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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine atanmış bu
lunan Prof. ilhan Arsel'in sağlık durumu sebe
biyle vâki istifasının kabul edildiğine ve boşa
lan Kontenjan Senatörlüğüne Anayasa Mah
kemesi Başkanı Lûtfi Akadlı'nm seçildiğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Lûtfi Akadlı 
andiçti. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; 85 nci Birle
şimdi, iç işlerimize karşı tertiplenen plânlı mü
dahaleler ve bunun iştirakçileri hakkında ko
nuşmasında bahis konusu olan isim listesini 
açıkladı. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle diğer işlere takdimen 
görüşülmesine dair İçişleri Bakanı Vekili Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan ve Karma Komisyon 
Başkanı Turhan Kapanlı'nm önergeleri okun
du. kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 
Kuruluna üye seçiminin Çarşı ve mahalle bek
çileri kanunu tasarısının görüşülmesinden son
raya bırakılması hakkındaki Faruk Kmaytürk 

(Burdur) ve Ziya önder (Sivas) m önergesi 
okundu, kabul edildi. 

Gecekondu kanunu tasarısını görüşmek üze
re, tasarının havale olunduğu komisyonlardan 
ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
teşkiline dair imar ve iskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun önergesi okundu, kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'ya izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi okundu ve izin verilmesi kabul olun
du. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dilek ve beş arkadaşının, Türkiye'de, din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir poli
tikanın tesbitine yardımcı olunması amaeiyle bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi görü
şüldü ve genel görüşme açılması reddedildi. 

Başkan, memleketimizi ziyaret etmekte bu
lunan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Ger-
hart Schoeder'in Senatoda bulunduğunu bildir
di ve misafir Bakan alkışlandı. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı
nın tümü üzerindeki görüşmeler bitirildi. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı
nın görüşülmesine devam olunmak üzere, Ge
nel Kurulun 13 Temmuz 1966 Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanmasına dair önerge okundu, 
kabul edildi. 

13 Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Stm Atalay Nakit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay. 

KATİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbasmnca S. Üye) Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. 87 nei Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Mu§ Üyesi İsa Bingöl; Mu.fia husule 
gelen depreme ve Tabiî Âfetler Kanununun bi
ran önce Çıkarılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsa Bingöl gündem dışı 
söz istemiştir. Kendilerine söz veriyorum. 

İSA H1SAN BİNGÖL (Muş) — Saym Baş
kan, sayın senatörler; radyo ve gazetelerde 
muttali olduğumuz üzere dün gece saat 2 de 
hastahanelere sevk olunmuş yaralılardan ayrı 
olarak 14 vatandaşımız da Varto'nun Bağiçi 
köyünde dönüşü olmıyan yolculukta, ebediliğin 
hududunu aşmış bulunuyorlar. 50 köyden kati 
neticeler bekliyoruz. 

Büyük Milletime başsağlığı, Yüce Tanrıdan 
yaralılara âcil şifalar, vefat edenlere mağrifet 
dilerim. 

Muhterem senatörler; depremin her teker
rüründe huzurunuza gelmekten cidden eza 
duymaktayım. Ama ne çare İd, dert adamı söy
letir. 

Türkiye'mizde tedbirli olmanın, azimle, gay
retle çalışmanın bir Hükümet olarak da dertleri 
faalle kâfi olmadığından acı müşahedelerini dile 
getirterek çare bulucu mevkide olan ve kayıt
sız şartsız hâkimiyet makamı bulunan Yük
sek Heyetlerinizin tedbir almasını dilemek mec
buriyetinde kalmaktayız. 

Yılların acı tecrübelerinden ve feci neticele
rinden muazzep olan Hükümet, tabiî âfetlerde 
milletin muhtacolduğu âcil, ciddî ve zaruri 
yardımları lâyıkiyle yapabilmek maksadiyle 
7269 sayılı Tabiî Âfetler Kanununun birçok 
maddelerini tadil maksadiyle bir kanun tasarı
sı hazırlıyarak Yüksek Meclislere sunmuş, ay
rıca müzakere edilmiş, usulî her kademeden 
geçmiş ve nihayet ilân edilmesi beklenirken 
yine usul bakımından Meclisler arasında ihti
lâf hâsıl olmuş, kanunlar yeniden müzakere 
olunmak ve aynı merasimleri geçirmek üzere 
komisyonlara havale olunmuş bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, tabiî âfetler aman 
vermez, deprem ferman dinlemiyor, zaman da 
süratle geçiyor. Vatandaş perişan, yardım ve 
icraat bekliyor. Hükümet de kararnamelerle 
mesuliyet takabbül ediyor, hizmet götürmeye 
çalışıyor. Beri tarfta bizler de burada usul 
münakaşaları yapıyoruz. 

•Sizlerden ve Yüksek Meclislerin muhterem 
divanlarından istirham ediyorum, lütfetsinler 
usul müzakere ve münakaşalarını en kısa yol
da bitirerek millete faydalı kanunları hediye 
etsinler. 

Denin Hürmetlerimle. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/160; Cumhuriyet Sena
tosu 1/654) (S. Sayısı : 813) (1) 

BAŞKAN — Tasarımın görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

Hükümet, Komisyon.. Burada. Tümü üzerin-
doki görüşmeler bitmişti. Maddelere geçilmesi 
hulusunu oylarınıza arz ediyorum. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. İvedilik 'hususunu kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi şekli hakkında bir 
önerge verilmiştir. O. eri ab yormuşunuz Sayın 
Öztürkçine, önergenizi'? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Almı
yorum. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. Saym Öztürk-
ç.i'ncnin önergesi şu, olkııtuyorum : 

'Sayın Başkanlığa 
Bekçilerimizin muntazam olarak aylıkları

nı alabilmeleri için, değiştirme önergesi veril
miş olan maddeler üzerinde müzakere yapıl
masını, değiştirme önergesi verilmiyen madde
lerin de okunup kabul edilmesini saygiyle dile
rim. 

İstanbul 
Rifat Öztünkçine 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Sayın 
Öztünkçine birkaç tecrübe ve daha önce alın
mış kararlar gereğince çok sıkışık durumda, 
yani müddetleri geçmek üzere bulunan bâzı 
'kanunların görüşülme usulüne ait Parlâmento 
kanunları görüşme teıknik ve usulüne uygun ol
mayan fakat mecburiyet tahtında yapmak du
rumuna düştüğümüz bir görüşme şeklinin tat
bikini istemektedir. Müddet' bakımından sıkı
şık bir durum mevzuubahis değildir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — deri 
anyonum efendim. 

(1) 813 S. Sayılı basmayazı 12 . 7 . 1966 
tarihli 86 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerini g<> 
i i almışlardır. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Belediye hudutları içinde çaı-
şı ve mahalle bekçileri teşkilâtı kurulur. 

Bu teşkilât bekçi adayı ve bekçiden teşek
kül eder. 

Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve gi
derleri ile özel idare bütçesine bağlı ek bir 
bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri 
usulüne göre bu idarelerce yürütülür. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Artukmaç ve Sayın Kmaytünk söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh

terem arkadaşlar, mahallî idareler, yüksek ma
lûmları olduğu üzere, mahallî ve müşterek ih
tiyaçların tatmin ve tesviyesi için vücut bul
muş teşekküllerdir. Bu bakımdan genel zabıta
ya yardımcı olarak kurulan Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Teşkilâtının Devlet kadrosu içinde 
mütalâa edilmesi ve ücret bakımından da bun
ların genel bütçeye ithal olunması lâzımdır. Ni
tekim, Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma 
Projesi Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu 
ve 1903 yılında neşredilerek Parlâmentonun da 
saym üyelerine sunulan Merkezi Hükümet Teş
kilâtı Kuruluş ve Görevleri adlı kitabın 1(61 inci 
sayfasında «Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel 
zabıta içinde ve zabıta yardımcı sınıfı sayılma
lı, statüleri, görevleri, genel zabıta ile münase
betleri ve yetkileri düzenlenmeli bunlar ücret 
'bakımından da genel bütçeye ithal edilmelidir. 
Ücretleri, bina ve arazi vergilerine yapılacak 
bir miktar zam ile karşılanmak mümkündür şek
linde pek isabetli fbir mütalâa dermeyan edilmiş 
bulunmaktadır. îSözü geçen hu raporda 'bugün
kü Başvekilimiz Sayın Dejmirel'in imzası (bulun
maktadır. Bugünkü Emniyet Genel Müdürümüz 
'Saym 'arkadaşımız Hayrettin Nakiboğlu ise, 
.araştırma ekibine temsilci olarak katılmış bu-
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Ilınmaktadır. Bumu arz etmekten maksadım, Çar
şı ve Mahalle Bekçileri Kanununun hazırlanma
sında en büyük iştirak payı olan muhterem ze
vatın, önceden pek isabetli olarak ortaya koy
dukları ve imzalarını 'attıkları mütalâalarından 
rücu ederek beikçi teşkilâtını özel idare bütçesi
ne bağlamaları sebebini anlamak mümkün de
ğildir. îşin, bu tasarıda belirtildiği şekilde, özel 
idareye bağlı bırakılması, her şeyden önce ver
gi adaletini zedelemek, ve yıllarca şikâyet ko
nusu olan ve Anayasaya aykırı (bulunan salma 
sistemini ihya etmek mânasını tazammun eyle
mektedir. Şu duruma göre, birinci madde, hulku-
ka, hak ve nasafet kaidelerine tamanıiyle aykı
rı düşme'ktedir. 

Diğer taraftan 'birinci maddede bekçi teşkilâ
tının bekçi adayı ile bekçiden teşekkül ettiği be-
lirtilmektedi'r. Halbuki, 43 ncü maddeye göre, 
bekçi teşkilâtı, bekçi adayı, bekçi, bekçibaşı ile 
bu büro hizmetlerini yürütmekle görevli perso- I 
nelden terekküb etmektedir. Doğrusu da budur. 
Şu halde iki madde arasında çelişme vardır. Bu 
çelişmenin de giderilmesi lâzımdır. Bu sebepler
le yeniden gözden geçirilmesi için maddenin I 
komisyona iadesi gerekmeketdir, Yüce Senato
ya bunu arz etmek istiyorum, saygılarımla. 

Bu konuda bir de önerge veriyorum, itibar I 
edilmesini istirham edermi. I 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk ? Yok. 
Madde üzerinde baş'ka söz istiyen? Say m I 

Atayurt, Sayın Melen. Buyurun Saym Atayurt, I 
MEHMET ALÎ ATAYURT (Uşak) — Muh

terem Başkan, değerli senatörler, birinci mad- I 
dede bâzı değişiklikler teklif ediyorum: Madde I 
1, «Belediye hudutları içinde Çarşı ve Mahalle I 
Bekçileri teşkilâtı kurulur» Bu fıkra aynen kal- I 
malıdır. Ancak ikinci fıkrada, bu madde ile 22 | 
ve 43 ncü maddelerle ilgili bulunduğundan t 
«Bu teşkilât bekçibaşı, bekçi ve bekçi1 adayla- I 
riyle büro hizmetlerinde görevli personelden te- I 
şekkül eder» şeklinde tadil edilmelidir. Üçün- t 
cü fıkra ise, en sonunda «usulüne göre» keli- I 
mesi vardır, zannediyorum ki, bu fazladır. Bu I 
kaldırılmak suretiyle madde şu şekli alacaktır. [ 

«Madde 1. —- Belediye hudutları içinde çar- | 
şı ve mahalle bekçileri teşkilâtı kurulur. I 

Bu teşkilât, bekçibaşı, bekçi ve bekçi aday- [ 
lariyle büro hizmetlerini yürütmekle görevli t 
personelden teşekkül eder. I 

I Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve gider
leri il özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe 
ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri bu idare
lerce yürütülür.» Usulüne göre iki kelime faz
ladır, lüzumsuzdur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Melen. 
Sayın Atayurt, bir değiştirge önergesi verme

diğiniz takdirde burada hazırlayıp da, 
MEHMET FAÎK ATAYURT (Uşak) — 

Vereceğim, hazırlıyorum. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, dün kanun tasarısının 
tümü üzerindeki konuşmam sırasında da arz et
miştim, burada bir hukukî problem karşısında 
olduğumuzu görüyoruz. Âmme hizmetleri huku
ku âmme şahıslan arasında bir tevzie tabidir. 
Kimini Devlet almıştır, özel idarelere verilmiş-

I tir, belediyelere, köylere verilmiştir. Bu hizmet 
burada muallâkta olan bir şeydir. Kime veril
diği kesin olarak belli değildir hukukan. Çün
kü hangi bütçe buna muhataptır, o belli değil
dir. Filvaki yeni bir mefhum getirilmiştir. Bu 
da özel idare bütçelerine ek bir bütçeye girerek 
bunun geliri ve gideri. Şimdi öğrenmek istiyo
rum. Acaba hizmetten doğan haklar var olacak-

I tır, alacaklar olacaktır, borçla rolacaktır, âmme 
I şahıslarından hangisidir bu hakikin sahibi veya 
I borcun muhatabı! Bunu sarih olarak bilelim. 
I Bu hizmeti biz bu kanunla özel idareye mi veri-
I yoruz? Bunu vazıh olarak tesbit etmekte fayda 
I var. Özel idare bütçesine ek bir bütçe ekliyo-
I ruz. Ama bununla özel idareye verdiğimizi ke-
I sin olarak ben tesbit edemedim, özel idareden 
I başka bir muhatabı da yoktur bu anda bu hak-
I km sahibi veya muhatabı. Şu halde bu hizmet-
I ten doğan dediğim gibi, haklar, alacaklar ve 
I borçların hakiki muhatabı kim olacalktır? Ki-
I min aleyhine faraza bir beikçi bir hizmet kusu-
I ru yaptığı zaman kim bunun davacısı olacak-
I tır? Veya bekçi, bir tazminat almak istediği 
I zaman bu tazminatı hangi şahıstan talebedecek-
I tir? Bunu vazıh olarak burada tesbit etmek lâ-
I zımdır. Belki metne buradaki verilecek izahat 
[ kuvvet verir. Hiç olmazsa bu izahatla komisyo-
ı nun veya Hükümetin bu metni anlaşılır bir ha-
ı le getirmiş olacağız. Bilhassa bu noktayı ko-
t misyondan rica ediyorum. 

I BAŞKAN — Komisyon cevap vermiyor. 
I Şimdi önerge vardır, okutuyorum. 

— 273 — 



O. Senatosu B : 87 13 . 7 . 1966 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 
1 nci maddenin Komisyona iadesini teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç maddenin 
Komisyona havalesini istemektedir. 

Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ ZEKİ TANSUK 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atayurt önergesini vermemiştir, öner
gesi şu mealdedir; ikinci fıkrada bu teşkilât 
bekçibaşı ile başlamak üzere ikinci fıkrayı de
ğiştirmek istiyor ve üçüncü fıkrada da «usulü
ne göre» kelimelerinin çıkarılmasını istiyor. 

, önergenizi veriyor musunuz ? Sayın Atayurt 
gönderin lütfen bekliyemem ki... 

Buradaki şifahi beyanatını arz ettim, ikin
ci fıkrası bekçibaşı ile başlamak üzere değişik
lik yapılması, üçüncü fıkrada «usulüne göre» 
(kelimelerinin çıkarılması şekli ile değiştirilme
sini istemektedir. Hükümet katılıyor mu? Ko
misyon katılıyor mu ? 

HÜKÜMET ADINA ZEKİ TANSUK — Ka
tılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Atayurt önergeyi lütfen gönderin mu
ameleye tabi tuttum, önergeyi göndereceksi
niz. 

MADDE 2. — Çarşı ve mahalle bekçileri teş
kilâtı, en büyük mülkiye âmirinin emrinde, ge
nel zabıtaya yardımcı, silâhlı bir kuruluştur. 

Emniyet teşikilâtı bulun'an yerlerdeki bekçi 
kuruluşlarının meslekî âmiri, polisin ilçedeki 
en büyük âmiridir. Jandarmanın görev alanın
da bulunan belediye sınırları içindeki bekçi ku
ruluşlarının meslekî âmiri ise, ilçe jandarma 
•birlik komutanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görevleri şunlardır : 

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal mü
dahalesine imkân bulunmıyan acele ve zaruri 
hallerdeki görevleri, 

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırıma 
ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak, 

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, 
henüz izleri meydanda iken sanıkları yalkala-
mak, 

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahi
yetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkların yapıl
masına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye 
kadar önleyici tedbirleri talmak, 

4. Adlî kolluk işleriyle ilgili vakalarda de
lillerin kaybolmamasmı sağlıyan muhafaza ted
birlerini almak. (Beikçiler bu benddeki görevle
rinin ifasında halkın yardımından da faydala
nabilirler.) 

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yö
nünden görevleri : 

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satı
lan veya kullanılan yerleri, 

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık 
yerleri, 

c) Mmtakası dâhilinde gizli fuhuş yapan
ları, 

d) Mıntakası dâhiline gelen misafir ve ya
bancıları, 

e) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları, 
saldırgan delilleri, rezalet çıkaracak derecede 
sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri, 

f) Mevzuat ve yetîkili makamlarca tâyin 
edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa 
olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak suret
te açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları, 

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak 
trafiğe mâni olan taşıt ve araçlarını ve diğer 
engelleri, 
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h) Yangın, deprem, su baskını gibi âfet 

ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, 
En kısa zamanda polis ve jandarma ve itfa

iye teşkilâtına haber vermek ve önlenmesi gere
kenleri önlemek, 

2. Bölgeleri içinde bulunan «dükkân, mağa
za, ev motorlu araç gibi malların korunmasın
da sahipleri tarafından noksan alınan tedbirle
ri tamamlattırmak, 

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittik
leri, şüphe etikleri şahsı veya hâdiseleri, istira-
hate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın 
kolluk kuruluşuna bildirmek, 

4. Vazife saatleri içinde tahdidedilen mm-
takasmı fasılasız surette dolaşmak, 

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık 
ve selâmetini sağlamak b?«kımından görevleri : 

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrıyan, dü
şüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma 
muhtacolanlara yardım etmek, 

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatları, 
âcizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli 
veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın 
kolluk kuruluşuna götürmek, 

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sor
mak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, 

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın ve
ya âfet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, 
yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde 
olanları öncelikle yerine getirmek, 

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su 
baskını gibi âfetalerde mahalle sakinlerine der
hal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye ka
dar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri al
mak, 

6. Kuduz hayvana raslandığmda mümkün 
ise bunları tecridederek zararlarını ortadan 
kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar et
mek, bu suretle zararlarını ortadan kaldırama
dığı takdirde itlaf etmek, 

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve 'hayvan has
talıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber 
vermek, 

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi 
âmme tesislerinde vâki arızalan, sokaklara süp-
rüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tami
rat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bil
dirmek, 

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya 
tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olur
lar. 

