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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Üyesi îsa Hisan Bingöl; Muş'ta husule 
gelen deprem hakkında açıklamada bulunarak, 
Tabiî Âfetler Kanununun biran önce çıkarılması 
temennisinde 'bulundu: 

O : 1 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanam1 tasarısının 
maddelerine geçildi ve 31 nıei maddeye kadar (bu 
madde dâhil) kabul edildi. 

14 Temmuz 1966 Perşemıbe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkamvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Atalay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), iNazmettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 88 nei Birleşimi acıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Urfa Üyesi İbrahim E tem Karakapıcı'-
nın; secim, bölgesindeki emniyet ve asayişsizliğe 
ve Hükümetçe gereken tedbirlerin alınmasına dair 
demeci 

BAŞKAN — (ründenı dışı Sayın İbrahim Etem 
Karakapıcı söz istemişlerdir. Kısa olmak şartiyle, 
buyurun. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; son za
manlarda güney vilâyetlerimizden Urfa'da ve 
bahusus Siverek ilçemizde adam öldürme ve hır
sızlık vakaları dikkati çekecek derecede artmış 
bulunmaktadır. Son olarak bir avukatın Urfa 
yakınlarında öldürülmesi benim bu gündem dışı 
konuşmama vesile oldu. Olayda öldürme şekli ve 
sebebi ne olursa olsun, bu kabil hâdiseler çevre
de morali bozmakta, halk üzerinde huzur kırıcı 
bir hava yaratmaktadır. Hükümetin her şeyden 
evvel, her yerde olduğu gibi, bu çevrede de em
niyet ve asayişi tam mânasiyle sağlaması gerek

mektedir. Halen, herkes, psikolojik de olsa, em
niyet ve asayiş noksanlığı yüzünden nefis müda
faası peşine ve kaygısına düşmüştür. Bu civara 
tâyin edilen her sınıf memurlar da, evvelâ bu en
dişenin belirdiğini görmekteyiz. İki ay evvel Si
verek'te çıkan bir gazetede İstanbul gazetelerinden 
iktibas ettiği bir yazıda Siverek ilçesi Türkiye'
nin Teksas'ı olarak ilân edilmişti. Herkes silâhlı 
ve hele suçlular ellerini, kollarını sallıyarak gez
mektedirler. Emniyet ve jandarma kuvvetleri 
bu duruma müdahale etmekten âciz bulunmakta
dırlar. 

Diğer bir olay da şudur : 
Malı çalman vatandaş Hükümete. başvurma 

yolunu bırakmıştır. Araya mutavassıtlar koya
rak bir miktar para ödemek suretiyle malını ge
riye almaktadır. Emniyet veya jandarmaya mü
racaat ve buradan bir sonuç alma ümidi azalmış
tır. Bunun sebebi nedir? Ya teşkilât kifayetsiz
dir? Ya da iş başındaki sorumlular ehliyetsizdir. 
Her hal ve kârda ortada Hükümet otoritesi yok 
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demektir. Hükümetin en kısa zamanda bu hu
susa eğilmesi ve müessir olacak tedbirlere giriş
mesi gerekir. Zira bu mıntakalarda hâlen mal 
ve can emniyeti diye bir şey yoktur. İktidarda
ki Hükümet, evvelâ bunu, dört başı mamur ola
rak temin etmelidir. 

Bu temennide bulunmaktayım. Saygılarımı 
arz ederim. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Ömer Er gün'ün; işçi ücretlerinin vaktinde öden
memesi sonucu işçilerin müşkül durumda kaldık
larına ve gerekli tedbirlerin alınması lüzumuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ergün, gündem dışı çok 
kısa olmak kaydiylc buyurun. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri; Köy 
İşleri Bakanlığına bağlı 40 küsur ili kapsıyan ve 
köy yollarında çalışan yol işçileri iki, üç aydan 
beri ücret alamamışlardır. Evinden, çotuğundan, 
çocuğundan uzak, gecelerini gündüzlerini mahru
miyet bölgelerinde geçiren bu insanların bu du
rumunu öğrenmek çok hazindir. Maaşını 4 - 5 
gün geç alan bir insanın -sızlanması yanında 3 - 4 
ay maaş alamdan, kirasını, kasaba, bakkala bor
cunu ödiyemiyen bir de bu insanları düşünün. 
20 nci asırda yaşıyoruz. Çalışan insanların üc
retlerinin ödenmediği yer Türkiye olmamalıdır. 
Hükümet aylardır çalıştırdığı insanların ücretini 
ödiyemiyecek durumda ise yatırımları nasıl ger
çekleştirebilecek, milyonlarca işsiz vatandaşa ye
ni iş sahalarını nasıl açacaktır? 

Bu memlekette işçi ücretlerinin ödenmesi en 
alâkalılardan bu işçilerin ücretlerinin zamanında 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri; Cemal 
Gürsel, Cevat Açıkahn, Ahmet Orhan Akça, Gav-

si Uçagök ve Refik Ulusoy'a izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/505) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

I ve biran evvel ödenmesini rica ederim. Hürmet
lerimle. 

MUSTAFA DELİ VELİ (Hatay) — Söz isti
yorum efendim. Zaptı sabık hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, zaptı sabık hak
kında söz istiyorsunuz. Hangi zaptı sabık hak-

I kında, dünkü birleşim için mi? 
| MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Bir hu

susu izah. edeceğim. 
BAŞKAN — Yok efeıldim, sualime sarih ce

vap veriniz. Çarşamba günkü birleşim için mi söz 
istiyorsunuz, onun tutanağı için mi? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — İzah et
meme müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Ama tasrih ediyorum. Çünkü 
İçtüzük sarih, daha evvelki bir gündeme ait bir 
zaptı sabık hakkında söz isteyemezsiniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Tunç-
kanat'a verdiğiniz söz hakkında konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istiyemezsiniz beyefendi, 
115 nci madde sarihtir; zaptı sabık hakkında, ilk 
birleşimde söz edilir. Araya bir birleşim girin
ce zaptı sabık hakkında söz istenmesine imkân 
yoktur. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — O halde 
gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemek de bir 
önerge ile olur. Mümkün değildir. Gündeme 
geçiyoruz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi tutumum hakkında?... 
Mümkün değil efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izin
leri, Başkanlık Divanının 13 . 7 . 1966 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Cemal Gür

sel, hastalığına binaen, 2 ay, 29 . 5 . 1966.tari
hinden itibaren 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Cc
vat Açıkalm, hastalığına binaen, 15 gün, 
28 . 6 . 1966 tarihinden itibaren 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 
Orhan Akça, hastalığına binaen, 15 gün, 
7 . 7 . 1966 tarihinden itibaren 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi 
Uça gök, hastalığına binaen, 46 gün, 19 . 6 . 1966 
tarihinden itibaren 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Refik 
Ulusoy, mazeretine binaen, 15 gün, 14.7.1966 
tarihinden itibaren 

