibi hususlarını bu tasarıda yer alması, bü
tün Türk köylerini tam bir huzura Kavuşturacak
tır. 

Yine bu tasanda köylümüz tarafından seçilen 
muhtarların, vali ve kaymakamların dudak ucu 
ile ve hemen vazifeden çıkarılması önlenmiş. Çift
çi Mallarını Koruma Kanunu derdi de, köy büt
çesi ile birleştirilerek iyî ve hayırlı bir istikamete 
s^ykedilerek halledilmiştir. Bilhassa muhtar ise-
çjuninjn her dört senede bir yapılması hayırlıdır. 
Ajacak ölüm, is$Ça, türlü' sebeplerle muhtar^k-
İftrda vuk̂ ua j$|en sık sık ayrılmalar da tekrar 
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tekrar ve hemen seçimlere gidilmesi türlü mas
raflara ve Hükümet dairelerini işgal ve izaea se
bebiyet vermektedir. Köy muhtarlarının da şe 
hir ve kasaba muhtarlıkları ve belediye seçimleri 
gibi ölen ve ayrılanların yerine, ihtiyar heyeti 
arasından seçilmesi, tasarrut ve hizmetin tezce 
görülmesi ve işlerin aksamaması bakımından ye
rinde ve isabetli olur, kanaatindeyim. 

Köy Kanununun yapıldığı şu anda köylerin 
ve memleketimiz için çok hayati olan şu nokta
ların da, büyük güçlükleri azim ve cesaretle ye
nen ve üstün başarılar sağlıyan feyizli iktidarı
mızdan bilhassa rica edeceğim : 

1. Türk köylüsünü karasabandan pulluğa, 
kağnıdan arabaya kavuşturmak için Hüküme
timizin şimdiden programlı bir çalışmaya başla
ması lâzım. Birçok köylülerimizi traktöre kavuş
turan demokrat iktidarımız, her halde çok geri 
kalan ve emekliyen karasaban ve kağnıyı tarihe 
terkederek yeni ve modern vasıtalarla doldura
rak bütün Türk köylüsünün beklediği inkilâbı 
yapmanın zamanı gelmiştir. Şayanı şükran olan 
bir nokta daha vardır ki; Türkiye'nin hemen her 
yerinde çeşitli madenler çıkmakta ve dışarıya 
bol bol ihracat yapılmaktadır. Sonra madenciler, 
hemen hiç alnı teri dökmeden vatanımızın bağ
rından çıkardıkları bu millî servetleri satarak 
yüz binlerce ton hazır madenlerden kazandıkları 
paralardan hiç olmazsa 100 lirada bir lirasını ol
sun o mahallin ve köyün bütçesine gelir olarak 
vermesi, köylümüzün kalkınması ve modern ka
sabaya doğru gitmesi bakımından çok hayırlı ve 
faydalı olacaktır. Madencilerimiz de buna taraf
tardırlar. Bu itibarla köy gelir ve giderlerine 
kaplıca ve mâden sularından para alınırken, bu 
mâdenlerin de ilâvesi ve nazara alınması yerinde 
ve çok isabetli olacaktır, kanaatindeyim. 

Diğer bâzı mühim noktaları da maddelerinde 
arzedeceğim. 

Her devirde unutulan ve daima ihmal edilen 
Türk köyünü, Türk köylüsünü bağrına basan ik
tidarımız Hükümetine bu mütekâmil kanun ta
sarısından dolayı yürekten teşekkür ederim. 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Efendim, bir insan için senelerden beri gö
nül verdiği, fikir yorduğu ve göz nuru döktüğü 
bir mevzu ortaya çıkınca heyecan duymamanın 
imkânı yoktur. Köycülüğü bir siyasi akide ola-
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rak kendilerine rehberlik addeden sayın Köylü 
Partisi liderini burada dinlerken cidden heyecan 
duydum. Ben her ne kadar Köylü Partisine 
mensup değilsem de Demokrat Partinin beni 
cel bet meşindeki baş sebep, bu partinin köye 
doğru meyletmesi ve köyün içine girmesi olmuş
tur. Kendinden evvel gelip geçen hükümetlerin 
köyün kenarına gelip içeriye girmekten kork
masına karşı, Demokrat Partinin hakikaten ke
mali cesaretle, köyün içine girmesi ve köye al
mak için değil, vermek için geldiğini ifade et
mesi ve şu birkaç sene içinde de bu va'dini 
köylüye karşı ispat etmesi dolayısiyle ben o 
partiye sempatize oldum. Yoksa meşguliyetim, 
gönlüm itibariyle benim yolum bu memlekette 
kurulacak Köylü Partisi idi. Ancak adı Köylü 
Partisi olmadığı halde Çiftçi ve Köylü Partisi 
vasfını haiz olduğu için ben Demokrat Parti 
içinde yerimi buldum. 

Şimdi, izah edeceğim: Bu köylü sosyetesinin 
kalkınması namına buraya getirilen vesika yani 
bu proje benim istediğim gibi değildir. Ben bu 
vesikayı, bu projeyi, Köylü Partisinin Liderin
den daha şiddetli tenkid edeceğim ve tenkidle-
rimi tamamen bu asrın idare tekniğine, Türk 
köylüsünün tarihine, Türkiye'nin coğrafyasına 
istinaden yapacağım, Türkiye'nin iktisadi va
ziyetine göre yapacağım, en nihayet köy sos
yetesinin sosyolojik tetkikatmm yapılmadığını 
ispat sadedinde yapacağım. 

Köyün tablosunu arzedeyim. Köyü iki türlü 
görürüz: Birisi sathi, ikincisi derinliğine doğru. 

Sathi olarak şöyle görürüz. Trenle geçeriz, 
tayyare ile, atla, araba ile geçeriz, yazın har
man dumanları kışın ocak dumanları tüter gö
rünce işte şurada bir köy var deriz. Maalesef 
bizim bildiğimiz köy işte budur. Fakat bu sathi 
görüştür. Derinliğine görüş şöyledir: Bir deniz
de giderken adalara rast gelirsiniz, şu filân 
adadır dersiniz, fakat o adalar söyledikleriniz 
değildir. Adanın bir de görülmiyen denizin 
içinde olan kısmı vardır; adayı tam bilmek 
için denizin içindeki kısmını da bilmek lâzımdır. 
Dalgıçlık yapacaksınız. Köy topluluğu hayati
ni anlamak için de otnun içime girecek, köyü o 
vakit anlıyacaksMii'z. Köyde yatacaksınız, köy
de a* kalacaksınız, köyde bitilen ©çeksiniz, köyü 
o şekilde anlıyacafosınız. Yoksa uzaktan bir du
man görmekle, yaızın harman dumanı, kışın 
ocak dumanı görmekle iışte köy budur derse-
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niz, köyü anlamadan yanımdan geçmiş olur
sunuz. 

ŞimK& tarih Anadolu'da Türk köyünü nasıl 
yaratmıştır t Bir bere Türk köyünün yaradılı-
şındaki tarihî âmilleri tetkrk edeceğiz, coğrafi 
âmilleri tetkik edeceğiz, iktisadi âmirleri tet
kik «ıdeceğiz, içtimai âmilleri tetkik 'edeceğiz, 
bütün bunları tetkik edeceğiz ki, bugünlkü 
bu tablo nasıl meydana gfclmiş onu anlıyabile-
lim. Dünyanın hiçbir yerinde Anadolu'daki 
Türk köyü topluluğunun heyeti umıvmiyesi 
manzarasında bir köy topluluğu yoktur. Bu, 
başka bir manzaradır, kendine mahsus bir man
zaradır. Bu, kendine mahsus o'lan manzara 
dört faktörün neticesinde m'eydana gelmiştir. 
Bu faktörleri iyi bilmezsek, 'bunları tahlil et
mezsek köyü tanıyanlayız. Demin arzettiği<m 
gibi köyü dieriniliğiıne tanımalıyız. Adanın de
nizin altındaki kısımları gibi köyün ta bünye
sini tetkik etmemiz lâzımdır. 

Tarih Anadolu'daki Türk köyünü nasıl ya
ratmıştır? Bunu bâzı tarihçiler şöyle izah ıeder-
üer : Onlara göre Anadolu'daki Türk köyü
nün teressübatı ufkidir, ümki değildir. Ana
dolu'da bin yıllık tarihimiz vardır. 

HAMDİ ORHOiN (Trabzon) — Biraz daha 
çık, cesaretle söyle, 

AHMET KEMAL VARINCA. (Gümiişane) 
— Müsaade edin. Bizim teressübatımız sathi
dir. Köy tipinde yerleşme şeklinde meydana 
getirilmiştir. Biliyorsunuz ki Orta - Asya'da 
Haızer Denizi şimalinde yıllarca yıllarca sefer 
yapan Türkler yol değiştirdiler, Hazer'in cenu
bundan geldiler ve iki yol takibettiler. Eski ker
van,. yolu dediğimiz, üç dünyayı birbirine rap
teden (o zaman Amerika keşfedilmemişti) 
İran'ın Cenubundan geldiler. Bu Türk aşiret
leri İran 'da teressübat bıraktılar, sonra Anado
lu'nun ortasında toplandılar. Bunun sebebi var
dır, insan ve hayat kaynağı yaratmak, ondan 
sonra Anadolu sahillerine ittisal peyda etmek
ti. Selçukiler devrinde 400 yıl zarfında köyleri
miz meydana gelmiştir. En çok köylerimiz Sel
çuk menşeli köylerimizdir. Yani şu teknenin 
ortasındaki köyler tamamen Selçukilerden kal
ma köylerdir. Bu suretle Türkler Orta - Ana
dolu'yu üs yaptı. Ondan sonra Akdeniz, Mar
mara ve Karadeniz'e ittisa ve oralarda yine 
köy tipinde temekkün etti. 
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Şimdi görüyoruz ki, tarihî hâdise köyü şe

hirden evvel kuruyor, çünkü öyle icabediyordu. 
Bu aşiretler mütemadiyen harbediyorlar ve it
tisa ediyorlardı. Çünkü bunlar evvelâ hem harb 
vesaitini, hem yiyecek ve giyeceklerini köyler
de yapıyorlardı. Şehir yok. Hakikaten 11 nci 
asrın bidayetinden 14 ncü asra kadar buralara 
gelen bu aşiretler Anadolu'da yalnız siteleri 
buldular. Anadolu yalnız İran, Bizans ve Arap 
muharebeleriyle yakılmış, yıkılmış bir sahneydi. 
Bu, mevcut köyleri temsil eder, çünki kendi 
gruplarına dayanan meskûn kısımlardı; bugü
nün köy tipinde Anadolu'yu meydana getirmiş
lerdir. Siz ne derseniz deyiniz; bugün Konya, 
Sivas ve diğer Orta-Anadolu büyük şehirleri
miz büyümüş köy tipleridir. 

Köy sektörü ziraate dayanır, köy demek zi
raat demektir. Ben köy sektörüne İzmir'i de 
dâhil ediyorum. İzmir'de traktörler çalışmakta
dır. Ancak İstanbul'un surları köy sektörünün 
haricindedir. 

Demek oluyor ki hepimizin aslı, nesli köy
dür. Biz bu dâvayı bugün güdüyoruz, bu mev
zuu halletmek istiyoruz. Halbuki bu tablo şöy
ledir: 2 haneden'500 haneye kadar, 10 nüfus
tan 3000 nüfusa kadar, 2 kilometreden 2000 
kilometreye kadar, 50 nüfustan 2000 nüfusa 
kadar toplumlar. 

Şimdi bakınız, 2 haneli köy vardır, 500 ha
neli köy vardır. 10 nüfuslu köy var, 3000 nü
fuslu köy var. 2 kilometrelik köy sahası var, 
2000 kilometrelik köy sahası vardır. Köy par
çaları aşağı yukarı 60 bindir. Bu 60 bin parça
yı 40 bin idari ünite altına almışız. Bunlar, ye
rine göre iki parçadan, 10 parçadan veya 3-5 
parçadan ibarettir. Memleketin coğrafi reali
telerine uyarak bu muhtarlıklar meydana gel
miştir. Bugün birer idari ünite yapacağımız 
bu köylerde 18 milyon nüfus yani, 2,5 milyon 
çiftçi aile oturmaktadır. Bunun 300 bini bü
yük çiftçi, 200 bini orta çiftçi, iki milyonu da 
küçük çiftçi demek oluyor. Ben Trakya'yı da 
Anadolu sayıyorum, Anadolu köy sektörünü 
kendi mesahai sathiyesd üzerinde mütalâa etmek 
lâzımdır. Çünkü büyük şehMerd* bile, İstan
bul'da surlardan, Ankara 'da Altındağ'dan iti
baren tarlalar başlar. Yani bütün Türkiye bir 
köy sektörüdür. Ve bizdim bugün koyacağımız ka
nun 18 milyonu ve bütün bu sahaya dağılmış olan 
köylüleri idare edeceık. Çünkü kanun, koy ida-

— 179 — 
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re uSttluldür. Mevzuu, tamamen ve açıkça teba
rüz et£frm;eldyim kd, kanunu nasıl yapmamız lâ
zım geldiği kendiliğinden meydana cifesin. 

Bu arzettiğim tablonun, daha doğrusu bu 
köy sosyetelerinin bin yıl içinde başından gelip 
geçenleri, maceraları kısaca arzedeyim . Köyü 
'bu hususta ikiye ayıracağım: Birisi Selçuk
lular devrindeki köy, ikincisi Osmanlı İmpara
torluğu zamanındaki köy, diğeri de.... (Üç oldu 
üstad sesleri). Birde Cumhuriyet devri vardır. 

Tarih diyor ki, Türk köylüsü birinci impa
ratorluk olan Selçuk imparatorluğu devrinde 
huzur, sükûn, imar ve terakkiye mazhar olmuş
tur. Hattâ Selçuklular devrinin bir köy mede
niyeti olduğunu ifade eder. Briz maalesef bu 
Selçuklular devrinin yaptığını yapamadık, ya-
pamıyioruz. 400 yıllık Selsuçjlular tarihi, yalnız 
Türkler için değil, bütün dünya için ibret ve
rici bir devirdir. Bugün muhtarlık dediğimiz 
bu idare Selçuklular devrinde köylerde vardı. 
Köy her şeyini, yiyeceğini, giyeceğini ve hattâ 
harb malzemesini kendi yapardı. O ıgünün bir 
ananesi vardı, birbirinin kılına dokunmazlardı. 
Aralarında siki bir tesanüt vardı, müşterek ça
lışma prensibi vardı. Osmanlı imparatorluğu 
Selçuk imparatorluğunun izinden bir müddet 
gitti ve fakat bir müddet sonra köyün düzeni 
'bozuldu. Hükümetler kendi âleminde yaşadı, 
fakat köylüyü ezdi, orada birtakım meshep 
kavgaları çıktı, mezhep kavgaları yüzünden 
köylüler birhirine girdi. Bu onları ezdi ve boz
du. Şu halde Osmanlı îımparatorluğunuın inhi
tat seyrine muvazi olarak köylerimizde de inhi
ta t başladı. Anane bozuldu, fakrü sefalet baş 
gösterdi. Nihayet, köy unutulmuş oldu. Dev
letin temeli ve hayatının kaynağı olan köy atıl
mış, itilmiş, terkedilmiş !bir vaziyet aidi, O 
derecede ki bizzat Devletin mehnası olan sosye
teler hakarete mâruz kaldılar. 

Ben mektepten çıktıktan sonra Kosova Ma 
vilâyet maiyet memurluğuna gittim, kaymakam 
vekili oldum. Bir gün meclisi idare âzası dedi 
ki ; «kaymakam bey, dışarıda <bar Arnavut bek
liyor.» Ne demek Arnavut1? Bir köylü. Tabiî bir 
mîllet, bir idare, idare ettiği kaynakları unutur
sa'o vakit' o milletin köylüsü, ö millettin adını 
alır, anladım. 

Anadolu'ya geldim, Anadolu'da Karadeniz 
sahilinde Ayancık'a kaymakam oldum; Orada da 
idare meclisi azalarından birinin ayıiı hitabına 

.1963 O : 1 
I mâruz kaldım, kaymakam bey dışarda geni bir 

Türk bekliyor, elinde arzuhali var, dedi. Anfa-
I dım. Demek ki, idarede bu milletin adı hakaret 
I makamında kullanılmış. Duymuşsunuzdur, bıra

kın şu köylüyü derler. Selçukileri ve Osmanlı 
imparatorluğunun 2 - 3 yüz senelik devrelerini 

I tenzih ediyorum, ondan sonra bu köylü tamamen, 
maddeten ve manen unutulmuştur. Manen haka
ret edilmiş, maddeten fakrü sefalete duçar edil-

I mistir. Bu tarihî hakikatlerin hilafını ispat ede-
I cek hangi arkadaş varsa elini öper, başıma min-
I netle korum. Pakat tarihî hakikatler maalesef 

böyledir. Buna idarenin gafleti, cehaleti diye
ceğim. Bunlar yetmiyormuş gibi tabiat bu sosye
teleri kasıp kavurmuş, kırmış geçirmiştir. Bilivor 
sunuz. Anadolu yüksek bir yayla olmakla be
raber bir steptir, kurak bir mıntakadır. Otuz 
senede bir, on beş senede bir Anadolu'nun üze
rinden bir kuraklık yeli eser, köylüyü perişan 
eder. Biliyorsunuz ki, Anadolu bir deprem mın-
takasıdır. Zelzele olur, köylüyü hallâc pamu
ğu gibi atar. Şimdi idaresizlik, zülüm, ondan 
sonra tabiatın şiddeti, tabiatın zulmü elele ve
rir ve bu sosyeteyi darma dağınık eder. Bu köy
lü kendini hem kötü idareden hem de tabiatın 
afatından muhafaza etmek mecburiyetindedir. 
Biz böyle bir sosyeteyi kurtarmak istiyen, hüsnü 
idare temin eden, onu usuliyle idare edebilen, 
tabiatın fenalıklarına da icabında karşı koymak 
mecburiyetinde olan bir sistem yaratmak istiyo
ruz. 

Anadolu'nun coğrafyası da köylünün ıstırap
larını çoğaltmıştır. Bunu da hulasaten arzede-
yim: Hakkâri bağları, Hakkâri bağları bir iplik 
yumağı gibidir. Oradan da^ıla dağıla, çözüle 
çözül e bir taraftan Karadenize, bir taraf tan, Ak
deniz kıyılarına muvazi olarak, ta İsparta mınta-
kasında birleşir. Yüksek dağlar, ve bunların ara
sında büyük ve küçük vadiler. 

I Köylü yerleşirken vadileri takibetmiştir, vâdi-
! lerde yerleşmiştir. Bu vadiler dağlarla karışarak 

uzadığından köylerin dar sahada çok nüfuslu 
olarak teşekkül etmelerine mâni olmuştur. Köyle
rimiz dağınıktır, az nüfusludur, birbirine mutta
sıl değildir: Bir köy biter, diğer köy beş on saat 
sonra başlar. Coğrafi durum köylerin birbirleri
ne sınırlı olmasına mâni'teşkil ediyor; büyümesini 
engelliyor. Bunlara da çare bulmak lâzımdır. Esa
sen köyü çok nüfuslu bir hale getirmek gerekmek
tedir. Coğrafya maalesef buna mânidir. Fakat 

^ - 1 8 © ^ -
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coğrafyanın ba, fenalığına diyeceğim, mukabil, 
bir çok iyilikleri de vardır. Bu manzara, bu dağ
lar; bu vadiler, bu büyük ve küçük nehirler, yedi 
iklim yapmıştır. Hani yedi iklim dört bucak der
ler, işte Anadolu budur. Yedi iklimi vardır,çeşit 
çeşit iklimi vardır. Bir kısmı hububat ziraatiyle 
meşguldür, bir kısmı bağ ve bahçe ziraatiyle 
meşguldür, bir kısmı hayvancılıkla meşguldür. Bu 
köy ekonomisinin, iktisadının en güzel nümune-
sidir. Biz bundan daima istifade ediyoruz. Ku
raklık Konya'da olur, Adana'da olmaz. îşte sa-

.na bir coğrafya avantajı. Doğu Anadolu'da ku
raklık olur, Orta Anadolu'da olmaz. Marmara'da 
olur, Karadeniz bölgesinde olmaz. Hububat ol
maz meyva bol olur. Çok yağmur yağar, meralar 
bereketli olur, hayvanat çoğalır. Şimdi demek ki, 
bizim köylü bu coğrafyanın neticesinde dağı^ 
nık olmakla beraber aynı zamanda coğrafya
nın en güze! bir Lûtfuna uğramış bulunuyor. 
Her iki tarafı da düşünerek biz gerek tabiatın 
akıbetlerine ve gerekse lûtuflarma boyun eğ
mek mecburiyetindeyiz. Şu halde bu tarihî ve 
coğrafi âmiller köylerimiz içi'n iki karakter 
meydana getirmiştir. Tarihî faktör köylerimi
zin ömrünü kusaltaııştır. iyi tetkik ediniz, en 
ihtiyar köyümüz aşağı yukarı 500 seneliktir. 
1000 senelik ,köy bulanıaasınız. Bu tarihin ve 
coğrafyanın şu ve bu neticelerine mâruz kal
masından dolayıdır. Köyün karakterinden biri 
çok yer değiştirmesidir. Burada zelzele olur 
bajşka yere, kuraklık olur başka yene gider. 
Bu şekilde dişten ve dıştan bir muhaceret var
dır. 600 senelik Osmanlı imparatorluğunun 
300 senesi inbisatla, 300 senesi de tahallûsla 
geçmiştir. Anadolu'dan Rumeli'ye gitmiş inbi-
sat etmiş, dağılmış ve bu inbisat devresi Ana
dolu'nun canıma okumuş, işte Osmanlı impara
torluğu ile Selçuk imparatorluğu arasındaki 
karakter farkı budur. Birisi Anadolu'nun içi
ne taşmış, ötekisi imparatorluğu yanlış yolla
ra sevfcetmiş, Anadolu'nun dışına taşmıştır. 
Anadolu köylüsü üç yüz sene darma dağın ol
muştur. Bu, Anadolu'nun ıgöbeğinde, istiklâl 
'Mücadelesinde, Ankara'yı merkez olarak ku
rarken bizim.kafamızda yer eden bu idi. Bir
çok vatanperverler HalebVle kuralım dediler. 
Tarihin neticesinle boyun ejğecek ve Ankara'da 
kuracağı?;, eski Selçuk imparatorluğu zihniye
tini taşıyacağız ve köy devleti olacağız. Köy 
desdfeti ©fmamızıırı sırası gelecektir. Birinci Bü-

5.1953 O : 1 
[ yük Millet Meclisinin köy devleti olmasının 

sebebini ve hikmetini burada ariyacağız. O 
beğenmediğiniz 442 numaralı Kanundan evvel 

I Köy Kanunu yoktu. Hattâ Tanzimatçılar dahi 
I köy mü yapalım, nahiye mi yapalım? diye 150 

sene bocalaya bocalaya hiçbir şey yapamamış
tır. Meşrutiyette de böyle oldu ve bir şey ya
pılamadı. Burada takip edeceğimiz zihniyet 

I tamamen Anadolu'nun merkezinde oturmak, 
köy devleti kurmak ve Selçuk Devletinin zihni
yetini benimsiyerek köyleri kurmaktır. 

Bendeniz mebus değildim. İkinci B. M. Mec
lisi devresinde burada bir komisyon kuruldu. 
Ben de kaymakamdım, beni de çağırdılar. Ora
daki zihniyet biz köylüyü kurtaracağız, çünkü, 
o bizi kurtardı şeklinde idi. Zihniyet tamamen 
bu idi. işte şurada Atatürk'ün heykeli yanın
da duruyor. Bunlar birer semboldür. O za
manki idareciler zümresi, o devre kadar idare 
ettiği köyü katiyen bilmiyordu. Fakat anladı, 
kendileriyle omuz omuza harbetti, cidal yaptı 
v,e bu 442 numaralı Kanunu ona bir hediye 
olarak verdi. 

Fakat kanun tamamen mânevidir. Köylü
ler hattâ buna ikinci Mevlit, derler, onu o su
retle kabul etmişlerdir. Ondan 'evvel kamun 
yoktu. Bunu, ben kaymakam olduğum için bi
liyorum. Eskiden bir anane vardı, muhtara 
faıülrrü kaymakamı verirdi. O mühürler torba
nın içinde dururdu. Bu kanun çıktı, köylü : «El
hamdülillah, benim de bir kanunum var artık» 
dedi. Bu kanun gayet güzel yazılmıştır, köy
lünün lisanı ile yazılmıştır. Teknik hataları 
var. Fakat ilk yapılan kanun böyle olur. 

Köylülerden yana serin bir hava esti, «al, 
sen bizimle birlikte mücadele ettin, bu işte 
sen de varsın» dediler. Köylü bu işte kendisinin 
de mevcut olduğunu anlasın, O kanun tama
men mânevidir, bâzı muhtariyet esaslarını ka
bul etmiştir, fakat bendeniz o cihetlere bak
mıyorum. Bence mesele omun elinle bir kitap 
verilmesinden, ibarettir, kendi anlıyacağı gibi 
muhtasar yazılmış bir kitap. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, başınızı ağrı
tıyorum ama bana her zaman böyle fırsat düş
mez. Bu kürsüde beş dakikadan fazla konuş
tuğumu bilmiyorum ama, dediğim gibi, kırk 
yılda bir defa elime gecem bu fırsatı da kaçır
mak istemem. Çünkü gönül vermiş, göz nuru 

I dökmüiş ve uğraşmışım, mübaade bujyurulursa, 
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müsamahanızı rica ediyorum. (Devanı, devam I 
sesleri). I 

Şimdi geliyorum köyün iktisadi bünyesine, I 
iktisadi vaziyetine : Köyün bugünkü iktisadi I 
vaziyeti, tarihî ve coğrafi âmillerin tesiri altın- I 
da kalmış, sanalları geniş, birbirinden uzak, da- I 
ğınık, nüfusları az bir vasıf almıştır. Ve ikti- t 
saden o kadar farklar da hâsıl olmuştur ki, bâ- I 
ziları zengin, (bâzıları fakirdir. ( «Zengin köy I 
hangisi? » sesleri). Bu durusm dünyanın hiçbir I 
yerin,de yoktur. Ben mingayrihaddin Anado- I 
luyu çok gezdim. Bu zaviyeden de tetkik ettim. I 
Bâzı köylünün frijideri dahi vardır. ( « Allah I 
Allah sesleri », « Hangisinde sesleri). Fakat I 

•öyle köylerimiz de vardır ki ; 50 - 100 ha- I 
Tielidir. I 

Bakınız, 'bir manzara arzedeyim. Bizim Gü- I 
müşane vilâyetinin dağirk köyleri vardır. O koy- 1 
lerden birisine uğradım, erkek namına birşey i 
yok, yalnız kadın var. Nerede erkekler?.. De- 1 
diler ki, yatıyorlar. Gündüz erkek yatar mı, 1 
ne yapıyorsunuz? Yatıyor dediler, ne yap- I 
smiar donsuz. Yıkıyoruz, kuruyacak... (Ne kÖ- I 
yü sesleri), Müsaade buyurun, ben gözümle I 
görmediğim şeye inanmam, gözümle gördüm. I 
Şimdi böyle köylerimiz vardır. Yani değiştire- I 
eek donu olmıyan köylerimiz yok mu! Var ar- I 
kadaşlar... (Var, var sesleri). Neye itiraz ediyorsıu I 
nuz?.... (Dün vardı, bugün yok sesleri). I 

Bu böyledir, bizim Doğu köylerinde ben gör- I 
diim. Arzettiğim gibi oralarda vardır. Kara- 1 
deniz köylerinde yok mu? Vardır arkadaşlar. I 
Size İzmir'den bir misal vereyim : Tire'de de öy- I 
ledi'r. Halen buralarda yoksul köy gurupları I 
vardır, Yalnız odun satar, baışka bir işi yoktur, I 

NECDET İNCEKARA (İzmir) — Şimdi ka
rakter değişti, Kemal Bey. 1 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Yapmayrn efendim, ben gözlerimle gördüm, var. 
(Var, var sesleri). I 

Türkiye'nin (bir de dördüncü nokta meselesi I 
vardır. Türkiye 'deki köyler 'bir birinden o ka- I 
dar farklıdır ki, bu (bir içtiîmıai âfettir. İçtimai I 
adaleti temin etmek 'bizim vazifemizdir. Nasıl 1 
yapacağız! İşte bu kanunla! Biz zirai sigortayı 
hâlâ yapamadık, yoksa nedir? Ben size sabahtan 
akşama kadar 500 maddelik bir Köy Kanunu 
yazıp getireyim, değil 150 maddelik, işe yara
madıktan sonra.. . / 

.1953 0 : 1 
. Şimdi, köyün bünyesine girelim. Demin 

arzettiğim gibi deniz dalgıçlığı yapıp odanın 
altına girelim. Muğla'da ne köyler var. Birkaç 
kazasına gittim, evet orada petrol kaçakçılığı 
yapıyorlar, öyle ki, Doğu köylerine rahmet 
okutur. 

Şimdi demek ki, böyle gruplar da var, gayet 
zengin, Allah vermiş. Şimdiye kadar buğday 
ekenler fakirdi, o da ihracat maddesi oldu; tü
tün, pamuk, şu, bu.. Para ediyor. Fakat biliyor
sunuz traktör, traktör. Bu kimlerde? Bu niha
yet 300 - 500 çiftçide, iki bin çiftçide. Geri ka
lan da karasaban! 

Şilnıdj mesele köyün kendi bünyesine göre 
Köy Kanunu yapmaktır-. Bunları düşünmek 
mevkiindeyiz. Bu vaziyeti nazarı dikkate almak 
lâzımdır. Biz bu mevzuu göz önüne almazsak 
çıkan kanun bir zarftır. Kanun eğer mazrufa 
göre olmazsa, onu istiap etmezse zarftan başka 
bir şey değildir. Bizim maksadımız, köyün der
dini teşrih etmektir, aklımızın erdiği kadar izah 
etmektir. Ne yaptığımızı bilelim, ona göre ka
nun yapalım. 

Şimdi, bu azîm farkları izale etmek mecbu
riyetindeyiz. Bu kanunda koyacağımız vergi ile 
bu azîm farkları da hiç değilse bir dereceye 
kadar izaleye başlamalıyız. 

Köylerin ta.blosunu bu suretle arzettikten son
ra bir de küçük ve büyük, köyün kendine mah
sus maddi ve mânevi bir hayatı vardır. Bir ha
yatı mahsusası vardır, köyün. Bu, sosyologlara 
ait bir mesele. 

Muhterem arkadaşlarım, biz acaba köyü bu 
bakımdan tahlil, ettik mi? Hâşa etmedik. Ge
çenlerde ; gazetelerde okudum, ailesiyle beraber 
bir İngiliz gelmiş Kayseri'nin Sakaltutan Kö
yünde bir sene otumuş. Türkçe de öğrenmiş ve 
bu köyü tahlil etmiş. Bir tezi varmış, Türk kö
yünü tetkik tezi. Buralarda, ne bileyim, biz yap
tık mı bunu? Yalnız kıyıda, köşede bir şeyler 
yapıldı. Bir Mahmut Makal çıkıyor, bir şey 
yazıyor (bunlar edebiyattır, benim bunlarla 
alâkam yok) köyü terennüm ediyor, mâsuımante 
ibâzı şeyler yazıyor. Bu bir edebiyattır, aşktır, 
asla bir çare değildir. Yani köyün sefaletini 
yanıp yakılarak izah etmek bir çare değildir. 

Sonra üniversiteden bâzı talelbe ve hocalar 
köyleri tetkika çıkıyorlar. Bunlar köylere gi
dip, oturup bitlenecek kadar ikamet edip de va
ziyetlerini yakinm tetkik edecek halde değil-
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lerdir. Yani köyün kendisi tetkdksiz, tahlilsiz- I 
4ir. Müsaade buyurursanız bir misal arzedeee-
ğim: 

Ben Dahiliye Vekâletinde iken, Dahiliye Ve
kâleti erkânının önünde bu meseleyi ortaya at
tım; dedim ki, «yahu idareciler, meselâ kayma
kam köyleri gezdp dolaşırken yalnız muhtar ne 
yapmış, ne etmiş demesin, asıl köyü anlaJsın. 

. Yoksa yalnız bdr jandarma zabiti gibi gezmesin, I 
bir kafa taşıdığına göre o köyü tahlil etsin, kö
ye ait birtaktm raporlar göndersin. Biz de mer
kezde köyleri tanıyalım.» Bunun için birtakım 
tablolar ve listeler yaptık, gönderdik. Bütün 
bunların hepsini iade ettiler, biz böyle şeylerle 
meşgul olamayız, dediler. Bu asrın bütün sos
yetelerinde kaynaşma vardır, aklı kafası işli
yor; idare edilenler istiyorlar, kafası işlediği 
için. Buna mukabil idare edenlerin de kafaları
nı işletmeleri lâzımdır. Coğrafya yazıyorlar, 
köyü tahlil eden yok. Bu köy idaresinin ken
dine maksur bir ananesi var, bunlar birbirine 
benzemez. Dağ köyü, ova köyü, dere köyü, so
ğuk ve sıcak, memleketin köyleri var, varoğlu 
var. 

Dahiliye Vekâletinde sordum, köylerin isim
lerini biliyor musunuz? Evet, biliyoruz, dediler. 
38 binköy, 38 bin de. muhtarlık vardır. 

Köyün kendisi 60 bin kadardır, bunların 
isimlerini bilmiyoruz, dedik, öğrenmeye karar 
verdik. Çalıştık, çabaladık, köy kılavuzu diye 
iki cilt kitap vücuda getirdik. Parçaları anla- I 
dik, Türkiye'de 59 - 60 bin parça vardır; irti
batları şudur, filân muhtarlık yedi, falan ise 
üç parçadan müteşekkildir diye tesbit ettik, iş
te resmî tahlil de bundan ibarettir. Demek olu
yor ki köyün kendisini tahlil etmedik. 

Üniversitelerimiz var, bir teşebbüse giriştim 
bendeniz, tstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi sosyoloji kısmı bir büro açsın, sosyologla
rını göndersin, köylerde tetkikat yaptırsın, köy
leri tahlil ettirsin, tipleri bıtlsun, bilelim biz 
bunları. îdare edeceğiz biz bunları, bunlara 
göre kanun koyacağız! Bu da olmadı. Demek 
oluyor ki, köyler bugün ele alınmamıştır, köy
ler ilmen ele alınıp tahlil edilmemiştir. Mülki
yede âmme idareleri diye bir şey kuruldu. Bu j 
müessesenin yapacağı iş, Orta Doğunun âmme 
idarelerini tetkik etmektir. îşte bir numaralısı 
budur. İnşallah oradan heyetler çıkar da bu tah
lilleri yapar. | 
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I Köy Kanununun tarihçesinden demin bahset

tim. İkinci» Büyük Millet Meclisi bu Köy Kanu
nunu çıkardı. Bu Köy Kanunu çıkarken hangi 
tesirlerin altında kalındı, onu da arzettim. Şim-

I di, - eskileri Tanzimatı falan karıştırmıyorum -
Cumhuriyet devrinde iki safha vardır. Birinci 

| safhanın neticesi 442 sayılı Kanundur. 
İkinci safhanın neticesi de şimdi elimize al-

ı dığımız projedir. Biliyorsunuz ki, bu asrın ba
şından beri bütün sosyetelerde birçok değişiklik
ler, birçok kaynaşmalar oluyor. Köy sosyetele
rinde de bu kaynaşmalar vardır. Şimdi hepini
zin bir saffı harb nizamına gelmenizi rica ede
ceğim. Bu Meclis noktai hareket olan 14 Mayıs'-
da sandık başına giden köylülerin haleti ruhiye-
lerini derhatır etmektedir. Ben diyorum ki, bun
lar, bu köylüler bir şey istiyorlar, kendilerine 
bakılmasını istiyorlar. Bir refah, sükûn istiyor
lar ve sandık başına bu suretle gidiyorlar. Biz 
bunlara bir kanun veriyoruz. Acaba bu kanunla 
bu heyecanı köylülere veriyor muyuz . Bu ko
nuşmalar onları tatmin ediyor mu etmiyor mu! 
Mesele buradadır. Yoksa biz bu heyecanla bu ka
nunu istiyoruz. Bu kanun lalettayin çıkacak bir 
kanun değildir. Köylüler istiyor, 14 Mayısta san
dık başına giden köylüler istiyor, kendi kendini 
idare etmesini istiyor, kendi köyünde refah, 
saadet istiyor. Bu kanun bunları tatmin ediyor 
mu?. Buna cevap vereceğim, bendeniz. (Kâfi kâ
fi sesleri) Yo.! kâfi değil.' (Kâfi, biz de konuşa
cağız sesleri, gürültüler.) Böyle yaparsanız gü
nah edersiniz. (Gürültüler, hafif masa vurmala
rı) 

BEİS — Devam ediniz efendim. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Devam edeceğim tabiî. Köy kanunları, bir sos
yeteye ait olan kanunlar, bilhassa böyle, 60 bin 
parçalı ve 18 milyonluk bir sosyete için yapaca
ğımız kanun hiç değilse onu bir parça kımıldat
sın. Bunlar için yapılan kanunlar bir man^ve-
lâ olmalıdır. Süs için kanun yapmıyoruz. Dün
yada bütün kanunlar maniveladır. Eğer mâni-
velâlığını yapaımyan kanunlar varsa, onlar âmel
den sakıttır, kabili tatbik değildir. Kanunu bir 
millet için yaparsınız, bir zümre için yaparsınız, 
bir sınıf için yaparsınız ve nihayet bir'sosyete 
için kanun yaparsınız. 

Şimdi, bu kanun köylünün kalkınmasını te
ri.mm ediyor mu, etmiyor -mu! 
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Ben, manivelanın istinat noktalarından üç I 

tanesi üzerinde duracağım, Merafe etmeyin, söz
lerimi bitiriyorum. Manivelanın istinat nokta
larından birisi, köy mülki teşkilâtı, birisi köy 
servisleri, birisi de köy vergileridir. 

Şimdi eğer bu köylerde yapacağımız mülki 
teşkilât nakıs ise, bozuk ise o köyün kalkınması
na imkân yoktur. Çünkü mülki teşkilât esasen köy 
sosyetesinin olsun, kazanın olsun, vilâyetin ol
sun, umumi ve mahallî kalkınmaya yardım eden 
birer vasıtadır, tyi bir vilâyet kanunu yapmaz
sanız vilâyetleri kaldıramazsınız, belediyelere 
ait. iyi bir kanun yapmazsanız belediyeleri kal
dıramazsınız. iyi bir köy kanunu yapmazsanız 
köyleri kaldıramazsınız. Köylerimiz dağınıktır 
ve ferdîleşmiştir. Bakınız nasıl ferdîleşmiştir. 
Mevcut 39 bin muhtarlıktan 5500 köy 500-1000 
arasında nüfusludur, 1000 köyün nüfusu 
1000-1500 arasındadır. 4000 köyün 200-400 ara
sında nüfusu vardır ve geri kalan köylerden 
2/3 ün nüfusu 200-400 ve %/S ü 100-200 arasın
dadır. Burada deniliyor ki 300 nüfustan aşağı 
köy teşkil edilemez, bundan sonra Ee diyor, 150 
nüfuslu olan köyde nasıl taazzuv vâki olacak
tır. Bu köyün kapasitesi budur, halbuki 500 den 
aşağı nüfuslu yerde organizma olamaz. Ko
münler var.. Köy nedir? Köyü mahallî bir idare I 
diye kabul ettiğimiz takdirde bir taazzuvdur. I 
Yani uzviyet, kendi kendine yasıyabilecek bir I 
uzviyet. E sen bunu parçalamışsın, ayırmışsın, I 
bu nasıl taazzuv eder? Edemez. Taazzuv deyin
ce kendi kendine yaşıyan demektir. Binaen
aleyh mülki teşkilâtı, taksimatı mülkiyeyi ge- I 
niş]etmek lâzımdır. (Alkışlar) (Kâfi sesleri) I 
Eğer köy teşkilâtı... (Alkışlar) Eğer başınızı 
ağrıttı isem bırakayım. (Alkışlar) (Maddeler- I 
de konuş sesleri) Ben şahsan alkıştan hoşlanan I 
bir «dam değilim. (Bravo nesleri) Ama bu al- I 
kışı da alkış diye telâkki etmem, o kadar da I 
sâf adam değilim. I 

Bir zamanlar, burada Paris'e çocuklarımızı I 
göndermiyelim, hastalıkla geliyor dedim. Sıra I 
kapakları vuruldu. O zaman kapak vurmaları- I 
m ben alkış addettim. Ama zahirde alkışın 
aksidir. İster kapak vurun, ister alkışlayın, i s te r I 
alkışlamayın ben bitirmeyinee bu:kürsûdfiîi;in- I 
miyeceğim. (Sürekli alkışlar, «bravo Kemal I 
Bey» sesleri). I 

Neden inmiyeceğim, başında söyledim ve de- I 
dim ki : «kırk yılda bir fırsat buldum, konuşa- | 
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cağım!» Ne yapayım, çok görmeyin, her zaman 
beş dakikadan fazla konuşmak mümkün olmu
yor, dinlemek istiyenler dinlerler, dinlemek is-
temiyenler çıkarlar, ben hava ile de konuşurum, 
meğer ki Muhterem Reisin bir emri olmıya. Ne 
alkış ve ne de kapaklara vurma beni indirmez, 
kendinizi beyhude yormayın. 

Şimdi efendim; köyün mülki teşkilâtına ait 
maddeler noksandır. Yalnız bir çare bulmuşlar, 
eskiden 150 nüfuslu idi,.şimdi 300 nüfuslu ol
muştur. Bu bir çare değildir. Ben diyorum ki 
bu yedi mmtaka için Şimali Anadolu'da, Ce
nubi Anadolu'da Karadeniz'e ve saire de her 
vilâyete dair bir madde koyalım. Dahiliye Ve
kâleti köyleri genişletmek için arasın, tarasın. 
Tedricen geniş köyler, büyük köyler yapmıya 
çalışsın, köylerin mülki teşkilâtını ıslah etsin. 
Meselâ, Şimal - Doğu Anadoluyu alsın. Orada 
kaç köy toplanabilir? Çünki arkadaşlar, dağınık 
köy olmasının çok zararı vardır. Bir misal söy-
liyeyim, Maarif Vekâleti mektep yapacak, muh
tarlıklardan nüfusları öğrenip inşaata başlıya-
cak. 400 nüfus olacak. 400 nüfuslu kaç köy 
var? 25 bin tanesi 200 - 300 arasında, onlara 
nasıl mektep yapacak? Onlar da cayır cayır 
mektep istiyorlar. Halbuki köy büyük olursa o 
büyük parçalar için bir mektep yapılır. 

REİS — Mevzu üzerinde konuşun. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Mevzu üzerinde konuşuyorum. Köy mülki teş
kilâtının maarifle olan alâkasını arzediyorum. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Maddelerde 
konuşursunuz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Onun için ben (birlleışik köy sistemini) teklif ede
ceğim. Eskiden Anadaki 'da tatbik edilmiş birleşik 
köy sistemi vardı. Bir salkım üzümdeki taneler 
gibi birbirivle münasebetli köylerimiz vardır, 
tıpkı bir buğday başağı gibi birbiriyle ilişikli 
köylerimiz vardır, bunları arayın, bulun, köy 
yapın. Yüz elli nüfusu olan bir yer • köydür, 
150 den aşağı nüfusu olanlar ne olacak? Böyle 
teşkilât olur mu? Meselâ elfli nüfuslu köy var. 
onu ne yapacaksinızy bunu başıboş mu bıraka
caksınız?, Busun kadınını, çocuğunu! çıkarın 
4 - 5 erkek kalır, orada organizma nasıl olur? 
Biz taazzuv etmiyen bir köye teşkilât koyama
yız, kanım koyamayız. Bünye teşekkül etme-
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den, onu nasıl kanuna koyacaksın? Demek ki, 
servis; biliyorsunuz ki, âmme hizmetlerinde, A. 
B, C âmme hizmetlerinde... 

REÎS — Başkanlık sözlerinizi dinledikten 
sonra •büyük bit kısmının kanunla alâkadar ol
madığına karar vermiştir. Sizi mevzua avdete 
davet ediyorum. Aksi takdirde sözünüzü kese
ceğim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Bu söyleyeceğim mevzuu alâkadar etmezse ben 
zatı âlinizden evvel sükût ederim. Bu kanunla 
köye servis veriyoruz, hizmetler veriyoruz, 
Devlet sektörü, Devlet hizmetleri var. O hale 
geldi ki, köyde servis namına bîr şey kalmıyor. 
Köyün yolunu Devlet yapacak, iyi. Köye suya 
Devlet getirecek, her şeyi Devlet yapacak, peki 
köy ne yapacak? Beş on kuruş toplıyacak muh
tarın, bekçinin maaşını verecek .. Bu uzviyet mi 
dir? Bu bir uzviyet değildir. Maksadımız (A) 
mahallî idaresini taazzuv ettirip, inkişaf ettirip 
ona servisler yükleyip, kanunla birtakım hiz
metler yükleyip onu meydana getirmek ve köy
de komünal bir hayat yaşatmaktır. Yoksa bu, 
zahirî bir şekilde olamaz. 

Köyün vergi kaynaklarına gelince : Buna da 
kısaca dokunayım: Vergi kaynakları bakımın
dan köy gayetle cılızdır. 

Muhterem arkadaşlar; bizim köyler kır bele
diye idaresidir, komünlerdir. Batı 'da ko
münlerin varidatı bâzı yerlerde, bâzı devlet
lerde, devletin yeri varidatıdır. Bâzı yerlerde 
üçte bir, bâzısında ise üçte ikisidir. Ne kadar 
inkişaf ettiğini ve ne kadar taazzuv ettiğini ta
savvur buyurun. îki milyarlık bir bütçemize 
karşı köylere hiç olmazsa 500 milyon vergi ko
yabilmelidir. Yoksa 30 - 40 milyonla köyde bir 
şey yapamazsınız. Ne ise, inşallah bu Bütçe Ko
misyonunda müzakere edilip buraya gelecektir. 

Kanaatimce bu vergi meselesini bu kanunun 
metninden çıkarmak, köyler için de, vilâyet ve 
belediyelerde olduğu gibi, hususi bir vergi ka
nunu tedvin etmek lâzımgelir. Bu mevzuatı teş
kilât Kanunu içimde mütalâa etmeye çalıştıkça 
işin içinden çıkamayız. > . . -. • • 

Hepinizi hürmetle selâmlarına (Alkışlar). 
Benim gayem hâsıl oldu. Allah'tesirini hâsıl 

eylesin. 
REÎS — Beş imzalı bir takrir vardır; Nisap 

olmadığına dairdir, Yoklama, yapıyoruz. 
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TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Arkadaş

lar dışarıdadırlar; Davet edilmelerini Riyasetten 
istirham ediyorum. 

(Kocaeli intihap dairesi mebuslarına kadar 
yoklama yapıldı). 

REİS — Muhterem mebuslardan Trafik Ka
nunu için reylerini kullanmamış olanlar varsa 
lütfen kullansınlar. ' 

Arkadaşlar; nisap vardır. Görüşmeye devam 
ediyoruz. Söz Mustafa Reşit Tarakçı oğlu'nun. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Köy 

Kanununun müzakeresine geçildiği zaman da ar-
zettik, Cemal Reşit Beyin takririne iltihak ede
rek, «Bu kanunun müzakeresi çok mühimdir, 
Bütçe Komisyonu tarafından yeni baştan görü
şülmesi iyi olur.» dedik, Yüksek Heyetiniz ka
bul etmedi. Halbuki kanunun tümü üzerindeki 
müzakere başlar başlamaz, salonda ekseriyet 
kalmadı. Beş arkadaşla birlikte verdiğimiz tak
rir, saat 16,20 de verilmişti 45 dakika sonra, 
Yüksek Başkanlık yoklamaya başladılar ve 45 
dakikalık müddetin hitamında «Nisap var» bu
yurdular. İsimler okunduktan sonra, mevcudu 
tesbit objektif bir esasa istinat etmediği için ni
sap başka şekilde tesbit edilmeli, yani çoğunluğu 
teşkil eden 245 mebusun burada bulunduğunun 
tesbit edilmesi daha doğru şekilde inandırıcı 
olur. Usul bakımından bu bir sebeptir. 

Millet hayatına taallûk eden kanunun mü
zakeresi esnasında müzakereleri vekillerimizin 
kâfi bir alâka ile takip etmediklerinin şahidi 
âdilleri karşımızda balkonlarda ve localarda 
bulunmaktadır. 

REÎS — îçtima halinde komisyonlarımız 
vardır. Bununla birlikte Başkanlığımız nisabın 
bulunduğuna kani olmuştur. Görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Oylama muamelesi tamam olmuştur. 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon}; — Benden evvel söz almak bahtiyarlığını 
kaşanmış «ylâh arkadaşlarım büyük bir belagat 
içimler» tasarının hemen her cihetlerini tenvir 
edici 'mütalâalar yürüttüler; Bendeniz sizi faz
la yoracak fırsat bulamıyacağım. 

Arkadaşlarım, bugün yerine kaim olmak 
üzere yeni bir tasarı karşısında bulunduğumuz, 
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Köy Kanunu 28 yaşındadır. Cumhuriyetin köy
ler için ilk eseri 442 sayılı ve 1340 tarihli olan 
Köy Kanunudur. 442 sayılı Kanunla maarif, yol, 
sağlık bakımlarından köylerde bâzı işler yapıl
mış ise de köylünün muhtaç olduğu birçok işler 
ise olduğu gibi kalmışlardır: 

Bu 28 sene içinde ihtiyaçlar değişti. Yeni 
yeni ihtiyaçlar ve bu yeni ihtiyaçlara göre yeni 
bir Köy Kanunu yapmak ihtiyacı hâsıl oldu. 
Bugün yüksek huzurunuzda konuşmakta, tetkik 
etmekte olduğumuz bu tasarı işte bu ihtiyacın 
mevlidi olarak buraya gelmiştir. 

Peki, yeni tasarı eskisinden farklı olarak 
bize neler getirdi? Yeni tasarının getirdiği hu
suslardan birisi şu .- Bir defa bugünkü seçim 
zihniyetimize ve seçim umumi kanununa göre 
köy idare uzuvlarını seçmek usulünü koydu. 
Yani eski kanun iki senede bir muhtarı seçerdi. 
Bu kanun 4 senede bir seçiyor. Eski Köy Kanu
nu iki senede bir dernek yapar ve ihtiyar hey
etini seçerdi. Şimdi bize İçişleri Komisyonunun 
derin bir mesai neticesi bulduğu bir şekil var, 
evvelâ derneği, yani kanunen seçim kabiliyet 
ve salâhiyetinde olan köylü vatandaşlar bir köy 
meclisi seçiyorlar. Buı meclis de 4 senede bir se
çiliyor. Bu köy meclisi de kendi aralarında icra 
heyeti mahiyetinde bir ihtiyar heyeti seçiyor. 
Eski Köy Kanunu ilkbaharda veya Şubat ayın
da seçim yapardı, şimdiki tasarıda sonbaharda 
yapılıyor. Yani Umumi Seçim Kanunu ile hema-
henk olarak köy idare uzuvlarını seçmektedir. 
Bu bir . 

İkincisi; şimdiki tasarı, eski kanunda mevcut 
olan salma usulünü kaldırmıştır. Salma, matrahı 
malûm olmıyan, adaletsiz bir vergidir. Bunu kal
dırdı, yerine daha esaslı bir şey koydu. Meselâ 
Toprak Vergisinin yüzde 30 unu ve Bina Vergi
sinin yüzde yirmisini, Gelir Vergisinin yüzde 
onunu köye veriyor. Bu malî gelirlerin kifayet 
edip etmemesi ayrı bir meseledir. 

Köy için en kıymetli şey topraktır. Toprağı 
çok olanın vereceği verginin de çok olması lâ
zımdır. 

Mevcut tasarının yeniliklerinden biri de idare 
âmirlerinin köy muhtarını azletmeleri yolundaki 
usulü kaldırmış olmasıdır. Malûmu âliniz idare 
âmirleri köy muhtarlarını şimdiki kanuna göre 
azledebiliyorlar. Şimdi huzurunuzda tetkik edil
mekte olan tasarı ise vazifesini yapmıyan muhta
rı valiye azlettirmiyor ama icabederse hâkim onu 
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işten menediyor. Binenaleyh buradaki ince! T, 
bugünkü demokrat zihniyetimize uygundur. 

Sonra köyler için daimî bir niza ve ihtilâf mev
zuu olan sınır ihtilâflarını halledecek güzel şekil
ler bulunmuştur. Bundan dolayı da bilhassa 
İçişleri Komisyonunun mesaisini burada takdir 
etmek isterim. 

Benim bu kanunda eksik olarak gördüğüm hu
susları müsaadenizle arzedeceğim. 

İdari cüzütam diye köy ele almıyor ve muh
tar bir idare tesis ediliyor. Nasıl? Köyün bir Mec
lisi var, senede 3 defa toplanıyor. Bir de icra he
yeti vardır, başta muhtar olmak üzere ihtiyar he
yeti. Biraz parası vardır. Bir de zabıtası var. Za
bıtası bekçidir. Bekçiye para vermek lâzım, fa
kat mevcut para bekçiye vermeye yetmiyor. Bek
çi gönüllü olacaktır. Ama kimse böyle gönüllü 
bekçiliği başına almaz. 

Bir defa bu kanun köyde asayiş ve emniyeti 
tesis edeceğiz diyor, fakat ne ile kuracak bu gö
nüllü bekçilerle. İşte bu olmaz. 

Bir de köylü her hangi bir suç işlerse mahke
meye gitmek mecburiyetindedir. Mahkeme ise 
kazadadır. Bence işte en büyük eksik hukuk ve 
ceza bakımından ve adlı usul bakımından tasarı
ya bir şey konmamış olmasındadır. Bu nasıl ko
nur? Erbabı bilir bunu. Suç bütün unsurlariyle 
köyden şehire gidinceye kadar bir kısmını kaybe
der. Köylü onun bunun elinde ve mahkeme kö
şelerinde, yollarda perişan olmaktadır. İçişleri 
Komisyonunun sorması ürerime Adalet Komis
yonu bir mütalâa bildiriyor, bu mütalâaların
da «köy idard uzuvları parti kuvvetiyle iktida
ra gelmiş kimselerdir, parti de ihtiraslı, ateşli 
müesseselerdir, adalet işlerinde böyle bdr ihti
rasa meydan veremeyiz, partilerin kuvveti ile 
idare makamına gelmiş olan köy uzuvlarına ida
re cihazı teslim edilemez. Bir de halkın umumi 
seviyesi zayıftır, onun için mahkeme kurama
yız, esasen Teşkilâtı Esasiye Kanunu da, adalet 
(işlerinin müstakil mahkemeler tarafından gö
rülür. Binaenaleyh, köylerde bu hizmetler yapı
lamaz» diyor. 

Bu mütalâaları Me şahsan tatmin edilmiş de-
ğrilîm. Köylerimizin en büyük ıstırabı hukuk ve 
ceza işlerini görecek 'olan teşkilâtım, yani mah
kemelerin köylere uzakta olmalarıdır. Bilmi
yorum, seyyar hâkim teşkilâtı mı kurmalı? Bu 
işleri erbabına bırakmak, fakat ne yapıp yapıp 
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köylüyü bu azaptan kurtarmak lâzım. Ben bu 
tasarıda em zayıf tarafı bu adalet teşkilâtı ol
mamasında görüyorum. 

Muh!tara,köy meclisi ve ihtiyar heyetine bir 
yığın vazife verilmiş. Bu işler 442 sayılı Ka
nunda da vardır. Birtakım boş sözler, tasarıya 
konmuş. Arzettiğim gibi bunlar eski kanuna da 
konulmuştu. Meselâ, köylülere giydikleri e'sva-
bı dokutmak. Hangd köy yapacak bunu? 28 se
nedir ben bu işi yapan köyü görmedim. 

Köyde tarlanın verimini çoğaltmak için suni 
gübre kullanmak... 28 sene içinde ben buna rast
lamadım. Köylünün bilgisini artırmak için ki
tap getirmek, köylünün kağnısı yerine dört te
kerlekli araba koymak, boğa ıgetirmek, aygır 
getirtmek, gibi birtakım şeyler, birtakım müey
yidesiz sözler. Şimdi bunları yeni tasarıda da 
görmekteyiz, buna benzer hükümler görüyoruz. 
Köy halkının sağlığını, güvenlik ve refahını 
sağlamak. Bu yeni tasarı, köy düzenini kur
mak, kanunların Verdiği yetkilere dayanarak 
emirler vermek, köy yasakları koymak ve bun
lara göre hareket etmiyenlerî cezalanidırmak, 
Bir sürü müeyyidesiz sözler. Doktor ve sağlık 
memuru olmadan sağlık işleri nizamlanama'z. 
Jandarmasız da güvenlik, sermayesiz refah te
mimi kolay işler değillerdir. 

Tasarının 25 nci maddesinin ikinci fıkrası 
(köylünün müşterek ve medeni ihtiyaçlarımı 
karşıljyacak hizmet ve teşebbüslerde bulunmak) 
diyor. Allah Allah.. Köylünün müşterek ve 
m'edeni ihtiyaçları ne demektir? Bunu kaçımız 
anlryabiliyoruz ? Köylünün müşterek ve mede
ni ihtiyaçlarını karşılryacak hizmetleri köy mec
lisi yapacak! 

Sonra, sağlık işleri, maarif işleri, bayındır
lık işleri veriliyor. Hele ziraat işleri... 

Ziraat işleri. Eğer tasarıdaki ziraat işleri ya
pılmış olsa Türkiye m'esut ve bahtiyar olur. Çün
kü o zaman köyde çeşitli mahsuller yetişecek, 
boğa getirilecek, hayvanatın cinsleri, hayvan 
mahsulleri ıslah edilecek, toprak ve toprak 
mahsulleri ıslah ediletfek... Neler yok k i ! 

Peki, ama, bunları köydeki meclis ne biçim 
yapacak yahu1? Muhtar bir idare ortaya koyu
yoruz, Muhtar bir heyete, buyurun bu işleri 
yapın diyoruz, kim yapacak bunları? 

Aynı işleri kazaya, vilâyete aynı şekilde yap-
tırsanıza! Mütehassısları oralara gönderiyorsu
nuz Bunların yapılmasını hepimiz arzu ediyo

ruz, bunu istemiyen içimizde, hattâ Türkiye '-
de kimse yokur. Ama, birşeyi temenni etmek 
'başka şeydir, o işi tahakkuk ettirmek yine baş
ka şeydir. 

Tasarının bu husustaki eksik tarafı bence 
bunlardır. 

Oraya bir madde koymak lâzımgelirdi, her 
bakanlıkta, ziraat maarif, bayındırlık, sağlrk iş
lerini takip edecek mesul birer müdürlük kur
mak lâzımgelirdi. O müdürlüklerin de vilâyet
lerde köy işlerini takip edecek mesul adamları 
olmalı id^. Yoksa böyle muallâkta, foir yığm 
vazifeyi ifa edemiyecek bir cihaza bunu bırak
mak sağlam 'bir iş yapmak değildir. Eğer bu 
'kanun tasarısı, meselâ Ziraat, Bayındırlık, Maa
rif, Sağlık hattâ Bütçe komisyonlarından ikişer 
kişi alınarak kurulacak komisyonda bu iş tet
kik ettirilmelidir. 

Bir de köylere tevdi edilen şu büyük vazife
lerden mesul bir teşkilât yapılmış olsa o vakit 
ben de inanacağım ki, bu işler yürür. Yoksa 
mevcut kanunda zaten bu hükümlerim, çoğu var
dır. Olmıyanları arzettim. 

Meselâ seçim vaziyeti yoktu. Bu bir idari 
iştir. Bugünkü seçim umumi zihniyetimize, 
usullerimize uydurulmuştur. Ama, köylerin re
fahına taallûk eden bu iş müeyyidesiz kalmıştır. 
Köy büyük bir vatan bünyesinin hüeeyresidir. Biz 
o hüceyreyi nte kadar iyi ve sağlam beslersek bün
yemiz de o njspette inkişaf edecektir. Köylü 
sağlam oldukça, köylünün seviyesi yükseldikçe 
elbetteki büyük Türk bünyesi başka bir feyiz, 
başka bir saadet arzedecektir. Ama bu temenni
ler muayyen müeyyidelere, müspet esaslara bağ
lanmadıkça 28 yaşında bulunan mevcut 442 sa
yılı Köy Kanunumuzun icra edilmiyen hükümle>-
ri gibi, bunlar da oldukları yerlerde kalmıya 
mahkûmdur.. Bayındırlık, sağlık ve ziraat paha
larına ait çok kıymetli fikir ve hükümleri kanun 
sahifelerinde ebediyen gömülü kalmaktan kur
tarmak için, mutlaka onlara birer temel, birer 
esas bulmak lâzımgelir. 

Bence tasarının iyi ve kötü tarafları arzettik-
lerimdir. Takdir Yüksek Heyetindir. 

REİS — Karayolları Trafik Kanunu tasarı
sına (260) arkadaş rey vermiştir. (257), kabul, 
(2) ret ve (1) çekinser oyu vardır. Bu suretle 
kanun (257) reyle kabul edilmiştir. 

Ahmet Başibüyük. 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte- j 

rem arkadaşlarım, yüksek huzurunuzu sıkma- ' 
dan üzerinde hassasiyetle tetkikat yaptığım bu 
mevzu hakkındaki görüşlerimi kısa bir mu-
kaddemeden sonra arzetmeme müsaadenizi rica 
ederim. 

Yüksek Huzurunuza gelen Köy Kanunu lâyi
hası, taallûk ettiği mevzu ve hükümleri itiba
riyle Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz kadar haya
ti ehemmiyet taşımaktadır. Şu anda. Asırlarca 
çeşitli huzursuzluklara, adaletsizliklere mâruz 
kalmış, fakrü zaruret içerisinde bırakılmış, buna 
mukabil memleket müdafaasında daima ön saf
ta yer almış 16 milyonluk bir kütlenin maddi 
ve mânevi kalkınma dâvası ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bu büyük varlığı kuvvet ve ta-
katından düşüren hastalığa teşhis koymanın ve 
ilâcını vermenin zamanı gelmiştir. 

Filvaki Yüksek Meclis üç seneden beri kabul 
. ettiği bütçe ile bu dâvaya karşı en yakın has
sasiyeti göstermiş, yapılması ve verilmesi müm
kün olan maddi yardımı asla esirgememiş, Hü
kümet ve Devlet memurlarımız da bu devre içe
risinde asırlarca el sürülmemiş yol, su, zirai kal
kınma dâvalarında şayanı şükran hamlelere baş
lamış bulunuyor. Şu anda bizlerde başlıyan fiilî 
hamlelerin hukuki temellerini atmak suretiyle 
bu mukaddes dâvanın devamlılığını sağlamak 
vazifesi ile başbaşa bulunuyoruz. 

Kanunu yaparken daima hatırlamamız icabe
den nokta şu olacaktır: Dünkü susan köylü 
uyanmıştır, konuşmaktadır. Şehirlere yol, su, 
elektrik şu veya bu işler Devlet eli ile getirilme
ye devam olunurken, bunların köylünün kendi 
emeği ve parası ile yaptırılamıyacağmın hakli 
olarak münakaşası yapılıyor, tarihî hüviyeti, 
maddi imkânları ile imkânsızlıkları, mânevi 
durumu, psikolojini, örf ve âdetleri, hâlâ d'evam 
eden ıstırapları ile 16 milyon köylü yine çok 
meçhullü ve çözülmesi kolay olmıyan bir mu
adeleye benzemektedir. 

Bizler bunları yakînen müşahede etmiş ve 
hattâ bilfiil içerisinde yuğurulmuş insanlar 
olarak, Hakkın inayet ve izniyle köy hayatının 
zaruretlerine, hususiyetlerine uygun prensip
leri bulmakta müşkülât çekmiyeceğiz. 

Şimdi yüksek müsaadenizle, kanun tasarısı 
hakkındaki görüşlerimi arzetmek istiyorum: 

Köydeki âmme hizmetlerinin görülmesi için j 

1953 O : 1 
sarfı icabeden paraların şimdiye kadar salma 
ile karşılandığı malûmdur. Salma Kanunu, köy
lerden tahsil edilecek salına parasının tarh ve 
tevziini tamamen ihtiyar heyetine terketmiş, 
yalnız âzami haddini yirmi lira olarak tâyin et
miştir. Salma muayyen bir esasa istinat etmeme
si, hatır gönüle müsait, adaletsiz, Kurunu Vus-
tâi ve donmuş bir gelir kaynağı olması bakımla
rından köyde daimî dedikodulara, çekişmelere 
meydan vermiş ve bâzı ahvalde de ihtiyar heyet
lerini mahkemelere kadar sürüklemiş ve hele kö
yün kalkınmasını asla temin edememiştir. Gö
rüşmekte olduğumuz lâyihanın mihrak noktası
nı bu vergi sistemini tarihe malederek yerine, 
tarh ve tevzii basit şahısların varlıklariyle mü
tenasip, âdil, tahsili kolay ve verimli başka bir 
sistemin kabul edilmiş olması teşkil eder. 

Tasarıda kabul edilen yeni sistem şudur : Ara
zi Vergisi tahsilatından % 30, Bina Vergisi tah
silatından % 20 den aşağı olmamak üzere Mali
ye ve içişleri vekillerinin teklifi ile Vekiller He
yetince tesbit edilecek köy payı ile köyde tahsil 
olunan Gelir ve Esnaf vergisine % 10 zam ve 
88 nci maddenin diğer fıkralarındaki muhtelif 
resim ve kaynaklar köy gelirini teşkil etmektedir. 
Görüşmekte olduğumuz bu tasarının en cazip ve 
âdil tarafı arzettiğim kaynaklardan elde edile
cektir. 

Antrparantez şunu arzedeyim ki ; mevzuu-
bahs gerek Arazi ve gerekse Bina Vergisi Tür
kiye çapındaki vergilerdir. Yani şehirde, kasa
bada alınmakta olan vergilerin mecmuudur. Bu 
gelirler iller Bankasında ihdas edilecek bir fon
da toplanacak, ondan sonra. Türkiye köylerine 
taksim edilecektir. Yani bir şahsa ne kadar his
se düşüyorsa evvelâ bu miktar bulunacak sonra 
1945 nüfus sayımmdaki nüfus miktarı esas tu
tulmak suretiyle, köylülerin nüfus adedine göre 
düşen hisse iller Bankası fonundan köyün bulun
duğu vilâyet veya kazanın Ziraat Bankasına gön
derilecek köyün gelir kaynağı da bundan ibaret 
olacaktır. Arkadaşlarım, bu tertip ve tevzi haki
katen âdil, verimli ve caziptir. Hepiniz kabul 
edersiniz ki, arkadaşlarım; Türkiye cidden iklim
leri, tarihî ve coğrafi zaruretleri itibariyle biri 
birine berizemiyen mmtakalardan ibarettir. Biz 
bugün Şark - Garp dâvasında değiliz. Ancak 
memleketimizde zaruretlerin doğurduğu bir rea
lite mevcuttur. Bugün Cenup vilâyetlerimizle, 
Garp ve Cenubu garbi vilâyetlerimiz hamdolsun 
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Şimdi, arkadaşlarım, tasarının kabul ettiği 
esas prensipleri bu suretle kabul ve arzettikten 
sonra müsaadenizle bu sistemin hukuki ve ge
rekse fiilî bakımdan bâzı mahzurları üzerinde 
durmak istiyorum. ^. 

