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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
5 Haziran 1966 da Hatay Milletvekilliğine se

çilen Şemsettin Mursaloğlu kürsüye gelerek an-
diçti. 

Cumartesi ve Pazar günleri yapılan parti 
grupları arası toplantıda varılan anlaşma sonucu 
açıklandıktan sonra : 

1. Büyük Millet Meclisi üyeleri Seçim Kanu
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Komisyona geriverilmesi, 

2. Meclisin normal çalışma günleri olan Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15 te top
lanılarak sırasiyle Tabiî Âfetler, İş, Deniz İş, 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Gecekondu, Silâhlı 
Kuvvetler Personel, Sayıştay ve bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki kanun tasarılarının gö
rüşülmesi, 

3. İvediliği dolayısiyle biran önce görüşül
mesi düşünülen kanun taşanlarının görüşme sıra
larının ilkin Partiler Grupları Başkanları toplan
tısında kararlaştırılması, hususları ayrı ayrı oy
lanarak kabul olundu. 

4. Gündemin 1 - 3 4 ncü sıralannda bulu
nan gensoru önergelerini vermiş olan milletvekil
leri bu gensorularını geri istediklerini ayrı ayrı 
ifade ettiklerinden önergeleri geri verildi. 

Genel görüşme önergelerinin de geri bırakıl
dığı bildirildi. 

Vazife ile yurt dışına giden; 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'e Ulaştırma Ba

kanı Seyfi öztürk'ün, 
• Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'e Devlet 

Bakanı Cihad Bilgehan'ın ve yine 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
İçişleri Bakanı Fruk Sü'kan'm vekillik etmeleri
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, 
Ankara Göğüs Hastalıkları Hastanesine 1 Ni
san 1963 tarihinden bugüne ^adar kaç hasta ya
tırıldığına dair verdiği y-azıh sorusunu geri iste
diğine dair önergesi okundu, kabul olundu. 

Çanakkale Milletvekili Muammer Baykam'ın; 
Birleşmiş Milletler Kore'yi Birleştirme ve Kalkın
dırma Komisyonunun 27 Haziran 1966 tarihinde 
Seul'de yapacağı yıllık toplantıya katılmasının 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
okunarak kabul edildi. 

Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası 
ile ilgili Millet Meclisi Başkanlığı tezekeresiyle bu 
husustaki Anayasa Komisyonu raporu okundu 
ve; 

Cumhuriyet Senatosuna sevk olunan bir tasa
rı veya teklifin hesabında başlangıç tarihinin 
Senatoca alındığı tarih olduğu, 

Başkanlık Divanı ve Komisyonlarla komisyon
ların başkan, sözcü ve kâtip seçimlerinin yapıla
cağı zamana kadar geçen sürelerin tatilden sayıl-
mıyacağı, 

Takipçi durumdaki teşriî organın Millet Mec
lisi olacağı, şeklindeki rapor kabul olundu. 

Tabiî âfetler kanun tasalısının Anayasanın 
92 nci maddesi gereğince kanunlaştığı açıklandı. 

İş ve Deniz İş kanun tasarılariyle ilgili Geçici 
Komisyon raporu oknarak bu tasarıların da bu
günkü tarihi ile ve Millet Meclisinden çıktığı şek
liyle kabul olunduğu bildirildi. 

Başkan Kâtip 
İstanbul Bilecik 

Ferruh Bozbeyli Sadi Binay 
Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

İkinci Oturum 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı üze

rinde, 10 ncu maddeden ve kalındığı noktadan de
vam olunmak suretiyle, bir süre görüşüldü. 

15 Haziran 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başka nvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 
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2. — (HELEN KÂĞITLAR 

O : 1 

Tasanlar 

1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
47 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı. (1/215) (Maliye ve Plân komisyonla
rına.) 

2. — Güven Sigorta Türk Anonim Şirketi 
Kuruluş kanunu tasarısı. (1/216) (Ticaret, 
İmar ve İskân, Maliye ve Plân komisyonlarına.) 

3. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı. (1/217) (Mil

lî Savunma ve İçişleri komisyonlarına.) 
4. — Millî Savunma Yükümlülüğü 'kanunu 

tasarısı. (1/218) (İçişleri, Ulaştırma, Adalet, 
Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında hava ulaştırmasına dair 18 Nisan 1966 ta
rihli Anlaşmanın ve eki mektupların onaylan
masına uygun bulunduğu hakkında kanun ta 
sarısı. (1/219) Ulaştırma ve Dışişleri komis
yonlarına) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalit Cumhuriyeti Hükümeti ara 
smda hava ulaştırmasına dair 2 Mayıs 1966 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı. (1/220) (Ulaş
tırma ve Dışişleri komisyonlarına) 

7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı (1/221) (Sayıştay Komisyonu
na) 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/222) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

9. _ Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 
Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı. (1/223) 
(Sayıştay komisyonuna) 

Teklif 
1. — tçel Milletvekili Mazhar Arakan'ın, 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanununun 2020 sayılı Kanunla değiştirilen 
7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/325) (Adalet ve Plân komisyonla
rına) 

Tezkere 
1. —- Erzurum Milletvekili î. Hakkı Yıldı

rım'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/382) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KATİPLER : Adil Yasa (Siirt), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pacağız. Sayın üyeler lütfen beyaz düğmelere 
•bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz var

dır. Müzakerelere başlıyoruz. 