BAŞKAN — (C) bölümünün altıncı bendin
deki zararlar olacak, yanlış değil mi? Basım 
hatasıdır Komisyon zararlarını yazılmıştır. Ba
sım hatasıdır o. Sayın özden madde üç üzerin
de buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Çarşı ve Mahalle 
Bekçilerinin görevleri hakkındaki bu üçüncü 
maddede bir iki önemli nokta var. Maddenin 
(A) bendinin dört numaralı fıkrasında paran
tez içinde «bekçiler bu benddeki görevlerinin 
ifasında halkın yardımından da faydalanabilir
ler.» cümlesi çok önemlidir. Yani bekçi kendi 
görevini ifa ederken, bir yardıma ihtiyaç his
sederse o takdirde halkın yardımına da muh-
tacolduğu anlaşılacak ve yardım istiyecek. Bu, 
biraz tehlike arz ediyor, arkadaşlar. Burada 
ben, suçlu olan bekçi tarafından suçlu olduğu1 

takdir edilen şahsın, bekçinin kudreti yetmedi
ği takdirde hemen, halkın yardımına müraca
at ederek bir yardım istediği takdirde tahaddüs 
edecek olaydan kim mesul olacaktır? Bu hiçbir 
zaman tervicedilemez arkadaşlar. Burada linç 
olmak tehlikesi de vardır. Bekçi bir -adamın 
peşindedir, aman tutamıyorum, tutun tutamı
yorum diye ahali yardım edecek, halk da bu 
yardımda muvazzaf gibi gözüküyor ve müraca
at edilen bekçinin bu talebi halk tarafından da 
mâkul karşılanarak ve linç edilme tehlikesi ile 
karşı karşıya gelecek. Komisyonun ya bu mad
deyi fıkrayı buradan çıkarması lâzımgelir veya 
bunun üzerinde bizi tenvir edici, bizi tatmin 
edici malûmat vermesi iktiza eder. Bu bir. 

İkincisi; «f» fıkrasının üç numaralı bendi 
şöyle: «Vazife saatleri içinde gördükleri, işit
tikleri, şüphe ettikleri eşhas...» Bu da tehlike 
arz ediyor arkadaşlar. Bazan memurlar şüphe 
ettikleri eşhas hakkında belki takibata geçebi
lirler, müddeiumumi bunu yapabilir. Ama bek
çinin şüphesi daima tehlikelidir. Kesin bir ma
lûmat almadıkça, kesin bir suçla karşılaşmadık
ça öteki fıkralardaki selâhiyetlerini istimal et
mek yetkisi varken, şüphe üzerine bir harekete 
geçmesi asla tervicedilemez. Bunun da fıkradan 
L.ayyedilmesi lâzımgelir. Maddenin bu şeklinde 
nazan dikkate alınmasını ve tashiA edilmesini Ko-
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misyon tarafından bunun geri alınmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artükmaç buyurun. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlar, evvelâ şunu arz etmek isterim; 
Cumhuriyet Senatosuna her hangi bir kanun gel
diği zaman ya müddetin kısa oluşundan dolayı, 
yahut da şimdi müzakeresini yapmakta olduğu
muz Bekçiler Kanununda olduğu gibi, bekçiler 
iki, üç ay müdetle aylıklarını alamadılar, ka
nun, hemen kanunlaşsın, onları mağdur etmiye-
lim gibi düşüncelerle kanun tasarısı üzerinde 
lâyıkiyle eğilememek durumuna düştüğümüzü 
üzülerek arz ve ifade etmek isterim. Bu şekilde 
devam ettiği takdirde, Yüce Senatonun, fonk
siyonu kaybolmuş bir teşekkül haline geleceğini 
de bilhassa belirtmek isterim. Bunu arz etmek
teki maksadım, kanun maddeleri üzerinde her 
hangi bir değişiklik yapılması icabettiği zaman 
o değişikliğin cesaretle yapılması yoluna gitmek 
mecburiyetinde olduğumuzu belirtmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tasarı tetkik 
edildiği zaman kanun tekniğine uygun olarak, 
tetkikten geçirilerek, Yüksek Huzurunuza ge
tirilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Maddeler 
arasında ahenk ve insicamın az olduğu görül
mektedir. Bâzı kelime ve ibarelerin muhtelif 
deyimlerle ifade edildiği görülmektedir. 

Meselâ gözden kaç.mıyan bir şey, mülkiye 
âmiri deniyor maddenin birinde. Diğer bir mad
dede mahallin mülki âmiri deniliyor. Başka bir 
maddede mahallin en büyük mülki âmiri de
niliyor. Diğer bir madde mülkiye âmiri denili
yor. Malûmları olduğu üzere bunun hepsi de 
aynı mânayı ifade ve tazammun eder. Fakat ay
rı ayrı kelimelerle kullanılmasında kanun tek
niği bakımından mahzur telâkki edilmesi lâ
zımdır. Onun için burada, meselâ mahallin en 
büyük mülkiye âmiri denildiği takdirde isabetli 
hareket olurdu. Bunun gibi kanunun çeşitli 
maddelerinde çelişen ibareler ve mevcuttur. Şim
di müzakere ettiğimiz 3 ncü maddeyi tetkik 
edersek bunu görürüz. Meselâ; 3 ncü maddenin 
(B) bendinin (c) ve (d) fıkralarında «Mınta
kası dâhilinde» denildiği halde aynı maddenin 
2 nci fıkrasında «bölgeleri içinde» denilmekte
dir. Bir maddede ayrı, ayrı ifade tarzı mev
cuttur. Bunların bugünkü Türkçe akımına göre 

de bölge kelimesini kullanmak suretiyle düzel
tilmesi gerekir. Sonra bâzı ifade aksaklıkları 
vardır. Meselâ ; «Vazife saatleri içinde tahdi-
dedilen mmtakasmı fasılasız surette dolaşmak» 
gibi bir ibare vardır. Bunu «Vazife saatleri 
içinde kendi bölgesini aralıksız olarak dolaş
mak» şeklinde anlıyacağı ve bizim bugünkü öz 
türkeemize uygun ifade ve ibareler ile tescil 
etmek mümkündür. Bunları arz ettikten sonra 
şuralarda bir noksan daha vardır. (B) bendi
nin, (B) fıkrasında deniyor ki «kumar -oynanan 
genel ve herkese açık yerleri» dikkatinizi çeki
yorum muhterem arkadaşlar. «Genel ve herkese 
açık yerler», ya «genel» diyeceğiz ki, genel de-
vince herkese açık yerlerdir, veyahut da «her
kese açık» yerler diyeceğiz, genel demiyeceğiz. 
Burada bir haşiv vardır. Genel ve herkese açık 
yer demek doğru değildir. Türkeemize de uy
gun değildir. Herkese açık yer diyeceğiz, ya
hut da genel diyeceğiz. Şimdi bütün bu mâruzâ
tımı topluyorum. 

Burada (B) bendinin (b) fıkrasını, şu şe
kilde değiştirmek uygun olur. «Kumar oyna
nan herkese açık yerleri» burada «Kumar oy
nan genel ve herkese açık yerleri» yerine «ku
mar oynanan herkese açık yerleri» 

(C) fıkrasının «Bölge içinde gizli fuhuş ya
panları» mıntakası dâhilinde kelimesini Arap
ça ile mmtaka kelimesi bizde çoktan çıkmıştır, 
şimdi en güzel «bölge» kelimesi dururken ve 
maddenin diğer fıkralarında - bölge kelimesi 
kullanılmış - iken burada mmtaka kelimesinin 
kullanılması evvelemirde kulakları tırmala
maktadır. Şu halde «bölgesi içinde gizli fuhuş 
yapanları» (D) bendini alırsak o da «bölgesine 
gelen misafir ve yabancıları mıntakası dâhiline 
gelen misafir ve yabancıları» yerine «bölgesi
ne gelen misafir yabancıları» şeklinde değiştir
mek lâzım. Sonra 4 ncü fıkrada sonunda «Yan
gın, deprem, su baskını gibi âfet ve tehlikeler
le ilgili önbilgileri en kısa zamanda polis veya 
jandarma ve itfaiye teşkilâtına haber vermek 
ve önlenmesi gerekenleri önlemek;» Burada 
şunu ifade etmek istiyorum. (H) Fıkrasında 
deniyor ki, burada (h) fıkrasının ikinci satırın
da «Fn kısa zamanda polis ve jandarma, ve 
itfaiye teşkilâtına haber vermek» Buradan şu 
anlaşılıyor : Polise de, itfaiye de, Jandarmaya 
da haber verecek,. Halbuki hukukî yönden şöy
le mütalâa edilmesi lâzım: ilgili daireye haber 
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verecek. Yani ne olacak. En kısa zamanda ilgi
li polis, «ve» yerine, «veya» jandarma, «veya» 
itfaiye teşkilâtına haber vermek önlenmesi gere
kenleri önlemek şeklinde düzeltilmesi gerekir. 
Sonra demin arz ettiğim 4 ncü fıkrada ise «Va
zife saatleri içinde kendi bölgesini aralıksız ola
rak dolaşmak şeklinde» daha iyi bir ifade ver
mek gerekmektedir. Bu konuda bir önerge tak
dim ediyorum, iltifatınıza mazhar •olmasını is
tirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz ist iyeni Yok. Bir 

önerge vardır. Sayın özden siz önerge vermedi
niz. Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 3 ncü 

maddesi (B) bendi (b), (e), (d), (h) fıkraları
nın ve aynı bendin 4 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

b) Kumar oynanan herkese açık yerleri, 
c) Bölgesi içinde fuhuş yapanları, 
d) Bölgesine gelen misafir ve yabancıları, 
h) Yangın, su baskını gibi âfet ve tehlike

lerle ilgili önbilgileri, 
En kısa zamanda ilgili polis veya jandarma 

veya itfaiye teşkilâtına haber vermek ve ön
lenmesi gerekenleri önlemek, 

4. Vazife saatleri içinde kendi bölgesini 
aralıksız olarak dolaşmak, 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Özden iki hu
susta aydınlatılmasını istemişti, cevap verecek 
misiniz1?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — İkisine birden cevap vere
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Çok muhterem arkadaşla
rım, 3 ncü madde, 1330 tarihli eski Çarşı ve 
mahallât bekçileri Kanunundan alınmış gibidir. 
O özetlenmiştir ve daha çok zabıta ile ilgili 
kanunlara atıfta bulunmuştur. Burada ise daha 
vazıh, daha açık vazifeler vere'bilmeik için bun
lar. tadadedilmiştir. 

Sizdi, Özden Bey arkadaşımızın temas etti
ği iki hususa biz de komisyon olarak temas et
mek istiyoruz. «Bekçiler bu benddeki görevleri

nin ifasında halkın yardımından da faydala
nabilirler.» cümlesiv ar. Buna itiraz etmekte
dir. Bugün dahi bekçileri bırakın, polis dahi, 
jandarma dahi halkın yardımından faydalan
maktadır. Burada halka, gelin bana yardım 
edin, mealinde değil bu. Bilâkis öyle sıkışık 
hallerde halik, yardımcı durumunda kendisini 
gösterdiği zaman bekçi, hayır gelmeyin, ben bu 
vazifeyi yaparım, olmaz, dememesi için bu bu
raya konmuştur, daha çok vazifesini kolaylaş
tırması bakımından alınmıştır. Kaldı ki, şunun 
bir tek mahzuru dahi düşünülemez. Öyle haller 
olur ki, bir tek bekçi; muazzam bir hâdise var, 
yardımı almak imkânı derhal mümkün değil. 
Orada da halktan var, elbette şuuru olan, vic
danı olan insanlar yardıma koşacaklar. Bekçi 
o takdirde bunların yardımından burada mad
de olmasa dahi mutlaka faydalanacak. Ancak 
bunu daha hukukî bir hale getirmek için, da
ha kanuni bir hale getirmek için bu cümle bu
raya eklenmiştir. Bunun hiçbir mahzuru yok
tur. 

Üçüncü fıkraya gelince, muhterem arkadaş
larım, bekçilerin gördükleri iş, bir nevi zabıta 
hizmetlerinden mâduttur. Bekçi gece vazifesini 
görece'k, ayrıldığı zaman en yakın kolluk ku
ruluşuna o günkü hâdiseleri elbette ki bildire
cek, bildirmesi lâzım ki, en yakın kolluk kuru
luşu da o memleketin emniyet ve asayişinden 
mesul en büyük mülkiye âmirine o günkü ra
porunu verecek. Eğer bekçi vazifesini görmez
se, jandarma vazifesini görmezse, polis vazife
sini görmezse, emniyet ve asayişten sorumlu 
tuttuğunuz en büyük mülkiye âmiri alacağı 
tedbirleri bilemez. Bu zaruri bir maddedir. Bu 
madde olmadığı takdirde bekçinin gördüğü va
zife, vazife sayrlmaz. Bir koordinasyonu temin 
eder bu. Eğer, bunu koymayın buraya, münfe
rit bir şey olur, bildiği kendisinde kalır ve o 
zaman bir yerin emniyet ve asayişinden sorum
lu olan şahıs, topyekûn o ilde, o kuruluşta, o 
idari çevrede emniyet ve asayişi sağlıyamaz. 
Bu akımdan hu fıkra bilhassa çok yerinde 
vaz'edilmiş bir fıkradır. 

Artukmaç arkadaşımın tenkidlerine gelince; 
öteden beri Senatomuzda dikkatiyle tanınmış 
bir arkadaşımızdır. Bütün virgülleri, noktaları 
meydana çıkarır. Bu bakımdan kendisine teşek
kür ederiz. Yalnız bir tanesine temas ederek di
ğerleri üzerinde de bir kanaate varacağınızı 
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tahmin ediyorum. Bilfarz (b) fıkrasına temas 
buyurmuşlardır. Kumar oynanan genel ve her
kese açık yerleri, bizim bugünkü tasarıda mev-
eudolan fıkra. Şimdi Polis vazife ve salâhiyet
leri Kanununun 8 nci maddesini aynen okuyo
rum. Virgülüne kadar oradan alınmıştır. Yani, 
bu tarafımızdan yeni getirilmiş bir hüküm de
ğil. Bakın, kumar oynanan umumi ve umuma 
açık yerleri, virgülüne kadar aynı. Biz oradan 
buraya bunu aktarmışız. Onun için diğerleri 
üzerindeki komisyonun görüşü bu nebidendir. 
Hemen hemen buradaki bu fıkraları Polis va
zife ve salâhiyetleri Kanunundan, Jandarma ve 
Teşkilâtı vazife Nizamnamesinden buraya ak
tarmış bulunmaktayız. Bu bakımdan Komisyon 
olarak arkadaşlarımızın fikirlerine iştirak ede
miyoruz. Mâruzâtımız bu kadar efendim. («Su
al» sesleri.) 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız efendim? 
ıSiz Sayın Tuna buyurun, sual mi? Sayın Ar-
tukmaç söz mü soru mu? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim şimdi bâzı sosyal yardım kurumları 
var. Meselâ bayramlarda kurban derilerini, fit
re zarflarını toplamak gibi hizmetleri öteden 
beri bekçiler yapıyorlar. Bu teşekküller de bun
dan büyük faydalar sağlıyorlar. Burada bek
çilerin vazifeleri tadadedilmiştir. Onun için 
hiçbir salâhiyetle şu kabîl sosyal hizmetleri 
sokmak mümkün olmuyor. Hükümet ve komis
yon şu maddeyi tedvin ederken, bu kabîl sos
yal hizmetlerin yine bekçiler tarafından yapıl
ması kanaatinde midir, değil midir? Bunun 
açıklanmasını ve zapta geçmesini rica ederim. 
Fitre zarflarını toplamak gibi hayır kurumla
rında çalışabilecekler mi, yapabilecekler mi; 
yaparlarsa vazife suiistimali olur mu; yoksa 
buna cevaz var mı? Hükümet de tasrih etsin, 
komisyon da tasrih etsin. 

BAŞKAN — Evet Sayın Sözcü. 
EŞREF AYHAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu yeni gelen tasarıda bekçile
rin şahsi işlerde kullanılmaması bakımından 
kesin hükümler getirilmiştir. Bu, bekçilerin fi
lânın kapısında kullanılmasın, filânın hususi 
işinde kullanılmasın endişesiyle getirilmiştir. 
Arkadaşımın şimdi söyledikleri tamamiyle sos

yal hizmetlerdir. Bunun dışında mütalâa edil
mesi lâzımgelen hizmetlerdir. Bugün Hava Ku
rumunun, Kızılaym ve Çocuk Esirgeme Kuru
munun zarflarını dağıtacak hiçbir müessese 
yo'ktur, hiçbir teşkilât yoktur. Elbette bunları 
yine vazife saatleri içinde olmak kayıt ve şar-
tiyle elbette göreceklerdir. Bunda hiçbir mah
zur yoktur. Bunlar, elbette ki görecekleri vazi-

.feler cümlesindedir. Komisyonun kanaati ve 
mütalâası bu merkezdedir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hükümet de aynı görüşte midir? 

BAŞKAN — Hükümet de aynı görüşü pay
laşıyor mu? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Hükümet de 
aynen bu görüştedir. Belki ileride çıkarılacak 
yönetmeliklere bu da dâhil edilebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim 4 ncü 

fıkraya Eşref Ayhan arkadaşımız cevap verir
ken, bir fıkraya şâmil olması icabeden bekçi
lerin bu benddeki görevlerinin ifasında halkın 
yardımından faydalanabilir cümlesini aşağı -
yukarı bütün maddelere teşmil eden bir konuş
ma yaptılar. Evvelâ bunun 4 ncü fıkraya şâmil 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Parantez içindeki tâbirin 4 ncü 
rakama mı yoksa 3 ncü maddenin diğer kısım
larına mı şâmildir? Evvelâ bunu öğrenmek is
tiyorsunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bendenize öyle 
geldi, tasrih buyururlarsa memnun oluruz. 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Dörde, dör
de tabiî. 

BAŞKAN — Dördüncü rakamın içinde. 
iSUPHt BATUR (Sinop) — Parantez içinde 

olan fıkra aşağı - yukarı halka bir vazife tah
mil ediyor. Görevlerin ifasında halka bir vazi
fe tahmil ediyor ve eğer bekçiler talebederse 
halkın yardımından faydalanabilirler. Halk 
yapmazsa ne olacak? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Hiçbir şey, 
mecburiyet diye hiçbir şey yok. 

BAŞKAN — Halkın mecburiyetine dair 
sözcü bir şey söylemedi. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söylemedi. Söy
ledi demiyorum, soruyorum. Faydalanabilirler, 
deniliyor. Bu, halka bir vazife tahmili midir? 
Mecburi midir, ihtiyari midir? Halk yaparsa ne 
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olacak, yapmazsa ne olacak? Bu açık kalabilir 
mi? 