Muhterem arkalaşiar, Heyeti Vekile, k a r a ^ 
ile Arazi Vergisinden |% ^0,, Bina Ver-, 
gisinden j % 20 den eksik, .olmamak üzere 
halen ödenmekte olan yergilerden köyler 
için pay çıkarıalcaktır yani bâzı yıllar bu pay 
asgari haddi teşkil edebileceği gibi Heyeti Ve-
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kile isterse bunu % 50 veya i% 100 e çıkara
bilecekti?. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bir nevi malî ka
nunların icabında Heyeti Vekilece tâdili, şek
linde tefsir ve telâkki edilebilecek bir mevzu 
olarak önümüze gelmiştir. Yüksek malûmunuz 
olduğu üzere Anayasa malî kanun ve tâdillerini 
Büyük Millet Meclisinin vazifesi cümlesinden 
saymış bulunmaktadır. Hepsini köy kalkınması
nı sağlamak için ne düşünmek ve yapmak la
zımsa bunu bizzat Meclisimizin düşünmesi ve 
sağlam, devamlı bir temele istinat ettirmesi 
lâzımdır. Niçin takdir hakkını Heyeti Vekileye 
tanıyoruz. Bugün Heyeti Vekilenin bu takdir 
hakkını köylünün lehine olarak kullanması ve 
meselâ Türkiye'den toplanan Arazi ve Bina 
vergilerinin !% 50 veya 75 ni köy payına çıkar
ması mümkün görülebilir. Ancak biz bugünü, 
bugünün düşüncesini esas alamayız, biz asırlar
ca devam edecek bir kanun yapıyoruz. Yarın 
şahıslarımız, Hükümetimiz, partimiz düşebili
riz, ama köy hayatı devam edecektir. Yarın iş 
basma gelebilecek hükümetler, partileri köy
lere mecburi yardıma sevkedecek katî hüküm
leri kanunla tesbit etmeliyiz. Yarın bu yardım 
paylarının asgari hadde indirilmemesi için ka-
nuna katî hükümler koymalıyız. 

'Muhterem arkadaşlarım, komisyonda bulu
nan arkadaşlarım realitenin içinde yuğurul-
mujş, bu mevzuları bendem çok daha iyi 'bilen 
arkadaışlarımdır, fakat kanaatimce bâzı husus
larda mühim hatalara düşmüşlerdir, üeıminden 

!• beri arzettiğim malî kaynaklar kanunun bel
kemiğini teışkil cdeın daimî bir maddesidir. 
'Komisyon esbabı mııeibesinde de sarahaten be
lirtiyor, diyor k i ; «Arazi Vergisi bugün için 
hiç mesabesindedir.» Araızi Vergisinden birçok 
rakamlar da vermiş bulunuyor, îlerde bu ra
kamlar üzerinde de duracağım için, bunları 
şimdi arzetmiyorum. Bugün kanunun bu daimî 
prensibini ve unaddesiıni yürürlüğe koyacak 
olursak, köyün başlıca gelir kaynağı olan Ara
zi Vergisinden hemen hiçbir şey elde etmeye 
im'köh yoktur^ Bina Vergisi de böyledir. Şu 
ha ld^ yeni (bir tahrir yapılıncaya kadar bu 
sişWm:(dıemin arzeittiğim esas maddeyi bir ke
nara bırakıyorum))) kamunun muvakkat altıncı 
maddesinde derpiş edil em hüküm tatbik edil
sin, diyor. 

Altıncı madde şudur : Yeni arazi tahriri ya-

köyleri de dâhil olduğu halde, kalkınmakta, köy
lerinde traktörler çalışmakta, yolları, içme suları 
velhasıl medeni vasıtalariyle mükemmel bir ha
le gelmiş ve gelmektedir. Allah daha da artırsın. 
Buna mukabil Orta Anadolunun verimsiz ve ku
rak yayla ve dağlık mmtakasiyle nüfus kesafeti 
itibariyle Türkiye'nin en çok nüfusunu besliyen 
Karadenizin Samsun'dan Rize'ye kadar olan 
mıntakası, hele dağlar diyarı Şark vilâyetleri ve 
köyleri, bugün açık söylemek lâzımgelirse, Haz-
reti Âdem'in bıraktığı gibi durmaktadır. 

Geçen sene, seçim mmtakam olan iskilip 
ve diğer kazaların köylerinde dolaştığım sıra
da gördüm, başına yastık olarak tomruk koyan 
vatandaşlar vardır. Hâlâ çorbasına yağ bula-
mıyan köylülerimiz pek çoktur. Bu, maalesef 
bir realitedir arkadaşlar. Bugün Karadeniz sa
hillerini iyi bilen, memuriyet vermiş bir insan 
olarak söylüyorum, ormanı keserek, gece gün
düz tonlarca odun yakmak suretiyle ısınan in
sanlar mevcuttur. Onların yatağı, yorganı yok
tur. Gece ateşe sırtını verir, ve uykuya dalar. 
Bu itibarla Anadolu'ya mahrumiyetler ve ni
metler mıntakası diyebiliriz. 

Hükümet salma esasını kabul etmiş, komis
yon İrandan ayrılmış. Komisyonun bulduğu 
usul, yani gelirlerin köylere tevzi sistemi, şu 
zaruretleri ve faciaları bertaraf edecek mahi
yet taşımaktadır. 

Fonlarda toplanan paralar köylerin nüfusu 
ile mütenasip olarak taksim edilecek Garp, ve 
Cenup bölgelerimiz gibi Orta Anadolu, Şark 
ve Karadeniz sahilleri de kalkınma imkânları
na sahip olacaklardır. Bu itibarla komisyonu 
tesbit ettiği bu prensipten dolayı tebrik ve tak
dir etmek, hepimizin borcudur. Ve bunu, Tür
kiye'nin köy içtimai hayatında bir inkilâp ola
rak vasıflandırmak lâzımdır. 

— 189 -r 
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pı'lıncaya kaldaır esas madde yürüyemez. Ha- I 
len alınım.akta olan Arazi Vergisinin ilki misli 
daha Arazi Vergisi alınır ve bu köy payı 'Oİa-
rak iller Bankasındaki fonda (toplanır. 

Muhterem arkadaşlar; 'bu muvakkat mad
de ilk bakışta biraz cazip gibi gelir. Hakika
ten bâzı yerlerde Arazi Vergisi bir Ihiç mesa
besindedir. Böyle bir zaruret •dolayısiyle mu
vakkat maddeyi kabul etmek mümkün olabi
lir. Yalnız bâzı mühim noktalar aydınlanırsa 
muvakkat maddenin köy kalkınma dâvasını 
felce uğratabileceği hatıra gelebilir. Hatırım
da kaldığına göre son arazi tahriri 1936 yılın
da yapılmıştır. Bu tarih paranıtn iştira kabili
yetinin en yüksek olduğu bir zamandır, arazi 
kıymetlerinin düşük olması dolayısiyle vergi 
matrahları çok azdır. Fakat 'hayat durmamış
tır, yürümektedir, arazi kıymetleri 1939 dan 
bugüne kadar durmadan yükselmiştir. 1936 da 
yüz liraya alınan tarlayı 1939 dan bu yana bin 
liraya dahi almak mümkün değildir. Bugün 
seçim mıntakam olan Çorum ve kazalarınım 
köylerindeki arazi fiyatları hakikaten baş dön
dürücü bir şekilde artmıştır. Bu fiyat artış
ları -muhtelif sebeplerle vergilere de intikal -et
miş bulunuyor. I 

Şunu arzetmek istiyorum, dünkü tahrire tâbi 
olan arazi miktarı ile karşı karşıya değiliz. 1936 
tahririnden sonra yeni pek çok açmalar olmuş, I 
yaylalar, meralar, otlaklar, hattâ bataklıklara 
el uzatılmış, bu araziler yeni açılmış ve mah
kemelere müracaat edilerek 1515 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan tescil dâvaları ikame edil
miş, tapuya tescil edilmiş bu tarihten sonra açı
lan araziye vergi komisyonlarınca kıymet takdir 
edilmiştir. Bu kıymet takdir ve tesbitinde dai
ma malın o günkü rayici esas olarak ele alın
mıştır. Ben şahsan bilmekteyim arkadaşlar, Ce
nup veya Orta Anadolu vilâyetlerimizde 15 dö
nüm bir tarla veya sebze bahçesi için Arazi Ver
gisi olarak 200 lira takdir edilmiştir. I 

Yine bir misal olmak üzere arzedeyim: Es
kiden çalılık olan kızılırmak vadileri tamamen 
temizlenmiş, çeltik sahası hâline gelmiştir. Bun
lar yeni açmalardır. Tapuya yeni tescilleri yapı- I 
lirken kıymetleri de komisyonlarca yüksek tu
tulmuştur. Yeni açmaların vergi miktarları bu 
sebeple yüksektir. 

Şimdi yeni tahrir yapılıncaya kadar muvak
kat altıncı madde hükümleri tatbik edileceğine | 
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göre, meselâ bizim Kızdırmaktan açılan yer
ler için halen ödenen verginin üç misli vergi 
ödenecektir ki, bunlar tahammülü zor bir vergi
ye tâbi tutulacaklar demektir. Sonra aynı va
ziyette Cenup vilâyetlerinde portakal bahçeleri, 
sebze bahçeleri, zeytinlikler vardır, Karadeniz 
sahillerinde bulunan fındıklıklar için de durum 
aynıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu hal 4274 sayılı 
Köy Kanunun okullar yapmaya mütaallik olan 
hükmünün tatbikatından doğan aksülameller 
gibi memlekette vahîm neticeler doğurabilir. 
Benim görüşüm budur. Mağdur olacaklar da 
çoktur. Hiç değilse bu ekilen arazinin üçte biri 
eski tahrirden sonra, bugünkü Daranın iştira 
kuvvetine göre yüksek vergiye tâbi tutulmuş
lardır. 

Sonra, bir nokta daha var. O da şudur: Yük
sek malûmunuz olduğu üzere yeni arazi edinme
leri veya bankadan kredi temini maksadiyle 
- hepimiz mütaaddit defalar bunlarla karşı kar
şıya gelmiş bulunuyoruz - vatandaşlar vergi kfy-
metlerini yükseltmek mecburiyetinde kaldılar. 
Asgari kıymetlerini bililtizam kredilerini ar
tırmak için yükseltmiş olanların miktarı az de
ğildir. Bunlar muvakkat 6 ncı maddenin tatbik 
sahasına konulmasından doğabilecek mahzurla
rın hei' halde az olmadığını ve bunun düzeltil
mesi lâzımgeldiğini göstermektedir. Prensip 
fevkalâde güzel. Esas madde çok güzel ama 
6 ncı madde her halde ihtilâtlara sebep olabi
lecek bir maddedir. 

* Muvakkat madde, yeni tahrir yapılıncaya 
kadar tatbik edilecek deniyor. Arazi vergilerine 
zam yapılması için Hükümetten Meclise tasarı 
gelmişti. Fakat içişleri 'Komisyonu ziraatte 
hamlelerin devam ettiği bu mevsimde bu gibi 
hamleleri sekteye uğratabilecek ve istihsal faz
lalığını geriye bırakabilecek tedbirlerin zama
nı olmadığı mütalâasiyle teklifi reddetmiştir. 
Yani Arazi Vergisine % 200 zammı teklif eden 
bu tasarıyı İçişleri Komisyonu reddetmiş ve Hü
kümet de tasarıyı geri almıştır. Bunu hepiniz 
hatırlarsınız. Bu reddin mânası; bugün Arazi 
Vergisine zam yapılmasını zirai gelişmemiz ve 
istihsal politikamızı baltalıyabilecek bir teklif 
olarak kabul edilmiştir. Şahsi düşünceme göre 
de, Arazi vergilerinin bugün için artırılmam a-
sı lâzımdır. Bir taraftan köylü ve köyün kal
kınmasını, zirai istihsalimizin artırılması dâva-
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smdayız. Bunun için de şu kanunu yapıyoruz. I 
Köylünün yirmi lira salmayı veremiyeceğini 
kabul ederek yeni bir usull ihdas etmiş bulunu
yoruz. Diğer taraftan da Arazi Vergisi çok az
dır, yeni tahrir yapılırsa bugünkü varidat üç 
beş misli artacaktır diyerek yeni arazi tahriri
ne gitmek istiyoruz. İçerisine düştüğümüz tezat 
meydandadır. Arazi Vergisini artıracak bu ted
bir bugün için zararlıdır, köy kalkınma dâvası
nı felce uğratabilir. Bu itibarla da muvakkat 
altıncı madde hükmü köy için, köy kalkınması 
için zarar doğuracaktır. 

Eğer sıkılıyorsanız bırakayım. (Devam, de
vam sesleri) 

Eğer sıkıyorsam. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Sıkmak ne demek, vazife yapıyorsunuz. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Bina Vergisine gelince, Bina 
vergilerinin vaktiyle ne şekilde yazıldığını aşa
ğı yukarı bilmekteyiz. Dolaştığımız köylerde 
pek çok şikâyetler dinledik. Sebeplerini tetkik 
ve tahkik ettik. Bir köye gidiyoruz, iradı de
ğil 25 lira, hattâ 25 kuruş bile oknıyan, içinde 
hayvanın barınması dahi müşikül olan binanın, I 
Bina Vergisine dâhil edilmiş olduğunu görüyo- I 
ruz. Neden böyle olduğunu tetkik ediyoruz. 
Görüyoruz ki, o zamanın icapları, o zamanın 
memur zihniyeti, o zaman yapılan suiistimaller 
bunu doğurmuş. 

!Bu vaziyette âdil bir Bina Vergisi tesis et
medikçe köy gelirlerinin mühim bir kaynağını bi
nalara istinat ettirmek hatalı olur. Hele mu
vakkat 6 ncı maddeye göre bunların iki misli
nin alınması sakat olur. 

Arkadaşlar, tasarının tatmin ediei olmıyan I 
esaslarını biraz daha derinleşjtir'mek istiyorum. I 
Tetkikkııza sunulan kanun lâyihasında, köye I 
mükellefiyet olarak yüklenen işlerin başlıcaları I 
şunlardır. Köy Kanununda, diğer hizmetler de 
sayılıyor, fakat bugün için hassasiyetle üzerin
de durulması ve köy kalkınması dâvasında be- I 
men ele alınması zaruri olan mütkelllefiyetler 
şunlardır: Köye kapalı yoMan içilecek su ge- I 
tirmek ve çeşme yapmak; kanalizasyon yap- I 
mak, mezbaha yapmak, köyün içindeki bilcüm- I 
le yolları yapmak, gerekirse istimlâk suretiyle 
geniş, yollar açmak, köyü muntazam yolar la I 
il yollarına bağlamak. İl yollarında imece yar- | 
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dimi yapmak, köyü aydınlatmak, köy konağı 
yapmak, İbadet yerleri yapmak, fidanlıklar, 
korulukllar yetiştirmek, ilâh... Tasarının 26 ncı 
maddesinde yer alan bu işlerin cümlesi, köyün 
cılız ve kaldırmasına imkân olmıyan, yulkarda 
arzettiğim, malî kaynaklara bağlanmış oluyor. 

Sıraladığımız şu ihtiyaçların çoğu, va'kit 
kaybetmeden hemen yapılması icabed'en işler
dir. Bunlar mühim ve müstacel, köy ve köylü 
için hayati ehemmiyet arzeden işlerdir. 

Nitekim eski kanunda da yer alan ıbu ihti
yaçların köyün gelir kaynakları ile yapılması
na imkân bulunmadığunı gördüğümüz içindir ki, 
topyekûn Türkiye'nin kalkınması için bunlar
dan bâzılarının Ve bilhassa köy içme suları ile 
yollarının ve zirai istihsalimizin çoğalmasını 
sağlıyacak sair tedbirllerin Devlet eliyle hemen 
tatjbikına geçmiş bulunuyoruz. Yükseik Mecli
sin iki seneden beri bütçe kanunları ile bu dâ
valara karşı gösterdiği ehemmiyet ve alâka Hü
kümetin enerji ve hassasiyeti de iddialarımızın 
bariz delilleri değil midir? 

Hal böyle olduğu halde önümüze gelen tasa
rıda maalesef fiilî yardımları hukukileştiren 
bir prensibe rastlanamamaktadır. 

Bugün umumi muvazeneden köy işlerine fi
ilen yapılan yardımın yarın devam edebilece
ğini kim temin edebilirler. Fiilî durumu'devam 
ettireceklerinde şüphe olmıyan bugünkü ikti
dara düşen vazife, bu yardımın da, yirmi sene 
Sonra da aynen ve hattâ daha fazlası ile deva
mını sağlıyacak hükümlerin kanun metinlerine 
konulmasını sağlamaktır. Aksi takdirde günün 
birinde yine köylü kendi dertleri ve dâvalariyle 
başbaşa kalabilir. Zira baki kalacak olan yur
dumuz ve köylerimizdir. Şahıslarımız ve parti
miz elbette fânidir. 

Üzerinde durulması gereken diğer hususlara 
devam ediyorum : Köy kanunu tasarısı ile köy
lere sağlanan malî imkânlar maalesef yaraya 
merhem olacak miktarda değildir. Nitekim 
Dahiliye Komisyonunun esbabı mucibesinden 
Öğreniyoruz ki, halen 7 517 178 Arazi Vergisi 
mükellefi 8 965 139 lira vergi ödemektedirler. 
Bunlar vasati bir hesapla beş liradan aşağı ver
gi mükellefleridir. Ayrıca beş liradan yukarı 
olmak üzere 572 765 toprak sahibi de 5 570 017 
lira ödemektedirler ki, vergi miktarı senevi 14 
milyondur. 

Yeni tahrirde bu miktarının üç, dört misli 



B : 80 11.5 
artacağını farz ve kabul etsek dahi bundan ay
rılacak pay ile diğer gelir kaynakları yine köyün 
umumi ihtiyaçlarını karşılamıyacaktır. Çünkü 
komisyon esbabı mucibesinde gelir mecmuunun 
artmalarla ancak köy payının 30 milyona baliğ 
olacağı sarahaten zikredildiğine göre bunun 40 
bin köye taksim edilmesi halinde her köye va
sati olarak 700 lira isabet etmektedir. Uu para-
köyün muhtar, imam bekçi, kâtip gibi ücretlile
rinin ücretini dahi ödemeye kâfi gelmiyeceği ve 
hele nüfusu az olan köylerde hiçbir işe yaramı 
yacağı gün gibi aşikârdır. Kaldı ki, yeni yeni 
kalkınma hamlesine başlamış olan müstahsılların 
Arazi Vergilerinin artırılması da bu hamleleri 
durduracaktır, bunu da zamanı gelmemiştir. 

Şu halde köyü kurtarmak ve kalkındırmak 
için şu yollara müracaat etmek zarureti hâsıl 
olmaktadır âcizane kanaatimce : 

1. Köy işlerinde vazife alanlardan bâzıları
nın ücretlerini Devletin ödemesini kabul etmek. 
Nitekim bu yola az çok girilmiş, nahiye imam
ları kadroya alınmıştır. Bilûmum köy imamla
rının bir plân dâhilinde kadroya alınmaları 
mümkün olduğu gibi, muhtarlarla zabıtai mania 
vazifesiyle mükellef olan köy bekçileri de pekâlâ 
Devlet bütçesine bağlanabilir ve böylece yük ha
fiflemiş olur. 

2. Diğer bir tedbir de tıpkı belediyelerde 
olduğu gibi diğer bâzı vergilerden köy payı çı
karmak yoluna gidilebilir. Gümrük vergilerine 
köylü de iştirak etmekte olduğuna göre bu ver
gilerden muayyen bir miktar köy payı ayrılabi
lir. Köyden tahsil olunan küçük baş hay
vanlar vergisinin bir miktarı da köye terkoluna-
bilir ve daha bunlara benzer malî tedbir ve kay
naklarla köyün maddi bünyesi takviye edilebilir 
Aksi takdirde köy ve kalkınma dâvası sadece 
kuru bir lâftan ibaret kalır. 

Bugün medeni milletlerin bir çokları köy 
idarelerini bu suretle takviye etmek suretiyle 
medeni seviyelerini yükseltmişlerdir. Meselâ 
nüfusu bizim nüfusumuzdan! üçte bir nispetinde | 
olan Belçika, çıkardığı hususi bir kanunla hazine
sinden köylerine 200 milyon lira yardım yapmak
tadır. Biz bugün bu yardımı yapmak mecburiye
tindeyiz. Çünkü köylü artık her şeyi düşünpyipv > 
görüyor, söylüyor. Bize verdiği reylerde de bu 
mâna mündemiçtir. Esasen içtimai adalet de 
bunu icabettirir. 2000 nüfuslu bir kasaba merke
zine icabında milyonlar sarfederek su ve elek-
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triğini getirir, milyonluk yollar yaparken köylü
ye kendi yolunu kendisine yaptırsak dahi, köyü 
haricinde kalan il yollarında da imeceye gönder
mek zamanı geçmiştir. Esasen bunlar mahiyet
leri itibariyle angarya işlemdir. 

Telefon gibi bugün çok zaruri bir ihtiyaç mad
desinin yokluğu yüzümden köyde birçok hayatlar 
sönerken ve en küçük bir haberi ulaştırmak için 
günlerce yaya yapıldak kasaba yollarında sürünür
ken buna lâkayıt kalmak imkânı var mıdır? 

Arkadaşlar; başka memleketler bu dâvaları 
çoktan halletmişlerdir. 'Köylü efendimizdir de
mek kâfi değildir. Şehirlerde yaptığımız şeyleri 
bunlar için niçin yapmıyalım?. Köy Kanununa 
göre köylerin kendi yolları imece suretiyle ya
pılacak. Köylünün bir an evvel kalkınması dâva
sının halli kolay bir şey değildir. Bu imkânları 
sağlamak cidden zordur. Ama bugün realitelerle 
karşı karşıyayız. Artık köylü, köyünden velev 10 
kilometre uzağa kadar gitmeyecektir hükmü ka
nuna konmuş olsa bile, il yollarında imece sure
tiyle çalıştırılmamalıdır. Şehir yolları yapılırken 
şehirliye yaptığımız maddi ve teknik yardımları 
köylüye de yapmak mevkiindeyiz. Arkadaşlar 
tetkik ettiğim Romanya'nın, 1938 de yaptığı Köy 
Kanununda teknik imkânlar, teknik raporlar ol
madıkça köyde bina yapmak, köyde yol açmak 
ve istimlâkte bulunmak memnudur. Köyü kal
kındıracağız, ne ile kalkındıracağız?. Size bir mi
sal vereyim. Teferruata girmek de olsa maksadı 
küçük bir misalle izah edebilmek için arzedece-
ğim: Nüfusu binden fazla olan Mecitözü'nün 
(Figani) Köyü, güzel bir camii ve minaresi var
dır. Minaresi zelzeleden çatlamıştır, köyü tehdit 
etmektedir; kiremitleri bile dökülmeye başlamış
tır. İki seneden beri uğraşıyoruz. Nasıl yıkılacak
tır, iskelesi için kerestesi nasıl temin olunacak
tır?. Alnımız çatladı arkadaşlar, yapamadık yık
tı ramadık. Bu şartlar altında köy kalkınmasını 
nasıl yapacağız?. Tekniği her şeyi oraya götüre
ceğiz. Ondan sonra köyün kalkınmasının müm
kün olduğunu kabul edeceğiz arkadaşlar. 

Şunları kabul ediyorum arkadaşlar : Vilâyet
lerde bir nafıa müdürü ve iki de mühendis y i 
yayardır* ya yokta?öJ)ü$n ihalelerden, şunlar
dan, bunlardan • IJafıâ Mijdürü mesuldür, köye 
nasıl. gidecekier?|3 Bjmlara da imkân bulacağız, 
her köye Nafıa Müdürünün ve mühendisin git
mesine lüzum yok, ona gpre teknik elemnalar ye
tiştirilip göndermek mümkündür. Yalnız köyü 

192 — 



B : 80 11.5 
kendi başına, bırakırsak köy kalkınması hayali I 
muhaldir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar eğer sıkmıyorsam bir 
iki noktayı daha arza müsaadenizi rica ediyorum. 
(Devam edin sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Çok iyi hazırlanmışsın, dinliyoruz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ko
misyonun hazırladığı metnin 94 ncü maddesi 
köy gelirlerinin mecburi olaralk sarfedileceği 
yerleri birer birer göstermiştir. Bunlar, başta 
Iköy 'aylıklı adamlarımın ücretleri olmak üzere 
sekiz Ikalemkle tesbit olunmuştur. 

Bunlar haricinde kalan hususlarda hiçbir 
suretle masraf yapılamıyacağı aşikârdır. Hal
buki bugün fiiliyatta 'bütün köylünün iştiraki 
ile ve fakat bütçe -hinci yapılan masraflar var
dır. Ezcümle; bugünkü örf, âdet ve teamüle 
göre köye gelen resmî memurları ağırlamak, 
hayvanlarının yemini temin etme'k, her köyde 
resmî mahiyette bir köy odası temini ederek ge
ce ve gündüz aıçık bulundurmak, gaz ve ya
kacağımı temin etmeik, köy okulunun1 yakaca
ğı batşıta olmak üzere diğer ihtiyaçlarını »karşı
lamak... tamamen muhtarların vazifeleri arasın
dadır. 

Muhtarlar bu işleri yapmakla beraber kar
şılığını da makbuzsuız olarak halktan topla-
>ma'ktadır. Meselâ seçim mıntaJkam olan Çorum 
köylerinde resmî misafir hayvanlarının yem 
karşılığı olarak her haneden bir ölçek kadar 
(orta arpası) namı ile arpa toplandığı gibi, di
ğer hususları da yine halik muhtelif şekillerde 
temin etmektedirler. Bu gibi masrafların büt
çe dahili 'olarak 'köy idare masraflarından kar
şılanması hem köylünün, hem de vazifelilerin 
menfaatleri icabıdır. Zira bu meselelerden do
layı mahkemeletfde sürünen pek çok muhtar
lar görüldüğü gibi, resmî hesap ve kitabı ol
madığı içini bu bahanelerle 'köylüleri istismar 
eden muhtarlar da yofe değildir. Mucip sebep
ler lâyihasında buna ait bir izah görülmediğin
den sözcünün bu hususları açıiklaması* çok fay
dalı olacaktır. 

Yüksek müsaadenizle üsöy kalkınmasını fiağ-
üyacak diğer*^ hâzı 'kanuni tedbirler üzerinde 
de durmak zaruridir. Köylerde günden güne 
nüfus adedi çoğalmakta- v<e dolayısiyle ev 
adedlerinin çoğalmasına şiddetle .ihtiyaç his
sedilmektedir. 

1953 O : 1 
Diğer taraftan tasarının 26 acı maddesi ile 

evlerde odalarla ahırları duvarla birbirinden* 
ayırmak, ahır kapılarını odalara, açtırmamıak, 
hela,- ahır ve samanlıkları evlerden ayrı yerler
de yaptırmak için kanuni hükümler ^oymıaik-
ıtayız. Bu ihtiyaç1!arın istenilen şeikillerdç kar
şılanması için köylüye bol ve ucuz kereste ve 
inşaat malzemesi temin etmek, şehirlerde oldu
ğu gibi köylülere de yapacalkları inşaatlar için 
Emlâk ve Kredi (Bankasından, uzun vadeli, az 
faizli krediler sağlamak ve böylece kanun mad
delerinin sadece kitaplarda değil, tatbikatta 
görülmesini temin etmek lâzımdır. Aksi tak
dirde birçok imkânsızlılklar 'karşısında yine 
köylülere düşen kısmet hayvanlarla koyun ko
yuna yatmak olacaktır. 

Köylünün yakacak ihtiyaçlarının linyit kö
mürleriyle temini zamanı çoktan gelmiş ve geç
mektedir. Böylelikle bir taraftan ormanlar tah
ripten kısmen olsun kurtulacağı gibi tarlaların 
hakkı olan gübreler de mahrukat olarak yakıl-
mıyacak ve binnetice istihsalimizin artması da 
sağlanacaktır. Ve aynı zamanda köy sağlığının 
bozulmasında birinci derecede müessir olan köy 
içerisindeki gübrelikler de tarlalara kaldırılmış 
olacaktır. Başta Karadeniz sahillerinde yaşı-
yan vatandaşlarımız olmak üzere orman içeri
sinde veya verimsiz topraklarda sıkışıp kalan 
ve miktarları milyonları aşan köylülerimiz iç 
iskâna tâbi tutularak rızalariyle verimli ve ca
zip mmtakalara nakledilmedikçe Köy Kanunu
nun birçok maddeleri eskiden olduğu gibi ölü 
maddeler halinde kanun yaprakları arasında 
kalacaktır. Köylerde zirai asayiş ve emniyet ni
zamının bozulması kavga ve cinayetlerin önlen
mesi için tapulama ve toprak tevzii işlerinin da
ha çok hızlandırılması lâzımdır. Köyün mânevi 
kalkınmasını sağlıyacak tedbirlere de tasarıda 
rastlamamaktayız. Köylerimizin mânavi saha
da kalkınmasında maarif hareketleri birinci dere
cede yer almakta olmasına rağmen Köy Kanunu
nun 26 ncı maddesinde bu işi (Okul arsası ile oyun 
yeri temin etmek, uygulama bahçesi yapmaktan) 
ibaret telâkki edilmiştir. Köy Enstitüleri Ka
nununda da atılmış ileri bir adıma rastlanma
maktadır. Birçok köylerde büyüklere hürmet ve 
itaat, küçüklere şefkat ve merhamet diye bir şey 
kalmamıştır. Çok asıl ve temiz ruhlu köylüle
rimizle bizleri derinden derine yeise garkeden 
bu gibi kötü hallerin ve itiyatların önüne geç-
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mek koy maarif politikamızın belli1 başlı bir me- J 
selesi iken maalesef Köy Kanununda bunlara 
yer verilmemiştir. 

Köylerimizde komşuluk münasebetleri, iş bir
liği yoksullara, dul ve yetimlere, asker aile- I 
lerine yardım hisleri maalesef zayıflamıştır. 
Kanaatimizi açık olarak ifade etmek icabederse, 
diyebiliriz ki, bu kanun çıktıktan sonra dahi 
birçok köylerin bozulmuş olan ruhi ve içtimai 
muvazenesi maalesef kolay kolay düzelemiye-
cektir. Kumar, içki, umumi menfaatler karşısın
da şahsi ve ferdî menfaatleri koruma, beş ku
ruşluk menfaat için cana kıyma gibi kötü iti
yatlar içtimai kalkınma ve ahlâk seferberliği 
yapılıneıya kadar köyün bünyesini kemirmekte 
devam edeceğe benzemektedir. 

Bu sebeple eski güzel âdet ve itiyatlarımızın 
ihyası için bu kanunla bâzı tedbirler almak 
mümkündür. Nitekim: Bugün eğitim ve ahlâk 
telâkkilerinde ço"k mühim rolü olduğu her keşçe 
teslim edilen radyoyu kanunla her köye sokmak 
mümkündür. Yine teferruatı bir talimatname I 
ile tanzim edilmek üzere seyyar sinemalarla köy
lünün görüş, düşünüş, yaşayış tarzını ıslah ka
bildir. Muallimlerden istifade edilerek köylüleri 
gece kurslarına devam ettirmek bâzı yurddaş-
lık kaidelerini öğretmek ve her halde bu meşe- I 
leleri bu kanuna koyacağımız birkaç fıkracık-
larla tatbikat sahasına atmak kabil olabilir ka- I 
naatindeyim. I 

Sınır ihtilâfları : I 
Bilhassa vilâyetler arası sınır ihtilâfları müz

min bir dert halini almıştır. . I 
Arkadaşlar, köy kanunu tasarısının sınır ih

tilâflarına taallûk eden hükümleri, aşağı yukarı 
eski hükümleri tekrardan ibaret olmuştur. Malû
mu âliniz sınır ihtilâfları ya iki komşu köy ara- 1 
sında, ya iki kazanın muhtelif köyleri arasında 
veya iki komşu vilâyet arasında olur. Ben yal
nız, ekseriyetle cinayetlere, arbedelere, müzmin 
ihtilâflara sebebiyet veren ve hallinde birtakım 
mânavi âmiller bulunan vilâyetler arası ihtilâf
lara dokunmak istiyorum. 

Köy Kanununda maalesef bu derde şifa ve
recek bir formül bulunamamıştır; köy kanunu 
tasarısının hükmü şudur. İki vilâyetin köyü I 
arasında sınır ihtilâfları tahaddüs ederse bu
nu merkeze aksettirecek, merkez her iki vilâye
te ödenek gönderecek, bu ödenek geldikten son- I 
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ra her iki vilâyetin idare heyetleri veyahut bun
ların bir kısmı mahallerine karşılıklı olarak, 
günleri tesbit edildikten sonra, gidecekler, ma
hallinde tetkikat ve tatbikat yapacaklar ve sı
nır ihtilâfının mahiyetini bir raporla tesbit et
tikten sonra raporlarını vekâlete gönderecek
lerdir. Hukuki sistem, kurulmak istenen şekil 
budur : Maalesef bugün de tatbikat aynı şe
kilde devam etmektedir. Ve vilâyetler arası sı
nır ihtilâfları hiçbir suretle bu sistemle halle-
dilememektedir. Ben de birkaçına müşahit ola
rak iştirak ettim. Vaziyet şöyle oluyor arkadaş
lar : Her iki vilâyetten gelen heyetler, bilhas
sa hukuk işleri müdürleri, kendilerini o köyün 
müdafileri addediyorlar. Hakkın hakikatin ışı
ğı altında neticeye varmak istemiyorlar. İdare
nin adamları da aynı şekilde hareket ediyorlar. 
Adetâ beyaza siyah diyecek kadar ileri gidi
yorlar. Bu suretle de bir uzlaşmaya varamadan 
dağılıyorlar. 

Arkadaşlar yine misal olarak, arzedeyim : 
Ve Alaca'nın bâzı köyleriyle Mecit Özü, Amas
ya ve Yozgad'm bâzı köyleri arasında sınır ih
tilâfları vardır. Bunları takip etmekteyim. Ya
zılı soru dahi verdim. Vekâlet de bunu hassasi
yetle takip etmektedir. Üç sene oldu, adamlar 
öldürülüyor, türlü sınır hâdiseleri oluyor. Fa
kat bizim sınır ihtilâfı daha halledilecek, nasıl 
halledilecek, onu da artık Cenabı Hak bilir. 
Yeni sistem de yine aynı şeyi bize getirmekte
dir. Vekâlet bunu son zamanlarda gayet güzel 
halletmiş bulunuyor. İşin şimdilik mikyası kü
çüktür, fakat genişletilebilir. Merkezden bir he
yet gönderiyor, bu heyet tamamiyle objektif 
esaslara dayanarak iki tarafın yeminli ehli vukuf
larını dinliyor, coğrafi vaziyeti tetkik ediyor, 
krokiyi çiziyor, raporunu yazıyor, vekâlete veri
yor. Hangi taraf haklı ise netice mahallerine 
tebliğ ediliyor. Sınır ihtilâflarının halli bu şe
kilde merkezden yapılsın; işin kangrene olmama
sı için bu yolun tutulması müreccahtır. Bu ci
hetin hukukileştirilmesi yerinde olur. 

Bir meseleye daha temas edeceğim : Benim 
arzettiklerim 15. maddeyi ilgilendiriyor. Tasa
rıya göre muhtar seçimleri dört senede bir ya
pılmaktadır. ölüm, istifa gibi sebeplerle muh
tarlar vazifelerinden ayrıldıkları zaman, yeni 
muhtar seçimine gidilmektedir. Bunun Hüküme
te ve vatandaşlara maddi ve sair bakımlardan 
yüklediği külfet çok büyük olmaktadır. Eski-
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den muhtarı saniler vardı. Bugün de seçim ya
pılırken mutan saniler seçilebilir, ölüm, istifa 
ve sair sebeplerle birinci muhtar vazifesinden 
ayrılırsa ikinci muhtar işin basma otomatikman 
gelir. Bugün bütün adliye falan muhtar istifa etti, 
falan mazbata tasdik edilmedi gibi seçim işiyle 
ımeşgul olmaktadır. Komisyon bu hususta ye
ni ve güzel bir şey bulmuş. Hâkimler ve seçim 
kurulu bununla meşgul olduğu müddet zarf ni
da ödenek almaktaydılar ve bu da Hazineye çok 
pahalıya mal olmakta idi. Bugün bu yolu ka
patılmıştır. Yüksek Heyetinizin muhtarı sanili-
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ği kabul etmesi mühim bir ferahlık doğuracak
tır. Binaenaleyh, muhtarı sanilik ihdas edelim. 
Birinci azalara köylü pek bakmaz. 

Diğer maddelerde konuşmak üzere maruza
tımı burada kesiyorum, (Alkışlar). 

REÎS — Kanunun tümü üzerinde söz almış 
daha üç arkadaşımız vardır. Vakit de geçmiş 
olduğundan 13 Mayıs 1953 Çarşamba günü sa^ 
at 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,25 

«••« 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

1. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, 
Arapkir - Divriği - Zara yolunun inşasına ne za
man başlanacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(1/1005). 

6 . IV . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evvelce programa alınan Arapkir - Divriği -
Zara yolunun inşasına ne zaman başlanacağının 
Bayındırlık Vekâletince yazılı olarak cevaplan
dırılmasına yüksek delâletlerini saygı ile rica 
ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kulu 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 247 

8.V.1953 

B. M. Mecisi Reisliğine 
Ankara 

6 . I V , 1953 güıi ve 6A005/5056/11166 sayılı 
yazılarınız karşılığıdır. 

Arapkir - Divriği - Zara yolunun inşasına ne 
zaman başlanacağı hakkında Malatya Mebusu 
Mehmet Kulu tarafından verilen yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevabın ilişik olarak gönderil
diğini saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Arapkir - Divriği - Zara yolunun inşasına 
ne zaman başlanacağı hakkında Malatya Me
busu Mehmet Kulu tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Devlet yolları teknik eleman ve makinelerin 
yeterliği ile mütenasip olarak daimî geçit temin 
edilecek şekilde bakım altında bulundurulmak 
üzere programlanmıştır. 

Bu yollardan bir kısmı da münakale ihtiyaç
ları, kaydettikleri inkişaflar ve iktisadi mülâ
hazalar göz önünde tutularak peyderpey bugün
kü standartlara ifrağ edilmektedir. 

Malatya - Arapkir - Divriği - Zara yolu, 
Arapkir - Dvriği kısmı hariç olmak üzere, ba
kım altında bulundurulmaktadır. Adı geçen 
yol, her geçen yılda biraz daha ıslah edilmek 
ve Arapkir - Divriği kısmı da bakım altına 
alınmak suretiyle birkaç yıl içinde mahallî ve 
iktisadi ihtiyaçlara cevap verecek duruma geti
rilmiş olacaktır. 

Bu yolun standarda ifrağı hususu; göstere
ceği inkişafa göre mütaakıp senelerde nazarı 
itibara alınacaktır. 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Doğu Üni
versitesinin Veteriner Fakültesi ile Ormancılık 
Araştırma Enstitüsünün Kars'ta açılması için 
tetkikat yapılıp yapilmıyacağına dair sorusuna 
Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim. Burçak'ın ya
zılı cevabı (6/1027) 

— 195 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine I 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 13 . IV . 1953 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay | 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken Doğu Üniversitesi hakkında görüşlerimi, 
bu üniversitenin bilhassa veteriner fakültesi ile 
ormancılık araştırma enstitüsünün Kars'ta açıl
masının zaruretini ve mucip sebeplerini izah et
miştim. Veteriner Fakültesiyle ormancılık araş
tırma enstitüsü için Bakanlıkça Kars ' ta müte
hassıs bir heyet tarafından derhal tetkikat ya
pılması, Tarım Bakanlığının mütalâasının alın
ması lâzımdır. Zira Üniversite için tetkikatta 
bulunan heyet Kars'a uğramamış, diğer fakülte 
ve enstitüler için yer tesbit etmesine rağmen 
veteriner fakültesiyle orman araştırma enstitü
sü için yer tesbit etmemiştir. Kars bunun için 
her bakımdan eşi, imkânları bulunmaz bir yer
dir. Mahallindeki tetkikat iklim, yol, eğitim, { 
sağlık, bina, iktisadi imkânlar bakımından 
mümtaz bir hazine olduğunu açıkça gösterecek
tir. Veteriner Fakültesiyle ormancılık araştır
ma enstitüsü için Kars'ta en yakm bir zamanda 
mütehassıs bir heyet tarafından tetkikat yapı
lacak mı? Yapılacaksa tarihi, yapılmıyacaksa 
sebebi nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Vekâleti 14 . V . 1953 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1/1001 

özeti : Doğu Üniversitesi Hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 15 Nisan 
1953 tarih ve G/1027 sayılı yazıları cevabıdır: 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Doğu Üniver
sitesiyle bu üniversiteye bağlı fakültelerin ku
rulacakları yerler hakkındaki yazılı sorusu ce- ı 
vahinin yazımıza iliştirildiğini arzeder, derin 
saygılarımı sunarım. 

Millî Eğitim Vekili j 
R. S. Burçak [ 
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Kars Mebusu Sayın Sırrı Atalay'm Doğu 

Üniversitesiyle bu üniversiteye bağlı fakültele
rin kurulacakları yerler hakkındaki yazılı so
rusu cevabıdır: 

Doğu Üniversitesi fakülte ve enstitülerinin 
yerleri henüz taayyün etmemiştir. Evvelce üni
versite profesörlerinden mürekkep heyetin ver
miş olduğu raporda açılacak müesseselerin yer
leri hakkındaki ifadeler katî olmayıp umumidir. 

25 Şubat 1953 tarih ve 6059 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak yeni incelemeler sırasında 
Kars ve çevresinin görüleceği tabiidir. Ancak, 
bu incelemelerin tarihini derhal tâyine imkân 
görülememektedir. 

3. — Seyhan Mebusu Renizi Oğuz Arık'm, 
Seyhan'da 1953 yılında vukubulan sel felâketi
nin şimdiki bilançosuna, nerelerde, ne sebeplerle 
meydana geldiğine ve bu münasebetle alınan ted
birlerle yapılan yardımların nelerden ibaret 
bulunduğuna dair Başvekâletten olan sorusuna 
Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı 
cevabı (6/970) 

18 . I I I . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığna 
Ankara 

Aşağıda yazılı sorumun, Başbakanlıkça ya
zılı olarak cevaplandırılmasna tavassutunuzu 
saygılarımla rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Prof. Remzi Oğuz Arık 

Seyhan'da 1953 yılında vukubulan sel felâ
ketinin şimdiki bilançosu nedir? 

a) Felâket bilhassa nerelerde, ne suretle 
ve ne sebeplerle meydana gelmiştir? 

b) Hükümetin aldığı tedbirler nelerdir? 
Vatandaşlar ne türlü yardım görmüşlerdir? 

c) Bugünkü durum nedir? Hükümet du
rumu iyileştirmek, zarar gören vatandaşların 
imdadına koşmak hususunda ne düşünmektedir? 

ç) Hükümet, sel felâketinin sebeplerini 
memlekete iyiec anlatmak için bir filim veya 
başka bir yetiştirici vesika hazırlamış mıdır? 



B : 80 11.5.1953 O : 1 
T. C. 

Bayındırlık Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 246 

8. V . 1953 

B. M. M. Reisliğine 
Ankara 

23 . I I I . 1953 gün ve 6/970, 4957, 10978 sayjh 
yazılarınız karşılığıdır. 

Seyhan'da 1953 yılında vukubulan sel felâke
tinin şimdiki blânçosuna, nerelerde, ne sebeplerle 
meydana geldiğine ve bu münasebetle alman ted
birlerle yapılan yardımların nelerden ibaret bu
lunduğu hakkında Seyhan Mebusu Remzi Oğuz 
Arık tarafından verilen yazılı soru önergesine ha
zırlanan cevabın ilişik olarak gönderildiğini say
gılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Seyhan'da 1953 yılında vukubulan sel felâ
ketinin şimdiki bilançosuna, nerelerde, ne se
beplerle meydana geldiğine ve bu münasebetle 
almam tedbirlerle yapılan yardımların nelerden 
ibaret bulunduğu hakkında Seyhan Mebusu Rem
zi Oğuz Arık tarafından verilen yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır : 

6 - 10 Şubat 1953 fasılasında yağan şiddetli 
yağmurlar neticesinde Seyhan ve Ceyhan ırmak
ları ile mevcut yan derelerde esaslı feyazanlar 
vukubııl muştur. 

1. Seyhan ırmağı : 
Seyhan ırmağı 1953 yılında âzami feyezanını 

10 Şubat 1953 günü yapmıştır. Adana'daki Taş 
köprüde yapılan sarfiyat ölçmesinde bu feyezanın 
1 800 m3 saniye su getirdiği anlaşılmıştır. Feye
zan suyun 1350 m3 San. şeddeler arasından, 450 
un3 i San, de sağ ve sol dolu savaklar vasıtasiyle 
deşarj kanallarından akmıştır. 

Yalnız Seyhan sağ sahil şeddesinde (Km: 
10+500) Yalmanlı köyü önünde köstebek delik
leri yüzünden bîr patlama olmuştur. Yargın tulü 
40 metredir. Yargın yeri zemininin yüksek ol
ması ovaya az bir sarfiyatın geçmesine sebep ol 
muştur. Ve bu taşkının imtidadınca ancak bir gün 
sürmüştür. - ;^ 

Sol cahili şeddesinin*son kıskında tabaklar 
mevkiinden sonra eksibeleri yırtmak suretiyle 
feyezan suları hava tarafına dolaşmış ve burada 
araziyi su altında bırakmıştır. Gerek yağmur 
suları ve gerekse bu gibi yargmlar dolayısiyle 

biriken suların tekrar Seyhan'a akıtılması, ctüd 
edilecek ve 1953 yılı programına alınmış olan 
Seyhan nehri ıslâhı işi içinde mütalâa edilecek
tir. 

2. Ceyhan nehri : 
Ceyhan nehrinde 13 Şubat 1953 tarihinde 

husule gelen feyezan 2800 m3 San. dır. Bu feye
zan esnasında mevcut şeddeler mükemmel suret
te vazife görmüşlerdir. 

Burada yalnız şeddenin hava tarafından 
ovaya yağan yağmur ile dağlardan gelen seller
den biriken suları şedde üzerinde yapılmış bu
lunan (Km. 23+000) deki kapaklı menfezler 
kâfi süratle tahliye edemediğinden bu menfez
lerin genişletilmesi veya tulumba istasyonu te
sisi konuları etüd edildikten sonra 1953 yılında 
ele alınacaktır. 

Yukarı Ceyhan Ovasına gelince : 
Bu ovada kül halinde bir ıslah sisteminin 

derpiş edilebilmesi için evvel emirde ovanın ha
ritasının alınmasına ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu
nun teminine de tevessül edilmiştir. 

Haritalarının ikmalini mütaakıp Ceyhan neh
ri ve kolları olan Savrun, Sunbas ve Hamiş su
larının heyeti umumiyesini dçine alan tam bir 
proje yapılması Ve malî bütçe imkânları nispe
tinde ve muayyen bir sıra takip edilmek sure
tiyle ıslahat işleri ele alımaoakitır. 

3. Seyhan kuşaklama kanalı : 
Bu kanal Zeytinli - Yenice arasrnda ftaJkriben 

8 Km. boyunca birçok yerlerindten patlamıştır. 
Yan derelerin getirdiği fazla rüsubat bu tahri
bata sebep olmuştur. Kanallar tamir ve ıslah 
le'dilm ektedir. 

4. Ceyhan kuşaklama kanalı : 
Bu kanal âzami sarfiyatını geçirmiş ve hiç

bir arıza yapmamıştır. 
5. Taşkın bilânçiosu aşağıya çıkarılmıştır: 
a) Seyhan sol sahil Tabaklar Köyü civarın

da 3920 hektar (halen su alıtmdadur.) 
b) Seyhan sağ sahilde (Ağiba'nm cenubun

da) 490 hektar (kısmen kurumuştur.) 
c) Seyhan sağ deşarj kanalı il'e Berdaın 

şeddesi arası mansıp kısmı 2350 hektar (kıs
men kurumuştur.) 

d) Ceyhan «Şeddesi hava tarafı Çoltu Köyü 
civarı 1930 hektar (halen su altındadır.) 

e) Ceyhun sol saihil Msis, ÇaJtalköy, Cey
han ovası 660 hdktar (balen su altındadır.) 

6. 10.11.1953 ıtartihiride Seyhan Vilâyeti 
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dâhilinde vukua gelen sel bas'kımnda meskenle- I 
r i yıkrlaın veya hasara uğrıyan vatandaşların 
meskenlerinin yapım ve onarımına bir yardım 
olmak üzere Vekâletimiz bütçesinin 792 nci (yer 
sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören böl
gelere yardım) bölümünden 18.11.1953 tari
hinde tel havalesiyle adı geçen valilik emrine 
25 000 lira gönderilmiş ve bu ödeneğin yer sar
sıntısı ödeneklerinin harcama şeklini gösterir 
yönetmelik hükümlerine göre teşekkül edecek 
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(komisyon marifetiyle felâketzede vatandaşlara 
tevzii hakkında 18. I I . 1953 tarih ve 4550 sayılı 
yazı ile gerekli talimat verilmiştir. 

Ayrıca buralarda ve diğer yerlerde durumu 
ıslah etmek üz'er'e tabiî âfetlerden önce ve son
ra alınacak tedbirler hakkında hazırlanan ka
nun tasarısı da Büyük Millet Meclisine sunul
muştur. 

7. Hükümet sel felâketi hakkında bir filim 
hazırlamış değildir. 
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Karayollan Trafik Kanununa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif KalıpsızoğTu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

(Kftnua kabul edilmiştir.) 
Âza mym 

Ray v«renl«r 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
: 260 

257 
2 
1 

211 
16 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmae 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

Celâl Otman 
/ ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Bagıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hakkı Yemeniciler 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 

Ali Ocak 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbını 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih înankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib D-eniz 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
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Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
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Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
F-erit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğhı 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

Reşat Şemsettin'Sirer 
Balhattin Tan#r 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aleıh 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ab-
kant 

Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

SEYHAN 

Sedat Barı 
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[Çekinserler] 

RİZE 
îzeet Akçal 

[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (1.) 

AMASYA 
Hâmit Koray (I.) 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
(t) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
(1.) 
S'eyfi Kurtbek (Vekil) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman (1.) 
Mahmut Güçbilmez 
(t.) 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
(t) 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmeıı 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat (Vekil) 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran (1.) 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
(D 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün (1.) 
Cemal Köprülü (1.) 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (1.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
(Vekil) 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku (1.) 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani (1.) 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Koeatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(1.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirtlli 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topeu 
Hüsnü Yaman (1.) 
Senihi Yürüten 

tzMtTR 
Halide Edip Adıvar (1.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Abidin Tekön (î.) 

KARS 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
(t) 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen (t.) 

KAYSERİ 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
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Faik Üstün 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Salih Kalemcioğlu (I.) 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz (î.) 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 
( t . Â . ) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti (t.) 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
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MANİSA 

Sam«t Ağaoğlu (î.) 
Semi Ergin 
Faruk ilker (î.) 
Adnan Karaosmanoğlıı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Mufhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhatötm Hüdayioğlu 
Nedim Ökmen (Vekil) 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
AbdülkadİT Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türfcoğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nuri özean 
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ORDU 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (t.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevf ük Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
(t) 
Sinan Tekelioğlu 

SÎNOB 
Servet- Somuncuoğlu 
(i.) 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Halil îmre 
Sedat Zeki Örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

Şevket Mocan 
TOKAD 

Zihni Botil 
Halûk ökeren 
Mustafa Özdemir (I.) 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu (I.) 
Cahid Zaanangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (î.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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S. SAYISI : | 17 
Koy kanunu lâyihası ve Adalet Komisyonu düşüncesi ile İçişleri 

Komisyonu raporu (1/185) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel jküdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71'. 1709, 6/1560 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . IV . 1951 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Köy kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

13 Mart 1340 tarihinde yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Kanununun tatbikatında köylerimiz ba
yındırlık, tarım, millî eğitim, sağlık 've sosyal yardım vesair konularda büyük inkişaflara maz-
har olmuşlardır. Bununla beraber bu kanun, tatbik imkânı olmıyan bâzı hükümleri ihtiva etmekte 
bulunmasından yürürlükte kaldığı 26 yıl içinde bu aksama ve noksan kısımların ikmal ve itmamı 
vrbeliren ihtiyaçların karşılanması için 14 . XII . 1341, 21 . V . 1928, 28 . X . 1933, 6 .'VI . 1934, 
11. Vir . 1939, 25. I X . 1941, 7. VII . 1950 tarihlerinde 684, 1256, 2329, 2491, 3664, 41İ4 ve 5672 
sayılı kanunlarla yedi defa tadil edilmiş, bu ve diğer kanunlarla birçok maddeleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Tabiî, coğrafi, tarımsal, ekonomik ve sosyal bünyeleri içinde daima artan ve gelişen müşterek 
menfaatleri ve mahallî müşterek hizmetleri olan köylerimizin bu kabîl türlü ihtiyaçlarını gereği 
gibi karşılayabilmeleri ve görebilmeleri amaeiyle mütekâmil muhtar-bir idareye ve bu idarenin bu
günkü kalkınma temposuna uyarak demokratik teşkilâta sahip -olmaları zamanı geldiğine kani oluna
rak yeni baştan tedvini uygun görülmüş ve tevsian bu tasarı hazırlanmıştır. 

Kanunların, kısa, açık ve mümkün olduğu kadar (efradını cami ve ağyarını mâni) bir ifade 
ile ana hükümler koyması ve uygulama yollarının sonradan yapılacak tüzük ve yönetmeliklerle gös
terilmesi, kanun tekniğine daha uygun düşerse de 159 maddeden ibaret olan bu yeni köy kanunu ta
sarısında uygulama ile ilgili ve teferruat sayılabilecek birçok maddelerin yer almış olmasına: 

A) Köy idare adamlarının ve köylülerimizin bugünkü kültür durumları ve bilhassa her işi Ve. 
her ihtiyacı basit ve pratik usuller ile görmeleri hususundaki alışkanlıkları, 

B) Köy işlerinde yahut köyde yapılacak diğer kamu işlerinde ayrı ayrı kanun ve tüzükleri * 
araştırmak ve bunları karşılaştırmak suretiyle bir hüküm ve mâna çıkarmaktaki zorluklar göz 
önünde • tutularak köy idarelerine kolaylık gösterecek şekilde derli toplu bir düstur sağlanması dü
şüncesi âmil olmuştur. 

Bugün muhtarlıkla idare olunan 35596 köyümüz vardır. Nüfusu 150 den yukarı köy sayısı 
29442 dir. Nüfusu 150 den aşağı köy sayısı 5654 tür.Köylerimize bağlı mahalle, oba gibi parçalar da 
dâhil olduğu halde bütün köy sayısı 59731 dir. 

Köy idareleri cihazının iyi işlemesindeki ve köylerin inkişafı dâvası üzerinde ehemmiyetle du-
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rulmasındaki zarureti bu rakamlar en iyi bir şekilde ifade etmektedir. 
Tüzelkişiliği haiz olan köylerimizin tüzelkişilik hak ve salâhiyetleri tasarının 1 nci madde

sinde tarif edilmiş ve bu hakkın bir icabı olarak da köy idareleri aşağıda kısaca işaret edildiği 
üzere geniş bir muhtariyet hakkına sahip kılınmıştır : 

1. Köyleri her yönden geliştirmek için yeni tasarıya köylünün tabiî haklarını kullanmasına 
yarıyaıı 20 bölüm içerisinde birçok maddeler eklenmesine ve tatbikatta raslanan bâzı müşkül
leri ortadan kaldırıcı tadiller yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Nitekim; 
Tasarının 4 ncü maddesinde yazılı "köy orta mallarının (köy özel mülkleri müstesna) bütün 

vergi ve resimlerden muaf oluşu ve onlara haciz konmaması, köy işlerine vakfedilmiş malların 
köy tarafından idare ve gelirlerinin köy sandığma yatırılması köyün malî durumunu takviyede 
bir fayda teşkil edecektir. 

2. Üçüncü bölümde ise köyler arası sınır, mera, yayla, otlak, orman ve baltalık ihtilâfla
rının ve şimdiye kadar sürüp gelen münazaaların kökünden halline yarıyan hükümler bulun
maktadır. 

3. Köy dışında hayvan hırsızlığı yataklığına, kaçakçılığına, soygunculuğuna ve daha birçok 
kötü hallere sebebiyet veren dağınık damlar inşasının alabildiğine ilerlemesine meydan veril
memesi için bir iskân sahası tâyinine lüzum görülüp IV ncı bölümde bu iş sarih hükümlerle 
disiplin altına alınmıştır. Bu maksatla köyün gerek inzibatının temin ve gerekse bayındırlık 
yönünden gelişmesini sağlamak bakımından iskân sahası sınırlandırılmıştır. 

4. Yurdumuzun muhtelif bölgeleri birbirinin aynı olmadığından köy işlerinden hangilerinin 
bir köyde uygulanması gerekiyorsa o köyü idare edenlerin bu alanda iradelerinin tecellisi tatbi
kat bakımından bir zaruret olduğu gibi köylünün kendi kendini idarede iradesini izhar bakı
mından <la demokratik bir gelişme olacağından bu hususta 19 ncu maddeye yepyeni bir hüküm 
konulmuştur. 

Bu hükme göre; dört senede bir seçilen ihtiyar meclisleri kanunda yazılı köy işlerinden 
hangilerinin dört yıl içinde yapılabileceğini tesbit ederek mülki idare âmirlerinin (umumi ida
redeki mesuliyetlerine binaen bâzı İhtiyar Meclislerince yapılacak hataları tasih bakımından) 
bu sahada fikir ve muvafakatlarmm da inzimamı suretiyle devletin idari tasarruf ve vesayeti 
altında köy işlerini tam bir serbesti ve intizamla yapmaları sağlanmış olacaktır. 

5. 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 ncü maddelerinde mecburi ve ihtiyari işler içerisinde 
gösterilen birçok işlere ait mükellefiyetler sıtma savaşı kanuniyle köy okulları ve enstitüleri 
teşkilâtı hakkındaki kanunda, muhtaç asker ailelerine yardım kanunu, ıslahı hayvanat kanunu, 
hayvan sağlık zabıtası kanun ve çekirge ve muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanunlarda, ne
batları hastalık ve zararlı böceklerin koruma kanununda, çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
kanunda, orman kanunu ve enharı sagirenin sureti tathiri hakkındaki kanunlarda tâyin ve tes 
bit edildikleri halde köy kanununda bir atıf yapılmadan ikinci bir mükellefiyet halinde ayrıca 
görünmesi bazan köylüye iki kat mükellefiyet tahmili gibi uygunsuzluklara yol açacağı ve bâzı 
ahvalde de birbirine atıf yapmıyan bu kanun hükümlerinin birbirine uymıyan mâna' ve medlûlle-
riyle tatbikatta birbirini ihlâl edici birtakım aksaklıklar doğuracağı varittir. 

Ezcümle Köy Kanununun 14 ncü maddesinin 28 nci fıkrasına göre köylere damızlık boğa alın
ması köyün ihtiyari işlerinden olduğu halde 904 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde köyün mec
buri işi olarak görülmesi ve yine Köy Kanununun 14 ncü maddesinin 8 nci fıkrasına göre köyün -
münasip yerlerinde orman yetiştirmek köyün ihtiyari işlerinden olduğu halde 3116 sayılı Kanu
nun 80 nci maddesinde bu işin köyün mecburi işlerinden sayılması kanunlar arasında mübayene-
te yol açmakta idi. 

Bu cihetler göz önünde tutularak yeni tasarıya köy işlerinin mecburi ve ihtiyari diye bir tef
rik yapılmadan alınması ve yukarda izah edildiği şekilde bu işlerden bir seçim devresi olan dört 
yıl içerisinde yapılabilenlerin mülki idare âmirlerinin nezaret ve muvafakatleri tahtında köy ihti
yar meclislerince tâyin ve tesbit edilmesinin tasprıda yer alması kanunun hakikaten tatbik oluna 
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hükümleri yeni tasarının içine IX nen bölümle mezcedilmiştir. Yalnız şu üç farkla ; 

Birincisi, hem tasarruf bakımından, hem de dört senede bir seçilen milletvekili, belediye ve' 
il genel meclisi üyeleri seçimine mütenazır olmak üzere muhtar ve ihtiyar Meclisi üyelerinin d | 
dört senede bir seçilmesi tasarının 33 ncü maddesiyle tesbit edilmiştir. 

ikincisi, seçim masrafları zayıf olan özel idare bütçelerini sarsacağından seçim yapılacak her 
köyün hissesine düşen seçim masrafları toplanırsa büyük bir yekûn tutması hasebiyle bütün köylere | 
ait seçim masraflarının zayıf olan özel idarelerden alınarak her köye ait masraflarm köy sandık-\ 
larından yapılması ve yalnız bütün köylerde yeknesaklığı temin yönünden basılı kâğıtların Ada '̂ 
let ve içişleri Bakanlığınca hazırlanacak örneklere göre özel idarelerce temini neticesine varıl
mıştır. işte seçim masrafları için hiçbir sarsıntıya meydan verilmeden elde edilen bu netice, yeni jj 
tasarının 48 nci maddesiyle ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Üçüncüsü, seçim gününün Şubat ayından Kasım ayma alınmış olmasıdır. 
Şubat ayı kış mevsiminin en şiddetli aylarından olup birçok köylerle irtibat ve muhaberenin ke

sildiği bir zamanda seçim işlerinin yürütülmesindeki müşkülât nazarı itibara alınarak kasaba ve 
şehirlerin köylerle temas halinde bulunduğu Kasım ayında seçimin yapılmasının en salim yol 
olduğu düşünülmüştür. Bununla beraber mebdei Marta alınan bütçelerin yeni ihtiyar meclisleri 
tarafmdan yapılmasına da imkân bahsedilmesi mülâhazası seçimin bu tarihe alınmasına âmil 
olmuştur. 

14. Muhtarın ve ihtiyar meclisinin görevleri X ve XI nci bölümlerde hiçbir müphem nokta bira- . 
kılmadan tafsilâtiyle birbirinden ayırt ve sıra siyle tertip edilmiştir. 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun köy işlerinde cari olmıyacağına da işaret 
edilmiştir. 

15. Tasarının hususiyetlerinden biri de korucu ve köy kâtipleri gibi köy işlerinde vazifelilerin 
muhtar- tarafından tâyin ve tecziyelerinin sarahatle XII nci bölümde tesbit edilmiş olmasıdır. 

Bundan başka muhtarlardan vazifelerini yapmayanların vali veya kaymakam tarafından çıka. 
nlması köylü tarafından seçilen bir kimsenin onun arzusu hilâfına vazifeden uzaklaştırılması neti
cesini doğuracağından ve bu netice ise demokratik esaslara uymadığından bu gibi muhtarların -ğ 
sırasiyle ihtar, para cezası ve en sonra kovuşturma yolu ile cezalandırılmaları esas tasarıda 442 
sayılı Kanuna nazaran bir yenilik arzetmektedir. 

16. Köylünün küçük ölçüde alacak dâvalarının da köy ihtiyar meclisi tarafmdan köyde halle
dilmesi için tasarının XIII ncü bölümüne müsait hükümler konulmuştur, ihtiyar Meclisleri 25 lira
ya kadar ödünç para dâvalariyle alım, satım, icar, ücret ve saireden alacak dâvalarına kesin ola
rak ve 25 liradan 50 liraya kadar ödünç para dâvalariyle, alım, satım, icar, ücret ve saireden ala
cak dâvalarına ve 50 liradan yukarı dâvalara iki tarafın rızasiyle tahkim yolu ile bakabilecekler- j 
dir. 

17. Tasarının XTV ncü bölümündeki köy ihtiyar meclisinin kamulaştırma işleri ve kararlan J 
ile bu kararlara itiraz süreleri gösterilmiştir. 

18. XV nci bölümde ise köylerarası ortak işler ve birlikler tarif edilmiştir. Birçok köylerin | 
müştereken faydalanacağı veya bir köyün yapamıyaeağı yol, köprü, sulama kanalları ve setler 
yapma ve sel yataklarını temizleme gibi iki veya daha ziyade köyleri ilgilendiren işlerin müştere- .i 
ken yapılması veya köylerin birlik kurarak birçok işleri ortaklama yapmaları için 105, 106 ve | 
mütaakıp maddelerle birlik hükümleri izah edilmiş hattâ 110 ncu maddede de belediyelerle köy- | 
İer arasında Belediye Kanuunna göre kurulacak birlikler hakkında açık fikirler verilmiştir. 

19. Köy ihtiyar meclisi kararlarına karşı ilgililer tarafından bağlı bulundukları idare kurul- \ 
: larında itiraz haklarının tanınmasiyle de her hangi bir şekilde bu meclislerce haksız veya yanlış \ 
verilen kararların itiraz yolarından tashihine imkân verilmiş olacağından buna ait yeni bir hüküm | 
tasarının XVI nci bölümüne alınmış bulunmaktadır. 

20. Muhtarın ve ihtiyar meclisi üyeleriyle köy vazifelilerinin vazifelerinden doğan veya vazi
fe yaparken işledikleri suçlardan dolayı umumi hükümlere tevfikan kovuşturma yapılacağı ceza 
hükümleri içerisinde XVII nci bölümde yazılıdır. Bu hüküm, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyele-
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rinin Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna tâbi olmaları kaydından tamamen farklı bulun
maktadır. Bunların diğer suçlardan dolayı cezalandırılma usul ve şekilleri de diğer maddelerde 
tasrih edilmiştir. 

Muhtarlarla ihtiyar Meclisi tarafından konulan yasaklara ve bunların köy işlerine dair emir* 
lerine uymıyanlar hakkında tatbik olunacak cezalar da mütaakıp maddelerde yazılıdır. 

21. Köy paralariyle zephiye, ihtisap ve sair resim ve harçları ve ceza paralarını vaktinde 
ödemiyenlerden bu köy alacaklarını icra ve haciz yollariyle tahsili XVIII nci bölüme alınmıştır. 
idare Kurullarınca Muhtar ve ihtiyar Meclisi üyeleriyle diğer köy vazifelileri hakkında verilen 
para cezalarının Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilip köy sandığına makbuz mukabili 
yatırılması cezanın çabucak uygulanmasını sağlıyacağı gibi cezanın müessiriyetini* de artıracak
tır. Buna ait hüküm 114 ncü maddeye alınmıştır. 

22. Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun köye ait hükümleriyle Köy Kanununun 
birleştirilerek tek bir kanun haline getirilmesi gerek bu kanunların uygulanmasındaki kolaylık 
ve sadelik bakımından, gerekse bütçe ve teşkilâtının birleştirilerek tasarrufun temini bakımın
dan hayırlı bir çığırdır. 

Şehir ve kasabalarda uygulanacak Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun şehir ve kasabalara 
ait hükümlerinin Belediye Kanununa alınmasiyle oralardaki çiftçi mallarını koruma meclisiyle 
murakabe heyetine ait vazifeler belediye encümen ve meclislerine verilmekle bu teşkilât ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. Şu duruma göre köylerde çiftçi mallarını koruma işlerine bakan köy 
ihtiyar meclislerinin murakabe vazifesini gören murakabe heyetine ait vazifeler 126 ncı madde 
ile il ve ilce idare kurullarına verilmiştir. 

Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun köye ait hükümlerinin Koy Kanunu içeri
sine alınmasiyle koruma sandığı köy sandığı ile ve korunma bütçesi de köy bütçesiyle birleşti
rilmiştir. Yalnız bütçede gelir ve giderleri ayrı fasıl ve maddeler halinde gösterilecektir. Koru
ma gelir ve giderleri XIX nci bölümün muhtelif maddelerinde gösterilmiştir. 

23\ XX nci bölümde türlü hükümler içerisinde Köy Kanununun ve tatbikatının muhtarlarla 
ihtiyar Meclisi üyelerine öğretilmesi" işi sağlam bir esasa bağlanmıştır. Şehir ve kasabalarda 
kurs açarak muhtar ve azaları çiftinden çubuğundan ayırıp han ve otel köşelerinde bekletmek 
ve onlara masraf yaptırmak iyi, bir usul olmadığı gibi köylerde muhtar ve ihtiyar meclislerini 
Köy Kanununun tatbikmda yalnız bırakmıyarak onlara fikir, bilgi ve tecrübe bakımından yar
dımcılar temini düşüncesiyle köylere vazifeten giden kaymakam ve bucak müdürleri, gezici 
öğretmenler, özel idare kontrolörleri, köy sağlık, ziraat ve veteriner memurları, köylerde bu
lunan öğretmenler.... gibi devlet memurlarına bu kanunun kendi mesleklerine ait olan kısım
larını öğretmeleri 148 nci madde ile mecbur kılınmıştır. 153 ncü madde ile de vali, kayma
kam ve bucak müdürlerine köylerin terakki ve inkişafı ve iş programlarının tatbiki hususunda 
bütün devlet memurarma vazife verebileceklerine dair yetki verilmiştir. 