BAŞKAN —• Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Cemal Gür
sel, hastalığına binaen, 2 ay, 29 . 5 . 1966 tari
hinden itibaren 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ce-
vat Açıkalm, hastalığına binaen, 15 gün, 
28 . 6 . 1966 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya. Üyesi Ahmet 
Orhan Akça, hastalığına binaen, 15 gün, 
7 . 7 . 1966 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet. Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi 
Uçagök, hastalığına binaen, 46 gün, 19 . 6 . 1966 
tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Refik 
Ulusoy, mazeretine binaen, 15 gün, 14.7.1966 
tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri; Cemal 
(rürsel, Ccvat Açıkcdın, Ahmet Orhan Akça, 
Gavsi Uçagök ve Refik Ulusoy'a izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/505) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Gürsel'in izin sü
resi iki ayı geçtiği için tahsisatının verilmesi hu
susundaki önergeyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı dolay isiyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Cemal Gür
sel'in tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 197 ne i 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararına bağlı 
olduğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz olu
nur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Tahsisatın verilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Başkanın; Portekiz Millî Meclisi Başkanı 
Jose Suarez da Fonscca Başkanlığındaki NATO 
Parlâmenterleri Kurulunun Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurul salonunda bulunduğuna dair 
bildirisi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Portekiz Millî 
Meclis Başkanı Eksel fıs Jose Suarez da Eorıseco 
Başkanlığındaki NATO Barlömanterleri Daimî 
Komitesi üyeleri Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu salonuna gelmişlerdir. (Alkışlar) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom enerjisinin sivil sahada kullanılması hu
susunda işbirliğine dair Anlaşmanın değiştiril
mesi hakkında Anlaşma ve Geçici Komisyon mü
talâası. 

BAŞKAN — Rapor ha silmiş bulunmaktadır. 
Ancak, Yüksek Heyetinize bir hususu arz et
mek isterim ki, daha önceki birleşimlerde Cum
huriyet 'Senatosu üyesıi olarak bu anlaşmanın 
görüşülmesi hususuna itiraz etmiştim. Şahsan 
tartışmasına katıldığım bir husus olduğu için 
görüşülmesinde Başkanlık etmeme imkân yok
tur. Bu se'beple, başkanvekillerinden, yerimi 
alacak bir sayın üyenin de salonda olmaması 
sebebiyle bu mevzuu geriye bırakmak mecbıı-
ııiyeti vardır. O bakımdan gündemin bu mad
desini (geçmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
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4. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

kabul ettiği bir önerge gereğince Bekçiler ka
nununun görüşülmesinin sonuna bırakılmış bu
lunmaktadır. Bu se'beple Bekçiler kanununun 
görüşülmesi bittikten sonra seçimlere .geçilecek-

BAŞKAN — Daha önce Yüksek Kurulun | tir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu 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 — Hükümet ve Komisyon -bura
dalar. Lütfen yerlerini alsınlar. Tasarının gö
rüşülmesine devam ediyoruz. 

32 nci maddede kalmıştık. 

MADDE 32. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları başkan ve üyeleri vazifeye 
başlamadan önce il veya ilçe idare kurulları hu
zurunda aşağıdaki şekilde yemin ederler: 

«'Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam 
mânasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tabi 
kalacağıma, ıgerek bekçi teşkilâtı gerek mükel
lef haklarını bir tutacağıma, bekçi paralarının 
takdirinde de her hangi bir tarafa eğilim sure
tiyle 'gör evim i kötüye kullanmıyacağıma namu
sum üzerine yemin ederim.» 

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

MADDE 33. — Teşkilâtın meslekî âmirleri 
her yıl en geç Eylül ayının birinci .günü bekçi 
parası tahakkukuna esas olacak mesken ve iş
yerlerinin sokak ve kapı numaralarının, kiracı
larının veya şagillerinin, bulunmadığı takdir
de maliklerinin ad ve soyadlarını ihtiva eden 
listeleri mahallin en büyük mülkiye âmirine 
tevdi ederler. 

-Mahallî mülkiye âmirleri bu listeleri bir 
hafta içinde bekçi paralarını takdir ve tevzi (ko
misyonlarına verirler. 

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

Yılı içindeki değişiklikler için de süre kay
dı aranmaksızın aynı usul uygulanır. 

özel idare memurları da her sene bina yok
lama neticelerini mahallin kolluk âmirlerine 
bildirmekle görevlidirler. 

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

MADDE 34. — Bekçi paralarını Urtdir ve 
tevzi komisyonları tarafından hazırlanacak tak
dir ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım 
ayının 'birinci günü mükelleflerin görebilecek
leri yerlerde 15 gün müddetle asılmak sure
tiyle ilân olunur. İlân keyfiyeti ve yeri mûtat 
vasıtalarla mükelleflere duyurulur. 

Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına ya
pılacak itirazlarda özel ibarelerin diğer vergi
lerindeki usul ve esaslar uygulanır. İtiraz, bek
çi parasının fazla tahakkuk ettirildiği iddia 
olunan kısmına raci olup, tarhiyatın ihtilaflı 
olmıyan kısmının tahsilini durdurmaz. 

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

MADDE 35. — İtirazın incelenmesi sonun
da kesinleşmiş olan tahakkuklar özel idareye 
bildirilir. 

Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak 
tahsilatın yılda 4 taksitten fazla olmamak üze
re taksit zamanları, süreleri her ilin özellikleri 
göz önüne alınarak il 'genel meclislerince büt
çe kararı ile tes'bit ve usulüne göre ilân olunur. 

Bekçi paralarının tahsilinde 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE Öi6. — Bekçi parası tahakkukunda 
bu kanunun 38 nci maddesindeki istisnalar dı
şında muafiyet tanınmaz. 

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

MADDE 87. — Bekçi teşkilatı hizmetleri ile 
ilgili her türlü harcamaların tahakkuk memu
ru, •bekçilerin il ve ilçe merkezlerindeki en bü
yük meslekî âmiridir. 

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

MADDE 38. — 4 Temmuz 1931 gün ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesin
de belirtilen daimî muafiyete tabi binaların ma
lik veya şagilleri ile takdir ve tevzi komisyon
larınca, fakirlik hali tevsikan tesbit edilenler
den bekçi parası alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurunuz Sayın Öztekin. Söz mü istediniz?.. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Bir 
sualim olacak efendim. Fakirlik halinin tevsi
kinden maksat nedir? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Fakirlik halinin tevsikinden 
maksat nedir? Komisyon lütfen izah 'etsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT-
Fİ BOZOALI (İzmir) — Fakru hal ilmühabe
ridir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Fakir
lik ilmühaberinin verilmesi midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ÖMER LÜT-
Fİ BOZCALI (İzmir) — Efendim, fakirlik il
mühaberinin verilebilmesi için maliyeden soru
lur, ondan sonra fakirlik ilmühaberi verilir. 
İcabında tahkikat yapılır. Bu hususta teamül 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztekin, tatmin edildi
niz mi? Edilmediyseniz Komisyon Sözcüsü gel
sin buradan daha açık olarak: izah etsin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Fakir
lik ilmühaberini muhtarlar verir, tahakkukları 
da mahalle muhtarları tarafından yapılacaktır. 
Bir yanlışlık olmasın diye sordum. Tevsiki ay
rıdır, fakirlik ilmühaberi ayrıdır. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon Sözcüsü lütfen 
kürsüden izah etsin ve zapta geçsin. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım, tevzi komisyonu fakirlik ha
linin tevsik, tesbit edilmesi hususu mücerret 
muhtardan alacağı bir fakirlik ilmühaberi de
ğildir. Bunun zabıtaca, polisçe, malî ve özel 
idare kayıtları ile de fakir durumda bulundu
ğunun tevsikinden sonra fakir olduğu anlaşı
larak 38 nci maddenin son fıkrasından istifa
de edeceklerdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Öztekin? 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Ta

mam efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

-Ceza hükümleri 

MADDE 39. — Bekçi teşkilâtına aidoilup, 
kendisine teslim edilmiş bulunan araç, gereç, 
teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip veya temellük 
edenler veya bunları tahsis olundukları mahal 
ve maksat dışında kullananlar, kullanılmasına 
sebebolanlar veya emir verenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun, Devlet malları aleyhine işle
nen suçlar ile ilgili maddeleri uygulanır. 