BAŞKAN — Tasrihini istiyorsunuz. Tekrar 
tasrih edin. Anlattınız ama bir daha anlatın. 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Bir defa pa
rantez içindeki bu cümle, yalnız dördüncü fık
raya münhasırdır. Birincisi bu. İkincisi, şüphe
siz halka her hangi bir külfet tahmil edilme
mektedir. Demin de ifade ettim. Öyle vaka olur 
ki, halk yardım edecek durumdadır. 

ıSUPHİ BATUR (Sinop) — İhtiyari mi, mec
buri mi ? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Yok efen
dim, mecburiyet diye bir şey yok. Yalnız bu
gün sağlanan durumu, hukukî bir hale getirmiş 
bulunuyoruz. Bilfarz bir kaza oldu, kimse yok, 
oraya halktan iki kişi koyabilir ve kendisi de 
gider haber verebilir. Buna bir hukukî şekil 
vermek bakımından getirilmiştir. Başka bir ta
rafı yok bunun. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, daha belirli ola
rak tasrih etmeniz mümkün. Yani halk mecbur 
mudur bekçiye yardıma, yoksa yardımını arzu 
edenlerin bu yardımından faydalanacak mı? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Evet, arzu 
edenlerin yardımından faydalanacaktır. 

BAŞKAN — Arzu edenlerin yardımından 
faydalanacak. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Yani ihtiyaridir. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Evet efendim, 

arz edenlerin yardımından faydalanacak. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

sözcü dedi ki, biz mevcut hükmü aynen aldık, 
Polis vazife ve Salâhiyet Kanununda umumi 
ve umuma açık yerler tâbiri vardır. Halbuki 
burada genel ve herkese açı/k denilmiştir. Bu 
bakımdan tezada düşülmemesi lâzımdıır. Aynen 
.kelimesi kelimesine, virgülüne kadar alındığı
na göre hakLkata uymamaktadır. 

İkincisi, oradan aldıkları «mıntakası dâhi
linde» bunun bölgesi şeklinde değiştiralmesinin 
daha uygun olduğunu ifade ettim, değiştirilme
sinde fayda vardır. Bir tarafta mmtaka, bir 
tarafta bölge kelimelerinin geçmesinin isabet
li olmadığını ifade eylemiştir. Bu hususu açık
lasın sayın sözcü. 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Biri yeni 
Türkçe diğeri eski Türkçe. 1966 senesinde ha
zırlanmış bu tasarı. Polis Vazife ve Salâhiyet

leri Kanunu hazırlanalı yıllar var. Bu ara
da şüphesiz Türkçede bir tekâmül var ve bu
rada da «Umumi» nin yerine «Genel» alınmış, 
virgülüne kadar aynı deyişim. Elbette yerinde 
başka binsey yok. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efen
dim... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sa
yın Artukmaç, sual Başkanlığın aracılığı ile 
soralaıbilir. Sual soracaksınız, buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Türkçe
de bir tekâmül olduğunu sayın sözcü ifade 
etmekte bulunduğuna göre, mâruzâtım kabul 
edilmiş olmak gerekmektedir. Bendeniz bunu 
arz ve ifade etmek istiyorum. Buna ne Duyu
rulur ? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Buyurula-
cak birçey yok, cevap vermiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Belki, cevap vermiş bulunuyor
sunuz. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bu madde 

umumi ve umuma açık yerler 'kelimelerinin 
değiştirilmesi gerekmektedir. Umuma açık, her
kese açık şeklinde değiştirilmelidir. Malûmu-
âliniz, umuma açık yerler, özel mânada tasrih 
edilmiştir. Umumi yerler herkese açık değildir. 
İleride ihtilât doğurabilir. Bir meydan umumi 
yerdir. Ama öyle yerler vardır ki, umumi yer 
olmasına rağmen herkese açık sayılmaz. Bunun 
için düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet; diyorlar ki, umuma açık 
ile herkese açık tâbirleri birbirinden farklıdır. 
Taım karşılığı demek değildir diyorlar Sayın 
Hazer. Evet sözcü mahzurlu olacak mı oku
yacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Efendim, biz komisyon 
olarak ifade ettik. Demin dediğim gibi Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanunundan aynen aldık, 
bunu. Şimdi aynen aldığımıza göre Polis Va
zife ve Salâhiyetleri Kanunu meriyette bulun
duğuna göre, zabıta, vazife gördüğüne göre bu
günkü hukukî ihtilâflar, hangi ölçüde ise bu 
ölçüde devam edecek elemektir. Yani yeni bir 
şekil, bir usul getirmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, yeni usul getiri
yorsunuz diyor. «Umuma açık» yerine «herkese 
açık» birbirinden farklı diyor, siz farklı değil-
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dir diyorsunuz. Komisyonun görüşü farklı de-
ğıildir dcmcık istiyorsunuz. Başka sual sona-ıı 
da yok. Buyurun, Sayın Artukımae önergesin
de ; beş hususta değişiklik yapılmasını istemek
tedir. Kumar oynanan genel ve herkese acık 
yenlerini, bir. Mıntakası dâhilinde gizli fu
huş yapanları, mıntakası dâhilinde gelen misa
fir ve yabancıları em kısa zamanda polise diye 
haşlıyan bendi ve üçüncü rakamla ifa ele edi
len hususun, dördüncü rakamla ifade edilen 
hususu n de ğişti rilm esini istem ek t e dıi r. 

Ko m isyon... Katı İm ı yo r. 
Hükümet de katılmıyor. Dikkate alınıp 

alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasiıiıı kalbul edenler... Kalbul etmiycnler... 
Kalbul edilmemiştir. Üçüncü maddeyi okunan 
sekiliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul otmiyenlor... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Çalışma süreleri ve fazla 
mesai ücreti hakkındaki genci hükümler saklı 
kalmak şartiyle Çarşı ve mahalle bekçileri ge
nel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu 
saatine kadar vazife görürler. Güvendik veya 
'kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan fevkalade hallerde vatı \Te :aymaka-
mm vereceği omiırlerle gündüz de çalıştırılabi
lir. Bunun dışında her ne suretle olunsa olsun, 
gündüz çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etim iyenler... Kalbul edilmiştir. 

CEMAL TAKLAN (Tekirdağ) — Efendim 
burada bir eksiklik var herhalde. Şu kelime, 
«çalıştırılabilir» 'kelimesi «çalıştı rı labili rler» 
olacak. Eksilk galiba... 

BAŞKAN — Bunun dışında her ne suretle 
olursa olsun gündüz çalıştırılamazlar. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, ondan evvelki... «Gündüz de çalıştırı
labilirler» olacak. 

BAŞKAN — Hayır hayır «çalıştırılamaz
lar» o şekilde. Bu şekilde mi olacak Sayın Ko
misyon 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Hayır efendim, «Çalıştırı-
ılabilir» olarak kalacak. 

-BAŞKAN — «Çalıştırılabilirdir» 
şekliyledir. Zaten o şekli ile geçmiştir. 

okunan 

MADDE 5. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirti
len hallerde silâh kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söy istiyen0? 
Ydk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaıbııl 
Gidenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özlük işleri 

MADDE 6. — Çarşı ve mahalle (bekçisi 
olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması 
şarttır : 

A) Türk vatandaşı olmak, 
1>) İLkoluılu bitiıımiş olmak, 
C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 ya

şından yukarı olmamalk, 
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir 

hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlıık 'ku
rulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edil
miş olmak, 

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
•sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı if
lâs veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı 
hapis cezıasıudan hükümlü bulunmamak, 

E) Türk to.pl m m telâkkilerine göre kötü 
şöhretli tanınmamak, 

G) Kamu haki arlından mahrum olmamak, 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile 
in ahk û m bul ummam ak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Sayın Baysoy sual mi söz mü? 

FUHMİ BAYSOY (Erzincan) — Söz isti
yorum efendim. 

ıBAŞKAN — Söz buyurun efendim. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar, altıncı maddenin (b) fıkrasında, 
ilkokul mezunu olmayı şart koşuyor bekçiler 
için. Vakaa bundan evvelki üçüncü maddede 
bekçilere yüklenen külfet gözden geçirilirse, 
hakikaten tahsilli insanlar olmasını gerektirir 
durumlar var. Çünkü kendilerine bir hayli va
zifeler yüklenmiş bulunuyor. Ancak, çok iyi 
hatırlarım, belediye reisleri Seçim Kanunu ha
zırlandığı zaman; orada da tahsil kaydı kon
ması üzerinde ısrarla durmuştuk. O zaman ve-
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rileıı cevap şu idi: Dediler ki, bizim bâzı ilçe
lerimiz vardır ki, tahsilli arkadaş o ilçelerde 
bulamayız. Bulamadığımız için belediye reisi 
seçemiyecek miyiz? Şimdi, aynı durum çarşı ve 
mahalle bekçileri için de bu Heceleri nazarı iti
bara alırsak çok yerde öyle zannederim ki, ilk
okul mezunu, ehliyetli insanlar pek bulunamıya-
cağı kanaatindeyim. Güçlükler çıkacaktır. Bu
na mukabil, bizim şimdi askerlik yapan erleri
miz pekâlâ gittikleri kıtalarda okuma - yazmayı 
öğreniyorlar. Ayrıca tasavvur buyurun ki, bir jan
darma birliğinden aklı başında zeki bir çocuk 
gitmiştir, okumayı yazmayı öğrenmiştir. Ve 
ilçesine geldiği zaman her halde ilçedeki mev
cut ilkokul mezunlarından çok daha iyi bu va
zifeyi görecektir. Niçin bunları bu haktan mah
rum edelim? O halde lütfedin de bu ilçelerimi
zin bu durumunu nazarı itibara alarak burada 
ilkokul mezunu şartını koymıyalım. Maruzatını 
bundan ibarettir. Hürmetlerin)le. 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Efen

dim, bekçi olabilme niteliklerini hüküm altına 
alan tasarının 6 ncı maddesinin (E) bendinde 
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis denilmekte 
ve ilâveten affa uğramış olsalar bile zimmet, 
ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, iflas 
gibi suçları saymakla ve bundan başka atfa 
uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı suçlar hariç 
diğerlerini bekçi olabilme niteliğindi1 saymakta
dır. Altı aydan fazla hapis içerisinde taksiratlı 
suçlar, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle islenmiş 
suçlar da vardır. Bunların cezası altı aydan 
fazladır. Bu suçlar, malûmunuz bulunduğu üze
re, ahlâki redaetten mâdut olan suçlardan de
ğildir. Nihayet bir taksirattan ileri gelmiştir. 
Bunların cezası altı aydan fazla olduğu tak
dirde, bu maddeye göre bütün nitelikleri haiz 
bulunduğu halde, bekçi olamıyacak demektir. 
Diğer yüz kızartıcı suçlar, meselâ müessif fiil 
ve ızrar gibi suçlar, altı aydan daha fazla ol
duğu takdirde bekçi olabilmesine, affa uğradı
ğı takdirde mâni olamıyacak, yalnız diğer af
fa uğramamış olanlardan yüz kızartıcı olmıyan 
suçlar altı aydan fazla okluğu takdirde, mâni 
teşkil edebilir. Yalnız bunlar için altı aylan 
fazla olup da kasta makrun olmıyan ve yalnız, 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik dolayısiyle işlenmiş 
suçlardan mütvellit olup da altı aydan fazla 
ceza giymiş olanlar da bekçi olabilme niteliğin

den mahrum -kılmaca]: mı, kılınmıyacak mı? 
Bu maddaya göre, bekçi olamıyacaklan anla
şılmaktadır. Bu sebeple bunun değiştirilmesini 
ve altı aydmı fazla kaydı korken dikkatsizlik 
ve tedbirsizlikle işlenmiş suçlardan verilmiş 
olan cezalar haricolmak üzere, altı aydan fazla 
hapis cezası giymiş olanlar kaydının konulması 
daha yerinde olur kanaatindeyim. Bunun için 
de bir önerge ıveriyorum. İltifatınıza mazhar 
olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Öziürkçine buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhtrem arkadaşlarım, Sayın Fehmi 
Beyin buyurduğu husus tasarının geçici 2 nci 
maddesinde vazedilmektedir. Ye orada der ki, 
iki seneden, bu kanunda belirtilen tahsil şartı
nı haiz olmasa dahi vazifelerine devam etmele
rinde bir mani yoktur. Halbuki Devlet Personel 
Kanununda ise, ilkokul şartını koymaktadır. 
Ye nitekim bâzı imam ve hatipler ve bâzı me
murlar imtihana girmektedirler. Ama bunların 
bugünkü durumuna göre eskilerin bir hakkı 
aranmamaktadır. Ama şimdi yeni alacağımız 
her hangi bir bekçinin hakikaten okur - yazar 
olmadığı takdirde ıbu adam, muamele, usul ne 
şekilde yapılacaktır 'bilmemekte ve daima iş
leri karıştırmaktadır. Bu itibarla eskilerin mük
tesep haklarının haki kalması, yenilerin de 
hiç olmazsa okur - yazar olması ve hattâ ilk
okul mezunu olmasında büyük bir fayda mülâ
haza etmekteyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko
misyon kısa olarak yerinizden izah edebilirsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-
Fİ BOZCALI (İzmir) — Şimdi ilkokul mesele
si vardır. Efendim, bir defa, altıncı maddenin 
(E) bendinde ağır hapis veya altı aydan fazla 
hapis cezası alanların bu cezaları eğer bir afla 
ortadan kalkmışsa bunlar bekçi olabilirler. 
Bundan sonra, «veya» dan sonraki kısım, yüz • 
kızartıcı suçlardan olduğu için bekçilik de 
önemli görev olduğundan, bu bakımdan affa 
dahi uğrasalar ibu ;gibi kimseler bekçi olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu diyor ki, 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikten dolayı işlenen 
suçlarda ceza 6 aydan fazla olduğu takdirde 
bunlar bekçi olamıyacak, bu hakkaniyet ka
idesine uygun olmaz, diyor. Yani iştirak et
miyorsunuz. Cezası 6 aydan fazla oldu mu suç 
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dikkatsizlik veya tedbirsizlik dahi olsa bunlar 
bekçi olamıyacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — 2 nci suali ben cevaplandı
racağım. İlkokul mezunu olmak; şüphesiz bu 
tasarı bir göreve yönelmiş, görevin iyi görül
mesi bakımından bâzı şartlar getirmiştir. İlk
okul mezunu, diyor. Kurs göstereceksiniz, eği
teceksiniz, diyor. Ye bunları bugünkü imkân
lara elverişli eğitime ^getireceksiniz, diyor. İlk
okul mezunu olmıyanları bugün artık Devlet 
Personel Kanunu da memur yapmamakta, odacı 
yapmamaktadır. Bu bakımdan ikisi arasında 
yine bir muvazene vardır. Bu bakımdan ko
misyon yerinde mütalâa etmektedir. 

BAŞKAN — Yalnız mevcut bulunanların, 
ilkokul mezunu olmıyanlarm intibak durumla
rı geçici maddelerde var. Sayın Öztürkçino siz 
bunları istediniz, bunlar da geçici maddelerde 
vardır. 

Sayın Baysoy, buyurun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın ar

kadaşlarım, memleketimizin hali hepimizce 
malûm. Bugün ilkokulu bütün köylerimize gö
türmüş vaziyette değiliz. Şimdi, lütfedin, adam 
zekidir, fakat imkâna sahip değildir. Köyün
de ilkokul yoktur, okuyamamıştır. Fakat bir 
gün kıtaya geldiği zaman bu adam kısa za
manda okumayı, yazmayı öğrenir. Üstelik on
başı yahut çavuş olur. Çavuş olmak için mu
hakkak ilkmektep mezunu olması şart da de
ğildir. Nihayet yaptıracağımız iş bekçiliktir. 
Binaenaleyh, zaptı raptı orada öğı-enmiş bir 
kimse ile lâalettâyin bir ilkokul talebesinin ya
pacağı bekçilik arasında muazzam fark var
dır. Üstelik bir bekçi yetiştirme kursuna da 
tabi tutacaksınız zaten bunları. Niçin memle
ketin bu kabiliyetli insanlarının hiç olmazsa 
bu şekilde çalışmasına ilkokul mezunu değilsin 
diye mâni olalım? Benim, üzerinde durmak is
tediğim nokta burası. Vermemişiz imkân elle
rine. Âmenna, bütün köylerimizi ilkokula ka
vuşturalım, ondan sonra herkesi ilkokul me
zunu yapalım. Demin de arz ettim, belediye 
reisi yapıyoruz aramıyoruz, hattâ Milletvekili 
yapıyoruz aramıyoruz. Ama bekçi yapacağız 
illâ arayacağız. Bunu aklım almıyor. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Efendim, bu kanun çarşı 

ve mahalle bekçileri Kanunudur, köylerde tat
bik edilecek değildir. Bu bakımdan hem Per
sonel Kanunu ile muvazeneye getirmek bakı
mından, hem de beldelerde bekçi kullanacağı
mıza göre ve kendilerine de önemli görevler 
verdiğimiz göre ilkokul mezunu olmak şartını 
aramak yerindedir. 

BAŞKAN — Zaten bu şart da kâfi değil. 
İlerdeki maddelerde sınav şartı da var. Bu da 
kâfi değil, daha ilerisi var Sayın Baysoy. 

Önergeleri okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 6 ncı fıkranın 

2 nci bendindeki, ilkokulu bitirmiş olmak, kay
dının kaldırılmasını arz ederim. 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? Tak
rire katılmıyorlar, önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin (E) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bolu 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

E) Ağır hapis veya taksir atlı suçlardan ve
rilmiş cezalar hariç 6 aydan fazla hapis veyahut 
affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, rüş
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüz 
kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis ceza
sından hükümlü bulunmamak, 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu'nun de
ğişikliği sadece taksiratlı suçlar hariç kelime
leridir. Hükümet katılıyor mu? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TAN-
SUK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-

Fİ BOZCALI (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

— 282 — 
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Maddeyi okunan şekli ile oyunuza sunaca
ğım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bekçiliğe giriş sınavla olur. 
Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca 

düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Çarşı ve mahalle bekçileri il 
ve ilçe merkezlerindeki en büyük meslekî âmi
rinin inhası ile vali ve kaymakamlarea aday 
olarak atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Yalnız burada vali ve kaymaikamlarca mı 
olacak? Yani (ve) (veya) mı olacak, veya ol
ması lâzım değil mi? Ama «veya» olursa deği
şiklik olur,. Millet Meclisine tekrar gider. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-
F l BOZCALI (izmir) — Veya değil efendim 
(ve). 