- « -
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
çiftçinin Ziraat Odaları ile olan ilişiklerine ve 
oda aidatının yüksek tutulmasına sakıncalarına 
değinen konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertunga. Beş 
dakika ile kayıtlanmak üzere sözlerinizi topar
layınız. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; genellikle nüfusumuzun 
yüzde 75 i, yüzde 80 i köylerde yaşar ve çiftçi
likle uğraşır. Nüfusumuzun bunun dışında ka
lan kısmını teşkil eden. vatandaşar da ekseriya 
memurdurlar veya işçidirler, tüccar, sanayici, 
esnaf veya sanatkârlardır. Bu meslek zümrele
rinin de kendilerine göre sendikaları vardır, 
odaları vardır ve bu meslekî zümreyi teşkil 
eden vatandaşlarımız teşkilâtlanmışlardır. Bu 
suretle haklarını ve hukuklarını korumaktadır
lar. Bu teşkilâtlar demokratik idarelerde aynı 
zamanda 'baskı gruplarıdırlar. Bu teşkilâtlar 
sayesinde vatandaşlarımız gelirler, hattâ komis
yonlarda ve Meclislerde fikirlerini söylerler. 
Hükümete giderler, zaman zaman onlarla top
lantı yaparlar ve böylece (büyük nisbetle sesle
rini duyurmuş olurlar. İlk defadır ki, Türki
ye'de 22 - 23 milyonluk kocaı 'bir geniş kütle. 
çiftçi kütlesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
sayesinde 6964 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
üç - dört yıldır sesini duyurmaya başlamıştır. 
Bu Ziraat Odalarının mahiyet ve 'gayesi kanu
nun birinci maddesinde kısaca şöyle ifade edil
mektedir : «Ziraat Odaları ziraatin her saha
sında umumi menfaatlere uygun bir surette 
'bunların gelişmesine, mahsûl kalitesinin iyileş
mesine, müstahsilin kalkınmasına, ziraatte iş 
ve meslek, ahlâk ve tesanüdünü her türlü zi
raat işleriyle iştigal edenlerin hak ve men
faatlerini, Devletin ziraat pro'gram ve politika
sının gerçekleştirmesine çalışmak gibi, ifade 
edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu çatı altında topla
nan bütüıl çiftçiler uzun yıllardan beri ihmale 
uğramış bulunan bu 'geniş kütle ancak ziraat 
•odaları vasitasiyle sesini duyuracak, dertlerini 
söyliyecek ve bittabi Hükümetler de ve Meclis 
de bu iseslere kulak verecektir. Böyle kuru

lan ziraat odalarının yaşaması için de talbiatiyle 
diğer teşekküllerde olduğu gibi, çiftçiler bu 
teşkilâtın üyeleri olan çiftçiler hattâ kanunu
muza göre yarı resmî ve resmî olan diğer mü
essese ve işletmeler, aidat vermektedirler. Bu 
aidatların miktarları, odalar kurulunca tesbit 
edilir ve Meclis tarafından tasdik edilir. O da 
Meclislerin tesbit ettiği bu aidat miktarlarına 
itirazlar yine bu Meclise yapılır. Çiftçilerin ka
yıtlarını da muhtar belgelerine göre ziraat oda
ları yaparlar. Aradan kaymış olan çiftçilerin 
kayıtlarını ise, Ziraat Odaları Kanunun 3'5 nci 
maddesine göre res'en yaparlar. Ve aynı za
manda aidatlarını yıllık 'giriş ücretlerini ödiye-
miyen çiftçilerin de bu şekilde ödiyemiyecek 
olanlar olursa vaktinde ödemedikleri için ceza 
dahi verirler, yüzdo yirmi nisbetinde. Binaena
leyh, bu miktarlar zamlar ve cezalara aidolan 
bütün kararlar da icra dairelerince kanunun 
36 .ILCI maddesine göre, bir ilâm gibi ka'bul edi
lir. Böylece çiftçiler sırası geldiği vakit 'ziraat 
odaları tarafından derhal icraya da verilebilir
ler. Arkadaşlar, kanunun 44 ncü maddesine gö
re düzenlenen nizamnamenin 30, 31, 32 nci mad
delerinde, çiftçilerin derecelerini tâyin' 'etmek, 
bunların vereceği miktarları tesbit etmek, hep
si ziraat odalarının yetkileri dahilindedir. Bu 
miktarlar asgari bir liradan, âzami beş yüz lira -
ya kadar çıkar. Yalnız bu dereceleri tesbit eder
ken çiftçinin çıkardığı mahsulün satış şekli dik-
kete alınır. Gayrisâfi hâsıla denmiştir kanun
da, 