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

MADDE 40. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
vazifelerinden mütevellit veya bu vazifelerini 
ifa sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memu
rin Mubakemat Kanununa tabidirler. 

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

MADDE 41. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne su
retle olursa olsun çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurunuz Sayın Atayurt. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, kanun 
tasıarısmın 41 nci 'maddesinde, çarşı ve mahalle 
bekçileri zabıta hizmet ve görevleri dışında her 
ne suretle olursa olsun çalıştırılamaz, denmek 
suretiyle bunların vazifelerini diğer âmme hiz-
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metlerinde çalıştırılamıyacakları şekilde tahdit 
ve tesbit etmektedir. Filhakika tasarının 3 nci' 
maddesinde bunların vazifeleri tadadi olarak tes 
bit edilmiş bulunmaktadır. Ancak, tatbikatta 
çarşı ve mahalle bekçileri genel menfaatlere 
yarar derneklerin bâzı hizmetlerinde ötedenbe-
ri çalıştırılmakta ve bunlardan faydalanılmak
tadır. Eğer bu madde hükmüyle, bekçilerin bu 
kabil hizmetlerde isdibdamları kabil ve müm
kün bulunmıyacak olursa bu işleri yapmak için 
başkaca masraf ihtiyar olunacağından bu kül
fet kimlere raci olacaktır? 

Binaenaleyh, eğer hüküm hu şekilde muha
faza edilmek isteniyorsa bu takdirde zapta ge-
girilmek suretiyle bu gibi hizmetlerde çalıştırıl
malarının işdihdamlarmm kabil olduğunun 
esaslı surette tesbit ve tevsiki gerekmektedir. 
Bu şekilde muamele yapıldığı takdirde bu boş
luk da kanunun istikametine yöneltilmiş ola
caktır. Hürmetlerimle. 

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

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun tasarısı

nın 41 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadili
ni arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Madde 41. — Çarşı ve Mahalle Bekçileri za-
hıta hizmet ve görevleriyle, Millî ve Dinî bay-
ıram günlerinde Kızılay, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve Türk Hava Kurumu adına toplıyacak-
ları her türlü yardım hizmetleri dışında her ne 
suretle olursa olsun çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Komisyonun diyeceği birşey 
var mıdır efendim? 3 ncü madde görüşüldüğü 
zaman, bu hususta bu hizmetleri de yapacakla
rını ifade etmiştiniz. Şimdi Sayın Köker 41 nci 
maddeye bunun ilâve edilmesini istemektedir
ler. Sayın Atayurt da buna değindiler. Siz ne 
diyorsunuz? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, 
'bundan önceiki müzakereler sırasında bu sual 
Komisyona tevcih edilmişti. Ve büz de Komis
yon olaraık burada malûmat verdik. Dedik ki, 
Komisyonun görüşü şudur : Bu 'maddenin ted
vininden kasıt, bekçileri hususi işlerde kullan
maktan kurtarmaktır. O bakımdan Hava Kuru
munun paraları, Kızılay'ın paraları ve Çocuk 
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Esirgeme Kurumunun görevleri bekçilerin va
zifelerinden mâduttur. Bugüne kadar teamül bu 
şekilde devam etmiştir. Onun için bekçiler, va
zifeleri sırasında bu.zarfları dağıtmakta devam 
edeceklerdir. Çünkü, eğer 'bu vazifeyi görmez
lerse, bu üç tane sosyal kurum vazifelerini gör
dürecek şekilde yeniden teşkilâtlanmaya mec
bur kalacaklardır. Buna meydan vermemek ba
kımından, kanun vâzıımm da maksat ve gayesi
ni, burada yeniden Komisyon olarak işanet edi
yoruz ki, hedefi, sadece özel hizmetlerde kulla
nılmasını önlemek bakımından bu madde ted
vin edilmiştir. Bu 'bakımdan arkadaşlarımızın 
tereddüdüne mahal görmüyoruz Komisyon ola
rak. 

BAŞKAN — Komisyon gerekli izahatı yap
mıştır. Başka söz istiyen yok. Önergeye komis
yon katılmıyor. Hükümet katılıyor mu? Katıl
mıyor. 

Hükümet ve komisyon katılmıyorlar... Öner
genin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Görevini ifa sırasında bekçi
lere karşı suç işliyenler, genel zabıta mensupla
rına karşı suç işliyenler gibi ceza görürler. 

Bekçi teşkilâtına ait her türlü mal ve kıy
metler hukukî ve cezai bakımından Devlet malı 
hükmündedir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 43. — Bekçi adayı, bekçibaşı ve 
büro hizmetlerini yürütmekle görevli personel 
hakkında 506 sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümleıü uygulanır ve 29 Nisan 1330 tarihli 
Kanuna göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 
506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam 
eder. 

Bekçi ve ıbekçibaşılar 55 yaşını doldurduk
ları takdirde yaşlılık: aylığından yararlanabilir
ler, 'bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 60 nci 
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maddesinin (A) fıkrasının (ıa) bendindeki 60 
yaşını doldurmuş olmak şartı ^aranmaz. 

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

MADDE 44. — Bekçi teşkilâtı ve mensula-
rının araç, gereç, malzeme ve teçhizatı ile kıya
fet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi büt
çesinden karşılanır. 

Bu hükmün uygulanma şekli ve tabanca ve 
mermilerin ve kıyafetin standardı içişleri 'Ba
kanlığına hazırlanacak <biir yönetmelikte belir
tilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibu1 

edenler... Etmiy enler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE -45. — Bu kanunda, sözü geçen yö
netmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç 3 ay üçünde yürürlüğe ko
nur. 

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

GEOİOİ MADDİ'] 1. — İntibak şekil ve esas
ları valinin veya görevlendireceği vali muavi
ninin başkanlığında emniyet müdürü, il jandar
ma komutanı, özel idare müdürü, ve il dıaimî 
komisyon üyelerinden birinin katılması ile ku
rulacak bir kurul tarafından tesbit edilir ve 
uygulanmak üzere atamaya yetkili âmirlere bil
dirili r. 

Şu kadar 'ki, intibak suretiyle verilecek üc
ret, halen ödenmekte olan ücretten aşağı ola
maz. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — 'Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tnrrJhl'i Çarşı 
ve Mamallât Bekçileri hakkındaki Kanuna gö
re çalıştırılan bekçibaşı, bclkçi, adayı ve bekçi 
'bürosu personelinden iki seneden fazla fasılasız 
hizmeti bulunanların bu kanunda 'belirtilen tah
sil şartını haiz olmasalar dahi kesin olarak inti
bakları yapılır. 

İki seneden az hizmeti bulunanlardan ilk
okul mezunu ve 60 yaşını geçmemiş -olanların 
aday olarak intibakları yapılır ve bunlar hak

kında bu kanunun 9 ncu maddesi hükmü uygu
lanır. 