24. 152 nci madde bu fikri daha çok kuvvetlendirmektedir. Köylere ait yolların, kanalla
rın, köprülerin ve sair bayındırlığa ait işlerin keşif ve tetkikıyla idare ve nezareti ve bu işle
rin devlet yardımı ile yapılması için fennî malzeme ve vasıtaların kullanılması lüzumunda va
lilerin Devlet ve özel idere mühendis -ve fen memurlarına emir verecekleri tasarının bu mad
desine kaydedilmiştir. 

25. Tasarının 149 ncu maddesinde nüfusu 150 den aşağı ve yukarı olan köylerin teşkilât 
durumlariyle özel ve devlet çiftliklerinin gerek teşkilât, gerekse köylerle olan hukuki münase
betleri katiyetle tâyin edilmiştir. Çiftliklerin köylerle olan hukuki münasebetlerine dair 442 
sayılı Köy Kanununda olmıyan hüküm tasarıya bu suretle yeni bir hüküm. halinde ilâve edilmiş 
bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmıyan yabancıların köylerdeki ve müstakil ciftliklerdeki 
taşınmaz mallarının tasfiyesine dair olan hükümler de bu meyandadır. 

Köy kanunu tasarısı her çeşit köyde uygulanması .mümkün ve her köyün bünyesine uydurula-
bilecek hükümleri ihtiva etmek üzere düzenlenmiştir. 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Köy kanunu tasarın 

Bölüm : I 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Köy, bu kanun ve diğer ka
nunlarla verilen işleri gören, taşınabilen ve taşı
namaz mallara hak ve vecibelere sahip olan tü
zelkişiliği haiz bir varlıktır. 

Okul, cami, mera, otlak, yaylak, baltalık ve 
harman yeri gibi orta malları bulunan, toplu ve 
dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve 
tarlalariyle birlikte bir köy teşkil ederler. 

Nüfusu 3000 den aşağı köylerde bu kanun 
tatbik olunur. Nüfusu 150 den az olan köylerin 
bu kanunda yazılı işlerden hangilerini göreceği 
seçim dönemi başında köy derneği kararı üzerine 
merkez ilçelerinde valilerin, mülhak ilçelerde kay
makamların tasvibiyle tesbit olunur. 

Belediye idaresi kurulmıyan nüfusu 3000 den 
yukarı köylerde de. bu kanun tatbik edilir. 

MADDE 2. — Nüfusu 3000 den az da olsa il 
ve ilce merkezleri kasaba sayılır Bunlar Belediye 
Kanununa, tâbidir. 

MADEİE 3. — Köyün orta malı kanun karşı
sında Devlet malı gibi korunur. Bu türlü mal
lara el uzatanlar Devlet malına el uzatanlar gibi 
ceza görürler. 

MADDE 4. — Köyün orta malı olan mülkleri 
bütün vergi, harç ve resimlerden muaftır. 

Satmalma, kamulaştırma yoliyle veya her 
hangi bir yolla köy namına alınmış veya almacak 
olan veyahut köy elinde bulunan taşınmaz mal
lar hiçbir resim ve harca tâbi tutulmaksızın- ta
puya bağlanır. Bunlarla köy gelirlerine haciz 
konamaz. 

Köy özel mülkleri ve bunların gelirleri bu hü
kümden müstesndır. 

Köy işlerine vakfedilmiş olan vakıf mallar 
köy idaresince idare edilir. 

Satılacak vâkıflar, Vakıflar idaresinden mü
saade alınarak satılır. Sahih ve gayrisahih mev-
kufat köyün dışında ise gelirleri Vakıflar îdare-
.since o köy sandığına yatırılır. 

Bölüm : II 

Köy İdaresi 

MADDE 5. — Köy idaresinin uzuvları şun
lardır : 

A) Köy derneği, 
B) Köy ihtiyar meclisi, 
C) Muhtar. 
Dernek, bu kanuna göre seçim hakkını haiz 

köylü vatandaşların bir araya gelmesiyle mey
dana gelen topluluktur. 

Muhtar, köy ihtiyar Meclisinin başı ve köy 
tüzel kişiliğinin icra uzvudur. 

Bu kanunla ve başka kanunlarla köy idare
sine verilen işleri görmek ve gördürmek muhta
rın vazifesidir. 
e ii t ':.< - ,. 

Bölüm m 

Stntr isleri 

MADDE 6. — Her köyün sınırı köy ihtiyar 
meclisi tarafından bir kâğıda çizilir. Smır için 
komşu köyler ile aralarında uzlaşamadıkları yer
ler varsa bu da gösterilir. Ve yazılan smır kâğıdı 
ihtiyar meclisince mühürlenerek mahallî idare 
âmirine gönderilir, idare âmiri bu smır kâğı
dını ilce veya il idare kuruluna verir, idare kuru
lunca sınır kâğıdı tetkik ve tasdik olunduktan 
sonra tasdikli bir örneği tekrar köy muhtarına 
verilmek üzere o köyün bağlı olduğu idare âmi
rine yollandığı gibi asıl smır kâğıdı da tasdikli 
olarak tapu dairesine verilir. 

Bir ilçeye bağlı iki köy -arasında uzlaşüamı-
yan smıriların çizilmesi için köyün bağlı bulun
duğu vali veya kaymakamın emriyle iki köy ih
tiyar meclisi bir araya toplanarak işin kendi 
aralarında düzeltilmesine çalışırlar, uzlaşama
dıkları takdirde idare kurulu yerinde inceleme 
yaparak altı ay içinde doğrudan doğruya aşağı
daki maddeye göre sınırı çizip her iki köye tas
dikli birer örneğini gönderir. 

İlçedeki bütün köylerin tasdikli smır kâğıdı 
tapuca bir deftere yazılıp defterin altı idare ku
ruluna tasdik ettirilir. Ayrıca bu tasdikli defte
rin bir sureti de tapuca çıkarılır, idare kurulun
da saklanmak üzere verilir. Köy sınırlarına ait 
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bütün iğlerde ve ihtilâflarda Devlet daireleri ve 
raahkemeıleree bu tasdikli tef terler esas tutulur. 

Bu madde ile idare kurulları ile tapu daire
lerine verilen vazifelerin en geç altı ay içinde 
bitirilmesi mecburidir. Bu sınır kâğıtları beş. yıl 
müddetle değiştirilemez. ilce idare kurulu kara
rına karşı il ve il idare kurulları kararlarına 
karşı Danıştâya ilgililer itiraz edebilirler. 

MADDE 7. — Bir köyün sınırı aşağıda tarif 
edildiği şekilde çizilir. 

1. Eskiden beri köyün sayılan bütün tarla, 
bağ, bahçe, çayır, zeytinlik, palamutluk, balta
lık ve otlaklar sınır içinde bırakılır. 

2. Dağlık ve ormanlık havalide, ötede beride 
dağınık olan evler, tarlalar, meralar gibi yerler 
parça parça en yakın köye bağlı sayılmakla be
raber bunlar sınır dışında bırakılır, yalnız her-
birinin adı sınır kâğıdının altına yazılır. 

3. Sınır mümkün olduğu kadar kolay anla
şılacak surette dereler, tepeler, yollar veya di
ğer değişmiyen işaretli.yerlerden geçer ve bu dere 
tepe ve yolların ve işaretli yerlerin köylüce ad
ları ne ise behememal sınır kâğıdına sıra ile 
yazılır. 

4. Eğer bir köyün sınırını derelerden, tepe
lerden,, yollar dan veya diğer değişmiyen işaretli, 
yerlerden geçirmek kabil olmazsa sınır mümkün 
olduğu kadar düz yapılır ve büyük taşlar diki
lerek sınır gösterilir. 

5. Bir köy ahalisinden bâzı kimselerin baş
ka bir köy arazisi içinde kalan dağınık tarla, 
bağ, bahçe gibi yerleri sahibinin bulunduğu 
köyün sınırında değil öteki köyün sınırında gös
terilir. 

6. Bir köyün sınırı mutlak diğer bir kö
yün sınırı ile birleşmek lâzımgelrnez. tki köyün 
sınırları arasında eskiden beri hiçbir köyün 
malı sayılmıyan boş arazi, dağlar, ormanlar," 
yaylalar gibi yerler varsa bunlar sınırın dışında 
bırakılır. 

7. Bir köyün malı olan fakat kendi sınırı 
dışında bulunan yaylaların o köy ihtiyar meclisi 
tarafından ayrıca sınırı çizilmekle beraber bu 
sınır kâğıdı asıl köyün sınır kâğıdı ile birleş
tirilir. 

;• 8. Kabil olan köylerde bir sınır harita veya 
krokisi çizilir. 

9. Köy sınırı tesbit edildikten sonra bu sı
nırlar ,/dışındaki Devlete ait topraklardan ka-

' nunları gereğince verilen yerler hangi köyün 
konut yerine yakın ise o köyün sınırı içine 
alınır. 

' MADDE 8. — Bir köy sınırı bu kanun gere
ğince çizildikten beş sene sonra hâsıl olacak 
lüzum ve ihtiyaç üzerine köy ihtiyar meclisi sı-
mrın değiştirilmesi için müracaatta bulunabilir. 

Bu sınırın değiştirilmesi başka bir köye do
kunmuyorsa idare kurulu karariyle sınır tashih 
olunur ve tastikli deftere yazılır. 

Sınırın değiştirilmesi başka bir köye doku
nuyorsa altıncı maddenin ikinci fıkrasına göre 
mesele halledilir. 

MADDE 9.— Birkaç köy arasında .müşterek 
olan sulak, sıvat, pınar, mera, haltalık, yaylak 
gibi yerler eğer bir köy sınırı içinde kalıyorsa 
o köy tarafından korunmakla beraber diğer 
köyler de eskisi gibi istifade ederler. Bu gibi müş
terek yerler hiçbir köy sınırı içinde kalmıyorsa 
buralarda istifade «den köyler tarafından müş
tereken. korunup her köyün sınır, kâğıdında bu 
haklar açıkça yazılır. Bu yerlerin bakım ve ida
me gibi masrafları bunlardan istifade eden 
köyler tarafından müştereken sağlanır. 

MADDE 10. — iki ve daha ziyade köyler ara
cında çıkan hudut, mera, yayla, orman ve bal
talık sınır anlaşmazlıklarının ve bu gibi müş
terek işlerin halli idare kurullarına aittir. Bu 
kurullar hu işleri geçen maddeler hükümlerine 
göre hallederler. Köyler mülkiyet ve intifa iddi
aları için mahkemeye gitmekte serbestirler. 
Mahkemeye intikal eden ihtilâfları îdare 
Kurullarının halletmeye yetkileri kalmaz. Yal
nız mahkemeye intikalinden evvel verilen karar
lar mahkemece aksine karar verilmedikçe yü
rürlükte kalır. 

Anlaşmazlıkların halli bir karara bağlanmca-
y& kadar her türlü niza ve kavgaların önünü 
kesmek üzere bucak müdürü, kaymakam ve va
liler tarafından lüzumlu görülen tedbirler alınır. 

MADDE 11. — İki ve daha fazla köylerin 
su ve sulama ihtiyaçlarını sağlıyan suların dü
zenlenmesi ve dağıtılması işi bir ilce dâhilinde 
ise o ilce ve bir il içinde birkaç ilce arasında 
ise o il idare kuruluna aittir. 

îki ve daha fazla illeri alâkalandıran sula
rın tevzi ve taksimi işi ilgili illerin idare kurul
ları uzlaşamadıkları takdirde içişleri ve Baym-
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dirlik Bakanlıklarınca müştereken düzenlenip 
illere bildirilir. 

Bu hususlarda çıkacak anlaşmazlıkları da bu 
merciler hallederler. 

Bölüm : IV 

Köy iskân ve inşaat sahası 

MADDE 12. — Bu kanun yürürlüğe girin-
rince her köyün kendi yapı yerleriyle halka ait 
çerçeveliyen iskân ve inşaat sınırlan köy ihtiyar 
ev, ahır, samanlık ve dükkân gibi köy yapılarını 
meclisi tarafından köyün ekonomik ve coğrafi 
şartları göz önünde bulundurulmak şartiyle bir 
saha üzerinde gösterilir. Ve taş dikilmek süre
siyle vesair yollarla belli edilir. 

Bu iskân sınırını gösterir bir kroki çizilir. 
Köyde iskân sınırı içinde kalan yerlerle bu 

sınırlara bitişik en çok 200 metre mesafeye ka
dar yerlerde konut olabilecek yapılar yapılması
na köy muhtar ve ihtiyar meclisince müsaade 
verilebilir. Bu sahanın haricinde inşaat yasaktır. 

Bağ" ve behçelerde yapılacak yazlık evler ve 
kulübelerle ağıllar ve yayla evleri bu hükümden 
hariçtir. , 

MADDE 13. — Köyün iskân ve inşaat sahası 
dâhilinde ihtiyacı olanlara bina yapmak için kö
yün orta malı arsalarından ihtiyaca yetecek mik
tarını tefrik suretiyle bedeli mukabilinde satma
maya ihtiyar meclisleri yetkilidir. 

MADDE 14. — Köyde yapılacak ve onarıla
cak yapıların yer sarsıntısı bakımından sağlam 
ve dayanıklı malzeme ile yapılmasını muhtar ve 
ihtiyar meclisi sağlar. 

MADDE 15. — Bir köyde iskân yerinin ge
nişletilmesi icap ederse ilçelerde kaymakamın. 
merkez ilçesinde valinin ihtiyar meclisinin bu 
husustaki kararını tasdik ettikten sonra seçe
ceği bir zatın riyaseti altında hükümet hekimi, 
Bayındırlık mühendisi veya fen memuru, tarım 
müdür veya memuru ve bir bucak müdüründen 
mürekkep heyetin köy ihtiyar meclisiyle birlik
te yerinde yapacağı inceleme üzerine iskân sı
nırları lüzumu kadar genişletilir. Yeni sınır bu 
heyet tarafından yerinde saha üzerinde gösteri
lir ve köy iskân sınırı bu yeni hududa göre 
tadil olunur. 

MADDE 16. — Köy iskân yeri sınır kâğıt
ları köy ihtiyar meclisi ve köy iskân yeri sınır 
tadil kâğıtları tadil heyeti tarafından ikişer 
nüsha olarak yapılıp tasdikli nüshalarından bi
rini köy idaresinde, ikincisi il veya ilce idare 
kurulunda saklanır. 

MADDE 17. — Dağlık ve taşlık veya ço
rak mmtakalarda sağlık durumu bozuk serler
de toprağın teşekkülü ve verim kaabiliyeti ve 
yaşayış zorluğu icabı toprağa tâbi olarak hal
kın dağınık yaşamak mecburiyeti bulunduğu 
yerlerde köy iskân yeri sınırı çizilmez; ancak 
bu gibi köyler her il ve ilçede idare kurulunca 
tesbit olunup ayrıca ilân olunur. 

Bölüm : V 

Köy işleri 

MADDE 18. — Köye ve köylüye ait işler 
şunlardır: 

A) Sağlık işleri: 
1. Sıtma yapan su birikintilerini ve çamur

ları kurutmak (Sıtma Savaş Kanunu hüküm
lerinden de istifade olunur.) 

2. Köye temiz membalardan kapalı yoldan 
içilecek su getirmek ve çeşme yapmak, köyün 
içtiği su kapalı yoldan geliyorsa yolunda delik 
deşik bırakmamak ve delik deşik açılmasını 
meni ve takip etmek,, mezarlıktan veya süprün
tülük ve gübrelikten geçiyorsa yolunu değiş
tirmek, çeşmelerle çeşmelerin hazne ve yalak
larını muhafaza altına almak ve muslukları ta
mam bulundurmak, 

3. Köylerdeki kuyu ağızlarına yarım met
re yüksekliğinde bilezik yapmak ve etrafını iki 
metre eninde harçlı döşeme ile çevirmek. 

4. Çeşme, kuyu ve pınar başlarında güb
re, süprüntü bulundurmayıp daima temiz tut
mak ve fazla sular etrafa yayılarak bataklık 
yapmaması için akıntı yapmak, 

5. Köyün her evinde üstü kapalı kuyulu 
veya lâğımlı bir hela yapmak ve köyün münasip 
yerinde de herkes için kuyusu kapalı veya lâ
ğımlı helalar yapmak, köyde imkân varda akın
tılı lâğım ve kehriz tertibatı yaptırmak; 

6. Köyde umumi hamam ve çamaşrjık yap
tırmak ve köye bir buğu sandığı almak, (Köy 
hamamı ve çamaşırlığı ile buğu sandığı yerleri
nin ve umumi helasını Sağlık ve Sosyal Yardım 
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Bakanlığınca verilecek örneğe göre bir arada 
yapmak daha iyidir.) 

7. Köyde evlerin etrafını ve köyün sokak
larını temiz tutmak, ve her ev kendi evinin önü
nü süpürmek, 

8. Köye umumi mezarlık temin etmek, me
zarlıkların etrafını hendek veya çitle çevirip 
içine hayvanların girmesine meydan bırakmamak, 
mezarlıkların içini temiz tutmak ve ağaçlandır
mak, (Köylerdeki vakıflara ait mezarlıklar köye 
parasız bırakılır.) 

9. Her köyde hayvanların gömülmesine mah
sus bir yer ayırmak ve ölen hayvanları bu yere 
gömmeye köylüyü mecbur tutmak, 

10. Evlerden dökülecek pis suların kuyu, 
çeşme ve pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp 
gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak, 

11. Köyde kasaplık hayvanlar için bir kesim 
yeri yapmak veya temin etmek, 

B) Bayındırlık işleri: 
1. Köy içindeki yollar ve sokakları korumak 

ve ihtiyaca kâfi gelmiyenleri genişletmek ve lü
zumlu görülen yerlerde yenilerini açmak ve kabil 
olan köylerde köyün bir başından öbür başına 
kadar iki yo)l yapmak bu yolları ve sokakları 
kaldırımlamak, 

2. Köyün en münasip yerine köy meydanı 
açmak, (Köy konağını, cami, okul gibi resmî bi
naları ve köy çarşısını bu meydan etrafında top-
lamıya çalışılmalıdır.) 

. 3. Köy sınırı içindeki yolları ve köprüleri 
motorlu vasıtaların geçebileceği şekilde yapmak 
ve onarmak (Mezruat ve mahsulâtın toplu bu
lunduğu yerlere giden yollarla yayla yollarını 
buralardan faydalananlara onartmak.) 

Bundan başka Devletçe hazırlanacak progra
ma göre komşu köylerle birlikte kendi köylerini 
Devlet yoluna bağlıyacak müşterek bir bölge yo-. 
lunun Devletçe inşasında birlikler tarafından 
tesbit edilecek imace ile nezaretçi mühendis ve 
fen adamlarının göstereceği şekilde çalışmak, 

Her sene bu bölge yolunun onarım ve bakı
mında kendi hissesine düşen kısımda çalışmak, 

4. Köy konağı yapmak ve mevcudu onarmak 
(Koy konağı en aşağı muhtar ve köy ihtiyar mec
lisinin vazifelerini görebileceği bir oda, bir mi
safir odası ve bir kitaplığı ihtiva etmelidir.) 

5. Yürürlükte bulunan kanunlar gereğince 
yapılacak köy okuluna imece yardımı yapmak ve 
mevcudu onarmak, 

6. Cami ve mescit yapmak ve mevcut ise 
onarmak, 

7. Köyde imkân varsa bir otel veya konut 
odası yapmak, 

8. Nalbant, demirci, arabacı, bakkal gibi 
köye lüzumlu işler ve sanatlar için dükkânlar 
yaptırmak, 

9. Pazar ve çarşı yerleri yapmak, 
10. Köy evlerinde ahırları odalardan ayrı 

bir yere yaptırmak, 
11. îmkân elveren köylerde Hükümetin 

yardımı ile köyün imar plânını yaptırmak, 
12. Köylüye güreş, binicilik, cirit, avcılık 

ve nişan talimleri gibi spor ve oyun yerleri yap
tırmak, (Ve bunları teşvik -etmek, at koşuları 
yaptırmak), 

13. Köy Hayvanlarının içecekleri sulara ait 
sıvatları temin etmek; 

14. Köyün sulanması kabil topraklarını su
layacak arklar yapmak sulamayı temin ve idare 
•etmek, 

15. Büyük sular üzerinde geçit için kayık 
vaya sallar yapmak, 

16. Sel basan yerleri selden kurtarmaya 
çalışmak, 

17. Köy içini veya tarlalık, bağ ve bahçe
liklerini, çayırlarını basacak durumda bulunan 
sel yataklarını köyün her işinden önce imece 
ile ve sair yardımlarla Zarar vermiyecek hale 
getirmek, (îki veya daha fazla köyün zarara 
uğratan sel yatakları ve taşan dere, çay ve ır
makların taşmalarına saik olan yarıntıların 
köy idarelerine her şeye tercihan zarar vermi
yecek hale getirmye ve bunları her vakit zarar 
vermiyecek halde tutturmaya vali ve kayma
kamlar mecburdurlar. Köylünün mal ve insan 
kudreti kâfi gelmiyen yerlerde bu konuda 
Devletdn ve ilin mevcut vesait ve imkânlariyle 
yardımda bulunmaları mecburidir.) 

18. Köy için tenviratı yapmak, 
. C) Ekonomi ve tarm ve yetiştirme işleri: 
1. Köy için nalbant, demirci, arabacı, dül

ger. kalaycı, ayakkabıcı, berber, sağlık koru
cusu, ebe, hayvan sağlık korucusu ve ziraat aşı
cısı yetiştirmek, 

2. Köyde boş zamanlarda erkeklerin ve ka
dınların birer sanatla da meşgul olabilmelerini 
temin edebilecek tedbirler almak, ustalar ve öğ
renciler tedarik etmek ve köylünün kendi el-
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— 10 — 
biselerini kendileri dokumalarım ve dikmeleri
ni temine çalışmak* 

3. Köye süt sanatlarım sokmak, 
4. Kağnıları dört veya iki -tekerlikli araba

ya çevirmeye çalışmak ve köy parası ile'araba, 
sabâri ve diğer zîrâât' al-etleririî yapacak ve 
onkrâc'ök bir tezgâh açtifip köy namına idare 
ettirmek, 

5. Köy hayvârJârinV İsla"!* edeleek ve köy
lüye' iyi hâyvatt bakımto öğreteoek tedbirler 
almak, iyi cins boğa, aygır, tekey köç; kümes 
hayvanları ve saire sâtin almak ve aldırmak ve 
bunlar için bakım evleri yaptırmak, 

& Köyde ziraati; bagcıiıği ve ber türlü bah
çeciliği ilerletebilmek üzere köye iyi cins tohum 
ve aşı, fidan teminine çalışmak, imkân görülürse 
tecrübe tarlası, bağı ve bahçe ve fidanlık ve fide
lik' yaptırmak ve yaptırtmak, 

7. Köyün ihtiyacına kâfi- veya hiç ormanı 
yoksa köye bir orman veya koru yetiştirmek, 
(Her köyün en az beş hektar ormanı olacaktır) 
ve mevcut olanı korumak ve büyütülmesine çalış---., 
mak, köy içini ve yollarını ağaçlandırmak, 
(Köylü her yıl nüfus başına bir ağaç dikecek ve 
bu=ağaçları yetiştirecektir);' 

8. Köye otlak, harman ve orak makineleri, 
pulluk, traktör ve yağ makineleri ve diğer lü
zumlu ziraat aletleri ve edevatı almak ve alın
masını teşvik etmek, 

'.).. Köye ortaklama değirmen yapmak veya 
değirmen makinesi getirtmek, 

10. İmkân ve ihtiyaç olan köylerde köylü için 
suni gübre getirtmek, 

11. • Ekimlere, mahsule, yemişli ve yemişsiz-
ağaçlara, bağlara ve bahçelere zarar veren her 
türlü hayvan ve haşerelerle savaşmak, 

12. Köy sınırı içindeki yabani ağaçları aşı
latmak, 

13. Köyün sulanması kabil topraklarını su
layacak arklar yapmak* sulamayı temin ve idare 
etmek, "•* 

14. Sel ve su tahribatına uğrıyan araziyi 
kurtarmaya çalışmak, (Bu işlerden özel kanunla
rında hüküm bulunanlar o hükümler dairesinde 
yapılır.) 

D) Kültür işleri sosyal yardım ve dayanış
ma : 

Okul arsası temin etmek, (Oyun yeri dâ-

Ökul binaları', öğretmen ve sağlık memu-

( S. Sayısı 

ru evleriyle bunların müştemilâtının inşaatında 
çalışma mükellefiyeti uygulanması suretiyle yar
dımda bulunmak, 

3. Köy okuİu binaları ile öğretmen ve sağlık 
memuru evlerinin daimî bakımı ye onarımını sağ̂ -
lamak, 

4. Köy okulunu, tesis eşyasiyle ders araç; ve 
gereçlerini, ısıtma .ve aydınlatma gibi daimî ih
tiyaçlarını temin etmek, 

5. Köylü vatandaşların öğrenim çağındaki 
çocuklarını muntazaman okula göndermek, bun
ların kitap ve ders levazımın satınalmak, 

6. Köyde henüz okuma yazma bilmiyenlerin 
akşam okullarına devamını sağlamak, okuma yaz
ma bilmiyenleri okuma yazmaya teşvik etmek,; 

7. Köyde, halka faydalı olacak dergi ve ki
tapları getirtmek ve kitaplık kurmak, 

8. Bilgi ve görgülerini artırmak üzere köy
lerde veya ilce merkezlerinde açılacak çeşitlime!^ 
lek kurslarına adam göndermek, 

9. özel kanunu gereğince okulunbıtîişlğinâe 
veya yakınında uygulama bahçesi sağîâmâE?. 

10. Mahallî şartlama ûyfufc spor" faaify6Öe^ 
rini yapmak ve ğehçlîği1 spora teşvik:,etnıek vW; 

lüzumlu spor sahalarını kurmak 've gerekli spor1 

malzemelerini almak, 
11. Hususi kanunlarda yer aîln millî eği

timle ilgili diğer hizmetleri yap"mak;; 

12. Köy halkından askerde buluriaii erlerin 
ve bakacağı «lmıyan öksüz ve yoksuÖâTÖ'tİrfâ^' 
barın, bağ ve bahçelerini imede ile sürüp "ekmek 
ve harmanlarını kaldirhiak, 

13. Köyün fakir ve kimsesiz çocuklarına sün
net ettirmek ve fakir kızİâri evlendirmek, fuka
ra cenazelerini kefenliyerek kaldırmak, 

14. Yanan ve yıkılan fakir köylü evlerinin 
yapılmasına yardım etmek ve ettirmek, 

15. Köy adına bir ambar yapmak veya ki
ralamak, imece ile ekilecek veya başka suretlerle 
temin edilecek mahsulleri saklamak ve bunları 
lüzumu halinde köy fakirlerine parasız ve ihti
yacı olan çiftçilere paralı yahut ödünç vermek 
ve harman zamanında "bu alacakları tahsil- etmek. * 

16. Köyün fakir hastalarını tedavi içm has* 
tanelere göndermek, 

E) Diğer işler: 
Bu kanunda yazılı olmayıp köyün ve köylü

nün ihtiyacı bulunduğu ihtiyar meclisi • kafaf^l*--
tcsbit edilen işleri yapmak, 
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Bölüm : VI 

î$ prpgrçmlan 

"MADDE 19. — Köye ve köylüye ait yukarda-
vki maddede yazılı işlerden her köyün malî imkân
larına ve ihtiyaçlarına göre hangilerinin yapıla
cağını her seçim dönemi başında ihtiyar meclisi 
bir kararla tâyin ve bunları dört yıllık iş prog
ramı halinde tesbit ederek bucağa bağlı köy muh-

' tarlan bucak münürlüğü yolu ile ilce ve il mer
kezine bağlı köyler ise doğruca ilçede kaymaka
ma ve ilde valiye bu karar ve programdan, birer 
örneğini verirler, bu programları vali veya kay
makam ya aynen veya gerekli tadilleri yaparak 

^tasdik ederler, onların tasdiki ile kesinleşen iş
ler köyün mecburi işlerinden sayılır. 

MADDE 20. — ;Mti!htar ve ihtiyar meclisi ye
ni sej^ldiklerinde Üç ay içinde 4 yıllık iş progra
mı tanzim edip bucak müdürlüğüne, 'kaymakam
lığa veya il makamına vermeye mecburdurlar. 

Yeni program tasdik edilip -gelinceye -kadar 
.eski programın uygulanmasına devam olunur. 

Henüz "program yapılmamış köylerde yeni 
program yapılıncaya kadar ihtiyar meclisi kara-
îiyle.tesjîit edilen iğler yaptır. 

fiskî programlarda bitirilmemiş olan işlerin 
yeni programlara alınması mecburidir. Ara se
limlerde iş başına gelen muhtar ve ihtiyar mec
lisi eldeki tasdikli programı tatbik ederler. 

MADDESİ. — Tasdikli iş programlarma 
-giren işlerin yapılması mecburidir. -Her yıl 
bunlar için köyün -para ve imece -kudretine ve 
ihtiyacın derecesine ve önemine göre köy bütçe
sine kâfi ödenek konulur v 

MADDE 22. — Kaymakam ve valilere yeri
len köy iş programlarının 19 ncu maddeye göre 
tetkik ve tasdik muamelelerinin bir ay içinde 
bitirilerek muhtaralara tebliğ edilmiş olması • 
mecburidir. 

Bucaklara tâbi köylerde tasdikten önce bu
cak müdürlerinin mütajlâası alınır. 

MADDE 23. — Acele veya olağanüstü hal- \ 
lerde tasdikli programlarda tadilât lâzımgelirso ' 
bu tadilât ancak vali tarafından yapüabilir. 

Tadilât talebi ihtiyar meclisi karariyle nıulı- I, 
ttar tarafından vçya bucak müdürü ve kayma
kam parafından yapılabilir. 

Bölüm : VH 

Kpy gŞirleri, giderleri ye incece 

MADDE 24. — Köy gelirleri şunlardır: 
1. İlmühaber ve mazbatalardan alınacak 

harç ye ücretler, fFşfcrihaİ mazbatalarından, 
evlenme, doğum, ölüm ilmühaberlerinden, yok
sul yetim ve dullara ait yoklama kâğıtlarından 
mühürleme ücreti alınmaz.) 

2. Köy sınırları içindeki taş, kireç, tuğla, 
kiremit, toprak, kum, kil, çakı<l ve benzerleri 
ocaklardan taşocakları nizamnamesine göre âlına-
eak paralar, (4268 sayılı Kanunun 2 nci madde 
siyle özel idarelere terkedilmiş ocaklara ait mu

karrer ve nispî resimler 'köy -idarelerine devro-
lunmuştur.) 

3. Çay ve nehirler üzerindeki kayık ve şal-
. 1ardan ve köy tarafından kurulan iskelelerden 

alınacak paralar, 
4. Köy sınırları* içindeki orta malı otjak ve 

meraların köy ihtiyar meclisince belirtilecek ih
tiyaçtan fazlasının kira paraları, 

5. Satılmak üzerce köy sınırı içinde kesilen 
hayvanlardan alınacak zephiye resmini» -tamamı, 

6. Köy sınırı içinde şaldan hayvanlardan 
alınacak iktisap r,esmi, 

7. Pazar, panayır kurulan köylerde satıcı
lar tarafından işgal olunan yerlerin .mejtre karesi 
üzerinden 10 kuruşu geçmemek üzere ihtiyar 
meclislerince tanzim olun,acak tarifelere göre 
alınacak gündelik sergi resmi, 

' 8. Köye mensup olup Belediye kanunu M-. 
kümlerine tâbi olmıyan motorlu nakil vasıta
larından ve bisikletlerden ve köy sınırı için
deki liman ve göllerde çalışan motorlu, mo
torsuz deniz küçük nakil vasıtalarından köy 
ihtiyar meclislerince tanzim edilecek tarifelere 

" göre alınacak resimler, 
9. Köy sınırları içindeki kaplıca ve ma

den suları hasılatı, (şimdiye kadar Maliye, 
özel tdare, Belediye, Vakıflar ve şahıslar tara
fından usulü dairesinde elde edilenler hariç
tir.) 

10. Köy teşebbüsleri hasılatı, * 
11. İstikrazlar, 
12. Köy gelirlerinden takside bağlı olan

ları taksit zamanlarında ödemiyenlerden alına
cak •% 10 cezalar, 

13. Köyler tarafından idare edilen sular* 
dan alınacak paralar, 
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14. Oyun alet ve vasıtalarından kanuna 
göre alınacak resim, 

.15. 4759 sayılı Kanuna göre tiler Banka
sından köye ayrılacak pay, 

16. Aydınlatma resmi, 
17. inşaata izin verme harcı, 
18. Numara, levha ve reklâm resmi, 
19. Bu kanun hükümlerine ve diğer ka- j 

nunlara göre alınması köye bırakılan para ce- i 
zaları, 

20. Köy namına yazılı emlâk, arazi ve mü-
essesat hasılatı, 

21. Köy işlerine tahsis edilen vakıf mal
larla av'ariz gelirleri, 

22. Köy namına ektirilecek tarla ve bah- j 
çelerin gelirleri, 

23. Genel, katma, özel îdare ve Belediye 
bütçelerinden yapılacak yardımlarla her türlü 
bağışlar', . .... 

24. imece kıymet tutarları , , 
25. Salma parası, 
26. Türlü hasılat, 

• MADDE 25 — A) Köylünün kendi el eme-^ 
ğiyle görülebilecek köy işleri 18 den 60 yaşın-
daki (18 ve 60 dâhil) köyde oturan köy erkek
leri tarafından yapılır. îmece köylünün kendi 
vasıtaları ile (kazması, küreği, arabası, sabanı 
ve sair aletleriyle) bizzat köy işinde çalışması
dır.- '• j 

B) • imece köy ihtiyar meclisinin kabul 
edeceği ya nüfus, hane ve çift hayvanı esas
larına veya bunların ikisine veya birine göre 
tevzi ve her kese müsavi yolda sıra ile tatbik 
olunur. Bunun için köyde imece defteri tutmak 
ve imeceye gelenleri oraya yazmak ve çalıştık
ları günleri göstermek mecburidir. Bunlardan 
Yol Mükellefiyetinden müstasna olan fakir ma
lûl ve fakir sakatlar imeceden hariç tutulur. 
Ancak hizmetkâr kulananlar imeceye ithal olu
nurlar Çift hayvanı araba veya sabanı ile bir
likte çalıştırılanların bir günlüğü iki günlük 
hesap olunur. 

C) Köylü imecede kendi işinde çalıştığı 
gibi verimli çalışmaya mechurdur. imecede işler 
herkese kesenek olarak verilir. 

D) Köylü imeceye ancak ihtiyar meclisi ka-
rariyle gider, ihtiyar meclisinin yapılmasını 
kabul ettiği işlerde ve kabul ettiği miktarda 
çalışır. Ancak yapılması kabul olunan işler tâ-
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yin olunan günlerde ikmal edilememiş ise bu 
işin ikmaline kadar ihtiyar meclisi -karariyl* 
imecenin devamı gerekir. Fakat imece miktarı 
bir yılda en çok 20 günü geç-emez. Yalnız -sel 
basması ile bozulan sulama kanallarının, su 
yollarının yapılması veya onarılması, köprü yı
kılması, yol çökmesi ve yangın gibi müstacel ve 
tehlikeli hallerde bu tehlikelerin giderilmesi 
için muhtarın emri ile de ayrıca imece tatbik 
olunur. 

E) Müstacel ve tehlikeli haller ile su ve 
sulama işleri müstesna olmak üzere çiftçilik iş
lerinin hazırlandığı zamanlarda ve ekim, çapa, 
orak, demet, çekme ve harman zamanlarında 
imece yapılmaz. •'. :. . -
. F) imeceye köylüyü muhtar çağırır, işe 
muhtar gönderir, işleri muhtar dağıtır, imece 
icraatından muhtar sorumludur. 

G) İmecede bedenen çalışmak esastır. An
cak imece zamanında köyde bulunmıyan . ve 
imece gününde mazereti olup da gelmiyenlerin 
gündelikleri köyün rayicine göre köy ihtiyar 
meclisince tesbit edilerek mükelleften alımr. 
Mazeretsiz olarak gelmüyenlerden gündelik mik
tarı iki misli olarak tahakkuk ettirilerek tahsil 
olunur ve işin aksamaması için de imeceye gel-
miyenin yerine işçi tutularak köy sandığından 
parası verilmek suretiyle o iş görülür. 

MADDE 26 — A) Gelirleri, köy işlerinde 
vazifeli olanların gündelik,.aylık ve yıllıklarına, 
köy malları masraflarına ve tasdikli iş program
larının paralı kısımlarına yetmiyen köylerde en 
yüksek haddi 20 lirayı aşmamak üzere ihtiyar 
meclisi karariyle köylüye ve köyde maddi alâ-

-kas' bulunanlara salma salınır. •• • . 
B) Salma köyde oturanlar için hane başına 

-tevzi edilir' Bir hanede oturanların kendilerine 
ait gelirleri olduğu takdirde bunlar dahi ayrı 
hane sahibi sayılırlar. Köy ihtiyar meclisince. 
salma tevzi edilirken her hanenin tevdie kud
reti ve geliri göz önünde tutulur. 

O) Köyün dışında oturup da -köy sınırları 
içinde toprak, bina ve hayvan gibi maddi alâ
kası bulunanların salma miktarı, o köydeki alâ
ka ve istifadelerinin derecesi nispetinde tesbit 
olunur. 

Köy halkından olmayıp ve keyde malı bu
lunmayıp ancak altı aydan beri köyde oturan ve 
iş yapanlardan kazançları üzerinden köylülerin 
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mükellef olduğu nispette salma alınır. , 
. *r Ç) Mükelleflere ne nispet dâhilinde salma 
tevzi edileceği ve bunun kaç taksitte ve hangi 
mevsimlerde tahsil olunacağı ihtiyar meclisi 

• karariyle tesbit olunur. 
D) Salma nakten tahsil olunur. Ancak 

ayniyat verenlerden ihtiyar meclisinin rayice 
göre takdir edeceği fiyat üzerinden ayniyat 
alınması da caizdir. Nakit veya ayın vermekten 
aciz oldukları ihtiyar meclisi karariyle sabit 
olanlardan yine ihtiyar meclisinin iş rayicine 
göre vereceği karar dairesinde emek ve iş ola
rak da tahsil olunabilir. 

E) Salma, ihtiyar meclisi tarafından B 
fıkrasına göre mart ayında tahakkuk ettirilip 
defteri köy konağı kapısına ve göz önü sayılan 
diğer yerlere asılmak suretiyle mükelleflere 
ilân olunur. 

ilân tarihinden itibaren mükellef 15 gün • 
içinde salmada, kanun hükümlerine uygunsuz
luk veya kendisine salman salmada nispetsiz
lik veya yanlışlık iddiasiyle itiraz edebilir. 

İtiraz muhtara yazı ile veya sözle yapılır. 
Sözle yapılan itirazlar bir deftere yazılır, ih
tiyar meclisi bu itirazları bir hafta içinde tetkik 
ederek bir karara bağlar. Ve kararı muterize 
tebliğ exler. 

Muteriz bu karara da kanaat etmezse 15 
gün içinde Bağlı bulunduğu idare Kuruluna 
itirazda bulunur, idare Kurulunun kararlarına 
karşı; söz yoktur. 

ihtiyar meclisi kararlarına itiraz birinci 
taksitin tahsiline mâni olamaz. 

Ot) Salma ve diğer köy gelirleri muhtar 
tarafından dip koçanlı ve müselsel numaralı 
tasdikli makbuz mukabilinde tahsil olunur. 
Mazeretsiz - taksit müddetini geçiren mükellef
lerden ihtiyar Meclisi karariyle % 10 fazla-
siyle tahsilat yapılabilir. 

Ğ) Köyün vazifeli adamlarının ücretleriy- • 
le mecburi işlerden başka hiçbir iş için ve 
hiçbir nam ve maksatla salma salmamaz. Bu 
suretle toplanan salmalar bu işlerden maada 
hiçbir yere ve hizmete tahsis olunamaz. 

H) Salma tahakkuk defterleri, makbuz 
dip koçanları, ihtiyar meclisinin itirazlara 
verdiği kararları havi defterler en az 10 yıl 
saklanır ve demirbaş eşya gibi seleften halefe 
devredilir. 

I) Taksit müddeti geçtiği ve istendiği 
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halde salmayı vermiyenlerden bu salma 119 
ncu maddeye göre tahsil olunur. 

MADDE 27. — köy sınırları içinde, köyün 
tarla, bağ, zeytinlik, dutluk, sebzelik, incirlik, 
portakallık, fidanlık, ve saire gibi gelir getiren 
orta malı arazi ve bahçesi yoksa Devlet veya 
özel idare elinde bulunan tapulu, tapusuz bu 
nevi arazi, bahçeler ve bu kabîl arazi ve bahçe 
de yoksa mümkün olan yerlerde köylüden satın 
alınacak veya kamulaştırılacak arazi veya bahçe 
köyün tüze,! kişiliği namına tapuya bağlanır. Ve 
köyün yardım tarlası veya bahçesi olarak tahsis 
ve muhafaza olunur. Bu yerleri her yıl imece 
ile sürdürüp ektirmek, biçtirmek, mahsulünü top
latmak, gelecek senenin tohumluğu ayrıldıktan 
sonra artanını satarak parasını köy sandığına 
yatırmak köy idaresinin işidir. 

MADD'E 28. — Köy giderleri şunlardır: 
1. Köy muhtarının köy işlerinde kullanıla

cak diğer vazifelilerin istihkakları, 
2. Programlı köy işlerine lâzım olan para, 

ayniyat ve imece tutarları, 
3. Köy namına alınacak malların bedelleri, 
-1. Vâdesi gelen borçlar, istikraz, taksit ve 

ve faizleri, 
5. Köy namına yazılı veya vakıflarına ait 

mülklerin tamir ve sigorta masrafları, 
6. Köy tüzel kişiliğini haiz tesis ve işletmele

rin idare ve idame masrafları, 
7. Köyün idare masrafları, 
8. Kanunlarla köye verilecek muayyen va

zifelerin yapılması için gereken masraflar, 
9. Yetiştirme masrafları, (imece hariç, köy 

bütçesinin % 4 nü geçemez.) 
10. Bu kanuna göre yapılması gereken tür

lü giderler, 

Bölüm : V m 

Bütçe , 

MADDE 29. — Köy bütçesi; bu kanuna göre 
köyün bir yıllık gelirleriyle giderlerini tahmini 
olarak gösteren ve bunların yılı içinde toplanıp 
kanunlarla tâyin edilen işlere ve hizmetlere har
canmasını gerektiren bir köy kararnamesidir. 

Köy bütçesinin uygulanması 12 ay olup Mart 
ayının birinci gününden başlar ve Şubat ayının 
son günü biter. Bu müddet içinde bütçeye göm 

y 
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yapılan tahsilat ye harcanan para, «mahsul ve 
imece tutarı bu yıl bütçesinin malıdır. 

Bu kanuna göre resim, harç ve ücret tarife
leri de bütçe içerisinde veya bütçe ile birlikte 
muhtar ve ihtiyar meclisi tarafından düzenlene
rek karar altına alınır. Bütçe ile birlikte köyün 
bağlı bulunduğu vali veya kaymakamın tasdi-
kmdan sonra uygulanır. 

MADDE 30. — A) Muhtarla imamın aylık 
ve yıllık ücretleri köy derneğince kararlaştıktan 
sonra köy bütçesi çiftçi mallarını koruma işle
rini, gelir ve giderlerini de içine almak suretiyle 
muhtar ve ihtiyar meçlisi tarafından Aralık 
ayında hazırlanır. Ocak ayında merkez ilçeye 
bağlı köylerin bütçeleri vali, ilçelere bağlı köy-
lerinki kaymakam tarafından incelenerek bir 
ay içinde tasdik olunur. Ancak: 

1. 28 nci maddede gösterilmiş yerlere kar
şılık konmamış ise diğer giderlerden kesilmek 
suretiyle bunlara ödenek konulması veya eksik 
miktarın tamamlanması, 

2. Köy vazifelilerinin aylık veya yıllıklarının 
evvelce-kabul edilmiş plan kadro kararlarından 
fazla ödenek konmuş olup ayrıca kadro kararı 
verilmemişi olursa bu fazlaların kaldırılması, 

+ * • • 1 • • 

6: İş programlarına gırmıyen işler ıçm öde
nek konmuş bulunur. Bu işlerde müstacel ve 
zaruri bulunmazsa bu ödeneğin iş programına 
dâhil işlere aktarılması, 

4. Bütçe kararnamesinde kanunlara aykırı 
hükümler konuılmuş jralunursa -bunların kaldı
rılması ve yapılması lâzımgelen işlere karşılık 
ödenek konulmamış ise bunların ilâve edilmesi, 
(Bütçeyi kaymakam veya vali tasdik etmiyerek 
ihtiyar meclisine geri gönderilirse gösterilen nok
sanlar en geç on gün içinde tamamlandıktan son
ra vali veya kaymakam bütçeyi tasdik eder.) 

B) Tevzi edilmiş salmalar âzami hadde çı
karılmamış ve iş programında gösterilmiş işlere 
kâfi ödenek konulmamış .bulunursa ek bütçe ile 
bu işlere ödenek ilâvesi köy idaresinden istene
bilir., 

0) Her ne suretle olursa olsun kanuni süre 
içinde tasdik ve iade edilmiyen bütçe kendiliğin
den yürürlüğe girer., 

D) Köy bütçelerinden bir fasıl üstünde m ad* 
deden maddeye nakiller ihtiyar meclisi kararı ile 
yapılır/. Fasıldan iasla nakiller bütçenin kabul ve 
tasdiki usulüne tâbidir 

MADDE 31. — Köy gelirleri son yılın tahsi
lâtına ve köyüjı iktisadi'durumuna-ve kanunlar 
ile gelirlerde yapılan değişikliklere göre hesap
lanarak bütçeye konulur ve bu kanun hükümle
rine uygun şekilde toplanıp harcanır. * 

Bedenen çalışmaların ^ündeMMeriyle aynen 
alınacak mahsul ve malzemenin ortalama kıymet
leri bütçede gösterilir. _ 

MADDE 32. — Aşağıda yazılan giderlerin Jber 
şeyden önce köy bütçelerine kpnması mecburi
dir. 

A) Köy muhtarlarının ye imamlarının köy 
. derneğince kararlaştırılmış aylık, yeya yıllıkları, 
(Bu ücret ister para, ister ayın, ister emek olsun 
bütçeye konmak suretiyle verilir.), 

B) Köy vazifelilerinin kararlaştırılmış aylık 
veya yıllıkları (Kâtip, korucu, sığırtmaç ve di
ğer hizmetliler), 

0) iv oy istikrazlar mm faiz ve taksitleri ve 
diğer köy borçları, 

Bölüm IX 

Setçim işleri 

MADDE 33. — Köy ^uMar ı ve köy ihtiyar 
meclisi üyeleri, 35 nci maddede yazıli5«eç®ıeti^k 
niteliğini haiz seçmenler tarafında© ve36neı mad
dede yaz lı seçilme niteliğini haiz kimseler arasın
dan dört yıl için seçilir. 

Seçim her dört yılda bir Kasım ayının illt••&*• 
zar gününde yapılır. 

Seçimin iptali, istifa veya işten el çekfeiime 
suretiyle veya her ihangi bir şekilde dağılma ve
ya münhal vukubulunca yapılacak seçimlerle i$ 
başına geçecek muhtar veya köy ihtiyar meclisi 
üyeleri eksik kalan müddeti tamamlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler yeniden seçi
lebilir. 

MADDE 34. — Nüfusu 1 000 e kadar plan 
köylerde köy ihtiyar meclisine 4, binden yukarrı 
olanlarda da 6 asıl ve bu kadar da yedek üye 
seçilir. 

Nüfusu 150 den aşağı olan müstakil köyler 
muhtardan başka ihtiyar meclisine iki asıl' jpe 
iki yedek üye seçerler. Yedek üyeler seçimde 
asıl üyeliğe ayrılanlardan sonra en çok oy alan
lar arasından ayrılır. 

MADDE 3.5. -—îÇöy muhtarını <̂ e köy ihü-
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yar- meclisi ürelerini seçecek olanların aşağıda
ki nitelikleri haiz olmaları lâzımdır: 

1. Türk vatandaşı olmak, 

t 2. — Köy kütüğüne kayıtlı olmak veya se
çim Başlamadan önce en az altı ayden beri köy
de yerleşmiş bulunmak, 

3. 18 yaşını doldurmuş bulunmak, 
4. Ağır hapis cezası ile hükümlü bulun

mamak, 
5. Fiilen silâh altında bulunmamak, 

MADDE 36. — Köy muhtarlığına ve köy 
ihtiyar meclisi üyeliğine seçilecek olanların 
aşağıdaki nitelikleri hâiz olmaları lâzımdır: 

1. 35 nci maddede yazlh seçmen olmak şart
larını haifc 'Olmak) 

2. 22 yaşını bitirmiş otmâfc; 
3. Hırsızlık, sahtecilik, delâıidirıcilık, inan

cı köffîyt kullanma, ihtilâis ve dolanlı iflâs suç
larından dolayı eşiti hükümlülüğü bulunmamak 
ve hu suçlardan ve ağır hapis cezasını müstel-
zim suçlardan dolayı halen kovuşturma altında 
olmamak, . t. 

4. Devlet, özel idare, belediye ve köyün ve 
imtiyazlı şirketerin aylıklı veya ücretli memuru 
ve müstahdemi olmamak, 

5. Köy; işlerinin mütaahhidi veya müteahhi
din kefili veya ortağı olmamak ve bu cihetler
den köye borçlu bulunmamak, x 

6. Milletvekili,- genel meclis ve belediye 
üyesi bulunmamak; 

MADDE 37. — Kaymakamlar veya valiler 
seçim yılında Eylül ayının 15 nci gününde köy
lere, son gehei nüfus :sayımı neticesine göre ka
çar köy ihtiyar meclisi uyeM seçeceklerini teb
liğ ederler. 

MADDE 38. — Seçimin yapılacağı yılda köy 
ihtiyar meclisi Ekim ayı başında köyde seçmen
lerin 5545 sayılı Kanunun 14, 17, 18 26 ncı mad
delerine göre defterini yapmaya başlar. Aynı 
zamanda seçilme hakkına sahip olanların 
da defterlerini ayrıca hazırlar. Bu defterlerin 
en az üçer nüsha olarak Ekim ayının sekizinci 
gününe kadar hazırlanmış, olması lâzımdır. 

Ekim aynım 12 nci günü gerek seçmenlerin 
ve eğerek seçileceklerin defterleri asılır. Bu def
terlerden bir nüshasının köy konağı veya cami 
kapısına yahut köyün meydanına, köyün ayrı 

mahalleleri varsa o mahallelerin herbifîne asıl
ması mecburidir. 

Defterler üç gün asılı durur. Bu müddet için
de seçmenlerin veya seçileceklerin ad "ve soyad
ları ve yaşları, oturdukları yer defterlere yanlış 
veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ve
ya bu defterlere girmemesi lâzımgelenler yâzitlmış 
olduğuna dair ilgililer veya diğer kimseler iti
raz edebilirler. 

îtiraz köy ihtiyar meclisi tarafından incele
nip doğru görülürse bir kararla defter düzelti
lir. İtirazı doğru görülmezse reddedilip muterize 

- bildirilir. 
îtirazlarm incelenip karara bağlanması ve 

ret halinde muterizlere bildirilmesi işi Ekini 
ayının 20 nci günü akşamına kadar bitirilmiş 
olması şarttır. . 

MADDE 39. — Köy ihtiyar meclisine yapı
lacak itirazlar yazı ile de sözle de yapılabilir. Söz-
le yapılan itirazlar, varsa köy kâtibi yoksa ihti
yar meclisinin memur edeceği kimse tarafından 
bir deftere yazılıp muterize imzalattırılır ' veya 
parmak bastırılır. 

MADDE 40. — itiraza, müddeti içinde Ce
vap verilmemişse veya itirazın yerinde olmadığı 
bildirilmişse muteriz, 5545 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince seçim bölgesinin bağlı bu
lunduğu sulh yargıçlığına 5 gün içinde baş vu
rabilir. Sulh yargıcı itiraz hakkında 3 gün için
de kesin karar verir. Ekim ayınıh son günü ge
rek seçmenlere ve gerekse seçilme niteliğini haiz 
seçileceklere ait bütün defterler katî şekilde se
çime hazır bir halde bulundurulur. 

MADDE 41. — 5545 saydı Milletvekilleri Se
çimi Kanununa göre kurulacak ilce seçim kurul
ları köy muhtarı ve ihtiyar meclisi seçimini yap
tırmak ve seçim işlerini düzenlemek ve idare et
mekle görevlidirler. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce köy 
muhtarlığının her hangi bir sebeple inhilâli veya 
köy ihtiyar meclisinin boşalan üyeliklerine yedek 
lerin getirilmesinden sonra dahi ihtiyar meclisi 
seçili üye sayısının yarısından aşağı düşmesi hal
lerinde muhtarın yenilenmesi veya noksan üyelik
lerin yedeklerle birlikte tamamlanması için ilgili 
ilce seçim kurulu oy verme gününü en az 15 gün 
önce belirtir ve ilân eder. Muhtarlığın inhilâlinde 
birinci üyenin ve üyeliklerin inhilâlinde muhta-
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rın, hem muhtarlık, hem de üyelikler beraber in-
hilâl etmişse eski muhtar veya eski üyelerden 
en çok rey alanlarının bağlı bulundukları ilce 
seçim kuruluna keyfiyeti bir hafta içerisinde yazı. 
ile bildirmeleri mecburidir. 

Muhtarlığın inhilâlinde muhtar seçimi yapı
lıncaya kadar birinci üye, birinci üye yoksa on-' 
dan sonra gelen üye muhtarlık v a z i f e l i muhtar 
vekili olarak görür. 

MADDE 42. — Seçim 33 ncü maddede belir
tilen günde saat 8 den 17 ye kadar sandık kurulu 
huzurunda aşağıda yazılı şekilde yapılır. 

1. Seçim başlamadan önce oy sandığı sandık 
kurulu huzurunda açılıp içinde birşey bulunma
dığı- oradaki seçmenlere gösterildikten sonra ka
patılır. îki kilitle kilitlenir ve köy mühürü ile 
mühürlenir. Anahtarların birisi sandık kurulu 
başkanında diğeri üyelerin aralarından seçeceği 
birinde kalır. 

Sandık bu suretle kapanıp mühürlendikten 
sonra oy verme yerine konur. 

2. Seçmen sayısı ne olursa olsun, her muh
tarlıkta bir oy sandığı bulunur. 

3. Seçmenler; biri muhtar diğeri köy ihtiyar 
meclisi üyelerine mahsus olmak üzere oy sandığı
na ayrı ayrı zarflar içinde iki oy puslası atar
lar. Bu zarfların üzerine muhtar veya köy ihti-
yar-meclisi seçiminden hangisine taallûk ettiği 
önceden ilce seçim kurulunca işaretlenir. Bu 
işaretleri ihtiva etmiyen zarflar açılmaksızm 
saklanır ve keyfiyet bir tutanakla tesbit edilir. 

4. Seçmen kapalı oy verme yerinde dilediği 
oy puslasını zarfa koyup kapattıktan sonra 
zarfı dışardakd oy verme sandığına atar, sandık 
kurulu başkanı oyunu atan seçmene listedeki 
adı hizasına imzasını attırır, imzasını atmasını 
bilmiyen veya her hangi bir sebeple imza edecek 
durumda bulunmıyan seçmen sol elinin haş par
mağını basar. Bu parmağı olmıyan seçmenin 
hangi parmağını basmış olduğu yanına yazılır. 
Hiç parmağı olmıyan seçmenin durumu ismi ye
rine işaret edilir. 

MADDE 43. — Sandık kurulu, seçmen def
terinde yazılı bütün seçmenlerin oylarını at
tıklarını görürse saat 17 ye gelmemiş olsa inle 
seçimin bittiğini ilân eder ve hemen oyları 
tasnife başlar. 

Saat 17 ye geldiği halde henüz oylarını ata
mamış seçmenlerin sandık başında hazır olduğu

nu görürse bunların da oylarını kullanabilecek
leri kadar müddeti uzatır. 

MADDE 44. — Tasnifte okunmıyan oy kâğıt
ları hesaba alınmaz, oy kâğıtlarında okunmıyan 
veya kim olduğu bilinmdyen isimler hesaba ka
tılmaz. Muayyen adedden fazla isim ihtiva eden 
oy kâğıtları da hesaba dâhil 'edilmez. Bir oy 
kâğıdmdaki mükerrer yazılan adlardan yalnız 
bir tanesi hesaba alınır. Tasnifte isterlerse par
ti temsilcileriyle bağımsız adaylar bulunabi
lirler. , 

MADDE 45. — Sandık kurulu tasnif neti
cesinde kimlerin kaç oy aldığını, kimin muhtar 
ve kimlerin üye ve yedek üye seçildiklerini der
hal ilân eder ve bunu gösteren ikişer nüshalı tu
tanak yapar seçilenlere verir. 

Tasniften sonra oy puslaları kurul tarafın
dan bir zarfa veya torbaya konup mühürlenir ve 
üç ay köy evrakı meyanmda saklanır. 

MADDE 46. — İşe başlıyan yeni muhtar ve 
köy ihtiyar meclisi üyelerine eski muhtar ve 
köy ihtiyar meclisi üyeleri köyün mevcut para 
ve mallarını, demirbaşlarını, evrakını iki nüs
halı bir tutanak karşılığında teslim ederler. 
Bu tutanağın bir nüshası köy evrakı içinde, öbür 
nüshası da Kaymakamlıkta veya ilde saklanır. 
Bu tutanağa imza koyanların Muhtarlıkça tas
dikli birer nüshasını almaya hakları vardır. 

Yeni muhtar ve ihtiyar meclisi işe başla
yıncaya kadar eskiler köy işlerini görmekte 
devam ederler. 

MADDE 47 — Bu kanundaki seçme ve se
çilme niteliklerine ait hükümler saklı kalmak 
üzere seçim propagandası, muafiyet, sandık 
kurulu, oy verme gününe mahsus tedbirler, oy 
verme neticeleri, ceza hükümleri ve kovuştur
ma usul ve. şekilleri konularında bu kanunda 
hüküm bulunmıyan hallerde 5545 sayılı Millet
vekilleri seçimi kanununun ikinci kısmında 
(Birinci bölüm madde 7,8 hariç) üçüncü kısmın
da (Birinci bölüm madde 33 ve ikinci bölüm 
hariç) 4,5 ve 6 ncı kısımlarında yazılı hüküm
ler (seçimin yapılacağı köyün smırlariyle mu
kayyet olmak şartiyle) kıyas yolu ile uygula
nır. Ancak :. 

A) Sandık kurullarının teşekkülüne, iş
lemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itiraz
lar, îlce seçim kurulu tarafından 5545 sayılı 

( S. Sayısı : 117 ) 
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i Milletvekilleri seçimi kanunundaki esaslar dai
resinde tetkik edilerek kesin karara bağlanır. 

Seçim tutanaklarının verilmesi sandık ku
rullarına aittir. Bu tutanaklara ve seçimin ip-

. taline dair 15 gün içinde yapılacak itirazlar 
il merkezinde, îlce seçim kurullarında vazife 
almamış en kıdemli üç yargıçtan Adalet Ba
kanlığınca teşkil olunacak Adalet kurulunca 
tetkik olunarak en geç üç ay içinde kesin kara
ra bağlanır. 

B) Köylerdeki sandık kurulu Başkan ve 
üyelerinin kesin bir zaruret olmadıkça seçimin 
yapılacağı köy seçmenlerinden olmaları şarttır. 

C) Köy seçimlerinde seçmen kartı, seçmen 
listesi ve yardımcı cetvel düzenlenmesi mecbu
riyeti yoktur. 

MADDE 48 — Köylerde seçim giderleri 
köy sandıklarından ödenir. îlce seçim kurulu 
başkan ve üyeleriyle seçim için görevlendirile
ceklere verilecek zaruri masraf karşılığı ücret 
ve gündelikler Adalet Bakanlığınca tesbit olu
narak köy sandıklarından ödenir. Yalnız bu 
kanunun uygulanmasında gerekli bütün basılı 
kâğıtlar Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak örneklere göre ilgili 
özel idarelerce temin olunur. 

MADDE 49 — Bir aydan sonra seçim hak
kında vukubulacak ihbar ve şikâyetler dinlen
mez. Ancak seçilme hakkını haiz olmıyânlardan 
muhtar veya üye seçildiği ne vakit anlaşılmış 
olursa olsun bunlar vali ve kaymakamın em
riyle vazifelerinden çıkarılırlar, 

Bu takdirde muhtar için yeni seçim yaplır 
ve üyelerden boş kalan yerler yedeklerle ikmal 
olunur. 

MADDE 50. — Aşağıda yazıli hallerde köy 
ihtiyar meclisi üyeleri çekilmiş sayılırlar. (Muh
tar, yerlerine yedeklerden en çok rey almış olanı 
getirir). 

1. ihtiyar meclisi toplantılarına özürsüz- ola
rak üç defa üstüste gelmemek, 

2. Muhtarlığa ve ihtiyar meclisi üyeliğine 
seçildikten sonra 35 ve 36 ncı maddelerdeki ni
teliklerden birini kaybetmek. 

MADDE 51. — Kan koca, ana, baba, k;z, oğul, 
gelin, güvey ve kardeşler bir mecliste üye olarak 
bulunamazlar. Seçilmiş olurlarsa en çok oy alan 
ve oylan müsavi olursa okur yazarlar, okur yazar 

iseler evli olan, evli iseler yaşlı olan, yaşıt iseler 
çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk sayıları da 
bir olursa kur'a çekilir. 

Muhtarın yukarda yazılı akrabaları, mecliste 
üye olamazlar. Bu akrabalardan biri üye iken di
ğeri muhtar seçilirse öbürünün üyeliği sakıt olur. 
Taba üyeler bu fıkra hükmünden müstesnadır. 

Bölüm : X 

Köy ihtiyar meclisi toplantıları, ve göreceği işler 

MADDE 52. — ihtiyar meclisi aralarında ka-
rarlaşt racakları-günde muhtarın başkanlığında 
toplanır, ihtiyar meclisinde muhtar ve üyelerden * 
başka köyün öğretmeni, birden fazla ise başöğret
meni, öğretmeni yoksa eğitmeni, imam, varsa koo
peratif müdürü ve kooperatif birden fazla, ise ara
larında seçecekleri biri, köy sınırları içinde mevcut 
Devlet ve özel idare teknik müesseselerinde çalı
şanlardan kaymakam ve valinin seçeceği bir zat 
ihtiyar mecl'sinin tabiî üyesi olarak bulunurlar. 

Toplantı üyelerin yarısından fazlasiyle açılır, 
çoğunluk olmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. 
Yine çoğunluk olmazsa o gün gelen üye mevcudu 

'- ile müzakere yapılır. Yalnız en az bir muhtar ve 
iki üye olmadıkça karar ver'lemez. 

• Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Oy
lar eşit olursa muhtar.n bulunduğu taraf çokluk 
sayılır. 

Herkes oyunu kendisi verir, ihtiyar meclisince 
verilecek kararlar karar defterine geçirilir. Karar
ların altı mevcut üyeler tarafından imzalan r. 
Kararlara muhalif -kalanlar isterlerse muhale-

' fet sebeplerini yazabilirler. 

MADDE 53. — ihtiyar meclisi müzakereleri
nin idare ve inzibatı muhtara aittir. Toplantıyı 
muhtar açar, muhtar kapar. Muhtar tarafından 
açılmadıkça işler görüşülemez. Ve kararlar alı
namaz. 

MADDE 54. — ihtiyar meclisi muhtar tara
fından havale olunup gündeme alman köy işleri 
hakkında müzakereler yapar. Ve kararlar verir. 
Meclis üyelerinin köy işleri hakkında teklifler 
yapmak yetkisi vardır. Yapılan teklifler önce 
meolis karariyle gündeme alınır, sonra görü
şülür. 

MADDE 55. — ihtiyar meclisi, köyü ve köy
lüyü ilgilendiren işler hakkında muhtelif dilek-

• 

• 

: 

-
• 

( S. Sayua .- 117 ) . 

• • " • • • — — - w 



— 18 — 
w 

lerde bulunabilir. Bu dilekler muhtar tarafın
dan kaymakam veya valiye sunulur. 