BAŞKAN — Yani kaymakam olursa kay
makam yapacak, vali olursa vali yapacak. (Evet, 
evet, sesleri1) Kaymakam yapacak ama burada. 
Sayın Atayurt, komisyon izah ediyor zaten, bu 
anlamdadır, diyor. Zapta bu şekilde geçiyor. 
İlçede ise hem kaymakam, hem vali değildir. 
Meslekî âmiri bunu yapabilecektir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 9. — Adaylık süresi 2 yıldır. Bu 
süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenler
den bir hizmet yılını tamaanlaımış olanların va
lilikçe asaleten tâyinleri yapılır. Kursta başarı 
gösteremiyenlerin ilişkileri kesilir. 

iki yıl içinde kurs açılmadığı takdirde ehli
yeti! sabit olanların asaletleri' tasdik olunur. Ve 
bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKlN (Adana) — Efen
dim, bir sualim var, şayet komisyon izah eder
lerse önerge vermiyeceğim. 

Bu valilikle bekçilerin asaleten tâyini işle -̂
rfnde 8 nci madde ile bir çelişme var. Eğer va
liler bu salâhiyetlerini valilere verirler şeklin

de komisyonda bîr anlayış varsa biz bir öner
ge vermiyeeeğiz. 

BAŞKAN — Yani, gerektiğinde kaymakam-
iar da yapabilecekler mi? 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Valiz
ler, icabında bu salâhiyetlerini verebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon tasrih edin e fencimi, 
yani münhasıran valiler mi asaleten tâyini ya
pacaklardır, yoksa valiler bu yetkilerini kay
makamlara verdikleri takdirde kaymakamlar 
da yapabilecekler mi? Yani valiler bu yetkile
rini kaymakamlara verebilirler. Hükümet bu 
görüşü paylaşıyor mu? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETİH TANSUK 
— Paylaşıyoruz. 

BAŞKAN — Paylaşıyor, bu açıklamadan 
sonra maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kursların süresi 'i aydan 
fazla olamaz. 

Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esas
ları ile kursların açılına zamanı, yerleri, süresi 
ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve 
yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, 
içişleri! Bakanlığınca düzenlenecek bîr yönetme
likle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Artukmaç buyurun. 

SADHC ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu 10 ncu maddenin 1 nci fıkrasında kursların 
süresi 3 aydan fazla olamaz, denilmektedir. Ben 
şunu Hükümetten ve Komisyondan sormak, öğ
renmek istiyorum; şu ifade tarzına göre kursun 
âzami müddeti belirtilmiş, asgari müddeti belir
tilmemiştir. Benim anlayışıma göre. kurs, şu 
hükme göre de bir günlük kurs da yapılabilir, 
bir aylık kurs da yapılabilir, bir haftalık kurs 
da yapılabilir. Bir günlük kurs yaparsak mat
lup hâsıl olur mu, olmaz mı? Bu üzerinde duru
lacak bir meseledir. Bu bakımdan bu fıkra ha
talıdır. Görüşüme göre âzami süreyi nasıl tâ
yin ve tesbit etmişsek, asgari süreyi de tesbit 
mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan asgari süre 
olarak da ve bir aylık bir kurs görmek bekçi
ler için faydalı olabilir. Bundan aşağı bir kur
sun faydalı olmıyacağı kanaatindeyim. Bu yön
den kursun asgari ve azamî sürelerini belirten 
bir önerge takdim ediyorum. Bir fıkra şeklinde; 
kursların süresi bir aydan az, üç aydan fazla 
olamaz. Takdir Yüce Heyetindir. 
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BAŞKAN •— Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-

Vl BOZCALI (İzmir) — Efendim, kursa işti
rak edeıt bekçi adaylarının adedi gibi mevzu
lar ayrı!ea bir yönetmelikle sarahate'n gösteri
lecektir. Zaten böyle bir, iki gün şeklinde! bir 
kurs ol'mıyaeağım da arkadaşlarım takdir eder
ler. Öğrenilecek şeyin ne kadar zamanda öğre
nileceği hususu nazarı itibara alınarak meslekî 
amirleri bunu tâyin ve tesbit1 edecekler. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu zaten mad
dede va'rdır, yerleri ve süresi yani, zaman ve 
müddet bir yönetmelikle tesbit edilecektir, («eri1 

allıyorsunuz değil mi önergenizi! Yönetmelik: 
onu düzenliyeeek ve müddeti de düzeltecektir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - - Bu belli 
değil! üç gün de olabilir, üç. ay da olabilir, geri 
alin ı yo rum e fendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Art.uk-
mac'ın önergesini okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyie 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 10 nen 
maddesi 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 10. — 
Fıkra 1. Kursların süresi, bir aydan az. üç. 

aydan fazla olamaz. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

met katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını! oylarınıza arz 

edeceğim : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul1 

edilmemiştir. 
Maddeyi okunlaıı şekli ile oya sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE II. — Bucaklarda görevli çarşı ve 
mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, 
kaynı akamı ikinci derecede sicil âmiridir. 

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı 
ve mahalle bekçilerinin en büyük meslekî âmiri 
biıidci, kaymakam da ikinci derecede sicil âmi
lidir. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçe
lerde ilgili dairelerince tutulur. 

BAŞKAN -
Sayın öztekin. 

Madde üzerinde söz istiveu 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Köy
lerdeki bekçiler ne olacaktır? Belediyeleri olan 
köyler vardı1!*. 

BAŞKAN — Beiedîyeleri olan köyler nasıl 
olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ E Ş R N K 
AYHAN (Ordu) — Nahiyelerde nahiye müdü
rü, kazalarda kaymakam. 

BAŞKAN — Ba:ğli olduğu bucak, merkez
de ise bağlı olduğu kaymakama1. 

Sayını Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - - Muhte

rem. arkadaşlar, maddenin tedvini, istihdaf edi
len gayeyi sağiıyamıyacak bir şekilde olduğu 
kanaatindeyim. Malûmları olduğu üzere, bizim 
bucak teşkilâtımız vardır ve bu maddeye göre 
de bucak müdürlüğü esas alınmaktadır. Bucak' 
müdürlüğü esas alındığına göre, bucak, ilçe 
merkez bucak i! merkez bucağı diye üç katego
ride mütalâa edilmesi ve bu düşünceye göre de 
maddenin! tedvin, edilmesi gerekirdi. Madde 
şöyle demek, istiyor : «A) Bucak sınırları için
de görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak 
müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil 
âmiridir.» Burda maddede vardır. «!'>) Üçe 
merkez bucalğı sınıfları içünde görevli ça'rşı ve 
mahalle bekçilerinin en büyük meslekî âmiri bi
rinci, kaymakam ikinci derecede sicil âmiridir. 
O) il merkez bucağı sınırları içinde görevli 
çarşı ve mahalle bekçilerinin en1 büyük meslekî 
âmiri birinci, vali ikinci derecede sicil âmiridir. 
Bir de, D) Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicil
leri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.» denil
mesi lâzım. Maddede şu arz ettiğim şek I ili ko-
laybkla anlaşılmadığı görülüyor. Bu bakımdan 
bu konuda da bir önerge takdim ediyorum. 
Takdir Yüce Heyetindir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, zapta geçmesi halamından bir hususa 
işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurunuz. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Burada 

«ilgili dairelerce» denilmektedir. Şimdi bekçi, 
vali 'bakımından özel idarelere, özlük işleri ba
kımından zabıtaya 'bağlıdır, yani karakola... 
(Dairelerince) tâbiri herhalde >zabıta bakımın
dan olacak? Zapta geçmesi için sordum. 

OEÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Zabıta bakımından. 
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BAŞKAN — Komisyon ıSaym Artukmaç'm 
görüşlerine katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Katılmıyoruz, sarahat var
dır. Neticeye müessir olacak durumu yoktur. 
İştirak etmiyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
.Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 

Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununun 11 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 11. — A) Bucak sınırları içinde 
görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak mü
dürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicili 
âmiridir. 

B) İlçe merkez bucağı sınırları içinde gö
revli ıçarşı ve mahalle bekçilerinin en 'büyük 
meslekî âmiri 'birinci, kaymakam ikinci derece
de sicil âmiridir. 

C> İl merkez bucağı sınırları içinde görev
li çarşı ve mahalle bekedlerinin en büyük mes
lekî âmiri birinci, vali ikinci derecede sicil âmi
ridir. 

D) Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri 
ilçelerde ilgili dairelerince tutulur. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon t . 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — İl hudutları içindeki her bel
dede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçileri
nin adedi en büyük mülkiye âmirinin teklifi ve 
bunlara verilecek aylık ücretin miktarı belde
lerin 'özelliklerine 'göre 300 liradan az, 800 li
radan çok olmamak üzere il ıgenel meclislerince 
teshit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is t iyeni . 
Buyurun Sayın Yiğit. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, 12 nci maddede il hudutları içinde 
her 'beldede çalışacak çarşı ve mahalle bekçile
rinin adedleriyle, ücret miktarlarının mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin teklifiyle il genel 
meclisleri tarafından teshit olunacağı hükme 
bağlanmıştır. Aynı il hududu içinde, aynı hiz
meti 'gören bekçilerin hu suretle ayrı kademe
lerde ücret almaları ıgibi sakîm bir yol meyda
na çıkacaktır ki, hu hususun adalet hisleriyle 
kabili telif olması mümkün değildir. Keza bu 
madde ile alâkalı olarak 13 ncü maddede de 
bir hüküm vardır. Bekçiler üç yıl bekledikten 
sonra bir üst dereceye terfi edebileceklerdir. 
Bilfarz İstanbul Vilâyeti dâhilinde hizmet gö
ren bekçilerin ücret kademeleri İstanbul İl Ge
nel Meclisi tarafından 300, 325 ve 350 lira ola
rak, 'beher derece arasında 25 liralık bir yük
selme olabilecek şekilde teshit edildiğini farz 
edelim. Ankara'da hizmet görecek bekçilerin 
ücret kademelerini Ankara İl Genel Meclisi 300, 
500, 800 olarak tesbit etmiştir. İstanbul vilâyeti 
hudutları dâhilinde vazife 'gören bir bekçi va
tandaşımız üç sene 'bekledikten sonra 25 lira 
zam alabildiği halde, Ankara'da vazife görecek 
bir bekçi üç sene sonra 300 lira >zam alabile
cektir. 

Bu itibarla, 'ben 12 nci maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını ve 13 ncü madde ile birlikte, 
13 ncü maddeye bir fıkra ilâve edilmek sure
tiyle yeniden getirilmesini arz ve teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
Sayın Yiğit Köker, önergenizi vermediniz 

henüz. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın ar

kadaşlar, şu elimizde bulunan kanun gereğince 
bekçilere 'bir hayli külfet yüklenmiş, hizmet 
külfeti yüklemiş bulunuyoruz. Buna mukabil 
tetkik ettim. Onları maddi durumda pek tatmin 
eder 'bulmadım, verilen paraları, bir kere taban 
300, tavan 800 kabul edilmiş. Meselâ 20 sene 
'hizmet görmüş bir bekçi halen 800 lira alıyor
sa hu 'bekçi 10 sene daiha hizmet edecektir, ama 
800 lirada kalacaktır. Binaenaleyh biraz daha 
tavanı yüksek tutmakta fayda olacağı kana
atindeyim. İkinci bir mühim taraf, memurlara, 
işçiye çocuk zammı veriyoruz. Bunlar da âmme 
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hizmeti gören insanlar, bunları niçin çocuk 
zammından mahrum ediyoruz. Lütfedin bunla
ra da bir çocuk zammı tanıyalım. Ben bu mak
satla bir önerge veriyorum. Zannederim iltifa
tına mazhar olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Köker'in üzerinde durdu
ğu mevzu haklı gibi görünüyorsa da 12 nci 
maddeyi takibeden 13 ncü maddenin son fıkra
sındaki hüküm meseleyi aydınlatmış bulunmak
tadır. Bu fıkra aynen, «Aylık ücret dereceleri
nin tesbiti, terfilerin yapılış şekli, bekçilerin 
hizmetlerinin değerlendiriliş tarzı bir yönetme
likle nizama bağlanır.» demektedir. 

Şimdi zaten dikkat buyurursanız, kanunda 
birçok yerlerde sayılabilecek kadar 5 - G yerde 
bâzı faaliyetleri, bâzı terfi gibi disiplinle ilgili 
hususları yönetmelikle daha ziyade vuzuha bağ
latmak maksadı takibedilmiştir. Bu da bunlar
dan bir tanesidir. Binaenaleyh, vekâlet olarak 
bu yönetmelik yapıldığı zaman bunun Türki
ye'ce, yani bütün memleket sathında uygulanır 
bir tarzda tanzim edileceği ve bu suretle Sayın 
Köker arkadaşımızın endişesinin de ortadan 
kalkacağı tabiîdir. Ben komisyona da kolaylık 
olmak üzere bu mâruzâtta bulunmak üzere 
yüksek huzurunuzu işgal ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Üç 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi yapılan Çarşı ve mahalle bekçi
leri 'kanununun 12 nci maddesindeki 800 lira 
tavanın 1 000 lira olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa D.inekli 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ve izah ettiğim sebepler dola-
yıslyle 12 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
a rz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Sayın Başkanlığa 
12 n",i maddenin sonuna, (Çarşı ve mahalle 

bekçilerine çocuk zammı verilir) kaydının ek
lenmesini arz ederim. 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Okunan önergeler içinde en 
aykırısı olan Sayın Köker'in. Fakat şifahen bu
rada 12 nci maddeye bir fıkra eklenmesini ifa
de etmişlerdir. Halbuki önergelerinde sadece, 
yalnız çıkarılmasını istemektedir. Önergenizde 
sadece çıkarmadır. Çünkü çıkarma ayrıdır, bir 
fıkra olarak eklenmesi ayrıdır. Komisyon katı
lıyor mu?.. 

GUÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) —- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — 13 ncü maddeyi bir fıkra ola

rak değişik şekliyle .ilâve edilmesini istiyor. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor; dikkate alı
nıp alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Dlnekli'nin 800 tavanın 1 000 olarak 
değiştirilmesi teklif edilmektedir. Komisyon 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Bu malî bir meseledir. Bu 
sekizyüzii bine çıkardığımız zaman bunu kar
şılamaya imkân yoktur. Bu bir hesap meselesi
dir. Binaenaleyh tatbikatta 800 liradan fazla 
alan bekçi de yoktur. Bu bakımdan katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 

— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmlyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Baysoy'un bir fıkra eklenmesi hak
kındaki önergesini okutuyorum. 

(Lrzinean Senatörü Fehmi' Baysoy'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Çocuk zammı verilmesi husu
sunun eklenmesini istemektedir. Komisyon?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÜTEİ 

BOZCALI (İzmir) — Katılmıyoruz. Dunlar 506 
sayiılı Kanuna tabidir. Bunlar emeklilik vazi
yetleri bakımından Sosyal Sigortalar Kanunu
na tabidir. Umumi hükümleri ilgilendirir. 

BAŞKAN — Bu sebeple Komisyon katılmı
yor. Hükümeti . Katılmıyor. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bekçi teşkilâtı mensupları
nın aylık ücret dereceleri ve bunlara tekabül 
eden kadro sayıları il genel meclislerince tes-
bit olunur. 

Tâyin ve terfiler bu derecelere göre düzen
lenmiş kadrolara yapılır. Bir üst dereceye terfi 
edebilmek için bulunduğu derecede Hilen 3 (üç) 
yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmak, üst de
recede açık kadro bulunmak şarttır. 

Terfie hak kazananların açık kadro sayısın
dan fazla olması halinde yarışma sınavı yapılır. 

Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin 
yapılış şekli, bekçilerin hizmetlerinin değerlen
dirilişi tarzı bir yönetmelikle nizama bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Lstiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçile
rin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün 
yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki 
usule göre verilir. 

Meslekî âmirin mütalâası alınarak vali ve 
kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir 
yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıl
lık izne mahsubedilir. 

Emniyet Teşkilâtı Kanununun 61 nci mad
desine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada 
bir gün dinlenme izni verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyei1 . 
Buyurun Sayın Artukmac. 

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, burada 14 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasında «Bu izin tayinlerindeki usule göre 
verilir» denilmektedir. Halbuki esas, demin de 

arz ettiğim gibi, bucak olduğuna göre, bucak 
müdürleri, kaymakamlar ve valiler bekçilerle 
en çok ilgilenen, yakından ilgilenen makamla
rın temsilcileridir. Bu bakımdan izinlerin ma
hallin en büyük mülkiye âmirleri tarafından 
verilmesi daha uygun olur. Eğer tâyinlerdeki 
usule göre dersek, bu ifadeden öyle anlaşılmı
yor, tayinlerindeki usul şudur: Yukarıdaki 
maddeieri tetkik buyurursanız, tâyin eden ma
kim kaymakamdır, bekçi adayını kaymakam 
ve vali tâyin ediyor. İki senelik namzetlik müd
deti dolduktan sonra, bütün bekçileri valiler 
tâyin ediyor. Durum böyle olduğuna göre, vali 
ve kaymakamlar tarafından izin verilecek de
mektir. Halbuki bizim idari ünitemize göre bu
caklar burada bu kanuna göre bilhassa bucak 
esasıdır. Bucak, esas olduğuna göre, bucak mü
dürlerine de emirleri altında çalışan 'bekçilere 
izin vermek hak ve salâhiyetinin verilmesi çok 
yerinde, olur. Çünkü iznin ne zaman verileceğini 
ve ne zaman verilmiyeceğini en iyi takdir ede
bilecek olan bu üç mercidir. Bucak müdürlerini 
bundan hariç tutmamak gerekir. Bucak müdür
lerine de izin verme yetkisi verilmelidir. Bunun 
için bir önerge takdim ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko
misyon; bir gerekçeniz yok mu? Bu izin, tâyin
deki usule göre verilirse Sayın Artukmac itiraz 
etmektedir. Meselâ bucak müdürü emrindeki 
bekçiye izin veremeyecektir diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN — (Ordu) — Sekizinci maddede bir 
hüküm getiriyoruz. Vali ve kaymakamlar vazi-
felendirilmiştir. Buna mütenazır olarak bu mad
de tedvin edilmiştir. Kaldı ki, bucakların duru
mu da bugün ortadadır. Bu bakımdan isabetli 
bir maddedir. 

BAŞKAN — Lüzum görmüyorsunuz. Bir ih
tiyaç olarak şey yapmıyorsunuz, önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen belirttiğim sebepler dolayısiyle, 

14 ncü maddenin ] nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederim. 

Madde 14. —• Çarşı ve mahalle bekçileri 
adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçile
rin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün 
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yıllık izin hakkı vardır. Bu izin mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından verilir. 