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce ya
pılır. 

İntibak sırasında 60 yaşını doldurması sebe
biyle ilişiği kesilenlerden, fasılasız 5 seneye ka
dar (5 sene dâhil) hizmeti olanlara 2 500 lira, 
10 seneye kadar (10 sene dâhil) hizmeti olanla
ra 4 000 lira, 10 seneden fazla hizmeti olanlara 
da 5 000 lira tazminat verilir. 

BAŞKAN —- Madde "üzerinde söz istiyen 
yok. Bir önerge vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçi

leri Kanununun geçici ikinci maddesinin son 
fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Son fıkra : Intibzak sırasında 60 yaşını 
doldurması sebe'biylc ilişiği kesilenlerden fası
lasız (6) seneye kadar (6 sene dâhil) hzimetıi 
olanlara almakta okluğu maaşın 6 'aylığı ve 10 
seneye kadar (10 sene dâhil) hizmeti olanlara 
almakta olduğu maaşın .10 aylığı ve 10 seneden 
fazla hizmeti olanlara almakta olduğu maaşın 
12- aylığı tutarı tazminat olaralk verilir. 

BAŞKAN —• Sayın Dinekli'nin 'geçici ikinci 
maddenin son fıkrasında değişiklik yapan öner
gesine Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÜT-
Fİ BOZÖALl (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. Komis
yon ve Hükümet katılmıyorlar. Dikkate alınıp 
alınmaması hfususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmıiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi okunan şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - - Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte çarşı ve malıallât bclkçi teş
kilâtına ait her türlü taşınır, taşıumaz mallar 
ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve taah
hütler ve teçhizat, elbiseler ve araçlar, bekçi 
hizmetlerinde kullanılmak kaydiylc il özel ida
relerine devredilir. 

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk et
miş bekçi ücretleri ve bakayası da 0183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
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Kanuna göre il özel (idarelerince 'tahsil edilir ve 
!eik bekçi teşkilâtı bütçesine irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
REFET RENDECÎ (Ordu) — Bir sualim 

var, efendim. 
BAŞKAN — Buyuran Sayın Rendeci. 
REFET RENDECÎ (Ordu) — Şimdi bura

da ibütün malları özel idareye devredileceğine gö
re bekçiler için, eski borçlarından dolayı -açıla
cak dâvalarında bundan sonra doğacak alacak
ların ve hakların takibinde Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunundaki dâva husumeti kime ya
pılacaktır? Yani hasım kim olacaktır? özel idare 
mi, vali mi, kim olacaktır? 

BAŞKAN — iBuyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — özel idareyi temsil'en vali. 
BAŞKAN —• Sayın Öztekin buyurun. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Ala

caklar ve horçlar öızel İdareye devrediliyor. 25 
Nisana 'kadar alacaklar ve bakiye borçlar özel 
İdare tarafından yapılacaktır. 25 Nisandan son
raki Mayıs ve Haziran için kimler tarafından 
ödenecektir? 

BAŞKAN — 24 Nisandan sonra yapılan mas
rafların durumu Say m öztekin tarafından so-
rulmaiktadır. önemlidir, lütfen Komisyon bura
dan -konuşsun zapta iyi geçmesi bakımından bu
raya kadar zahmet buyursunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Geçici 7 ve 8 nci maddeler 
arkadaşımın suallerine cevap teşkil etmektedir. 
Aynen okuyorum : «Ccçici madde 7. — Çarşı ve 
mahalle bekçi teşkilâtı mensuplarının aylıkları 
ve her türlü özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre ikt isabet tikleri bilcüm
le haklar 21.4.1966 tarihinden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam eder. 

Yukardaki fıkrada zikredilen haklara ait in
tibaklar 24.4.1966 'tarihinden itibaren geçerli ol-
ma'k üzere yapılır.» 

«Geçici Madde 8. — Bütçelerinin aylık ve üc
ret, tertiplerinde ödenek /bulunmaması sebebiyle 
'bekçi ücretlerini ödiyemîyen löz'el idareler borç
lanmak suretiyle bekçi ücretlerini ödeımişlerse, 
borçlanılan miktar geçici aıltmcı maddenin bi
rinci fıkrasındaki hükme göre tahsil edilen bekçi 
parasından alınmak suretiyle mahsubedilir. 
Onun için İbütün sarahat vardır burada, 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Geçici 
yedi ve sekizinci maddeler intikalden sonraki hü
kümleri gösteriyor. Şimdi okunan madde haliha
zır beikçi teşkilâtını özel idarelere intikal ettiri
yor. Yanlış mı anladım acaba? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Bir defa bek
çi teşkilâtı özel idarelere İntikal etmiş değildir. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Öyle 
diyor efendim. Borç ve taaihbüd ediyor. 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Bekçi teşki
lâtına ait borç ve taahhütler ek bir bütçede hepsi 
gösterildiğine göre özel idareyle münasebeti sade
ce 'bunların organizasyonunu yapmalk bakımın
dandır. 

•MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Özel 
idareye münhasır olarak yapılacak bir bekçi büt
çesi içinde mi diyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Borçlar da orada, alacak
lar da. orada, özel idareye bir külfet tahmil edil-
mcımek'tedir. 

BAŞKAN — Sayın Melen (buyurun. 
FER İD MELEN (Van) — Daha a>çık bir mi

salle durumu arz edeyim. Maliye Hazineye tev
diat yapar. İller Bankası özel idarelerden bu 
bekçi paralarını alıp kullanmıştır. Bu parayı kim 
ödiyec ektir? 

EŞREF AYHAN (Devamla) — Bu paraları, 
bugün bekçi .bütçelerinden alacaklar var. bun
ların tahsilatından elde edilecek miktarlar bir... 

İkincisi, Dundan Sonraki tahsilatta, gelirler 
ok 'bir bütçeye gelir kaydedileceğine göre oradan 
ödenecektir. Yani özel idare bütçesinden Öden-
miyecektir. Şimdilik muvakkaten bir kredi yolu 
ile ödenecektir. 

BAŞKAN — Başka söz ıstiyen yök. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte il genel meclisleri toplantı 
halinde değilse, bu kanunla il genel meclisine ve
rilmiş olan görev ve yetkiler bir defaya mahsus 
olmak üzere il daimî encümenlerince ifa olunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte belediye meclisleri toplantı 
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halinde değilse takdir ve tevzi komisyonuna seçi
lecek asıl ve yedek 'belediye meclisi üyeleri bele
diye encümenince seçilir. 

Ticaret odaları meclisi toplantı halinde değil
se, bu kuruldan seçilecek asıl ve yedek üye ticaret 
odası üyeleri arasından oda yönetim kurulunca 
seçilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlü
ğe 'girdiği yıla mahsus olmak üzere befkçıi paraları 
tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar bekçi teşki
lâtı mensuplarına verilecek ücretler, mevcut bek
çi paraları ile karşılaınamaasa 'bilâhara mahsubu 
yapılmak üzere il özel idarelerince aylık ve üc
ret tertiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz astiyen? Bu
yurun Saıym ö'ztdkin. 

MUKADDER ÖZTEKÎN (Adana) — Nasıl 
ödenecek bu paralar? Bakkal hesabı değildir özel 
idare bütçeleri. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Ordu) — Şimdi 'bekçileri ücretsiz bı
rakabilir miydik? Şüphesiz buna hir formül bu
lacaktık. Bulduğumuz formül budur. Bunun ak-
sıyan tarafı yoktur. 