MADDE 56. — Köy ihtiyar meclisinin göre
ceği işler şunlardır: 

1. Köyün ve köylünün düzenini, şenliğini, 
ilerlemesini, kalkınmasını ve rahatlığını koruya
cak ve artıracak kararlar vermek, 

2. Muhtarca hazırlanmış köyün gelir ve ime
ce takatine ve ihtiyaçlarına uygun, yıllara bölün
müş iş programlarını tetkik ve kabul etmek, 

3. Köy bütçesini, aylık gelir, gider cetvel
lerini, bütçe kesinhesaplarmı hazırlamak, 

• 4. Ek ödenek ve fasıldan fasla aktarma 
tekliflerini tetkik ile kararlara bağlamak, 

5. Salmayı tevzi ve tahakkuk ettirmek, sal
ma nispetini ve taksit aded ve müddetini ve 
imece miktarını ve çalışma mevsimlerini tâyin 
ve tesbit etmek, 

6. Resim, harç ve ücret tarifelerini hazır
lamak, 

7. Köy sınırları dâhil ve haricinde köy na
mına satın, alınacak satılacak, değiştirilecek em
valin, alım, satım ve mübadele şartlarını tesbit 
ve tahsis, cihetini tâyin ve tebdil etmek lüzumun
da* akar haline koymak, 

8. -Belediye ve il özel idareleri ve diğer 
köyler ile müştereken yürütülecek işler ve kuru
lacak tesisler hakkında karar vermek, 

9. Köy muhtar ve vazifelilerinin muamelât, 
hesabat ve icraatını tetkik ve murakabe etmek, 

10. Köy namına yapılacak sulh * ve ibra, 
borç, para alma ve verme ve diğer ahm satım 
şartlarını tâyin % etmek ve kararlaştırılan şekil- * 

lerde mukavele akdine izin vermek, -
11. Köy hizmetlerine ve köy halkının genel 

menfaatlerine tahsis edilecek binalar, binasız 
yerlerin kamulaştırılmasına karar vermek," 

İ2. Köy lehine yap lan bağış ve vasiyetle
rin kabulüne karar vermek, 

13. Kanunların verdiği yetki dâhilinde ya
saklar koymak, 

14. Köy vazifelilerinin aylık veya yıllık
larını ve adetlerini tâyin etmek, 

15. Köy bütçe ve kadrosuna göre muhtar 
tarafından tâyin edilen köy vazifelilerinin tâ
yinlerini tasdik etmek, (Tasdik edilmiyen, köy' 
iş adamlarının yerine muhtar yenilerini tâyin 
etmeye mecburdur, Ancak tasdiki reddolunan 
iş adamlarnrn işliyen istihkakları verilir.) j 

( S . Sayısı 

16. Muhtar tarafından teklif olunan işleri 
inceleyip bir karara bağlamak, 

17. Hükümet tarafından istenen bilgileri 
vermek, 

18. Kiraya verilecek veya kira ile tutula
cak mal ve mülklerin kiralama şartlarını ha
zırlamak, 

19. Umulmadık giderlerin yerlerini tâyin 
etmek, 

20. Ekinlere, mahsullere, yemişli, yemişsiz 
ağaçlara, bağlara, her nevi bahçelere zarar ve
ren kuşları, böcekleri, tırtırları ve domuz, fare 
ve emsali muzır hayvanları öldürmeye karar 
vermek, 

21. Yıkılma tehlikesi gösteren ve altında 
adam veya hayvan kalacak derecede çürümüş 
veya eğilmiş duvar ve damları yıktırmaya veya 
tamir ettirmeye karar vermek,^ 

22. Hükümet dairelerinden veya halk ta
rafından istenen ilmühaber, şahadetname gibi 
vesikaları, tahkikat üzerine hazırlayıp vermek, 

23. Askere gidenlerden ' muhtaç olanların 
ve bakacak kimseleri olmıyan öksüzlerin tarla
larını, bağlamı , bahçelerini imece ile sürdürüp 
ektirmek, harmanlarını kaldırtmak, mahsulle
rini toplatmak için karar vermek, 

24. Köy muhtaçlarına, öksüzlerine bütçenin 
kudretine göre yemeklik, tohumluk, para veya 
imece ile yardım etmek, kimsesiz çocukları 
sünnet ettirmek, kimsesiz kızları evlendirmeye 
çalışmak, fakir cenazelerinin kefen ve kaldır
ma işlerini yapmak, dilenciliği menetmek için 
kararlar vermek, J 

25. Muhtelif kanunlarda ve tüzüklerde 
mevcut hükümlere, köy yasaklarına, ihtiyar 
meclisi ve muhtar kararlarına ve emirlerine i 
aykırı hareket edenler hakkında ceza kararı 
vermek, 

26. Bu kanunda yazılı dâvalara bakmak, 
27. Köy sınırlarını usulüne göre tâyin ve 

tesbit etmek, J 
28. Köy iskân sahasını tâyin ve tesbit et

mek ve bu sahanın genişletilmesine lüzum hâsıl 
olduğu takdirde karar vermek ve teşkil edile
cek kurul ile çalışmak, 

29. Köy yardım tarlaları tesis etmek, 
30. Seçmen defterlerini hazırlamak ve bu 

konudaki itirazları tetkik ve karara bağlamak, 

MADDE 57 — Köy ihtiyar meclisinin aşağı- | 
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MADDE 61. — Muhtar ve ihtiyar Meclisi 
üyesi mukavelename ile ilgili olduğu hususlarda 
kendisinin veya 51 nci maddedeki akrabasının 
mülkiyetinde bulunan malların kamulaştırma, ki
raya verme ve satınaknmasma ait konuşmalara 
katılamazlar. Ve eğer iş muhtarla ilgili ise ara
larında seçecekleri bu işlerle alâkalı olmıyan bir 
üye ihtiyar meclisine başkanlık eder. 

daki kararları kaymakam veya vali tarafın
dan tasdik edilmedikçe uygulanamaz : 

1. ödünç para verme ve alma, 
2. Köy bütçesinin 1/4 ünden veya 500 lira

dan fazla paralı sözleşmeler, 
3. Köyün orta malları ve her türlü toprak 

ve yapıların alım ve satımı ve değiştirilmesi, 
4. Resim, harç ve ücret tarifeleri, 
5. Salma nispet kararları, 
6. Köy namına yapılacak sulh ve ibra ka

rarları, 
7. Köy namına konacak yasak kararları, 
8. Köy iskân yeri sahasının genişletilmesi 

ve değiştirilmesi hakkındaki kararlar, 
Bu kararların ilgili makamlar tarafından 

en çok 30 gün içinde tasdik, veya iade olunması 
mecburidir. 

Bu süre içinde tasdik ve reddedildiği bidiril-
miyen kararlar tasdik edilmiş sayılır. Ret ha
linde yapılması kanunca gereken işler mucip 
sebepleriyle muhtara bildirilir. Köy meclisi bu 
yolda kararını verir. 

MADDE 58 — Köy namına mahkemelerde 
açılacak tasarruf dâvaları ile 500 liradan yu
karı olan alacak, verecek dâvalarında ve kö
yün aleyhine olan işlerden dolayı açılacak 
dâvalarda önceden kaymakam ve valinin rıza
sı alınmak şarttır. Vali ve kaymakam bu dâ
valarda önceden hukuk işleri müdürünün ve 
yoksa Hazine veya özel idare avukat ve veki
linin de mütalâalarını alırlar. 

MADDE 59 — Intiyar meclisi her ay başm-
da köyün bütün gelir ve giderlerini inceler, mev
cut parasını sayar. Mevcut ayniyat ve demir
başlarını, alet ve edevatını gözden geçirir. Bun
lara ait defterlerin altlarını, kontrol edildiğini 
gösteren bir şerh yazıp imzalar. 

Kontrolda noksan görülen şeylerin bu şer
he yazıldığı gibi sebeplerini arar ve ilgilileı 
hakkında tahkikat yapar. Bucak müdürüne 
kaymakama veya valiye bildirir. 

MADDE 60 — Köy muhtarı, ihtiyar meclisi 
kararlarını kanunlara aykırı gördüğü takdirde, 
kararın icrasını geri bırakıp, evrakı bağlı bu
lunduğu yerin idare kurulunca tetkik ve bir 
karara bağlanmak üzere derhal kaymakam veya 
valiye gönderir. 

(S . Saj 

MADDE 62. — Köy ihtiyar meclisi muhtarın 
daveti ile haftada bir defa toplanır. Muhtar lü
zum gördüğü sair zamanlarda ve en az üç âza 
yazı ile talep ettikleri takdirde, ihtiyar meclisi
ni toplayabilir. 

Bölüm : XI 

Muhtar ve göreceği i§ler 

MADDE 63. — Muhtar köyün başıdır. Köyü 
o temsil eder. Köye ve köylüye ait işleri yapmak 
ve yaptırmak muhtarın vazifesidir. Köy bütçesi
ni uygular. 

Muhtar köyde Hükümetin memurudur. Muh
tara yalnız âmiri bulunan bucak müdürü veya 
kaymakam veya vali taıafından emir verilebilir. 
Muhtar Devlete ait işlerini 65 nci maddeye ve 
kanunlara göre yapar. Gerek köy işlerinde ve ge
rek Devlet işlerinde köy adamlarına ancak muh
tar emir verebilir. 

MADDE 64. — Muhtarın göreceği işler ikiye 
ayrılır: 

1. Devlet îşleri, 
2. Köy işleri, 

MADDE 65. — A) Muhtarın göreceği Dev
let işleri şunlardır: 

1) Vali veya kaymakam veya bucak müdürü 
tarafından bildirilecek kanunları, tüzükleri köy 
içinde ilân etmek, halka anlatmak, kanunlar, tü
zükler, yönetmelikler ve emirlerle kendisine ve
rilecek işleri görmek, 

2. Köy sınırları içinde dirlik ve düzenliği 
korumak, 

3. Salğ n, bulaşık hastalıkları günü gününe 
Hükümete haber vermek, 

4. . Üfürükçüleri ve hekim olmıyanlarm has
talara ilâç yapmasını menetmek ve Hükümete 
haber vermek, 

5. Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıkların 
aşısı ile aşılanıp hastalıktan korunmasına çalış
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inak, hastalık bulaştıran haşeratı yokedici ted
birleri almak, 

6. Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmek
te oldukları ile ilgilenmek, bunlar içinde şüpheli 
adam ve yahut ecnebi görülürse hemen yakın 
karakola haber vermek , 

7. Salgın ve bulaşık hayvan hastalıklarını 
hemen Hükümete bildirmekle beraber hasta hay
vanları veteriner veya bir memur gelinciye ka
dar ayrı bir yerde ihtilâttan menetmek, 

8. Köyde evleneceklerin evlenme akidlerini 
kanun ve usulüne göre yapmak ve köy evlenme 
defterini tutmak, v-

9. Köyde her ay içinde doğanların, ölenlerin, 
evlenenlerin defterini yapıp ertesi ayın sonuna 
kadar nüfus memurlarına bildirmek ve köyün 
nüfus defterine de bunları işletmek, 

10. Vergi toplamaya gelen tahsildarlara yol 
göstermek, yardım etmek ve bunların yolsuzluğu 
görülür ve işitilirse Hükümete bildirmek, mak-

Jrazsus para almalarının önüne geçmek, 
11. Köye gelen vazifeli memurlarla iş birliği 

yapmak ve bunlara lüzumlu yardımlarda bulun
mak, 

12. Emir geldiğinde askerliğe çağırılanları 
toplayıp askerlik şubelerine yollamak ,veya gö
türmek, asker kaçaklarını koruculara tutturup 
Hükümete göndermek ve tutamadıklarını haber 
vermek, 

13. Barışta köyde mevcut ulaştırma vasıta
larının defterini tutmak ve cetvellerini doldurup 
bağlı bulunduğu merkeze yollamak ve seferber
likte bu defterlere göre istenecek vasıtaları mer
keze göndermek, 

14. Hava korunması işinde Hükümetin gös
terdiği tedbirleri almak,. 

15. Köylünün ırzına, canına, malına, bağ ve 
bahçelerine, ekinlerine, çayırlarına, ağaçlarına 
el uzatan, Hükümet kararlarını dinlemiyen kim
seleri köy korucuları ve gönüllü korucularla ya
kalatmak ve ihtiyar meclisince cezalandırılma
ları yetki dışında görülenleri en yakın karakola 
teslim etmek, 

16. Kuru ot, sap ve samanları köy içinde 
ya ngm çıkmasına ve bunlar tutuşturulduğunda 
köy binalarının yanmasına mâni olabileeek şe
kilde yığdırtmak ve yangına engel olacak ted
birleri almak, 

17. Köyde kaçak eşya satılmasına mâni ol-

( S. $a; 

f mak ve satanları koruculara tutturup karakola 
yollamak, 

18. Mahkemelerden gönderilen her türlü 
tezkere ve hükümleri lâzımgelenlere bildirmek, 

19. İhzar ve yakalama müzekkereleri getiril
dikte aranılan kimseleri kâğıdı gösterenlere tut
turmak, 

20. Devlet parasını kıymetinden aşağı al-
dırtmamak, 

21. Köy içinden veya sınırından geçen tel
graf ve telefon te'lerini ve direklerini korumak, 
bu hatları bozanları araştırıp Hükümete haber 
vermek, 

22. Hayvan hırsızlığını önliyecek tedbirler 
almak ve çalman hayvanların izlerini takip et
mek ve eden'ere kolaylık göstermek, 

23. Diğer kanun ve nizamlarla verilmiş va
zifeleri yapmak ve yaptırmak, 

B) Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır: 
1. Resmî dairelerde, mahkemelerde, her 

yerde köyün temsilcisi sıfatiyle köy menfaat
lerini korumak, müdafaa etmek ve lüzum gö
rülen yerlere vekil göndermek, 

2. İhtiyar meclisi kararlarını ve tasdikli 
iş programlarını uygulamak, 

3. Köy gelirlerinin tahsilini sağlamak, 
4. Bütçeye giren ödeneği senet karşılığı 

yerlerine harcamak ve senetleri ita âmiri sıfa-
tiyle imzalamak, 

5. İmecede çalışacakları belirli günde belli 
yerde çalıştırmak ve kendilerine imece makbu
zu vermek, 

6. Her ayın gelir ve gider cetvellerini er
tesi ayın ilk haftasında ve yıllık kesinhesabı 
Mart ayında hazırlayıp ihtiyar meclisinin mü
talâasını aldıktan sonra bunların birer tasdikli 
nüshasını kaymakam veya valiye yollamak, 

7. Köyün gelirine, limece kabiliyetine ve 
ihtiyacına göre bütçesini hazırlayıp ihtiyar mec
lisinin de düşüncesini aldıktan ve karara bağ
ladıktan sonra bütçenin bir nüshasını on gün 
içinde vali veya kaymakama göndermek, 

8. İhtiyar mec'isi kararlarına dayanan alım 
ve satım işlerine ait sözleşmeleri tanzim ve 
imza etmek (Artırma, Eksiltme ve thale Kanu
nu hükümleri köy işlerinde cari değildir.) 

9. Köy yolarının ve meydanının etrafına 
ve köyün içinde ve etrafındaki su kenarlarna 
ve mezarlıklara ve mezarlıklarla köy arasına 
ağaç diktirmek, 

ısı: 117) 



I 

10. Rtfy sınırları içinde ekilmiş, dikilmiş, 
biçilmiş mahsulleri, ağaçları, çayırları, bağ ye 
bahçeleri her türlü zarar ve ziyandan korumak, 

11. Köy sınırı içinde yangın ve sel gibi âfet 
vukuunda köylüleri toplayıp yangını söndürmeye 
ve seli çevirmeye ve zararını azaltmaya ve kazaya 
uğrıyanlan kurtarmaya ve onlara yardım etme
ye çal şmak ve hâdiseyi hemen Hükümete bildir
mek (Orman yangınlarında şuurlardan dışarda 
da olsa yardıma mecburdurlar), (Köy içini veya 
tarlalık ve bağ ve bahçelerini basacak durumda 
bulunan sel yatakları köyün her işinden önce 
imece ile ve sair yardımlarla zarar vermiyecek 
hale getirmek mecburidir). 

^ 12. Her hangi bir şekilde zarar gören veya 
tecavüze uğrıyanların şikâyeti veya böyle bir 
olayın haber vgrilmesi üzerine olayı sorup araş
tırmak ve sebeplerini anlamak ve neticesine göre 
ihtiyar meclisinin halledebileceği işlerden ise ih
tiyar meclisinden karar alıp bu karara göre işi 
bitirmek, ihtiyar meclisinin göremiyeceği işler
den ise bunu bağlı bulunduğu merkeze yazmak, 

13. 13 ncü bölümde yazılı köyde gecen dâ
vaları ihtiyar meclisinde bir karara bağlatıp o ka
rarı icra etmek, 

14. Kpy sınırları içinde yabani ağaçları aşı
lamaya halkı teşvik ve sevketmek, 

15. 18 nci maddenin A fıkrasında yazılı bü
tün sağlık işlerini takip ve icra ettirmek ve Hü
kümet tarafından verilecek temizlik ve haşerat 
öldürücü ilâçları ve vasıtaları korumak, tedavi 
edici ilâç verilmiş ise köy sağlık memurları va-
sıtasiyle hekimin tarif ettiği tarzda hastalara ver
dirmek, 

16. Köyün ve köylünün temizliğini, temin 
etmek (sokakları, yolları, meydanları, pazar yer
lerini, parkları, evlerin ve resmî yapıların etrafı
nı, umumi çeşme ve kuyu başlarını, herkesin ken
di yapısı hizasına düşen yerleri temiz tutturmak) 
gübrelerin köy içinde sıhhati bozmyacak ve si
neklerin çoğalmasma meydan vermiyecek surette 
icap ve imkânlara göre temizlettirilmesi hakkmda 
tedbirler almak, köyde çürümüş, kokmuş meyve 
ve sair zararlı şeyleri köy dışmda muayyen çöp
lük yerine attırıp gömdürmek, evlerin ve avlula
rın iç, dış temizliklerini temine çalışmak çürümüş 
ve kokmuş ve sihhate muzır şeylerin satılmasını 
ve yenmesini menetmek, 

17. Köyde ahır, samanlık, dükkân gibi bütün 
yapı duvarlarının duşlarını ve ev, oda, helaların 

(S, Sa; 

hem iç ve hem dışlarını badanalattırmak (yont
ma taş, mozayik, ağaç, sıvasız moloz taşı gibi ba
danalanması kabil ve faydalı olmıyanlar müstes
nadır.), 

18. Köylü arasında kendilerine lâzım olan 
muhtelif sanatların girmesine ve bunların tutun
masına çalışmak ve köylüyü teşvik etmek, bu sa- » 
natçılar arasında birlikler ve kooperatifler ya
pılmasına gayret etmek ve bunlara ihtiyar mec
lisi karariyle yardım temin eylemek, köy namına 
usta getirmek veya yetiştirmek, 

19. Köylünün mahsullerini satmak üzere sa
tış kooperatifleri ve ihtiyaçlarını karşılamak üze
re istihlâk kooperatifleri yaptırmağa çalışmak ve 
mahsul bayramları ve sergileri yaptırmak veya 
yapılanlara köylüyü iştirak ettirmek, • 

20. Köy ve köylü mallarına alıcı aramak ve 
bulmak, 

21. Bütçenin kudretine göre köye yangın 
söndürme aletleri tedarik etmek, 

22. Köyde köylüye güreş, binicilik, cirit, av
cılık, nişan talimleri gibi sporlar, oyunlar ve at 
koşuları yaptırmak ve bunları teşvik etmek, 

23. Köy içinde veya sınırından geçen yol
ları hiçbir sebeple bozdurmamak ve bozulanları 
eski haline getirmek ve tarlalara bu yollardan su 
geçirmek icap ederse menfez yaptırmak. 

MADDE 66. —̂ Köy işlerinin vaktinde yapıl
masından, işlere ait vasıtaların vaktinde hazır
lanmasından ve icraatın her şeklinden muhtar 
Sorumludur. 

MADDE 67. — Koy mallarının iyi bakımnv 
dan ve iyi halde korunmasından muhtar sorum
ludur. 

MADDE 68. — Gerek Devlet ve gerek köy 
işlerini görürken muhtara ve muhtarın emriyle 
hareket eden köy vazifelilerine karşı koyanlar 
Devlet memurlarına karşı gelenler gibi ceza gö
rürler. 

MADDE 69. — Vazifesini yapmıyan muhta
ra yazılı olarak bucak müdürü, kaymakam veya 
vali tarafından ihtar verilir. İhtarın tebliğinden . 
sonra vazifesini iyi yapamadığı anlaşılan muh
tara idare kurulu karariyle 5 liradan 25 liraya 
kadar para cezası verilir. Bu cezadan sonra da 
muhtar vazifesini yapmamakta ısrar ederse hak
kında kanuni kovuşturma yapılır. 
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Bölüm : XH 

Köy işlerinde vazifeliler 

- MADDE 70. — Kâtipler, bekçiler ve korucu
lar da dâhil olduğu halde bütün köy iş adamlar} 
muhtar .tarafından tâyin edilir. Ve tâyinleri köy 
ihtiyar meclisince tasdik olunur. 

Köy ihtiyar meclisince tâyinleri tasdik olu-' 
nan bekçi, korucular ve kâtipler, kanuni nitelik
leri haiz oldukları anlaşıldıktan sonra kaymakam 
veya vali tarafından tescil ettirilir. Kanuni 
nitelikleri haiz olmadıkları takdirde yenilerinin 
tâyinleri için muhtara tebligat yapılır. 

Köy işlerinde yazı, hesap işlerini köy kâtibi 
görür ve kâtip bu işlerden dolayı muhtara karşı 
sorumludur. ( 

Köylerde müşterek kâtip tutulması caizdir. 
Kâtip bulunmıyan köylerde öğretmen veya eğit
mene ve bunlar da olmayan köylerde imama kâ
tiplik vazifesi verilebilir. Bunlara, kâtip aylığı-

'mn yarısı kadar para, ihtiyar meclisi karariyle 
ödenebilir. 

MADDE 71. — Köy vazifelilerinin köy hal
kından tercihan alınması, yoksa yetiştirilmesi lâ
zımdır. Bunlar yetiştirilinceye kadar hariçten 
almak caizdir. 

'MADDE 72. — imamlık belgesi olanlar köy 
imamı köy ihtiyar meclisi taraf nidan tâyin olu
nurlar. Ve mahallî müftülüğünce tescil edilirler. 

MADDE 73. — Muhtar köy vazifelilerine 
doğrudan doğruya ihtar ve iki güne kadar aylık 
kesme cezaları verebilir, ihtiyar meclisi kararı 
ile beş günlüğe kadar aylık kesme cezası verile
bilir. Bu cezalar dosyalarına ve cüzdanlarına 
işlenir. 

MADDE 74. — Bütün köy vazifelileri muh
tara karşı sorumludur. Muhtar, köy vazifelile
rinin soruşturma ye kovuşturulmasını gerektiren 
vazife ile ilgili suçlarını bağlı olduğu idare âmi
rine bildirir. Muhtar işini yapmıyacağma ka
naat ettiği veya köy hesabına zararlı veya mah
zurlu gördüğü köy vazifelilerini ihtiyar meclisi 
karariyle işten çıkarabilir. 

MADDE 75. — Köy sınırı içinde herkesin 
ırzını, canını ve malını korumak köy korucuları-

rücu bulunur. Ve en az her beş yüz kişiye bir 
korucu tutulur. (Korucu tutmıyacak kadar büt
çesi yetmiyen köylerde çiftçi mallarını koruma, 
bekçisi aynı zamanda köy korucusu vazifesini 
yapar) 

MADDE 77. — Korucu ve bekçilerin 22 ya
şından küçük, 60 yaşmdan büyük olmaması ve 
ağır hapis veya 36 ncı maddenin 3 ncü fıkrasın
daki, suçlarla cezalandırılmamış ve namuslu ta
nınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak,' 
sarhoşluk gibi halleri olmaması şarttır. 

MADDE 78. — Korucularla bekçiler muhta
rın emri altındadır. Resmî işlerde onun her ka
nuni emrini tutmaya mecburdurlar. 

mn vazifesidir. 

MADDE 76. •— Her köyde en aşağı bir ko-

(S." Sayısı: 117) 

MADDE 79. — Korucular ve bekçiler silâh
ladırlar. Kendilerine karşı gelenler, zabıtaya kar
şı gelmiş gibi ceza görürler. 

MADDE 80. — Her köyde korucu ve bekçi
lerden başka gönüllü korucular da bulunabilir. 
Bunun için muhtar köylünün eli silâh tutanlar-. 
dan lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak 
bunların adlarını bir kâğıda yazıp vali voŞk 
kaymakama bildirir. Vali veya kaymakamın tas
diki üzerine bu gönüllü korucular asıl karucu-
lar gibi lüzumunda muhtar tarafından köy em
niyet ve asayiş işlerinde kullanılabilirler, iş
başında gönüllü korucuarda asıl korucuların 
hak ve yetkilerine malik olurlar. 

MADDE 81. — Korucular ve bekçilere ve
rilecek silâhlar ve cephaneler Hükümet tarafın
dan muhtara tutanak mukabilinde demirbaş, 
olarak verilir. 

MADDE 82. — Korucular ve bekçiler kendi- • 
lerine verilen resmî silâh ve cephaneleri ancak 
kendileri kullanırlar. Başkalarına emanet ve
remezler. . 

MADDE 83. — Köyün koruculari ve bekçi
leri aşağıdaki hallerde silâh kul'anabilirler:-

1. Vazifesini yaparken kendisine taarruz 
eden ve hayatını tehlikeye koyan kimsîere karşı 
hayatını korumak mecburiyetinde kalırsa, 

2. Kendisinin veya başkasının ırz ve canına 
vukubulan ve başka suretle men'i mümkün ol-
ınıyan bir taarruzu savmak için, 

3. Ağır cezayı müstelzim'bir suçtan sanık 
olarak yakalanıp nezaret altına alman veya her 
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hangi bîr suçtan hükümlü ve tutuk olup da tu-
••''tulması veya nakli ve sevkı kendisine emir ve 
: tevdi olunan şahısların kaçmaları veya bu mak

satla korucuya taarruzları halinde yapılacak 
'•} ihtar! ara itaat edilmemiş ve kaçmaya ve taar

ruza mând o'lmak için başka çare bulunmamışsa, 
4. Ağır cezayı müstelzim ve meşhut cürüm 

halinde bulunan suçlarda sanığın saklı olduğu 
yerin arandığı sırada o yerde şüpheli bir şahıa 
çıkarak kaçtığı ve dur emrine kulak asmadığı 
görülerek başka suretle ele geçirilmesine imkân 
bulunmamışsa, 

5. Ağır hapsi müstelzim bfir suçtan dolayı 
sanık veya hükümlü olup da zabıtaca aranmakta 
tf-an bir şahsın yakalanmasına teşebbüs edil
diği sırada kaçar ve dur emrine de kulak asmı-
yarak başka türlü ele geçirilmesi kabil olmazsa, 

6. Bşkiya takibi sırasında yatak olan yer
lerde şüpheli bir adam çıkar ve korucunun dur 
emrine itaat etmeyip kaçarsa, 

Yukarda yazılı, ahvalden mâada korucu 
silâhını kullandığından dolayı ceza görür. Ko
rucu veya bekçi silâh kullanmaya mecbur ol
duğu zaman bile mümkün mertebe öldürmek-
sizm korkutmak veya yaralıyarak tutmaya 
dikkat eder. 

MADDE 84 — Korucuların kıyafetleriyle 
silâhlarının şekli ve cinsi, taşıyacakları işaret
ler İçişleri Bakanlığınca tâyin olunur. Korucu 
ve bekçi elbiselerinin ve ayakkabılarının parası 
köy bütçesinden yılda bir defa ödenir. îki 
yılda bir de gocuk veya kepenek alınır. 

Korucular ve bekçiler ellerine verilen koru
culuk ve bekçilik cüzdanını daima üzerlerinde 
bulundururlar. 

MADDE 85 — ölen veya koruculuğu ve 
bekçiliği bırakan veyahut çıkarılan korucu ve 
bekçilerin silâh, fişek, cüzdan, işaretleri ve 
gocuk ve kepeneği yerlerine geleceklere veril
mek üzere muhtarlarca alınıp saklanır. 

MADDE 86 — 73 ncü maddeye göre ceza
landıkları halde yine vazifelerinde kayıtsızlığı, 
tenbelliği görülen işini yapmıyacağma kanaat 
getirilen veya aşağıdaki yazılı yasak işleri 
yapan korucular ve bekçiler tayinlerindeki 
usule uyularak işten çıkarılırlar. 

Koruculara ve bekçilere yasak edilen işler 
şunlardır : 

1. Koruculuk ve bekçilikten başka iş yap
mak, . . . 

2. izinsiz vazifesini terk etmek, 
3. Koruduğu bağ, bahçe ve ekinlerden 

hakkı olmıyarak faydalanmak, 
4. işaret, elbise, silâh ve cüzdanlarını ya

nında taşımamak. veya değiştirmek, 

MADDE 87 — Silâhını ve cephanesini ka
yıtsızlığı yüzünden kaybeden veya başkasının 
eline geçmesine sebep olan korucu ve bekçi 
hemen çıkarılarak hakkında ayrıca kovuştur
ma yapılmak üzere Hükümete haber verilir. 
Silâh ve cephane parası ödettirilir. " 

MADDE 88 — Köy korucuları ile gönüllü 
korucular 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanu
nunun 4 ncü maddesi hükümlerinden faydala
nırlar. 

Bölüm : XIII 

Köy ihtiyar meclisinin'göreceği dâvalar ve dâva 
görme yolu 

MADDE 89. — Köy ihtiyar meclisi aşağıdaki 
dâvalara bakar ve kararları kesindir. Derhal 
yerine getirilir. 

1. 25 liraya kadar ödünç para dâvaları, 
2. 25 liraya kadar alım satım, icar, ücret ve 

saireden ileri gelen alacak dâvaları, 

MADDE 90. — A) Aşağıdaki dâvalarda 
köy ihtiyar meclisi iki tarafı uzlaştırmaya (Sulh 
etmeye) çalışır. Uzlaşma olur ise bir kâğıda ya
zılarak uzlaşanlar ile köy ihtiyar meclisi tara
fından imzalanır, imza bilmiyenler mühürler, yazı 
bilmiyenle ve mühürü bulunmıyanjar parmak 
basarlar. 

Uzlaşamazlar ise ihtiyar meclisi işi bitirmeyi 
üzerine alabilmek için iki tarafa sorar (Tahkim). 
Razı olurlar ise ihtiyar meclisi kendi gelenekle-'. 
rine ve halin icaplarına göre bir karar verir. 

Bu Kararlar da yukarda söylendiği gibi ya
zılır ve imza edilir veya mühürlenir yahut par
mak basılır. 

1. 25 liradan 50 liraya kadar ödünç para 
dâvaları: 

2. 25 liradan 50 liraya kadar alım satım, 
icar, ücret ve saireden alacak dâvaları, 

B) 89 ncu madde ile bu maddede yazılı dâ
vaların ilk hal mercii köy ihtiyar meclisidir. Bu 

(Si Sayısı: 117) 



Bölüm : XIV 

Kamulaştırma İşleri 

MADDE 101. — Köy ihtiyar meclisleri köy 
okulu, cami, köy konağı, hamam, çamaşırlık, 
numune bağ ve fidanlıkları, koruluk, mezarlık, 
yol, meydan ve genel hela gibi köye ve köylüye 
faydalı olan işleri yapmak için köy sınırları için
deki (binalı ve binasız yerleri sahipleriyle uyuşu-
lamadığı takdirde değeri verilmek şartiyle ka
mulaştırmaya yetkilidir. 

MADDE 102. — thtiyar meclisi, köydeki 
mülk sahiplerinden ve bilirkişilerden ayıracağı 
şahısların adlarını bir liste ile tesbit ederek bun
ların arasından kur'a ile iki kişi ve kendi arala
rından da bir üye seçerek üç kişilik bir kurul 
teşkil ederler. Kamulaştırılacak dan taşınmaz 
mallara bu kurul tarafından kıymet takdir edi
lir. Kurul kamulaştırılacak malın sahibini, cin
sini, ölçüsünü, yerini ve kıymetini bir kâğıda 
yazarak doğruluğunu tasdik eder. 

MADDE 103. — Kamulaştırma karar ve de
ğerleri taşınmaz, mal sahiplerine yazı ile tebliğ 
olunur. Buna karşı sahipleri tarafından hem 
kamulaştırma bedeline ve hem kamulaştırmaya 
mütaaŞik olmak üzere tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün zarfında kaymakam veya valiliğe yazı ile 
müracaat edilmek suretiyle itiraz edilebilir. Bu 
itirazlar idare kurullarınca incelenir. Kesin ola
rak karara bağlanır. 

MADDE 104. — îtiraz vâki olmamışsa ihti
yar meclisi kararının ve itiraz edilmişse idare 
kurulunun tasdik kararının tebliğ gününden iti
baren 45 gün içinde mal sahibi kamulaştırılan 
yeri veya yapıyı boşaltmaya ve teslime ve tak
ririni vermeye mecburdur. Aksi takdirde bede
li Millî Bankalardan birine yatırılmak suretiyle 
kolluk marifetiyle boşaltılıp köy muhtarına tes
lim ve ihtiyar meclisi veya idare kurulunun ka
rarma dayanılarak tapu dairesince köy namına 
tapu senedi verilir. 

BSlttm : XV 

Köylerarası ortak işler ve birlikler 

MADDE 105. — iki ve daha çok köyleri bir
likte ilgilendiren ve birlikte faydalandıran ve bu 
köylerin tasdikli iş programlarına dâhil bulunan 

veya 24 ncü maddeye göre ithal edilecek olan iş
leri ortakça yapmak için bu gibi köyler, arala
rında birlik kurarlar. 

Birlik işleri, gelir ve giderleri birlik kuran 
köylerin bütçeleri içerisine alınır. 

MADDE 106. — Ortak işler, kaymakamın ve 
merkez ilçelerinde valinin emriyle ilgili köylerin 
muhtar ve ihtiyar meclisinin münasip görecekleri 
bir köyde o köy muhtarının başkanlığında topla
nan kurulca görüşülüp her köyün hissesine dü
şecek iş miktarı, emek, para ve masrafları karar 
altına alınır. 

Bir köy idaresinin hissesine düşen iş, emek 
ve para miktarına 10 gün içerisinde bu kurula 
itiraz edebilir. îtiraz 15 gün içerisinde aynı ku
rulca incelenerek karara bağlanır. 

Kesin karara bağlanamıyan veya uyuşma ka
bil olmıyan itirazlar idare kuruluna sevkedilir. 
îdare kurulu 15 gün içinde işi karara bağlar. Bu 
karar kesin ve tatbiki mecburidir. 

100 liradan az değerdeki ortak işlerin ilgili 
birlik idarelerince uyuşup halledilmesi caizdir. 
Yalnız bu işlerin halli idare âmirlerine bildirilir. 

MADDE 107. — Ortaklık kararı ile kurulan 
birliğe giren köylerin üyeleri, aralarından beş 
kişilik bir idare kurulu seçerler. Vali veya kay
makam bunların içerisinden birini birliğe baş
kan seçer. 

Köyler bu başkan tarafından istenildikçe 
bütçelerine konan paraları ve mükellef tutulan 
adamları vaktinde göndermeye mecburdurlar. 

Birlik idare kurulu bütçelerine lâzımgelen 
para ve emeği koymayan köylerin bütçelerine 
giderleri kısarak ve kanuni imkân dairesinde 
gelirleri artırarak ödenek konulmasına karar ve
rir. Bu karan tatbik için köylerin bağlı bulun
duğu vali veya kaymakama gönderir. 

MADDE 108. — Özel idare bütçelerinden 
köylerarası ortak işlere veya bölge ortak işlerine 
yapılacak yardımlar ilgili köy bütçelerine kona* 
rak sarfolunur. 

MADDE 109. — Köylerarası ortak işleri ve 
bölge ortak işlerini araştırıp köy' idarelerine yap
tırmak vali, kaymakam, bucak müdürlerinin'va
zifeleridir. Bunun için bu işlerle ilgili köy muh
tarlarını ve köy delegelerini muayyen yerlerde 
toplattırırlar, karar almaya sevkederler işi kesin 
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karara bağlatırlar ve yapılıncaya kadar takip 
ederler. 

MADDE 110. — Belediyelerle köyler, arala-
rmda bâzı müşterek ihtiyaçları karşılamak üze
re dernek kararı ve valilerin muvafakatiyle bir
likler kurabilirler. Bu takdirde bu birlikler 
Belediye Kanunu hükümleri dâhilinde kurulup 
yürütülür. 

MADDE 111. — Birlik statüsü ve çalışma 
tarzı, içişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir 
tüzükle belli edilir. ' 

Bölüm : XVI 

Köy ihtiyar meclisi ve- muhtar kararlarına itiraz 
yolu 

MADDE 112. — Köy ihtiyar meclisinin ka
rarlarına karşı ilgililer tarafından 15 gün için
de bağlı bulunduğu idare kuruluna itiraz olu
nabilir. İstek üzerine icra, idare kurulunun ka
rarma kadar yine bu kurulca verilecek kararla 
geciktirilebilir. Ancak yangın, su baskını, çö
küntü gibi tehlikeli hallerde icra-geciktirilemez. 
İdare kurulu köy ihtiyar meclisinin ve muhtarın 
ne diyeceklerini öğrenmeden, itirazlar ve icrayı 
geri bırakma istekleri hakkında karar veremez. 

v 

Bölüm : XVII 

Ceza hükümleri 

MADDE 113. — Muhtarın, köy ihtiyar mec
lisi üyelerinin ve köy vazifelilerinin vazifelerin
den doğan veya vazifelerini yaparken işledikleri 
suçlardan dolayı haklarında umumi hükümlere 
göre soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

MADDE 114. — Vali, kaymakam veya bucak 
müdürü muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleriyle 
köy vazifelilerinin kanun, tüzük ve yönetme
liklerle kendilerine verilen köy ve Devlet iş
lerini yapmadıklarını anlarsa birinci defasında 
bunları yazılı emirle vazifeye davet eder. 

İkinci defasında da yapmadıkları tesbit olu-; 
nanlar hakkında mahallî idare kurulu karariyle 
beş liradan 25 liraya kadar para cezası uy
gulanır. 

İdare kurullarının bu kararları kesindir. Pa
ra cezası, Tahsili Emval Kanununa göre tahsil 
edilip köy sandığına teslim olunur. 

Para cezasından sonra vazifelerini yapma
makta ısrar edenler hakkında kanuni kovuştur
ma yapılır. 

MADDE 115. — İhtiyar meclisi veya muh
tar tarafından tanıklık veya kanunen belirli 
her hangi bir iş hakkında çağrılanlar bu çağ-
rışa giderler. Bildiklerini, işittiklerini söylerler. 
İstenilen izahatı verirler, mazeretsiz bunu yap-
mıyanlar köy ihtiyar meclisince 1 liradan 10 
liraya kadar para cezasına çarptırılır. 

MADDE 116. — Köy ihtiyar meclisi, ve muh
tarın kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
göre kendilerine tevdi olunan devlet ve köy iş
lerinin görülmesi için ittihaz ettiği kararları ve 
verilen emirleri dinlemiyenlerden köy ihtiyar 
meclisi karariyle 1 liradan 10 liraya kadar para 
cezası alınır. Tekerrürü halinde ceza iki misline 

• çıkarılır. 

MADDE 117. — Bu kanunun köy işleri bö
lümünde veya diğer bölümlerinde yapılması 
emredilen işleri yapmıyanlar veya yapılmaması 
emredilen işleri yapanlara köy ihtiyar meclisince^ 
1 liradan 10 liraya kadar para cezası verilir. 

MADDE 118. — Muhtar meşru mazeretine 
binaen bağlı bulunduğu bucak müdüründen, 
kaymakamdan veya validen 15 güne kadar izin 
istiyebilir. İzin verilirse ihtiyar meclisinden 1 nci 
üyeyi ve bu olmazsa diğer asil üyelerden birini 
yerine vekil bırakır. 

Vazifesinden izinsiz ayrılarak il ve üce şuur
ları dışına çıkan muhtar hakkında bağlı bulun
duğu bucak müdürü, kaymakam veya vali tara
fından 1 nci defasında ihtar, ikinci defasında 
114 ncü maddeye göre idare kurulu karariyle 
para cezası verilir. 

Bu hal tekerrür ederse ceza iki kat artırılır. 

Bölüm : XVIII 

İcra ve haciz yolları 

MADDE 119. — Bu kanuna uygun şekilde sa
lman salma parasiyle zephiye, ihtisap ve sair re
sim, ve harçları ve diğer köy gelirlerini ve ceza 
paralarını gününde vermiyenlerden ve köy ihti
yar meclisi karariyle hükmedilip kesinleşen para
ları vaktinde ödemiyenlerden bu paralar aşağıda
ki usulle tahsil olunup köy sandığına yatırılır. 
Hükmedilip tahsil olunan alacak paralan mak-
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buz karşılığında hak sahibine verilir. 
1. Borçluya 10 gün zarfında borcunu öde

mesi hakkında köy ihtiyar meclisinin (ödeme 
kararı) muhtar tarafından tebliğ olunur. Köy 
haricinde ise bu tebligat mahallî Hükümet vası-
tasiyle yapılır. 

2. Borçlu borcunu ödemiş ise makbuz veya 
sair bölgelerini göstererek bu takipten kurtulur. 
ödeme kararına bir itirazı varsa kararın tebliğ 
tarihinden itibaren 10 gün içinde köyün bağlı 
olduğu bucak müdürüne, kaymakam veya valiye 
müracaatla itiraz edebilir. Bu itiraz 15 gün için
de bir karara bağlanır. Bu karara kadar icra 
geri bırakılır. 

3. Makbuz veya belge göstermiyen veya 
itiraz etmiyen borçlunun ödeme kararı 10 gün
lük sürenin bitiminde itiraz halinde idare ma
kamlarınca itirazın reddine dair olarak verile
cek kararın borçluya tebliği gününde icra 
mevkiine konur. 

4. İcrada şu sıra güdülür : 
A) Maaş, ücret, kira gibi para gelirleri, 
B) Borçluya veya cezalıya ve ailesi efra

dına lâzım olandan gayrı ev eşyası, 
C) Borçlunun fazla ev eşyası bulunamaz 

veya alınan eşya borcunu ödemezse taşınabilen 
diğer inalları, 

D) Taşınabilen başka malları yoksa, tarla 
ve bahçe gibi taşınmaz mallar satılmak sure
tiyle alacak tahsil olunur. 

5. Kendisine veya ailesi efradına kifayet 
edebilecek odaları ve müştemilâtı havi ev ve 
hayvanlarına yetişecek ahır ve samanlık, ken
disini ve ailesinin geçimi için lâzım olan ve 
iskân istihkakından aşağı düşmiyecek toprak
lar ve bir senelik ailesinin yiyeceği ve tohum
luğu ve sanatkârlara sanatları için gereken 
dükkân, bina ve aletleri, dört senelik mahsulü 
ve kirası borca yetişen mallariyle çiftçinin 
çift ve çubuğu ve hayvanları satılamaz. 

6. Ev eşyası ile taşınabilen her çeşit eşya 
haciz gününden başlayarak üç gün içinde köy 
ihtiyar meclisinin gözü önünde ve kasabalarda 
da belediye kurulları vasıtasiyle ve açık artır
ma ile satılır. 

Satış parasının köy borcuna ve haciz mas
raflarına yetecek kadarı alacaklı köy sandığına 
ve üst tarafı mal sahibine verilir. 

Malın satışa çıkarılması üzerine barçlu der
hal borcunu öderse malı geri verilir. 

7. Taşınamaz mallar 20 gün süre ile açık 
artırmaya çıkarılır. Ve bu süre bittikte, sürü
len peyler kâfi görülürse 10 gün müddetle as
kıya alınır. Ve 10 gün bitince her kaç kuruşa 
çıkmış ise isteklisine ihale olunur. 

8. Satılan şeylere köy ihtiyar meclisleri 
veya belediye kurul üyeleri doğrudan doğruya 
kendileri veya başkaları vasıtasiyle pey süre* 
mezler. Ve satın alamazlar. 

9. Haciz kararları köylerde muhtarlar ve* 
ya memur edecekleri ihtiyar meclisi üyeleri, 
kasaba ve şehirlerde belediye başkanları veya 
vazifelendirecekleri belediye memurları tara
fından icra olunur. 

Devlet, özel idare memur ve müstahdemle
rinin maaş ve ücretlerine ait haciz kararları 
kaymakam veya valilerin emirleriyle bu idare
lerin saymanlıklarmca infaz olunur. 

MADDE 120 — Köy ihtiyar meclisince ve
rilen haciz kararları ve satış tutanağı taşına
maz malların tapuca tescilleri için vali veya 
kaymakamlar taraf nidan tapu sicil dairelerine 
tevdi olunur. 

MADDE 121. — Satılabilecek, taşınabilen 
veya taşınamaz malı bulunmıyanların borçları 
o yerin raicine göre ihtiyar meclisi karariyle işe 
çevrilir. Köy işlerinde çalışarak borçlarını öde
mekten çekinenlerin borçları idare kurulları ka
rariyle hapse tahvil olunur. Bu hapis vali ve
ya kaymakamın isteği ile savcılıkça hemen infaz 
olunur. Hapis süresi bir ayı geçemez. 

MADDE 122. — ödeme kararını infaz eden 
muhtar veya memur edeceği ihtiyar meclisi üye
si ve belediye başkanı veya memur edeceği zat 
satılacak mallara vaziyet etmek üzere borçlunun 
evine ve müştemilâtına ve ağıl ve sair lüzumlu 
görülen yerlerine girebilirler. Mümanaat halin
de köy ve şehirde, köy ve belediye zâbıtasınca 
zor kullanılır. Gerekirse jandarma ve polis kuv
vetleri de yardım eder. 

Bölüm : XIX 

Çiftçi mallarının korunması 

MADDE 123. — Korunacak çiftçi mallan 
aşağıda yazılıdır: 

1. Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 
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— 28 — 
nebatlarla Orman Kanununun şümulüne girmi-
yen ağaçlar ve ağaçlıklar; 

2. Ziraatta kullanılan veya ziraatle alâkalı 
dlan her nevi menkul ve gayrimenkul mallar; 

3. Su hakları, sed veTbendlerle hendek, çit, 
duvar ve emsali manialar, tarla ve bahçe yol
ları; 

MADDE 124. — Köy şuurları içindeki çiftçi 
mallarının korunmasına mütaallik işler o köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi tarafından ifa olunur. 
Çiftçi mallarının bulunduğu yer hiçbir köyün 
sınırına dâhil değilse korunmaya mütaallik işler
de o malların bulunduğu yere en yakın köy muh
tarı ve ihtiyar meclisi vazifelidir. 

MADDE 125. — İhtiyar meclisleri, çiftçi 
mallarını koruma bakımından görev ve yetkileri 
şunlardır: 

1. Koruma kadro ve bütçesini ve senelik ko
ruma ücreti tarifelerini tesbit ve esas köy büt
çesine ithal ederek (30) ncu maddeye göre kay
makam veya valinin tasdikına sevk etmek; 

2. Bu kanunda yazılı hükümlere göre bek
çiliğe ehÜ gördüklerini seçmek ve adetlerini, ça
lışma müddet ve şartlarını tesbit eylemek, vazi
fe görecekleri .mmtakalara ayırmak ve bunlara 
para veya mal olarak verilecek aylık veya yıllığı 
kararlaştırmak ve vazifelerini iyi görmeleri için 
lüzumlu tedbirleri almak, hayvanlar için müş
terek çoban tutmak; 

MADDE 126. — Çiftçi mallarının korunma
sı işlerinde ihtiyar meclisleri karar ve işlemle
rini tetkik, murakabe ve bu kararlara karşı iti
raz mercii il ve ilce idare kurullarıdır. İdare 
kurullarının bu husustaki vazife ve salâhiyetle
ri aşağıda gösterilmiştir: 

1. İhtiyar meclisi kararlarına bu bölüm 
hükümleri dâhilinde yapılan itirazları tetkik 
etmek; 

2. İhtiyar meclislerinin .çiftçi mallarının 
korunmasına mütaallik vazife ve salâhiyetlerini 
devamlı bir nezaret ve murakabeye tâbi tut
mak; 

3. Hayvanların sureti muhafaza ve sevku 
idaresine ve geçeceği yolların tâyinine; tarla, 
bağ ve bahçe sınırlarının belli edilmesini veya 
bu yerlerin korunmasını temin için mahallinde 
yapılması mümkün ve mûtat olan manialar 
konmasına tarla yolları, su harkları ve sınır 

hendeklerinin, sed ve bentlerin evsaf ve sureti &* 
muhafazalarına mütadair tedbirlerin tesbitine ::«, 
dair ihtiyar meclisleri taraf nidan yapılan tek- i 
lifleri tetkik ile karara bağlamak ve bu konuda 
gösterilen diğer işleri görmek; 

4. Mmtakaları dahilindeki köylerden malî 
ve zirai durumları bir bekçiden ayrı olarak kp-
rucu tutmaya müsait olmıyanları tâyin etmek; 

piftçi mallarının korunmasına mütaallik iş
lerle vazifeli heyet ve merciler arasında çıkan 
ihtilâfları, bunların bağlı olduğu ilce idare ku
rulu (Merkez ilçesi ise il idare kurulu) ayrı 
ayrı ilçelere bağlı iseler bunlardan en yakın 
olanı katî ve nihai şekilde hal ve fasledir. 

MADDE 127. — Muhtara, ihtiyar meclisi 
üyelerine ve idare kurullarına bu kanuna tev
fikan yapılacak hizmet ve muamelelerden dola
yı hiçbir ücret ve masraf verilmez. 

Uzak mesafeler için nakil vasıtası ücreti ile 
bilirkişinin zaruri masrafları koruma gelirin
den verilir. 

Bu masraflar zarar verenden alınarak san
dığa iade olunur. Şikâyetçinin iddiası sabit ol
mazsa yapılan masraflar kendisine ödettirilir. 

MADDE 128. — İhtiyar meclislerince verile
cek kararlar aleyhine alâkalılar tarafından ka
rarın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 
gün zarfında idare kuruluna müracaat ve itiraz 
olunabilir. Müddeti zarfında aleyhine itiraz 
edilmiyen kararlar katîleşir. Bu suretle katîle-
şen veya idare kurullarınca itiraz üzerine veri
len kararlar aleyhine hiçbir kanun yoluna mü
racaat olunamaz ve bunlar derhal icra olunur. 

MADDE 129. — İdare kurulu üe ihtiyar 
meclislerinin çiftçi maUarinın korunmasiyle il
gili muamelât ve mesaisi vali veya kaymakam 
veya onların tavzif edeceği kimseler tarafından 
devamlı surette teftiş edilir. 

MADDE 130. — Bekçilerin vazifeleri şun
lardır : 

1. Çiftçi mallarını korumak; 
2. Çiftçi mallarına zarar iraz edildiği hal

lerde 141 nci maddede gösterilen muameleleri 
ve bu bölümde yazılı diğer vazifeleri ifa etmek; 

MADDE 131. — Bekçilerin bu bölümde ya-
zıb vazifelerden gayrı işlerde istihdamları veya 
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j£m& bir zaman için, dahi olsa kendi mıntakalan 
haricindi gönderilmesi yasaktır. 

Bunlar ancak emniyet ve asayişin ve su bas
kını, zelzele ve yangın gibi umumi âfetlerin zaru
ri kıldığı fevkalâde ahvalde bağlı bulundukları 
yerin en büyük mülMye âmirinin veya muhtarın 
izni ile kendi mıntakalan veya yukarda gösteri
len vazifeleri haricinde muvakkat olarak istihdam 
edilebilirler. . 

Şu kadar ki, malî ve zirai durumları bir bek
çiden ayrı olarak köy korucusu tutmaya kudreti 
olmadığı yapılan tetkikat neticesinde tahakkuk 
eden köylerde köy koruyucularına ait vazifeler 
vali ve kaymakamların yazılı müsaadesiyle bu 
bekçiye gördürülür. 

MADDE .132. — Koruma tarifeleri her sene 
ihtiyar meclisleri tarafından, mahallî örf ve âde-
tiyle iktisadi vaziyetine ve taallûk ettiği arazinin 
verimine, mahsulün nev'ine veya hayvan cinsine 
göre tanzim olunur. 

Bu tarifeer mahallî idare âmirine gönderil
mekle beraber aynı zamanda- köyün münasip ma
halline de, talik-olunur. Alâkadarlar talikten iti
baren 10 gün zarfında ihtiyar meclisleri vasıta-
siyle veya doğrudan doğruya idare kuruluna iti
raz edebilirler. Tarifeler idare kurulunun tetki-
kmdan sonra vali veya kaymakamlar tarafmdan 
tasdik olunur.. 

Koruma bedeleri her mahallin istihsâl vaziyet
lerine göre tesbit olunarak en müsait zamanda ve 
Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. An
cak Tahsilat Komisyonunun vazifeleri ihtiyar 
meclisleri, tahsildarın sürdüğü işler muhtarın 
tensip edeceği kimse tarafından ifa olunur. 

Koruma tarifesi 1 senelik bekçi ücretlerinden 
başka peşin olacak ödenecek zarar ve ziyanlar ve 
masraf karşılığı olarak bekçi ücretlerine % 30 unu 
geçmemek üzere yapılacak bir ilâveyi karşılyabi-
lecek şekilde tanzim olunur. Bu madde 26 ncı 
madde hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 133. — Köy sınırları içinde veya ko
runması o köye ait yerlerdeki ekilmiş arazi ile 
bağ, bahçe veya ağaçlıklara fiilen tasarruf et
mekte olanlardan ve gelip geçici olmıyan sürü 
sahiplerinden tarifede yazılı senelik koruma pa
rası veya bunun mukabili olan mahsûl veya mal 
alınır. Koruma parasına tâbi olanların bunun 
miktarı hakkında kendilerine veya ikametgâhla
rına yapılacak tebliğden itibaren 10 gün zarf nida 

idare kuruluna itiraz hakları vardır. 'Koruma pa
rası salma haddine tâbi değildir. 

MADDE 134. — Bu bölüm hükümlerine tey- ,„_,;i[ry 
fikan tahsil olunan para cezaları koruma geliri 
olarak kaydedilir. 

MADDE 135. — 133 ve 134 ncü maddelerde 
yazılı gelirler köy gelirinden ayrı kaydedilir. Bek
çi ücretlerinden başka zarar ve ziyan mukabili 
olarak tahsil edilmiş olan miktar peşin olarak 
ödenen zararlar dolayısiyle tükendiği veya zara
rın ödenmesine kâfi gelmediği takdirde sandık 
mevcudu tarifede yazılı esaslar dairesinde mükel
leflerden yapılacak tahsilatla tamamlanır. Bu su
retle yapılacak tahsilatta zarar ve,ziyan karşılı
ğı olarak 132 nei maddenin son fıkrasına göre 
tesbit edilmiş olan nispet daima muhafaza olunur. 

MADDE 136. — Mezruat arasında başıboş 
yakalanıp da 15 gün içinde sahipleri tarafından 
alınmıyan hayvanlar ihtiyar meclisi tarafından 
münasip görülecek bir pazar yerinde müzayede 
ile satılır. Ve keyfiyet bir zabıt ile tesbit olunur. 
Müzayedede 2490 sayılı Kanun hükümelri tat
bik olunmaz. 

Sahibi malûm olmıyan hayvanlar için her ye
rin örf ve âdetine göre ilân yapılır. Bu hayvan
lar için sarf edilen iaşe ve muhafaza masrafları 
ile yapılacak diğer masraflar satış bedelinden 
tenzil olunduktan sonra bakiyesi bfr sene müd
detle emaneten saklanır. Satış bedeli bu müddet 
içinde müracaat edilip alınmadığı takdirde koru
ma geliri olarak kaydolunur. 

MADDE 137. — Koruma paralarının sarfe-
dilebileceği yerler şunlardır: 

1. Bekçilerin ücretleri, 
2. 143 ncü maddeye göre ödenecek zararlar, 
3. Her mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarına 

göre ihtiyar meclisleri • taraf nidan bu bölümde 
tesbit edilen hizmetlerin ifası için yapılacak za
ruri masraflar. (Bu masrafların senelik yekûnu 
hiçbir halde bekçi ücretleri yekununun yüzde 
onunu tecavüz edemez. 

MADDE 138. — Koruma paraları Devlet 
malı hükmündedir. Koruma gelirleri ve koruma 
paralarına haciz konamaz. Koruma gelirlerinin 
cibayet ve sandık mevcudunun sarf sureti ve 
her sene sonunda hesapların nasıl kapatılacağı 
İçişleri ve Tarım bakanlıklarınca tesbit olunur. 
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MA PİDE 139.— Çiftçi mallarına bir zarar 
vukuunda bekçiler fiilin devamına mâni olacak 
tedbirleri almakla beraber husule gelen zararın 
tesbitine yarıyacak delilleri toplıyarak keyfiyeti 
ihtiyar meclisine bildirmek mecburiyetindedirler. 
imkân bulunan hallerde1 bir zabıt varakası da 
tutulup. 

MADDE 140. — İhtiyar meclislerinin seçe
ceği bilirkişi fiili haber veren bekçi ile birlikte 
en geç 24 saat zarfında vaka mahalline giderek 
zararın miktarını ve hangi şartlar altında yapı
lacağını tahmin vetesbit ve bunu zabıt varaka-
siyle tevsik eder. Mühim işlerde bilirkişiye ih
tiyar meclisi âzasından bir veya birkaçı katılır. 

Tutulacak zabıt varakaları ve işe mütaallik 
diğer evrak derhal ihtiyar meclisine tevdi olunur. 

MADDE 141. — Çiftçi mallarına iras edilen 
ve miktarı 50 lirayı geçmiyen zararların tazmi
nine mütaallik işleri ihtiyar meclisleri bu ka
nundaki muhakeme usulüne göre tetkik ve hal
lederek bir karara bağlar. 

Tazminat talebinin reddine ve 20 liraya ka
dar olan kararlara karşı 5 gün içinde sulh hâ
kimine itiraz edilebilir. Şu kadar ki, zararı ya
pan tarafından vukubulan itirazlarda temini
ne ; karar verilen paranın köy sandığına aynı 
müddet içinde depo edilmesi şarttır. 

Bu fıkraca taallûk eden işlerde mahkeme 
tetkikatını evrak üzerinde icra ve itiraz olunan 
kararı tâdil veya tasdik suretiyle işi bir hafta 
içinde intaç eder. Maddi hata vukuu veya sah
telik iddiası halinde mahkeme lüzum görürse 
duruşma yapabilir. 

20 liradan yukarı olan tazmin kararlarına 
alâkalılar yukardaki fıkrada > yazılı depo şartı 
olmaksızın 5 gün içinde sulh hâkimine itiraz ede
bilirler. Bu fıkraya göre yapılan itirazlar umu
mi hükümlere göre tetkik edilir. 

İtirazlar mahkemeye veya ihtiyar meclisleri
ne yapılır. Meclisler itiraz evrakının derhal 
salahiyetli mahkemeye gönderir ve muterize be
dava bir ilmühaber verir. 

Ihtiayr meclislerinin itiraz olunmıyan karar-
lariyle sulh hâkimlerinin itiraz üzerine verecek
leri kararlar katî olup bunlar aleyhine hiçbir 
kanun yoluna baş vurulamaz. 

MADDE 142. — Yukardaki maddede yazılı 
zararlarının tazminine taallûk eden işlere bakıl

ması alâkalıların talep ve şikâyetine bağlı değil* 
dir. 

Zarar görenin feragati tahkikatı durdurmaz 
ve karar altına alman meblâğ tahsil edilir ve 
koruma geliri olarak kaydolunur. 

Şu kadar M ihtiyar meclisinin tasvip edeceği 
tazminat alâkalıya ödendiği takdirde tahkikata 
devam edilmez. 

MADDE 143. — İhtiyar meclisince verilen 
kararlardan 20 liraya kadar olanları bu kanu
nun 18 nci bölümünde yazılı usule tevfikan icra 
olunur. 

MADDE 144. — Zararm faili malûm olma
dığı hallerde ihtiyar meclislerince tesbit olunan 
zararın dörtte üçü koruma gelirinden zarar gö
rene ödenir. Bilâhara fail taayyün ederse zara
rm tamamı kendisine ödettirilir ve sandığm 
ödediği paranın mahsubu yapılarak geri kalanı 
zarar görene verilir. 

Sandıktan peşin ödenen miktar hiçbir halde 
20 lirayı geçemez. Zararm her hangi bir mak
satla mal sahibi, tarafmdan yapıldığı tahakkuk 
ederse sandıktan ödenmiş olan paranın iki misli 
masrafiyle birlikte ihtiyar meclisi karariyle ken
disinden tahsil olunur ve koruma geliri olarak 
kaydolunur. 

MADDE 145. — Zararı husule getiren hay* 
vanlardan zarar mahallinde görülenler bekçiler 
tarafından yakalanarak zarar ödeninceye kadar 
muhafaza edilir. 

Bu suretle yakalanan nayvanlar ihtiyar mec
lislerinin karar ve icra hususunda haiz oldukları 
salâhiyet mahfuz kalmak şartiyle tazmin edile
cek zararlara karşı teminat hükmündedir. 

Şu kadar ki, hayvan sahibi,, ihtiyar meclis
lerinin takdir edeceği miktarı aynen veya nak
den teminat olarak yatırır veya bu heyetlerin 
kabul edeceği bir muteber kefil gösterirse hay
vanları geri alabilir. 

MADDE 146. — İdare kurullarının 126 ncı 
maddesinin 3 ncü bendine tevfikan ittihaz ede
cekleri tedbirlere aykırı harekette bulunanlar
dan ihtiyar meclislerince 5 liradan 25 liraya ka
dar hafif para cezası alınır. Bu cezaya tebliğ 
tarihinden 10 gün zarfında idare kuruluna iti
raz olunabilir. İhtiyar meclisi mahallin âdet ve 
teamülü hilâfına başı boŞ' bırakılan hayvanların 
beheri için sahiplerinden 1 liradan 5 liraya ka-
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dar alacağı parayı koruma geliri olarak kayde
der. Bu husustaki kararlar katidir. 

MADDE 147. — Tapulu olarak 100 hektar 
ve daha fazla arazi işletenler hususi bekçi kul
landıkları takdirde koruma parası vermiyecek-
leri gibi korumadan da hiçbir tazminat alamaz
lar. 

Sebze, çiçek, meyva ve dut bahçeleriyle fi
danlıkların hususi bekçi tutulmak şartiyle ko
ruma parasını vermek mecburiyetinden istisna
sına karar vermeye ihtiyar meclisleri salahiyet
lidir. 

Alâkalılar 10 gün zarfında bu karara karşı 
idare kuruluna itiraz edebilirler. Bu gibiler ko
rumadan hiçbir tazminat alamazlar. 

Hususi bekçiler bu kanundaki korucu ve bek
çilere verilen salâhiyetleri haiz değildirler. 

Bölüm : XX 

Türlü hükümler 

MADDE 148. — Köylere devir ve teftişe çı
kan bucak müdürleriyle kaymakamlar, köy öğ
retmenleri' gezici öğretmenler, köy kâtipleri, 
köylere gidecek olan özel idare kontrolörleri, 
köy sağlık ^memurları, ziraat memur ve öğret
menleri gibi Devlet memurları bu kanunun ken
di mesleklerine ait olan kısımlarını muhtar ve 
ihtiyar meclisi üyelerine anlatmaya ve onların 
tatbiki yollarını göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 149. — 1. Şimdiye kadar hiçbir 
köye bağlanmamış olan 150 nüfustan aşağı köy
ler eski göreneklerine göre işlerini yaparlar. 

Nüfusu 150 den aşağı köylerle nüfusu 150 
den yukarı olup birbirinden ayrı ve uzak bulu
nan münferit evlerden veya oba veya mahal
lelerden müteşekkil olan ve idare kurullarınca 
bu durumları 17 nci madde gereğince tesbit olu
nan dağınık köyler seçim hakkını haiz olanla
rın yarısından çoğunun istemesiyle etrafındaki 
bir saat ve ondan aşağı olan köylerden bi
rine bağlanırlar. 

Bu köylerde bütçe, iş programı, kesinhesap, 
bir aylık gelir ve gider çizelgeleri yapmak ve 
kâtip tutmak ihtiyaridir. 

Köy işlerinden su ve temizlik ve yollarda ge
çit ve köyde mezarlık temini ve sel basan yer
leri bundan kurtarma işleri mecburi olup diğer 
işlerden köy ihtiyar meclisi dilerse hangilerinin 

yapılacağını 19 ncu maddeye göre belli eder. 
Belli edilen bu işleri de yapmak mecburidir. 

2. Köyden ayrı ve nüfusu 150 den aşağı 
olan çiftliklerin köylerle olan hukuki münase
betleri eski geleneklerine göre devam eder. 
Bir çiftlik halkının yarısından çoğunun isteme
siyle en yakın bulunduğu köye bağlanarak ida
re edilir. 

Nüfusu 150 den çok olan çiftlikler köy gibi 
idare olunurlar. Devlet çiftlikleri bu hükümden 
müstesnadır. Kendi kanun ve tüzüklerine göre 
idare olunurlar. 

3. Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin köy
lerde taşınmaz mal edinmeleri yasağına ait hü
kümler bu gibi yerlerde de uygulanır. 

4. Köy sınırları dışında kalan arazi ile 
müstakil çiftlikler, yabancı mülkiyeti bakımın
dan bu kanun yasakları içindedir. 

MADDE 150. — Yabancı gerçek ve tüzel 
kişiler, köylerde taşınmaz mal edinemezler. Bu 
kabil edinilmiş mallara ait tapu kayıt ve sicil
ler tapu memuru ve sicil muhafızlarının doğru
dan doğruya bildirimi üzerine mahalleri asliye 
hukuk mahkemelerince iptal ve mütaakıben ta
puda hazine namına kayıt ve tescil olunur. Bu 
takdirde yabancı gerçek veya tüzelkişiler Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun 21 nci madde
sine göre takdir ettirilecek bedeli Hazineden 
alırlar. Mirasçılık, vasiyet, hibe ve teberru gi
bi yollarla edinilmiş olan ayni mahiyetteki mal
lar da Hazinece tasfiye edilerek bedelleri müs
tehliklerine verilir. 

MADDE 151. — Türkiye Cumhuriyeti uyru
ğunda olmıyanlar köylerde ikamet etmek için 
İçişleri Bakanlığından resmî tezkere alacaklar
dır. Bu tezkerelerin verilip verilmemesi ve ika
met sürelerinin uzatılıp uzatılmaması tçişleri 
Bakanlığına aittir. 

MADDE 152. — Köylere ait yolların, kanal
ların, köprülerin ve sair bayındırlığa ait işlerin 
keşif ve tetkiki, yerlerinin tetkiki ve icabında 
idare ve nezareti ve bu işlerin yapılması için 
Devlet yardımı ile fennî malzeme ve vasıtaların 
kullanılması ve köy işlerine ait plânlar, keşif 
evrakı lüzumunda valilerin emriyle Devlet ve 
özel idare mühendis ve fen memurları tarafın
dan yapılır. 

MADDE 153. — Vali ve kaymakamlar ve 
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bucak müdürleri köy işlerinin denetim ve kont-
iöllarda ve iş programlarının yerlerinde tatbik 
yollama gösterme ve köylerin terakki ve inki-
gafını temin» hususlarında bütün Devlet (as
kerler, hâkimler, adalet memurları hariç) ve 
özel idare memurlarından istifade ederler. Bu 
memurlar valiler ve kaymakamlar tarafından 
verilen bu işleri asli vazifeleri gibi yapmakla 
mükelleftirler. 

MADDE 154. — Köylere inceleme, soruştur
ma ve kontrol maksadiyle re'sen gönderilecek 
memurlara köy sandıklarından yolluk verilmez 
ve masraf yapılmaz.^ Bunların yollukları ancak 
hizmetin taallûk ettiği bütçeden verilir. 

MADDE 155. — Köy ihtiyar meclisi ve muh
tar mühürleri bedelleri köy sandıklarından öden
mek üzere bu kanuna bağlı numune veçhile bir 
çeşitte illerce yaptırılıp gönderilir. 

MADDE 156. — İşbu kanunun, köy okulla
rında öğrencilere belletilmesi mecburidir. 

MADDE 157. — 442 saydı Köy Kanunu . ve 
ekleri ve tadilleri ve bu kanuna aykırı hükümler 
kaldırılmıştır. 

MADDE 158. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 159. — Bu kanunu Bakanla* 
ruiu yürütür. 

Başbakan 
. A. M«nder$* 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete . 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurileh 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcım 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı f 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
. K. Zeytinoğlv, 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. E. ff. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. Özsan 

İşletmeler Bakanı 
H. Gedik 
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Adalet Komisyonunun düşüncesi 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/185 
Karar No. 44 

13. Vî. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonunda incelenmekte olan 
Köy kanunu tasarısnm (20 nci bölümündeki 
köy ihtiyar heyetinin göreceği dâvalarda, 21 
nci bölümündeki ceza hükümlerine, 22 nci bö
lümündeki icra ve haciz usullerine ait madde
ler) hakkında İçtüzüğün 28 nci maddesi ge
reğince komisyonumuzun mütalâa vermesine 
mütedair olan tezkere ve eki tasarı komisyo
numuza havale buyurulmakla İçişleri Bakanlı
ğı temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tasarının istihdaf ettiği mânada, köy ihti
yar heyetlerine kaza hakkı vermek aşağıdaki 
sebeplere mebni mahzurludur : 

1. İhtiyar heyetleri parti mensupları tara
fından intihap edilen siyasi bir teşekküldür. 
Bir partinin mensubu olan siyasi teşekküllere 
ise kaza hakkı vermek caiz olamaz-. 

2. Anayasamız kaza vazifesini müstakil 
mahkeme ve hâkimlerin millet namına yerine 
getireceklerini tasrih eder. Köy ihtiyar heyet
leri parti mensubu • olmalarına göre müstakil 
olduklarını kabul etmeye imkân yoktur. 

3. Memleketimizin umumi tahsil durumu 
itibariyle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin hâ
kimlik bilgi ve bitaraflığını her vakit ve her 
yerde gereği gibi kullanacaklarına itimat edile
mez. 

4. Anayasa, aslolarak kuvvetlerin tevhidi 
esasını kabul etmiş, hattâ hakkı kazayı mille
tin yegâne mümessili olan Büyük Millet Mec
lisine bile vermeyi mahzurlu görerek bu hak
kın müstakil mahkemeler marifetiyle millet 
namına kullanılacağını tasrih etmiştir. Bu sa
rahat muvacehesinde buna muhalif hareket as
la caiz olamaz . 