Yozgat 
Badik Artukmaç 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 

•— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
•arz ediyorum. Dikkate almamasını ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

14- neü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bekçi teşkilâtı mensupların
dan üstün başarı gösteren bekçıiler ıtaJkdirnıa-
me ile taltif edilirler. 

Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün 
başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa 
'aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebi
lir. 

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Baikan-
lığmca hazırlanacak yönetmelikte, gösterilen 
esaslara göre, meslekî âmirin teklifi ve vali ve
ya kaymakamın tasvibi ile verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Oarşı ve mahalle bekçileri 
60 yaşına kadar çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Tümü üzerinde Sayın Kmaytürk konuş
muşlardı, şimdi yoklar. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
işten birlikte veya kamu hizmetlerini aiksataca,k 
şekilde münferiden cekilemiyecekleri gibi, 'sen
dika kuramaz, kurulmuş sendikalara iştirak 
edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez. 
siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
'bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
vazifelerini aksatacak veya menfi yönde etki-
liyecek şekilde ticaret ve kazanç getirici faali
yetlerde bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Çarşı ve m'aJhalle bekçileri
nin vazifeleriyle ilgili olarak riayet etmeleri 
gereken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı men
suplarına uygulanan disiplin hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri, 
işe alınmaya mâni suçlardan hirini işledikleri 
takdirde 'atanma!arındaki usule göre işten çıka
rılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 21. — İl içindeki beldelerin tama
mına ait çarşı ve mahalle bekçileri kadroları ile 
bu teşkilâtın her türlü hitiyaçlarına ait teklif
ler, ilçelerden gelecek isteklerle beldelerin özel
ikleri de göz önünde bulundurularak Emniyet 
Müdürüğünce hazırlanıp valilik kanalı ile za
manında özel idareye intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bekçi teşkilâtı mensupları
nın aylık ücretleri, çalıştıkları ayın sonumda 
bağlı bulundukları il veya ilçenin özel idaresin
ce usulüne göre ödenir. 

4 ncü maddede zikri geçen vazife süresi için
deki çalışma ve zamanı ile fevkalâde hallerde 
ödenecek fazla mesai ücretinin ödeniş şekil ve 
şartları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikte düzenlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. —• Bekçi teşkilâtı ve mensupla
rı için alım - satım ve çeşitli harcamalar özel 
idarelerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütü
lür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Sayın Artukmaç buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efen
dim, 22 nci maddede «bekçi teşkilât mensup
ları» denilmektedir. 23 neü maddede ise «bekçi 
teşkilât ve mensupları» denilmektedir. Burada 
bir matbaa hatası mı var, yoksa bizim anlaya
madığımız bir durum mu vardır, bunun tavzi
hini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 22 nci madde «bekçi teşkilât 
mensuplarının» 22 neü maddede «bekçi teşki
lâtı ve mensupları» vardır. Bu ifadeler arasın
da bir fark var mıdır1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN — (Ordu) — Bir fark yoktur 'efen

dim. 
BAŞKAN — Aynıdır. Basım hatası değil

dir. Söz istiyen1? Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Özel idarelerce çeşitli ka
nunlara göre ödenmekte olan kanuni payların 
hesabında bekçi paraları geliri ayrık tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bekçi paraları yalnız bekçi 
teşkilâtı hizmetlerine harcanır ve yılı içinde 
harcanmıyan miktar ertesi yıla bekçi parası 
olarak devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bekçi teşkilâtı gelir ve gi
derleri ek bütçenin aidolduğu tertiplerinde gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — îl özel idarelerinin her bel
deye ait bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak 
ve o nisbette tahakkuk etirmek üzere, belde hu
dutları içerisindeki meskenlerin kiracılarından, 
kira münasebeti yoksa şagUlerinden, sair hal
lerde maliklerinden alacakları beıkçi parası ay
da 10 lirayı aşamaz, ancak ticarethane ve iş
yerlerinden, bu yerlerin emsali rayiç kiraları, 
mükellefin malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiya
cı ve mahallî özellikler nazara almanak suretiy
le ayda 300 lirayı aşmamak üzere bekçi parası 
alınabilir. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her 
şahıs veya ailenin ikamet ettiği bina veya bina 
Ibölümleridir. 

Bu maddenin uygulanması İçişleri Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Sa
yın Melen, buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, bu müzakere usulü ile itiraf edeyim ki, bir 
neticeye varmaya imkân yok. Anlaşılan endişe 
şudur : Bu kanunda en'ufak bir değişiklik olursa 
öte tarafa gidecek, geç kalmasın. Bu vaziyette Se
natonun hikmeti vücudu kalmıyor. Senatonun va
zifesi bilhassa kanunlarda bu noktalardaki bu boş
luğu doldurmak, dikkat etmek, kanunları tekem
mül ettirmektir. Anayasada da vazifesi budur. 
Bize bu vazifeyi maalesef yaptırmıyorsunuz, di
yerek şikâyet ediyorum. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Evet, bili
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, müdahale etme
yin, fikrini söyliyecck elbette, niçin tahammülsüz
lük gösteriyorsunuz? 

FERİD MELEN (Devamla) — Hakikat bu
dur. Onun için şu veya bu zaruretle bile bile ken
diniz de kabul ediyorsunuz. Çünkü 1 nci madde
de konuştum, ne komisyon, ne Hükümet, çıkıp bir 
tek kelime ile dahi olsa cevap vermek kudretini 
kendisinde görmedi, açıkçası budur. Böylece ka
bul ettik, kudretini kendisinde görmedi, görsey
di pekâlâ çıkıp burada cevap verirdi. (A. P. sı
ralarında anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Melen siz cevap vermeyin 
fikrinizi ifade ediniz. Karşılıklı konuşma yok 
efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Bu defa da 
konuşmakta bir fayda görmüyorum. Ama zapta 
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geçsin hiç olmazsa. Herkes susmuş denmesin di
ye birkaç noktaya işaret etmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. 

Bu maddede dikkatimi çeken bir nokta var. 
«İl özel idarelerinin her beldeye ait bekçi teşki
lâtı giderlerini karşılamak ve o nlsbettc de tahak
kuk ettirmek üzere;» Bu neyi ifade ediyor? Mak
sat mı ifade ediyor? Yoksa bir âzami had mi tâyin 
ediyor? Yani diyelim ki, bir ilçenin benim seçim 
çevremde olan küçük bir kasaba olan Gürpınar 
ilçesinin bekçi gideri yıllık olarak üç bin liradır. 
Bunun ürerine bir tevz'at ve tarhiyat yapamam... 
Faraza komisyonlar beş bin liralık bir salma ya
pamazlar mı? Bu bir âzami had mid'.r yoksa bu 
sadec3 bekçi paralarının hangi maksatla salındığı-
m göstermek için midir? Bunun izahına ihtiyaç 
var. Çünkü bu sarih şekilde izah edilmezse o va
kit korkarım ki, çeşitli anlayış olur. Faraza bu
nun üstünde bir ilçe için salman vergilere toptan 
itiraz mercileri haklı olarak ortadan kaldırabi
lir. Sanıyorum ki, bu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlar, bu kanun hakkında 
Sayın Melen'in görüşlerine aynen katılmakla be
raber, 27 nci maddede, 10 ve 330 lira olacak iki 
rakam ögrülmektedir. Yani bekçi parası ayda 
10 lirayı aşamaz. Eğer bunlar ticarethane vesaire 
yerler olurlarsa onlar da ayda 300 lirayı aşma 
mak üzere bekçi parası verir. Arkadaşlar, bu
gün İstanbul'da fakir mahallelerde, gecekondular
da oturan birçok vatandaşlarımız vardır, bunlara 
10 lira ağır gelir, (A. P. sıralarından, gürültü
ler.) Müsaade edin de söyliyclim. Sizin de söyle
yeceğiniz varsa söylersiniz. Biz bir noktai naran 
samimiyetle müdafaa ediyoruz. Siz de bir nokta' 
nazarı müdafaa edersiniz samimiyetle, iliç kim
senin samimiyetinden kimsenin şüphe etmeye hak 
ki yoktur. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; bu itibarla biz yalnız İstanbul muhi
tini şimdi ifade ettim. Başka yerlerde de aynı va 
ziyette oturan vatandaşlarımız olabilir. Bunlar 
için ayda 10 lira vermek çok güçtür. 8 lira yev
miye ile hattâ 7,5 lira yevmiye ile çalışan Türk 
vatandaşları vardır. Bu vatandaşlardan ayda 10 
lira istiyorsunuz. Birikir veremez bir senelik mik
tar 100 - 200 lirayı bulur ve bunu almak çok güç 

olur ve ağır olur arkadaşlar. Belki t:carethaneler 
için üeyüz lira ve saire nazarı dikkate aimmıya-
b.lıi' ama düjününüz ki, ya iniz yemeni satan, 
yalın:; boyacılık yapan, yalnız ufacık bir sanatı 
icra eden her hangi bir esnaftan da aynı üçyüz 
alacaksınız. Burada bir supleks göstermiyorsu-
n;.ız. Meselâ yün liradan üryüz liraya kadar, beş 
liradan, on liraya kadar böyle bir had gösterseniz. 
(Adalet Partisi sıralarından, bir lira da olabilir, 
sesleri.) Bir lira da olabilir. Bir lirayı siz tabiî, 
:;engin arkadaşlarımız hafif görebilirler ama bir 
lira vatandaş için bir kıymettir. Bu itibarla bir 
önerge takdim ediyorum. Bu maddedeki on lira
nın, beş liraya, üçyü:-, liranın yüz liraya indirilme
sini arz ve teklif ediyorum. Tadkir Yüce Heye
tindir. Ilürmetletlerlmle. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pe,k 

muhterem arkadaşlarım; biraz evvel konuşan 
Sayın Melon arkadaşım Senato vazife yapamı
yor şeklinde bir ifadede bulundular, konuşma
ları sırasında. Ben bu noktaya değinmek isti
yorum. Senato, bugüne kadar daima, bilhassa 
kanunların tedvirinde ve tashihinde büyük 
hassas.yüt göste.-mij, büyük hu.ııetler gör
müştür, muhterem arkadaşlarım. Binaenaleyh; 
bu beyan ile ben kendilerinin maksadını anlı
yorum. Ama bu, efkârı umumiyeye intikal et
tiği takdirde Senato faaliyetine gölge düşü
recek Oİr mâna verilecektir ve bu endişeden 
dolayı ben tavzih etmek dçin Yüksek Huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Meselenin esası şu 
muhterem arkadaşlarını; Bu kanunun yüksek 
huzurlar MU za getirilmesine sebep, birçok muh
terem arkadaşımın beyan ettikleri şekilde, 
Anayasa Mahkemesi bu 330 tarihli Bekçiler 
Kanununun 3 naü maddesini iptal etmiştir ve 
bu kararından altı ay sonra, yani 23 Nisan 1966 
tarihine kadar da bir kanun tedvin edilmesi
ni kabul etmiş ve kararda bunu zikretmiş bu
lunmaktadır. Yetkililer, Hükümet 4 ay çalış
mıştır. Dört ay uzun bir zaman değildir muh
terem arkadaşlarım. Elimizdeki kayıtlara gö
re bu tasarı ilk, Meclis Komisyonunda 22.3 1966 
tarihinde ele alınmıştır. Şimdi sizlere uzun iza
hat verip vaktinizi almak istemiyorum. Ge
rek bu taıühten evvelki ve gerek o tarihten 
sonra ki, Meri islerde geçen hâdiseler yüksek: 
malumlarınızdır muhterem arkadaşlarım. Yani 
bu tasarı, eğer vaktinde ele alınmış olsa idi 
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komisyonlarda vaktinde görüşülmüş ve tetkik 
oûllmiş ve Meclislere de öyle gelirilmiş bulun
sa idi, o zaman üzerinde durulmaya imkân ve 
zaman kazanılmış olanaktı. Ye o zamanda bü
tün bu söyledikleri bizimde aklımızdan geçti
ği kadar ortaya konacak ve belki d? gerekli 
.tashihler yapılacaktı. Fakat, mulıteoeın arka
daşlarım söylenmiyor ama ben buradan süyti-
yeceğim bu kanunu bugün 12 bin aile bekliyjr, 
12 bin bekçi ailesi bekliyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Getirseler
di. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Arz et
tim, arz ettim. Binaenaleyh muhterem arka
da darım noksanları yok mu? Var. Onu komis
yon da kabul etmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bile, bile 
de getirilir mi? 

CEMAL TARLAN (Devanda) — Ama iki 
aydan beri do ne yapıldığını elbette takdir 
edersiniz. Bir güçlüğe, Senatomuzun da bir güç
lük ilâvesinde bence büyük bir hak görmüyo
rum. Muhteremi arkada şiarım ; sahil kanaatimi 
arz ediyorum. Binaenaleyh; Sayın Melen ar
kadaşıma, ç/ok sevdiğim arkadaşıma hİtabedi-
yorum. Bizim Senato faaliyetimiz bu kanun gö
rüşülürken üzerinde durulmuyor, geriliyor şek
linde, bizim Senato faaliyetlerine gölge düşü
recek şekildeki beyanlarını, tahmin ediyorum 
ki, bu maksada matuf olmak üzere söyleme
di. Ben de tavzih etmek istiyorum. Mesele bu 
12 000 aileyi biran evci bu kanunu çıkarmak 
suretiyle huzura kavuşturmaktır. Bu lök.ilme 
kendilerinin de iştirak edeceklerini tahmin elli
yorum. Binaenaleyh ; bu fikirlerinden vazge
çeceklerini tahmıln ediyorum, ümidediyorum 
ve Yüksek Huzurlarınızı îjgol ettiğim irin 
özür diliyerek ayrılıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkeine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayn Ek
ranı Özden arkadaşımızın fikirlerine iltihak et
memek elde değil. Ba.kat biz beş liraya bunu 
indirdiğimiz zaman acaba lüks meskenlerin, 
köşklerin durumu ne olacaktır? Hadi fakir, ge
cekonduda oturan vatandaşlara bunu elli kuruş 
yaptık, bir lira yaptık, hattâ bu bir lira dahi 
çok. Bunlara elli kuruş olarak kabul ettiğiniz 
takdirde gecekonduda oturan bir fakir vatan
daş ayda elli kuruş bokçi parası verecek, lüks 

meskenlerde oturan bir vatandaş da ayda beş 
lira bekçi parası vereceklerdir. Şimdi bu du
rum karşsmda burada hakikaten tavanın kü
çük tutulması adaleti bozmaktadır. Halbuki ta
van burada yüksek tutulmuş olsa idi sosyal mes
kenler ve sosyal mesken niteliğinden daha 
aşağı olan gecekondu meskenleri, lüks mesken
ler ve köşkler gayet rahatlıkla burada tadade-
dilmek imkânı bulunacaktı. Bendeniz, bu hu
susta bir önerge verdim. Önergemizde sosyal 
mesken vasfı niteliğinden aşağı olan konutlar
da ayda bir lirayı aşmıyacak, sosyal mesken 
vasfında olanlardan ayda beş lirayı aşmıyacak, 
lüks mesken vasfında olanları da, ayda 20 lira
yı aşmıyacak. Yani bu suretle on lirayı lüks 
meskenlerde yükseltmek suretiyle bu aradaki 
boşluğu kapatmış oluyoruz. 

Sonra ticarethaneleri de tadadettik. Ticaret
hanelerde 50 lirayı on kişiye kadar çalıştıran 
işyerlerinde, yüz lirayı, 25 kişiye kadar çalıştı
ran işyerlerinde, 150 lirayı, 25 kişiden fazla 
çalıştıran işyerlerini de 500 lirayı aşmamak üze
re diye de bir tadat koyduk. Şimdi, şu anda 
bâzı fabrikalar, inanınız ki, ayda 500 hattâ 700 
lira bekçi parası vermektedirler. Şimdi, Hükü
metten istirhamımız şu olacaktır. 27 nci madde
nin sonunda bu maddenin uygulanması İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir deniliyor. Eğer, bu yönetmelik ben
denizin Yüce Senatoya arz ettiğim önergeye uy
gun bir şekilde hazırlayacaklar ise, ben önerge
mi geri alıyorum. Eğer hazırlamıyacaklarsa 
önergemi geri almıyorum. Çıksınlar buraya za
bıtlarda bulunmak üzere söz versinler. Önerge 
ona göre hazırlansın. Bu memleketi hakikaten 
bir huzura kavuştursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım her gittiğimiz yer
de bize diyorlar-, ayda onar liradan yüz lira na-
sd vereceğiz? Zaten evin vergisi yüzyirmi lira 
değil senede. Bir bina ki, bu binanın bina ve 
arazi vergisi senede .120 lira değil. Ama 'bu va
tandaş senede 120 lira bokçi parası verecek. Ol
maz bu. Hükümetten istirham ediyorum; ver
diğimiz önergeye uygun bir şekilde yönetmelik 
hazırhyacaksa ben önergemi geri alıyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yapmazlar

sa ne olacak? 
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RlFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Yap
mazlarsa kanun elimizde vâzu kanun olarak 
getirir yaptırırız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, 27 nei maddenin metni, ilk ba
kışta hakikaten hepimizi tereddüde sevk 'etmek
tedir. Ama 27 nei maddede bahis mevzuu edi
len ücretin tahsili yönünden 31 nei maddede 
tesbit edilen heyet nazarı itibara alındığında 
bu endişenin ortadan kalktığı görülmektedir. 
Hepimiz milletin temsilcisi olarak milletin hak
larını âdil bir şekilde tesbit etmek mecburiye
tini 'hissediyoruz. 

Şimdi 31 nei maddede valinin tâyin edeceği 
bir hususi muhasebe memuru bunun yanında es
nafı ve tüccarı temsil eden ve onun reyi ile se
çilmiş olan Ticaret Odasından bir üye, ayrıca 
belediyeden 'bir üye ve mahalle muhtarı. Şimdi 
hepsi o ımıntakanm seçilmiş kimseleridir, bizim 
gibi. Biz, Türk Milletini düşünürken elbette ki 
bu seçilmiş kişiler de kendi mıntakasmda va
tandaşın haıkkını tesbit etmekle mükellef olan 
kimselerdir. Bu bakımdan madde tamamiyle 
adaletle uygun olarak teslbit edilmiş, hakikaten 
Ekrem Özden Beyefendinin teklif ettiği gibi, 
meskenlerdeki ücret nisbeti on liradan beş liraya 
indirilirse burada, Rifat Öz'türkçine arkadaşı
mıza hak vermek yerinde olur. Gecekondu ma
hallesinde oturan bir vatandaş elli kuruş verir
ken, Şişlide Osmanbeyde Taksimde ve Yenişe-
hirde anacadde üzerinde oturan bir kimseden 
de beş lira alınması sosyal adalete uygun olmaz. 