BAŞKAN — Evet, başka söz istiyen?.. Bu
yurun Sayın Ö'ztekin. 

MUKADDER ÖZTEKIN (Adana) — Mese
leyi «maddeye vuzuh 'getirmek için arz edece
ğim. Bütçelere fasıl ve maddeler arasında hiz
metin taallûk ettiği ödeneğe 'göre tahsilat ko
nur. Bekçi paraları özel idare bütçesinden bu
nunla ilgili diğer hizmet tertibinden para na
sıl ödenecektir? Hanıgi kanun ve nizama uyar? 
Yarın tatbikatta özel idare buna muhalefet 
eder. Maruzatım 'budur. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖ'ZOÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Aynı fasıl ve maddelerden 
ödenecektir. 

MUKADDER ÖZTEKIN (Adana) — ikisi 
ayrı bütçedir. Dün tavzih 'ettirmiştim. Ayrı bir 
bütçenin aynı faslından ve maddesinden öde
necektir. 

MUKADDER ÖZTEKIN (Adana) — Siz 
nasıl ödiyec eksiniz ıbunu? Madde gayet muğ
laktır. Buna vuzuh getirmek için soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, 'buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlarım, hen bu durumu kanunun, tasarının 
tümü üzerinde konuştuğum zaman da arz et
tim. Bıı boşluğa 'bilhassa birinci madde üze
rinde bâzı sorular sormak suretiyle yaptığım 
konuşmada da temas ettim. Hakikaten bu ka
nunun prensipsizliğinden doğuyor bu. Başında, 
bir defa bu hizmeti hangi âmme teşekkülüne 
veriyoruz? Devletin midir, özel idarenin midir, 
belediyenin midir, köyün müdür? Bu açıkta 
kalmıştır, bu .getirdiğimiz kanunda, bir hük
me, bir esasa bağlanmaımıstır. Eskiden olduğu 
gibi polis teşkilâtına bağlı bir fon mevcuttu, 
eskiden bekçi işleri bu fon vasıtasiyle idare edi
lirdi. Bugün bu fon kalkıyor, özel idare bütçe
sine ek bir bütçe ile idare ediliyor. Ama yine 
özel idare mesul değildir. Arkadaşımız sual sor
du, komisyon cevap verdi, işte, bunun alaca
ğından doğacak haktan, vazifeden öz'el idare 
mesuldür... Komisyon müspet cevap verdi, yan
lış... Menfi cevap verse, yine yanlış. Burada 
boşluk halindedir, esasa bağlanmamıştır. Bu da 
"buradan doğuyor. Bir esasa bağlanmadığı için
dir ki, ilk sene için muvakkat bir madde geti
rilmiştir. Birinci sene, eğer kâfi gelmezse, ek 
bütçede kâfi para bulunmazsa, özel idare bu
nu verir. Ama nereden verir?.. O da belli de
ğil. Arkadaşımın bu suali haklıdır. Özel idare 
bir 'bütçe ile idare edilir; geliri, gideri olan bir 
bütçe... Bu bütçenin neresinden verir? Bu da 
belli değildir, hükme bağlanmamıştır. Anlaşılı
yor iki, bunu hazırlıyanlar, hattâ ilâve edece
ğim, komisyonlar, 'bütçe nedir, faslı nedir, mad
desi nedir, nereden girer, nereden çıkar, bunlar 
hakkında fikirleri olmadığı için lalettayin, ak
la gelen hükümleri koymuş, (getirmişlerdir. Ka
nunun hasında, arkadaşıma cevap veriyorlar, 
diyorlar iki: «Evet, 'bunun borcundan, alacağın
dan özel idare mesuldür.» Komisyon .resmen be
yan ediyor. Buraya da hususi hüküm getirmiş; 
«Yalnız bir seneye mahsus olmak üzere; kâfi 
gelmezse özel idare bütçesinden verir.» diyor. 
Görülüyor ki, bir prensibe bağlanmamış. Şimdi 
bu hükmü getirdiniz; «Özel idare verir.» Arka
daş da soruyor, nereden verir? Özel idare büt
çesinin tertipleri vardır. Maaşa tahsisat koy
muştur, hizmetlere tahsisat koymuştur, yatı
rımlara tahsisat koymuştur... Nereden verir? 
Devlet için kolay. 
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özel idareye, başka şekilde konur bu hü
küm. Özel idareye bir avans verme mecburi
yeti konur. Ama buna da bir kaynak gösteri
lir. özel idarenin bütçesi Hükümetçe tasdik 
edilir. Geliri, gideri tıpatıp birbirine uygundur. 
Grönderir, Hükümet bunu tasdik eder. Bunun 
dışında, hangi kaynağı kullanacak, bunu vere
cek? Özel idare Hazineye benzemez. Hazine açı
ğını, kaynakları var, avansı ile, sununla bu
nunla ve saireyle kapatır. Özel idarelerin böy
le kaynakları yok. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Ek bütçe 
açılır. 

FERİD MELEN (Devamla) — Her arkada
şımız burada bir fetva veriyor. Ben hüküm is
tiyorum. Zatıâlinizin fetvası oraya kadar git
mez. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı buyurunuz, Ko
misyon adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÛT
Fİ BOZCALI (İzmir) — Muhterem arkadaşla
rım, bu geçici altıncı madde bir intibak madde
sidir. Bittabi bu umumi hükümler 'gibi olamaz. 
Bir zarureti, kanunun tatbikatı sırasında karşı
lamak için vaz'olunmuş hükümlerdir. Burada 
nereden ödenecektir, hususu sarahaten belir
tilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıla 
mahsus olmak üzere... Tahdididir. Halen yılın 
ortasındayız. Bekçi paraları tahakkuk ve tah
sil edilinceye kadar, bekçi teşkilâtı mensupları
na verilecek ücretler, mevcut bekçi paralariy-
le karşılanmazsa, bilâhara mahsubu yapılmak 
üzere ücretler faslından verilecektir. Zaten bu
nun için 8 nci maddemiz var. Bütçelerinin ay
lık ve ücret tertiplerinde ödenek bulunmaması 
sebebiyle bekçi ücretlerini ödiyemiyen özel ida
reler borçlanmak suretiyle - 6 nci maddedeki 
husus - bekçi ücretlerini ödemişlerse, böyle bir 
hal vâki olmuşsa borçlanılan ımiktar geçici 
6 ncı maddenin 1 nci fıkrası hükmüne göre 
tahsil edilen bekçi parasından alınmak sure
tiyle, mahsubedilir ki, bu aradaki açıklık ka
patılmış olur. Bundan başka bir hal çaresi ola 
mazdı. İntibak maddesidir ve ücretler faslın
dan ödenecektir ve buradan da ileride mahsubu 
yapılmış olacaktır. Bunun kanuna ve tatbikat
ta her hangi bir aksaklığa meydan vereceği
ni zannetmiyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun .Sayın Melen, suali
nizi sorunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Özel idare büt
çesinin ücret tertiplerine konulan tahsisat kad
rolarının tam karşılığıdır. Bu paranın bir kıs
mını bekçilere verirse kendi memurlarının üc
retlerini nereden ödiyecektir? 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Arz 
edeyim efendim. Konan ücretler yıllık olarak 
konur, tıpatıp istenen vaziyet de olmaz. Daima 
fazla olarak konur. Daima tasarruflar vardır, 
Devlet bütçesinde olduğu gibi. Maliyeci arka
daşlarım da yaklnen iyi bilirler, bilhassa Muh
terem Melen arkadaşımız bu işin ehlidir, daha 
iyi bilirler ki, tasarruflardan da muhaikkak ki 
karşılanır. Kaldı ki, sene ortasındayız. Bu ka
nun tatbikata başlar başlamaz bu açıklar da 
doldurulur. Bundan başka imkân olamıyacağı-
nı kendileri takdir buyururlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Siz benim ihtisa