5. Müstakbel Anayasa bakımından ise par
tilerimiz programlarına da kuvvetlerin tefriki 
esasını kabul etmişlerdir. Kuvvetlerin tefriki 
kaza hakkının da en küçük bir siyasi ve idari 
teşekkül olan muhtar ve ihtiyar heyetlerinden 
itibaren en büyük siyasi bir heyet olan Bü

yük Millet Meclisine kadar hakkı kazayı haiz 
olmamalarını icabettirir. 

6. Demokrat Parti, adaleti köylünün aya
ğına kadar götürmek azmindedir. İktidarı 
devraldığı zaman bir tek nahiyede mevcut olan 
sulh mahkemesini bugün 47 ye çıkarmıştır. 
Pek uzak olmıyan bir müddet zarfında hemen 
her nahiyede sulh mahkemesi kurulacağına gö
re, yanıbaşındaki nahiye merkezinde sulh mah
kemesi bulunan bir köyün ihtiyar heyetine va
tandaşlar arasındaki ihtilâfı halledecek bir ka
za hakkı tanımanın yersizliği ve yanlışlığı za
hirdir. 

7. Demokrat Part i programında kabul edi
len tevhidi kaza esası da köy ihtiyar heyetle
rine ı hakkı kaza vermeyi' tecviz ettirmez. Bu
gün mevcut olan muhtelif kaza cihazlarını tev
hit için uğraşılırken bunlara daha gayrimazbut 
birisinin ilâvesi çok yanlış bir hareket olur. 

S. Bir cemiyetin terakkisinin miyarı, için
de taazzuv etmiş olan i§ bölümüdür. İlk cemi
yetlerde ve kabile hayatında kabile reisi ve 
onun yanındaki mahallî teşekküllerin birtakım 
idari haklardan maada hattâ mesaili cezaiyed.e 
bile hakkı kazayı haiz addedildikleri görülmüş
tür. Mahallî her hangi bir teşekküle hakkı ka
za vermek bir terakki eseri olamaz. 

9. Hakkı kazanın, her türlü siyasi ve ida
ri mülâhazalardan uzak müstakil bir kaza ci
hazı tarafından kullanılması zaruridir. Bu za
ruret köy ihtiyar heyetlerine kaza hakkını ver
menin doğru olamıyacağını beyan eder. 

10. [Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin muha
keme usul ve kaidelerini, icra ve haciz usulünü 
bilip yerine getirecek liyakatta ve imkânda ol
madıkları bedihi bir hakikattir. Bu bakımdan 
köy ihtiyar heyetlerine kaza hakkı vermek 
birçok karışıklıklara, zamanların ve hakların 
ziyama sebebiyet vereceğinden tehlikelidir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
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sıznulur. 
Adalet Ko. Başkanı 

izmir 
Komisyon kararma 

muhalifim 
H. özyöruk 

Kâtip 
Balıkesir 

Söz hakkım hafuzdur' 
V. Asena 

İBu Rapor Sözcüsü 
Konya 

H. Aydmer 

Amasya 
/ . Olgaç 

Ankara 
H. Ş. înce 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

' Erzurum 
E. Karan 

Maraş 
M. özsoy 

Ankara 
O. T. lltekin 

Binigöl 
[Muhalifim! 

M. N. Okcuoğlu 

Gümüışane 
H. Tokdemir 

ISiird 
Ş. Türkdoğan 

Ankara 
O. Ş. Çiçekdağ 

-Çorum 
H. Ortakçıoğlu 

Istanbull 
A. Moshas 

Yozgad 
N. Ü. Alalı 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/185 
Karar No. 31. ' 

30 .1. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Köy Kanunu lâyihası, devamlı surette içiş
leri lüzum ettikçe de Vekâletlerin vekil veya tem
silcilerinin iştirakleriyle komisyonumuzda gö
rüşülmüştür. Muasır devletler komün mevzuatı 
da incelenerek etraflı surette tetkik ve müza
kere edilmiş ve neticede komün esasına göre ha
zırlanan lâyiha sunulmuştur. Encümen mahal
li idamelerimizin temeli olan koy teşkilâtımızda 
yepyeni bir ve muhtar bir çalışma tarzı tesis eden, 
ve bu idarelerin süratle inkişafını sağlryan bu 
tasarı üzerinde bilhassa ve esaslı surette durdu. 

içtimai hayatın; iktisadi zaruretlerin ve ni
hayet tarihî olayların meydana getirdiği köy, 
ilk hukufei hüviyetini günün siyasi ve idari za-
ruretleriyle 1281 tarihli Vilâyet Nizamnamesin
de az çok yer alabilmiş; 1287 tarihli Idarei 
Umumiyei Vilâyat nizamnamesiyle dıe yetkileri 
bir az daha genişletilmiş, fakat hiç bir zaman 
hukuki mülkiyetin^ tamamen iktisap ettiği görüle
memiş; Millî iradenin hâkimiyetine kadar «Te-
baai Devleti Aliyeden sunufu muhtelifeyi tat
min ve siyasi emniyeti telkin ve tesis » maksadın
dan ileri gidememiştir. 

1292 tarihli Nevahi Nizamnamesiyle, köye 
de temas edilmiş ise dıe bu nizamnamede hak ve 
salâhiyetlere yeni ve mühim bir şey ilâve et
memiş; daha çok, nev'i şahsına münhasır bu 
idarelerle köyler arasındaki münasebetleri tan
zime çalışmıştır. 

Köyü komün olarak ilk evvel Meşrutiyet 
devri mütalâa etmek istemiş; hazırladığı (Ida
rei kura) lâyihasını Osmanlı Meclisi Mebusanı-
na vermiş ise de Umumi Harb dolayısiyle ka-
nuniyet kesbetmesine imkân hâsıl olamamış, 
Millî Hükümetin teşekkülü üzerine Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti bu tasarıyı getirterek 
yaptığı tadilâtla (Idarei kura ve nsevahi) lâyi
hası olarak Meclise sunmuş; Dahiliye Encümeni 
badelmüzakere « Idarei Nevahi Kanunu » ola
rak Umumi Heyete arzetmiş ve 22 Eylül 1337 de 
müzakeresine başlanmıştır. Mecliste esaslı mü-
zakerelere yol açan ve demokratik hükümleri 
muhtevi bulunan bu tasarı kanunlaşmadan bâ
zı umurda Hükümetin müessir müdahale ve ha
reketlerine imkân veren; bu itibarla antidemok
ratik hükümleri de muhtevi olan şimdiki 442 
sayılı kommünal Köy kanunu lâyihası Mec
lise verilmiş ve (Idarei Nevahi kanunu) lâyiha
sının müzakeresi durdurulmuştur. 

Bu suretle tamamen bize has olan ve müte-
meddin hiçbir devlette yeri kalmıyan; i l ida
resi Kanunundaki hükümlere rağmen hâlâ 
vasfı hukukisini bulamıyan ve alamıyacak olan 
bugünkü şekli ile de hikmeti vücudu mâhalan-
dırılamıyan (Nahiye) teşkilâtımız eski asırların 
hâlâ yaşıyan birer gölgesi olmaktan kurtula
mamış; asıl karakteri olan (Kaza)-teşkilâtına 
inkılâp ettirilememiştir. Bu neticeyi kaydeder-

( S . Sayısı: 117) 

: — 



35 — 
~ken iktidarımızın bunu süratle tetkik mevzuu 

olarak ele alması; az bir fedakârlıkla buralar
da basit teşkilâtlı dördüncü sınıf birer kaza ku
rulması suretiyle Devlet teşkilâtının köye doğ
ru kuvvetli adımlar atmasına imkân verilmesi 
ve köyler ile kazalar arasındaki yetkisiz idari 

' kademelerin süratle kaldırılması... hususunun 
temenniye şayan görüldüğünü arzetmeyi yerin
de buluyoruz. 

îşte bu tarihî seyir ile Cumhuriyet devrine 
kadar tam bir nizam altına almamıyan köyle
rimizin kommünal bir varlık şeklinde ifadesi, 
bâzı hak ve salâhiyet ile teçhizi ancak eldeki 
442 sayılı Köy Kanununda yer almıştır.. 

18 Mart 1340 tan "b*eri yürürlükte bulunan 
bu kanunla köylerimizin birer medeni varlık 
haline inkılâp edebilmeleri düşünülmüş ise de 
en ıgeniş mevzularla dolu olan bu varlıkların 
Devletçe o zamanlar ele alman iktisadi ve sınai 
kalkınma hareketlerinin mahdut ve mevziî olu
şu ve köylere düşen işlerin görülmesi için kâfi 
gelir kaynaklarının sağlanamamış olması; köy 
idarelerinin her yerde aynı kudret ve canlılığı 
göstermesini ve bu kanundan baklediğimiz ve 
istediğimiz gibi tam bir semere alınmasına im
kân vermemiştir. 

Bu zarureti hisseden Hükümet 1937 yılın
da gelir kaynaklarını artırmaya ve yetkilerini 
genişletmeye matuf bâzı ek hükümleri ve ta
dilleri muhtevi bir tasarıyı 14. V . 1937 tarih 
ve Başvekâlet Kararlar Müdürlüğü 6/1672 nu
mara ile Meclise teklif etmiş; İçişleri Encü
meni kanunu kül olarak mütalâa ve kabul ede
rek Adliye Encümenine tevdi eylemiş ise de 
Meclisin o sıralarda fesih kararı alması üzeri
ne Hükümete iade olunarak tasarı 1950 ye ka
dar ele alınmamıştır. 

Bununla beraber mevcudu halen de mü
him bir yekûn teşkil eden 150 ye kadar nüfus
lu köylerimizi istisna edersek 150 - 500 arasın
da ve ona yakın köylerde yol, su, konuk oda
sı, cami, . sulama harkı, umumi hela... gibi iş
lerde daha ziyade imeceye dayanılarak mün
ferit ve muvaffak mesailer olmuştur. 

Beş yüzden yukarı nüfusta bulunan köylerde 
ise gelir kaynaklarının çok mahdut bulunması; 
yegâne varidat membaları bulunan salmanın bü
tün iptidai ve ayrıca karakterleriyle beraber tak
dir ye tevziindeki adaletsizliğine munzam olarak 
köylü ruhiyatında geniş nispette yarattığı şikâyet 

ve hoşnutsuzluklar... Bundan gereği kadar fayda 
temin edilmesine imkân verememiş; nihayet köy 
idarelerinin yetki azlığı ve bilgisizliği de daha 
plânlı programlı işleri tahakkuk ettirmek mecbu
riyetinde bulunan bu idareleri ekseriyetle ve za
man zaman birçok müşküllerle başbaşa bırak
mıştır. Hali filî bu olmasına rağmen vazifesine 
ve köye candan bağlı idare âmirlerinin yakın alâ
kaları buralarda gözle görülür; elle tutulur inki
şaflar temin etmiş ve bu, köy dâvasının üzerinde 
ısrarla durmanın ehemmiyetini bir kere daha 
tebarüz ettirmiştir. 

Müşahedelerimize istinaden şunu da derhal 
şükranla kaydedelim ki, üç yıldan beri köylerde 
zirai sahada Hükümetçe sağlanan büyük inkişaf 
ve yurda şâmil geniş yol gayretlerine muvazi, 
köy idarelerine su ve sulama işleriyle yol ve mek
tep çalışmalarında yapılan ve her yıl çok artan 
büyük yardımların yarattığı hareket ve imkân
larla ahenkli olarak köylerdeki tabiî ve zaruri ça
lışmalar, köylerimizin mühim kısmının durumu
nu oldukça değiştirmiş ve fakat mevcut hüküm
lerin kifayetsizliği ve darlığı yüzünden zaman 
zaman bu mesai aksamış ve her yerde tam ran
dıman verememiştir. 

Muhtelif ağır şartlara rağmen rakamların 
belâgatle ifadelendirdiği geçmişe ait tarihî sey
rin de canlandırdığı bu hali fiilîdir ki, köyün 
anayasası demek olan Köy Kanunu üzerinde 
muasır devletler müdevvenatmı da inceliyerek 
durmak zarureti ile encümenimizi başbaşa bırak
mıştır. Neticede Su Komisyonunun, Hükümet 
temsilcilerinin huzurlariyle de içtimai ve iktisadi 
bünyemize uygun; aynı zamanda muhtar kom-
mün idareleri hüviyet ve esaslarını ihtiva eder 
şekilde hazırladığı tasarı devamlı olarak yapı
lan müzakerelerden sonra bâzı tadillerle kabul 
olunmuştur. 

'Tetkiki sona eren tasarı 21 kısım ve 153 
maddeyi ve 6 geçici maddeyi muhtevi olarak 
Yüksek Reisliğinize sunulmuştur. Büyük Mec
lisimizin yüksek görüşleriyle tasarının en isa
betli neticeye ulaşacağından emin olarak şim
diden en büyük hazzı duyuyoruz. 

Kısımlardaki hususiyet ve mucip sebeplere 
gelince: 

KISIM :1 
Genel hükümler 

Bu kısımda ve köyü tarif eden birinci mad-
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deye bilhassa (belli bir sınır içinde yaşayan in
sanların umumi ve müşterek ihtiyaçlarını sağ-
lıyan) tâbiri ilâve edilmek ve (nüfus miktarı) 
bu tariften çıkarılmak suretiyle bu madde kö
yün hukuki durumuna daha uygun bir şekle 
konulmuştur. 

Nüfus bir köy için lüzumlu ve zaruri bir un
sur olmakla beraber bunun azlığı veya çoklu
ğu hiçbir zaman köy karekterindeki bir toplu
luğa köy vasfının verilmesine mâni teşkil et
mez. Bu sebeple tarifteki (nüfus miktarı) bu
radan çıkarılarak ikinci maddeye alınmıştır. 

3000 den yukarı nüfuslu yerlerde - nüfusu ne 
olursa olsun - vilâyet, kaza merkezlerinde mut-
laka birer belediye idaresi kurulacağına göre 
Hükümet teklifine ait bu maddedeki (belediye 
idaresi kurulmıyan) ibaresi uygun görülmemiş, 
tatbikatta görülmesi muhtemel tereddüt ve 
müşkülleri önlemek üzere bu ibare yerine (be
lediye idaresi kuruluncaya kadar) ifadesinin 
konulması tercih edilmiştir. Bu hüküm müs
takil bir madde olarak tasarının ikinci madde
sini teşkil etmiştir. Bu gibi yerlerdeki belediya 
idareleri için bir geçici madde de konmuştur. 

Hükümet tasarının ikinci maddesi Belediye 
Kanununda yer alması icabeden bir husus ol
mak iitbariyle bu madde tasarıdan tamamen 
çıkarılmış; üç ve dördüncü maddeler (hak ve 
salâhiyetler) e ait altıncı kısma alınmıştır. 

\ KISIM :'n" 
Köy sınırları 

İkinci bölümdeki sınır işlerinde tatbikatın 
arzettiği büyük müşkülleri ve şimdiye kadar 
tamimlerle izalesine çalışılan boşlukları gidere
bilmek maksadiyle nizalı sınırların ve orta mal
larının çevrelerinin çizilme, mahallen tetkik 
ve tesbiti şekli ve usulleri ile sınır dışında ve 
iiçnde kalan hususi şahıslara ve Devlete ait 
çiftliklerin; tesis ve işletmelerin ve yollukları
nın tâbi olacağı hükümler yeniden 4, 6, 9 ncu 
maddelerde tedvin edilmiş; nizalı, nizasız sı
nırların tesbitine, sınırların mahsus defterine 
kaydına, örneklerinin köy idarelerine gönderil
mesine, müşterek malların idare ve intifama ait 
esaslara ve bunların tapu kütüğünün irtifaklar 
sütununda tescili usulüne, sınır kâğıt ve dosya
larının muhafazasına; dağlık, ormanlık havali
de, ötede, beride dağınık köy parçası mahiye-
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tindeki evlerle köy orta malı mera, yayla... gibi 
yerlerin çevre sınırlarının; şahıslara ait malla
rın yalnız mevki ve adlarının ve tevzie tâbi 
yerlerin sınır kâğıdı altına geçirilmesinde takip 
olunacak esasat ile bunların -intifa haklarına 
müessir olamıyaeağına dair olan 3, 5, 7 nci 
maddelerde Hükümet teklifine yeni ve esaslı 
ilâveler yapılmıştır. 

Bu suretle ticari ve adlî kaza mercilerinden 
bu hususa ait sâdır olmuş hükümlerle de teyit 
olunmuş zaruret ve hakikatlara bu tasarıda 
yer verilmesine çalışılmış, ve binnetice birçok 
köy sınırlarının hâlâ çizilememesi veya idare 
heyetlerinde birikip kalması, sınırları tesbit edi
lenlerin de kanuni icaplara uygun olmaması 
veya tasarı ile tesbit olunan esasların sınır maz
batalarında sarih bulunmaması yüzünden yeni 
nizalara imkân açması ve en nihayet her an 
birçok vakaların zuhuruna sebebiyet verecek 
âmillerin mevcut bulunmuş olması karşısında 
da 8 nci ve geçici 3 ncü madde ile kabul edilen ] 
5 senelik müddetin hitamında bu bölümde gös
terilen esas, şekil, şart ve icaplara uymıyanla-
r-ın ıslahına, diğer bir köyün zararına olmamak 
şartiyle de sınırın büyütülüp küçültülmesine 
imkân verebilmek üzere sınır işleri bölümüne 
ait hükümlerin daha sarih ve Jkâfi olmasına iti-. 
na olunmuştur. 

Köy sınırlarına ait hususların tesbitinde di
ğer kanunların bu mevzularda ilgili hüküm
leriyle tezat teşkil etmemesine dikkat edilmiş 
ve bu meyanda 6 nci madde ile kabul edilen ida5-
re heyetleri karariyle idari yönden tesbit olu
nan sınırların mülkiyet bakımından mahke
melerce aksine karar verilinceye kadar muteber 
sayılacağı hakkındaki hükmün 5618 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun geçici 3 ncü 
maddesinin son fıkrasındaki ihtilâfların mahke
melerce halledileceğine mütedair bulunan hük
miyle bir tezat teşkil etmediği, keza 5602 sayı
lı Tapulama Kanununun 14 ncü maddesindeki 
köylerin âmme ihtiyacına muhassas olduğuna 
kanaat verici veya bilirkişi sözleriyle her türlü 
gayrimenkullerin smırlaştırılmasına ait hük
münün Köy Kanunu ile tesbit -olunan sınırla
rın değiştirilmesini icap ettirmiyeceğı; ayrıca 
Köy Kanununda köy orta 'mallarının hususi 
mülkiyet mevzuu olamıyacağı ve' zaman aşımı-1 
nin'cereyan etmiyeceği kabul edilmiş olduğun
dan 2664 sayılı Topu Kanununun 25 nci mad-
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desi hükmünün köylerde tatbik kabiliyeti olmı-
yacağı kanaatine varılmıştır. 

. Nüfusu 150 den aşağı köylerin yakın köy
lerle birleşmeleri ve kaymakam veya valinin 
emri olmadıkça eski gelenek ve görenekleri
ne göre köyü idare etmeleri hakkında 442 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesinde mevcut hü
kümlerin komşu köylerle birleşmeye matuf 
hükmü; İl idaresi Kanunu ile yeni formalite
lere tâbi tutulmuş olmasına rağmen istatistik 
Umum Müdürlüğü neşriyatına göre müspet ne
ticeler vermiş ve ezcümle bu suretle nüfusu 
150 ye * kadar olan köylerden; 1935 te 755.502 
nüfuslu 9.804 köyümüz varken 1940 ta bu mik
tar 603.008 nüfuslu 5.691 aded köye inmiş; 
1945 te de 522.779 nüfuslu 4.914 aded köye in
miştir. Bu suretle 15 yıl içinde 150 den aşağı 
köylerin yarısı birleşme veya diğer sebeplerle 
bu kategoriden çıkmış ve üst kategoriler lehine 
bir hareket olmuştur. Bunun içindir ki, 11 nci 
madde ile coğrafi zaruret ve iktisadi sebepler 
mevcut bulunması ve köylünün yarısından faz
lasının istemesi kaydı ilâve olunarak bu hü
küm ipka edilmiş ve binnetice eski divan teşki
lâtımızda olduğu gibi bu gibi küçük köylerin 
nevama mürekkep bir kommün tesis etmeleri 
derpiş olunmuştur. 

Vali veya kaymakam hiçbir emir vermez
se gelenek ve görenekle idare edilebileceklerine 
mütaallik bir fıkrayı da muhtevi olan ve daima 
köyde ikilik yaratan ve bu gibi köyleri birçok 
imkân, hak ve salâhiyetlerden mahrum eden, 
şimdiki 89 ncu maddenin son fıkrasındaki bu 
hüküm tasarıya alınmamıştır. Bilha*ssa kayma-

"kam veya valinin emrinin lâhik olmaması ha
linde köylünün gizli rey aleni tasnif esasına da
yanan Seçim Kanunu hükümlerinden mahrum 
kalışı; ihtilât ve neticeleri malûm mazbata usu
lü ile seçime bugün dahi devam zaruretleri ve 
binnetice bu köyleri serbestçe reylerini izhara 
imkân vermeyişi. . . Baştan aşağı antidemokra
tik ve saltanat devrinin 1281 tarihli Vilâyet 
Nizamnamesinin halen memleketin unsuru as
lisini muhtevi küçük köylerden silemediği mer-
dut bir hükûmüdür. 

1949 da içişleri Vekâletince yapılan bir so
ruşturmaya nazaran 3498 köyde halen Köy Ka
nununun hiçbir maddesinin tatbik edilmediği, 
gelenek ve göreneğe göre köy işlerinin yürütül-
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düğü görülürse bundan teessür duymamak ka
bil olamaz. 

Seçim hakkı gibi en mukddes hakka sahip 
olduktan sonra malî nimetlerden mahrumiyete 
de bir sebep bulunamaz. Salmanın bugünkü 
ağır şeklinin kaldırılması ve bunu karşılamak 
üzere bâzı vergilerden verilecek köy paylarının 
köy emrine fona yatırılması . . . gibi yeni hü
kümler ve nimetlerden bu köylerin mahrum bı
rakılması çok haksız ve gayriâdil bir hareket 
olacaktı. 

Malî gelirine göre teşkilâtını kurabilecek olan 
bu vasıfta köy; kudret ve bünyesi müsaitse 
köyleri için ele alınmasını zaruri gördüğü köy 
işlerinden her hangi birini programına alacak; 
aksi halde imece ile ve ihtiyar heyeti karariyle 
kabili tahakkuk mûtat hayati mahiyetteki sağ
lık ve temizlik işleri üzerinde ancak duracak 
ve bittabi 442 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin
deki mecburi iş mükellefiyeti ile gelenek ve gö
reneğe göre idare prensibi bu tasarı ile berta
raf edilmiş olduğudan idarenin her .türlü ceza 
tehditlerinden de bu karariyle uzak kalacak ve 
binnetice zaman zaman söz gelimi '.ne. telefon ve 
ne de diğer her hangi bir hizmet İçin yüklenen 
ağır külfetlerden daima azade bulunabilecektir. 

Bununla beraber yeniden tesis edilen hüküm
lerle bir köyden ayrılıp diğer'bir köy sınırına 
girecek veya müstakil köy'kurmak için ayrıla
cak mahalle veya parçaların mahallî tesir ve 
hareketlerden azade olarak cağrafi, içtimai ve 
idari zaruretlere dayanmasını sağlamak maksa-
diyle yapılacak taleplerde ve seçmenlerin çoğu-

• nun istemesi halinde lüzumlu olan şartların 
mevcudiyetinden başka nüfusunun 300 den 
aşağı olmaması esası 11 ve 12 nci maddelerde 
kabul olunmuş ve ayrıca bu gibi mahallere ait 
orta malların irtibat ve intifalarının devamı 
14 ncü madde hükmü içinde sağlanmıştır. Her 
türlü idari fek ve ilhaklarda da ilgili yerlerin 
seçmenlerinin yarısından fazlasının isteğine da
yanacak gizli rey ile belli edilmesi esas olarak 
kabul olunmuştur. 

KISIM : m 
Köy orta mallan 

Üçüncü kısmı teşkil eden köy arta naallara-
nm hususi mülkiyet konusu olamıyacağı ve bun
lar hakkında zaman aşımı bulunmıyacağı etra
fında yeni hükümler 16 nci maddeye konulmak- • 

m : 117 ) 



— 38 — 
la beraber koru ve baltalıklardan istifade şekli
nin hususi kanunlarında tâyin ve tasrih edilen 
esaslara göre tanzimi 17 nci madde ile düşünül
müş; bugüne kadar mazbut bir müeyyidesi bu-
lunmıyan müşterek sulama tesislerinin düzen
lenmesi, dağıtılması ve bakımı hakkındaki Hü
kümet teklifi tevsi olunarak bu gibi ihtilâfların 
hal merci ve usulleri inzibat altına alınmış; bu 
hükümlere riayet etmiyenler hakkında tecavüz 
ve müdahalenin men'i, hak iddia edenlerin mah
kemeye müracaatı ve cezai müeyyidelerin tatbiki 
bakımından gayrimenkule vâki müdahalenin 
men'i hakkındaki kanun müeyyidelerinin tatbiki 
ve bu suretle kavgalara, bâzan toplu vuruşma
lara ve nihayet kan gütmeye bile sebebiyet ve
ren vakalarda seri karar ve icraata imkân sağ
lanması 18 nci madde ile derpiş olunmuştur. 

KISIM : IV 
Köy iskân sahası 

Köy iskân sahası meselesi, bu tasarıda der
piş edilen ehemmiyetıli mevzulardan biridir. 

Köy belli bir sınır içinde yaşıyan insanların 
umumi ve müşterek ihtiyaçlarını sağlıyan bir 
yer bulunmasına, medeni cemiyet icapları da 
iktisadi ve içtimai zarurete göre kabil olduğu 
kadar toplu bulunan ve nüfusu çok olan yer
lerde daha çok süratle teessüs ve inkişaf etti
ğine göre bugün 35.596 muhtarlıkta! birbirine 
2 - 20> kilometre kadar bile uzakta kalabilecek 
şekilde dağınık konuştaki 61.372 mahalle ve 
köy parçasına ayrılmış bir manzara gösteren 
ve 18 milyon nüfusumuzu sahasında barındıran 
meskûn köy yerlerini "bir taraftan kanuni mü
eyyidelerle ve muhtelif maksat ve sebeplerle 
bundan sonra olsun dağılabilmekten kurtarabil
mek, diğer tarafta teessüs ve teşekkül etmiş 
meskûn köylerin nüfuslarının normal 'şekilde 
de olsa artımı ile imar .ve inkişaflarını sağla
mak ve Hükümetin mucip sebepler lâyihasının 
3 neü maddesinde derpiş edilen durumları da 
önlemek üzere «Köy iskân sahaları» nın tesi
sinde ; inşaatın bu sahaya hasrında büyük zaru
ret ve fayda mülâhaza edilerek Hükümet tek
lifine iştirak olunmuş, bu maksatla 19 - 20 nci 
maddeler bâzı ilâve ve tadillerle kabul edil
miştir. 

(Bu kanun; köylerde halen müşahede edilen 
perişan durumun düzenlenmesini âmir hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bu itibarla köy sahala-

( S. Sayı 

rmı, vatandaşların iş hayatlarına, iktisadi, iç
timai ve sıhhi durumlarına göre tanzim etmek 
zaruri bir ihtiyaç halini almıştır. 

Bu maksadı temin yolunda gerekli tedbir
leri vaz'ederken, mevcut durum içinde, hu
kuki ve içtimai iktisaplar teemmül edilerek 
mahfuz tutulmuştur. Ancak, bundan sonraki 
dağılmaların önüne geçecek manialar lâyihada 
bilhassa yer almış bulunuyor. İskân sahalarını 
çizerken her köyün malî imkân ve idari yardım
lardan faydalanmaları temin edilecek ve sınır
lamada iktisadi, zirai ve içtimai... mevzular ta
biî ve coğrafi ihtiyaçlarla telif edilmek sure
tiyle dikkate alınacaktır. 

(Bu sebepledir iki; mevzu hükümlerle köy 
meclisi ve köy ihtiyar heyetine bâzı vazife ve 
salâhiyetler tanınmış bulunuyor. Köy kona
nı, ikametgâh, çarşı, pazar, panayır, meydan, 
okul, ambar, samanlık ve emsali binalarla yol
lar, köprüler, kanallar... ve sair tesisler ve va
sıtalar lâyihanın muhtevasına ıgirmiş ve bun
lar topyekûn iskân sahası mevzuuna alınmıştır. 

Ayrıca köy iskân sınırı içinde yapılacak bi
nalar için köy ihtiyar heyetinden izin alınması 
kabul edildiği gibi bağ, bahçelerde yapılacak 
yazlık evlerle kulübeler, ağıllar ve mandıralar, 
yayla evleri ve çiftlik binalarının iktisadi, zi
rai ve sıhhi sebeplerle sınır dışında izin alına
rak yapılması esası da bu kısımdaki jıükümler-
le kabul olunmuştur. 

Bundan başka, tabiat arazinin müsait ol
madığı, dağlık ve taşlık yerlerle yaşayış zor
luklarından doğan ihtiyaçlar karşısında, iskân 
sahalarının tesbiti mümkün olmıyan köyler; 
kanunun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

KISIM : V 
Köylünün hak ve mükellefiyetleri 

ÎKöyde sovz sahibi olmak, seçime iştirak et
mek, nizamlara riayet etmek, malî mükellefi
yetleri yerine getirmek... gibi köylünün hak ve 
mükellefiyetlerini tadat eden ve yeniden tesis 
edilen bu kısmı ile köylünün ve köy idaresinin 
karşılıklı hak ve mükellefiyetleri muayyen ana 
prensipler halinde burada topluca tesbit edil
miştir. 

KESİM: VI 
Köy idaresinin hakları, salâhiyet ve imtiyazları 

Hükümet tasarısının dördüncü maddesi ile 
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köy idareleri lehine tesbit edilen haklar tevsi 
edilmek ve muhtar bir idare için lüzumlu olan 
bâzı hak ve salâhiyetler de ilâve olunmak sure
tiyle .. «Köy idaresinin hakları, salâhiyet ve im
tiyazları» nın bir bölüm halinde burada tesbit 
ve mütalâası uygun görülmüştür. 

KISIM : VII 
(Köy işleri! 

Yedinci kısım içine giren «Köy işleri» ni, 
mahiyetine göre sıra ile sayan 26 nci madde 
ile encümenimiz Hükümet teklifi veçhile ve 
halen tatbik mevkiinde bulunan 442 sayılı Ka
nunla ihtiyari ve mecburi diye ikiye ayrılan 
iş ve vazife sistemini kabul etmemiştir. 

Esasen köyün 18 yaşından yukarı bütün seç
menlerinin toplanmasiyle teşekkül etmesi zaru
ri bulunan ve tatbikatta hemen hemen.tahak
kuk ettirilemiyen bu hükmü kanuniyi yerine 
"getirebilmek için günlerce kâğıt üzerinde imza 
toplıyarak kanuni formaliteyi tamamlamaya ça
lışan köy idarelerinin bu hareketleri hem gayri-
samimî ve hem de gayrikanuni idd. 

Ayrıca bu maddede sayılan işler 8 nci kı
sımda mütalâa edilen iş programlarına - köy 
meclisi karariyle - alınmadıkça meöburiyet ifa
de eden b % mahiyeti hukuîkiye ve idariye ik
tisap edemiyecektir ve ezcümle geçmiş yıllar
da mektep inşaatında görüldüğü gibi her han
gi i'dari müdahaleyi davete imkân vernıiyeceği 
gibi Jıukuki vakıalar ve geçmiş hâdiseler karşı
sında yeni ,hükümdeki isabet daha kuvvetli 
olabilecektir. Köyün bilhassa içtimai ve sıhhi 
'bakımdan arzettiği zaruret en küçük köylerin 
bile her an takip ile mükellef oldukları bâzı 
günlük beledî işleri; ezcümle mezarlık ve güb
relikten geçen su yollarının delik deşiklerinin 
kapatılması, kuyulara bilezik ve kova konma
sı ve etraflarının pislik ve gübreliklerden te
mizlettir ilmesi, asker ailelerine, kimsesizlere, 
fakirlere, evleri yananlara yardım edilmesi, hay
van ve insan hastalıklarının haber verilmesi, 
muzır hayvanlarla ve böceklerle mücadele edil
mesi^ ekilmiş, dikilmiş yerlerin zarar ve ziyan
dan korunması, hayvanlara ağır yük yükletil-
memesi... gibi bir kısım işleri muhtarın, muh
tarla beraber İhtiyar heyetinin, daima takip 
mecburiyetinde bulunduğu aşikârdır. Halbuki 
yaşayan kanuna göre bunların büyük bir kısmı 
ihtiyari işlerden olduğundan mutlaka köy der

neğinin tetkik ve kabulü kaymakam veya vali
nin tasdiki ile ancak mecburi işler arasına alı
nabilmekte; bu ise yaşıyan ve daima akan 
köy iş hayatı içinde ekseriyetle kanun buyru-
ğunca tahakkuk ettirilmemekte ve binnetice 
ihtiyaç ve zaruretler anında ve gününde gide
rilemediği için umumi sıhhat ve menfaatin bil
hassa sarsıldığı her vesile ile ve bâzan acı ne
ticelerle müşahede edilmektedir. Encümenimiz 
köy işlerini sayarken hayatı ruzmerre ile ilgili 
bu gibi vazifeleri mahiyetine göre muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin daimî vazifeleri, arasında 
görmüş; bu suretle durmıyan ve mütemadiyen 
yürüyen köy ihtiyaçlarının günü gününe ve lü
zumsuz formalite ve kırtasiyeciliklerden azade 
olarak karşılanacağı ve işlerin yürütüleceği ka
naatine de varmıştır. 

KISIM : V i n 
iş programları 

Tasarının 8 nci kısmı iş programlarına tah
sis edilmiştir. Devlet kalkınmasının iktisadi 
ve zirai bünyeye tam yerleşmesi, istihsal kay
naklarımızın çoğaltılması, satınalma kapasite
sinin artırılması için nüfusumuzun % 80 ini 
teşkil eden köylüye dayanmanın zaruri olduğu
nu Hükümet çok iyi takdir etmiş ve köyü her 
yönden ele almıştır. Nasıl ki, üç yıllık Devlet 
kalkınmasının ve köye yapılan yardımların 
mezkûr neticeleri gözlerimizin önündedir. Muh
tar köy idaresi bu esasa mütevazin ve mütena^-
zır bir şekilde işlerini malî kudreti nispetinde 
-• hayal ve gösterişe kaçmadan - pragramlıyarak 
yürütürse; idare makinesi de masa zihniyeti
ne veda ederek köye ve köylüye inerse haya
tiyeti ve kudreti çok yüklü olan köylerimizin 
yükseliş arzu ve heyecanları içinde köy kalkın
masında mühim rol oynıyacak bu kısma ait 
hükümler; köy varlığının koruyucu ve kurtarı
cı manivelası olmak vasfını bihakkin kazanmış 
olacaktır. Bırakınız ki, büyük dâvayı benimsi-
yen, kendine maleden ve iş üzerinde fiilen 
duran yerlerin yaşıyan ve yükselen eserleri; 
programlı iş ve plânlı mesaini.n muvaffakiyet 
sırlarını her an gösteren haklı misallerdir. îşte 
bu mesaiyi nizama almak ve daha kıymetlendir
mek maksadiyle Hükümet teklifinde bâzı tadil 
ve ilâveler yapılarak 27 nci madde ile iş prog
ramlarının hangi esas ve şartlara göre yapıla
cağı, ne suretle yürütüleceği, 28 nci madde ile 
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programlı işlerin yapılması ve bütçelere tahsisa
tının koıiması mecburiyeti; 29 neu madde ile 
de fevkalâde' hallerde programlarda ne suret
le değişiklik yapılacağı mütalâa edilmiştir. 

KISIM : IX 
Köy idaresi uzuvları ve seçilmesi yolu 

Köy tüzel kişiliğinin işlerini daha salim yü
rütebilmesi, kontrol ve murakabesinin temini 
için muayyen uzuv ve organlara sahip olması 
tabiîdir. îşte encümenimiz tasarının hazırlan
masında bu icaplarla beraber bilhassa içinde 
bulunduğumuz demokratik rejimin tabiî bir ne
ticesi olarak köy işlerinin, Devletin umumi men-
faatleriyle muvazi şekilde ve bu muvazeneyi te
min edecek esaslar dairesinde ve bilhassa bütün 
mütemeddin memleketler komünlerindeki uzuv
lara muvazi şekilde yine kendileri tarafından 
seçilmiş uzuvlar vasıtasiyle karar altına alı
nıp yürütülmesi prensibini muhafaza etmiştir. 

Bu kısımda yapılan en mühim değişiklik, 
bugüne kadar seçimi yapmak, ihtiyari işlerin 
mecburi işler arasına alınmasına karar vermek, 
muhtar ve imamın yıllık ücretlerini tâyin et
mek . . . 'gibi mahdut yetkilerden ibaret bulu
nan ve tatbikatta amelî hiç fayda sağlamıyan 
bilâkis tatbikat güçlükleri doğuran mahdut va
zifeli köy dernekleri yeni ihdas olunan muhtar 
ve köy meclisi seçiminde tarihî vazifesinde, kal
mış; diğşr salâhiyetler köy meclisine intikal et
miştir. Bu suretle diğer mahallî idarelerimizde-
ki meclislere ve komünlerdekine mütenazır ve 
müşabih olarak köyün nüfus miktarına göre köy 
halkı tarafından seçilen 4/20 kişiden mürekkep. 
muhtar köy meclisleri; encümenlere mukabil de 
köy meclisi tarafından seçilecek 2-4 kişilik «köy 
ihtiyar heyetleri» köy idarelerinin karar ve mura
kabe uzvu olarak kabul olunmuş; icra vazife
si de «tarihî isminin muhafazası suretiyle - köy 
meclis ve ihtiyar heyetinin başkanı da olacak 
olan «Muhtar» da kalmıştır. Bu hükümlerle 
5545 sayılı Kanunun bütün vatandaşlara kazan
dırdığı - serbest seçim, gizli rey, aleni tasnif» 
haklarından mahrum kalmış olan 150 nüfustan 
aşağı köyler dahi kurtulmuş; mazbata usulü se
çim kaldırılarak seçim işlerinde vahdet temin 
olunmuştuı. 

Kabul edilmiş olan yeniliklerden birisi de koy 
ihtiyar heyetlerinin vilâyet daimî komisyonları 
ve belediye encümenleri gibi köy meclisi tara
fından bir yıl müddetle seçilmesi usulüdür.' Bu 
suretle seçilmiş alan ihtiyar heyetleri öğretmen, 
kooperatif başkanı gibi köy vazifelilerinin iştira^ 
ki suretiyle faaliyette bulunacaklardır. 

Tasarının diğer yeni bir hükmü de köy mec
lislerinin seçimi müddetidir. Malûm olduğu üze
re şimdiye' kadar ve mer'î kanuna göre ihtiyar 
heyeti ve muhtar seçimleri iki senede bir yapıl
makta idi. Bu müddet hem halkı sık sık seçime sev-
ketmek, hem de başlanmış işlerin ifasına kâfi 
gelmemek bakımlarından kısa görüldüğünden, 
dört seneye çıkarılmıştır. Gerek seçmek ve ge
rekse seçilmek şartlan eski kanun ve tasarıdaki 
hükümlerden farklı olmıyarak kabul edilmiştir. 

Bu tasarının 36 ncı maddesi ile 5545 sayih 
Milletvekilleri Seçimleri Kanununa atıflar ya
pılmıştır. 

Bu kanuna göre de köy seçimlerinin kaza
larda mevcut hâkimlerin başkanlığındaki seçim 
kurulları idare edeceklerdir. Evvelce olduğu gi
bi her ne sebeple olursa olsun nisabı dolduranu-
yacak kadar Meclis âzahklarında veya muhtar
lıkta inhilâl halinde veya seçimin iptalinde ye
ni seçim yapılması usulü ipka olunmuştur. 

Seçimin iptalinde seçim hakkı olanlar ara
sından bir muvakkat ihtiyar heyeti teşkili sure- " 
tiyle aynı yetkilerle muvakkaten köy işlerinin 
yürütülmesi zaruri görülmüştür. Muhtarın isti
fası halinde buna ait istidanın vali veya kay
makama verilmesi; buradan da seçim kuruluna 
intikal ettirilmek üzere Başkanvekiline gönde
rilmesi esasları kabul edilmiştir. Bu takdirde 
istifanın seçim kuruluna intikaline kadar ica
bında geri alınabilmesi imkânlarını elde tut
makta fayda mülâhaza edilmiştir. 

Ancak köy seçimlerinin siyasi olmaktan zi- . 
yade mahallî seçimler olduğu nazara alınarak 
bu seçimlere siyasi partilerin resmen iştirakleri 
ve aday göstermeleri usulü kabul.edilmemiştir. 

Mütaakıp maddelerde de seçilme şartlarını 
haiz' değilken seçilmiş olan hâli, üyeliklerden 
çekilme halleri ve bir mecliste birleşemiyecek 
olanlar mütalâa ve tadat olunmuş ve bunlara 
dair hüküm konulmuştur. 

i 
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• KISIM : X • 
Koy idareleri uzuvlarının çalışma şekilleri ve 

görecekleri işler 

Bölüm : I 
Köy meclis ve ihtiyar heyeti toplantıları ve gö

recem i:<h 

Hükümet tasarısındaki esaslardan ayrılarak 
(Köy meclisi ihdası cihetine gidilince bu tasarı ile 
köy derneğine ve köy ihtiyar heyetine bırakıl
mış olan, vazife ve yetkilerin yeniden tetkik 
ve düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuş ve köy iş
lerinde yer alıp mahiyetleri itibariyle bir salâ
hiyet istimalinden ibaret olan hususların en 
ehemmiyetlileri ve bilhassa fennî ve teknik umu
ra, bu arada ihtisasa -taallâku itibariyle ciddî 
incelemelere, bütçeye temasları dolayısiyle de 
esaslı tetkiklere, plânlı ve programlı mesaiye 
ihtiyaç gösteren ana işler köy meclisine; daimî 
murakabe ve kontrole muhtaç olan sürekli işler 
de köy ihtiyar heyetine; takip ve icrayı muta-
zammm hususat da köy muhtarına bırakılmak 
suretiyle,köy işleri yeniden bir iş bölümüne tâbi 
tutulmuştur. Bu suretle yeniden tesbit edilen 55 
nci madde ile köy meclisinin salâhiyetleri çer
çevelenirken mesaisinin - mevzuatımızın geniş 
hudutları "ve koordine edilmiş hükümleri için
de - daha ahenkli ve daha verimli bir netice sağ
laması ve dar bir zaviye çerçevesi içinde yer
siz, lüzumsuz, zamansız ve gayriiktisadi karar
larla köy varlığını birdenbire tazyik etmemesi 
ve köy kalkınmasının daha hayırlı ve ölçülü 
istikamette hız alabilmssi için bâzı kararları 
üzerinden idarenin murakabe sistemini birden
bire kaldırmak ve hattâ gevşetmek muhakkak 
ki, realite ile kabili telif tam isabetli bir hareket 
sayılamazdı. Gerçi demokrasi ile idare olunan 
her yerde komünlerin yaptıkları tasarruf] arda 
muhtariyet prensibine âzami derecede yer veril
mesi asıldır ve bu ideal gayeye ulaşmak için mü
temadiyen çalışılmaktadır. Bu böyle olmakla 
beraber bunun bugün mutlak haddine varama
dığı da bir vakaadır. Hattâ Belçika gibi bâzı 
yerlerde tesis ve hizmetlerinin yürütülmesi ve 
politik sebeplerle kadroların alabildiğine genişle
tilmesi yüzünden doğmuş israf atı; bunun zaruri 
icabı olarak mahallî vergilere yapılan zam
ların gerektirdiği ıstırabı ve hattâ yer yer 
görülebilen, iç mahacereti,.. da öne sürerek mu

rakabenin şiddetlendirilmesi maksat ve gayesiy
le kurulmuş - bâzı ilim otoritelerinin de dâhil 
bulunduğu - teşekküllerin mesaileri gün geçtik
çe artmakta; aksine olarak murakabesi şiddetli 
hükümetlerde bu yetkilerin hafifletilmesi gaye 
ve fikir üzerinde duranların çoğaldığı da gö
rülmektedir. Bu arada her iki noktai nazarı 
muhtariyet ile kabili telif görmiyerek ideal ga
ye üzerinde mücadeleye devam eden yetkilerde 
nazardan kaçmamaktadır. 

Hayat şartlarının alabildiği kadar mütema
diyen değiştiği ve medeni ihtiyaçların her an 
arttığı; buna göre de Devlet vazifelerinin mü
temadiyen çoğaldığı ve hattâ bütün hızı ile ge
nişlediği bu demokrasi asrında vatandaş refah 
ve saadetini sağlıyacak her türlü tedbiri almak
la mükellef Devletin pek tabiîdir ki; bürokrasi 
zihniyetine bağlanarak merkezden süratle go-
rünemiyecek; hemen kavranamıyacak ve hattâ 
mahallî zaruret ve icaba göre isabetli şekilde 
tedbirleri almamıyacak âmme hizmetlerini ma
hallî meclislere bırakması bir emritabiî ve za
ruridir. 

Bu suretle kendi teşekkülleri vsıtası ile hal
kın doğrudan doğruya kendini ilgilendiren âm
me hizmetleri ihtiyaçlarını daha yakından göre
rek mahallî menfaatleri buna göre en uygun 
şekilde ve süratle ayarlamaları temin edilmiş 
olur. 

Demokrasi ile idare edilen her devlette ma
hallî idare hizmetleri bu istikamete doğru hızı
nı alırken istihdaf ettiği gayenin aynı noktaya 
teveccüh etmiş olması itibariyle umumi nizamı 
korumak ve ahenkleştirmek için tatbikatta - bil
hassa malî ve idari sahalarda - az çok Devlet 
murakabesinin hâkim durumunu muhafaza etti
ği de görülmektedir. Hattâ Demokrasinin beşi
ği savılan İngiltere'de bu murakabe her yerden 
de ağır gibidir. 
. O halde Devletle gaye birliğinde hiçbir ay-

rılğı blmıyan; aldıkları tedbirlerle de müşterek 
•gayeyi tahakkuk ettirmiye çalışan bu idarele
rin umumi nizam çerçevesi içinde her türlü 
idari ve malî sarsıntıları önlemek ve hattâ ba-
zan vatan ve millet menfaatlerini ihlâl etme
den çalışmalarını sağlamak için bâzı tedbirle
re Devletin el atması bugün de bir vakıa ve 
hattâ zarurettir. Veya diğer bir ifâde ile içti
mai bünyenin zaruri kıldığı ve realitenin âmir 
bulunduğu hadde göre murakabeyi tanzim ve 
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mesaiyi kpordine etmek Devletin esas vazifesi 
ve hattâ demokrasinin bizzat teminatıdır. 

Nasıl ki demokrasinin pek mütekâmil oldu
ğu Fransa'da birçok hususat ezcümle; bütçe
ye, tarifelere, üzün müddetli mukavelelere, fev
kalâde tekliflere, birlik tesisine ve benzeri iş
lere mütaallik bâzı kararlar bugün de idarenin 
tetkik ve tasdikma tâbi tutulmakta ve bu hal 
muhtariyeti zedeliyen bir hareket değil, ma
hallî toplulukların hayatiyetini yükselten, ka
mu işlerini âhenkleştiren ve nihayet bunların 
sıkıntılarını azaltmak gayesiyle çalışmalarını 
birleştiren ve kolaylaştıran, tatbikatta müspet 
neticeleri müşahede edilen yerinde bir mura
kabe sayılmaktadır. 

(Belçika'da, bizde olduğu gibi, bir kısım ko
münler tarihî zaruretlerle küçük cüzütamlara 
ayrılmıştır. Muhtariyetlerine bilhassa kıskanç
tırlar ve bunu hürriyetlerinin garantisi sayar
lar. Buna rağmen komünlere verilen birçok 
haklar mutlak değildir. Bunun için salâhiyetle
rini tecavüz etmemeleri ve keyfî kararlar alma
maları hakkında hususi kanunlara hükümler 
konulmuştur. Buna göre komün reis ve kâtip
lerinin tâyini idareye ait olduğu gibi bâzı ka
rarların mafevk makamlarca tasdiki veya te
hiri icrası; bâzılarının iptal veya tadil netice
sine varabilen murakabeler halen mevcut oldu
ğu gibi evvelden üst makamların müsaadesini: 
almaya matuf ve mukayyet hükümler de var
dır. Gelir gider hesaplarının tetkikma, büt
çenin tetkik ve tasdikma, mecburi masrafların 
re'sen bütçeye ithaline, yeni konacak vergi 
ve resimlerin kanunlara uygun olup olmadığı
na, lüzumsuz masrafların reddine, noksan tah
sisatın tezyidine, vilâyet daimî encümeni, va
li ve Kral muhtelif safhalarda yetkilidirler ve 
hattâ komün meclis bütçesini zamanında tetkik 
ve tasdik etmemiş ise bütçeyi vali bâzı kayıt 
ve şartlarla vilâyet daimî encümenine yaptıra
bilir. İngiltere'de durum daha ağırdır. Hükü^ 
«netçe yapılan malî yardımlar her zaman kon
trol ve murakabe altındadır. 

Burada da bâzı mukarrerat ve bu meyanda 
istikraz akdi icrai bir mahiyet iktisap edebil
mesi için Hükümetin tasvip ve tasdikmdan 
geçmesi şarttır. 

Hele mahallî meclislerin vazife görmemele
ri halinde alâkalı vekil tarafından meclisin ta* 
tili ve bu yetki ile vazifenin bir memur uhde-

(S. Saj 

sine verilebilmesi... hemen hemen hiçbir muhtar 
idarede mevcut olmıyan bir salâhiyettir.- > 

Mevzuata uymıyan masrafların meclis aza
larına tazmini yetkisi İngiltere'de vardır. Mec
buri hizmetleri yapmıyan ve bundan kaçanlar 
hakkında işin mahiyetine göre kanuni bâzı 
müeyyideler bulunduğu gibi vekil tarafından 
tâyin ve tebliğ edilen müddet içinde mecburi 
vazife ifa" edilmediği takdirde çok ağır müey
yidelere kadar varan kanun tatbikatı da var
dır. . . 

Alman kararlar üzerinde mutazarrır olan 
vatandaşın vekâlete itiraz hakkı olduğu gibi 
tahakkuku halinde bunun iptali hakkı da ve
kâlet yetkileri arasında bulunmaktadır. 

Bütün bu noktai nazarlar ve tatbikat muva
cehesinde köylerimizin bugünkü umumi duru
mu göz önüne alınmış; realiteye yer .vermenin 
zaruret ve icabı da teslim olunarak idare ma%a-
mmm tasdikma arzı icabeden kararlar hakkmda 
56 ncı maddede bunlara mütenazır hükümler te
sis edilmiş, 57 nci madde ile de kararların ka
nunlara uygunluğu, bütçede ve buna temas eden 
kararlarda da kanun, tüzük hükümlerine uygun-' 
luğuindan maada, iş programlarına mutabakatı 
olup olmadığı, köyün, tahsile yetkili olduğu ge
lirlerin bulunup bulunmadığı veya kanuni salâ
hiyet fevkmda gelir tahminleri yapılıp" yapılma
dığı ve mecburi masrafların bütçeye konup 
konmadığı hususatı da mütalâa olunmuştur. 
Ayrıca salifülarz hususatta noskan görülür
se mucip sebepli bir mütalâa ile bütçe ve
ya -karar üzerinde her hangi bir değişiklik ya
pılmadan köy meclisine iadesi suretiyle muhta
riyeti koruyucu prensibin zedelenmemesinde dik
kat edilmekle beraber kanunun her maddesinde 
dikkate alman Öğretici ve yetiştirici vasfın bu
rada da tam ve kâmil olarak tahakkukuna im
kân verdirilmesinde ayrıca fayda mülâhaza edil
miştir. Bütün bu imkânlar sonunda Meclis bu 
mütalâaya uymayı muvafık görmezse nihai ola
rak vilâyet idare kurulunun hakemliğine müra
caat esası da kabul olunmuştur. İdare kurulu; 
lüzumu halinde bunlar üzerinde kanunda göste
rilen kayıtlarla mukayyet olmak şartiyle tadil 
hakkına da sahiptir. 

Bununla mütenazır olarak koy meclisinin 
muhtar ve ihtiyar heyetinin mesaisini muraka
bede bulundurması , aldığı tedbir ve kararlar 
üzerindeki tasarrufunu tam olarak kullanabil-
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mesi için meclisin her Ocak ayı toplantısında 
yapılan ve yapılacak işler üzerinde izahat ver
mesi ve bu izahat üzerinde müzakere açması ve 
izahatı kâfi görmezse vali ve kaymakama müra
caat suretiyle icra organı üzerinde ceza bölü
münde 131, 132 nci maddelerde mütalâa edilen 
bâzı intibahi ve nihayet cezai kararlar iste
mesi yetkisi de yukarda arz ve izah edilen mu
rakabe sisteminin tabiî ve zaruri bir devamı te
lâkki edilmiştir. 

Bu takdirde idare; alâkalıları vazife icabı
nı ifaya davet eder. Yeni bir teftiş veya tetkikte 
bunların yapılmadığını görürse idare kurulla
rı cezai tehdit yetkisini kullanabilir. 

Buna rağmen vazifeliler meclis kararlarını 
yerine getirmemek suretiyle kanun icaplarını 
yapmamakta ısrar ederlerse ilgililer hakkında 
mahkemece bir karara varılmak üzere dosya 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

Mahkûmiyet halinde otomatikman muhtar
lık vasfı sâkit olur. 

Köy işlerini aksaksız yürütebilmek, alâkalı
ların vazife duygu ve hassasiyetlerini daima üs
tün tutabilmek için muhakkak ki, hüsnümisali 
kuvvetli müeyyidelere ihtiyaç vardır. 

İdarenin bu yetkisinin memleket vazifesini 
her ne suretle olursa olsun takabbül edenler 
üzerindeki terbiyetkâr tesiri ne kadar faydalı 
ve aşikâr ise âmme hukuk ve hizmetlerinin yü
rütülebilmesi için böyle bir murakabenin zarure
ti de o derecede lüzumlu olduğu apaydındır. 

Bölüm : II 
Köy ihtiyar heyetlerinin toplantıları ve göre

cekleri işler 
İhtiyar heyetlerinin yetkileri mütalâa olu

nurken iş ve iktisadi hayatın her gün inkişaf 
ettiği köylerimizde ticari hayat da artmakta ve 
meselâ "birkaç yıl evvel mahdut bâzı evlerle köy 
kahvesinden başka bir şey bulunmıyan ve ha
len kuvvetli çarşısı ve pazarı ile dikkati çeken 
İzmir'in Çırpıcı Köyünde iktisadi yükselişin 
meşkûr bir ifadesi olarak bu kere İş Bankası 
şubesinin de açılmak üzere olduğu öğrenilmek
tedir. 

Bu yerlerde esasen belediyeden başka bir şey 
olmıyan köy idarelerinin belediye idareleri mi-
sillû; ekmek, et, gaz... gibi ihtiyaçların peraken
de satış fiyatları üzerinde durması, her kesin 
yiyeceği, giyeceği, temizleneceği, yatacağı ve is-

'( S. Say 

tirahat edeceği umumi yerlerin .buralarda yapı
lan ve satılan gıda maddelerinin ve bu gibi yer
lerde çalışanların temizliği üzerinde murakabe
sini kullanması ne kadar zaruri ise sosyal yar
dımın her sahasında ve umumi âfetlerde köyün; 
koruyucu ve kurtarıcı vasfını geniş müdahale ve 
her türlü yardımlarla göstermesi de o derece lü
zumlu bulunduğu düşünülerek 62 nci maddeye 
yeni hükümler konmuş ve ayrıca zirai âsayi§ 
mevzuunda bu heyetlerin daima uyanık ve müda-
halekâr olabilmeleri için zararları süratle tesbit 
etmeleri ve bu suretle mevzu hükümlere ve ya
saklara muhalif hareket edenler hakkında ceza 
salâhiyetlerini kullanmaktan maada iki tarafı, 
özel bir alâka ile uzlaştırmaya yanaştırabilmeleri 
için de «uzlaştırma yetkilerini kullanmak» salâhi-
yetleriyle teçhiz edilmişlerdir. Bu arada mailiin-
hidam binalar hakkındaki Hükümet teklifine da
ha ameli bir veçhe verilmiş; sel tahripleri, sula
ma işleri kuvvetli birer servet olan yabani ağaç
ların aşılanması, suni gübrelerin kullanması, to
humların temizlenme ve ilaçlama işleri; zirai alet
lerin köye girmesi ve bilhassa mahsul bayramları 
yapılması, köy sergileri kurulması ve iyi mahsul 
yetiştirenlerin mükâfatlandınlması mevzuları ay
nı maddenin fıkraları içinde önemle mütalâa 
olunmuştur. 

Diğer taraftan Hükümet tasarısında ayrı bir 
bölüm işgal eden çiftçi mallarının korunmasına 
ait vazife ve salâhiyetlerle ayni şekilde köy mec
lisi ile bu heyetler ve muhtar arasmda vazife 
icaplarına ve işin mahiyetine göre taksim edil
miş ve bu kanunun köylere ait hükümleri tasa
rıdaki ilgili hükümlerle mezcedilmiştir. Bütün. 
bu değişikliklere uyarak köy meclis ve ihtiyar 
heyeti toplantılarının usul ve zamanları ile 
kararların ilân ve kesinleşmesi işleri yeni baş
tan tanzim edilmiştir. 

Bölüm : III 
Muhtar ve göreceği i§ler 

Hükümet tasarısının 2 nci bölümünü i«/gal 
eden ve köy muhtarının hukuki durumunu tes
bit eden 63 ncü maddede (muhtarın, köyü ve 
Hükümeti temsil edeceği) tasrih edilmiş ve 
«köy işlerinde emir vermek ve emrini tatbik ek
tirmek hakkı» tabiatiyle yine muhtarda kalmış* 
tır: -

iKöy işleri kısmındıa gösterilen bir kısım iş» 
ler; mahiyetleri itibariyle ihtiyar heyetlerinin 
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salâhiyetleri araşma girmesi ve bunlar tarafın
dan karara bağlanmak iktiza eden işlerden gö
rülerek bu gibi fıkralar heyet vazifesi arası
na köy heyetleri vazifeleri içinde görülen bâzı 
işler de 'köy muhtarının yetkileri arasında bu
lunması icabettiğinden bu kısma alınmıştır. 
? Bu arada âni müdahale ve icraata ihtiyaç 
arzeden yangın, sel âfetleri, geçici hastalıklar, 
yakıcı maddelerin köy içinde bulundurulması, 
sulama işlerinin tanzimi, köy içindeki umuma 
açık yerlerle yol, meydan ve sairenin temizliği 
mevzularında hassasiyetle durulmuş, 65 nci 
madde ile de işlerin vaktinde yapılmamasından, 
köy mallarının iyi bakılmamasından ve korun-
mamasından muhtarın mutlak sorumluluğu ka
bul olunmuştur. 

KISIM: XI 
Köy işlerinde vazifeliler , 

•Bu bölümde köy kâtiplerinin; aynı zaman
da köy işlerindeki vazifelilerin vazifeye alın
ma, «çalışma, cezalandırma, mükâfatlandırma... 
işleri mazbut esaslara bağlanmakla, beraber, kâ
tiplerin köyün (mesul muhasibi) olmaları esası 
da vâz'edilmiştir. 

Müstakil veya müşterek kâtibi bulunmıy&n 
köylerde mesul muhasiplik vazifesinin kim tara
fından-ifa edileceğinin tâyini keyfiyeti de köy 
meclisinin takdirine terkedilmiştir. Köy imamları 
kısmına da zaruret olmadıkça bunların îmam ve 
Hatip Okulu mezunları arasından seçilmeleri 
hususu ilâve edilmiş ve köy vazifelilerinin nite
liklerini tesbit eden 73 ncü maddedeki hüküm 
ise yeniden tesis olunmuştur. 

KISIM : XII 
Köy zabıtası 

Çiftçi mallarına ait koruma işlerinin köy iş
leri arasında mütalâa edilmesi üzerine korucu 
ve bekçi unvanlarının tevhidi ile köy zabıtası 
işlerinin kül halinde köy bekçilerine gördürül
mesi uygun bulunmuş ve tasarıda buna göre ge
rekli değişiklikler yapılmış, muhtemel tereddüt
leri gidermek için çiftçi malları; eski kanunda 
gösterildiği veçhile tarif ve izah edilmiştir. Di
ğer taraftan Kır Bekçileri Kanununda olduğu 
gibi köy bekçilerinin de vazifelerinin ifası sırasın
da jandarmanın haiz olduğu hak ve yetkilere de 
sahip olmaları muvafık görülerek 74 ncü mad
de de bu cihet tasrih edilmiştir. 

(S.'Say: 

442 sayılı Kanunla kabul edilen ve tatbikatta 
faydası görülen gönüllü bekçiler istihdamı işine 
bu tasarı ile de devam edilmesi yerinde görül
müş muhtemel ihtilâtlan önlemek üzere de va
zife başında bulundukları sırada diğer esas bek
çilerin hak ve salâhiyetlerini haiz oldukları tas
rih edilmiştir. 81 nci madde ile de düne kadar 
fena bir itiyatm devamı olarak karakollarda hiz
mete tâbi tutulan bekçilerin bundan sonra.köy 
sınırları içindeki vazifelerinden hiçbir suretle 
alınmaması hakkında müstakil bir hüküm tesis 
olunmuş; fevkalâde hallerde en büyük jnülkiye 
âmirinin emri lâhik olmak şartiyle muvakka
ten zabıta emrine geçmesi hakkında maddeye 
istisnai kayıtlar da konmuştur. Bu hükme rağ
men karakollarda yine bekça istihdam edecek
ler ve ettirecekler hakkında idare âmirlerinin 
derhal kanuni takibat yapması ioalb edeceği ta
biî görülmüştür. 

Bekçilerin silâh kullanma yetkileri de Kır 
Bekçileri Kanunu ile jandarma mevzuatı ve 
umumi hükümler göz önünde bulundurulmak 
suretiyle tevsi edilmiştir. 

KISIM : XIH 
Malî hükümler 

Halen iner'i bulunan Köy Kanununa göre 
köy gelirleri; başta salma olmak üzere köye 
ait tesis ve emval hasılatı, avarız gelirleri^ ce
za paraları, bağış ve yardımlarla muhtelif re
sim ve harçlardan ibarettir. Bunlar arasında 
yalnız âzami haddi kanunla tâyin edilerek tarh 
ve tevzii tamamen ihtiyar heyetlerinin takdiri
ne bırakılmış olan salmanın; verginin mükel
leflerin malî kudretleriyle mütenasip olması 
prensibine tamamen aykırı bir tatbikat arzet-
miş bulunması, muayyen bir matrahı olmama
sı bakımlarından çok iptidai ve adaletsiz bir 
vergi olarak köylü vatandaşlar üzerinde ağır 
bir yük ve hattâ bir ıstırap mevzuu olmuş, di
ğer köy gelirlerinin ehemmiyetsizliği dolayı-
siyle köy vazifelilerinin ücretlerinin karşılan
ması ve köy mecburi hizmetleri için lâzım ge
len paranın tedariki hususunda ekseriya salma
ya müracaat mecburiyetinin hâsıl plmasi bu 
adaletsiz ve iptidai verginin yarattığı tazyik 
ve hoşnutsuzluğu her gnn bir kat daha artır-
mıştır. 

442 sayılı Kanunun tedvininden bugüne ka
dar devam edegelen tatbikatı safahatında ıMı-
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rap ve adaletsizliğin daha ziyade bu noktada 
tekasüf ettiği mütemadiyen görülmüş; her ba
kımdan bu orta çağ hüviyetini taşıyan verginin 
daha âdil bir hüviyetle ele alınması için müte
madiyen uğraşılmış ve hattâ 2491, 3664 sayılı 
kanunlarla yeni yeni esaslar tedvin edilmiş ise 
de salma; gayrimuayyen matrahlara dayanan 
tevzii mahiyetteki hüviyetinden tecrit edileme
diğinden netice hemen hemen değişmemiştir. 

Onun içindir ki encümenimiz tasarıyı ele al
dığı daha ilk celsede salma mevzuunda cezri bir 
karara gidilmesi temayülünü ekseriyetle izhar 
etmiş; su komisyonu incelenle ve çalışmaların
da realitenin de bu zarureti daima hâkim du
rumda bıraktığı müşahede olunmuştur. 

Yeni Köy Kanunu ile ilmî esaslara dayanan 
köy gelir sisteminin tesisi düşünülürken her şey
den evvel salmanın kaldırılarak köylü vatandaşla
rın mahallî hizmetlere malî takatleri nispetin-

' de iştiraklerini sağlıyaeak, tarh ve tahsijl usul
leri bakımından köylüyü tazyik ve köy adamla
rım müşkül duruma düşürmiyecek bir sistemin 
yaratılmasına âzami derecede dikkat edilmiştir. 

Muhtelif incelemeler bir daha gösterdi ki; 
köy ve köylü varlığının en büyük mesnet ve 
servet kaynağı topraktır. Nüfusun büyük kıs
mının sanıp olduğu, varlık da yine topraktır. 
Vatandaşi en son haddine kadar toprağa sahip 
kılmak da Devletin elde tuttuğu ve üzerinde 
ısrarla çalıştığı ana prensiptir. Tatbikatta da 
bu mesai süratle gelişmektedir. O halde nüfu-
stin mutlak çoğunluğunda vatandaşın kudret 
ve takatini nisbî bir adaletle tahakkuk ettirebi
lecek müşterek vasfa sahip elimizde sabit bir 
matrah var: Toprak... (Bina da aşağı yukarı bu 
müşterek vasfa sahip ikinci derecede bir mat
rah sayılabilir.) 

Aynı esas ve matrah diğer memleketlerdeki 
kommünlerin muhafaza ettiği ve geliştirmeye 
çalıştığı başkaynaktır. Nasıl ki, Belçika'da kom
münlerin birçok kesri munzamları son yıllarda 
Devletçe ilga edildiği halde Arazi Vergisine 
dokunulmamış, hatâ buna 300 ilâve santim ko
nulması kabul olunmuştur. Fransa kommünle-
rinde gelirler de en başta Arazi Vergisine da
yanılmaktadır. 

Bizde bu verginin fena tahrirler neticesi 
ıslahı zaruri ve gayriâdil sayılabilecek bâzı ta
rafları varsa da yakında başlıyaok tahrirle bun
ların giderileceği pek tabiîdir. 

( S. Sayn 

Bu mülâhaza iledir ki, en iyi şekilde sağlıya-
cağı düşüncesiyle köylü vatandaşlardan tahsil 
edilmekte olan arazi, bina, iştiraki nispetinde de 
Gelir vergilerinden muayyen nispetler dâhilinde 
köy idareleri adına faydalanmak, bu köy payı 
veya zamlarını bu vergilerin asıllarını tahsil 
edenlere cibayet ettirmek suretiyle elde edile
cek, varidatı köylere terketmek esası; Sayın Ma
liye Vekilimizle de mutabakat halinde prensip 
olarak kabul edilmiştir. 

Bu prensibe göre Arazi Vergisi tahsilatından 
% 30 dan Bina Vergisi tahsilatından ;% 20 den 
aşağı olmamak üzere Vekiller Heyetince tesbit 
olunacak köy payları; köyde tahsil olunan Gelir, 
Esnaf, Kurumlar Vergisine % 10 zam suretiyle 
alınacak hisse ile köy sınırları içinde çıkarılan 
her nevi madenlerden mahallinde alınmakta olan 
resmin % 10 u Hükümetçe tahsil ve köy idarele
rinin îller ve Ziraat bankalarındaki fonlarına 
tevzi olunacaktır. 

Arazi Vergisi tahriri yapılmcıya kadar mü
kelleflerin bugünkü vergi matrahı üzerinden iki 
misli daha köy payı vererek külfete iştirak 
etmesi ve salmayı karşılaması geçici bir hüküm
le ekseriyetle uygun görülmüş, ayrıca da her 
türlü taşocakları hâsılatı köye devredilerek 
özel idare marifetiyle tahsili ve tahsilatın % 25 
inin hizmet karşılığı alıkonarak % 75 inin alâ
kalı köyün fon hesabına bankaya yatırılması 
takarrür etmiştir. 