Bu bakımdan maddenin olduğu gibi kabul 
'edilmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ökyayuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım, Sayın Ekrem 
Özden arkadaşımız burada konuşmasına baş
larken gayet samimi bir inanış ve davranış 
içinde olduklarını ifade ederek bu kürsüden 
kanaatlerini hür bir irfanın ve hür bir vicdanın 
kendilerine telkin ettiği istikamette ve tam bir 
serbesti içinde söyliyebileceklerini ifade ettiler. 
Elbette bu böyledir. Hak ve hürriyet rejiminin 
gerçek muhtevasını hükmeden psikoloji ve fel
sefe ve ahlâk, elbette ve mutlaka bu kürsüden 
bu millttin temsilciltri olarak kanaat ve ka
rarlarımızı tam bir serbesti içinde söylemek 

hakkını ve hattâ vazifesini bize bu telkin eder. 
Bu sebeple bu kanaatlim yürekten tam bir fi
kir ve gönül anlaşması içinde iştirak ediyorum. 
Ama, Sayın özden burada bu hükmü verdikten 
sonra 27 nei maddenin getirdiği hüküm içinde 
ve en âzami had olarak kabul edilmiş olan 10 
liradan bahsederek fakrü zaruret edebiyatını 
hepinize merhamet ve şefkat telkin eden istika
mette beyanda bulundular. Ben de diyorum ki, 
neden, niçin öyle başlıyorsunuz? Hiç vermemek 
yolunda söze başlamak varken ve sizin tezinizi 
ben bu kanunun getirdiği bir madde ile bu şe
kilde tesbit etmek, nizam içinde kıymetlendir
mek, alâkalılar için bir vazife olarak değerlen
miş ve bit' müessese olarak bu kanunla getiril
mişken neden ve niçin on liradan başlamak su
retiyle, affetsinler çok istirham ediyorum, ben 
de kendileri gibi samimî bir kanaatin, samimî 
bir inanış ve bir davranışın içinde konuşuyo
rum, akşam radyodan dinliyenlere bu istika
mette bir kanaat ve karar içinde olduğumuzun 
delilini vermek gibi bir harekete ve bir tasarru
fa giriyoruz. Müsaade ederseniz kanunun 38 nei 
maddesini okuyalım. Vâzıı kanun bu madde ile 
fakrü zarureti sabit olanlardan hiçbir suretle 
bekçi parası almıyacağmı sarahatle tesbit etmiştir. 
Demek ki, vâzıı kanun, Saym Ekrem Özden'in 
yürekten kopup geldiğine inandığım o şefkat 
ve merhametinin bu kanun çerçevesi içinde mev
zuatla müeyyedol masını, bir hüviyet alınmasını 
derpiş etmiş, değerlendirmiş ve kıymetlendir-
miştir. Şu halde, sosyal adaletin, durmadan 
burada hep birlikte tekrar ettğim sosyal ada
letin muhtevasına hükmeden fikir ölçüsünde, 
ahlâk ölçüsünde yer ve değeri olan hükümleri, 
umdeleri bu kanunun içinde bütün hüviyeti ile 
değerlendirilmiştir. Ben Sayın Ekrem Özden 
arkadaşınım bu endişesine bu şerait içinde asla 
ve mutlaka iştirak etmemek mevkiindeyim. Bu 
vâzıı kanunu bu istikamette hazırlıyan ve bu 
memleketin fakir evlâtlarını hiç vergi verme
mek, bekçi parası ödememek gibi hakları olan 
bir hal ve vaziyet içinde şefkat ile kucaklamayı 
bilmiş arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı 
arz ediyorum. Binaenaleyh, Saym Ekrem Özden 
arkadaşımızın verdiği takririnin kabul edilmiş 
olması kanunun getirdiği nizam içinde hazır
lanmış muhtevayı bozucu olmak bakımından 
asla itibar görmemelidir. Çünkü endişeleri ka
nunun diğer bir maddesinde bütün icaplariyle 
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kıymetlendirilmiştir. Fakirlerimiz bekçi parası 
vermiyecektir. Ben de bu kürsüden bunu tescil 
ettirmek için açıkça ve sarahatle ifade ediyorum. 
ve bu istikamette ve bu hükümle gelen arkadaş
larıma yürekten şükranlarımı arz eder Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, tasarının en mühim maddesi
dir. Onun için üzerinde lâyıkiyle durulması lâ-
zımgelir. Efendim, bekçi parası bir ücrettir, üc
rete müstahak olduğu nisbette âdilâne verilme
lidir. Fakat hakikatte vaziyet nedir? Bâzı hanlar 
vardır ki, üçyüz, dörtyüz odası vardır, yüz oda
sı vardır, elli odası vardır ve mecbur olmuştur 
mal sahibi oraya bir bekçi ikameye. Eğer o bek
çi olmazsa üçgün içinde orayı hırsızlar soyup so
ğana çevirirler. Şimdi mevzuat vergiyi muvaze-
nete getirmek mecburiyetindedir bu han sahibi, 
fabrika sahibi. Hem kendi bekçisini tutuyor, üc
ret veriyor, hem de tutuyor mahallenin bekçisini. 
Eğer misal vermek caizse, Doğu İş Hanının altı-
yüz tane odası var. Akşam oldu mu muayyen 
saatte 4 kapı kapanır ondan sonra içeride iki bek
çi sabaha kadar tur yapar, dışardaki bekçinin 
buna on para hayrı yoktur. Ama ben demiyo
rum ki, bunlar hiç vermesin. Bu da doğru değil 
Bunlar da, madem ki, bekçi tutmuşuz, sureti ıımıı-
miyede âdilâne bir ücrete müstahak olmalıdır. 
Ama üçyüz lira yarın derse ki, 500 odadan 300 er 
liradan şu kadar alacağım? Bir avukatın yazıha
nesinde hırsız çalsa, çalsa 300 liralık eşya bula
maz 300 lira diye bir bekçi parası istenirse, dok
tor kezalik öyle olursa bundan endişe edilir. Şim
di burada madem ki, bu tasarının geri gitmesini 
kabul etmiyorsunuz, vaziyetler müsait değildir, 
bizim ebedi, ezeli za'fimizdir. Yumurta kapıya 
geldikten sonra yer ararız. Onun için bu madde
de hiçolmazsa komisyonun şu noktayı tavzihini 
rica ediyoruz. Mahallî özellikler deniyor. Bu ma
hallî özellikler meslekî özellilkeri ve vaziyeti de 
kavramalıdır. Onun için âdilâne olmıyan şey
den, adam bekçi tutmuş, hanına, fabrikasına hu
kukî bekçi tutmuş, binlerce lira ücret veriyor, dı
şarıda da halen; meselâ bunun tavan haddinden 
bir vergi almak gibi bir hale düşersek çok adalet
siz olur. Onun içindir ki, bunu komisyon lütfen 
tavzih etsin. Bu gibi hallerde, âzami ücrete gi
dilmesin, bekçinin hizmetinden istifadesi nisbe-

tinde mâkul bir ücret versin. Vaziyet budur, bu
nun tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; çok sevdiğim ve say
dığım iki muhterem arkadaşımın beni hedef tuta
rak buradaki beyanlarına hiç cevap vermek iste-
miyorum. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, bu
nu cevapsız bırakmak benim için mümkün değil
dir. Muhterem arkadaşlar, bu kanunların gecik
mesinin yegâne sebebi ve saiki, Adalet Partisinin 
Millet Meclisindeki Seçim Kanunundaki davranı
şıdır. Eğer Adalet Partisi Senato kısmî seçimle
rinden evvel getirdiği ve nispî temsil usulünün 
Senato seçimlerinde kaldırılmasına mütedair olan 
hükümler üzerinde İsrarda bulunmamış olsaydı, 
bu kanunlar çoktan Senatodan da çıkmış, esaslı 
tetkik edilmiş olurdu. Maalesef arkadaşlar Hü
kümet ısrar etmiş, Millet Meclisi... (Sağdan, gü
rültüler. ) 

BAŞKAN •—• Müdahale etmeyin efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade bu

yurun, mademki söylediniz, söyliyeceğim. Ben 
söylemek istemiyorum, ama söyletmeye icbar edi
yorsunuz. Hem bilmemiz lâzımdır ki, her sözün 
altında bir şey yatıyor ve bunu söyletmeye bizi 
icbar ediyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz bu
nu anlamıyorum. 

Arkadaşlar, Millet Meclisine Seçim Kanunu
nu getirdiniz, bu kanunlar hazırdı. Bunların 
gündeme alınmasını istemek lâzımdı. Gündeme 
alındı ve Seçim Kanununun çıkmaması için tabi-
atiyle muhalefet partileri direndiler. Bunun için 
birtakım usuller tatbik ettiler, yerinde usuller 
tatbik ettiler. Seçim Kanunu çıkaramadınız? Ne 
oldu? Yine büyük bir ekseriyetle geldiniz. Ne çı
kardı, niye ısrar ettiniz, boşu boşuna? Ve Hükü
metiniz burada hatalıdır, millet nazarında hata
lıdır. Kanunların çıkarılmaması için yegâne saik 
bu olduğu için de hatalıdır. Bu itibarla bize suç. 
isnadetmeyiniz, zaman gecikmiştir, şöyle yaptık, 
böyle yaptık demeyiniz. Adalet Partisi Millet 
Meclisinde bu Seçim Kanunu üzerinde ısrar et
meseydi bu kanunlar, burada âriz ve amik tetkik 
edilirdi, her maddesi üzerinde durulurdu, sizler 
de dururdunuz, itiraf ediyorsunuz burada yanlış
tır. Kanun diyorsunuz, adaletsizlik vardır diyor
sunuz, ama ne yapalım zaman gecikmiştir diyor
sunuz. Böyle kanun çıkar mı rica ederim. Bir hu-
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kukçu buradan böyle ifa cici meram edebilir mi? j 
Bırakınız- kanunu yanlntır çıkaralım kanunları I 
12 bin vatanda] istifade etsin, bunun yibünden I 
çıkarıyoruz kanunları diyorsunuz. Niçin vaktiyle I 
bunları yapmadınız niye bunları düjünmedlniz? 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Personel 
Kanunu da böyle çıktı... 

BAŞKAN — Sayın Tarlan müdahale etmeyin 
efendim. I 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şimdi de dü
şünmek zamanı gelmiştir. Bundan sonra kıymet
li arkadaşlarım bunun kabahat ve suçunu evvelâ I 
kabul edin ondan sonra görüşelim. Şimdi arka- I 
dağlarım ben 27 nci madde üzerinde, bir nokta 
nazar ifade ettim. 28 nci, 38 nci maddeden balı- I 
setmedim. Her vatandaş ücretini ve vergisini ver- I 
inek arzu ede:-, istitaatı maliyesi miktarında, mali ı 
kudreti miktarında hor vatandaş vermek ister. I 
Borcudur, vazifesidir vatan vazifesidir, bunu yap- I 
mak arzu eder. Bundan mahrum olmayı da arzu I 
etmez. İllâ ki vergi vermiyoceksin demek, illâ 
ki vergilerden muafsın demek, bu bir şerefsiz- I 
İlk olur, bir vatandaşa isnadolur. Vergi hiç alın
masın, ücret hiç alınmasın, böyle bir ididamız 
yjk. Vergi de, ücret de alınır. Demokraside 
bunlar vardır. Ama ben mahrum, hiç veremi- I 
yece'k vatandaştan bahsetmedim bu kürsüde. 
Vermek iktidarına malik olup, ancak verme ik
tidarının neden ibaret olduğunun takdirde ha
ta olduğunu ifade ettim ve hata vardır. Hata 
vardır, kanunlar böyle yapılmaz arkadaşlar. 
Kanunlar beş liradan yirmibeş liraya kadar... 
Öztürkçine güzel ifade buyurdular, bir liradan 
olsun, hattâ eğer Hükümet katı olarak, bir Ba- I 
kan katî olarak karşımızda derse ki, biz 15 gün 
sonra bu kanunun bu maddesini değiştireceğiz, 
vadedlyoruz, desin, ben Öztürkçine'ııin o öner
gesine iltihak edeceğim. Ama tahmin etmiyo
rum, Hükümet böyle bir kanun getirmiyecek 
ve 15 gün sonra, 20 gün sonra Meclisler tatil 
olacak, bu kanun tatbik edilecek arkadaşlar ve 
bunda on lira, o gecekondudan Öztürkçine gi-
demîyecek, on lira alacaklar, onun başına belâ 
olacak. Bu kanun onun basına belâ olacak. Bu
nu iyi bilmesi lâzım. En evvelâ o mutazarrır I 
olacak bundan, bunu iyi bilmesi lâzım. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim noktai 
nazarım, on liranın hiç olmazsa beş lira, bir li
ra olmasını da arzu ederim, bir liradan yirmi 
liraya kadar mükemmel bir şey, 100 liradan 300 J 
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liraya kadar, o da olabilir. Ama böyle on lira
dan 300 liraya kadar derseniz olmuyor. En ufa
cık esnaftan 300 lira alacaksınız. Olur mu bu? 
(A. P. sıralarından anlaşılamıyan müdahaleler 
ve gürültüler.) Kanunu düşünmeden getiriyor
sunuz, yanlış yanlış işler yapıyorsunuz, sonra 
müdahale ettiğimiz zaman, meseleyi ortaya ge
tirdiğimiz zaman hep beraber itiraz ediyorsu
nuz. Niçin itiraz ediyorsunuz? Siz de bu kanu
nun yerinde olmadığını itiraf ediyorsunuz bu 
kürsüden. (A. P. sıralarından gürültüler.) Hem 
söylüyorsunuz, hem kürsüden itiraf ediyorsu
nuz, hern de oradan itiraz ediyorsunuz. Bir çe
lişme içindesiniz ve duyuyorsunuz, hissediyor
sunuz ki, bu kanun hakikaten haksız, ama ne 
yıpalım çıkaracağız iktidara güvenerek, ekse
riyete güvenerek kanun çıkarırsınız. Ama ka
nunlar yürümez, herhalde sizin başınıza bir 
giın c'ert açar arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, böyle bekçi 
paralarının tevzi ve tahsili hakkındaki bir ka
nunun görüşülmesinde Senatoyu böyle heye
canlandıracak şekilde bir konuşma yaptığı için 
Sayın Özden'e hem üzüntülerimizi, hem de bi
raz, Muhterem Senatoyu Millet Meclisi gibi 
heyecanlı ve alâka çekici bir havaya bürüdüğü 
için de teşekkürlerimizi bildiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, eskiden Roma Se
natosunda meşhur Censeur Cato her hangi bir 
mevzuda, isterse şu mevzuu, isterse böyle ma
halle bekçileri mevzuu olsun, kürsüye geldiği 
zaman evvelâ, «Kartaea yıkılmalıdır» diye söze 
başlarmış. Muhterem Ekrem Özden, herhalde 
son günlerde Roma tarihine merak saldığı için 
böyle bekçiler mevzuundaki bir kanunda Se
çim kanunu ve A. P. ne hücum etmeyi bir ve
sile saydı. Biz de kendilerine sureti müslihane-
de bu kanunların gecikmesinde kendilerinin bü
yük ve şatafatlı cümlelerle Meclise verdikleri 
kendi partilerinin gensoru önergelerinin 40 kü
sur gensoru önergesinin, içerisinde fasulyeden 
böyle şeye kadar her türlü mevzuun bulundu
ğu önergelerin bu kanunun hakikaten gecikme
sine sebep teşkil ettiğini söylemek isterim. Son
radan ehemmiyeti olmadığı anlaşıldı kendile
rinin bir günde hepsini geri almasından, ama 
kanunlar da gecikmiş oldu. 



C. Senatosu B : 87 13 . 7 . 1966 O : 1 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 27 nci 
maddenin bu haliyle Senatomuzdan çıkmasına 
imkân yoktur. Buna ücret desin, vergi desin, 
ne derse desin bu kanunla getirilmekte olan 
bekçi ücretleri tamamen vergi niteliğini taşı
maktadır. Bu vatandaşa munzam bir vergi yük
lemekten başka bir şey değildir muhterem ar
kadaşlarım. Sayın Hükümet mümessillerinin ve 
komisyonun dikkatle dinlemesini rica ediyorum. 
Vatandaşın emniyetini temin etmek, Anayasa
mızın sosyal haklar ve temel haklar bölümle
rinde Devletin bir numaralı vazifeleri içinde
dir. Vatandaşın emniyetini temin etmek özel 
idarelerin vazifesi cümlesinden değildir. Vatan
daşın emniyeti, Devlet tarafından temin edilir 
ve bu da vatandaşın vermiş olduğu vergilerle 
temin edilen bütçeden sarf edilmek suretiyle 
yapılır. Evvelâ bu şekilde özel idarelere bu 
vergi paralarının ve vatandaşın emniyetinin 
tahmil edilmesi bu Anayasanın ve Devlet olma
nın esas prensibine aykırıdır. 

İkincisi, bu 27 nci maddede tahvil edilen 
ve geçen günkü, tümü hakkındaki konuşma
mızda da bildirdiğimiz, «Mükellefin malî gücü» 
tâbirinin bendeniz tasarıdan çıkarılmasını talc-
bediyorum. Bu tasarıyı hazırlıyanlar, «mükel
lefin malî gücü» tâbirini Anayasaya uygun ol
sun diye, Anayasanın 61 nci maddesinden al
mışlar. Anayasanın 61 nci maddesindeki tâbiri 
buraya koymak suretiyle bu tasarının Anaya
saya uygunluğu temin edilmez. Anayasa demek 
istiyor ik, alınacak vergiler öyle esaslara, öyle 
kriterlere bağlansın ki, vatandaşın malî gücü
ne göre alınmış olsun. Yoksa tasarıda siz, «mü
kellefin malî gücü» tâbirini koymakla Anaya
sanın 61 nci maddesine göre bir vergi tahsilatı 
yapmış olmazsınız. Bilâkis bir müphemiyet ver
diniz, gelecek komisyonlara geniş takdir salâhi
yeti verdiniz. Şimdi Sayın Hükümet temsilcisi 
veya komisyon diyecekler ki; burada muhtelif 
kriterler aldık, gelecek komisyon 303 lira koy
dum diyecek, 250 lira koydum diyecek. Nedir 
kriteriniz? Benim, diyecek, emsali rayicim 30 
lira, sen nasıl 130 lira koyarsın? Diyecek ki ko
misyon, ben öteki fıkrayı senin malî gücünü 
nazarı itibara aldım, o da uygun olmazsa. Onu 
da ispat ederse malî gücünün müsaidolmadığmı 
bu sefer diyecek ki, bekçi tahsilatının ihtiyacı 
bu kadar koymaya âmil oldu. Bu bakımdan ko
misyonu her bakımdan tamamen lâyüsel ve ken

di takdiriyle başbaşa bırakmış durumdayız 
muhterem arkadaşlarım. Bunu önlemek için 
mutlaka bendeniz de bu asgari hadlerin tesbit 
edilmesinin lâzımgeldiği kanaatindeyim. Mes
kenler için âzami had 10 lira çoktur. Muhterem 
vatandaşların içerisinde ve nitekim İstanbul 
vatandaşlarının büyük bir kısmı gecekonduda 
yaşamaktadır. Ayda 10 lira vergi ödiyecekler. 
Senede altı liralık Yol Vergisinin külfetine ta
hammül edememiş, hâlâ bugün aradan seneler 
geçmiş, Yol Vergisi kaldırılmış onun ıstırabını 
çekmekte. Senede altı lirayı veremiyen insanlar 
her ay 10 lira bekçi parası öd'ycmezler. Ama 
Komisyon Sözcüsü diyecek ki, biz 10 lira değil 
de, 25 kuruş, 50 kuruş koyacağız. Biz daima bu 
komisyonlar tarafından vatandaşın emniyeti 
bakımından âzami haddi küçültmeye çalışırız, 
âzami haddi küçülttüğümüz zaman vatandaşın 
menfaatini koruduğumuz kanaatindeyim. Bu 
bakımdan ben de âzami haddin, meskenlerde 
beş liraya indirilmesi için bir değiştirge öner
gesi veriyorum. 