sımdan bahsettiniz. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Pek 

tabiî, ihtisasınıza hürmet ederiz. 
FERİD MELEN (Van) — Siz hürmet edi

yorsanız, olmaz. Yanlıştır. Başka imkân vardır. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Bura

da «nıahsub edilir» kelimesini âdi anlamiyle de
ğil de iki bütçe arasında bilâhara nakit hesabın 
düzenlemesi şeklinde anlıyorsa Komisyon... 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (Devamla) — Bit
tabi efendim, Sayın Mukadder Özteldn Beye
fendinin söylediği gibi, burada mahsup, diğer 
alacaklar şekliyle değil münakale şekliyledir. 
Biz de aynı şekli düşünüyoruz. (C. H. P. sıra
larından «öyleyse doğru» sesleri.) Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Çarşı ve mahalle 
»ekçi teşkilâtı mensuplarının aylıkları ve her 

türlü özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa göre iktisabettikleri bilcümle 
haklar, 24 . 4 . 1966 tarihinden bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam eder. 

Yukardaki fıkrada zikredilen haklara ait in
tibaklar 24 . 4 . 1966 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yapılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bütçelerin aylık ve 
ücret tertiplerinde ödenek bulunmaması sebe
biyle bekçi ücretlerini ödiycmiyen öizel idare
ler borçlanmak suretiyle bekçi ücretlerimi öde-
mişlerse borçlanılan miktar geçici 6 ncı madde
nin 1 nci fıkrasındaki hükme göre tahsil edi
len bekçi parasından alınmak suretiyle maıhsu-
bedilir. 

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

MADDE 46. — 29 Nisan 1380 tarihli Çarşı 
ve mıalhallât belkçileri hakkındaki Kanun yürür
lükten 'kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerin'de söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddelerine geçme
den önce görüşümesi istenen Sayın üzden'in 
vermiş olduğu bir önerge vardır, 'okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 27 nci maddesi hakkında tekriri 

müzakere talebederim. Saygılarımla. 
İstanbul 

Hasan Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın Özden yeniden görüşül
mesini talebettiğiniz 27 nci madde için İçtüzü
ğün 76 ncı maddesinden mi, 77 nci maddesin
den mi istifade etmek istiyorsunuz? Zira birbi
rinden farklıdır. 76 ncı maddedeki bir ibare, üs
lûp hatası anı yoksa 77 nci maddedeki hatalı 
kabulden dolayı mı yeniden görüşülmesini is
tiyorsunuz ? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hatalı ka
bulden dolayı istiyorum. 

BAŞKAN — 77 nci maddeye ıgöre buyurun, 
size söz veriyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını, tasarının hemen 
hemen ihtiva ettiği maddeler üzerindeki görüş
melerin enziyade tekasüf ettiği nokta bu 27 nci 
madde olmuştur. Filhakika 27 nci madde; «bel
de hudutları içerisindeki meskenlerin kiracıla
rından, kira münasebeti yoksa şa gülerinden, 
sair hallerde maliklerinden alacakları bekçi pa

rası ayda 10 lirayı ve işyerlerinde, bu yerlerin 
emsali rayiç kiraları, mükellefin malî gücü, 
bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahalî öezellikler 
nazara alınmak suretiyle ayda 300 lirayı aş
mamak üzere bekçi ücreti» alınacağı, madde 
metninde yer almıştır.. Bu madde üzerinde ge
rek muhalefete mensup, gerekse iktidar kana
dına mensup bir çok arkadaşlarımız ve bu me-
yanda bendeniz değiştirme önergeleri vermiş
tik. Maalesef bunlar müzakere edildi, redde
dildi. Ben şimdi bu maddenin ruhunu Anaya
saya ve adalete ve kıstaslar muvacehesinde nok
san durumuna göre yeniden müzakeresini Yük
sek Heyetinizden rica ediyorum. Bu madde bir 
vergi mükellefiyeti koymakta ve halka büyük 
yükler tahmil etmektedir. Bu yükler bugünkü 
iktisadi durum muvacehesinde cidden nazarı 
itibara alınması lâzımgelen önemli mükellefiyet
ler mahiyetindedir. Ayda 10 lira vermek, ayda 
[içyüz lira vermek gibi hiçbir tolfırans gösteril-
meksizin bir liradan, 50 kuruştan 10 liraya ka
dar, 50 liradan 300 liraya, 400 liraya kadar di
ye, ortalama bir kıstas vâz'edilıneden konmuş 
olan maddenin bu hüviyeti asla doğru değildir. 
Esasen kanunun diğer maddeleri de birbirine 
zıt hükümler ihtiva etmektedir. Bu itibarla muh
terem arkadaşlarımdan rica ediyorum; madde 
cidden ağırdır, vergi gibidir. Vergi ise, Ana
yasadaki hükümler muvacehesinde ayrı prose
düre tâbidir. Burada bir kanun çıkarıyoruz ve 
halka bâr yüklüyoruz. Bu mükellefiyet yarın 
huzurunuzda acı ıstıraplarla arzıendam edecek 
ve kanunun bu maddesinin acilen değiştirilmesi 
de ieabedecektir. Bu ıstırapları hissetmemek 
için bu mükellefiyetleri halka yüklemem ek için 
• raddenin derhal değiştirilmesi ve Komis
yon tarafından hiç olmazsa geri alınarak yeni bir 
madde olarak getirilmesi yerinde olur kanaatin
deyim. Bütün bu meseleler açık açık burada 
hepimiz tarafından izah edildi, reye de kondu, 
az reylerle reddedildi. Yarın, öbürgün bu ıstı
rabı hepimiz gittiğimiz yerlerde hissedeceğiz, 
halk bunun feryadı içindedir. Bugjün dahi ağır 
0 nyan, kıstası yerinde olmayıp, gayet keyfî 