Şimdi asıl üzerinde duracağım nokta, hepi
mizin bildiği gibi, 'burada başlamaktadır. He
pimiz muvafık, muhalif ıbütün milletvekilleri 
gezdiğimiz bütün yerlerde aşağı yukarı edindi
ğimiz kanaat odur ki ; ziraat odaları bu.aidat 
miktarlarını yüksek tutmaktadır. Böylece çift
çi vatandaşlarımız bundan çok müştekidirler, çok 
şikâyetçidirler. Satış bedeline göre tesbit edilen 
bu aidatlar artık ziraat odalarının çalışmasın
dan dolayı çiftçilere bir fayda getirmemekte ve 
•ziraat odalarını kötü 'görmeye ve ondan soğuk
luk duymaya başlamış (bir duruma sokmakta
dırlar. 25 - 30 bin lira satış tutarında mahsul 
çıkaran bir -'çiftçi çoğu zaman kendi masraf'.»* 

— 52 — 
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dahi zor kurtarmakta ve ancak geçimini zor t.--
rain etmektedir. Bu durumda olan bir çiftçiye, 
bu tüzüğe göre, 250 liraya kadar aidat yükle
mek mümkündür arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga cümlenizi bağ
layınız. 

ARİF ERTUNGA ('Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. Bu hususta izmir'de gördüğümüz 
bir de icraen takibedilen hâdiseler karşısında 
Sayın Tarım Bakanına bir müracaat yaptık. 
Fakat müracaatmıza bugüne kadar bir cevap 
alamadık. Onun için kendi yetkileri dahilinde
dir, tüzükte bir değişiklik yapmak imkânı var
dır. Böyle bir değişiklikle bu dertleri halletmek 
mümkün iken sayın Tarım Bakanının, bilhassa 
dikkatlerini istirham ederim, köylünün, çiftçi
nin ziraat odalarına karşı soğumasına onay ak 
olmamalıyız. Bunun önün egeçmeliyiz. Çünkü fay
dalı bir teşkilâttır. Ancak ziraat odaları saye
sinde çiftçi sesini duyuracağı, hakkını hukuku
nu koruyacağı için, ıbu teşkilâtla ilgisizliği or
tadan kaldırmak için büyük çiftçilerin ve bir 
de zirai işletmelerin bu yüke ortak olmaları, hiç 
olmazsa 5 - 10 sene için orta 'çiftçilerin, küçük 
çiftçilerin bu kabil yüklerden kurtarılmalarının 
tedbirlerini almak lâzımdır. Böylece çiftçilere 
bir nefes almak imkânını vermek ziraat odala-
larma 'bağlamak, sevindirmek imkânına doğru 
koşmalıyız, arkadaşlar. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
NATO Bakanlar Konseyinin Brüksel'de yayınla
dığı bildiriye, Varşova Paktının Dışişleri bakan
ları seviyesinde yaptığı toplantıya, İngiliz Dışiş
leri Bakanının Brüksel'de düzenlediği basın top
lantısına ve Birleşik Amerika Başkan Yardım
cısının Komünist Çin'le «Köprüler kurma» ko
nusundaki sözlerine dair demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; son 15 gün içinde gelişen 
çok önemli birkaç olay üzerinde kısaca durmak 
istiyorum 

Evvelâ NATO Bakanlar Konseyinden kısa
ca bahsedeceğim. 

NATO Bakanlar Konseyinin son defa Brük
sel'de yaptığı toplantı sonunda yayınladığı bil

diride şu üç husus dikkati çekmektedir. 
1. NOTA üyelerinin Doğuavrupa ülkele

ri ile ilişiklerini geliştirmesi, 
2. Karşılıklı korku ve şüphenin ortadan 

kaldırılması yollarının aranması, 
3. Kültürel, ekonomik, ilmî ve teknik sa

halarda daha somut sonuçlar elde edilmeye ça
lışılması. 

Diğer taraftan, NATO'ya paralel olarak, 
aynı zamana raslıyan Varşova Paktının Dış
işleri Bakanları seviyesinde yaptığı toplantıda 
da, Doğu - Batı yakınlaşmasından bahsedildiği 
bilinmektedir. 

Daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanının 
Brüksel'de yaptığı basın toplantısında söyledi
ği sözler de büyük önem taşıyor. İngiliz Dışiş
leri Bakanı; «Bu şartlar altında hepimizin ge
rek münferiden, gerek toplu olarak Doğu mem
leketleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye çalışma
mızın şayanı arzu» olduğunu 'belirtmiştir. 

Ve nihayet Birleşik Amerika Başkan Yar
dımcısı Hubert Humphrey'in komünist ülkeler
le ve hatta Komünist Çin'le «köprüler kurma» 
konusundaki önemli beyanatı da hatırlarda
dır. 