İkinci olarak, mahallî özellikler tâbirinden 
sonra bir de yine önergemde «mükellefin malî 
gücü» kısmının tamamen kaldırılmasını teklif 
ediyorum. Bu tarhiyatta mükellefin malî gücü
nün bir rolü yoktur, yapılan hizmet aynıdır. 
Mükellefin malî gücünü nasıl tesbit edeceksi
niz? Bu yönetmelikle tesbit edilmez. Gelir Ver
gisini mi arıyacaksınız, servet beyannamesini 
mi arıyacaksınız? bunu tatbikatta yapmaya im
kân yoktur. Kanunun ölü doğmasına mâni ol
mak için tatbikattaki aksaklıkları düşünmek 
lâzım. Burada ne kadar parlak lâflar söylerse
niz söyleyin, Komisyon Başkanı ne kadar temi
nat verirse versin, bu iş dönüp dolaşıp bir ma
halle muhtarının elinde kalacaktır muhterem 
arkadaşlarım. Biz bu takdiri mahalle muhtarı
na bırakamayız. Komisyonlar, dört kişilik ko
misyon, katiyen bir araya gelemiyecektir. Ti
caret Odasından biz mahkemelere ehlivukuf 
çağırırız, aradan beş celse, altı celse geçtiği hal
de bir türlü ehlivukuf gelmez. Bekçi komis
yonlarına Ticaret Odası azalarını temin edemi-
yeceksiniz. Âzami haddi 25 lira olan bir ücretle 
Ticaret Odası âzası İstanbul'dan gelmez. Bu
nu düşünmek dahi gülünçtür. Gelmiyorsa ne 
olacak? Bir vergi memurunun, özel idare me
murunun elinde kalacak. Hiç kimseyi bühtan 
altında bulundurmak istemem, ama özel idare-
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lerin nasıl çalıştığını, tadilât komisyonlarının 
ınasıl hizmet gördüğünü biliyoruz muhterem 
arkadaşlarım. Bunlar tamamen nazara olan şey
ler. Bunları kaldırmak ve mümkün olduğu ka
dar maddeye bir tatbik kabiliyeti vermek lâ
zımdır. Bu bakımdan «mükellefin malî gücü» 
tâbirinin .kaldırılmasını talebediyorum. Bir de 
«bunların özellikleri» tâbirinin ilâvesini istiyo
rum. Bu «malî özellikler» yanma, «binaların 
özellikleri.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; (biraz nazari
yeden geçelim. Bu 27 nci madde üzerinde dur
mak lâzım. Seçim bölgelerine gittiğimiz zaman 
vatandaşa hesap vereceğiz. Bu bakımdan hiç 'ol
mazca vizdanen vazifesini yapmış insanların hu
zuru içinde olalım. Netice ne olursa olsun biz 
vazifemizi yapmış olalım. Muhterem arkadaşla
rım, bu kiracılara tahmil ediliyor. Bir sosyal 
adaletin hüküm sürdüğü ve böyle çok revaçta 
olduğu bir devirde kiraların yükünü artırıcı ma
hiyette 'bir külfet tahmil edetmeyiz. Hanlarda, 
(biraz evvel Hidayet Beyin söylediği gibi, han
larda zaten her odadan, odabaşı parası namı al
tında her ay 15 - 20 - 25 lira alınmaktadır. Bir 
de her odadan 'bunun yanında ayda 25 - 30 -
100 - 150 - 200 lira gibi ayrıca emniyet parası 
diye, ki, bu odada yaşıyan vatandaş, ne 'bek
çinin yüzünü ıgörür, ne bekçi ile ömründe kar
şılaşmıştır, nazari olarak bunu verecektir, kül
fet gibi verecek artık. Ama hiç olmazsa bunu 
asgari hadde indirmek lâzımdır. Bu bakımdan 
«binaların özellikleri» tâbirinin de buraya ilâ
vesinde fayda olduğu kanaatindeyim ve bir ay
da ticarethanelerden 'beş liradan aşağı, 300 li
radan yukarı olmamak üzere diye kademelen-
dirmek fikrindeyim. 

Bir de ayrıca bu komisyonun izah etmesi 
lâzımıgelen bir husus var. Bu kanunun başlan
gıç maddesi olan birinci maddesinde belediye 
hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teş
kilâtı kurulur. Demek ki hudut içerisinde, be
lediye hudutları. Bu maddede hep belde tâbiri 
geçiyor. Belde ile belediyenin aynı tâbir oldu
ğu belirtilsin bir defa; bir. 

Bir de, bu 'büyük şehirlerdeki küçük beledi
yelerin tahakkuku ayrı ayrı mı yapılacak, yok
sa aynı özel idareye 'bağlı oldukları için hepsi 
aynı özel idarede mi toplanacak? Bu hususun 
da komisyon tarafından izah edilmesi ricasında 
t-ulunuyorum ve bu hususta 'bir de değiştirge 

önergesi veriyorum. Ama her hal ve kârda ko
misyon bu maddeyi geri alıp da yeniden tetkik 
ederse ve o şekilde getirirse çok faydalı olur 
kanaatindeyim. Tekrar tekrar arkadaşlardan 
rica ediyorum, vatandaş ayda on lira bekçi pa
rasını veremez muhterem arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Okyayuz, vaz mı geçti

niz? 
CAVİT TEVFtK OKYAYUZ (İçel) — Ha

yır efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; bu kürsü
den hak ve hakikati bildiğimiz ve inandığımız 
ölçüde söylemek elbette vazifemizdir. Vazife 
fikrinin muhtevasına hükmeden âmiller neler
dir? Benim anlayışıma göre; bu âmillerden bi
risi belki 'birincisi, kürsüden her zaman doğru 
bildiğimizi, doğru olarak inandığımızı burada 
gerçek şekilde ifade ve heyan ile hüviyet vere
bilmektedir. 

Şimdi Sayın Özden buradan küçük 'esnaftan 
300 lira alınacaktır, derken; bu gerçeğin, ha
kikatin ta kendisi olduğuna samimî olarak ina
nıyor mu idi? Vâzıı kanun maddede en âzami 
had olarak 300 lirayı tüccarımız için tesbit et
miş olduğu halde, neden ve niçin 300 lira ala
caktır, diye 'hiçbir suretle benim ölçümle, be
nim anlayışımla ve en basit bir orta ölçüler 
içinde anlaşılması gereken bu neticeyi tama
men değişik bir şekilde ifade ediyoruz? Ben bu 
kürsüden Komisyon Başkanı arkadaşımın 300 
lira ile 10 liranın en âzami had olduğunu, bu
nu aşmamak kaydiyle bu haddin altında kiracı
lardan 1 lira, 50 kuruş alınaibileceğinin ifade 
edilmesinde, efkârı umumiyeyi gerçeği bilmesi 
yönünden tenvir etmesi bakımından zaruret ol
duğuna işaret etmek istiyorum ve Sayın Ko
misyon Başkanının bu kürsüye gelerek bu ci
heti tesbdt etmesinde bu kanunun getireceği ne
ticeler yönünden huzura hizmet etmesi sebe
biyle zaruret vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, kanunun mütaakıp 
maddeleri komisyonun nasıl kurulacağını vu
zuhla ifade etmiştir. Mahalle muhtarı ile iktifa 
etmiyor ki, vali veya kaymakamın seçeceği 
memurun 'başkanlığında, ticaret odasından, sa
nayi odasından üye alınacağını sarahatle, be-
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lediyeden vuzuhla tesbit etmiştir. Bununla da 
iktifa etmemiş... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Özden müdahale etme
yin efendim. 

CAVİT TEVFIK OKYAYUZ (Devamla) — 
Müsaade buyurun Sayın Ekrem Özden, biraz 
©vvel zatıâliniz, ben söylediğim zaman, müda
hale etmeyin, hak ve hürriyet rejimi içinde top
lanırsak... 

BAŞKAN — 'Sayın Özden müdahale etme
yin. Sayın Okyayuz siz de konuşmanıza devam 
edin. 

'CAVİT TEVFIK OKYAYUZ (Devamla) — 
En azından inancımıza itimadedip hürmet edin 
sayın arkadaşım. 

Bununla da vâzıı kanun iktifa etmemiş, bir 
maddesinde, bu komisyonda vazife adan arka
daşlarımıza yemin ettirmek lüzumunu hissetmiş
tir ve bu yerde de sarahatle hiç kimseyi vere
bileceği ölçünün dışında mütalâa etmiyeceğim, 
hiçjbir tarafı. Okuyayım müsaade ederseniz sa
yın arkadaşım, 'okuyayım: «'Tam mânasiyle siz
den ve kanaatimin icaplarına tabi kalacağıma, 
gerek bekçi teşkilâtı, gerek mükellef haklarını 
'bir tutacağıma, bekçi paralarının takdirinde de 
her hangi bir tarafa eğilmek suretiyle görevi
mi kötüye kullanmıyacağıma namusum üzerine 
yemin ederim.» Bu kadar ıbüyük ölçüde emni
yete alınmış 'bir müesseseyi burada hafife ala
rak fou müessesenin dışında hakikat olmıyan-
ları konuşmak 'bence vazifeyi ifa yönünden va
zifenin icap ve lüzumuna riayetkar ve hürmet
kar olmamaktır. Ben Sayın Özden'i mânevi kıy
met hükümlerine bağlı, vazife ahlâkının icap
larına riayetkar bir arkadaş .olarak biliyorum. 
Bu sebeple bu istikametteki beyanının bir sür-
çü lisan olduğu kanaat ve ölçüsü içinde sözle
rimi bitiriyorum. Sayın Senatoyu hürmetle se
lâmlarım. 

EKREM ÖZDEN (İstanhul) — Ben de Sa
yın Adalı'nm söylediklerini söyledim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yok Sayın 
Özden. Bir dakika. 

27 nci madde üzerinde on sayın üye konuş
muştur. Komisyon adına buyurun Sayın Bozcalı. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÜT-
F t BOZCALI (İzmir) — Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; 27 nci madde üzerinde 

kıymetli arkadaşlarımın ileri sürdükleri mütalâ
alarını dinlemiş bulunuyoruz. Bu maddede tâ
yin edilen âzami, meskenlcrdeki 10, iş yerinde 
üçyüz lira, sanki tahakkuka esas olacak muayyen 
bir miktar gibi konuştular. Kıymetli arkadaşla
rını, maddeyi birlikte okuduğumuz zaman, kıs
tasları birlikte tetkik ettiğimiz zaman, hiç de 
böyle olmadığını hattâ, bir lirayı iki lirayı dahi 
geçemediğini yakinen görmüş bulunacağız. Mad
demiz ne diyor? «Teşkilâtın ihtiyacı» 1 nci kıstas, 
ölçü bu. Bir misal üzerinde arz edeyim; bir bek
çi, 500 - 600 veya. 400 hanelik bir yeri beklediği
ni, vasati olarak halen tatbikatı nazara alarak 
söyliyecek olursak, 500 hanelik bir yeri bir bekçi 
bekler. Bu kanuna göre, 300 - 350 lira ücret al
dığını, mahallî örf ve âdete göre 300 - 350 lira 
ücret aldığını nazarı itibara alırsanız, senede 
4 000 - 5 000 lira, 400 lira ücret verdiğimizi de 
kabul ederek en çok altı bin lirayı diğer masraf
larla birlikte düşündüğümüz zaman 500 haneye 
taksiminden elde olunan rakam gayet açıktır ve 
tatbikat da bu merkezdedir. Bir bekçinin alaca
ğı ücret burada tâyin edilmiştir. 350 - 400 lira. 
Ben 400 lira üzerinden misalini müşahhas hale 
getiriyorum. 6 bin lira bir bekçinin diğer, elbise 
vesair masrafları ve bu teşkilâtın diğer mensup
larının bir bekçi üzerine isabet eden masraflarını 
da koyarak 6 bin lira olarak kabul ediyorum. 
500 e taksim ettiğiniz zaman 12 lira olur ki, bir 
mükellefin, bir ailenin yılda ödiyeceği para 12 
liradır. Yani ayda 1 liradır. Bunu ticaretha
nelere teşmil ederek, diyelim ki, ticarethanelerde 
bekçinin daha yakın bulunması, ve bâzı ti
carethanelerin vitrinlerinin durumları itiba
riyle daha az artırılmasını düşünürsek, beşyüz 
yerine ikiyüzelliyi alalım, o zaman da bugün 250 
dükkânı olan bir çarşı için, bir bekçi, yine altı-
bin lira alırsak, bir dükkân ayda iki liradan fazla 
vermiyeeektir. Muhterem arkadaşlarım, had-
din üçyüz lira gibi yüksek bulunmuş olması iç
timai tevziatın, âdil bir tevziatın yapılmasında 
bu takdiri yapanlar için kolaylık olur. Müstakil 
ve münferit ve bir boş yerde, bir sahilde ve beledi
ye sınırları içinde bir köşkün bekletilme durumu
nu nazarı itibara-alın. Bir mahalleden daha üs
tündür, civarı uzaktır. Onlar için eğer 250 - 300 
gibi bir rakam konursa veyahut Ulus'taki bü~vük 
bir ticarethane için bugün halen 500 lira vermek
te bulunan bir ticarethane için 200 - 250 lira gi
bi bir şey takdir edilmiş olursa, bunu fazla gör-
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moru ek iktiza eder. Çünkü; ki, bu da verilmiye-
ccktİr. Biz komisyon olarak mütehassıs arkadaş
larımızın vermiş olduğu izahatı da dinliycrek 
hiçbir zaman 100 - 200 rakamını bulamadık. Çün
kü 1 ne i kıstas, teşkilâtın ihtiyacı idi. Bekleti
len işyeri veya meskenlerin aded'ni ne kadar 
azaltmış isek de hiçbir zaman tevziatta biz bunu 
200 liraya çıkaramadık. Çünkü bekçinin almak
ta olduğu aylık ücret zaten 300 - 350 - 400 lira
dır. Bunu "aylık olarak onar lira üzerinden hc-
sabettiğimiz zaman üçbin lira eder. llalbuk'. 
bekçiye verilen ücret 400 liradır. Diğer masraf
ları da bir misli artırırsanız, yine bu rakamları 
bulmak imkânı yoktur. Bu bakımdan yukar: 
hadlere bakarak asgari ücretlerin tâyin ve teshil 
edilemiyeceği yolunda bir düjüneeye varmak ha 
tali olur, kanaatindeyim. 

Bundan başka bu esas prens'p tesbit edild'k 
ten sonra «Mahallî (hellilkeri» deniyor. Kazaların 
yani, beldelerin, belediye sınırı belde biz bum 
her ikisini de aynı tâbir, aynı mânayı ifade edeı 
birer tâbir olarak kanunda kullandığımızı tekra 
ifade etmek isterim. Bekle ve belediye aynı tâ 
bir ve aynı şevi ifade eden kelimelerdir. Özellik 
le nazara alınacaktır. Malî durumu nazara alı
nacaktır, malî güç. Arkadaşlarım bilhassa Er
doğan Adalı arkadaşım bu noktaya itiraz edi
yorlar ve malî güç nazara alınmaz, diyorlar. 
Anayasa Mahkemesi 1330 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesini iptal ederken sarahaten malî gücü 
nazarı itibara almayı kararında beyan etmiş 
ve bu kanunu iptal etmiş olmakla beraber, 
nasıl yapılması iktiza ettiği hususunu da geniş 
esbabı mucibesinde uzun uzun izah etmiş bu
lunuyor. Vaktinizi fazla almamak için tamamı
nı okumıyaeağım. Bu üç noktaya inhisar eden 
iptal kararında gerek malî gücün, gerek tava
nın tâyin ve tesbiti bilhassa Anayasa Mahke
mesince sarahaten ifade edilmiştir ve burada 
bekçi ücretlerini de vergi veya bir hizmet kar
şılığı ücret olup olmadığı hususunda da yine 
Anayasa Mahkemesinin şu esbabı rnucibesinden 
bir - iki satırı okumak istiyorum: «Çarşı ve 
mahalle bekçilerinin görevi zabıtanın denetimi 
altında ve onun yardımcıları olarak genel gü
venliği sağlamak ve adlî zabıtaya yardımcı ol
maktır.» Bu görevin bir kamu hizmeti olduğu 
meydandadır. Şu halde, bekçilere hizmetlerine 
karşılık verilen ücret bir kamu gideridir. Bu 
gideri karşılamak amaciyle kişilerden alman 

para da kendilerine yöneltilen Anayasa deyi
miyle vergi benzeri bir malî hükümdür. Vergi 
benzeri bir hüküm olarak Anayasa Mahkeme
miz, mevcut mevzuat dairesinde ifade etmiş bu
lunuyor. Bu bakımdan bekçi paralan Anaya
sanın 01 nci maddesinin kapsamına girmekte
dir. Yani, malî güç tâbirinin içine girmektedir, 
bııyuruluyor. Gerçi bu malî güç bir kanunla 
konulmuş bulunmaktadır. Diğer hususları izah 
ediyorlar. Görülüyor ki, malî gücün nazarı iti
bara alınması, iptal sebeplerinden biridir. Bu 
kanunda noksanlık olmasın diye sarih olarak 
konulmuş bulunmaktadır. Maddedeki diğer un
surlara sırayla geçtiğimiz zaman mahallî özel
likler bittabi İstanbul'un her hangi bir semtin
deki bir ıbckçi ile Beyazıt'm, Van'ın, Ağrı'nın 
veya her hangi bir kazasmdaki bekçinin malî 
kudreti, onlara ödenen ücret vaziyetleri tabiî 
değişir. Geçim şartlarına uygunluk mahalli, bel
denin zaten 28 nci maddede bilhassa belde sı
nırı içindeki çarşı ve mahallâtm özelliklerine 
göre lüzumuna göre teşkilâtın tesbit edeceği, 
yine sarahaten tasarıda mevcuttur. Kıstasları
mızdan birisi malî durumdur. Mahallî özellik
ler, ki burada bina özelliklerini arkadaşım be
yan etti. Zaten talimatta bu cihetler nazarı iti
bara alınacaktır. Mahallî özellikler içine bina
nın özellikleri içerisinde kiracının hususiyeti, 
bittabi nazarı itibara alınacaktır, göz önünde 
tutulacak ve kira rayiçleri de nazarı itibara 
alınacaktır. Mahallî özellikler ve binanın duru
mu, sadece kâfi değildir, tki ticarethane var
dır. Birisi sarraf dükkânıdır, diğeri bir köşker 
dükkânıdır, bir ayakkabı tamircisidir. Belki 
aşağı - yukarı aynı büyüklüğü ve aynı yeri ih
tiva eder ve fakat bunlara sarf ve tahakkuk et
tirilecek veya tahmil edilecek bekçi ücretleri
nin aynı olmasında bittabi isabet olmaz. Her 
ikisinin özellikleri, bu takdiri yapacak komis
yonca nazarı itibara alınacak. Fakat yine biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bunun hepisinde birinci 
kıstasımız, ihtiyacı olan parayı karşılayacak 
şekilde tevziattır. Biraz evvelki misalimizde 
umumi olarak ifade ettiğim gibi, bir lira veya 
iki lira; belki binisine iki lira veririz de diğe
rine 50 kuruş oluyor. 50 kuruş olarak indiril
mesi iktiza edecek ki, malî gücü fazla olan bir 
kimsenin fazla ödemesi komşusu ve malî gücü 
zayıf olan diğer kimsenin lehine olacaktır. Bu 