Köy bünyesinde yeni bir inkılâp yaratacak 
olan bu karar muvacehesinde elde edilecek geli
rin asgari bir hesapla 30 milyonu geçebileceği 
tahmin, edilmiştir. Belediyelerimizin aldıkları 
hisseler de aşağı yukarı buna yakındır. Bu su
retle bünyesi tamamen aynı olan iki mahallî ida
re arasındaki ikilik de kalkmış olabilecektir. 

Eldeki ihsai malûmata göre salma; en yük
sek tahsil haddini okul seferberliğinin devam 
ettirildiği 1945 yılında bulmuştur. Buna göre 
o yıl 34 204 378 lira salmadan' tahsilat yapıl
mış; bakaya tahsilâtiyle bu 37 568 847 liraya 
yükselmiştir. 

1950 de salmadan tahsilatın 21 191 460 li
raya düştüğü, bakayası ile 25 869 437 liraya 
baliğ olduğu anlaşılmıştır. Bu hesaplarda büt
çe yapmıyan 150 nüfustan aşağı köyler dâhil 
değildir. Köy Kanunu tatbikatında nüfus tas
nifi de bu ker"e kaldırılmış olduğundan bu köy
lerin hesapsız kitapsız tahsilatı ile birlikte 
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46 
yeni matrahların vereceği gelir baliği; salma 
ile: karşılanan masrafları hemen karşılıyabilirse 
de - ki, bunu umuyoruz - tevzi ve tahsil şekil
leriyle hemen her köyde hâlâ yaşıyan ağır ve 
gayriciddî durumlar da derhal zail olabilecek 
Ve köy topluluğunda yeni ve daha âdil bir çalış
ma sisteminin müspet tezahürleri şükran duy
guları arasında süratle görülebilecektir. Bu 
arada yaratılmak istenmesi muhtemel fena hava 
da iyi ve süratli tedbir, pürüzsüz tatbikat, gü
zel netice karşısında kolaylıkla zail olabilecektir. 

Kaldı ki 1947 de Maliye Vekâletince tesbit 
edilen aşağıdaki ihsai malûmat - bâzı istisna
lar hariç - bu müspet neticenin şimdilik müj

decisidir. Bu da gösteriyor ki 8,089.904 kişi
den ibaret olan Arazi Vergisi mükellef adedi
nin ; sekizde yedisi gibi büyük Bir ekseriyeti; 
3664 sayılı Salma Kanununun (tahsilini caiz gör* 
düğü miktar dununda bir teklife tâbi olabile
cektir. Hele yarısından az fazlası 1 ile 1Ö0 ku
ruş arasındaki miktarın iki misil fazlasını ya
ni bugün salma tevzi cetvellerinde görülemiyeıı 
pek cüzi bir parayı vermekle tam bir himaye
ye kavuşacaktır. Bu suretle 3664 savılı Ka-
nunla 20 liradan fazla salma tarhedilemediğin-
den açığı" doldurmak üzere küçük mükelleflere 
aledderecat kabarık bir rakamla rücu eden 
salma yükü de artık tarihin malı olabilecektir. 

Kuruştan Kuruşa 

Tesbit edilen ihsai malûmata göre 

ifiiükellef adedi Ödediği Arazi Vergisi 

1 kuruştan 

101 » 
201 » 
301 , » 
401 » 

100 kuruşa 

200 » 
300 » 
400 » 
500 » 

kadar 4.512.847 

» 1.428.430 
» 768.824 
» 485.850 
» 321.227 

kişi 

» 
» 
» 
» 

2.154.528 lira vergi ödiyecektir (ki mükellefle
rin yansından fazlasıdır. 

2.047.860 lira vergi ödiyecektir. 
1.798.334 » » » 
1.586.354 » » » . 
1.378.063 » » » 

Bu hesaba nazaran toprak sahibi 7.517.178 kişi 8,965,139 lira. vergi vermekle mükelleftir. 

IBeş yüz kuruştan fazla vergi ile mükellef 
olan mütebaki 572 726 toprak sahibi vatanda
şın 5 570 017 lira vergi vermesi icabetmekte-
dir. Bu suretle yarım milyon mükellef; köy 
teklifine varlıklariyle mütenasip ve her halde 
çok daha âdil bir iştirakte bulunacaklar ve sa
bit matrahla tahakkuk edecek bu iştirak hisse
si; onların sosyal ve ekonomik bünyelerine uy
gun düşecektir. 

Erzurum, Diyarbakır, Kırklareli ve Konya'da 
üçer köy üzerinde yapılan mukayeseli bir araş
tırmada da dikkate değer şu neticeler alınmıştır: 

1. Erzurum'un (Kan Köyü, Tavı, Tufanç) 
köylerinde 3592 mükellef vardır. Halen ödedik
leri Arazi Vergisi 2499, salma 10 952 liradır 
Bu tasarıya göre vermeleri icabeden 7 497 lira
dır ve çok lehlerindedir. 

2. Diyarbakır'ın (Sadi, Küçükkadı, Aslan-
oğlu) köylerinde 837 mükellef vardır. Halen 
ödedikleri Arazi Vergisi 295, salma 1 665 liradır. 
Bu tasarıya göre ödemeleri icabeden 885 liradır 
ve yan yanya inmektedir. 

3. Kırklareli'nin (Yancıklar, înece, Elma

cık) köylerinde 3760 mükellef vardır. Halen 
ödedikleri Arazi Vergisi 3885, salma 10 252 lira
dır. Bu tasarıya göre ödemeleri icabeden 10 155 
liradır ve yine lehlerindedir. 

4. Konya'nın üç köyünün (İsimleri alına
madı) 4279 mükellefi vardır. Halen vermekte 
oldukları Arazi Vergisi 1 784, salma 10 214 lira
dır. Bu tasarıya göre vermesi gereken 5 382 lira
dır. Yarı yarıya inmektedir. 

Bu rakamlar da; mükelleflerin mühim bir 
çoğunluğunun bu tasan ile nispî adalete her su
retle kavuşacağını, külfetlerinin de azalacağını, 
köy idarelerinin de büyük bir çıkmazdan halâs 
olacaklannı ifadelendirmektedir. Muhakkakki 
Çok ümit verici ve kurtarıcıdır. 

Gerçi bu gelir ile köy filhal öteden beri oldu
ğu gibi tam bir kalkınmaya imkân bulamıyacak 
ise de üç yıldan beri Devlet eliyle . köylerde ta
hakkuk ettirilen büyük zirai hamlelere muvazi 
olarak süratle değişen umumi manzara; köylerin 
sağlık, Bayındırlık ve kültürel durumunda oldu
ğu kadar her türlü istihsalâtı ile gelirlerinde de 
inkişaflar kaydettiği bir emri aşikârdır. 
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Bununla ahenktar olarak kıöy idarelerinin 
vazifeleri arasında bulunan mektep, yol, içme 
suyu ve sulama işleri üç yıldan beri Umumi 
Muvazenenin omuzlarında seri hamleler yarat
maktadır. Vekâletten alman bir malûmata g5re 
köy idarelerine bu işler için özel idarenin 1951 

yılında 3 629 802 1952 de 6 560 657 liraya mu
kabil Hazineden 1951 24 929 000, 1952 de de 
81 400 000 lira gibi mühim bir rakamla yardım 
olunmuştur. Hazine yardımının yarısını yollar 
teşkil etmekte ve vilâyet yollan da bundan mü
him nispette faydalanmaktadır. Köyün imar ve 
inkişafında en büyük rolü takabbül etmiş olan 
Devletin cidden şükranla karşılanan bu alâkası 
her yıl artacak; ana vazifeler Hükümetin kur
tarıcı hamleler ile muhakkak tahakkuk edecek
tir. Bu durum muvacehesinde encümenimizce 
ekseriyetle kabul olunan ve köy hayatında yep
yeni bir durum açacak olan bu ümitli kararın 
alınmasından doğacak nispî adalet; salmanın 
ipkası halinde devam edeceği tabii bulunan taz
yik ve adaletsizliğin daima kat kat üstünde ka-
dacaktii. 

Yeni' kanunda köy gelirleri : 
A) Vergiler, B) Resimler, C) Ücretler, Ç) 

Emjlâk ve teşebbüs gelirleri, D) Para cezalan, 
E) Bağıştve yardımlar, F) Fevkalade gelirler, 
G) Köy paralarının banka faizleri ve diğer ha
sılat ve gelirler olmak üzere 9 gurapta toplanmış 
ve bu guruptan» her birisinin tahakkuk ve tahsil 
şekilleri gösterilmiştir. Bu gelirler arasında Dev
let ve özel idare marifetiyle esas vergilerle bir
likte tahsil edilecek olan arazi ve bina paylan, 
Gelir vergileri zamları, taş ocafelanna ait Resim
ler, maden resim ve harçlarından alınacak his
seler ve her türlü yardım tutarlarının her iki 
emrine iller ve Ziraat bankalannda açılacak bir 
fonda ve köy idareleri emrinde toplanması kabul 
edilmiştir. 

Burada 88 nci maddenin B gurupunun 1 nci 
fıkrasında mütalâa olunan taşocakları resim ve 
harçları meyanmda bıılunan 4268 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle şimdiye kadar Hazine ta
rafından üç ayda bir özel idarelere, verilen çi
mento istihsaline yarıyan maddelere ait taşoeak
ları resminin de diğerleri meyanmda köy ida
relerine terkedilmiş bulunduğu ve bunun alâka
lı köy idarelerinin ziraat bankalarındaki fon
larına tevdii lâzımgeleceği kabul olunmuştur. 

Ayrıca özel idarelere verilen tahsilat % 25 

nin Hazineye verilmiyeceği mânasını ifadelen-
* direcek şekilde madde kaleme alınmıştır. Bu 

arada Ç gurupunun 4 ncü fıkrasiyle - bu kamı* 
nun neşri tarihinden itibaren - köylere intikal 
eden ve 4268 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
tasrih edilen kaplıca ve maden sularının da köy 
idarelerine intikali tabiî ve zaruri görülmüştür. 

Arazi, Bina vergileri matrahları üzerinden 
alınacak köy paylarının köylerin nüfusuna göre 
taksim edilmesi ve böylece her köye düşecek 
hisselerin iller Bankasınca o köyün mahallî Zi
raat Bankasındaki ihususi hesaplarına aktanl-
ması ve her iki banka arasında yapılacak anlaş
maya göre köy idareleri ile bu bankalar arasın
da her türlü banka muamelâtı etrafında bir ir
tibat tesisi kabul edilmiştir. 

Yukarda sözü geçen daire ve müesseselerden 
köy hisselerini kanuni müddeti içinde yatırmı-
yanlar hakkında 4759 sayılı iller Bankası Ka-
'nununun 6 nci maddesinin valiler tarafından 
uygulanacağı ve bu yol ile elde edilecek parala-
nn aynı kanunun 2 nci maddesi delaletiyle ait 
olduğu köyün sermayesi hesabına ilâve edilme
si kabul edilmiş, ayrıca her sene her iki banka
da teraküm eden köy fonundan % 5 inin serma
ye payı olarak ayrılması ve bunun senelik tu
tarının (yapılacak anlaşmaya göre) bankaca fon
lardan alınması ve iller Bankasındaki köylerin 
mevcut sermayesine ilâvesi suretiyle bankadaki 
köy sermayesi miktarının artırılması ve bu şe
kilde köylerin imar hareketleri için bankanın 
belediyelere olduğu gibi süratle kredi açması ve 
ikraz yapması imkânları sağlanmıştır. 

Bütçelere geçirilmesi mecburi tutulan köy 
giderleri de: 

A) Köy aylıklı adamlarının ücretleri, B) 
Köy idare masraf lan, C) programlı köy işleriyle 
teşebbüs, tesis ve işletmeleri, Ç) Köy borçlan, 
istikraz ve faizleri, D) Köy mülkleriyle vakıfla
rının vergi ve tamir masraf lan, E) Yol, geçit, 
köprü ve sairelerin idame ve muhafaza masraf
ları, F) Bütçede yapılacak değişiklikleri karşıla
mak üzere konulacak ihtiyaç akçası, G) Köy fo
nundan iller Bankasındaki sermayeye ilâve mak-
sadiyle ayrılacak sermaye payı olmak üzere 8 
grupta toplanmış ve bunlardan bilhassa köy üc
retlerine \erilecck para tutarlarmm belediyeye 
mütenazır olarak bütçe yekûnunun, imece tutarı 
hariç muayyen bir nispetini aşmıyacağı esası 
kabul edilmiştir. 
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Ayrıca yapılacak bir talimatname ile köye 
mahsus bir muhasebe usulünün tesbıtı de derpiş 
edilmek suretiyle köy hesaplarının köyde tatbik 

' edilebilecek şekilde bir zapturapt altına alınma
sı sağlanmış; muhtar, kâtip ve üyelerin malî 
mesuliyetleri tasrih edilmişıtir. 

Gelirler arasında yer alan imece, mer'i bulu
nan kanundaki hüviyeti muhafaza edilmek sure
tiyle aynen kabul edilmiş ve bilhassa nüfus ve 
geliri az olan köylerde hizmetlerin köylünün be
denî mükellefiyeti ile» başarılmasının köy bünye 
ve çalışma tarzına uygunluğu bakımından ehem
miyeti göz önünde tutularak imecenin devamı 
muvafık görülmüş, kanuna imeceye tâbi olacak
ların yaşları, çalıştırılacakları zamanlar ve ime
ceye gelmiyenler hakkında tatbik olunacak mua
melelere dair sarahat konulmuştur. 

KISIM : XIV 
Köy vakıfları 

Halen mer'i olan Köy Kanununda köydeki 
vakıfların hukuki mahiyetlerine, kullanma ve 
idare şekillerine ait hiçbir sarahat mevcut de
ğildir. ' Yeni kanunda bu -cihetler açıkça belirtil
mek suretiyle gelirleri köy camii veya köyde 
yapılması meşrut diğer hayır işlerine tahsis edil
miş olarî; vakıfların; hukuki varlıkları muhafa
za edilmek şartiyle köy hayratının bulunduğu 
köy idarelerince temsil olunacağı tasrih edil
miş, mütevellisi olan vakıflardan mütevelli ve 
köyün istifade şekilleri tesbit olunmuş, vakıf 
gelirlerinin köy idarelerince tahsil olunarak bu 
paraların yalnız vakıf şartları dâhilinde vakfın 
idame masraflarına sarfedilmek üzere bütçede 
ayrı bir fasılda gösterilmesi ve vakfın geliri
nin giderlerinden fazla olması halinde bu fazla
nın ileride vakıf maksatlarına uygun düşecek 
masraflara sarfedilmek üzere bankada birik
tirilmesi kabul edilmiş, köy vakıflarının en bü
yük mülkiye âmirleri ve Vakıflar Genel Müdür
lüğünce de denetleneceği açıklanmıştır. 

KISIM : XV 
Kamulaştırma işleri 

Bu kısım; Devlet belediye ve özel idare faa
liyetlerinde umumun menfaatine hadim tesisle
rin yapılabilmesi için bu idarelere tanınmış 
olan kamulaştırma salâhiyetlerinin, köye ve 
köylüye faydalı işlerin yapılabilmesi için köy 

4& — 
idarelerine de kamulaştırma salâhiyetinin veril
mesi maksadına dayanmaktadır. 

Ancak Anayasanın fertlere tanıdığı mükiyet 
hakkının korunması bedeli verilmeden kimse
nin malının elinden alınmaması prensibi ğöz 
önünde tutulmuş ve bu sebeplerle kamulaştır
ma usulü ile bedelinin takdirine, bunlara, itira
za dair hükümler kabul edilmiştir, 

104 neü madde kamulaştırmanın maksadını, 
105 nci madde de usul hükümlerini ihtiva et
mektedir. 

106 ncı maddeye göre kamulaştırmaya koy 
meclisd karar verecek, 107 nci maddeye göre de 
mülk sahipleri dilerlerse kamulatşırma maksa
dının mevcut olmadığını Veya bedelinin azlığı
nı ileri sürerek itiraz edebilecekler ve bu itiraz, 
köyün bağlı bulunduğu vilâyet veya kaza ida
re heyetince tetkik olunup karara bağlanacak
tır. Kamulaştırma kararlarının itiraz eddlmiye-
rek veya itiraz üzerine tasdik edilerek kesinleş
mesi üzerine mal sahibi yapıyı boşaltmaya; jf 
takririni vermeye mecburdur. Mülk sahib| f $&-
rir* vermekten imtina ederse malın beâeM feöy 
tarafından bankaya yatırldıktan sonra tescil 
muamelesi tapu dairelerince re'sen yapılacaktır. 

109 ncu maddeye göre üç sene zarfında mak
sadına tansis edilmiyen mallar bedeli mukabi
linde sahibine geri verilebilir. 

Kamulaştırılacak yerler Maliyeye, özel ida
reye, vakıflara ait olduğu takdirde 2490 sayılı 
Kanunun 66 ncı maddesine göre yani takdiri-
bedel suretiyle köye terkolunması ve buna ait 
komisyona muhtarla köy meclisinden seçilecek 
bir azanın iştiraki de kabul olunmuştur. 

KISIM: XVI 
Köyler arası ortak işler ve birlikler 

Köyleri, muhtariyete sahip ve hukuki şah
siyeti haiz birer varlık olarak kabul ettikten 
sonra; bu idarelere kendi inisyatifleri ile hareket 
imkânlarını sağlamak ve bugünkü hayatın icap
larına uygun şekilde bir an evvel inkişaflarını 
temin edecek müesseseler kurmak yetkileriyle 
teçhiz... başta gelen prensiplerden telâkki edil
miştir. 

Bu itibarla halen yürürlüte bulunan Köy 
Kanununun 47 ve 48 nci maddelerindeki idari 
vesayete dayanan ortaklık işleri; yeni lâyiha
da muhtariyete ve köylerarası iş birliğine isti
nat eden ve tamamen kanuni murakabeyi temi-
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ne çalışan yeni bir zihniyet ile tedvin olunmuş
tur. 

Bu kısım; birliklerin hükmi şahsiyet ikti
sap etmesi, ortak işlerde birlikler kurulmasına 
alâkalı köylerin ihtiyar heyetlerince karar ve
rilmesi ve bu kararın ilgili köy meclislerince 
tasdik edilmesi; alâkalı köyler ihtiyar heyetle
ri arasından seçilecek azalar ile birlik meclisi
nin teşekkülü, birliğin tüzüğünü yapması, bir
lik meclisinin kendi arasından 3 - 5 kişilik bir
lik idare heyetini seçmesi ve bu heyette muh
tar salâhiyetini haiz bir başkanı keza kendi 
aralarından seçebilmesi, birliklerle köy meclis
leri ve ihtiyar heyetleri arasında çıkacak ihti
lâfların hal yolları, birliğin toplantıları, bütçe 
ve kadrosunun tanzim; memurlarının intihap 
ve tâyini, tecziye ve taltifleri; işten çıkarılma
sı, birlik programlarının yapılması, kararların 
tasdik, itiraz ve muhasebe usullerine dair köyler 
için vazı ve kabul edilmiş bulunan usul ve kai
delerin birlik tüzüğü haricinde kalmış işlerde 
uygulanması gibi birçok hususlarda Hükümet 
tasarısına nazaran yeni hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Encümen; bu hükümler köy içtimai ve ikti
sadi hayatına uygun ve ihtiyacı karşılıyacak şe
kilde tatbik olunduğu takdirde köylerimizin 
bir an evvel inkişaf edeceklerine kaani bulun
maktadır» 

KISIM : XVII 
Kararlara karşı itiraz 

Muhtar idare olan köylerin vermiş oldukla
rı kararlar aleyhine vâki olacak itirazlar hak
kında Hükümet tasarısının 11,2 nci maddesinde 
derpiş oluanan hükümlerin tevsian tedvini en-
cümenimizce zaruri görülmüştür. 

Tesbit olunan son şekle göre; kanunda iti-
raz şekli ve mercii gösterilmiyen ve nihai olmı-
yan köy meclisi veya ihtiyar heyeti kararları
na karşı menfaati bozulanlar ilân veya tebliğ 
tarihinden itibaren on beş gün içinde kaza ida
re kuruluna itiraz edebilirler. 

îtiraz muhtar vasıtasiyle yapılırsa mutarize 
tarihli ve mühürlü bir ilmühaber verilir. 

îdare kurulu on beş gün içinde işi karara 
bağlamıya mecburdur. Kaymakam lüzum gö
rürse veya talep vâki olursa idare kurulu kara
rı alınıncaya kadar köy kararına ait icra dur

durulabilir. Ancak yangın, su baskını, deprem... 
gibi acele işlere ait icralar geciktirilemez. 

Şahıslara verilen bu haklara mütenazır muh
tarın da kanuna veya köy yararına uygun bul
madığı ihtiyar heyeti karar lan hakkında köy 
meclisinin bu gibi kararlan için de kaza idare 
kuruluna itiraz hakkı kabul olunmuştur. 

Mucip sebeplerimizin 10 ncu kısmının birin
ci bölümünde etrafiyle arz ve izah edilen mü
talâalara müsteniden vali veya kaymakamın da 
teftiş ve murakabe esnasında şahit veya mutta
li olabilecekleri kanun ve nizamnamelere aykı
rı - kazai veya temenni mahiyetinde olmıyan -
kararları kaza idare kurulunda tetkik ettirme
leri faydalı ve zaruri görülmüştür. Kuruldan 
alınacak karar köye derhal tebliğ olunur. 

Kanunsuz veya âdi veyahut fevkalâde top
lantılar haricinde verildiği görülen veya anla
şılan kararların da hükümsüz sayılacağı hakkın
da kanuna hüküm konmuştur. 

Alâkalı köy karar uzvu; idare kurulu kara
rını kanuna uygun bulmazsa vilâyet idare ku
ruluna baş vurur, idare kurulunun vereceği ka
rar katî ve nihaidir ve derhal tatbiki zaruridir. 

KISIM : X V m 
Köy ihtiyar heyetinin uzlaştırma yetkileri 

Fertler arasında türlü hukuki ihtilâfların 
doğması; bir arada yaşamanın karşılıklı içtimai 
iktisadi münasebetlerin tabiî ve kaçınılmaz bir 
neticesidir. Bu sebepledir ki, bugünkü modern 
cemiyette fertlerin fertle, ferdin Devlet ve âm
me idareleriyle ihtilâflarını halletmek için adlî 
teşkilât dhdas edilmiştir. 

Adlî ve idari mahkemeler bu teşkilâtın or
ganlarıdır. 

Köyde yaşıyan insanlar arasında da bu nevi 
ihtilâfların mevcudiyeti aşikâr bir hakikattir. 
Binaenaleyh köy halkı arasında hiç olmazsa ba
sit mahiyette olan veya tarafların rızalariyle 
mahiyeti ne olursa olsun mevcut bir kısım an
laşmazlıkların köy idareleri marifetiyle halli 
maksadiyle yaşıyan hükümlerin Hükümet tasa
rısına yine alındığı müşahede edilmiştir. Köy 
halkının köylerine uzak kaza veya nahiye mer
kezlerine kadar gidip gelmekten kurtarılmala
rı ve kendi ihtilâflarının ydne kendileri vasıta
siyle halline imkân verilmesi ve binnetice iç
timai tesanüdün devam ettirilmesi maksatla-
riyle Hükümet tasarısında yeniden yer alan bu 
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hükümler üzerinde encümenimiz bilhassa dur
muştur. 

Bir kısım encümen azaları tarafından- de
vam ' ettirilmesi teklif olunan bu kazai müesse
senin Anayasamızın (hakkı kaza millet adına 
müstakil mahkemeler tarafından görülür.) pren
sibiyle kabili telif olmadığı ileri sürülmüştür; 
bir kısmı da memleketin iktisadi, içtimai ve 
coğrafi şartları bugünkü köyde yaşıyan reali
tenin bu müesseseyi zaruri kıldığı - esasen ya
şıyan Köy Kanunu ile de bu müessesenin kabul 
edilmiş ve tatbikatta faydaları müşahede edil
miş olduğu ve nihayet ih+ilâflarm hallinin Ana
yasaya uygun bir kanunla yine bir âmme ida
resine tevdi edilmiş olacağı sebepleri muvace
hesinde bu hukuki müessesenin ihdasında fay
daların galip geleceğini serdetmiş; neticede tü
züğe istinaden mütehassıs Adalet Encümeninin 
mütalâasının alınması uygun görülmüştür. 

Adalet Encümeni mütalâa ve kararma göre : 
1. Köy idareleri siyasi teşekküllere mensup 

'olduklarından; 
2. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz kaza va

zifesini müstakil mahkeme ve hâkimlere tevdi 
buyurmuş olduğundan; 

3. Umumi tahsil durumumuz itibariyle 
muhtâ,r ve ihtiyar heyetlerinin hâkimlik bilgi 
ve bitaraflığını her vakit, her yerde gereği gi- „ 
bi kullanacaklarına itimat edilemediğinden; 

4. Teşkilâtı Esasiye Kanununun aslolarak 
kuvvetlerin tevhidi , esasını ve kaza hakkının 
müstakil mahkemeler marifetiyle millet namı
na kullanacağını kabul etmiş olmasından; 

5. Müstakbel Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
bakımından partilerimiz programlarında kuv
vetlerin de tefriki esası kabul edildiğinden; 

6. iktidarın, adaleti köylünün ayağına ka
dar götürmek azminin tatbikatına nahiyelerde 
geçilmiş bulunduğundan bu takdirde köy ida
relerine kaza hakkı tanımanın yersiz olacağın
dan ; 

7. İktidarın programında tevhidi kaza esa
sını kabul ettiğinden; 

8. Mahallî her hangi bir teşekküle hakkı 
kaza vermenin terakki eseri sayılamıyacağm-
dan; 

9. Hakkı kazanın her türlü siyasi ve idari 
mülâhazalardan uzak müstakil bir kaza cihazı 
tarafından kullanılması zaruri olduğundan; 

(S. Sayı 

10. Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin muha
keme usul ve kaidelerini, icra ve haciz usulü
nü bilip yerine getirecek liyakatte ve imkânda 
olmadıkları bedihî bir hakikat bulunduğundan... 

Köy ihtiyar heyetlerine kaza hakkı verme-
- nin tehlikeli olduğu ve bunun birçok karışık
lıklara, zamanın ve hakkın ziyama sebebiyet ve-

, receğini ekseriyetle bu encümence kabul olun
muş ve encümenimize bildirilmiştir. 

Encümenimiz bu mütalâa üzerinde yine önem
le durmuş; yukarda izah edilen mucip sebep
lerle bu hükümlerin bu tasan ile de devam etti
rilmesi halinde bugünkü köyün yaşıyan ve uzun 
müddet daha adlî teşkilâta kavuşamamak yü
zünden yaşıyacak realiteye yer verilmesinde 
iktisadi, zirai ve coğrafi zaruret bulunduğu ile
ri sürülmüş ise de, Adalet Encümeni mütalâası 
prensip itibariyle hafif bir ekseriyetle kabul 
olunmuş; buna ait maddeler tasarıdan çıkarıla
rak köy ihtiyar heyetlerine 100 liraya kadar 
alım, satım, ödünç para ve mal ve saire ile 
çiftçi mallarına bu miktarı geçmiyen zarar ve 
ziyan hallerinde uzlaştırma yetkisi verilmiştir. 
Bu kararlar ilgililer tarafından öğrenildikleri 
tarihten itibaren 15 gü içinde umumi hükümle
re göre yetkili mahkemelere dâva açılmadığı 
takdirde kesinleşecektir. * 

KISIM : XIX 
Ceza Hükümleri 

Bu kısımda gerek köy vazifelilerinin ifa et
tikleri vazifelerden dolayı tekevvün edecek suç 
ve mesuliyetlerle, vazifelilere karşı suç işlenme
si halleri, bunların takip ve muhakeme usulle
riyle tatbik edilecek ceza hükümleri tesbit edil
miştir. 

Köy vazifelileri ifa ettikleri vazifeden dola
yı işledikleri suçlar karşısında memurlar gibi 
mütalâa olunmuşlardır. Bunların zimmet, rüş
vet, irtikâp ve irtişa, kaçakçılık, artırma ve ek
siltmelere fesat karıştırma suçlarını irtikâp et
meleri halinde haklarında 1609 sayılı Kanun 
hükümlerinin tatbiki kabul edilmiştir. 

Bundan başka köye ait paraları ve malları 
zimmetine geçirenler köy vazifelilerinden olma
salar dahi bunlar hakkında vazifeliler gibi ta
kibat yapılması ve tecziye edilmeleri köy para 
ve mallarının korunması zaruretiyle lüzumlu gö
rülmüştür. 
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Koy vazifelilerine karşı vazifelerini ifa eder
lerken veya ifa ettikleri vazifeden dolayı suç iş-
liyenlerin memurlara karşı suç işliyenler gibi 
ceza görmeleri, köy vazifelilerini manen takviye 
bakımından kabul olunmuştur. 

Bundan başka 10 ncu kısımda mucip sebep
leriyle etraflı şekilde mütalâa ve tetkik edildiği 
veçhile vali veya kaymakamlar; vazifelerinin 
ifasında tekâsül gösteren muhtar ve ihtiyar 
heyeti azalarına evvelâ ikazda bulunacaklar, 
ikinci defasında idare kurulu karariyle para 
cezasiyle tecziye edilebileceklerdir. Bu para ce
zaları köy sandığına ait olacaktır. Muhtar bu
na rağmen vazifesini ifa etmemekte devam 
ederse idare kurulu karariyle işten el çektiri
lecek ve umumi hükümlere göre takip ve tecziye 
olunacaktır. Bu suretle tecziye edilen muhtar 
aynı devre içinde yeniden muhtarlığa seçilemi-
yecektir. 

Yeni ihtiyar heyetine evrak ve demirbaşla
rını, köy mallarını ve parasını' devretmiyen eski 
muhtar ve ihtiyar heyeti cezalandırılacaktır. Köy 
idare uzuvlarının kararlarına alâkalılar riayete 
mecburdur. Aksi halde ihtiyar heyeti karariyle pa
ra cezasiyle tecziye olunurlar. Köy ve Devlet işle
rinin süratle görülebilmesi köy halkının; muh
tar ve ihtiyar heyetinin lüzumu halinde vâki 
davetlerine icabetleri mecburiyetinin konulma
sı ve aksi hareketin ceza müeyyidesine bağlan
ması 133 ncü madde ile kabul olunmuştur. 

Bu kısmın diğer bölümlerinde köy halkının 
huzurunu, inzibat ve asayişini sağlamak ve köy 
işlerinin daha verimli olarak görülmesi maksat-
lariyle sair hükümleri de muhtevi bulunmakta
dır. 

KISIM : XX 
îcra ve haciz yolları 

i Bu kısım köyce tahsili gerekli vergi, resim 
ve harçlarla şahsi alacakların tahsil usullerini 
tesbit etmektedir. 

137 nci maddenin ilk üç fıkrasında borçluya 
tebligat ve itiraz usulleri münderiçtir. 

4 ncü fıkradaki bentler icradaki kayıtları 
tanzim etmektedir. Diğer fıkralar da haciz ve 
satış usullerini göstermektedir. 

139 ncu madde ile de haciz için binalarda 
arama ve el koyma salâhiyeti tâyin olunmuştur. 

icranın infazı için vazifelilere böyle bir sa
lâhiyet verilmesi zaruri görülmüştür. 

6 1 -
KISIM : XXI 

Çeşitli hükümler 
Hükümet tasarısındaki XX nci kısımda tür

lü hükümler adı altında toplanan maddeler bu 
lâyihada bâzı ilâveler dolayısiyle XXI nci kıs
mı teşkil etmiş ve türlü yerine çeşitli tâbirinin 
kanun terim ve konuşma dili - bakımlarından 
maksada daha uygun bulunduğu kanaatiyle il
gili maddeler bu nam altında toplanmıştır. 

Bu kısımda köylere devir ve teftiş için çı
kacak idare âmirlerinin köy işlerini behemahal 
teftiş ve kontrol etmeleri; C. Müddeiumumileri
nin de nüfus, evlenme, uzlaştırma işlerini senede 
bir defa olsun tetkik edebilmeleri faydalı gö
rülmüş ve bu maskatla kanuni hükümler kon
muştur. 

Milletçe dâhil olduğumuz demokratik idare 
sisteminin yeni ruh haleti içerisinde tedvin olu
nan bu kanunun yukarıki kısımlarda bahsi geçen 
köy meclisi, ihtiyar heyeti, muhtar gibi karar ve 
icra uzuvlarının faaliyetlerini tanzim ve kanuni 
murakabeyi temin zımnında idare kurullarını 
ilgilendiren işlere bakmak ve vilâyet idare kuru
lunun lüzumlu (hakem) rolünü sekteye uğrat
mamak düşüncesiyle merkez kazada kaza idare 
heyetlerinin salâhiyetini haiz bir merkez, kaza 
idare heyeti müessesesi ihdas olunmuştur. 

Türk tâbiiyetinde olmıyanların köylerde gay
rimenkul edinemiyecekleri ve mal edinmiş bulu
nanların bir sene içerisinde kendiliklerinden bu 
malları tasfiye etmedikleri takdirde tasfiyenin 
Hazinece yapılarak bedellerinin mal sahiplerine 
ödeneceği ve Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde 
bulunmıyan ecnebilerin köylerde ikamet müddet
lerinin içişleri Vekâletince verilecek müsaade ve
sikalarına münhasır tutulması gibi ana prensip
ler Hükümet tasarısına ve eski kanunun hüküm
lerine mütenazır olarak yeni şekilde tedvin edil
miştir. Ayrıca bu kanunun köy okullarında oku
yanlara öğetilmesi ve bu meyanda bu kanunla 
köylerde ihdas olunan kitaplıklarda bir nüsha
sının bulundurulması mecburiyeti de bu sebeple 
vaa'edilmiştir. 

Geçici maddeler 
Kanun lâyihasına geçici madde olarak altı 

madde ilâve edilmiş, bunlardan birinci madde 
ile bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3000 
den az nüfuslu belediyelerin durumları, 2 nci mad
de ile köy vakıf paraların devri işleri, 3 ncü mad-
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de ile halen mer'i bulunan Koy Kanununa göre 
çizilmiş ve katileşmiş köy şuurlarının bu kanu
nun tâyin ettiği müddetler geçmedikçe değişti-
rilmiyeceği, 4 ncü madde ile kanunun neşrini 
takip eden Kasım ayında yeniden bu kanun hü
kümlerine göre seçim yapılacağı, 5 nci madde ile 
nüfusu 150 den aşağı olduğu için mer'i kanuna 
göre seçim kütüklerini yapmamış köylerde bu 
kütüklerin tesis edilmesi lüzumu derpiş edilmiş
tir. 

Geçici 6 ncı madde ile kabul edilen hükme 
göre umumi arazi tahriri yapılıncaya kadar, kal
dırılan salmanın yerine kaim olmak üzere Arazi 
Vargisi mükelleflerinden tahsil edilmekte olan 
verginin aslından başka iki kat daha aynı esaslar 
dâhilinde munzam bir köy hissesi tahsil oluna
rak bu suretle elde edilecek meblâğ köy payı ola
rak köylere devredilecektir. 

88 nci madde ile Arazi Vergisi tahsilatının 
% 30 nun köy payı olarak köylere devri pren
sibi kabul edilmiş olup bu prensibin umumi arazi 
tahriri yapılarak Arazi Vergisi matrahının bu 
günkü rayice göre tesbitinden sonra tatbiki 
mümkün olacağından tahrir yapılıncaya kadar 
geçici madde ile kabul edilen şeklin muvakkaten 
tatbiki zaruri görülmüştür. 

Aneak şurasını ehemmiyetle kaydetmek ica-
beder ki, bu tarzı hareketin hiçbir zaman Arazi 
Vergisine bir zam şeklinde telâkkisi doğru ve 
varit olamaz. 

Çünkü zahiren zam şeklinde görülen bu tarz 
hakikatta Yol Vergisinin kaldırılarak akar ya
kıtlara zam yapılmasında olduğu gibi, gayriâdil 
ve iptidai bir vergi olan salmanın kaldırılarak 
onun yerine bilhassa köylerde malî kudretin 
bellibaşlı delili olan arazinin köy hizmetleri için 
alınacak vergiye matrah ve esas olarak alınma
sıdır. Kaldı ki, yukarda malî kısımlara ait iza
hattan da anlaşılacağı üzere köylümüzün % 80-
inden tahsil edilmekte olan Arazi Vergisi miktarı 
halen salma olarak tahsil edilen miktardan çok 
noksandır. 

Köy payı olarak Arazi Vergisinin iki kat 
tahsil edilmesi sebebi ise; bugün tahsil edilmek
te olan salma miktarmın 30 milyon lirayı bul
duğu göz önünde tutularak umumi tahsilat 
miktarı ancak 15 milyon lirayı bulan Azari Ver
gisine iki katı ilâve suretiyle 30 milyona yakın 

62 -
!bir varidatın temin edllebüeceginin tahtada edil
miş olmasıdır. 1 - , 

Hulâsa 
Bu tasarı ile köylerin idare ve kalkınmaları-

0 m istihdaf eden hükümler içinde bulunduğu
muz durumun ortaya ^koyduğu zaruri ihtiyaç
lar ve realitelerin gösterdikleri icaplara göre 
tiedvin edilmiş ve ^bilhassa köy idarelerini te-

, reddütten 'kurtarmak üzere metindeki ifadenin 
mümkün olduğu kadar vazıh olmasına; şimdiki 
gibi yine bir sürü tamimlere kaçmamak için de 
kanunun öğretici vasfını da taşımasına itina 
olunmuştur. 

Uzun yıllardan beri mühmel bırakılan ve 
binnetice şahidi olduğumuz acıklı manzarayı 
gözlerimiz önüne s/eren köylerimiz; süratle ele 
alınacak dâvalarımızdan olduğuna şüphe yok
tur. Ancak, bu lâyiha ile derpiş edilen kanuni 
tedbirler encümenimizce üzerinde titizlik ve ıs
rarla durularak genişliğine ve derinliğine ya
pılan araştırma ve incelemeler neticesinde tes-
bit edilmiştir. 

Müdevven kanunlar, nizamlar ve talimat
lar, teferruatına varıncaya kadar gözden geçi
rildiği gibi, köy dâvasında salahiyetli zevatın 
neşriyat ve mütalâaları da alınarak tetkikat ya
pılmış ve ayrıca ecnebi devletlerde köy mevzu-
larına nasıl bir istikamet verildiği de gözden 
uzak tutulmamıştır. 

Köy dâvası Devlet bünyesinin temeli olarak 
mütalâa edilince; nüfusun % 80 ini tecavüz 
eden geniş vatandaş 'kitlesinin hayat ve mukad
deratı meselesi olduğuna Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin de ittifakla inancı vardır. 

Bu itibarladır ki tasarının hazırlanmasın
da, bu büyük varlığın müşterek kanaatinden 
ilham ve hız alarak çalışmalara devam edildi. 
İnanıyoruz ki; lâyiha Yüksek Meclisin »tasvibi-
ne iktiran edip de tatbikat sahasına geçildiği 
•zaman, bâzı yerlerde yenilikten mütevellit mev
ziî aksaklıklar zuhura gelecektir. 

Fakat bu dâvanın tahakkuku yolunda 
- vaz'edilen prensipler ve alman tedbirler-
idare cihazının anlayışlı ve azimli hareketle
riyle az zamanda düzenlenecektir. 

Türk idarecileri, bu vefakâr ve fedakâr 
elemanlar; elbette ki, bu kalkınma dâvasını 
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da, mukaddes bir emanet gibi ellerine alarak 
yürütecekler ve muvaffakiyete ulaştıracaklar
dır. 

îşte böyle bir inanç içinde mucip sebepler 
layihamızın: alâkalı kısımlarında tafsilâtiyle 
arz ve izah eylediğimiz 
köy ihtiyar heyetlerinin 

gibi salma mevzuu ile 
göreceği dâvalara ait 

hükümlerde ittifak olunamamış, yeni hükümler 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tercihan ve müstacelen müzake
resini Yüksek Meclisimizin üstün görüş ve tas
viplerine arzeyleriz. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin yüce 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reislüğe su
nulur. 

İçişleri Komisyonu 
Reisi 

Edirne 
R. Vekili 

Bursa 
R. Nasuhioğlu Malî hükümlerde sözüm 

Bu Rapor Sözcüsü 
Çorum 

B« Koldaş 
Afyon Karahisar 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Vtiziroğlu 

var 
N. Yılmaz 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 
Amasya 
K. Eren 

Balıkesir 
S\ Başkan 

Çoruh 
Söz hakkım mahfuzdur 

Z. Ural 
Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Kütahya 
Y. Aysal 

Niğde 

Bursa 
Salmanın kaldırılmasına 

muhalif, ıslahına 
taraftarım 
B. Ayoar 

İzmir 
P. Arat 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kırklareli 
F. Üstün , 
Kütahya 
B. Besin 

Ordu 
Bâzı maddelerine muhalifim F. Boztepe 

F. Ecer 
Samsun 

M. özkefeli 

Sivas 
Bâzı maddelerine mu

halifim 
E. Damalı 

Sinob 
Söz hakkım mahfuzdur, 
muhalif görüşüm vardır 

M. Acar 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur, 
muhalif görüşüm vardır 

H. Orhon 
Van Zonguldak İsparta 

/. Akın A. Yurdabayrak T. Tola 

• • ' • 
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ÎÇÎŞLEEI KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlgl 

Köy Kanunu 

K I S I M : I 

'•' '. Genel hükümler 

Köy 

Köyün tarifi 

MADDE 1. — Köy, belli bir sınır içinde ya-
şıyan insanların umumi ve müşterek ihtiyaçla
rım sağlıyan, taşınabilen ve taşmamıyan mal
larla haklara sahip olan hükmi şahsiyeti haiz 
bir varlıktır. 

Okul, cami, mera, otlak, yayla, bataklık, 
harman yeri, sıvat ve sulak gibi umuma ait orta 
malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde 
oturan ve nüfusu (3000) den aşağı olan yurtlar, 
bağ, bahçe ve tarlalariyle birlikle bir köy teşkil 
ederler. 

Belediye idaresi kuruluncaya kadar yapılacak 
*•• muamele 

MADDE 2.—• Belediye idaresi kuruluncaya 
kadar nüfusu (3000) den yukarı köylerde de bu 
kanun taffoik edilir. 

KISIM: II 

Smır işleri 

Nizdsız sınırların tesiiti 

MADDE 3. — Her köyün veya yeniden kuru
lan veya birleşen köylerin sınırları köy ihtiyar 
heyetleri tarafından aşağıdaki esaslara göre dü
zenlenir : 

a) Köy ihtiyar heyetince çizilen sınır kâ
ğıdı bu köyün bitişiğindeki komşu köylere veya 
belediyelere gönderilir. O köy veya belediye 
meclislerince muvafık görülerek tasdik edildiği 
takdirde altı bu idareler tarafından müştereken 
mühürlenir. 

b) Bu suretle tamamlanan smır kâğıtları 
idare kurullarınca tasdik edilmek üzere vali ve
ya kaymakama verilir, idare kurulları tarafından 
sınır kâğıtları tetkik ve tasdik olunduktan son
ra tasdikli birer örneği ilgili köy muhtar ve be
lediye başkanlarına gönderilir. 

c) Aslı ve ilişikleri tasdikli dizi puslası ile 
birlikte tapu idaresine verilir. Tapu dairesi tas
dikli sınır kâğıdında gösterilen'sınırlan mahsus 
defterlerine kaydeder. Altını da yetkili idare kuru
luna tasdik ettirir ve dosyayı saklar. Köy ida
releri de bu tasdikli sınır kâğıdını kendi karar 
defterine geçirmeye ve buna ait evrakı saklama
ya mecburdurlar. 

ç) Köy sınırlarına ait işlerde Devlet daire
leri ve mahkemelerce tapudaki sicil, ve kayıtlar 
esas tutulur. 

d) îdare kurulları tesbit edilen sınırlan 
uygun bulmazsa gerekçesiyle birlikte iade eder, 
bu takdirde (4) ncü maddeye göre muamele ya
pılır. 

Nizalı sınırların tesitti 

MADDE 4. — Sınır testiti içinde komşu köy 
veya belediye ile anlaşmazlık olduğu takdirde 
aşağıdaki esaslara göre hareket olunur: 

A) Mevcut anlaşmazlık bir kazaya bağlı 
köyler veya köyler ile belediye arasında ise ve 
niza köy ve belediye meclislerince de halledile-
memişse; sebepleri ve yerleri kroki ve mazbata
larda, müştereken gösterilerek ilgili idare Ku
ruluna gönderilir, idare Kurulu icabederse ma
hallinde gerekli incelemeyi yapmak suretiyle 
sınırı tesbit eder. 

B) Mevcut anlaşmazlık bir vilâyetin iki 
kazasına bağlı köyleri veya köyle belediye ara
sında ise; bu takdirde: Her iki kazanın İdare 
Kurulları işe el korlar. Bunlar, aralarında an
laşırlarsa sınırlar bu anlaşmaya göre tesbit olu
nur ve idare Kurulları kendilerine bağlı olan 
köylerin sınırlarını tasdik eder. 

Kaza idare Kurulları aralarında anlaşamaz
larsa işe vilâyet idare Kurulu bakar. Bu kuru-, 
lun vereceği karar kesindir. 

C) Anlaşmazlık iki vilâyetin köyleri veya • 
köyü ile belediyesi arasında ise; içişleri Vekâ
letinin emriyle ilgili vilâletlerin idare Kurulla
rı veya aralarından seçecekleri bir heyet mari
fetiyle sınır müştereken tesbit edilir. 

Bu maddeye göre neticelenen sınır işleri 3 
ncü madde mucibince tamamlattınlır. 
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Sınırların tesbit şekli 

MADDE 5. — Sınırların tesbitinde ve anlaş
mazlık zuhurunda göz önünde bulundurulacak 
esaslar şunlardır: 

1. Eskiden beri köyün sayılan tarla, bağ, 
bahçe, çayırlık, zeytinlik, palamutluk, baltalık 
ve otlak gibi bütün yerler sınır içinde bırakılır. 

2. Dağlık ve ormanlık havalide ve ötede 
beride bulunup da sınır içine almamıyan dağı
nık evler, tarla, mera... Gibi yerler parça parça 
en yakın köye bağlı sayılmakla beraber bunlar 
sınır dışında bırakılır, yalnız her birinin adı, 
orta mallarının da çevresi sınır kâğıdının altı
na yazılır. 

3. Bir köy ahalisinden bâzı kimselerin baş
ka bir köy veya belde sınırları.içinde kalan da
ğınık tarla, bağ, bahçe ve bina gibi yerleri sa
hibinin bulunduğu köyün veya beldenin sını
rında değil; bu emlâk veya arazinin bulunduğu 
köyün veya beldenin sınırı içinde gösterilir. 

4. Sınır mümkün olduğu kadar kolay an
laşılacak surette dereler, tepeler, yollar veya 
diğer değişmiyen işaretli yerlerden geçer ve bu
raların köylüce bilinen adları behemahal sınır 
kâğıdına sıra ile yazılır. 

5. Eğer bir köyün sınırı derelerden, tepe
lerden yollardan veya diğer değişmiyen işaretli 
yerlerden geçirmek kabil olmazsa sınır müm
kün olduğu kadar düz yapılır ve büyük taşlar 
dikmek ve sabit işaretler koymak suretiyle sı
nır gösterilir. 

6. Bir köyün sınırı mutlak diğer köyün sı
nırı ile birleşmek lâzımgelmez, iki köyün sınır
ları arasında eskiden beri hiçbir köyün malı sa-
yılmıyan veya sınır içine alınması uygun gö-
rülmiyen boş arazi, dağılma ormanlar, yaylak
lar. . . gibi yerler varsa bunlar sınır dışında bı
rakılır. 

7. Köy sınırı tesbit edildikten sonra bu sı
nırlar dışındaki Devlete ait topraklardan ka
nunları gereğince tevzi edilecek topraklar hangi 
köyün meskûn mahalline daha yakın ise o kö
yün sınırı içine katılır. Bir veya ikinci fıkraya 
göre sınır kâğıdına geçirilir. 

Sınır Tesbitinde Usul 

MADDE 6. — I - Köy sınırı ile 5 nci madde
nin ikinci fıkrasında ve 7 nci maddede gösteri
len orta mallarının sınır nizalarını hal, için ma-

( S . Say 

halline gidecek idare kurulu veya vazifelendi
receği heyet, tesbit işine başlamadan en az 10 
gün evvel nizalı olan köylerle belediye idareleri
ne ve varsa ilgili daire, müessese ve şahıslara' 
niza mahallinde vesikalariyle birlikte hazır bu
lunmalarını veya temsilcilerini göndermelerini 
vali veya kaymakam vasıtasiyle yazı ile bildi
rir. 

Bu yazıda sınır işine hangi gün ve nerede 
bakılacağı yazılmakla beraber belli günde çağ
rılanlar gelmediği takdirde işin geri bırakılmı-
yarak hazır bulunanlarla birlikte görüşülüp 
neticelendirileceği açıklanır. 

I I - Bu suretle mahalline giden idare kuru
lu veya vazifelendireceği heyet mahallinde se
çeceği bitaraf bilirkişileri dinlemek ve resmî 
dairelerden alınmış olan her türlü kayıt ve si
cilleri, evrak ve vesaiki ineelemek ve arazi üze
rinde gerekli tetkikleri yapmak ve teamülü de 
tesbit etmek suretiyle kararını verir veya müta
lâasını bildirir, tdare kurulu vereceği karara 
göre lüzumlu krokileri tanzim ettirir. 

I I I - İdare kurulu veya heyet tarafından 
talep vukuunda resmî daireler kayıt ve vesika 
örnekleriyle lüzumlu malûmatı vermeye mecbur
durlar. , 

IV - Nizaı hallerden idare kurulu kararı ida
ri yönden katî olmakla beraber mülkiyet ve 
intifa haklarından dolayı ilgililerin mahkemeye 
gitmelerine mâni teşkil etmek, mahkemeye inti
kal eden mülkiyet ve intifa nizalarına idare ku
rulları bakmaz. Ancak mahkemeye intikalin
den evvel idare kurulunca bu hususta verilmiş 
bir karar varsa bu karar mahkemece aksine ka
rar verilinceye kadar yürürlükte kalır. 

V - Köy sınır işleri için mahalline gidecek 
idare kurulu veya heyet üyelerine verilecek 
yolluklar ve bilirkişi ücretleri ilgili köy san
dıklarından müştereken ödenir. Yeniden sınır 
tesbiti veya değiştirilmesi hallerinde bu masraf -

' 1ar, tesbit veya değiştirmeyi talep eden köy ve-
' ya belediye tarafından malsandığına peşinen 

ve emaneten yatırılır. 
Ancak nizalı sınırların tetkiki için mahalli

ne gönderilecek idare kurulu veya heyetlerin 
yollukları ilgili köylerce hemen ödenmediği tak
dirde, bu para bu köylerin fondaki hesapların
dan verilir ve ilgili köylerin muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyelerine 129 ncu maddeye göre Hükü-
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metçe mütesaviyen Ödettirilir re fon hesapları
na yatırılır. 

Müşterek orta mallan 

MADDE 7. — öteden beri bir veya birkaç 
köy veya kasaba arasında müşterek olan su
lak, sıvat, pınar, mera, çayırlık, baltalık, na
mazgah, seyrangâh, pazar ve panayır yerleri 
ile yaylak, kışlak, harman yeri gibi yerler eğer 
bir köy veya kasaba sınırı içinde kalıyorsa o 
köy veya kasabanın malı olmakla beraber di
ğerleri de eskisi gibi istifade ederler. Bu gibi 
müşterek yerler hiçbir köy veya kasaba sınırı 
içinde kalmıyorsa buralardan istifade eden ka
saba veya köyler tarafından müştereken ko
runur ve her iki halde de bu haklar 3 veya 4 
ncü maddelerdeki usule ve 5 nci maddedeki esa
sa göre sınırları da tesbit edilerek sınır kâğıt
larında açıkça yazılır ve taşmamıyan malların 
bulunduğu yerdeki tapu kütüğünün irtifaklar 
sütununda tescil edilir. Bu sicilin bir örneği il
gili yerler kütüğüne de naklolunur. 

Hiçbir köy sınırı içinde kalmıyan bu gibi 
müşterek yerlerin tescili de aynı esasa tâbidir. 

(Bu yarlerden öteden beri istifade eden çift
lik ve saire varsa onlar da istifadede devam 
ederler. 

Sınırların değiştirilmemesi ve istisnası 

MADDE 8. — Yukardaki maddelere göre 
tesbit edilen ve kesinleşen köy sınırlan hiçbir 
surette değiştirilemez. Ancak kaıtî bir zaruret 
olursa her beş senenin sonunda yukardaki mad
delerdeki esaslara göre gerekli değişiklikler ya
pılır. Bu değişiklikler -veya idari ayrılmalar 
ve bağlanmalar 7 nci maddedeki intifa hakla
rına tesir etmez. 

Sınır içinde ve dışında bulunan tesisler 

MADDE 9. — 
1. Şahsa ve Devlete ait çiftlikler, işletme

ler ve müesseseler hangi köyün sınırı içinde 
iseler o köy idaresine bağlıdırlar. 

2. Köy sınırları dışında bırakılan sahalar
la çiftlik, tesis veya işletmeler eivar köylerin 
mütalâları alınarak en münasip köye, idare ku
rulu ıkarariyle bağlı sayılırlar. 

(S . Sayı 

Koy sınırlarına tecavüt 

MADDE 10. — Kesinleşen köy sınırlarına 
yapılacak müdahale ve tecavüzleri önlemek 
mâksadiyle muhtar kanun yollarına baş vur
maya mecburdur. 

Köylerin birleşmesi 

MADDE 11. — Gelirleri başlı başına bir 
mevcudiyet göstermelerine ve faaliyette bulun
malarına müsait olmıyan, coğrafi vaziyet ve 
iktisadi münasebetleri birbirine uygun bulu
nan nüfusu 150 den aşağı köyler bu kanuna gö
re köy ahalisinden seçim hakkı olanların yarı
sından çoğunun isteği ile etrafındaki yakm 
köylerden birine bağlanabilirler. Bu takdirde 
kendisine bağlanacak olan köyün seçmenlerinin 
yarısından çoğunun muvafakati de şarttır. 

Köylerin ayrılmadı 

MADDE 12. — Bir köy veya belde mahalle 
veya parçasının bağlı olduğu köyden veya bel
deden ayrılıp ayrı bir köy teşkil etmesi veya 
belediye sınırları dâhiline girmesi yukardaki 
maddeye göre yapılır. 

Ancak ayrılmalarda, buralarda oturan seç
menlerin yarısından çoğunun isteği şarttır. 

Bir köy veya belde mahalle veya parçası
nın bağlı bulunduğu köyden ayrılıp müstakil 
bir köy haline ıgeçebilmesi; bir köy için lüzum
lu olan şartlardan başka nüfusunun da 300 den 
yukarı olmasına bağlıdır. 

Köylerin idari merkezlere bağlanması ve 
ayrılması 

MADDE 13. — Bir köyün bağlı bulunduğu 
idari bir merkezden ayrılıp başka bir nahiye, 
kaza veya vilâyete bağlanması seçmenlerinin 
yarısından çoğunun isteğine bağlıdır. 

/ • — • ~ » \ 

Ayrılan ve birleşen köylerin hak ve mükellefi
yetleri 

MADDE 14. — Yukardaki 11 ve 12 nci mad
delere göre birleşen veya müstakil bir köy ha
line gelen köylerin veya mahalle veya parçaları
nın hak ve mükellefiyetleri yeni kurulan idare
lere veya bağlandıkları köy veya belediyelere in
tikal edeı. 
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57 — 
Diğer kanunlardaki hükümlerin mahfuziyeti 

MADDE 15. — Vilâyet, kaza ve nahiye sınır
larına müessir olacak şekilde bir köy veya bele
diyeye bağlı mahalle veya parçaların ayrılarak 
müstakil köy haline gelmesi veya köy ve beledi
ye sınırları dâhiline girmesi veya köylerin bir
leştirilmesi işi bıı kanunda yazılı esaslar göz 
önünde tutulmak suretiyle il idaresi ve belediye 
kanunlarının bu husustaki hükümleri dairesinde 
ikmal ediliı. 

Birleşme ve ayrılma istekleri vali veya kay
makamların idare kurulundan seçeceği üç kişilik 
bir heyet marifetiyle evvelden tesbit ediJLecek 
günde ve seçim hakkını haiz olanların gizli ola
rak verecekleri reylerle tesbit olunur. İhtiyar he
yetinin bir itirazı varsa bu husus tutanağa der-
colunuı. 

KISIM : m 

Köy orta mallan 

Köy orta mallarının hususi mülkiyet mevzuu 
olmaması 

MADD|C 16. — Hususi kanunlarında sarahat 
olmadıkça birinci maddede yazılı umumun inti
fama mahsus orta mallar özel şahısların mülki
yetine geçemez ve bunlara ait dâvalar hakkında 
zaman aşımı cereyan etmez. 

Koru ve baltahkalr 

MADDE 17. — Köye ait koru ve baltalıklar
dan istifade şekli hususi kanunlarına tâbidir. 

• Müşterek sulardan istifade 

MADDE 18. — Sulama ihtiyaçlarını sağlıyan 
müşterek sularm taamüle, resmî vesika ve ihti
yaca göre düzenlenmesi, dağıtılması ve bakımı 
ilgili köy ve belediye idarelerince müştereken 
kararlaştırılıı. 

Aralarında uyuşma almazsa bir kazaya bağlı 
belediye ve köylere ait uyuşmazlık o kaza idare 
kurulu ve bir vilâyete bağlı muhtelif kazalara 
ait belediye ve köylerin uyuşmazlıkları ise vilâ
yet idare kurulu tarafından tetkik ve karara 
bağlamı. 

ÎM ve daha fazla vilâyetlere ait köy ve be

lediyeleri alâkalandıran suların düzenlenmesi, 
dağıtılması ve balamı işlerinde ilgili vilâyetlerin 
idare kurulları uzlaşmadıkları takdirde içişleri, 
Tarım ve Bayındırlık vekâletlerince müştereken 
verilecek karara göre hallolunur. 

Bu kararlara şahıslarla, ilgili köy ve bele
diyelerin riayeti mecburidir. 

Riayet etmiyenîer-hakkında tecavüz ve mü
dahalenin men'i, hak iddia edenin mahkgmeye 
müracaati ve cezai müeyyidelerin tatbiki bakım
larından (Gayrimenkule Vâki Müdahalenin Defi 
ne dair) olan Kanun hükümleri tatbik olunur. 

KISIM : IV 

Köy iskân sahası 

îskân sahasının tesbiti 

MADDE 19. — 
1. Bu kanun yürürlüğe girince her köyün 

ve köye bağlı uzak mahallelerin kendi yapı yerle
riyle halka ait ev, ahır, samanlık ve dükkân gibi 
köy yapılarını çerçeveleyen iskân ve inşaat sı
nırları saha üzerinde gösterilir ve taş dikilmek 
suretiyle ve -sair işaretlerle belli edilir. 

Bu iskân sahası dışında yeniden her çeşit in-' 
saat yapılması yasaktır. 

2. Bu saha; köyün tabiî, iktisadi ve sağlık 
durumları ve gelecekteki gelişmesi göz önünde 
bulundurulmak şartiyle köy ihtiyar heyeti ta
rafından en geç 5 yıl içinde çizilir ve basit kro
kisi yapılarak köy meclisine tasdik ettirilir. 

iskân sahalarının tesbitinde ve krokilerin çi
zilmesinde idare âmirlerinin emriyle köy öğret
menlerinden veya köye vazife ile gelecek memur
larla mütehassıslardan da istifade edilir. 

3. Köyün iskân sınırı içinde kalan yerlerde 
her çeşit yapılar yapılması köy ihtiyar heyetleri
nin iznine bağlıdır. 

Bağ ve bahçelerde yapılacak yazlık evlerle 
kulübeler, ağıllar ve mandıralar, yayla evleri ve 
çiftlik binaları bu hükümlerden müstesnadır. 

4. iskân sahaları, ancak değiştirmeyi tabet
tiren. ciddî bis sebep zuhurunda köy meclisinin 
teklifi ve ilgili idare kurulu karariyle değiştirile
bilir. Bu karar kesindir. 

5. iskân sahası haricind/e yapılacak inşaat 
ihtiyar heyeti karariyle derhal durdurulur ve 10 
gün içinde yıkılması veya itirazı varsa bağlı lbu-

( S. Sayısı : 117 ) 



lunduğu idare kuruluna baş vurması lüzumu 
yapı sahibine yazı ile bildirilir. İtiraz köy 
muhtarı vasıtasiyle yapılabileceği gibi doğru
dan doğruya idare kuruluna da yapılabilir. 

Her iki halde de itiraz edene bir vesika ve
rilir. 

îdare kuruluna yapılan itiraza ait vesika, 
müddeti içinde ihtiyar heyetine gösterilerek 
mühürlettirilir. Müddeti içinde karara itiraz 
edilmediği veya bina yıkılmadığı veyahut ida
re kurulunca itiraz reddedildiği takdirde ihtiyar 
heyetinin ikinci bir karariyle yıktırılır. îdare 
kurulu kararı kesindir. 

İhtiyaç sahiplerine arsa verilmesi 

MADDE 20. — Köy halkından ihtiyacı olan
lara bina yapmak için iskân sahası dâhilinde kö
ye ait fazla arsalardan ihtiyaca yetecek miktarı
nı ayırarak takdir edeceği bir bedel mukabilinde 
vermeye köy meclisi yetkilidir. 

İskân sahası sınır kâğıdı 

MADDE 21. — îskân sahası sınır kâğıtları 
ikişer nüsha olarak yapılır ve bunlardan birisi 
köy idaresinde, ikincisi idare kurullarında sak
lanır. > 

% 
İskân sahası çizümiyecek köyler 

MADDE 22. — Dağlık veya taşlık veya çorak 
mmtakalarla sağlık durumu bozuk yerlerde ve
ya toprağın teşekkülü ve verim kabiliyeti veya 
yaşayış zorluğu sebebiyle halkın dağınık yaşamak 
mecburiyeti, bulunan köylerde iskân sahası sınırı 
çizilmez.- Bu gibi köyler, meclislerinin karar ve 
talepleri üzerine idare kurulunca bir yıl içinde 
tesbit ve tebliğ olunur. 

KISIM : V 

Köylünün hak ve mükellefiyetleri 

Köy halkından olmanın şartları 

MADDE 23. — Her Türk nüfus kütüğüne 
yerli olarak yazıldığı veya altı aydan beri otur
duğu köyde söz sahibi olmak, seçime iştirak et
mek ve köy idaresinin devamlı hizmet ve yardım
larından faydalanmak hakkını haizdir. 

Mükellefiyetler 

MAJDDE 24. — Köy sınırı içinde oturan, bu-
lunan ve köyde ilgisi olan her şahıs köyün kanun 
nizam, karar ve talimatına dayanan emirlerini 
tutmak, yapmak, yerine getirmek, vergi, resim, 
harç, ücret ve aidatını vermekle mükelleftir. 

KISIM : VI 

Köy idaresinin hakları, salâhiyet ve imtiyazları 

Haklar ve salâhiyetler 

MADDE 25. — Köylerin hakları, salâhiyet 
ve imtiyazları şunlardır: 

1. Köy halkının sağlık, güvenlik ve refahı
nı sağlamak ve köy düzenini korumak • maksa-
diyle .kanunların verdiği yetkilere dayanarak 
emirler vermek, köy yasakları koymak ve bun
lara aykırı hareket edenleri cezalandırmak; 

2. Bu kanun ve diğer kanunların kendile
rine yüklediği vazife ve hizmetleri ifa ettikten 
sonra köylünün müşterek ve medeni ihtiyaçla
rını karşılıyacak hizmet ve teşebbüslerde bulun
mak ; 

3. Zaruri hallerde köyün umumi hizmetleri 
için kamulaştırma yapmak; 

4. Köy vergi, resim ve ücretlerini tarh ve 
tahsil etmek; 

5. Müktesep hakları bozmamak şartiyle köy 
sınırı içinde menfaati umuma ait tesisler kur
mak ve icabında işletmek veya mevcutlara işti
rak etmek, Devletin ve özel idare ve belediye
lerin faaliyet sahasına girmiyen göl, nehir ve 
kıyılarda nakliyat yapmak ve komşu köylerle 
nahiye ve kaza merkezine, civar istasyon ve ds-
kelelere, pazar yerlerine nakil vasıtaları işlet
mek ; 

6. Orta mallarından köylünün istifade şek
lini tesbit ve tanzim etmelj; 

7. Köy hizmetlerinin yapılması için tüzel 
kişilik sıfatiyle köy sınırı içinde ve dışında ta
şınabilen ve tasmamıyan malları alıp satmaya, 
kiraya vermeye ve kiralamaya, ipotek etmeye, 
değiştirmeye, tahsis yerlerini belirtmeye, borç 
alıp vermeye, kanunlara uygun olarak yapıla
cak hibeleri, vakıfları, mirasları, vasiyetleri ka
bule, dâvaya, uzlaşmaya, ibraya ve her türlü 
akitleri yapmaya yetkili olmak; 
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8. Köy hükmi şahsiyetine ait orta malları 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf ol
mak, köy vergi, resim, harç ve ücretleriyle umu-

• mi hizmetlere tahsis edilen emval ve eşyaları, 
köy;-yardım, ambar ve tesisleri üzerine haciz 
konulmamak; 

9. Köy elinde bulunan veya satmalma, ka
mulaştırma veya.her hangi bir yolla köye inti
kal eden ve edecek olan taşınamaz orta malla
rının tapuya tescilinde her türlü harç ve re
simlerden muaf olmak; 

10. Köy sınırı içinde sahipsiz arazi mahiye
tindeki seyrangâh, harman yeri, meydan, çayır, 
mera, koruluk, bataklık gibi yerlerin ve köy eliy
le deniz, akar sular ve gölden doldurulmuş; veya 
kendiliğinden dolmuş olan yerlerin ve yıkılmış 
kale ve kulelerin, metruk arsalarının ve yıkıntı
larının mülkiyeti bütün hak, vecibe ve gelirle
riyle beraber köylere geçmek; 

11. Metruk ve sahipsiz mezarlıklara tesahup 
etmek ve bunları köy adına tescil ettirmek ve kö
ye ait vakıf malları idare etmek; 

12. Köy orta mallarını kanun karşısında 
Devlet mali gibi korumak ve bu türlü mallara 
el uzatanları Devlet malına el uzatanlar gibi ce
zalandırmak* 

KISIM : VII 

Köy işleri 

Köy işleri 

MADDE 26. — Bu kanunla köy idarelerine 
ayrılan işler şunlardır : 

A) . Sağlık ve Sosyal Yardım işleri : 
1. Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek 

ve çeşme yapmak; 
. 2. Sağlık Vekâletinden verilecek örneğe gö

re köylere hamam ve çamaşırlık yaptırmak ve 
ve D. D. T. pülverizatörü almak, ihtiyaç olan 
yerlerde etüv bulundurmak; 

3. Köyün her evinde üstü kapalı kuyulu ve
ya lâğımlı bir hela yaptırmak ve köyün münasip 
yerlerinde her kes için çukuru kapalı veya lâ
ğımlı helalar yapmak, imkân varsa akıntılı lâ
ğım ve kehriz tertibatı yaptırmak; 

4. Evlerde odalarla ahırları duvarla birbi
rinden ayırmak, ahır kapılarını odalara açtırma
mak, oturulan odalara güneş ve hava girmeye el

verişli pencere açtırmak, yeniden yaptırılacak 
evlerde hela, ahır, samanlık ve yazlık hayvan 
barınaklarının evlerin arka taraflarında ve müm
kün olduğu kadar evlerden ayrı ve uzak bir yer
de yapılmasını ve arazisi müsait yerlerde evlerin 
mümkün mertebe bahçeli olmasını sağlamak; 

5. Köy mezarlığını iskân sınırları dışında 
ve suların akıp gittiği tarafta ve mümkün olduğu 
kadar daimî rüzgârların aksi - istikametinde yap
mak, etrafını duvar, çit veya hendekle çevirip 
içine hayvan girmesine meydan vermemek ve içi
ni temiz tutmak ve ağaçlandırmak, mezarlık için
deki yollan yapmak, ölü yıkama, taşıma ve me
zarlıkları koruma işlerini düzenlemek; 

6. Her köyde hayvanların gömülmesine 
mahsus bir yer ayırmak ve ölen hayvanları bu 
yere gömmeye köylüyü mecbur tutmak (mezar
lıklar hakkındaki sıhhi hükümler hayvan me
zarlıklarında da tatbik olunur); 

7. Köyde kasaplık hayvanlar için bir kesim 
yeri yapmak veya temin etmek (bu yerler Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan 
plânlara göre yapılır). 