Durumun bilhassa son zamanlarda göster
diği bu gelişmeyi göz önüne alarak Hükümete 
hatırlatmakta fayda umduğumuz ve ayrıca 
Hükümetten öğrenmek istediğimiz bâzı husus
lar var : 

NATO Bakanlar Konseyi' bildirisinde açık
lanmış ve İngiltere Dışişleri Bakanının ifade 
etmiş olduğu veçhile Doğuavrupa ülkeleri ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi düşünülmekte mi
dir? 

NATO Bakanlar Konseyinin bildirisinde 
açıklanmış olduğu veçhile karşılıklı korku ve 
şüphenin ortadan kaldırılması meselesinin Tür
kiye için özel bir önemi vardır. U - 2 ve B - 57 
casus uçakları ile Karadeniz'de arama yapan 
Amerikan gemilerinin faaliyetlerini Kuzey kom
şumuzun daha birkaç ay öncesinde «Tehlikeli tah
rikler» olarak vasıflandırdığını - hatırlıyoruz. 
NATO Bakanlar Konseyi bildirisindeki bu ifa
deden, yani şüphe ve korkuyu izale ifadesinden 
sonra bu tip hareketlere tevessül edilmiyeceği 
veya Türkiye »olarak bunlara, müsaade edilmiye
ceği mânasını çıkarabilir miyiz1? 
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Yine NATO Bakanlar Konseyinin 'bildirisin
de kültürel, ekonomik ilmî ve teknik sahalarda 
Doğu ile daha elle tutulur sonuçlar aranacağı 
kaydı mevcuttur. Buna göre : 

Türkiye Dışişleri Bakanından da imza koy-
duğu bu bildiriden daha önceleri hazırlanmış 
olup tasdikinden sarfınazar edilen Türki
ye - Sovyet - Rusya Kültür Anlaşmasının tek
rar ele alınacağı anlamım çıkarmak mümkün 
müdür? 

Rusya'dan yeni dönmüş bulunan Türk He
yeti Başkanı Dışişleri Bakanlığı İktisat Daire
si Başkan Yardımcısı Sayın Rahmi Gümrükçü-
oğlu'nun getirmiş olduğu altı projeyi Doğu ül
keleri ile ekonomik ilişkilerin »olumlu bir baş
langıcı olarak düşünebilir miyiz? 

Daha önemlisi bunu, ticari ve ekonomik 
ilişkilerin dış politikamızda önem ve öncelik 
kazanacağına dair bir işaret sayabilir miyiz? 
Romen Başbakanının yurdumuzu ziyaret ede
ceği Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil tara
fından açıklanmıştır. Doğu ve Batı yakınlaşma
sı meselesinde Türkiye bu ziyaretten yararlan
mayı düşünmekte midir? Ümitli "bir durum var
sa böyle bir yakınlaşmaya aracı olması Türki
ye'yi Yunanistan'la olan ikili anlaşmalarında 
avantajlı duruma getirebiliriz. 

Sonuç olarak NATO içinde bulunmanın 
şahsiyetli bir politikanın takibine mâni olma
dığını anlamak ve göstermek için, olayların 
hiçbir devirde bu derece olgunlaşmadığını, 

Durumun, ticari ve ekonomik ilişkilerin 
dış politikamızda bir ağırlık kazanmasına çok 
elverişli olduğunu ve artık bunun vaktinin gel
diğini Hükümetimize hatırlatmayı bir vezife 
saymaktayız. 

Yüce Heyetinize saygılar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bu konuda 
gündem dışı beyanda mı ıbulunacaksınız. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGÎN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Dışişleri Bakanımız son Brüksel toplan
tısından yurda avdet etmiştir, (işitilmiyor 
sesleri) 

Dışişleri Bakanımız Brüksel toplantılarından 
yurda avdet etmiş bulunmaktadır. Yüce Mec
lise son toplantılar hakkında maruzatta bulu
nacaktır. Ancak şu anda mühim bir vazifenin 
ifası ile meşgul bulunduğu eihetle, 'bu celsede 
maruzatta bulunmak imkânı hâsıl olmamıştır. 
Mütaakıp celselerde hem son vazife gezisinden 
edindiği intiharları ve neticeleri, hem de Sayın 
Ok'un tevcih buyurduğu sualleri cevaplandıra
caktır. Arz ederim. 

3. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'mn, İktisadi Devlet Teeşkkülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesine bir fıkra ek-
lenmesi hakkındaki kanun teklifim geri aldığı-
na dair önergesi. (4/85) (2/237) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millcıt Meclisi Başkanlığına 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessesele
ri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı Kanu
nun geçici 7 inci mıaddesine bir fıkra eklenme
si hakkındaki kanun teklifimi, aynı mahiyette-
<ki tasarımın kaınuniyet iktisabetmiş olması se
bebiyle geri alıyorum. 