I bakımdan bu 27 nci maddemiz 28, 29, 30 ve 
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31 nei maddelerle birlikte mütalâa tetkik Du
yurulduğu zaman görüleceği üzere, tatbikatta 
kanunun hiçbir aksaklık getirmiyeceği ve mua
deleti sarsan ve mağduriyeti mucibolacak her 
hangi bir cihetin bulunmadığını ifade etmek 
isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, buyurun.. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 

Efendim, 27 nci madde hakkında tatbikatını 
mümkün kılmak için bir değişiklik önergesi 
takdim ediyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, bu komisyon sözcüleri çıktıkları za
man izah ederken elli kuruş, bir lira, iki lira 
konacak diye mütevazı rakamlar söylüyorlar. 
Bizim ifadelerine uygun değiştirme önergeleri
mize iştirak etmiyorlar. Madem ki böyledir, beş 
liraya inmesinde ne mahzur görüyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun cevap verin. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-

F l BOZCALI (İzmir) — Muhterem arkadaş
lar, Erdoğan Adalı arkadaşımız mukayyet bir 
rakamın kanunun içinde gösterilmesindeki 
mahzuru sordular arz edeyim; muayyen h; 
miktarın konmuş olması mutlak olarak bire o1 

k'nicelerin zararına olur. Biraz evvel mealimi d 
arz ettim; 500 haneli bir mahalleyi bekliyen br 
bekçi en çok, 5 bin veya 6 bin lira ücreti de da 
hil, diğer masrafları da ilâve edilmek suretiyl 
elde ediliyor. Biz bunları mütahassıs arkadaşla 
rımızla birlikte yaptık. Halen mevcut ve alın 
makta olan bekçi ücretlerini de nazarı itibar? 
alarak arz ediyorum; bugün 5 lira, 3 lira, 2.F 
lira gibi mukayyet bir rakamlar koyarsak bu
nun hepsi için hapsine tahmili iktiza eder. Hal 
buki 50 kuruş 25 kuruş, bugün Doğu Beyazıt't? 
da tâvin edilecek bir bekçiye veya Anadolu'nun 
ve bilhassa Şark'm bir kazasmdaki belediye sı
nırları içinde çarşı ve mahalle bekçilerinin üc
reti 300 liradan yukarı olmıyacaktır. 

Bu diğer masraflarla birlikte 4 b.in liradır. 
Zenginlerle fakirler arasındaki 'ahengin de te
minini düşünecek olursak bir kısmına 25 kuru? 
ve bir kısmına 50 kuruş, bir kısmına bir lira. 
iki lirayı nadiren bulacaktır. Çünkü 4 bin lira 
yi temin edemezsiniz, geçemezsiniz. 4 bin lira 
dan da paranız artar ve ileride gelen bir ımad 
clesinde işaret ettiğim gibi, hiçbir zaman açık 

vernıiyecektir ve devir yapacaktır. Bu bakım
dan böyle mukayyet bir rakamın konmasında 
mutlaka bekçi parası ödiyecek kimseler için za
rarlı olacağı aşikârdır. Bu bakımdan iltifat edi-
lemiyecektir ve edemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Bu maddenin bi

rinci bendi her beldeye ait bekçilerin giderleri
ni karşılamak ve o mabette tahakkuk ettirmek 
hükmü vardır. Bu tahdidi midir? Yoksa bekçi 
paralarını tahsil maksadını güden bir ifade mi
dir? Daha açık ifade edeyim. Bir ilçede bekçi 
teşkilâtının yıllık ihtiyacı 10 bin liradır. Yapı
lacak tevziat 10 bin bir lira olamaz. Takdirî ise 
böyle midir? Bu mânada mıdır? 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (Devamla) — 
Efendim, tahdididir. Zaten maddemizde de bek
çi teşkilâtının ihtiyacı birinci kıstastır. Bu tah
dididir. Bu tahdidedildikten sonra ki, tevziat 
kısımları diğer maddelerde gösterildiği şekilde
dir. 

FERÎD MELEN (Van) — Teşekkür ederim. 
ikinci sorum : 

Alınabilir, deniyor. Bu âmir hüküm olması 
lâzımdır. Bir mükellefiyet ise herkesten alınır. 
Alınabilir Bâzı vatandaşlardan alınıp, bâzıla
rından almamak da muhayyerdir. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Efen
dim arz edeyim. Efendim cümleyi tamam ola
rak okursak burada 10 - 300 lira meselesi oldu
ğu için böyle yazıldığı anlaşılır. Buradaki mik
tarların mütefavit ve şahısların durumlarının 
değişik olması nazarı itibara alınarak, tatbikat
taki diğer maddelere mütenazır olması bakı
mından «alınabilir» şeklinde olmak iktiza edi
yordu. «Alınabilir» «alınır» değildir. 

FERÎD MELEN (Van) — İstisnası var mı? 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Vardır 

istisna edilebilir efendim. 

BAŞKAN — Kanunun istisna ettiklerinin 
dışında... 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Hayır 
efendim, istisna ettiklerinin dışında mütalâa edi
lemez. Ancak buradaki 300 liraya kadar tâbiri 
için cümlenin buradaki «alınabilir» ifade-si bu 
hadler dairesinde «alınır» mânasmdadır. Fakat 
cümlenin tenazuru bakımından umumi olarak 
okuduğumuz zaman «alınabilir» şeklinde yazıl
ması daha muvafık okluğu açıktır. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER LÛTFİ BOZGALI (Devanda) — Te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Dört 

önerge vardır, önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maddedeki (10) rakamının (5) e, (300) li

ranın da (100) 'O indirilmesini ve 'böylece mad
denin tashihini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
'27 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilimesini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkçine 
î l özel idarelerinin her beldeye alt bekçi 

teşkilâtı giderlerini karşılanua'k ve o nisbette ta
hakkuk ettirmek üzere, 'bekle hudutları içerisin
deki meskenlerin kiracılarından, kira münase
beti yoksa şagillerinden, sair hallerde malikle
rinden alacakları 'bekçi parası ayda : 

1. — Sosyal mesken vasfından daha aşağı 
nitelikte olan meskenlerden; ayda bir lirayı, 

2. — 'Sosyal mesken vasfında olanlardan ay
da 5 lirayı, 

3. — Lüks meskenlerden ayda 10 lirayı, 
4. — Ticarethanelerden ayda 15 lirayı, 
5. —• 10 kişi kadar çalıştırılan işyerlerinden 

ayda 100 lirayı, 
6. — 25 işçi kadar çalıştırılan işyerlerinden 

ayda 150 lirayı, 
7. — 25 kişiden fazla çalıştırılan işyerlerin

den ayda 300 lirayı geçemez. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tasarının 27 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 

ilişikteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

Madde 27. — îl özel idarelerinin her belde
ye -ait bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak ve 
o nisbette tahakkuk ettirmek üzere, belde hu
dutları içerisindeki meskenlerin kiracılarından, 
kira münasebeti yoksa şagillerinden sair haller
de maliklerinden alacakları bekçi parası ıayda 
(1) liradan (5) liraya, ticarethane ve işyerle

rinden bu yerlerin emsal rayiç kiraları bekçi 
teşkilâtının ihtiyacı ve mahalli özellikler ile bi
na ve tesislerin durumu ve kullanışları nazara 
alınmak suretiyle (1) liradan (300) liraya ka
dar bekçi parası alınır. Diğer fıkralar aynen. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teki i I' ederim. 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Madde 27. — İl özel idarelerinin her belediye

ye ait bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak ve o 
nisbette tahakkuk ettirmek üzere belde hudutları 
içerisindeki meskenlerin kiracılarından, kiracı mü
nasebeti yoksa şagillerinden, sair hallerde malik
lerinden alacakları bekçi parası ayda 25 kuruştan 
aşağı olamaz ve 5 lirayı aşamaz. Ancak ticaret
hane ve iş yerlerinden bu yerlerin emsali rayiç 
kiraları bekçi teşkilâtının ihtiyacı, mahalli özel
likler ve binaların özellikleri nazara alınmak su
retiyle 1 liradan aşağı ve 150 liradan yukarı ol
mamak üzere bekçi parası alınır. 

BAŞKAN — Dört önerge de okunmuş bulun
maktadır. Önergenin en aykırısı, Sayın Adalı'-
nındır ve bütün maddenin değiştirilmesini tale-
betmektedir. Yalnız bekçi parası değil, prensip
lerde de değişiklikler yapmaktadır. Bu itibarla 
ilk defa Sayın Adalı'nm önergesini... 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz, efendim, bu malî gücün çıkarılma
sını teklif ettim. Oünkii bu malî mevzuatımızda 
hiç mevcudolmıyan, matrahı belli olmıyan vergi 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, bunu konuştunuz... 
ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Evet, ama, 

bu Anayasanın ruhuna uygun olsun diye alınmış. 
Anayasanın 61 nci maddesi, vergilerin umumi 
prensibi... 

BAŞKAN — Bunu da söylediniz. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Malî gü

ce göre diye bir prensib, bu yani yapacağınız bir 
şeyse ona uydurun... Onu buraya almışlar. 

BAŞKAN — Sayın Adalı kürsüde ifade etti
niz aynı şeyleri, aynı şeyleri bu kürsüde ifade 
ettiniz. 

Sayın Adalı'nm gerek bekçi parası, gerekse 
bunun tevzi sureti ve şartlarına ait değişiklik gc-

— 300 
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tiren 27 nci maddedeki önergesine komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Katılmıyoruz. 

HÜKÜMET ADINA FETHİ TANSUK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılma
maktadır. Önerge okunmuş bulunmaktadır. Dik
kate alınıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

Birçok arkadaşlarımız yeni gelmiş bulunuyor
lar. Bu sebeple önergeyi yeniden okutacağım. 

(İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Aykırılık derecesine göre sırasiyle Saym Öz-
türkçine'nin önergesini okutup oylarınıza arz ede
ceğim. (Geri alıyor sesleri.) 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz? 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Geri 

almıyorum. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Buyurun 

okuyun. (Gürültüler) Müdahale etmeyin zaman 
alıyorsunuz. 

(İstanbul Üyesi Rit'at Öztürkçine'nin takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-

F l BOZCALI (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 

— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önerge olarak Sayın Özden'in önerge
sini okutuyorum. 

(İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-

F l BOZCALI (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 
—- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Dördüncü önerge Sayın Atayurt'un önerge
sidir, okutuyorum. 

(Uşak Üyesi Mehmet Faik Atayurt'un önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-

F İ BOZCALI (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUK 

—• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Mükelleflerden alınacak pa
ralarının tahakkukunda, belde sınırı içinde bulu
nan ve çarşı ve mahalle bekçilerinin korumakla 
mükellef olduğu bilûmum mesken, müessese, depo, 
ticarethane ve işyerleri ile benzerleri esas tutu
lur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bir mesken veya işyerinin 
bekçi parası mükellefi kirada olan yerlerde ki
racısı, kira münasebeti yoksa şagili, sair hallerde 
malikidir. 

Bina maliki ile şagilleri arasında yapılacak 
özel anlaşma hükümleri idareyi bağlamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Mesken ve işyerlerinin bekçi 
parası, her yıl Ekim. ayında, takdir ve tevzi ko
misyonları tarafından, mahallin mülkiye amirin
ce verilecek 33 ncü maddede belirtilen listeler 
üzerine mahallen gerekli incelemeler yapılarak, 
mesken ve işyerlerinin emsali rayiç kiraları, ma
lik veya sakillerinin malî durumu ve mahallî özel
likler göz önünde tutularak aylık ve yıllık olarak 
tevzi olunur. 

— 301 — 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Vali veya kaymakam tarafın
dan, özel idare memurları arasından tâyin edile
cek bir memurun başkanlığında, belediye mecli
sinden bir üye, bulunan yerlerde ticaret, sanayi 
odasından veya esnaf teşekküllerinden bir üye 
ve mahallesi muhtarının iştiraki ile yeteri sayı
da, bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonu 
kurulur. 

Belediye meclisi ve ticaret, sanayi odası kendi 
üyeleri arasından bu maksatla bir yıl süre için 
komisyon sayısı kadar asil ve yedek üye seçerler. 

Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mülki
ye amirince ihtiyar heyetinden seçilecek bir üye 
komisyona katılır. 

İl içindeki her beldenin takdir ve tevzi komis
yonları üyelerine, bu beldelerin iktisadi ve sosyal 
özellikleri göz önünde bulundurulmak ve günde 
25 liradan çok olmamak üzere verilecek ücret, 
il genel meclisi tarafından özel idare bütçesi ile 
tesbit edilir ve ilgili tertibine konur. 

Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret 
verilir. Şu kadar ki, komisyon üyeleri 33 ncü ve 
34 ncü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi işini 
âzami bir ay içinde bitirmekle yükümlüdürler. 
Bu süre içinde her hangi bir sebeple işini bitirmi-
yen komisyonun üyeleri en kısa zamanda işi ta
mamlamaya mecbur olup, bir aydan fazla süren 
çalışmaları için kendilerine ücret ödenmez. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyon
dan bir sual soracağım. Bu maddenin birinci fık
rasının sonunda tevzi komisyonu, takdir ve tevzi 
komisyonu kurulur diyor. Zannediyorum ki, bu, 
komisyonlar filân olacaktır. Yoksa bir tek ko
misyon mu? Tek bir komisyon bu işleri yapa
maz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Orda) — Komisyonlar olacak. 

BAŞKAN — Yani bir tek komisyon değil. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, anlıyalım. Bu olabilir, veya olamaz. Çünkü, 
Türkçede bir cem'i eki vardır. Onu koyalım. 

BAŞKAN — Efendim, ve mahallesi muhta
rının iştirakiyle yeteri sayıda bekçi paralarını 
takdir ve tevzi komisyonu kurulur. Komisyonla
rı olması lâzım. Cümle hatası var.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ÖMER LÛT-
Pİ BOZCALI (İzmir) — Yeteri sayıda olunca 
zaten cem'idir. 

BAŞKAN — Yeteri sayıda ama, bu cem'i olun
ca, komisyonları olması lâzım. Bir mâna. za'fı 
var, ama. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yeteri sayıda 
cem'i olduğu için lüzum yok. 

BAŞKAN — Lüzum yok, peki. Madde üzerin
de başka söz istiyen?.. Buyurun Sayın Öztekin. 

Bu maddeden sonra Birleşime son vereceğim. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; bu madde üze
rinde komisyon ve Hükümet sözcülerinin yarın 
tasarı tatbikata intikal edince tereddüde se
bebiyet verecek bir hususu tavzih etmeleri için 
söz aldım. Malûmuâliniz vilâyet özel idareleri
nin ek bütçesi yoktur. Bu ek bütçe tâbiri yeni 
bir müessese olarak getirilmediğini ben komis
yon üyeleri ile konuştum, temas ettim öğrendim. 
Bunun şu şekilde tavzih edilmesini istiyorum. 
«Vilâyet özel idare bütçelerine benzer bir büt
çe» şeklinde bekçi teşkilâtı bütçesi de tanzim 
edilir. Bu noktada mutabık mıyız? 

BAŞKAN — Ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Anlaşılmadı efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Efen
dim, tekrar edeyim. Bekçi teşkilâtı kadroları 
ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine ben
zer müstakil bir bütçe ile tanzim edilir. Yani, 
buna benzer bir şey. Çünkü ek tâbirinin tatbi
katta iltibasa sebebiyet vermemesi için söylüyo
rum. Ek bütçe yoktur,, özel idarelerde yarın 
tatbikatta, müşkilât çıkar. Siz bunu kastediyor
sunuz tahmin ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Bunları kastediyoruz. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Şim
di maddede aynı şekilde bir husus var. Dördün
cü fıkrayı okuyorum: 

«İl içindeki her beldenin takdir ve tevzi ko
misyonu üyelerine bu beldelerin iktisadi ve sos
yal özellikleri göz önünde bulundurulmak ve 
günde 25 liradan çok olmamak üzere verilecek 
ücret, il genel meclisi tarafından özel idare büt
çesi ile tesbit edilir ve ilgili tertibine konur.» 
Yani burada da özel idare bütçesine değil ben
zer olarak tanzim edilen bütçeye konulduğunu.,, 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÜTFİ 
BOZCALI (İzmir) — Kastımız budur, efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Hü
kümet de iştirak ediyor değil mi? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ FETHİ TANSUJv 
- - Evet. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

••'*>»• « s > e 
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i'iım. Kabul edenler... Mtnıiyenlor... Kabul edil
miştir. 

Başkanlık Divanının saat 19,00 da Cumhur
başkanının bir resmi kabulüne daveti sebebiyle 
yarın devam etmek üzere Birleşime son veriyo
rum. 

14 Temmuz Perşembe günü saat 15,0(1 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

..<... 
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