usullerle tahakkuk ettirilmiş olan bekei pala
ları bugün memleket içinde ıstırap halinde iken, 
bu maddeleri getirdikten sonra hiç şüphe etme
yiniz ki, ıstırap birkaç kat daha artacaktır. 
Bunları kürsüden söylemek, ifade etmek benim 
boynumun borcu olmuştur. Artık üst tarafının 
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takdirini bilhassa iktidar kanadına mensup ar
kadaşların vicdanlarına terk etmek lâzımdır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. İçtüzük 
gereğince Umumi Heyet Komisyon ve Hükümeti 
dinledikten sonra görüşmesiz işari reyle meseleyi 
halledecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞR1TF 
AYHAN (Ordu) — Çok muhterem arkadaşla
rım, 27 nci madde üzerinde Senatoda uzun 
müzakereler cereyan etti, bütün arkadaşlarımız 
fikirlerini beyan ettiler. Endişe edilecek bir 
nokta olmadığını Komisyon olarak ifade ettik. 
Curada, özden arkadaşımızın üzerinde durdu
ğu huusslara kısaca yeniden temas etmek mec-
ıburiyetımdeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz yeni bir vergi 
getirmemekteyiz. Yeni bir mükellefiyet tahmil 
etmemekteyiz. Yeni bir ücret getirmemekteyiz. 
Mevcudolan, alman, ücret deyin, ister vergıi de
yin ne derseniz deyin, Anayasaya uydurmak ba
kımından tedvin edilmiştir. Anayasa Mahkeme
si bu maddeyi Anayasaya aykırı görmüş, Yük
sek Meclise gelmiştir. Bizim burada gördüğü
müz vazife, sadece, Anayasa Mahkemesinin üze
rinde durduğu hususları teshil etmektir. Bun
ları teshir ettik biz. Anayasa Mahkemesinin ka
rarını tetkik eden arkadaşlar görürler ki, orada 
hangi noktalara teker teker temas edilmiş ise, 
burada kanun halinde huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. Bunun için yemi bir kanun tedvin 
eder gibi. meseleyi ele almak hatalı bir yoldur. 
Bakın Emniyet Müdürü Beyden aldığını bir lis
te vardır, bu listede, halen, vilâyetlerin ödedik
leri bekçi paralarının yıllı/k yekûnları mevcut
tur. izmir 3 - 3,5 milyon liraya yakın bir b üt ne
si vardır, halen de tahsil edilmekte. Adana, iki 
milyona yakın bir bütçesi var, halen tahsil edil
mekte, Kars, yarım milyona yakın bir 'bütçesi 
var, tahsil edilmekte. Onun için muhterem ar
kadaşlarım, burada Kitrem Özden Beyin endişe
lerinin katiyen yeri yok. Anayasa Mahkemesi 
demiş ki, bir tavan teshil edin. Biz de tavanı 
teskit ettik. Dedik ki, meskenler için 10 lira, 
'bunun dışındaki yerler için de üçyüz lira. Ye 
halen, geçen gün de arz ettim, Komisyon ola
rak, buıgün sekizyüz lira alman işyerleri mevcut. 
Biz bunu üçyüz liraya indirdik. Hükümet tasa
rısında da meskenler 'için 20 lira ve işyerleri 
için1 de beşyüz lira olarak gelmiştir. Meclis Umu

mi Heyetinde bu on liraya, diğeri de 300 liraya 
indirilmiştir. Bu oldukça bir hesap neticesidir. 
Eğer bunun üzerinde Meclis olarak biz tefer-
ruatiyle durmak istersek, teferruatlı kanunla
rın tatbik edilmediğini her zaman gördük ve 
müşahede ettik. Türkiye'nin bünyesine uygun, 
kanunlar, katiyen teferruatlı kanunlar olmaz. 
Onun için 4 kişilik takdir komisyonu var, iti
razları var; itiraz komisyonlarına !gideceik, tem
yiz komisyonlarına gidecek. Danıştaya kadar 
gidebilecek yolu varken bunu bir başka yola 
doğru götürmenin bence isabetli bir tarafı yok
tur. 

Komisyon olarak Ekrem Özden arkadaşımı
zın fikirlerine katılamıyoruz. Hürmetlerimle. 

GAVÎT TEVFÎK OKYAYÜZ (İçel) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Burada sual yoktur. Hükümet 
söz alıyor mu efendim? 

CAVİT TEVFÎK OKYAYÜZ (İçel) — Efen
dim, Sayın sözcü 300 liradan 'bahsetti, soru sor
mak hakkımızdır. 

BAŞKAN —• îçtüzük böyle sayın Okyayuz, 
müdahale etmeyin, efendim, İçtüzük hükmü 
böyle. 

Kendisi isterse, cevap verir, söyler. 
EŞREF AYHAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben tavanı üzerinde durdum. Ya
ni tavanın âzamisi 10 liradır, bir lira da olabi
lir, 50 kuruş da olabilir. Şüphesiz komisyonlar 
bunu vatandaşın mali gücüne göre, bunu 50 
kuruş da yapabilir, 25 kuruş da yapabilir. Onun 
için endişe edilecek bir durum mevzuubahis de
ğildir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden'in tasarıdaki 27 
nci maddenin hatalı kabulü sebebiyle yeniden 
görüşülmesini istiyen önergesi üzerinde gerekli 
işlem yapılmıştır. Önergenin kabul edilip edil
memesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Hatalı kabulden dolayı değişiklik yapılma
sını, yani yeniden görüşülmesi hususunu istiyen 
Ekrem Özden'in önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe -girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 48. — Bu kanun 'hükümlerini îçiş-
lerd Bakanı yürütür. 

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

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısının 

açık oya arz edilmesini saygı ile arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul 
Hasan Ekrem Özden 

Yozgat 
Sadık Artııkmaç 

Urfa 
t. E tem Karakapıcı 

Van 
Ferid Melen 

Samsun 
Eıza Isıtan 

Adana 
Mukadder Öztekin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Hatay 
Mustafa Dinekli 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Ağrı 
Salih Türkmen 

BAŞKAN -— Onbir imzayı taşıyan açık oy 
istcmiııi havi önergenin beş saym üyesi şimdi bu
rada, altı üye ise mevcut bulunmamaktadır. Bu 
sebeple önerge işleme tabi tutulmıyacaktır. 

Ancak tasarı Millet Meclisinde, yüklem getir
miş olduğu için açık oya arz edilmiş olması sebe
biyle Başkanlık re'sen açık oyunuza arz edecek
tir. 

Açık oy işlemine başlıyoruz. Oylamaya nere
den başlanacağını tesbit için ad çekiyoruz: Fe
rit Alpiskender. 

Sayın Ferid Alpiskender'den isimleri oku
maya başlıyoruz. Lütfen oylaı-mızı kullanınız. 

(Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferid 
Alpiskender'den başlanmak suretiyle oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye? (Var, var, sesleri.) 

Oylarını kullanmıyan sayın üye? Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

SEÇİMLER (devam) 

BAŞKAN — Yüksek Heyette bir itiraz ol
mazsa Anayasa. Mahkemesine bir asil üye secimi 
ile Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asil üye se
çimine geçeceğiz. Ve şayet bir itiraz olmazsa bu 
seçimleri teker teker yapacağız. Anayasa Mah
kemesine bir asil üye seçimi için 34 ncü tur. 

Nereden başlanacağını tesbit için ad çekiyo-
yorum: Edip Somunoğlu. 

Oyların toplanmasına Sayın Edip Somuııoğ-
lu'ndan başlıyacağız. Şimdi tasnif heyetini se
çiyoruz: 

Saym Türkmen? Burada. 
Saym Açıkalm? Yok. 
Saym Söylemezoğlu? Burada. 
Saym Zaloğlu? Yok. 
Saym Atayurt? Burada. Tasnif Heyeti Saym 

Türkmen, Saym Söylemezoğlu, Saym Atayurt'-
tan müteşekkildir. 

Oy kâğıtları dağıtılacaktır. 
(Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip 

Somunoğlu'ndan başlanarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan saym üye 

var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
açık oylaması neticesini arz ediyorum: 

ICanun tasarısının açık oylamasına 103 saym 
üye iştirak etmiş, 69 kabul, 27 ret, 7 çekinser. Mil
let Meclisi metninde hiçbir değişiklik yapılmadı
ğı cihetle, tasarı kanunlaşmıştır. 