Gereğine ımüsaadeleninİTİ saygılarımla arz 
ederim. 

izmir 
Hüsamettin Gümüşpala 

BAŞKAN — Komisyonda buluuan bu tek
lif talep üzerine geriverilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 
2/141) (S. Sayısı: 105) (1) 

BAŞKAN — Geçen ki, Birleşimde 13 neü 
madde üzerinde müzakereye devam ettiğimiz 
sırada vakit hitama ermiş idi. 0 günkü görüş
mede 13 ncü madde üzerinde Sayın Arif Er-
tungıa, Say:n Nazımi Özoğlu, Sayın Nuri Ko-
damanoğlu ve Saym Hasan ünlü arkadaşları
mız konuşamamışlardı. Şimdi sırasiyle ıbu ar
kadaşlarımıza söz veriyorum. 

13 ncü madde üzerinde Sayın Arif Entun-
ga, buyurunuz efendim. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, bekçiler kanunu
nun 13 neü maddesi üzerindeki konuşmalar 
sırasında geçen birleşimde bâzı arkadaşlarım 
fikirlerini söylemişler ve Sayın Başkanın ifade 
ettiği gibi, zaman hitama erdiğinden koaıuş-
ımalar /kesilmiş, bugüne 'kalmıştı. 

Geçen defa konuşan arkadaşlarımızın ara
sında fikirlerini ifade eden ıkıymetîi arkadaşla
rım bu 13 ncü maddenin 'kâfi olmadığımı ve 
bâzı keyfiliklere, iltimaslara sebebiyet verebile
ceğini konuşmalarının arasında söylemişlerdi. 
Şimdi, evvel emirde, «Bekçi Teşkilâtı mensup
larının .aylık ücret dereceleri 11 Genel meclis
lerince tesibit olunur», ibaresine, hatırlıyamıyo-
rum, <bir kıymetli 'arkadaşım dokunmuştu ve 
demişıti (ki; bu yukardaki 12 nci madde ile bir 
birlik halindedir, burada, bir fazlalık vardır. 
Halbuki, kanaatime göre, böyle bir fazlalık 
yoktur. 12 nci maddede sadece il genel mec
lisleri ıbekçd ücretlerinin tavan ve tabanlarının 
miktarlarını lesıbit eder. Ama, 13 ncü maddede 
ise, il ıgenol meslisleri bu verilecek olan ücret
lerin derecelerini tesb'it eder. O itibarla mad
denin ıbu fıkrası yerindedir kanaatindeyim. 

Tâyin ve terfilerin derecelere göre düzen
lenmiş olması konusuna gelince; burada da 
•iltimaslara ve keyfiliklere sebebiye* vermeımek 

(1) 105 S. Sayılı basmayazı 26.4.1966 tarih
li 85 nci Birleşim tutanağı sonuna ıklidir. 

için, buraya 'bâzı 'kısımların eklenmesini ar
kadaşlarım ifade ettiler. Halbuki kaınunlaır-
da mümkün olduğu kadar az kelime ile 'az cüm
le ile ıbüyük mânalar ifade eden kalıpları orta
ya koymak yerinde olacaktır. Teferruata uyan 
kısımları da yönetmeliklerle halledilmek pekâ
lâ mümkündür. Binaenaleyh keyfiliğe ve ilti
masa meydan vermemek için bu maddeyli biraz 
daha genişletecek olursak o zaman yönefcmeLilk-
te yer alması lâzımgelen hükümleri de ıburaya 
getirmiş oluruz ki, bence bu yanlış bir iştir. 
Onun için kanunun sanıyorum ki, 45 nci 'mad
desinde ileride gelecektir, bunu okuduğumuz
da göreceğiz ki, orada bir yönetmeliğin em 
geç 3 ay içinde çıkması hükmü olduğuna göre, 
bu teferruata (taallûk eden kısımların da, yö
netmelik de ele alınmak suretiyle. Vekâlet ta
rafından yapılması imkânı vardır. 