B) Bayındırlık işleri : 
1. Köyün bir başından öbür başına kadar 

ihtiyaca uygun şekilde ana yollar açmak ve di
ğer sokakları bunlara bağlamak, dar sokakları 
genişletmek, gerekirse yenilerini açmak, bu yol 
ve sokakları kaldırımlamak, korumak ve onar
mak; 

2. Köyün en münasip yerinde köy meydanı 
açmak ve köy konağı ile cami gibi umumi bina
ların ve çarşının bu meydan etrafında yapılma
sına ve toplanmasına çalışmak; 

3. Tarla, bağ ve bahçe ve çayırlık yollarını 
açmak, onarmak ve bu husustaki masrafları alâ
kadarlara istifadeleri nispetinde tevzi ve tahsil 
etmek; 

4. Komşu köylere, köy ve mahalle ve parça
larına, yaylalara, baltalıklara giden yolları, köp
rü ve menfezleri yapmak, korumak ve tamir et
tirmek. Yolların giriş, çıkış ve kavşak yerlerine 
işaret levhaları koymak; 

5. Hükümet programına göre köyün en ya
kın Hükümet merkezine, pazar, istasyon ve is
kelelerine gidecek veya Devlet şosesine birleşe
cek yolların yapılmasına ve bakımına imece yar
dımı yapmak, (Bu yollarda çalıştırılacaklar ken
di sınırlarından itibaren 10 kilometreden uzağa 
gönderileniezler. Bir köye giden yolun bir veya 
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birkaç köyün sınırları içinden geçmesi zarure-
ti halinde ilgili köylerce lüzumlu yerlerin ka
mulaştırma kararı verilmediği veya verilemedi
ği takdirde bu yerlerin kamulaştırılmasına ve 
bedelinin takdirine ve bu bedelin istifadeleri 
derecelerine göre köy veya köyler bütçelerin
den ödenmesine kaza İdare Kurulunca karar ve
rilir). 

6. Hükümetçe ihtiyaca uygun olarak veri
lecek plâna göre köy konağı yapmak ve mevcu
du onarmak; 

7. îbadet yerleri yapmak ve bunlara bak
mak. ; 

8. İhtiyaca göre misafir odası, han veya 
otel yapmak ve bakmak; 

9. Nalbant, demirci, arabacı, bakkal gibi 
lüzumlu işler ve sanatlar için köyde dükkân ve 
pazar yeri yapmak; 

10. imkân .olan _ yerlerde Hükümetin yar
dımı ile köyün plânını yaptırmak; 

11. . Köy içini aydınlatmak; 
12. Telefon tesisatı yapmak. 
C) Ziraat ve ekonomi işleri : 
1. Köyde çeşitli ziraatı, bağcılığı ve her 

türlü bahçecilik ve meyvaeılığı,' yeşil ve kuru 
hayvan yemlerini yetiştirmek ve geliştirmek 

• için iyi.',pins tohum, aşı, fide, fidan teminine 
çalışmak^ imkân olan yerlerde bu işler için de
neme tarla, bağ ve bahçeleriyle fidanlık, fide
lik, çayırlık ve yoncalıklar yaptırmak ve bak
mak ve bunların tohum, çubuk, fidan ve fi
delerinden köylüye dağıtmak, köylünün ağaç
larını aşılatmak; 

2. Köyün koru ve baltalığını korumak ve 
müsait yerlerde, dere ve çay boylarında köy 
adına söğüt, akasya, kavak, okaliptüs gibi ça
buk yetişen ağaçlar dikmek, koruluklar yetiş
tirmek ve muhafaza altına almak; 

3. Köylüye lüzumlu olan her çeşit ziraat 
alât ve makineleriyle yedek parçalarını almak 
ve bunları köy yararına işletmek, korumak, 
bu -alet ve makinelerin alınmasını teşvik etmek ; 

4. Kağnı yerine araba kullanmak için köy
lüyü teşvik etmek, araba, pulluk gibi ziraat 
alât ve vasıtalarını onaracak tamirhaneler aç
mak; 

5. Sulu ziraati teşvik için .suyu olmıyan 
köylere su getirmek, ihtiyaca kâfi gelmiyenleri 
çoğaltmaya çalışmak; 

6. Köy hayvanlarını ıslah edecek tedbirler 

almak, iyi «ins boğa, aygır, teke, kaç, kümes 
hayvanları ve saire satınalmak ve aldırmak ve 
bunlar için bakım yerleri yaptırmak; 

7. Demircilik, marangozluk, berberlik, kun
duracılık, terzilik, duvarcılık, makinistlik, aşı
cılık, budayıcılık, keçecilik, sebzecilik, arıcı
lık, nalbantlık, hayvan bakıcılığı, halıcılık, 
kilimcilik, dokumacılık gibi köylüye lâzım olan 
sanatların köye girmesine çalışmak, köye us
ta veya öğretmen getirerek küçük sanat er
babı yetiştirmek için meslek kursları açmak 
veya her çeşit kurslara köylüyü iştirak ettir
mek ve köyde boş zamanlarda erkeklerin ve 
kadınların birer sanatla meşgul olmalarını te
min ve teşvik etmek; .' .': 

8. Köylüler arasında kredi kooperatifleri 
kurulmasına, köylünün mahsul ve mamullerini 
satmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere sa
tış ve istihlâk kooperatifleri tesisine çalışmak; 

9. Köye ortaklama değirmen yapmak veya 
değirmen makinesi getirtmek; 

10. Köy adına yardım ambarı kurmak ve 
yaşatmak; (bu ambar için harman zamanında 
bir defaya mahsus olmak üzere köylüden kal
dırdıkları mahsulün % 2 sini geçmemek şartiy-
le köy meclisince kararlaştırılacak miktar üze
rinden ödünç olarak alınacak zahire ile köy yar
dım. tarlasının hasılatından artacak kısım bu 
ambara konulur. Kuraklık, yangın, sel baskını. 
dolu vurması gibi tabiî âfetler dolayısiyle za
rar görenlere ve tohumluk tedarikinde müşkü
lât çeken yoksul çiftçilere yemeklik ve tohum
luk olarak ödünç verilir ve her yıl ambarda ar
tan zahire yeni mahsul ile değiştirilir ve yine 
fevkalâde haller ve ihtiyaçlar için temiz bir 
şekilde ambarda ihtiyat olarak muhafaza edi
lir. Bu suretle ödünç olarak dağıtılan zahire 
köy meclisinin kararlaştıracağı şekilde ve öde-
me imkânı husulünde masraf karşılığı yüzdeşiy r. 
le birlikte harman zamanında köy alacakları 
gibi zahire olarak tahsil olunur.) 

11. Köy yardım tarla ve bahçeleri tesisine 
karar vermek; (Bu tarla ve bahçeler varsa köy 
sınırı içindeki köy arazisinden, yoksa Devlet ve 
özel idareye ait arazilerden hane başına en az bir 
dönüm hesabiyle tesbit edilecek miktarı bedelsiz 
olarak köye terkedilmek suretiyle tesis edilir.) ' 

D) Maarif işleri : 
1. Okul arsası ile oyun yeri temin etmek; 
2. Uygulama bahçesi yapmak, 

Si "i 
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KISIM : V m 

î ş programları 

İş programının yapılması 

MADDE 27. — Köye ve köylüye ait işler her 
köyün malî imkânlarına, imece kudretlerine ve 
ihtiyaca göre sağlık, yol, okul ve su işleri başa 
gelmek şartiyle bir sıraya konur. Bunlar, her 
seçim dönemi başında yıllara bölünmek suretiyle 
yapılacak 4 yıllık iş programına bağlanır. 

Bu program köy meclisinin ocak ayı toplan
tısında tetkik ve kabul olunduktan sonra nahiye 
müdürününde mütalâası alınarak 56 ve 117 nci 
maddelere göre muamelesi tamamlanır. 

. Bu suretle kesinleşen programlarda yazılı iş
ler köyün mecburi işlerinden sayılır ve bunlar 
yapılmadıkça başka işlere geçilemez ve para har-
canamaz. 

Yeni program tasdik edilinceye kadar eski 
programın tatbik olunmasına devam olunur. 

Eski programda bitirilmemiş işlerin yeni 
programlara alınması mecburidir. 

Ara seçimlerde iş başıûa gelen muhtar, köy 
meclisi ve ihtiyar heyeti eldeki programın tat-
bikma devam ederler. 

. • . " 

Programların Tatbik Mecburiyeti 

MADDE 28. —- Tasdikli iş programlarına gi
ren işlerin yapılması mecburidir. Her yıl bun
lar için köyün para ve imece kudretine ve ihti
yacın derecesine ve önemine göre köy bütçesi
ne kâfi ödenek konur. 

Programda Değişiklik 

MADDE 29. — Acele veya fevkalâde haller
de programlarda değişiklik, köy meclisinin 
teklifi ve vilâyet idare kurulunun karariyle ya
pılabilir. 

KISIM : IX 

Köy îdaresi Uzuvları ve Seçilmeleri Yolu 

Köy îdaresi Uzuvları 

MADDE 30. — Köy idaresinin uzuvları şun
lardır : 

A) Köy meclisi 

( S . 

B) Köy ihtiyar heyeti 
C) Muhtar. 
Köy meclisi, köy ihtiyar heyeti karar ve mu

rakabe; muhtar, temsil ve icra uzvudur. 

Köy uzuvlarının âza sayısı ve seçimler -

MADDE 31. — Köy meclisi âzalariyle muh
tar, köy seçmenleri; köy ihtiyar heyeti de köy 
meclisi tarafından ve kendi azalan arasından se
çilir. 

Köy meclisinin âza sayısı son sayıma göre, 
nüfusu; 100 e kadar köyler için 4 

101 den 300 e kadar köyler için 6 
301 » 500 » • »• » » 10 
501 » 1000 » » » » 14 

1001 » 2000 » » » » 18 
2001 » yukarısı için 20 dir. 
Köy ihtiyar heyeti âza sayısı; 
Nüfusu 500 e kadar köylerde 2, nüfusu 501 

den fazla köylerde 4 olmak üzere bir yıl için her 
yıl Ocak ayında köy meclisince gizli reyle seçi
lir. 

Köy ihtiyar heyetinde; köy başöğretmen ve
ya öğretmeni, varsa o köyün kooperatif başkanı 
ve kooperatif birden fazla ise aralarında seçe
cekleri biri tabiî âza olarak bulunurlar. 

Muhtar ve köy meclisi âzalarının seçilme yolu 

MADDE 32. — Köy muhtar ve meclis azala
rı 33 ncü maddede yazılı seçmenlik şartlarını ha
iz seçmenler tarafından ve 34 ncü maddede ya
zılı seçilme şartlarını haiz kimseler arasından 
4 yıl için seçilirler. 

Seçim her 4 yılda bir Kasım ayının ilk Pazar 
gününde yapılır. 

Seçim döneminin son yılının Eylül ayının 15 
nci günü seçimin başlangıç tarihidir. 

Seçimin iptali haliyle istifa veya her han
gi bir sebeple inhilâl vukuunda; yapılacak seçim
lerle iş buşma geçecek muhtar veya köy mec
lisi azaları geri kalan müddeti tamamlarlar. 

Müddeti biten muhtar veya azalar yeniden se
çilebilirler. 

K "* 'İ * f •• '• ' :" 
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Seçmenlik şartları 

MADDE 33. — Köy muhtarını ve köy meclis 
âzalarırft seçecek olanların aşağıdaki şartlan haiz 
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olmaları lâzımdır: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Köy kütüğüne kayıtlı olmak veya seçim 

başlamadan önce en az • 6 aydan beri o köyde 
' oturmak, 

3. 18 yaşını doldurmuş bulunmak, 
4. Ağır hapis cezasiyle mahkûm olmamak, 
5. Fiilen silâh altında bulunmamak, 
6. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
7. Kısıtlı bulunmamak. • • 

Seçilme şartları 

MADDE 34. —• Köy muhtarlığına veya mec
lis âzalığma seçilecek olanlarda aşağıdaki şart
lar aranır: 

1. 33 ncü maddede yazılı seçmen şartları
nı haiz olmak, 

2. 22 yaşını bitirmiş olmak, 
. 3. Hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inan-

' cı kötüye kullanmak, ihtilas ve hileli iflâs suç
larından dolayı mahkûmiyeti buunmamak, 

4. Bir seneden fazla hapis veya sürgün ce
zasiyle mahkûm bulunmamak, 

5. Devlet, özel idare, belediye ve%köyün ve 
imtiyazlı şirketlerin aylıklı veya ücretli memu- v 

ru ve müsf&hdemi olmamak, 
6. Köyl işlerinin mütaahidi veya bu işlerle 

ilgili kimselerin kefili veya ortağı olmamak ve 
bu cihetlerden köye borçlu bulunmamak, 

7. Mebus, genel meclis ve belediye âzası bu
lunmamak 

Âza adedinin tâyini 

MADDE 35. — Vali veya kaymakam seçim 
yapılacak yılın Eylül ayının 10 ncu gününde 
meclis âzalığına kaç, kişi seçileceğini köylere teb
liğ edeî. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun kıyasen tat-
• bik edilmesi ve mahsus hükümler 

MADDE 36. — Bu kanundaki hükümler saklı 
kalmak üzere köy seçmen kütükleri, senim pro
pagandası, seçim hazırlıkları, rey verme gününe 
mahsus tedbirler, rey verme neticeleri, suçlar ve 
cezalar ile kovuşturma usul ve şekilleri konula
rında 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 2 nci kısmının 2 nci bölümü, 3 ncü kıs
mının 3 ncü bölümü ve 4 ncü kısmının t, 2, 3 

ncü gölümleriyle 5 nci kısmında yazılı hükümler 
(seçimin yapılacağı köyün sınırlariyle mukayyet 
olmak şartiyle) kıyas yoliyle uygulanır. Ancak: 

A) Sandık kurullarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazlar ka
za seçim kurulu tarafından 5545 sayılı Milletve
killeri Seçimi Kanunundaki esaslar dairesinde 
tetkik edilerek bunlardan seçimin neticesine mü
essir olmıyanları kesin karara bağlanır. 

B) Kaza seçim kurullarının kesin ölmıyan 
kanarları ile sandık kurulları tarafından verilen 
.seçim tutanaklarına ve seçimin iptaline dair 15 
gün içinde yapılacak itirazlar vilâyet merkezin
de kaza seçim kurullarında vazife almamış en 
kıdemli 3 hâkimden Adalet Vekâleti tarafından 
teşkil oılunacak adalet kurulunca, en geç 45 gün 
içinde kesin karara bağlanır. . • . 

. C) Seçmen sayısı ne olursa ölsün her muh
tarlıkta bir rey sandığı bulunur. Sandık kurulu 
başkan ve âzalarının kesin bir zaruret olmadıkça 
o köyün seçmenlerinden olmafları şarttır. 

. Ç) Köy seçimlerinde seçmen kartı, seçmen 
listesi ve yardımcı cetvel düzenlenmesi mecburi
yeti yoktur. 

D) Muhtar veya köy meclis azaları seçimin-. 
de tek bir rey puslası kullanılır. Bu puslaya evvelâ 
muhtarın adı ve soyadı yazılıp altı çizildikten 
sonra seçilecek âza adedinin bir misli fazlasiyİe 
azaların adılariyle soyadları yazılır. 

Seçmenler ayni şekilde hazırlanmış matbu rey 
puslaları da kullanabilirler. 

E) 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 109 ve 110 ncu maddelerindeki sebepler
den başka; muhtacın isminin altı çizilmemiş rey 
puslalarmda muhtara rey verilmemiş sayılır. 

F) Sandık kurulu; seçmen defterlerinde ya
zılı bütün seçmenlerin reylerini attıklarını gö
rürse saat 17 ye gelmemiş olsa bile rey verme 
işinin bittiğini ilân ederek tasnife başlar. 

j -

Tasnif neticesi 

MADDE 37. — Rey puslalarınm tasnifinde 
^muhtarlıkta en çok rey alan muhtarlığa, âzalıkta 
en çok rey kazananlarda da âzalığa, ve ondan son
ra rey kazananlardan asıl âza sayısının bir misli 
kadarı da aldıkları reylerin adedine göre sıra-
•siyle yedek âzalığa seçilmiş sayılırlar. 

Reylerin eşitliği halinde 46 nci maddedeki 
esaslara göre hareket olunur. 

( S. Sayısı : 117 ) 



Seçim neticesinin ilânı 

MADDE 38. — Sandık kurulu tasnif netice
sinde kimlerin kaç rey aldığını, kimin muhtar 
ve kimlerin âza ve yedek âza seçildiklerini der
hal ilân eder ve bunu gösteren bir tutanak yapar 
örneğini de seçilenlerle parti müşahitlerine verir. 

Seçim masrafları 

MADDE 39. — Köy seçimlerini yapmakla 
görevli kaza seçim kurulları mensuplariyle bu 
seçimler için zaruret halinde köye hariçten gön
derilecek sândık kurulları başkanı ve âzaları
nın zaruri masrafları Hazinece ödenir. Köy hal
kından olan sandık kurulu başkan ve azalarına 
hiçbir ödenek verilmez. Bu seçimler için lüzum
lu basılı kâğıtlar Adalet ve İçişleri vekâletlerince 
müştereken hazırlanacak örneklere göre İçişleri 
Vekâletince ihzar ve tevzi olunur. 

Yeni muhtar ve köy meclisinin i§e başlaması, 
devir ve teslim 

MADDE 40. *— Yeni meclis seçimi takip eden 
bir hafta içinde toplanarak ihtiyar heyetini ve 
başkanvekilini seçer. O vakte kadar eskileri köy 
işlerini görmeye devam ederler. 

îşe başlıyan yeni muhtar ve ihtiyar heyeti 
azalarına eski muhtar ve ihtiyar heyeti azaları 
köyün mevcut para ve mallarını,- demirbaşlarını, 
köy vakıflariyle orta mallarına ait defter, vesaik 
ve tapuları, köy mührünü, resmî evrak ve senetle
rini iki nüshalı bir tutanak karşılığında derhal 
teslim ederler. Bu tutanağın*bir nüshası köy 
evrakı içinde, öbürü de kaymakamlıkta veya 
vilâyette saklanır. 

Bu tutanağa imza koyanların muhtarlıkça 
tasdikli bir örneğini almaya hakları vardır. 

Devir işlemi geciktiği takdirde mahallin en 
büyük mülkiye âmiri devrin bir hafta içinde 
ikmal edilmesini taraflara yazı ile bildirir. Bu
na rağmen devir işlemi yapılmazsa vali veya 
kaymakamın seçeceği bir heyet köy hesap ve 
muamelâtını tetkik ederek durumu bir tutanak
la tesbit eder. Devir işlerine yanaşmıyanlar 
hakkında 133 ncü maddedeki ceza hükmü tat
bik olunur. 

Seçilme sarılarını haiz olmıyanların çıkarılması 

MADDE 41. -»- Seçilme şartlarını haiz olma-

(Ş. Saj 

dığı halde muhtar, asil veya yedek âza sççilçiik-
leri 15 günlük itiraz müddeti geçtikten sonra 

• anlaşılanlarla, seçilme şartlarını sonradan kay
bedenlerin bu durumları ne vakit anlaşılmış 
olursa olsun bunlar idare kurulu karariyle vazi
felerinden çıkarılırlar. 

46 ncı maddeye göre bir mecliste foirleşmemesi 
lâzungelenler hakkında da bu hüküm tatbik 
olunur. 

İnhilâl halinde alınacak muamele 

MADDE 42. — Seçim döneminin sona erme
sinden önce köy muhtarlığının her hangi bir 
sebeple inhilâli veya köy meclisinin boşalan 
âzalıklarma yedeklerin getirilmesinden sonra 
dahi meclis âza sayısının yarısından aşağı düşmesi 

ı, hallerinde muhtar veya köy meclisi asil ve ye
dek âzalıkları veyahut 36 ncı maddenin B fık
rasına göre seçimin iptali halinde muhtar ve 
meclis âzalıklarmm hepsinin seçimi yeniden ya
pılır. 

iptal halinde seçim yapılıp, yeni meclis işe 
başlayıncaya kadar köy işlerini görmek üzere 
köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilâyet ida
re kurulunca seçilme hakkını haiz olanlar ara
sından bir muhtar vekildyle 3 azadan mürekkep 
bir muvakkat ihtiyar heyeti teşkil olunur. 

Muhtarlığın inhilâlinde köy 'meclisi başkan 
vekili, âzalıkların inhilâlinde ise muhtar, hem 
muhtarlık ve hem de âzalıklar birlikte inhilâl 
etmiş ise eski muhtar veya eski köy meclisi baş-
kanvekili, bunlar yoksa eski azalardan en çok 
rey almış olan keyfiyeti yazı ile kaza seçim ku
rulu başkanlığına ve kaymakamlığa bir hafta 
içinde bildirmeye mecburdurlar. 

iBu takdirde kaza seçim kurulu rey verme 
gününü en az 15 ıgün önce belirtir ve ilân eder." 

Muhtarlığın inhilâlinde vekâlet 

MADDE 43. — Muhtarlığın inhilâlinde muh
tar seçimi yapılıncaya kadar köy meclis baş-
kanvekili muhtarlık vazifesini yapar. Başkan-
vekilinin bulunmaması halinde köy meclisi ken
di aralarında vekili seçer. 

Köy muhtarlığından istifa edenlerin dilek
çeleri vali veya kaymakama verilir. Vali ve
ya kaymakam keyfiyeti derhal köy meclis baş-
kanvekiline bildirir. Seçim kuruluna intikal et-

I tikten sonra istifa geri alınmaz. 
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Muhtarhk ve âzahkların muvakkaten inhilâlin-
de yapılacak işler 

MADDE 44. — Eli işten çektirilen veya tev
kif edilmiş bulunan veya 6 aydan aşağı asker
lik için silâh altına alman, muhtarlık veya âza-
lığa mâni olmıyan her hangi bir suçtan dolayı 
mahkûm olan muhtara ait vazife köy meclisi 
başkanvekili, meclis azalarına ait vazife yedek 
azalar, ihtiyar heyetine ait vazifeler ise köy 
meclisince kendi aralarından seçilecek azalar 
tarafından muvakkaten ifa olunur. 

Köy meclisinin bu husustaki kararları ma
hallin en büyük mülkiye âmirine bildirilir. 

Âzahktan çekilmiş sayılma halleri 

'MADDE 45. — Aşağıda yazılı hallerde köy 
meclis ve ihiiyar heyeti azalan köy meclis ka-
rariyle çekilmiş* sayılırlar : 

1. istifa, 
2. Toplantılara özürsüz olarak 3 defa üst-

üste gelmemek, 
3. İFiüî askerlik hizmetine alınmak. 

; Açılan köy meclis âzalıklarına yedeklerden 
ve ihtiyar heyeti âzalıklarına ise köy meclisin
ce seçilecek olanlar getirilir. 

Bu;'kararlar mahallin 'en büyük mülkiye âmi
rine bildirilir. ' 

Bir mecliste buluhamvyacak olanlar 

ıMADDE 46. — Karı, koca,, ana, baba, kız, 
gelin, ıgüveyi ve kardeşler köy meclisinde âza 
olarak bulunamazlar. Seçilmiş olurlarsa en çok 
rey alan, reyler müsavi olursa okur yazarlar, 
okur. yazar iseler yaşlı olan, yaşıt iseler evli 
olan, evli iseler, çocuğu çok olan tercih olunur. 
Çocuk sayıları da bir olursa kur 'a çekilir. 

KISIM : X 

Köy idaresi uzuvlarının çalışma şekilleri ve gö
recekleri işler 

. Bölüm : I 

Köy meclisi toplantıları ve görecekleri işler 

Meclisin âdi ve fevkalâde toplantıları 

MADDE 47. — Köy meclisi yılda 3 defa top-

( S . Say 

lanır. Birinci toplantı Ocak ayının ilk haftası 
içinde yapılır ve en çok 15 gün sürer, İkinci 
toplantı Mart ayının ilk haftası içinde yapılır. 
Üçüncü toplantının zamanı, ikinci toplantının 
son gününde meclisçe kararlaştırılır. Bu toplan
tılar en çok birer hafta sürer; bu müddetler 
içinde iş bitmezse birer hafta daha uzatılabilir. 

Meclis ehemmiyetli ve müstacel hallerde 
muhtarın, nahiye müdürünün, kaymakam veya 
valinin çağırması üzerine veya meclis- âzalarının 
yansından çoğunun yazılı isteğiyle fevkalâde 
toplantı da yapabilir. 

Fevkalâde toplantılar bir haftadan fazla de
vam edemez ve toplantıyı icabettiren işlerden 
başka hususlar görüşülemez. Muhtar, gerek mec-

*lis toplantısının uzatılması gerekse fevkalâde 
" toplantı yapılması hallerinde keyfiyeti derhal 

bağlı bulunduğu mülkiye âmirine bildirir. " 
Âdiyen yapılacak toplantılardan azalar; eh 

az biz hafta, fevkalâde toplantılardan da üç 
gün önce haberdar edilir. Toplantı günü kanu
ni tatil gününe tesadüf ederse tatili takibeden 
günde ve saatte toplanılır. 

Toplantılarda usul 

MADDE 48. — Meclis muhtann başkanlığın
da toplanır. Toplantı mürettep azaların yarısın
dan fazlasiyle açılır; çoğunluk olmazsa toplan
tı ertesi güne bıraılırk. Kararlar mevcudun ço
ğunluğu ile verilir. Beyler eşit olursa muhtarın 
bulunduğu tarafın sözü geçer. Herkes reyini 
kendisi verir, imkân görülen meclislerde görüş
meler bir tutanakla tesbit edilir. Altı ; muhtar, 

.başkanvekili ve kâtipler tarafından imzalanır. 
Tutanak tutulması mümkün olmıyan yerlerde 
verilen 'kararlar derhal meclis karar defterine 
geçirilir ve altları muhtar ve meclis, azalan 
tarafından imzalanır. Muhalif kalanlar diler
lerse muhalefet sebeplerini kararın altma yaza
bilirler. 

Meclis müzakereleri açıktır. Istiyen dinliye-
bilir. 

de yapılacak işlem 

MADDE 49. — Meclisin idare ve inzibatı 
muhtara aittir. 

Meclisi Muhtar açar, muhtar kapar. Muhtar 
tarafından açılmadıkça işler görüşülemez ve 
karar verilemez. 
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Başkanvekili ve meclis kâtibi seçimi ve 
vazifeleri 

MADDE 5/). — Ocak ayı toplantısının ilk 
oturumunda meclis azaları kendi aralarından 
başkan vekili ile meclis kâtibini seçerler. 

Muhtar; özrü dolayısiyle veya diğer sebep
lerde bulunmadığı zamanlarda meclisi başkan ve
kili açar. Görüşmeleri idare eder ve muhtarlık 
işlerini de yürütür. 

Meclis kâtibi, köy kâtibi, veya köy vazifeli
lerinden münasip görülen kimselerle birlikte 
meclisin yazı işlerini yürütür. 

Görüşülecek işler 

MADDE 51. — Meclis muhtar tarafından 
havale olunup gündeme alınan köy işleri hakkın
da müzakereler yapar ve kararlar „yerir. Azala
rın köy işleri hakkında teklifler yapmak yetkisi 
vardır. 

Yapılan teklifler önce meclis karariyle günde
me alınır, sonra görüşülür. 

Meclisin temenni kararları 

MADDE 52. — Meclis siyasi mahiyetteki iş-
lerle uğraşamaz. Ancak köyü ve köylüyü ilgi
lendiren ve Hükümet tarafından yapılması arzu 
edilen köy işleri hakkında dileklerde bulunalilir. 
Bu dilekler muhtar tarafından köyün bağlı bu
lunduğu en büyük mülkiye âmirine bildirilir. 

Muhtarın senelik izahatı 

MADDE 53. — Muhtar Ocak ayı toplantrsın-
da meclise; geçen yılın bütçesine ve iş programına 
ve diğer köy işlerine dair izahat verir ve yeni 
yapılacakları anlatır. 

Eğer meclis muhtarın izahatını mürettep 
adedinin çoğunluğu ile kâfi görmezse mucip se
bepleriyle birlikte durum en büyük müMye âmi
rine başkanvekili tarafından bildirilir.. Bu hal
de mülkiye âmiri muhtar hakkında 131 ve 132 
nci maddelere göre işlem yapar ve sonunu köy 
meclisine bildirir. 

Muhtarın izahat vermesi ve buna ait müza
kerelerin cereyanı sırasında meclise başkanve
kili başkanlık eder. 

65 — 
Muhtar ve azaların katılmıyacağı 

kararlar 
müzakere ve 

MADDE 54. — Muhtar ve azalar; kendile
rinin veya 46 ncı maddede yazılı akrabaları
nın ilgili oldukları işlerin konuşmalarına ka
tılamazlar. 

Meclisin görüşeceği ve karar vereceği işler 

MADDE 55. — Köy meclisinin bu kanun ve 
diğer kanunlarda yazılı olanlardan başka göre
ceği ve karar yereceği işler şunlardır : 

1. Bu kanunun 25 nci maddesiyle köy ida
relerine tanılan hak, salâhiyet, imtiyaz ve te
şebbüslere ait hususları inceleyip karara bağla
mak ve bunların kullanma tarzlarına taallûk eden, 
her türlü teklif, proje, şartname ve kararları 
tatbik ve kabul etmek, izne tâbi işler hakkında 
ruhsat vermek; 

2. Köyün gelir ve imece takatine ve ihti
yaçlarına uygun, yıllara bölünmüş iş program
larını tetkik ve kabul etmek; 

3. Köy bütçesini ve buna ek kadroyu, bütçe 
kesin hesaplarını incelemek ve kabul etmek; 

4. Ek veya fevkalâde ödenekler ve fasıldan 
fasıla aktarma tekliflerini tetkik ile karara bağ
lamak; 

5. İhtiyar heyetince hazırlanan tarifeleri 
tetkik ve kabul etmek; • -

6. Diğer köyler, belediye veya vilâyet 
özel idareleriyle müştereken yürütülmesi gere
ken işler için kurulacak birlik ve tesisler hak
kında karar vermek; 

7. Muhtar ve köy ihtiyar heyetiyle vazife
lilerinin köy işlerine ve çiftçi mallarının korun
masına taallûk eden muamelâtını, hesabat ,ve 
icraatını lüzumunda münasip göreceği şekilde 
tetkik ve murakabe etmek; 

8. Muhtar ve ihtiyar ^heyeti tarafından tek
lif olunan işleri ve heyetin çiftçi mallarının ko
runması hakkındaki uzlaştırma yetkileri hari
cindeki karar ve muamelâtiyle sair kararlarına 
karşı yapılacak itiraz ve şikâyetleri inceleyip 
karara bağlamak ve köyün en büyük mercii ve 
karar uzvu sıfatiyle muhtar ve ihtiyar heyeti 
vazifeleri dışında kalan veya bunların halledeme
dikleri meseleler hakkında karar vermek; 

9. Hayvanların muhafaza ve idarelerine vş 
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ası isiQ mahallinde yapılması mumkun ve 

Met olan maniaların konulmasına; tarla yolları, 
su harkları ve sınır hendeklerinin, set ve bentle
rin yapılma ve korunma şekillerine dair alınacak 
tedbirler hakkında köy ihtiyar heyeti tarafından 
yapılan teklifleri tetkik ve karara,bağlamak; 

10. Köyde pazar ve panayırların açılma ve 
kapanma zamanlarını tâyin etmek; 

11. Hususi mahiyette elektrik tesisatı gibi 
işlerin yapılmasına ve umuma ait suların ihti
yaçtan fazlasının ücret mukabilinde kullanılma
sına müsaade etmek ve ruhsat vermek; 

12. Çiftçi mallarında husule gelecek, zarar
ları tesbit etmek üzere en az 15 bilir kişiyi her 
yıl Ocak ayı toplantısında seçmek; 

• 13. î l idaresi Kanununa göre teşkil oluna
cak nahiye meclisine iştirak edecek azayı seçmek; 

14. Muhtar ve ihtiyar heyeti arasındaki ih
tilâfları halletmek; 

15. Değiştirilecek köy adları hakkında istek
te bulunmak. 

Köy. meclisinin tasdika tâbi kararlan 

MADDE 56. — Köy meclisinin aşağıdaki ka
rarlan kaymakam veya vali tarafından tasdik 
edilmedikçe uygulanamaz: i 

1. 500 liradan yukarı ödünç para verme 
ve alma, 

2. Köy bütçesinin dörtte birini aşan veya 
500 lirayı geçen paralı sözleşmeler, 

3. Köy bütçesiyle bütçenin bölümleri arasın
daki aktarmalar, ek veya fevkalâde ödenekler, 

4. Köyün orta mallariyle her türlü toprak ve 
yapıların alımı, satımı, değiştirilmesi, ipotek edil
mesi ve bunlar üzerinde şahsi ve ayni bir hak 
tesisi veya şartlı hibe, vasiyet ve mirasın kabulü, 

5. Resim, ücret ve koruma tarifeleri, 
6. Köy namına yapılacak sulh, ibra ve. dâva

dan vazgeçme kararları, 
7. Köy namına konacak yasak kararları, 

-• 8. Köy birlikleri, tesisleri, teşebbüsleri, im
tiyazlar ve her türlü işletmelere ait kararları, 

9. Köy yararına taalluk eden kamulaştır
ma karar lan; 

10. îş programları. 

. % 
Bütçe-- ve kararların tadil ve tasdiki 

ka-MADDE 57. — Vali veya kaymakam; 
rarların kanuna uygunluğu, bütçeyi de : 

1. Gelir ve giderlerle bütçe kararnamesin
de, kanuna, tüzük ve iş programına uygun olup 
•olmadığı; 

2. Köyün tahsiline yetkili olmadığı veya ta
rife ve kanuni salâhiyet fevkmda gelir tahmin
leri yapılıp yapılmadığı; 

3. Yılı içinde yapılacak zam ve münakale 
tekliflerinin gerçek ihtiyaçlara dayanıp dayan
madığı; • 

4. 94 ve 117 nci maddeler gereğince o yıl 
bütçeye girmesi mecburi olan giderlerin bütçe
ye konulup konulmadığı hususlarını inceler. 

Yükardaki esaslara uygun düşen bütçe ve
ya kararların en çok 15 gün içinde tasdiki mec
buridir. Uygun görülmiyen bütçe ve kararlar 
bu süre içinde mucip sebepleri yazılmak sure^ 
tiyle iade edilir. Köy meclisi bu mütalâaya uy
mazsa 30 gün içinde vilâyet idare kuruluna 
baş vurur. Vilâyet idare kurulu kendine tevdi 
edilen bütçe veya kararı 15 gün içinde incele
yip muvafık görürse tasdik eder. Muvafık gör
mediklerini reddedebileceği gibi bütçe kararna
mesinde kanun ve tüzüklere uygun düşmiyen 
madde ve ibareleri, kanunsuz konulan gelir ve 
giderleri çıkarmak ve konulmıyan giderleri ih
tiyat akçesinden veya münasip tertiplerden kar
şılamak, konmıyan gelirleri ilâve etmek... sure
tiyle bütçeyi tadilen de tasdik edebilir. 

Vilâyet idare kurulunun kararı kesin ve son
dur. Bu kararlar aleyhine hiçbir kanun yoluna 
baş vurulamâz. 

Müddeti içinde ret veya tasdik edilmiyen büt
çe veya kararlar tasdik edilmiş sayılır. 

Dâvalarda mütalâa alınması 

MADDE 58. — Köyün leh ve aleyhine olan 
dâvalarda kaymakam veya valinin mütalâası 
alınabilir. 

Meclis kararlarının ilânı 

MADDE 59. — Köy meclisinin umumu ilgi
lendiren kararları ilân tarihinden itibaren 15 
gün müddetle herkesin görebileceği yerlerde asıl
mak suretiyle ilân olunur. 

Ayrıca mûtat vasıtalarla da ilân yapılır, 
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Bölüm : II 

İhtiyar heyetlerinin toplantıları ve göreceği işler 

İhtiyar heyetlerinin toplantıları ve göreceği işler 

MADDE 60. — Köy ihtiyar (heyeti muhtarla 
31 ncd maddede yazılı azalardan teşekkül eder. 
Heyet; muhtarın başkanlığında toplanır, top
lantı günleri haftada bir günden az olmamak 
şartiyle ihtiyar heyetince kararlaştırılır. 'Top
lantı azaların yarısından fazlası ile açılır. Ço
ğunluk olmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. 

Kararlar mevcut izanın çoğunluğu ile verilir. 
Reyler eşit olursa muhtarın bulunduğu taraf çok
luk sayılır. 

İhtiyar heyetine 'havale edilen işlerin bir haf
ta içerisinde karar'a bağlanması mecburidir. 

Kararlar buna mahsus deftere muntazaman 
yazılır ve altı mevcut azalar tarafından imzala
nır. Muhalif kalanlar isterlerse muhalefet sebep
lerini yazarlar. 

îhtiyar heyeti muhtarın, lüzum gördüğü za
manlarda veya azaların müracaatı halinde mu
ayyen günler dışında da toplanabilir, 

Toplantıların^ idare ve inzibatı, azaların katıl-
', mıyacağı kararlar 

MADDE 61. -~ îhtiyar heyeti toplantılarının 
idare ve inzibatı 49 ve 51 noi maddelerdeki usu
le tâbidir. 

54 ncü madde hükümleri ihtiyar heyetleri için 
de uyugulanır. 

İhtiyar heyetinin vazifelen 

MADDE 62. — Köy ihtiyar heyetinin göre
ceği ve karar vereceği işler şunlardır: 

1. îş programlarını hazırlamak ve meclise 
sevketmek; 

2. Köy bütçesini ve buna ek kadsoyu hazır
lamak bölümden bölüme nakil tekliflerini ve büt
çede yapılacak değişiklikleri hazırlamak; 

4. Aylık gelir ve gider hesaplarını incele
mek ve denetlemek ve kesin hesabı meclise ver
mek; 

5. Umulmadık giderlerin sarf yerlerini tâ
yin etmek; 

6. Kurulacak köy tesisleriyle bunların işle
tilmesine ve köy namına alınacak, satılacak, ki
raya verilecek, kiralanacak veya değiştirilecek 

(S . Sayu 

mal ve mülklerle köye ait her türlü inşaat ve 
onarmaların proje ve şartnamelerini hazırlamak 
veya hazırlatmak, köy meclisince tasdik ve kabul 
olunan esaslara ve talimatnamesine göre ihale 
ve sözleşmelerini yapmak, 

7. Köy bütçe ve kadrosuna göre muhtar 
tarafından tâyin edilen vezifelilerin tâyinlerini 
tasdik etmek, (tasdik edilmiyenlerin yerine muh
tar yenilerini tâyin etmeye mecburdur. Ancak 
tasdiki reddolunan iş adamlarının işleyen istih
kakları verilir.) 

8. ivazsız ve şartsız hibeleri, vakıfları, miras
ları, vasiyetleri kabul etmek ve bunlara mütaal-
ılik akitleri yapmak, 

9. Lüzumu halinde et, ekmek, gaz, tuz, sa
bun... gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin peraken
de satış fiyatlarını tâyin ve ilân etmek, 

10. Başıboş yakalanıpta ilâna rağmen 30 
gün içinde sahipleri çıkmıyan veya sahipleri ta
rafından almmıyan hayvanların kıymetini tâyin 
etmek, bunları uygun görülecek bir pazar yerinde 
açık artırma ile satmak ve durumu bir tutanak
la tesbit etmek, (bunlar için sarfedilen iaşe, mu
hafaza ve diğer masraflar satış bedelinden tenzil 
olunup artanı bir sene müddetle emanete alınır. 
Bu müddet içinde müracaat edilmediği takdirde 
satış bedeli koruma geıliri olarak kaydolunur.) 

11. Her ay başında köyün bütün gelir ve 
giderlerini incelemek, mevcut parasını saymak, 
yıl başında mevcut ayniyat ve demirbaşlarını, 
alât ve edevatını gözden geçirmek ve bunlara ait 
defterlerin altlarına "kontrol edildiğini yösteren 
bir şerh yazıp imzalamak, (ihtiyar heyeti kont-
rolda noksan görülenleri bu şerhe yazacağı gibi 
sebeplerini arar ve durumu bağlı bulunduğu mül
kiye âmirine bildirir.) 

12. Hükümet dairelerinden ve halk tarafın
dan istenen ilmühaber, şahadetname gibi vesika
ları tahkikat üzerine hazırlayıp gününde vermek; 

13. Muhtelif kanunlarda ve tüzüklerde mev
cut hükümlere, köy yasaklarına, köy meclisi ve 
ihtiyar heyeti kararlarına ve köy muhtarının 
kanuna uygun emirlerine aykırı hareket eden
ler hakkında ceza vermek, 

14. Hükümet tarafından istenen bilgileri 
vermek, 

15. Bu kanunda yazılı uzlaştırma yetkileri
ni kullanmak ve çiftçi mallarına mütaallik za
rarları tesbit ettirmek, 

16. Muhtar tarafından teklif edilen idare ve 
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icra işlerini • inceleyip bir karara bağlamak ve 
meclisin'bilgi edinmesinde fayda gördüğü hu-
şusları meclise bildirmek, 

. 17. Köy meclisi tarafından yapılmasına 
ve programa alınmasına karar verilen işlerin 
yapılmasını takip etmek, 

18. insana ve hayvana zarar veren ye sivri
sinek yetişmesine müsait olan küçük su biri
kintilerini ve çamurlarım kurutmak ve bu mak
sat için açılan kanalları ve mecraları muhafaza 
etmek ve suların birikinti yapmasına mâni 
olmak, 

. 19. Su yolları, mezarlık, süprüntülük ve güb
relikten veya lâğım yakınlarından geçiyorsa 
.yolunu değiştirerek en az 10 metre uzaktan ge
çirmek, « 

20. Köye ait kuyulara tulumba koymak, 
mümkün olmıyan hallerde kuyu ağızlarına ya
rım metre yüksekliğinde kapaklı bir bilezik 
yapmak ve zincirli kova bulundurmak, her iki 
şekilde de etrafını iki metre eninde akıntılı be
ton veya harçlı döşeme ile çevirmek, 

21. Çeşme, kuyu ve pınar başlarında fazla 
suların etrafa yayılarak bataklık yapmaması 
için akıntı yaptırmak ve en az 10 metre yakın
lığında hela ve ahır yaptırmamak, 

22. v,Evlerden dökülecek pis suların kuyu, 
çeşme ve pınar sularına karışmadan ayrıca akıp 
gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak ve ayak
larının kapalı kuyulara ve mümkün olan yerler-

' de lâğımlara bağlanmasını temin etmek, 
23. Köy fakirlerine, sel, deprem, yangın gi

bi âfetlere uğrıyanlara ve muhtaç hastalara ve 
•lohusalara ve evlenecek kızlara yardim etmek, 
fakir ve kimsesiz çocukları sünnet ettirmek ve 
bu gibi öğrencilerin kitap ve ders malzemelerini 
tedarik etmek, yoksulların cenazelerini kaldır
mak, 

24. Tardıma muhtaç asker aileleriyle köy 
fakirlerinin tarlalarını, bağlarını, bahçelerini 
imece ile sürdürüp ektirmek ve mahsulünü top
latmak ve harmanlarını kaldırtmak, 

25. Yanan ve yıkılan fakir köylü evlerinin 
yapılmasına yardım etmek, 

•26. Her kesin yiyeceği, içeceği, temizlene
ceği, yatacağı ve istirahat edeceği umumi 
yerlerin ve bu yerlerde yapılan ve satılan her 
türlü gıda maddelerinin ve çalışanların temizli
ğinin sağlık şartlarına uygunluğunu temin et
mek ve bu gibi yerlere yılda en az iki defa 

(S. Sayı 

D. D. T. veya emsalinin tatbik edilmesini sağ
lamak, 

27. Durumu müsait köylerde yangın sön
dürme aletleri almak ve su deposu yaptırmak; 

28. Yangın için köy konaklarının münasip 
yerinde yeteri kadar kazma, kürek, kanca ve 
su kabı bulundurmak, 

29. Hükümetten verilecek talimat dairesin
de ekinlere, mahsullere, yemişli ve yemişsiz 
ağaçlara, bağlara, her nevi bahçelere zarar ve
ren kuşların, böceklerin, tırtılların, domuz, fa
re, ve emsali muzır hayvanların öldürülmesini 
veya zararlı olanların temizlenmesini, ekinlerin 
.veya meyvalı ağaçların hastalıklardan korun
ması için ilaçlanmasını temin etmek; 

30. Altında adam veya hayvan kalacak de
recede çürümüş veya eğilmiş olup da tamir edil-
miyen, yıkılma tehlikesi gösteren bina ve du
varların fen memuru bulunmıyan köylerde bu 
işlerden anlıyan üç kişilik bilirkişi raporiyle 
yıktırılmasını ve tehlikenin giderilmesini sağla
mak, (bu kabîl bina ve duvarların tamiri veya 
yıktırılması için en az 30 gün müddet tâyin 
edilerek sahiplerine bir ihbarname gönderilir. 
Bu müddet içinde sahipleri tarafından tamir et
tirilmez veya yıktırılmaz ve vali veya kayma
kama itiraz da olunmazsa köy ihtiyar heyetin
ce derhal yıktırılır. Yıktırma masrafını sahibi 
ödemezse bu masrafı karşılıyacak miktarda en
kaz satılır ve artanı sahibine veriliri Müddeti 
içinde itiraz vukuu halinde bir fen adamının 
raporu alınarak vali veya kaymakam tarafın
dan karara bağlanır. 

itiraz varit görülmediği takdirde fen adamı
nın tahakkuk eden yolluğu itiraz edenin itirazı 
mütaakıp mal sandığına yatıracağı avanstan 
ödenir. Masraf yatırılmamış ise itiraz edilmemiş 
syılır). 

31. Köy hayvanları için tutulacak müşterek 
çoban, sığırtmaç, danacı adedlerini ve bunlara 
hayvan başına verilecek ücretleri tâyin etmek; 

32. Köy içini veya tarlalık, bağ ve bahçe
liklerini, çayırlıklarını basan veya buralara gi
den yolları, su yollarını bozan veya köy emeği 
ile giderilmesi mümkün olan her türlü su tah
ribatını önlemek ve yollarını onarmak suretiy
le zararlara mâni olmak ve bu yüzden doğacak 
masrafları alâkalılar arasında istifadeleri nispe
tinde taksim ve tahsil etmek ve bütçeye irat kay-
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detmek, (Alâkalılardan fiilen çalışmak istiy enler 
çalışabilirler, iki ve daha ziyade köyleri ilgilendi
ren işler müştereken yapılır. Teknik yardıma ihti
yaç gösteren hallerde vilâyetten yardım istenir) 

33. Koruma ve köy işlerine ait tarifeleri ha
zırlamak ve meclise teklif etmek, 

34. Mühim zararların tesbitini yapacak olan 
bilirkişilere köy ihtiyar heyetinin iştirak ede
cek azalarını tâyin etmek, bilirkişilerden sıra 
ile iştirak edecekleri tesbit etmek, 

35. Zarar mahallinde yakalanan hayvanla
rın tesbit olunan zararını 124 ncü maddeye gö
re uzlaşma yoliyle ödetmek, 

36. Köy sınırları içindeki yabani ağaçları 
aşılamak için köylüyü teşvik etmek ve bu ağaç
lardan her yıl kararlaştırılacak miktarını köy 
adına aşılatmak, muhafaza altına almak ve bak
mak ve bu yerleri köy adına tescil ettirmek, 

37. Köy içini ve münasip yerlerini, köy 
yollarını, köy mezarlığını ve buraya giden yolu 
ağaçlandırmak, korumak ve bakmak veya her 
köyün köy idaresince gösterilecek yerinje ev ba
şına senede en âz bir ağaç dikilmesini ve büyü-
yünceye kadar sulanıp bakılmasını sağlamak, 

38. Köy mülkiyetinde olan köy okul binala- • 
riyle öğretmln evlerinin ve dükkân, değirmen, 
hamam gibi "köy özel mülklerinin ve cami, yol, 
meydan, mera, otlak, yaylak, sulak, sıvat, pı
nar, baltalık, harman yeri gibi köy orta malla
rının muhafaza, bakım ve onarımını sağlamak, 

39. İmkân ve ihtiyaç olan köylerde köylü 
için suni gübre getirmek, 

40. Tohumlukları temizletmek ve ilaçlatmak 
için lüzumlu tedbirler almak, 

41. Köy orta malı mera ve çayırları zarar
lı otlardan temizlemek, 

42. Köy mahsul ve mamulleri için sergiler 
açmak, mahsul bayramları tertip etmek veya 
bu gibi bayramlara köylünün iştirakini sağla- -
mak ve yetiştiricileri mükâfatlandırmak, 

43/ Mahsulü kalkan yerlere sahiplerinin rı-
zalariyle ve köyün âdetlerine göre ne zaman 
hayvan bırakılacağını ve yaylaya çıkış günleri
ni tâyin ve ilân etmek, 

44. Korumaya Muhtaç çocuklar Hakkında
ki Kanun gereğince mahallen bakılması mümkün 
olanlarına bakmak ve mahkemece köyde bir şa
hıs, bir aile veya müessese tarafından bakılma
sına karar verilen fakir ve kimsesiz çocukların 

bakımına', korunmasına, okumalarına ve iş güc 
sahibi olmalarına nezaret etmek ve bu çocuklar
dan aynî ücretler mukabili çalıştırılanlara veri
len mallardan paraya tahvil edilebilenleri ban
kaya yatırmak ve satılmıyanları kıymetlendire
rek muhafaza etmek ve 18 yaşını ikmallerinde 
aynen kendilerine vermek, \ 

45. Köyde güreş, cirit, nişan talimleri gibi 
köy oyunlarını yaptırmak ve derece alanları mü
kâfatlandırmak, 

46. Köylüye faydalı olacak dergi ve kitap
ları getirtmek ve bunları, temin edilecek okuma 
yerinde köylüye okutmak ve köylünün bilgi ve 
görüşünü artıracak her türlü vasıtaları temin 
etmek, 

47. Diğer kanunlarla verilen vazifeleri ifa 
etmek. 

Bölüm : m 
Muhtar ve göreceği iğler 

Muhtarın sıfat ve salâhiyeti 

MADDE 63. — Muhtar köyün başadır. Köyü 
ve hükümeti o temsil eder. Köy işlerinde emir 
vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır. 
Muhtar resmî işlerde bağlı bulunduğu en büyük 
mülkiye amirleriyle muhabere eder vç emirlerini 
onlardan alır. 

Muhtarın Devlet ve köy işleri 

(Devlet işleri) 

MADDE 64. — Muhtarın diğer kanunlarla 
kendisine verilen işlerden başka göreceği Devlet 
ve köy işleri şunlardır : 

A) Devlet işleri 
1. Vali, kaymakam veya nahiye müdürü ta

rafından gönderilecek kanunları, tüzükleri ve 
Hükümet kararlarını köy içinde ilân etmek ve 
bunların kendisine yüklediği işleri yapmak, 

2. Köyde evleneceklerin evlenme akitlerini 
kanun ve usulüne göre yapmak ve köy evlenme 
defterini tutmak, 

3. Her ay içinde köyde doğan, ölen, evlenen 
ve ilâmı gösterilen boşanmaların cetvelini yapıp 
bir ay içinde nüfus memuruna vermek, bu vuku
atı nüfus-kayıtlariyle karşılaştırarak köy nüfus 
defterine işletmek, 
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fe. 4. t ̂ ergi toplamaya gelen tahsildarlara ko-
, -4&yiıfc göstermek, yardım etmek ve makbuzsuz pa-
mat 'almalarım ve yolsuz iş yapmalarım önlemek 
•*ve Hükümete haber vermek, 

5, Köye gelen vazifeli memurlarla iş bir
liği yapmak ve lüzumlu yardımlarda bulun
mak; 

6. Barışta köyde mevcut canlı ve cansız 
taşıt vasıtalarının defterlerini tutmak ve istenil-

' diği zaman Hükümete bildirmek veya götür-
msk; 

• 7. Askerde bulunanların, köyün veya köy
lünün mektup, paket ve paralarıni köye uğrı-
yan gezici posta dağıtıcısı tarafından zama
nında getirilmesi, dağıtılması ve gönderilmesi 

, işini takip ve temin etmek; 
8. Köy sınırları içinde birlik ve düzenliği 

korumak ve önüne geçmeye muktedir olduğu 
hâdiseleri önlemek, muktedir olmadıklarını en 
yakın karakola bildirmek; 

9. Üfürükçülüğe mâni olmak, hekim olmı-
yanlarm hastalara ilâç yapmasını, satmasını 
menetmek ve hilâfına hareket edenleri Hükü
mete haber vermek;' 

. 10. Köye gelip gidenlerle ilgilenerek bun
lar arasında kuşkulandıklarından nüfus kâğıdı' 
gibi vesikalar aramak ve bunlardan şüpheli-
gördüklerini en yakın karakola bildirmek; • 

11. Askerliğe çağrılanları toplayıp asker
lik şubelerine yollamak veya götürmek, baka
ya veya kaçakların yerlerini tesbite çalışmak 
ve bunları Hükümete haber vermek; 

12. Hava tehlikesine karşı koruma işinde 
Hükümetin gösterdiği tedbirleri almak; 

13. Köyde kaçak eşya satılmasına mâni ol
mak ve kaçakçıları Hükümete haber vermek; 

14. İhzar ve yakalama müzekkereleri geti
rildiğinde aranılan kimselerin yakalanmasına 
yardım etmek; 

15. Devlet parasını kıymetinden aşağı al-
dırtmamak; 

16. Köy içinden ve sınırından geçen telgraf 
ve telefon tellerini ve direklerini ve yollar 
üzerindeki,ağaçları korumak, bunları kıranları 
ve bozanları araştırıp Hükümete haber vermek'; 

17. Hayvan hırsızlığını önliyecek tedbirler 
almak ve çalman hayvanların izlerini takip' 
etmek ve edenlere kolaylık göstermek; 

. 18. Köy sınırı içinde yangın ve sel gibi 
afet vukuunda köylüleri toplayıp yangını söfı-

(S.. Sayısı 

dürmeye ve-seli çevirmeğe ve-zararıiıı azalt
maya ve kazaya uğrıyanları kurtarmaya ve on
lara yardım etmeye çalışmak ve hâdiseyi Hü
kümete bildirmek; 

(Orman yangınlarında sınırları dışında da 
olsa yardıma mecburdurlar.) 

19. Salgın ve bulaşık hayvan hastalıkları-
| nı' hemen Hükümete bildirmekle beraber hasta 

hayvanları veteriner veya bir memur gelinceye 
kadar ayrı bir yerde bulundurmak; 

20. Harb zamanında köylüleri açlıktan ko
rumak için köylü arasında patates gibi havadan 
tahribi kabil olmıyan yeraltı ziraatinin yapıl
masına çalışmak; 

21. Büyük su taşkmlariyle' yer sarsıntısı 
vukuunda bunlara mahsus kanun hükümlerinin 
yerine getirilmesine çalışmak; 

22. Salgın ve bulaşık insan hastalıklarını 
gününde Hükümete haber vermek ve köylünün 
aşılanmasını sağlamak; . 

23. Eski eserleri korumak. 

(Köy işleri) ' -

B) Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır: 
1. Resmî dairelerde, mahkemelerde ve her 

yerde köyün temsilcisi sıfatiyle köy menfaatle
rini korumak, müdafaa etmek ve lüzumunda 
vekil göndermek; 

2. Kuru ot, sap ve samanları köy içinde 
yangın • çıkmasına ve binaların yanmasına mâ
ni olabilecek şekilde yığdırmak, köyde akar ya
kıt deposu varsa akar yakıtları bu depoya koy
durtmak, yoksa tehlikeyi önlemek üzere mü
nasip yerlerde muhafazalarînı temin ve takip 
etmek; 

3. Köyde çürümüş, kokmuş meyva ve sair 
zararlı şeyleri köy dışında muayyen çöplük ye
rine attırıp-gömdürmek, sıhhate muzır bu gibi 
şeylerin satılmasını önlemek; 

4. Zaruret olmadıkça yol üzerine halkın, 
hayvanların, arabaların kolaylıkla geçmelerine 
engel olacak şeyler koydurtmamak, insanların 
ve hayvanların düşüp ölmelerine veya sakat-1 

lanma.larma sebep olacak çukurlar kazılmasına 
meydan verdirmemek; 

5. Köy içinde yırtıcı ve azgın hayvanları 
başı boş bıraktırmamak, sahipsiz veya kuduz 
köpekleri öldürtmek, ölü hayvanları hayvan 
mezarlığına, yoksa, köy dışına gömdürtmek, 
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zaruret olmadıkça köy ortasında halkın kala
balık zamanında at koşturtmama'k; 

6. Hayvanlara ve arabalara götüremiyeeek-
leri kadar yük yüklettirmemek; 

7. Köyün âdeti hilâfına yaylımlara hay
van bıraktırmamak ve orta malı cayırları biç
tirmemek ; 

8. Çiftçi mallarına zarar ve ziyan yapıldı
ğını haber alır almaz sıradaki bilirkişilerden 
ikisi ile bekçiyi en geç 24 saat içinde vaka ma
halline göndererek zarar ve ziyanın miktarım ve 
ne suretle yapıldığını tahmin ve tesbit ettirip 

tutulacak zabıt varakasını derhal ihtiyar heyeti
ne tevdi etmek; 

9. Köy ve köylü mallarına alıcı bulmaya ça-
' lışmak; 

10. Köy arazisinin bağ ve bahçelerinin su
lanmasına mahsus kaynak, bent ve su harklarını 
korumak ve bozulanları tamir ettirmek; 

11. Su, sulama, boşaltma, ve koruma hark
ları açmak ve genişletmek, mevcutların her yıl 
temizletip onarmak ve bunları istifadeli şekilde 
muhafaza etmek; 

12. Köyde aîıır, samanlık gibi bütün yapı 
duvarlarının dışlarını ve ev, oda, dükkân, hela
ların iç ve dışlarını yılda en az bir defa bada
nalattırmak, (yontma taş, mozayik, ağaç, sıvasız 
moloz taşı gibi badanalanması kabil ve faydalı 
olmıyanlar, müstesnadır.); 

13. Köyün içtiği su yolunda delik ve deşik 
bırakmamak ve delik deşik açılmasını menetmek; 

14. Çeşmelerle, çeşme haznelerini muhafaza 
altına almak ve muslukları tam bulundurmak; 

15. Çeşme, kuyu ve pınar başlarında ve mec
ralarında gübre ve süprüntü bulundurmamak; 
daima*temiz tutmak; 

16. Köyde evlerin ve okul, cami, kahve gibi 
umuma açık yerlerin etrafını, pazar yerlerini, 
meydanları, sokakları temiz bulundurmak ve 
en az haftada bir gün umumi temizlik yaptırmak; 

17. Köylüye kendi evinin etrafını ve avlu
larını süpürtmek, gübre ve süprüntüleri köy 
dışına; gübreliğe kaldırtmak; 

18. Köyün fakir hastalarını tedavi için 
en yakın hekime veya sağlık müessesesine gön
dermek; 

19. ilk tedavide kullanılmasına Hükü
metçe izin verilecek ilâçları kapalı ve temiz bir 
yerde bulundurmak ve Hükümet tarafından 
gönderilecekleri iyi korumak; 

n - * 
20. Köy meclisi ve ihtiyar heyeti kararları

na ve tasdikli iş programlarını uygulamak; 
21. Talimatnamesine göre köy gelirlerinin 

tahsilini sağlamak, hasılat getiren köy malları
nı işletmek ve hasılatını zamanında toplamak; 

22. Bütçeyi ve ek kadroları hazırlayıp Ara
lık ayının 15 ine kadar ihtiyar heyetine vermek; 

23. Bütçeye giren ödenekleri talimatname
sine göre senet karşılığı yerlerine harcamak ve 
senetleri ita âmiri sıfatiyle imzalamak ve sak
lamak; 

24. 100 liradan fazla paraları; bulunan yer
lerde mahallî Ziraat Bankası şube ve ajansla
rında köy namına açılacak hesaba yatırmak; 

25. İmece mükelleflerini çalıştırmak ve 
limece makbuzu verme'k; 

26. Her ayın gelir ve gider hesaplarını er
tesi ayın ilk haftasında tetkik ve tasdik edil
mek üzere ihtiyar heyetine vermek; 

27. Yıllık kesin hesabı hazırlayıp Şubat ayı 
başında ihtiyar heyetine vermek; 

28. Köy içinden veya sınırlarından geçen 
yolları hiçbir sebeple bozdurtmamak ve bozu
lanları eski .haline getirmek ve zaruret halinde 
bu yollara menfez yapmadan tarlalara su ge
çirtmemek. 

Muhtarın mesuliyeti 

MADDE 65. — İşlerin vaktinde yapılmama-
smdan, köy işlerine ait vasıtaların vaktinde ha
zırlanmamasından ve yasakların takip ve tatbik 
edilmemesinden; köy mallarına iyi bakamama
sından ve korunmamasından muntar sorumludur. 

Muhtarın mezuniyeti ve izin tecavüzü 

MADDE 66. — Köy muhtarına senede bir 
ayı geçmemek şartiyle köy meclisince izin veri
lebilir. Bununla beraber acele hallerde muhtar, 
bağlı olduğu en büyük mülkiye âmirine haber 
verme'k suretiyle bir hafta müddetle köyden 
ayrılabilir. Her ikü halde de iznin bittiği tarih
ten itibaren en geç bir hafta içinde mazeretsiz 
vazifesi başına gelmiyen muhtara geçen günler 
için ücret verilmez. İkinci haftanın bitmesine 
rağmen mazeretsiz olarak köye dönmiyen veya 
meşru sebep olmadan vazifesini 10 günden faz
la müddetle terkeden muhtar ise 46 nci madde 
gereğince istifa etmiş sayılır. 
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KİSİM : XI 

Köy İşlerinde Vazifeliler 

Vazifelilerin Tâyini 

• MADDE 67. — Ücret ve hakları köy bütçe
sinden ödenen kâtip, bekçi, çoban gibi bütün 
köy vazifelileri, kanuni nitelikleri haiz oldukla
rı anlaşıldıktan sonra muhtar tarafından tâyin 
olunur ve ihtiyar heyetine bildirilir. 

Kâtip 

MADDE 68. — Kâtip, köyün yazı ve hesap 
işlerini görür ve köyün mesul muhasibidir. Bu 
sıfatla, her yıl Şubat ayı başında idaresi zama
nına ait hesabı hazırlıyarak ihtiyar heyetine ve
rilmek üzere muhtara tevdi eder. 

Müstakil veya müşterek kâtip bulunmıyan 
köylerde mesul muhasiplik vazifesini kimin ta
rafından görüleceği köy meclisince kararlaştırı
lır. •* 

Köylerde müşterek kâtip tutulması caizdir. 
Kâtibi bulunmıyan köylerde okur yazar kimse
lerden veya köy öğretmeninden istifade edilir. 

Vazifelilerin köy halkından olması 
• • 

• MADDE 69. — Köy vazifelilerinin tercihan 
köy halkından alınması, yoksa yetiştirilmesi lâ
zımdır. Bunlar yetiştirilinceye kadar hariçten 
alınabilir. 

İmamların Tâyini ' 

MADDE 70. — Köy imamlarının îmam ve 
Hatip Okulu mezunu olması şarttır. Bunların 
bulunmadığı yerlerde ellerinde Müftülükçe ve
rilmiş vesikası bulunanlar tâyin edilebilirler. 
İmamların tâyinleri ihtiyar heyetince yapılır ve 
köy meclisince tasdik ve müftülükçe tescil olu
nur, 

Köy vazifelilerinin sorumluluğu 

MADDE 71. — Bütün köy. vazifelileri muh
tara karşı sorumludur. 

Muhtar, köy vazifelilerinin soruşturma ve 
kovuşturulmasını gerektiren vazife ile ilgili 
suçlarını bağlı olduğu idare âmirine, bildirir. 
Muhtar işini yapamıyacağma kanaat getirdiği 
veya iş başında kalmasını mahzurlu gördüğü 

köy vazifelilerini işten çıkarabilir. Bu çıkarma 
işine ilgililer ihtiyar heyetine itiraz edebilirler. 

Vazifelilere verilecek inzibati cezalar 

MADDE 72. — Muhtar, köy vazifelilerine 
doğrudan doğruya ihtar • cezası verebilir. Ihti-. 
yar heyeti karariyîe İO günlüğe kadar aylık 
kesme cezası da verilebilir. Bu cezalar dosyala
rına ve cüzdanlarına işlenir. , • 

Vazifelilerde aranacak vasıflar 

- MADDE 73.— KÖy vazifelilerinin aşağıda 
yazılı nitelikleri haiz olmaları şarttır : 

1. 33 ncü maddenin 1, 3, .4 ve 34 ncü mad
denin 3 ncü fıkralarındaki nitelikleri haiz ol
mak, (Bekçilerin 22 yaşından küçük ve 60 yaşın
dan büyük olmaması ve askerliğini yapmış bu-' 
lunması ve kötü tanınmış olmaması şarttır.) 

2. Gözle görülebilen veya işini yapmaya 
mâni bir arızası bulunmamak. 

KISIM : XH 

Köy Zabıtası 

Köy Bekçileri 

MADDE 74. — Köy sınırı içinde her kesin 
ırzını, canını ve malını (çiftçi malları dâhil) ko
rumak ve köyde dirlik ve düzenliği sağlamak 

"için lüzumu kadar bekçi tutulması mecburidir.-
Bunlar, bu vazifelerinin ifasında jandarmanın 
hak ve salâhiyetini haizdirler. 

Bekçüerin koruyacağı çiftçi malları 

MADDE 75. — Bekçilerin çiftçi mallarını 
koruma işlerindeki vazifeleri şunlardır : 

1. Aşağıda yazılı çiftçi mallarını korumak, 
A) Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 

her türlü nebatlar, Orman Kanununun şümulü
ne girmiyen ağaçlar ve ağaçlıklar, 

B) Ziraatte kullanıla*ı. veya ziraatle alâ
kalı olan her nev'i taşınabilen ve taşınamaz 
mallar, 

C) Su harkları, set ve bentlerle hendek, çit 
duvar ve emsali manialar, tarla ve bahçe yol-

,ları, ' 
2, Çiftçi mallarına zarar ve ziyan yapıldığı 

İ 

; 

I 
• 

i 

i 
• 
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^hallerde bu zarar ve ziyanın devamını önliye-
cek tedbirleri almak ve meydana gelen zararla
rı tesbite yarıyacak delilleri toplıyarak mümkün 
olduğu takdirde bir zabıtla tevsik etmek ve iş
ten hemen muhtarı haberdar etmek. 

3. Zarar ve ziyan yapan hayvanları muha
faza altına almak, 

4. Başıboş bırakılan hayvanları muhtara 
teslim etmek. 

Muhtarın emrini tutma mecburiyeti 

MADDE 76. — Bekçiler muhtarın emri al
tındadır. Onun kanuna dayanan emirlerini yap
maya mecburdurlar. 