Buyurun Saym İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Saym Başkan, kıymetli Senato 
üyeleri; Çarşı ve mahalle bekçileri kanun ta
sarısı münasebetiyle Hükümet adına Yüksek Se
nato üyelerinin göstermiş bulundukları yakın alâ
ka ve titiz ve hassas çalışmalarından dolayı şük
ranlarımı beyan etmeme müsaadelerinizi istirham 
ederim. Bilindiği üzere 29 Nisan 1330 tarihli 
Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin bekçi paralarının tâyin, tevzi, 
cibayet ve tediyesi hususlarının, bu kanunun 
3 ncü maddesinin Anayasanın 61 ve 126 ncı mad
delerine aykırı bulunması hususu neticesinde 1330 
tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanunu iptal 
edilmiş ve 24 Nisan 1965 tarihinden itibaren bu 
3 ncü madde hükmü kaldırılmıştır. Esasen mev-
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cudolan kanun, günün sosyal ve hukukî şartlarına 
cevap verecek bir mahiyette olmaması dolayısiyle 
ve birçok eksiklikleri bulunması cihetiyle, Yüksek 
Meclislerde Hükümet tarafından hazırlanan ta
sarı üzerinde ciddî bir çalışma ve seleksiyona ta
bi tutulmuş ve netice itibariyle bugün son şek
li 3de, kanun Yüksek Meclisin kabul ettiği şekilde 
Yüksek Senatoda da kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler, şu hususu arz etmek ve be
lirtmek isterim ki, kanunun kabulü ile emniyet ve 
asayiş hayatımızda yepyeni bir merhale ve em
niyet teşkilâtımızda mevcudolan bâzı boşluklar, 
birçok boşluklar giderilmiş bulunmaktadır. Keza 
kanunun kabulü ile şimdiye kadar esasen tahsil 
edilmekte olan bekçi paraları bir sisteme, objek
tif kriterlere ve bekçilerimiz bugüne kadar hu
kukî, kanuni yollardan kanuni bakımdan pekçok 
haklarını alamamaları itibariyle, hukukî ve ka
nuni sosyal haklara ve müesseselere kavuşmuş 
bulunmaktadırlar. Bu itibarla Meclislerin ka
bul buyurduğu kanun memleketimizin emniyet 
ve asayiş hayatı bakımından cidden bir merhale 
mahiyetinde bir kanundur. 

Kısaca şu ciheti de arz etmek isterim 
ki, yeni bir vergi mükellefiyeti değildir. 
Esasen bugüne kadar bekçi paraları dolayısiyle 
tahsil edilmekte olan ücretler bir sisteme, bir ni

zama bağlanmıştır. Meselâ, 1965 yılında 63 mil
yon lira bekçi ücretleri için tahsil edilmekte idi. 
Bu kanunla o para daha sistemli ve belirli hu
dut ve şümulü belli bir sisteme, bir nizama bağ
landığı gibi, şimdiye kadar birçok haklardan 
mahrum ve atisi teminat altında bulunmıyan 
bekçilik müessesesi birçok sosyal haklara, huku
ku haklara sahibolarak müesses bir şekle gelmiş 
olacaktır. Ümidedcrim ki, Yüksek Senatonun kıy
metli üyelerinin bu kanun münasebetiyle göster
miş bulundukları alâkaya muvazi olarak İçişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler 
de bu hassasiyete uygun tarzda hazırlanacak ve 
tatbikatımız da Yüksek Meclislerin temayüllerine 
uygun şekilde yürütülecektir. Bu hususu da 
kıymetli senatörlere arz etmeyi vazife saymakta
yım. Gösterilen yakın alâka ve titizliğe, bu ka
nun münasebetiyle, kıymetli mesailerinize Hükü
met adına en samimî şükran ve minnetlerimi 
arz ederek, selâmlarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine 'bir asil 
üyelik için yapılan seçime 39 sayın üye katılmış 
bulunmaktadır. Böylelikle yeter sayı olmadığı 
açıkça tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

19 Temmuz Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edil mistir.) 

TABİÎ ÜYE 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

TABİÎ (İYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 69 
Reddedenler : 27 
Çekinaerler : 7 

Oya katılmıyanlar : 82 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğhı 
Rifat öztürkçine 

ÎZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

[Redde 

Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Pakau 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktür! 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

denler] 

AĞRI 

Salih Türkmen 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lütfi Hoeaoğln 

URFA 
t. Eteni Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik Mayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
' rûtfi Akatlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettkı özgül 
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Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel (İ.) 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

C. Senatosu B : 88 14 . 1 . 1966 O : 1 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
N. Zerin Tüzün 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan O rai 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Kangal (İ.) 
Sadi Koçaş (İ.) 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 

ANKARA 

Yiğit Köker 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatumoğlu 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa DinekK 
Muammer Obuz 

MALATYA 
| M. Zeki Tulunay 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

TEKİRDAĞ 1 
Hayri Mumcuoğlu 

[ÇekinserlerJ 

ARA 

p 

ÎSA 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatumoğlu 

KAY 

Hüsnü Dike 

MA> 
Ferit Alpis 

[Oya kaülmıyanlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şeref hanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayan gil 

j (B.) 
Şeref Kayalar 

1 ÇANAKKALE 
i Nahit Altaıı 

Ziya Termen 
i DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Sonıunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueagök (t.) 

GİRESUN 
M. İhsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
1 C. Tevfik Okyayuz 
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İSTANBUL 1 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
izzet Birand 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (İ.) 
1. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy (İ.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) | 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

88 NCİ BİRLEŞİM 

14.7.1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri; Cemal 
Gürsel, Cevat Açıkalm, Ahmet Orhan Akça 
Gavsi Uçagok ve Refik Ulusoy'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez

keresi (3/505) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom enerjisinin sivil sahada kullanılması hu
susunda işbirliğine dair Anlaşmanın değiştiril
mesi hakkında Anlaşma ve Geçici Komisyon mü
talâası 

3. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Çarşı ve mahalle bekçileri kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/160; Cumhuriyet Senatosu 
1/654) (S. Sayısı : 818) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S, 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 .3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 .3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı: 772) [Da
ğıtma tarihi: 3.3.1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22. 5.1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı: 788) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7.1966] 



7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis-
yonr raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
tariM : 6.7.1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunulmazlığ nın 
kaLta ıhması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
miiyonu raporu (3/23) (S. Sayısı: 790) [Dağıt
ma tarihi : 6.7.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı: 791) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi: 6.7.1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangıl'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
reci ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı: 793) 
[Dağıtma tarihi: 6.7.1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumnuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı: 796) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğınım kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi T e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komkyonu raporu (3/112) (S. Sayısı: 794) 
[Dağıtma tarihi: 6.7.1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi C. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı: 797) [Da
ğıtma tarihi : 7.6.1966] 

2 — 
15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldmlması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı: 798) [Da-
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da-
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
rapom (3/228) (S. Sayısı: 800) [Dağıtma ta
rihi : 6.7.1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı: 803) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı: 804) [Da-
ğıtma tarihi: 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı: 805) [Da
ğıtma tarihi: 6 .7 .1966] 



23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Ademoğlu'nun yasama dokunulmaz 
lığının kaldınlması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul

mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı : 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyeai 
Talât Oran'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 6 . 7 . 1966] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