Arkadaşlarım, bir üst dereceye terfi ede
bilmek içlin bulunduğu derecede üc yıl fiilen 
çalışmış olmak, hakikaten bir bekçinin yukarı
ya, bir üst dereceye çıkması bakımından, 
ikendi çalışmasını tetkik etmek için ve çalışma
sını teşvik etmak için, üç yıllıik bir zaman ye
rinde olmaktadır. Bu itibarla şayet daha fazla 
insanlar varsa, daha fazla üst dereceye çık
mak için, kadrolara göre; daha geniş mik
tarda ıbekçi arkadaşlar olacak olursa; bunlar 
için de 'bir imtihan, bir sınav hükmü yerine 
getirilmektedir ki, bundan başka yapılacak 
bir çare de yoktur. O kısımda yukarıya terfi 
edecek olan bekçilerin, iyi derece 'almışlarsa 
eğer bu çalıştıkları üç yıl zarfında elbetteki 
bir imtihana tabi tutularak yukarıya terfi etmek 
imkânlarının açık olması yerinde bir tedbirdir. 
Arkadaşlarım, geçen defaki konuşmalarımda 
bâzı arkadaşlarımız haklı olarak, ya açık kadro 
yoksa meselesine temas ettiler. O zaman, açık 
kadro olmazsa üç yıl çalışmıştır adam, hakikaten 
faaliyet göstermiştir, sevdirmiştir kendisini, va
zifesini hakkı ile yapmıştır; binaenaleyh, çalış
mış olan bir bekçinin terfie hak kazanmış, lâyık 
olmuş olan bir bekçinin, üst dereceye çıkması 
kadro bulunmayışı sebebi ile önlenmiş olmaz mı, 
diye sordular. Bu, ilk nazarda yerinde bir 
görüştür. Ben, fikir olarak şunu ifade etmek 
isterim; arkadaşlar, Devlet bütçesinden maaş 
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alan Bakanlık kadrolarında kadro tıkanıklıkları 
olmaktadır ve üst tarafa çıkacak olan memur 
vatandaşlarımızın hakları yenmektedir, bu ga 
yet yerinde bir temastır. Yalnız, ügenel meclis
lerince her yıl kadroları hazırlanacak olan ve 
gözden geçirilecek olan bu bekçi meselesinde, 
öyle zannediyorum ki böyle bir tehlike ve kor 
kunun mevcudolmaması lâzımgelir. Binaena 
leyli, kadroları her yıl il genel meclisleri d.üzen-
liyeceğine" göre, orada kimler terfi edecektir, ne 
kadar açık kadro vardır, daha ne kadar kadro
nun doldurulması lâzımgelir veyahut da ne ka
dar kadro ilâvesi lâzımgelir, bunu pekâla her 
yıl burada görmek ve ona göre tedbir almak 
yerinde olur kanaatindeyim. Onun için bu 
açık kadro,, meselesi, gayet bu yönden halledile
cek olursa ve bunu komisyon sözcüsü burada 
tesbit ederse, zabıtlara geçerse, bence o zaman 
mesele halledilmiş olur kanaatindeyim. Bu se
beple maddenin aşağı .- yukarı, genellikle ihti
yaca cevap vereceği inancındayım. Maddenin 
bu şekilde kabulünde fayda vardır. Saygıları
mı sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi ÖzoğuH... Yok. 
Sayin Kodamanoğlu, buyurunuz. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın arkadaşlar; 13 ncü maddede iki düzeltme 
yapılmasında fayda görmekteyim. Bu düzelme
leri kısaca Yüksek Encümenimizin de takdirine 
arz etmek istiyorum. Bu, hem vuzuh getirecek
tir, hem de bir arızayı önliyecektir. 

Tekliflerimden birisi şudur ; 13 ncü mad
denin 1 nci fıkrasında ücret derecelerinin il ge
nel meclislerince tesbit edileceği yazılıdır. Fakat 
bu ücret derecelerine tekabül eden kadro sayı 
larının kimin tarafından tesbit -edileceği belir
tilmemiştir. Nitekim birinci fıkranın son -cüm
lesinde ; «Tâyin ve terfiler bu derecelere goro 
düzenlenmiş kadrolarla yapılır.» diyor. Fakat 
bu kadroları kimin düzenliyeceğini söylemiyor. 
Bu itibarla bu fıkraya şöyle bir ekte fayda gör
mekteyim. «Bekçi".teşkilâtı mensuplarının ay--
lık ücret dereceleri», buraya şu eklenebilir, «ve 
bunlara tekabül eden kadro sayılarril genel m e'c 
lislerince tesbit olunur», şeklinde., düzeltilmesi 
uygun' olacaktır. Bu, hayati bir konudur, bek
çiler bakımından. Çünkü terfiler için açık kad
roya ihtiyacolacâğından, terfi sırası gelmiş 
olan bekçilerin terfi edememeleri halinde kend,# 

âmirlerini zorhyacaklardır. Kânunda :bunu tâ : 
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yin edecek merci tesbit edilmediği için, bir seri 
sıkıntılara muhatabolunacaktır. Bu itibarla böy
le. bir tashihte fayda görmekteyim. 

İkinci arz etmek istediğim husus, 13 ncü 
: maddeye bir fıkra eklenmesi konusudur. Bi-
: lindoıği gilbi, genellikle terfi edememek derdi 
: memurların ve ileride de bekçilerin 'büyük öl-
: çüde derdi olacaktır. Toplanan gelirlerle bek

çilerin birinci derecede terfilerinin sağlanması, 
, ondan sonra yeni bekçi kadrolarının ihdası lâ-

zımgeldiği kanaatindeyim. Çünkü halen hiz
mette bulunan personelinin huzurunu sağlı ya
mamış bir idarenin yeni kadrolar ihdas etmesi 

; birtakım geçimden âciz insanların Devlet ka-
: pılarında sürünmelerine yol açmaktadır. Bir 
: çeşit gizli işsizlik Devlet kadrolarında devam 
I edecektir. Bu sebeple 13 ncü maddeye şöyle 
i bir fıkra eklenmesinde fayda görürüm: «Kad-
! rosuzluk dolayısiyle terfi edememiş 'bekçi 'bu-
: lundukca yeni kadrolar ihdası suretiyle yeni 

bekçi tâyinleri yapılamaz.» Yani bir belde hal-
ki 'her şeyden önce daha evvel hizmet gören 
personelinin terfiini, geçimini sağlamalı, ondan 
soiıra yeni 'hizmet ihdas edebilmelidir. Eğer 
böyle bir ek yapılmazsa, özellikle siyasi çıkar
lar ve (baskılar yüzünden birtakım adamlara 
Devlet kapılarında suni işyeri hazırlamak ama-