Bekçilere karşı gelme 

MADDE 77. — Bekçiler silâhlıdırlar. Kendi
lerine karşı gelenler, Devlet zabıtasına karşı gel
miş gibi ceza görürler. 

Gönüllü bekçiler 

MADDE 18. — Her köyde resmî bekçilerden 
başka gönüllü bekçiler de bulunabilir. Bunun 
için ihtiyar heyeti köylünün eli silâh tutanların
dan lüzumu kadarını gönüllü bekçi ayırarak bun
ların adlarını gerekçeli bir mazbata ile vali ve
ya kaymakama bildirir. Vali veya kaymakamın 
tasdiki üzerine bu gönüllü bekçiler bu makamlar
ca tâyin edilecek müddet içinde asıl bekçiler gibi 
lüzumunda muhtar tarafından köy emniyet ve 
asayiş işlerinde kullanılabilirler. iş başında gö
nüllü bekçiler de asıl bekçilerin hak ve yetkilerini 
haizdirler.' 

Bekçilerin süâh ve cephaneleri 

MADDE 79. — Bekçilere verilecek silâhlar 
ve cephaneler Hükümet tarafından temin edilir 
ve bunlar muhtara tutanak mukabilinde demir
baş olarak teslim olunur. 

Sarf edilen cephanelerin bedeli köy sandığın
dan ödenir. 

Silâhların istimali 

MADDE 80. — Bekçiler kendilerine verilen 
resmî silâh ve cephaneleri ancak kendileri kulla
nırlar. Başkalarına emanet veremezler. 

Bekçilere vazifeleri haricinde hizmet verilmemesi 

MADDE 81. — Bekçilerin kanunlarla kendi
lerine verilen vazifelerden gayri işlerde ve kara
kol hizmetlerinde kullanılmaları veya kısa bir 
zaman için dahi olsa kendi mmtakaları haricine 
gönderilmeleri yasaktır. 

Bunlar ancak umumi emniyet ve asayişin; 
su baskını, deprem ve yangın ıgibi umumi âfet
lerin zaruri kıldığı fevkalâde hallerde bağlı bulun
dukları yerin en büyük mülkiye âmirinin em
riyle kısmen veya tamamen kendi mıntakalan 
veya esas vazifeleri haricindeki işlerde muvak
katen vazifelendirilebiMrler. 

Bekçilerin silâh kullanacakları haller 

MADDE 82. — Koy bekçileri aşağıdaki hal
lerde silâh kullanırlar: 

1. Vazifesini yaparken veya salahiyetli mer-
ciden verölip infazı vazifeten zaruri olan bir emri 
icra ederken kendisine saldıran ve hayatını teh
likeye koyan kimselere karşı kendini korumaya 
mecbur kalırsa; 

2. Bir kimsenin can, veya ırz tehlikesi altın
da kaldığını görür ve onu kurtarmak için başka 
çare bulamazsa; 

3. Bir suçun işlenmesi sırasında mâni olma
ya çalıştığı veyahut suç işlendikten sonra henüz 
eseri meydanda iken suçluyu veya maznunu ya-
lalamaya uğraştığı esnada o kimse salâhla karşı 
koyarsa; 

4. Ağır eezayi müstelzim bir suçtan maz
nun, mahkûm veya mevkuf olup yakalanarak 
köyde muhafaza altına alman şahısların kaçma
ları veya bu maksatla bekçiye taarruzları halin
de yapıjaeak ihtarlara itat etmiyen kimselerin 
kaçmalarına veya taarruzlarına mâni olmak için 
başka çare bulunamazsa; 

5. Ağır cezalı suçun işlenmesinden sonra maz
nunun saklı olduğu yerin arandığı sırada o yer
den şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve dur 
enirine kulak asmadığı görülerek başka suretle 
ele geçirilmesine imkân bulunamazsa; 

6. Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı 
maznun veya hükümlü olup da zabıtaca aran
makta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs 
edildiği sırada kaçar veya dur enirine de kulak 
asmıyarak başka türlü ele geçirilmesi kaabil 
olmazsa , 

7. Eşfeiya takibi sırasında yatak olan yer-
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. lerden .şüpheli bir adam çıkar ve dur emrine 
itaat etmeyip kaçarsa; ;. 

; • " " " Bekçilerin kıyafetleri 

• MADDE 83. — Bekçilerin kıyafetleriyle si
lâhlarının şekli, cinsi ve miadı, taşıyacakları 
işaretler îçişleri Vekâletince tâyin olunur. 

Bekçilerin yazlık ve kışlık elbiselerinin ve 
ayakkabılarının parası köy sandığından temin 
edilir, iki yılda bir de kocuk ve kepenek ve
rilir. 

Bekçi eşyalarının teslimi 

MADDE 84. — ölen veya bekçiliği bırakan 
ve yahut çıkarılan bekçilerin silâh, fişek, cüz
dan, işaretleri, miadı dolmamış elbise, gocuk ve 
kepeneği yerlerine geleceklere verilmek üzere 
muhtarlarca -alınıp saklanır. 

Bekçilere yasak işler 

MADDE 85. — Bekçilere yasak olan işler 
şunlardır : 

1. Bekçilikten başka iş yapmak, (kendisi
nin 've ailesinin arazisini işletmek hariç); 

2. izinsiz vazifesini terketmek; 
3; Koruduğu bağ, bahçe ve ekinlerden gay-

rimeşVu faydalanmak; 
4. Kendi hayvanlarını otlatmak ve köye ço

banlık etmek; 
5. Levha, elbise, silâh ve cüzdanını üzerin

de taşımamak veya değiştirmek veya başkasına 
vermek. 

Bu yasaklara riayet etmiyen bekçiler hak
kında 71 ve 72 nci maddeler tatbik olunur. 

* 
Silâh ve cephaneleri kaybetmek 

MADDE 86. —- Silâhını ve cephanesini ka
yıtsızlığı yüzünden kaybeden veya başkasının 
eline geçmesine sebep olan bekçi hemen.çıka
rılarak hakkında ayrıca kovuşturma.yapılmak 
üzere C. Müddeiumumiliğine . tevdi olunur ve 
mahkeme karariyle silâh ve cephane parası 
ödettirilir. 

Nakdî tazminat 

MADDE 87. — Köy bekçileriyle gönüllü bek
çiler 1745 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu hü
kümlerinden jandarma erleri gibi faydalanırlar. 

KISIM : X m 

Malî hükümler 

Gelirler . --• -; 

(Vergiler) . 

MADDE 88. — Köy gelirleri şunlardır : 
A) Vergiler : 
.!. Arazi Vergisi tahsilatından yüzde otuz

dan aşağı olmamak üzere Maliye ve îçişleri ve-" 
kiniklerinin müşt#ek teklifiyle Vekiller Heye
tince tesbit edilecek köy payı; 

2. Bina Vergisi tahsilatından yüzde yirmi
den aşağı olmamak üzere Maliye ve içişleri ve
killiklerinin müşterek teklifiyle Vekiller Heye
tince tesbit edilecek köy payı; 

3. Köyde tahsil olunan Gelir,Esnaf ve Ku
rumlar Verisine % 10 zam suretiyle alınacak köy 
payı 

4. imece kıymet tutarları. 

(Resimler) 

B) Resimler : 
1. Köy sınırları içindeki taş, kireç, tuğla, 

kiremit, toprak, kum, kil, çakıl, çorak ve ben
zeri ocaklardan, dere, çay, göl ve nehirlerden 
Taş ocakları Nizamnamesine ve 4268 sayılı Ma
denlerin Arama ve işletmesi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesine göre alınmakta olan nispi 
ve mukarrer resim ve harçlar, (Köy idarelerine 
devir ve terk olunan işbu resim ve harçlar es
kiden olduğu gibi ait olduğu dairelerce tahak
kuk ve tahsil olunarak özel idareye ait tahsilatın 
% 75 i tahsilini takip öden aynı onuna kadar 
bankaya yatırılır ve köye bildirilir. % 25 side 
tahsil masrafı olarak özel idareye bırakılır.); 

i\ Köy sınırlan içinden çıkarılan her nevi 
madenlerden Hükümetçe mahallinde alınmakta 
olan her türlü resim ve harçlardan alınacak % 
10 köy hissesi; 

3. Çay, nehir ve göller üzerindeki kayık ve 
sallardan ve köy tarafından kurulan iskeleler
den 3004"sayılı Kanunun birinci' maddesinde ya
zılı Vekiller Heyeti karariyle yayınlanan tarife
deki esaslara riayet edilmek ve âzami haddi 
geçmemek şartiyle insan, hayvan ve eşyalardan 
tarifesine göre alınacak paralar; 

4. Köy halkından olanlara ait her türlü na
kil vasıtalarından ve bisikletlerden ve köy sınır-

i 

i 
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lan içindeki liman Ve gollerde çalışa a her nevi 
kayık, mavna, salapuruya. duba gibi moıörlü 
motorsuz deniz küçük nakil vasıtalarından be
lediyelerce alman Nakil Vasıtaları Resminin âza
mi haddini geçmemek şartiyle yıllık turan üze
rinden tarifeye göre yılda bir defa alınacak Na
kil Vasıtaları Resmi, (şahsa ait ziaatte kullanı
lan her türlü nakil vasıtalarından ve aletlerden 
bu resim alınmaz.) Bu vasıtaların Plâka Resmi 
fennî muayane karşılığı olarak eskisi gibi ka
yıtlı olduğu belediyelerce istifa olunur. 

5. Köy tarafından fennî kesim yerleri ya
pılıncaya kadar satılmak maksadiyle köy sınır
ları içinde kesilecek koyun, keçilerden 30, kuzu 
ve oğlaktan 15, danadan 60, sığır ve domuzdan 
90, deve ve mandadan en çok 150 kuruş olarak 
alınacak resimler (köy meclisleri bu resimleri 
indirebilir. Fennî kesim yerleri yapılan ve et ta
şman yerlerde köy meclislerince kararlaştırıla
cak miktar üzerinden kesim ve taşıma ücretleri 
alınır.) 

6. Köy sınırları içinde satılan hayvanlardan 
tarifeye göre satandan alınacak îhtisap resmi. 
(Trampalar satış sayılır ve bu para iki taraftan 
yarı yarıya alınır.) 

7. Pâzar^ panayır kurulan köylerde satıcı
lar tarafından işgal olunan yerlerin metre kare
si üzerinden 10 kuruşu geçmemek üzere tanzim 
olunacak tarifeye göre alınacak gündelik Sergi 
Resmi, t 

8. Tartı ye ölçü aletleri bulunan köylerde 
satıcı veya alıcılardan biri tarafından müracaat 
edildiğinde tartılan veya ölçüden her çeşit mal 
veya eşyadan tarifeye göre müracaat edenden 
alınacak para, 

9. Tarifeye göre alınacak Levha ve Reklâm 
Resmi, 

10. 3434 sayılı Kanuna göre oyun alet ve 
vasıtalanndan alınacak paralar, 

11. Aydınlatılan mahalle ve sokaklardaki 
bina sahiplerinden tarifesine göre alınacak Ay
dınlatma Resmi, 

12. 'Tellal vasıtasiyle satılan mal bedelinin 
% 2,5 unu geçmemek üzere tarifesine göre alı
nacak Tellallık Resmi, 

13. Kazanç maksadiyle muvakkat veya dai
mî olarak açılan veya tertip edilen eğlence yer
lerinden tarifesine göre bir defaya mahsus olmak 
üzere alınacak Ruhsat Resmi, 

(S. Sayısı 

14. KÖy sınırları içindeki her çeşit fabrika 
değirmen ve imalâthanelerden 5 liradan az ve 
50 liradan fazla olmamak ve yılda bir defaya 
mahsus olmak üzere tarifeye göre alınacak Ruh
sat Resmi, (Zati ihtiyaç için evde yapılanlar
dan b*u resimler alınmaz, 

15. Satışa çıkarılacak memba sularından 
tarifesine göre alınacak resim, «kontrol ve 
mühürleme hizmeti karşılığı olarak alınır»; 
-:.- 16. İKöy resimlerinin taallûk ettiği' husus- • 
lar haricinde köy idareleri tarafından ifa olu- » 
nacak hizmetlere mukabil tarifesi mucibince 
alınacak para. 

Ücretler 

C) Ücretler : 
1.1 Köy muhtar ve ihtiyar heyetlerince ve

rilecek ilmühaber ve mazbatalardan veya tas
dik edilecek beyanname, şahadetname, senet ve 
her türlü evraktan cins veya kıymetleri üzerin
den tarifesine göre alınacak ücretler, (fakirlik 
mazbatalarından, evlenme, doğum, ölüm ilmü
haberlerinden, yoksul, yetim ve dullara ait 
yoklama kâğıtlarından, köy ihtiyar heyetle
rince uzlaştırma voliyle verilen 'kararlardan ve 
bu kararlara göre verilecek örnek ve kayıtlar
dan ve Harç ve Damga kanunlarından istisna 
edilenlerden bu ücretler alınmaz); 

2. 1Ö03 sayılı Kanuna göre hizmet muka
bili alınacak numarataj bedeli; 

3. Müşterek çoban, sığırtmaç ve danacı 
gibi hizmetler için mahallin örf ve âdetine 
göre hayvan başına alınacak para veya mahsul; 

4. Köy idarelerince tesis edilen balıkhane
lerden tarifeye göre alınacak ücretler; 

5. Köy sınırları içinde ve dışındaki koru
ma sahaları dahilindeki ekilmiş arazi ile bağ, 
bahçe ve ağaçlıklara fiilen tasarruf etmekte 
olanlardan ve gelip geçici olmıyan ve kendi 
hayvanlarını idare edecek kadar şahsına ait 
veya icarla merası bulunmıyan sürü sahiple
rinden tarifeye göre alınacak para veya mah
sul. (Bu tarifeler her sene mahallin örf ve âdeti 
ile iktisadi vaziyetine ve taallûk ettiği ara
zinin vüsatine, verimine, mahsulün nev'ine 
veya hayvan cinsine ve miktarına göre düzen
lenir. Tarifelerin tutarının koruma işleri için 
bir sene zarfında yapılacak zaruri masrafları 
karşılıyacak miktarda olması şarttır.) 
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-P76 
y Emlâk ve teşebbüs gelirleri 

ıÇ) Emlâk tesis gelirleri : .„, 
1. ihtiyaçtan fazlalığına köy meclisince' 

• karar verilen orta malı otlak ve meraların kira 
bedelleri ve ticaret maksadiyle bu yerlerde ot
latılan hayvanlardan tarifesine, göre alınacak 
para; 

2. Köye ait taşınabilen ve taşınamıyan mal
ların her türlü hasılat ve gelirleri; 

3. îdare ve nezareti köye ait suların örf ve 
taamüle ve herkesin istifadesi nispetine göre 
tevzi mukabili tarife gereğince alman paralar; 

4. Köy sınırları içindeki kaplıca ve maden 
suları hasılatı, (şimdiye kadar Maliye, özel idare, 
belediye, vakıflar ve şahıslar tarafından usulü 
dairesinde elde edilenler hariçtir.); 

5. Her türlü köy teşebbüsleri, köy tesis ve 
işletmeleri hasılatı; 

6. Ağaç, arazi, emlâk ve para gibi avarız 
hasılatı» (vakfı sahih mahiyetinde olmayıp ava

l i m namile veya muvazaa yolu ile mülk olarak 
. hususi ve hükmi şahıslar uhdesinde tapuca tes-, 
;cil edilmiş gayrimenkullerle menkul olan bizzat 
avarız ve hasılatı köylere intikal eder.) ; 

7. Sahipsiz yerlerdeki yemişli ve yemişsiz 
ağaçlarla köye ait bataklıklardan vesair mülkler
den elde edilecek her türlü gelirler. 

Ceza paralan 

D) Ceza paralan : 
1. Köye ait resim ve ücretleri vaktinde öde-

miyenlerden alınacak % 10 cezalar; 
2 Bu kanun hükümlerine ve diğer kanun

lara göre yetkili idari mercilerce verilen ve köy iş
lerine taallûk eden köy veznesine yatırılması lâ-
zımgelen para cezalan; 

Bağış ve yardımlar 

E) yapılacak her türlü bağış ve yardımlar: 
1. Genel,; katma, özel idare ve belediye büt

çelerinden yapılacak her türlü yardımlar; 
2. Her türlü bağışlar, vasiyetler; 
3. 4759 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 

göre iller Bankası yıllık kazancından köylere ay
rılacak yardım payı; 

Fevkalâde gelirler 

F) Fevkalâde gelirler • 
1. istikrazlar, (münhasıran akdedildikieri 

maksada sarfolunur.) 
2. Fevkalâde haller ve ihtiyaçlar karşısın

da köyün umumi ve hayati hizmetleri için köy 
seçmenlerinin yarısından: çoğunun ^steğile ve 
köy meclisinin kararlaştıracağı miktar :ve esas
lar dairesinde köylünün bu hizmetlere iştirak 
hissesi. 

Türlü hasılat ve gelirler 

Gr) Köy paralarının banka faizleri ve diğer 
hasılat ve gelirler. 

Yukardaki bentlere göre toplanan paralara 
köy parası, denir. 

* ; . • > • ' • ' • . 

Arazi, Bina ve Gelir Vergisine tabi olmıyanların 
mükellefiyeti 

MADDE 89. — Kazanç maksadiyle köyde 
hayvancılıkla iştigal edenlerden koruma ücreti 
olarak köye ödedikleri para kadar, köy sınırları 
içinde aynı maksatla arazi kiralıyarak ziraat ya
pan hakiki ve hükmi şahıslardan da tarifesine 
göre dönüm başına iki lirayı geçmemek üzere köy 
payı alınır, 

Möy hisseleri fonu ve hesabı 

MADDE 90. — 88 nci maddede yazılı köy 
gelirlerinden : 

A) 88 nci maddenin A gurupunun 3 ncü 
fıkrasında yazılı vergi payı ile B gurupunun 1 
nci fıkrasında gösterilen resim ve harçlar esas-
lannr tahakkuk ve tahsil ile mükellef daireler 
tarafından asıllariyle birlikte munzam olarak ta
hakkuk ve tahsil edilir. Bunların tahakkuk ve-
tahsil muameleleriyle zaman aşımı süreleri asıl-
larupn bağlı olduğu usul ve kaidelere tâbidir. 

işbu köy paralarının noksan tahakkuk ve tah
sil edenler ve ettirenler asıllariyle birlikte tah
sil etmiyen veya yatırmıyanlar, 88 nci maddenin 
A gurupunun 1 ve 2, B gurupunun 2 nci fıkra
larındaki! paylan zamanında tam olarak fon he 
sabına tevdi etmiyenler ve bu madde de yazılı 
vergi, resim ve harç hesaplarını iyi tutmıyanlar 
hakkında umumi hükümlere göre muamele ya
pılmakla beraber malen de sorumlu tutulurlar. 

B) 88 nci maddenin A gurupunun 1, 2 nci 
fıkralanndaki köy gelirleri iller Bankasında 
«köy paylan fonu» ;namiyle açılacak hesapta 
toplanır. Bu para son; sayımdaki köy \ nüfusuna 
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«taksim olunarak bû? nüfus' köylüye -isabet eden 
; .miktarbüzerinden her köyün hissesi bankaca tes-

bit ve her alte«uyda bir tâbi oldukları Ziraat Ban
kası şube veya .ajanslarında köy idareleri namına 
aşılanSiıesah&ifon adına gönderilir. 

•-. - Bu maddenin.A"' grtipunun 3, B grupunun 
1 ve- %ET.grupunun 1 ve 3 ncü fıkralarında gös
terilen gelirler tahsille mükellef daireler ertesi 

. ayın 10 na kadar tahsilatın yapıldığı köylerin 
adları üzerinde yazılmış bir. irsaliye ile bu yer
lerin tâbi olduğu Ziraat Bankası şube veya 
ajanslarmdaki hesaba ve fon adına yatırırlar. 
Keyfiyeti de ilgili v köy idarelerine ve valilere 
bildirirler. 

Tahsilatını. kanuni, müddet içinde y atırmı-
yanlar hakkında valiler tarafından 4759 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uygulanır ve bu yol ile 
elde edilen paralar aynı kanunun 2 nci madde
si delaletiyle ait olduğu köyün sermayesi hesa
bına kaydolunur. 

C) Fonun iller Bankasında hangi idari 
cüzütamı üzerinden hesabının tutulacağı, bu 

.'-.banka; ile, Ziraat Bankası ve köy muhasebe usul-

..-.;lerme<uygun esaslara •göre;köylerle veya köy 
:.i birlikleriyle bu bankalar . arasında para yatır-
ı *nas'Çekaıe,--% 5>sermaye->payını:kesme, köy ida-. 
•relerini haberdâr- etme. . •'. gibi her türlü banka 

• muamelelerinin ̂ karşılıklı olarakj.ne suretle tan-
. -üim .edileceği.içişleri :Yekâle tiyle. bu bankalar 
... ««asında bir'anlaşma ile tesbit olunur. 

"üıntr diffadaki yerlerin geliri 

'. MADDE 91. — 9 ncu .maddeye göre en yakın 
köye bağlanacak olan yerlerde tahakkuk ede
cek gelirler de bu yerlerin ve müesseselerin bağ
lı bulunduğu köylerce tahsil olunur. 

/meçe 

MADDE 92. —r imece, köye ait.umumi hizr 

metlerde köylünün bizzat veya ırgadım gönde
rerek veyahut- vasıtasiyle birlikte bedenen çar 
.lışmasmaı denir. 

BUJ mükellefiyet : 
,..:A) ; .Köyde--oturan 18 - 55 yaş'aralarındaki 

...ı(18-55) dâhil köy erkekleri tarafından yapılır. 
B) Yoksul, malûller -imeeeden.;b.arİQ.'tutu-

.^lur; hayvan-ve; araba-.gibi vasıtalariyle çalışan
ların bir günlük hizmetlerinin:kaç gün sayıla-

seağı .vasıtanın cinsine, ve iş yapma • gücüne, göre 
.ihtiyar heyetince takdir olunur. 

C) . Köylü imecede > ihtiyar heyeti.. karar-iyle 
tâyin -.edilen gün ve yerde çalıştırılır. 

. D) imecenin müddeti yılda. 2Q ;günü- geçe
mez. Ancak deprem, sel, yangın, gibi? âfetlerin 
husule getireceği zararları önlemek* ve; tahri
batı. gidermek-açan çalıştırılacaklar .bu müdde
te tâbi değildir. 

E) Yukardaki haller.ile su ve sulama işleri 
müstesna olmak üzere hasat ve harman zaman
larında imece yapılmaz. 

.. F) . imecede bedenen, çalışmak esastır. An
cak istiyenler işe davetten önce imece tutarını 
öderlerse çalıştırılmazlar, imece zamanında 
köyde bulunmıyan ve imece gününde, mazereti 
olup da gelmiyenlerin veya ırgatını göndermi-
yenlerdn imeceleri münasip bir güne bırakılır. 
Buna rağmen gene gelmezlerse rayice göre köy 
ihtiyar heyetince paraya çevrilerek mükelleften 
tahsil olunur. Mazeretsiz olarak gelmiyenler 
ve kaçanlar bir gün yerine iki gün çalıştırılır 
veya imece tutarı bir kat fazlasiyle alınır ve 
yerlerine ırgat çalıştırılır. 

îmece ve mahsul tutarlarının bütçede 
gösterilmesi 

• MADDE 98. —-Bu kanuna göre aynen alına
cak, mahsul, malzeme ve imecenin rayice göre 
ortalama fiyatı -ve tahmini miktarı. ve • imecenin 
tahsis yerleri bütçe kararnamesinde gösterilir. 
Tutarı da bütçeye para olarak kaydedilir.' ime
ce ile yapılacak işler köy meclisince kararlaştırı
lır. Bu suretle köylünün bedenen ve vasıta ile 
çalışabileceği hizmetler için para tahsis ve sarf-
olunamaz. 

Giderler 

MADDE 94c— Köy parasının mecburi ola
rak harcanacağı yerler şunlardır: 

1.- Köy muhtarının ve köy işlerinde kullanı
lacak vazifelilerinin köy meclisince tesbit edilen 
aylık,: yıllık, ve yollukları, huzur hakkı ve za
ruri masrafları, (bu masraflar 500 nüfusa ka
dar köylerde imece haraç bütçe tutarının % 50 
sini ve 500 den yukarı.köylerin % 40 nr geçe
mez. 

Köy meclisi ve ihtiyar heyeti azalarına bu 
kanuna-tevfikan yapacakları hizmetlerden' do-
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layı hiçbir ücret, masraf ve huzur hakkı veril
mez. Ancak uzak mesafeler için nakil vasıtası 

• -üGreti ile bilirkişilerin zaruri masrafları ve bir
lik başkan ve azalarına tüzükleri gereğince ve
rilmesi kararlaştırılan huzur hakları bunların 
dışındadır;) 

2. Köy idare masrafları; 
3. Programlı köy işleriyle teşebbüsleri; 
Tesis ve işletmelerine lâzım olan para, (pa

ra, ayniyat ve imece) 
4. Karşılığı mevcut iken ödenmiyen köy 

borçları; istikraz taksit ve faizleri, 
5. Köye ait mülklere vakıfların vergi, tamir, 

sigorta ve bakım masrafları, 
6. Yol, geçit ve köprülerin, su taşmalarına 

karşı yapılan setlerin daimî tamirleriyle sokak, 
su boruları ve çeşmelerin ve benzeri işlerin ida
me ve muhafaza masrafları, 

7. Bütçenin tasdikmdan sonra yapılacak 
' değişiklikleri ve zuhur edecek fevkalâde mas
rafları karşılamak üzere bütçede gösterilen ge
lirin en çok yüzde üçünü geçmemek şartiyle ko
nulan ihtiyat ödenek, 

8. 90 ncı maddeye göre tesis olunacak köy 
fonundan aynı maddenin B fıkrasına göre her 
köy adına .bankalarda bir yıl içinde biriken. 
fon miktarı üzerinden 4759 numaralı Kanunun 
2 nci maddesinde gösterilen sermaye hesabına 
ve tüzel kişilik adına İller Bankasınca alınacak 
köy idareleri % 5 sermaye payı. 

Bütçenin tekemmül edememesi hali 

MADDE 95. — 
1. Köy bütçeleri, köy meclisinin Ocak ayı 

toplantısında görüşülüp 56 ncı maddeye göre 
tasdik edildikten sonra Mart ayı başında yürür
lüğe girer. Bütçenin her hangi bir sebeple te
kemmül edememesi halinde ikmaline kadar es
ki yıl bütçesinin uygulanmasına devam edilir. 

2. Mülkiye âmirinin yazılı ikazına rağmen 
köy meclisinin Ocak ayı sonuna kadar bütçeyi 
yapmaması halinde vali veya kaymakamın gön
dereceği bir memur marifetiyle yaptırılacak in
celeme sonunda köyün iş programlan ve geçmiş 
senelerdeki bütçeleri göz önünde tutulmak ve 
yalnız mecburi masraflar alınmak suretiyle 
kaza idare kurulları tarafından köyün bütçesi 
yapılarak valilik makamınca tasdik olunur. Bu 
maksatla köye gönderilen memurun zaruri mas

rafları 6 ncı maddenin son fıkrasına göre fon
dan verilir ve 129 ncu maddeye göre bütçeyi 
yapmıyanlara mütesaviyen ödettirilir. 

Resim ve Karcı verilmeksizin ruhsatsız açılg/n,^ 
yerler 

MADDE 96. — Kanunen köyün ruhsatına 
resim ve vergilerine tâbi iken ruhsatname almak
sızın ve Köy Vergi, Resim veya' Ruhsat Resmi
ni verilmeksizin yapılan işlerden ve açılan yer
lerden dolayı köy karar ve yasaklarına göre ge
rekli para cezası alınmakla beraber Ruhsat Res
mi bir misli fazlasiyle tahsil olunur. 

Bu ceza ve tahsilat umumi hükümlere göre 
yapılacak takibata mâni değildir. 

KISIM : XIV 

Köy vakıfları 

Köy vakıflarının idarsi 

MADDE 97. — Gelirleri münhasıran köy 
camilerine veya köyde yapılması meşrut diğer 
hayır işlerine tahsis edilmiş olunan vakıflar, is
ter aynı köyde ve ister başka bir köy, kasaba, 
yahut şehirde olsa dahi hukuki varlığı muhafaza 
edilmek şartiyle hayratın bulunduğu köy idare
lerince idare ve temsil olunurlar. Vakfın birkaç 
köyde hayratı bulunursa birlik hükümlerine 
göre veya bu köy idarelerinin müştereken karar
laştıracakları esaslar dâhilinde idare olunurlar. 

Vakfedilmiş olan paralar, Vakıflar 'Genel 
Müdürlüğünce nemalandınlarak yıllık faizlerin
den % 10 idare ve tahsil masrafı alındıktan son
ra geri kalanı köy idaresine verilir. 

Memauç ve mazbut vakıfların idaresi 

MADDE 98. — Gelirleri, köy camileri veya 
köyde yapılması meşrut hayır işleriyle birlikte 
o köy ile ilgisi bulunmıyan hayır işlerine de tah
sis edilmiş olan vakıflarla gelirlerinin belli bir 
kısmı veya fazlası bir hizmet karşılığı olmaya
rak vâkıfın evlâdından olan mütevellilere veya 
vâkıfın evlât ve akrabalarına veyahut başka 
kimselere tahsis edilmiş olan vakıflar, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü veya mütevellileri tarafından 
idare edilerek senelik gelirlerinden köye düşen • 
hisse köy sandığına ödenir. 

ı 
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Mazbut vakıflar arasına alınarak 'bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köylere 
devredilmiş olan vakıfların durumlarının yu
karda yazılı şartlara uygun olup olmadığına ba-
kılmıyarak köy idareleri tarafından idare edil
melerine devam olunurlar. 

Vakıf gelirlerinin bütçede gösterilmesi ve sarfı 

MADDE 99. — Yukanki maddelerde sözü 
geçen vakıfların gelirlerinden doğrudan doğruya 
köy idaresince tahsil olunanlarla Vakıflar Genel 
Müdürlüğü veya mütevelliler tarafından köy san
dığına yatırılacak hisseler ile bu vakıf şartlan 
dairesinde yapılması gerekli masraflar bütçenin 
gelir ve gider kısımlarında ayrıca gösterilir. 

Vakıf gelirleri, vakıf şartları haricinde sarf 
olunamaz. 'Aksi halde (129) ncu madde hüküm
leri tatbik olunur! * 

Vakıf gelirlerinin fazlası 

MADDİ 100. — Vakfın geliri giderinden faz
la olursa bu fazlalık, vakfın maksatlarına uy
gun masraflara sarfedilmek üzere bankada bu 
namda açılacak hususi bir hesaba yatırılır. 

; * . • • • 

Belediye ieşkilâtı kurulan köylerdeki vakıflar 

MADDE 101. — Belediye teşkilâtı kurulan 
köylerdeki vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
devredilerek köy camileri hakkında 5634 sayılı 
Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri tatbik olunur. 

Vakıfların denetlenmesi 

MADDE 102. — Köy vakıfları en büyük mül
kiye âmirleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
denetlenir 

Vakıf mezarlıklar 

MADDE 103. — Vakıflara ait olan umumi 
mezarlıklar bütün hak ve vecibeleriyle köy idare
lerine aittir. Devredilmemiş olanları varsa köy 
idareleri bu yerleri devren alıncaya kadar satıl
ması yasaktır. . 

Köy Kanununun yayımından evvel vakıflarca 
taksitle satılan mezarlıkların henüz tahsil olun-

.mıyan taksit bedelleri de köy idarelerine aittir. 

KISIM : XV 

Kamulaştırma işleri , ' 

Kamulaştırma maksadı 

MADDE 104. — Gerek bu kanunda ve ge
rekse diğer kanunlarda yazılı köye ve köylüye 
faydalı işleri yapmak için köy sınırları içindeki 
taşmamıyan malların satın. alınması, uyuşula-
madığı takdirde değeri verilerek kamulaştırıl
ması caizdir. 

Kamulaştırma kararı 

MADDE 106. — Köy meclisi işin köye ve 
köylüye faydalı olduğunu görürse teklif ve ra
poru inceliyerek malın değerini tâyin edip sa
tın alınmasına veya kamulaştırılmasına karar 
verir.. 

Kamulaştırma kararlarına itiraz 

MADDE 107. — Köy meclisinin kamulaş
tırılma kararlarının 56 ncı madde gereğince ke
sinleşmesinden sonra kamulaştırma karar ve de
ğerleri mal sahiplerine yazı ile tebliğ olunur. 
Buna karşı sahipleri isterlerse hem kamulaştırma 
bedeline ve hem kamulaştırmanın köye faydalı 
olmadığı hususuna, tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün zarfı ad a kaymakam veya valiliğe yazı 
ile müracaat etmek suretiyle itiraz edebilirler. 
Bu itirazlar idare kurullarınca incelenir ve 1 ay 
içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Kamulaştırılmada usul 

MADDE 105. — İhtiyar heyetleri yukar
da yazılı maddedeki maksatla bir \er in satın 
alınmasına veya kamulaştırılmasına lüzum gö
rürlerse köyde bu işlerden anlıyanlardan ayı
racakları şahısların adlarını bir liste halinde 
tesbit ederek bunların arasından kura ile iki 
kişi ve kendi aralarında bir âza seçmek suretiyle 
üç kişilik bir kurul teşkil ederler. 

Satmalmacak veya kamulaştırılscak taşm-
mıyan malların kıymeti bu kurul tarafından 
takdir edilir, kurul; malın sahibini, cinsini, öl
çüsünü, yerini ve kıymetini gösteren bir rapor 
hazırlıyarak imzalar. İhtiyar heyeti bu raporu 
kendi teklif yazısiyle beraber köy meclisine 
verir. 
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Kamulaştırma kararlarının icrası 

MADDE 108. — îtiraz vâki olmamış ise köy 
meclisi kararının ve itiraz edilmişse idare kuru
lunun tasdik kararının tebliğ gününden itibaren 
45 gün içinde mal sahibi kamulaştırılan yeri veT 
ya yapıyı boşaltmaya ve teslime ve takririni ver
meye mecburdur. Aksi takdirde bedeli Millî ban
kalardan birine yatırılmak suretiyle zabıta mari
fetiyle boşaltılıp köy muhtarına teslim edilir ve 
köy meclisi ve idare kurulunun kararma daya
nılarak da tapu dairesince köy namına teslim ve 
tapu senedine bağlanır. 

Kamulaştırılan mahn sahibine iadesi 

MADDE 109. — Kamulaştırılan mal üç sene 
zarfında kamulaştırma maksadına tahsis olun
mazsa sahibi kamulaştırma bedelini vererek malı
nı geri almak hakkını haizdir. 

Hazine, özel idare ve vakıflara ait kamulaştırıl
ması icap eden yerlerin alınması 

MADDE 110 .̂— Kamulaştırılacak olan taşı-
namıyan mal, Hazineye, özel idareye, belediyeye 
veya vakıflara ait olduğu takdirde 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 66 ncı 
maddesine göre muamele yapılır. Ancak mezkûr 
kanunun 28 nci maddesine göre kurulacak tak
diri kıymet komisyonlarına kamulaştırma yapı
lacak olan köyün muhtariyle köy meclisince se
çilmiş bir âza iştirak eder. 

KISIM : XVI 

Köylerarası ortak işler ve birlikler 

Birlik kurulması 

MADDE 111. — Muhtelif köyleri alâkadar 
eden veya birkaç köy tarafından müştereken yü
rütülmesi ve düzenlenmesi icap eden işler olursa 
ilgili köy ihtiyar heyetleri kendi aralarından ve
ya bu köy ihtiyar heyetlerinden her hangi birinin 
müracaatı üzerine vali veya kaymakamın emriyle 
tesbit edecekleri bir köyde en yaşlı muhtarın baş
kanlığında toplanarak bu işin nasıl görüleceğini 
kararlaştırırlar ve keyfiyeti bir tutanakla tesbit 
ederler. Bu tutanakta şunlar yazılır: 
. • 1. Toplantının kimin başkanlığı altında, ne

rede, hangi tarihte başladığı ve bittiği; 
2. Toplantıya katılan köylerle bunların muh

tar ve ihtiyar heyeti âzalarının adları; 
3._ Birliğin yapacağı işle birliğe dâhil köy

lerin her birine düşen hizmet ve mükellefiyetleri; 
4. Birliğin merkezi, hangi tarihte faaliyete 

geçeceği, devamlı değilse müddeti. 

Birlik tutanağının tetkik ve tasdiki 

MADDE 112. — Yukardaki esaslar dairesin
de düzenlenecek ve toplantıya iştirak eden muh
tar ve azalar tarafından altı imza edilecek olan 
tutanağın birer örneği toplantıya iştirak eden: 
köy temsilcilerine verilir. , 

Alâkalı ihtiyar heyeti bunun aynını koy 
karar defterine geçirerek aslma uygunluğunu 
tasdik eder ve tutanağı hemen köy meclisine 
verir. Tutanağı alan köy meclisleri içtima ha
linde değilse fevkalâde toplanarak varılan ne
ticeyi kanunlara ve köylerin müşterek menfaat
lerine uygun bulduğu takdirde en geç fodr ay 
içinde tasdik eder.; 

Etmezse sebeplerini birer birer açıklamak 
suretiyle mahallin en büyük mülkiye âmirine 
bildirir. Mülkiye âmiri kendi mütalâasını da 

, kaydetmek suretiyle işin vilâyet daimî komis
yonunun hakemliğine havale edilmesini validen 
ister. 

İtiraz halinde yapılacak muamele 

iMADDE 113. — Hakemliğine baş vurulan 
vilâyet daimî komisyonu ileri sürülen mucip 
sebepleri 15 gün içinde tetkik ederek müşte
rek hizmetin başarılması ve birliğin teşekkülü 
için tutanağı tasdik etmiyen köylerin de bir
liğe katılmalarını lüzumlu ve^ zaruri görürse 
bu köylerin de birliğe girmelerine karar verir. 
Daimî komisyonun kararma karşı söz yoktur. 
Her köy buna uymak mecburiyetindedir. 

Birlik tüzüğünün tanzimi, heyet ve başkan 
seçimi 

MADDE 114. — 112 ve 113 «ıcü maddelere 
göre 'kesinleşecek kararın tebliği üzerine on beş 
gün zarfında birliğe girecek olan köylerin ih
tiyar heyetlerinin seçilmiş azaları birlik mer
kezi ittihaz edilen yerde (toplanarak birliğin 
tüzüğünü yaparlar ve bu tüzüğü uygulıyacak 
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ve köy ihtiyar heyetine ait hak ve salâhiyet
leri-kullanacak olanı 3 - 5 kişilik birlik heye
tini teşkil ederler. Bu heyette birliğe ait işler- -
de muhtar salâhiyetini haiz olmak üzere içle
rinden birisini başkan seçer. 

«t 

Birlik Tüzüğüne girecek hususlar 

MADDE 115. — Birlik Tüzüğü 111 nci mad
dedeki tutanakta yazılı hususlardan başka aşa
ğıdaki hususları ihtiva eder : 

A) Birliğin idare, idame, işletme, denetle
me işlerinin ne suretle yapılacağı ; 

B) îşin mahiyetine göre istihdam edilecek 
fen ve idare adamlariyle bunların tâyin ve is
tihdam şekilleri; 

C) Birlik Başkanı ile azalarına huzur hak
kı verilip verilmiyeceği, verilecek ise miktarı 
ve şartları; 

Ç) Birliğin müddetinin bitmesi veya infi
sahı hâlinde birliğe ait malların ne suretle tas
fiye edileceği; 

D) Birlik Meclisinin toplanma zamanları; 
E) Heyet âzalığmın inhilâli halinde yerle

rine ne suretle seçim yapılacağı; 
F) Birlik hizmetlerinden birliğe dâhil köy

lerin ne suretle istifade edecekleri; 
G) Birlik bütçesinin tanzim şekli; 
H) Birlik gelirin % kaçının idare ve per

sonel masraflarına ayrılacağı. 

Birlik Meclisinin vazife ve Salâhiyetleri 

MADDE 116.'— Birlik Meclisi vazifesi; bir
liğe dâhil köyler ihtiyar heyetlerinin seçilmiş 
âzalarının iştirakiyle vücuda gelen umumi he
yet tarafından görülür ve Köy Kanununun köy 
meclislerine tanıdığı hak ve yetkiler birlik mev
zuuna giren işlerde bu meclis tarafından kulla
nılır. 

Kararlara riayet mecburiyeti 

MÂI>I>E İ l i . — Kesin olarak karara bağla
nan veya 56 ncı maddeye göre tasdik edilen 
işlerin köy programına v alınması, karşılığının 
köy bütçesine konulması ve birlikçe kararlaştı
rılacak zamanda birliğe ödenmesi ve birlik mec
lis veya heyetince verilen kararlara ve ittihaz 
olunan tedbirlere riayet olunması mecburidir. 

( S . Saj 

Mütehassıslardan istifade 

MADDE 118. — Lüzumu halinde birliklerin 
yapacakları toplantılara istişari mütalâa ver
mek üzere mülkiye âmirlerinin emriyle lüzumlu 
mütehassıslar iştirak ettirilir. 

Birliğin hükmi* şahsiyeti iktisap etmesi 

MADDE 119. — Yukardaki esaslara göre 
tanzim edilecek olan birlik tüzüğü 56 ncı mad
deye göre kesinleştikten sonra birlik hükmi şah
siyeti iktisap eder ve birlik işlerine giren mev
zularda bunların köy hükmi şahsiyetine tanıdı
ğı hak, salâhiyet ve imtiyazlardan birliğin de
vamı müddetince birlikler de faydalanırlar. 

Belediye ve özel idarelerle iştirak hali 

MADDE 120. — Yapılacak iş aynı zamanda 
belediyeleri veya özel idareyi alâkadar eder ve 
bunların iştirakiyle halledilmesi lâzımgelen bir 
iş olursa bu idareler için kabul edilen hususi 
hükümlere göre hareket olunur. 

Birliklerde câri olacak hükümler 

MADDE 121. — Köy meclisi ve ihtiyar he
yeti toplantılarına, bütçe ve kadroların tanzi
mine, memurların intihap, tâyin, tecziye ve tal
tiflerine ve işten çıkarılmalarına, köy program
larının yapılmasına, kararların ittihaz ve tas-
dikma ve itiraz ve muhase.be usullerine dair 
köyler için kabul edilmiş olan usul ve kaideler 
köy birlikleri mevzuuna giren ve birlik tüzüğü 
dışında kalan işler hakkında da aynen uygu
lanır. 

Birlik işlerinde mülkiye âmirlerinin Vazife ve 
salahiyeti 

MADDE 122 .<— Vali, kaymakam, nahiye 
müdürleri 111 nci maddede yazılı işlerin birlik
te yapılması için koy muhtar ihtiyar heyetleri
ne her zaman tavsiyede bulunurlar. Kurulacak 
olan birlik muamelâtını da bizzat veya bilvası
ta kontrol etmek suretiyle birliğin gayesi hari
cine çıkmasına mâni olacak her türlü tedbirleri 
alırlar. 
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KISIM : XVII 

Kararlara kargı itiraz 

İtiraz usulü ve tetkik mercileri 

'MADDE 123. — Kanımda itiraz şekli ve 
mercii gösterilmiyen ve nihai olmıyan köy mec
lisi ve ihtiyar heyeti kararlarına karşı ilân ve
ya tebliğ tarihinden itibaren menfaati bozulan
lar 15 gün içinde kaza idare kuruluna itiraz 
edebilirler. 

ı * 

İtirazlar köy muhtarı vasrtasiyle yapıldığı 
.takdirde itiraz edene mühürlü bir vesika ve
rilir. 

Kaza idare kurulu işi 15 gün * içinde inceli-
yerek bir karara bağlar. Vali veya kaymakam 

.lüzum görürse( Yangın, su baskını, deprem, çö
küntü halleri hariç) idare kurulu karar verin
ceye kadar icrayı durdurabilir. İlce idare kuru
lu kararma razı olmıyanlar vilâyet idare kuru
luna baş vurabilirler. Vilâyet idare kurulu 
kararları kesin ve nihaidir. 

Köy muhtarı da kanuna veya köy yararına 
uygun bulmadığı ihtiyar heyeti kararlan aley
hine köy meclisine ve köy meclisi kararları aley
hine de kaza idare kuruluna bu müddet içinde 
itiraz edebilir. . 

. Vali 'veya kaymakamın itiraz salaliiyeti 

MADDE 124. — Teftiş ve murakabe sırasın
da her hangi bir suretle vazife ve kanuni yetki 
dışında veya kanun ve nizamnamelere aykırı 
olarak ittihaz edildiği görülen, öğrenilen, kazai 
olmıyan veya temenni mahiyetinde bulunmı-
yan köy kararları vali veya kaymakamın isteği 
ile bağlı oldukları kaza idare kurullarınca tetkik 
olunur. 

Kanunsuz*-adi -veya, fevkalâde toplantılar 
haricinde verildiği anlaşılan kararlar hüküm
süz sayılır. 

Bu kararlar aleyhine ilgililer dilerlerse vi
lâyet idare kuruluna baş vurabilirler. 

Vilâyet idare kurulunun kararı nihai ve ke
sindir. -

83 — 
. KISIM : XVIII 

Köy ihtiyar heyetinin uzlaştırma yetkileri 

Uzlaştırma 

• MADDE 125. — 100 liraya kadar.alım, sa
tım, kira, ücret, ödünç para, mal ve saireden do
ğan uyuşmazlık halleriyle çiftçi mallarına bu 
miktarı geçmiyen zarar ve ziyan vukuunda ih
tiyar heyeti iki tarafı çağırarak sulh etmeye ça
lışır. Uzlaşma olursa hususi defterine yazıla
rak altı uzlaşanlar ile köy ihtiyar heyeti, tara
fından imzalanır, tmza atamıyanlar mühür ve
ya parmak basarlar. Tarafların uyuşamanıa-
ları halinde ihtiyar heyeti; iki taraf muvafakat 
ederse işi bitirmeyi üzerine . alarak köyün- gele
neklerine ve halin icaplarına göre bir karar ve
rir. ° _ 

Bu kararlar da yukarda yazıldığı gibi def
tere geçirilir ve imza edilir. Taraflardan biri 
imza etmek istemezse bu hal deftere işaret olu
nur. Bu kararlar; ilgililer tarafından öğrenil
diği tarihten itibaren 45 gün içinde umumi hü
kümlere göre yetkili mahkemelere dâva açılma
dığı takdirde kesinleşir. 

KISIM : XIX • 

Ceza hükümleri 

Köy vazifelilerinin suçlarından dolayı takibat 
usulü 

MADDE 126. — Muhtarın, köy meclisi ve 
ihtiyar heyeti âzalarının, koy vazifelilerinin ve 
köy birlikleri başkan ve âzalarının bu kanunla 
diğer hususi kanunların tesbit ettiği haller dı
şında kalan suçlarından dolayı haklarında umu
mi hükümlere göre soruşturma ve koğuşturma 
yapılır. Bunlar hakkında T. C. Kanununun me
murlar hakkındaki hükümleri ve irtikâp, rüş
vet, ihtilas ve zimmete para geçirme, memuriyet' 
vazifelerini suiistimal suretiyle kaçakçılık, köy 
artırma ve eksiltmelerin ve alım satımlarına fe
sat karıştırmak suçlarını işlemeleri halinde de 
memurlar hakkındaki takip usullerine tâbi tu
tulurlar. 

( S. Sayısı : 117 ) 
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Koy matlarının korunmasında mesuliyet 

MADDE 127. — Köy sınırlarına, sularına 
orta mallarına, ve müşterek tesislere yapılan 
müdahalelere müsamaha gösteren ve bu müsa
maha neticesi köyün orta mallarının bir kısmı
nın veya tamamının hususi şahısların ellerine 
geçmesine veya zarar görmesine sebebiyet ve
ren ve bunları vaktinde yetkili mercilere ihbar 
etmiyen köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları 
hakkında vazifesini ihmal edenler gibi kanuni 
kovuşturma yapılır ve vâki zarar 129 ncu mad
deye göre bunlara ödettirilir. 

Malî islerde mesuliyet 

MADDE 128. — 88, 89 ve 96 ncı maddelerde 
gösterilen gelirlerin bütçede noksansız gösteril
mesi, tahakkuk ve tahsil edilmesi mecburidir. 
Bu mecburiyete aykırı hareketlerle bütçeye gir
meden veya bütçeye tahsisat konmadan veya 
kanunda gösterilen usul ve şekillere riayet edil
meden masraf yapmak veya resmî sıfat, kanuni 
salâhiyet ve mezuniyet dışına çıkarak her ne iş 
için olursa olsun yolsuz veya makbuzsuz para 
toplamak suçtur. Bu suçu işliyenler T. C. Ka
nununa göre cezalandırılmakla beraber köy 
hükmi şahsiyetinin zararları muhtarla muhasebe 
isterine bakan vazifeli köy adamından ve sarfı
nı kararlaştıranlardan 129 ncu maddeye göre 
ödettirilir. 

Koy muhtar ve vazifelüeriyle ihtiyar heyetinin 
malî mesuliyetleri 

MADDE 129. — Yukardaki maddede göste
rilen usul ve kaidelere riayet etmemek sure
tiyle köy menfaatini zarara uğrattığı görülen 
veya yıllık idare hesabiyle anlaşılan köy muh
tar ve vazifelüeriyle murakabe vazifesini za
manında yapmamak suretiyle bu zararların 
artmasına sebebiyet verdikleri tesbit olunan 
veya bu hareketleri 140 ncı madde mucibince 
yapılan kontrol neticesinde anlaşılan köy muh
tar ve ihtiyar heyeti azalarından köyün mâ
ruz kaldığı zararların ödettirilmesine köy mec
lisince karar verilir. Bu zarar Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan Hükümetçe kendilerinden 
tahsil olunarak köy sandığına yatırılır. 

Vazifelilere karşı suç işlemek 

MADDE 130. — Gerek Devlet ve gerek köy 
işlerini görürken veya gördükleri işten dolayı 
muhtara veya ihtiyar heyeti azalarına veya 
köy birlikleri başkan ve azalarına veya muh
tarın emri ile veya ihtiyar heyeti karariyle 
hareket eden köy vazifelilerine karşı suç işli
yenler Devlet memurlarına karşı suç işliyenler 
gibi ceza görürler. 

Muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına tatbik oluna
cak inzibati cezalar 

MADDE 131. — Vali, kaymakam veya na
hiye müdürü; muhtar ve ihtiyar heyeti âzaları
nın kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendileri
ne verilen köy ve Devlet işlerini yapmadıkları
nı anlarsa birinci» defasında bunları yazılı emirle 
vazifeye davet eder. , 

Bu işleri ikinci defasında, da yapmadıkları 
tesbit olunanlar hakkında mahallî idare kuru
lu karariyle 5 liradan 25 liraya kadar para ce
zası uygulanır. 

İdari kurulların bu kararları kesin ve ni
haidir. Bu cezalar Tahsili Emval Kanununa gö
re Hükümetçe tahsil ve köy sandığına yatırılır. 

Vazifesini yapmamakta ısrar eden muhtar 

ıMADDE 132. — 131 nci maddeye göre ceza 
gören muhtar vazifesini yapmamakta yine ıs
rar ederse idare kurulu karariyle muvakkaten 
yan yeni muhtar ve ihtiyar heyeti âzalama eski 
işten el çektirilerek düzenlenen evrakı derhal 
C. Müddeiumumiliğine tevdi olunur. Mahkû
miyeti halinde muhtarlık sıfatı kalkar. Ceza
sının tecili bu hükmün ıtatbikına mâni olmaz. 
Bu suretle muhtarlığı kalkan kimse aynı dö
nem içinde yeniden muhtarlığa seçilemez. 

Beraet eden muhtar kendiliğinden vazifesi
ne başlar. 

* Devir vermiyen muhtar ve ihtiyar heyeti 

- MADDE 133. — Seçim neticesinde işe başlı-
yan yeni muhtar ve ihtiyar heyeti azalarına eski 
muhtar ve ihtiyar heyeti azaları 40 ncı madde 
gereğince zamanında devir vermezlerse vali ve
ya kaymakamın Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
bildirmesi üzerine bunlar hakkında T. C. Ka
nununun 526 ncı maddesi uygulanır. 

( S. Sayısı : 117 ) 

:'^55S; 

. 



Emir ve yasaklara riayetsizlik 

MADDE 134. — Köy ihtiyar heyeti veya 
muhtarın kanun, tüzük ve yönetmelik hüküm
lerine göre kendilerine tevdi olunan Devlet ve 
kay işlerinin görülmesi için ittihaz ettiği karar
ları ve kanuna uygun olarak verilen emirleri, 
yasakları dinlemiyenlerden ihtiyar heyeti kara-
riyle.l liradan 10 liraya kadar para cezası alı
nır, tekerrürü halinde ceza iki misline çıkarılır. 

Davete.icabet mecburiyeti 

MADDE 135. — ihtiyar heyeti veya muh
tar tarafından kanun, tüzük veya yönetmelikler
le, bildirilen her hangi bir iş hakkında çağırılan
lar bu çağrılış üzerine gitmeye, bildiklerini söy
lemeye mecburdurlar. Bunu mazeretsiz yapmı-
yanlar- ihtiyar heyetince 1 liradan 5 liraya kadar 
para cezasına çarptırılır. 

Başıboş bırakılan hayvanlara ait ceza 

MADDE 136. — Muhtar ve ihtiyar heyeti 
mahallî âdet ve teamülü hilâfına başıboş bıra
kılan hayvanların cinsine göre beheri için sahip
lerine 10 .kuruştan 100 kruşa kadar para cezası 
alınmasına karar verir. Tekerrürü hainde ceza 
iki kat alınır. Bu karara kaşı söz yokur. 

ESİM :XX 

icra ve haciz usulleri 

Köye ait paraların ve alacakların tahsili 

MADDE 137. — Köyce tahsil edilecek vergi, 
resim, harç, ücret ve ceza paraiıafını ve köy ih
tiyar heyetince uzlaştırma yoliyle verilen ka
rarlara göre ödenmesi icabeden para veya mal
ları vaktinde ödemiyenlerden bu para veya mal
lar aşağıdaki usullere göre tahsil olunup bunlar
dan köye ait olanlar sandığa, şahısların alacak
ları da, senet karşılığında sahiplerine verilir. 

1. Borçluya 10 gün zarfında borcunu öde
mesi için muhtar tarafından ödeme emri.tebliğ' 
olunur. Köyler arasındaki tebligat ilgili köy 
muhtarları, şehir ve kasabalardaki tebligat en 
büyük mülkiye âmiri vasıtasiyle yapılır. 

2. Yapılan tebligat, karar mündericatma mu
halif veya noksan olduğu veyahut borç ödenmiş 

( S. Saj 

bulunduğu takdirde ilgililer bu, hususlar» -toun-
hasır kalmak şartiyle 10 gün içinde' ihtiyar he
yetine itirazla takibatın durdurulmasını- istiye-
bilirler. itirazın 10 gün içinde tetkik v« karara 
bağlanması şarttır. Bu karara, kadar ierar gem 
bırakılabilir. 

3. itirazın reddi halinde veya 10 günlük' 
müddetin bitiminde ödeme emri icra mevkiin» 
konuı. * 

İcrada stra 

4. icrada şu sıra güdülür: 
A) Nafaka ile dul ve yetim maaşları hariç 

olmak üzere maaş, ücret, kira gibi para gelir
lerinden borçlunun ve ailesinin geçimine lâzım 
olandan fazlası, (Haciz edilecek miktar bunların 
dörtte birinden az olamaz): 

B) Borçluya veya cezalıya ve ailesi*efradina 
: lâzım olandan gayn ev eşyası; 

C) Borçlunun faz-la ev - eşyası 'fonranmar :v& 
ya alman eşya borcunu ödemezse taşınabilen*$& 
ğer mallar;, 

D) Taşınabilen başka mallar yoksa* tarla, ve 
bahçe gibi taşınamıyan maUaa*: satıHmak sme* 
tiyle alacak tahsil olunur. 

5.- Kendisine veya ailesi effadma kifayet 
edebilecek odaları ve müştemilâtı havi >«v vetey-
vanlarma. yetişecek ahır ve samanlık, kendisinin 
ve ailesinin geçimi için lâzım olan ve iskân isttin-
kakmdan aşağı düşmiyecek toprakter^e bir se
nelik ailesinin yiyeceği ve tohumluğu ve sftnafr 
kârlara sanatları için gereken dükkân, bina ve 
aletleri, dört senelik mahsulü ve kirası borca ye
tişen malları ile çiftçinin çift ve hayvanları, alet 
ve vasıtaları satılamaz, 

6. Haczedilmiş taşınabilen eşya ve mallar 
haciz gününden başlıyarak üç gün içinde ihti
yar heyeti tarafından köyde veya uygun görü
len civardaki bir pazarda, kasabalarda da bele
diye encümeni vasıtasiyle ve açlk artana, ile. sa
tılır. • ' . . 

Satış parasının köy borcuna ve naçiz masraf
larına yetecek kadarı alacaklı köy sandığına 

, yatırılır. , kalanı da mal sahibine, verilir. 
Malın satışa çıkarılması üzerine borçlu «atı

şa kadar borcunu veya masrafını öderse malı 
geri verilir. 

7. Taşınamıyan mallar 21 ;gün müddetle 
malın bulunduğu köyde bağlı olduğu kaza mer
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4şzEaâe ve civar pazar w köylıerde mûtat vasi-. 
tâlarla ilân olunmak suretiyle satışa çıkarılır, 
Bu müddetin sonunda sürülen peyler kâfi görü
lürse 10 gün müddetle askıya almir ve tekrar 

^ilân olunur. 10 gün bitince en çok pey sürene 
satılır. 

8. Pey sürenlerden ihtiyar heyetince tak
dir edilmiş bedelin % 10 u miktarında pey 
akçesi alınır. Müddetin sonunda en fazla pey 
sünen malı almaktan vazgeçerse pek akçesi köy 
sandığına emaneten irat kaydolunarak borçlu
nun borcuna mahsup edilir. 

Birinci; defada mala talip çıkmazsa artırma 
aynı suretle tekrarlanır. 

-9. Satılan şeylere köy ihtiyar'heyetleri ve
ya encümen azaları doğrudan doğruya kendi
leri ; vieya başkaları vasıtasiyle pey süremezler 
ve satın alamazlar. 

10. Haciz kararları köylerde muhtarlar ve
ya memur edecekleri (ihtiyar heyeti azaları ka
saba ve şetıirlerde belediye 'başkanları veya va
zifelendirecekleri 'belediye memurları tarafın
dan icra olunur. 

Devle t; özel idare memur ve müstahdıemle-
ripin maaş Ve ücretlerine ait haciz kararları 
kaymakam veya valilik yoliyle %u idarelerin 
saymanlıMarınca infaz *olunur. 

Tapuya tescü 

MADDE 138. — K% ihtiyar heyetince verd-
le» haciz jfcaraırları o malın satılamaması için ve 
satîş tutanağı taşinâmıyan maların tapuca tes
cili için vali veya kaymakamlar tarafından 
Tapu Sicil dairelerine tevdi olunur. 

icrada d koyma 

MADDE 139. — ödeme kararını infaz eden 
murtar veya memur edeceği ihtiyar heyeti âzası 
ve belediye başkanı veya • memur edeceği zat 
satılacak mallara vazryed etmek üzere borçlunun 
evine ve müştemilâtına ve ağıl ve sair lüzumlu 
görülen yerlerine mahalle veya köy halkından 
birisinin iştirakiyle girebilirler. Mümanaat halinr 
de köy ve şehirde, köy ve belediye zabıtasmca zor 
kullanılır. Gerekirse en büyük mülkiye âmirinin 
emriyle jandarma ve polis kuvvetleri de yardım 
eder. 

KISIM : XXI 

Çeşitli, hükümler 

Köy işlerinin ve muamelâtının.teftiş ve 
murakabesi 

MADDE 140. — Vali, kaymakam ve nahiye 
müdürü köy idarelerinin mesaisin^ defte*; ve 
kayıtlarını ve umumi durum ve varlığını göste
ren koy kütüklerini devamlı surette teftiş ve mu
rakabe ederler. Bu iş köye vaziMi olarak gönde
rilecek memurlara da .verilebilir. Bu memurlar 
verilen vazifeyi yapmakla mükelleftirler. 

Cumhuriyet müddeiumumileri de vazifeli ola
rak köye gittiklerinde veya makamlarına getirt
mek suretiyle uzlaştırma, evlenme ve nüfus def
ter ve muamelâtını her yıl içinde incelerler. 

Tetkik sırasında görülecek bütün noksanlar 
köy teftiş defterine yazılır ve takip edilir. 

Kurslar 

MADDE 141. — Seçim yenilendikten sonra 
köy işlerinin müsait olduğu bir mevsimde köy 
muhtar ve vazifelerine bu kanunla diğer kanun
ların kendilerine yüklediği vazifeleri öğretmek 
maksadiyle vali veya kaymakamların memur ede
cekleri kimseler tarafından idare edilmek üzere 
kurslar açılabilir. Kurslarda Devlete, özel î&afe-

; ye, Belediyeye ait binalardan ve bunlardan de-
mirbaşlariyle okulların ders araçlarından istifâde 
olunur. 

Devlet ve özel idare teşkilâtından yardım 

MADDE 142. — Köy programına .aJUnan iş: . 
lerin yapılmasında lüzum görüldüğü takdirde 
bunların keşif ve tetkiki, yerlerinin tesbiti,, 
plân, proje, keşif ve şartnamelerinin tanzimi, 
idare ve nezareti, fennî malzeme ve vasıtala
rın kullanılması için Devlet ve özel idare mü
hendis ve fen memurlarından istifade edilebi
lir. Bunların yollukları mensup oldukları daire 
bütçesinden verilir. Köy idareleri; icabında 
Devlete ve* özel idareye ait ner türlü malzeme 
ve vasıtalardan da faydalanırlar. 

Merkez kazası idare kurulu 

M&&MB 1$3. - ^ f e kanunda tea i&are ku
rullarına verilen vazifeler* bakmak üzere mm> 
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kez kazalarında vali muavininin başkanlığında 
defterdarlık vilâyet merkez saymanı, merkez 
hükümet tabibim millî eğitim memuru ile ziraat 
Öğretmeninden ibaret bir kurul teşkil olunur. 
Bu memurlar birden fazla ise kurula iştirak ede
cek olanı vali seçer. 

Yabancıların köylerde mülk edinememeleri 

MADDE 144. — Türkiye Cumhuriyeti1 tâbii
yetinde bulunmıyan; »hakiki ve hükmi şahıslar 
köylerde ve köy sınırı içindeki çiftliklerde gay
rimenkul edinemezler. Miras, vasiyet, hibe ve 
teberru gibi yollarla edinilmiş olan ayni mahi
yetteki mallar kanuni iktisap tarihinden itiba
ren bir sene zarfında sahipleri tarafından tas
fiye edilmediği takdirde Hazinece tasfiye edi
lerek bedelleri hak sahiplerine verilir. 

Köy sınırları dışında kalmakla 'beraber ida
re ve nezareti bir köye (bağlı bulunan arazi ile 
müstakil çiftlikler yabancı mülkiyeti bakımın
dan bu kanunun yasakları içindedir. 

Yabancıların köylerde ikameti 

•MADDE 145. — T. C. tâbiîyetinde olmıyan-
lar, köylerde ikamet etmek için İçişleri Vekâle
tinden resmi tezkere alacaklardır. 

Bu tezkerelerin verilip verilmemesi ve ikamet 
sürelerinin uzatılıp uzatılmaması İçişleri Vekâ
letine aittir. 

İhtiyar meclisleri salâhiyetinin ihtiyar heyetle
rine geçmesi 

MADDE 146. — Diğer kanunlarda köy ihti
yar meclisine verilmiş olan salâhiyetler bu ka
nuna göre teşekkül eden köy ihtiyar heyetleri 
tarafından kullanılır ve bu kanunlann mülga 
Koy Kanununa yapmış olduğu atıflar da yeni 
kanunun tekabül ettiği hükümler uygulanır. 

Koy mühürleri 

MADDE 147. — Köy Meclisi, köy ihtiyar he
yeti ve muhtar mühürleri içişleri Vekâletince 
tesbit edilecek numuneye göre yaptırılır. 

Bu kanunun öğretilmesi,;, 

MADDE 148. — Bu kanunun koy öğretmeni 
yetiştiren.müesseselerle.köy okullarında, imam 

ve hatip okul ve kurslarında öğrencilere öğre-
; turnesi mecburidir*. ' 

Bu okulların müfredat programları buna gö
re tanzim edilir. 

Bu kanunun bulundurulacağı yerler 

MADDE 149. — Btı kanunun köy konak ve 
konuk odalariyle kitaplığında ve köy okulunda 
bulundurulması mecburidir. 

Talimatname 

MADDE 150. — Bu kanunla ilgili bütçe ve 
muhasebe usulleri, artırma* eksiltme, ihale işleri 
ve kullanılacak defter, basılı kâğıtlar ve bütçe 
örnek ve formülleri İçişleri Vekâletince bir ta
limatname ile tesbit olunur. 

Kaldırılan kanun ve maddeler 

MADDE 151. — 442, 684, 1256* 2329, 2491, 
3664, 4114, 5672, sayılı kanunlarla 4081 sayılı 
ve 20 Temmuz 1330 tarihli Kır bekçileri kanun
larının ve 2459 sayılı Kanunun 5 ve 3202 sayılı 
Kanunun 50 nci maddelerinin köylere ait hü
kümleri, 3437 sayılr Kanunun 21, 4274 sayılı 
Kanunun 19, 5129 sayılı Kanunun 6, 5210 sayılı 
Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri, 353Ö sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin son fıkrası, 929 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesiyle 2 Temmuz 1330 
tarihli Taş ocakları. Nizamnamesine müzeyyel 
Kanunun 1 nci maddesindeki ocaklardan resim 
ve ücret almmıyacağına dair plan hükümlerin 
köy sınırı içindeki ocaklara taallûk eden kısım
ları ve diğer kanunların bu kanuna aykırı bü
tün hükümleri kaldırılmıştır. 

Geçici maddeler 

3000 den az nüfuslu belediyeler 

GEÇİCİ M A D D E 1. — B u k a n u n u n yürür 
lüğe girmesinden evvel teşki l edilmiş olan 3000 
den az nüfuslu belediyeler 12 nci maddeye gö
re di ledikleri zaman Belediye K a n u n u n d a k i hü? 
kümlere göre köy haline geçebilirler. 

Köy vakıfları :, 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Köy vakıf lar ına a i t 
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taşınabilen ve taşınamıyan mallar ve satış para
ları bu kanunim neşrinden itibaren en geç bir 
sene içinde ilgili köy idarelerine devredilir. 

Eskiden çizilmiş köy sınırları 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Mülga Köy Kanunu
na göre çizilmiş ve kesinleşmiş olan köy sınırları 
442 sayılı Kanunun kabul ettiği müddetler geç
medikçe değiştirilemez. , 

» 
Yeniden secini yapılması 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun neşrini 
takip eden Kasım ayında bu kanun hükümlerine 
göre yeniden seçim yapılır. 

Seçmen kütükleri olmıyan köyler 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Seçmen kütükleri tan
zim edilmemiş olan 150 den az nüfuslu köylerde 

yeniden köy seçmen kütükleri tesis edilir. 

Arazi Vergisi köy payı 
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Umumi arazi tahriri 

yapılıncaya kadar Arazi Vergisi matrahının ay
rıca iki misli üzerinden bu vergi nispetlerine 
göre - Arazi Vergisini tahsille mükellef daireler 
tarafından - köy payı tahsil olunur ve 90 ncı 
maddenin B fıkrasmda sözü geçen ÎÜer Banka-
•smdaki fona yatırılır. 90 ncı madde hükümleri 
bu madde hakkında da caridir. 

Kanunun yürürlük tarihi 
MADDE 152. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

Kanunu yürüten makam 
MADDE 153. — Bu kanun hükümlerini yü

rütmeye îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• ı « •» 
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