;• ciyle yersiz kadrolar ihdas ve birtakım insanla
rı buralara tâyin etmek gibi bir sakîm yol de
vam edecektir, 'bekçiler içinde. Bu diki hususu 

; temin etmek üzere 'birer takrir sunuyorum. İl
tifatınızı dilerim. Saygılarımla. 

' BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü; buyurunuz 
efendim. -

: HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 13 ncü «madde Bekçi 

•• Teşkilâtının aylık ücret derecelerinin tâyin ve 
- tesbiti için, birinci fıkrayı düzenlemiş; ikinci 
;. fıkrada ise, bekçilerin terfileri için lâzımgclen 

şartları saymış, 3 ncü fıkra ise terfie lâyık 
olan bekçilerin sayıları fazla olduğu takdirde, 

; açık kadrolar da buna -muvazi olarak bu nisibet-
• to olmadığı anda yarışma sınavının yapılacağı 
i hususunu ihtiva eden bir fıkradır. 
ı -

Şiımdi bendeniz 2 net fıkrada, bekçilerin ter-
-i 

; fii için şart koşulan 3 ncü unsuru ele alacağım. 
Bü 3 ncü unsur, üst derecede açılk kadro bulun
ması .şartıdır.: Bence .,bu. hatalıdır. Terfie lâ-
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yık olan bir bekçi, eğer olumlu sicil almışsa, bu 
hakkı kazanmıştır. Bu hak kadro yüzünden 
verilmediği takdirde bekçi zevkle çalışamaz 
ve bilhassa kolluk gibi 'bir 'hizmeti ifa etmek 
için ve o hizmeti zevkle yürütebilmek için kad
ro verilmediği andan itibaren soğumuş olur. 
Ve 'bu âmme hizmeti bakımından "bir zarardır. 
Kaldı ki, kadroların tesbiti, yani tanzim edil
mesi il genel meclisi üyelerine verilmiş olduğu
na göre, il genel meclisi üyeleri icaJbmda bun
dan istifade ederek hatalı bir yola sapmış ola-
'bilirler. Derece itibariyle küçük kadroları faz
la tanzim ederler ve fazla ''bekçi çalıştırılar. Bü
yük kadroları tanzim etmedikleri için, küçük 
kadroda çalışan 'bekçiler terfi etmedikleri tak
dirde, kadrosuzluk yüzünden 'bu vazifeden ay
rılmış olacaklardır. Ve böylece de tecrübe sa
hibi olmuş bekçilerin 'bu gibi önemli vazifeler
den ayrılmalarına sebebolacaklardır. 

İkinci husus; bir üst derecede açık kadro 
bulunmak şartı kaldırılmadığı takdirde; terfie 
lâyık olmuş bekçiler bundan sonra kadro eğer 
bu sayı nispetinde olmadığı takdirde, bir de 
sınava tabi tutuluyor. Bu da hatalıdır. Sını
fını geçmiş bir talebeyi tekrar imtihana ta'bi tu-
tarcasına bir kayıt koymak; hukuk kaidesinin 
genel kuralına aykırıdır. Öyle 'bir yola 'sok
mamak için 'bendeniz şöyle bir önerge veriyo
rum. Önerge, üst derecede açık kadro bulun
mak şartının bu maddeden çıkarılmasına ve 
d'olayısiyle üçüncü fıkranın da tamamen kaldı
rılması 'hususuna dairdir. Önergem kabul edil
diği takdirde arz ettiğim haksızlıklar bertaraf 
edilmiş olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaş] arım, bu 13 ncü mad
de, zannediyorum ki, -komisyon beni mazur 
görsün - bir iltimas maddesi haline gelmiştir. 
Düşününüz ki, bir bekçi üç sene sonra terfie lâ
yık: olduğu için, sicil alacak, fakat ileride kadro 
kifayetsizliği yüzünden terfi edemi'yecek'tir. Al
tında- üçüncü fıkrasında Ibeyan edildiği gibi, 
bir imtihana tabi tutulacaktır. Takdir edersi
niz arkadaşlarım, realiteyi olduğu gibi bilmeye 
medburuz; bilhassa vilâyetlerde ve kazalarda 
bunlar imtihana girerken en azından en başta 
milletvekili arkadaşlarımız dâhil olmak üzere, 
diğer bütün idareciler bunlara iltimas etmeye 

kalkışacaklardır. İyi sicil almış olaniar geri
de kalır. Ahlâklıdır, gayet iyi vazife görmüş
tür, ama bir iltimas bulamamıştır diye bunda 
muvaffak olamıyacaktır. Zaten bu kanunun 
8 ve 9 ncu maddeleri görüşüldüğü esnada da 

- söylemiştim. Cezai hükümler bakımından işçi 
kanunlarına, işçi görüşüne tabidir. Vazife gör
me bakımından, bilhassa tâyin 'edilirken tam 
bir Memurin Kanunudur, sicil tutulacaktır. Bu 
sefer asıl vazife görme 'bakımından memleketin 
asayişini ve emniyetini teminle mükellef olan bu 
insanların, bilhassa en önemli vazifelerden 
olan, rahatlıkla bütün millet uyurken kendisi 
kışta, kıyamette vazife görecek olan bu vatan
daşların, bu bekçilerin biz terfilerini şarta mu
allâk ve birçok kişilerin takdirine bırakmış 
oluyoruz. Bütün memurlar bütün vazifeliler 
terfi ederken esas olan sicildir. Sicilini alacak 
tertemiz bir sicile malik olan bir bekçi, kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyecek. Böyle bir 
madde tedvin edildiği takdirde iyi bir netice 
alınacağına kaani değilim. Sonra, aslında şim
di Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın evvelce tek
lif ettiği kanunun ne kadar haklı olduğunu da 
ifade etmek isterim. İşte eğer bu kanunun 
ekinde kadroları görüşülüp, kadroları mev-
cudolsa ondan sonra Devlet tarafından bu öden
miş olsa idi, elbette ki, bu kanunun maddeleri 
böyle çıkmazdı. Daha peşinden gelecek. Düşü
nünüz, meskende vatandaşlar âzami yirmi lira
ya kadar, ticarethaneler, fa'brikalar ve saireler 
beş yüz liraya, altı yüz liraya kadar bekçi pa
rası verecekler. Bunları da görüşeceğiz. Daha 
bu maddenin tedvininde kadroları kısıtlıyoruz, 
geride bulunan maddelerde ne kadar para ala
cağımız /belli değil. Biz 'bu kanunun aslında, 
evvelâ malî kısmını tesbit etmemiz lâzım idi, 
ondan sonra kadroları ve vazifeleri verecektik. 
Biz tersini yaptık. Bütün vazifeleri tedvin edi
yoruz, malî hükümlerini en sonraya bırakıyo
ruz. O maddelerin görüşülmesi sırasında göre
ceksiniz, Büyük Millet Meclisinde bulunan ar
kadaşlarımızın çokları konuşacak ve o madde
ler teklif edilğidi gibi çıkmıyacaktır, değiştiri
lecektir. O halde burada imtihanı ben yersiz 
görüyorum. Yani sicilini almış olan bir bekçi
nin zamanında terfi etmesi lâzımdır. Uygun 
olup olmadığını bilmiyorum, Sayın komisyo
nun 'bu hususta görüşünü bilmek isterim. Ter-
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fie lâyık olan bir bekçiyi, Bakanlar Kurulu ka-
rariyle, bir fıkra koymak suretiyle bir üst de
receye, memurlar gibi terfilerini sağlıyalım. 
Bâzı maliyeci arkadaşlarım belki buna olmaz 
derler. Olur arkadaşlarım, bir memur statü
süne göre tâyin edilen bekçiler böyle yapılabi
lir. Ama böyle düşünülmediği takdirde, elbet-
teki, 'bu şekilde noksan çıkacaktır. Bilhassa bu 
imtihanla ilgili kısma ve bir de terfii gekliği za
man kadro olup olmadığına bağlanmasına ta
raftar değilim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 13 ncü 
madde üzerinde şimdiye kadar 8 arkadaşımız 
konuşmuştur. Bir arkadaşımız kalmıştır. Bu 
arada yeterlik önergesi gelmiştir, önce komis
yona söz vereceğim, ondan sonra sırada bulu
nan arkadaşımıza söz vereceğim. Onu takiben 
de yeterlik önergesini oyunuza sunacağım. 

Komisyon adına Sayın Kırbaşlı buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, 
bekçi teşkilâtı mensuplarının terfi ve terfihle-
riyle alâkalı 13 ncü maddesi üzerinde 7 - 8 ar
kadaşımız fikirlerini beyan ettiler. Bu madde
nin tedvinindeki esbabı mucibeyi maddeyi oku
yarak, fıkra fıkra açıklamak suretyle sizlere 
izaha çalışacağım. «Bekçi Teşkilâtı mensupla
rının aylık ücret dereceleri il genel meclislerin
de tesbit olunur. Bu gayet sarihtir. Tayin ve ter-
filer bu. drecelere göre düzenlenmiş kadrolara 
yapılır. Yani demek istiyorki madde evvelâ bun
ların dereceleri il genel meclisleri tarafından büt
çeleri yapılırken bekçi adedlerine göre tanzim edi
lecek, bunların hizmet müddetleri de nazarı itiba
ra alınarak yeni kadrolar ihdas edilecek bütçede. 
Bu tesbit edilmiş olan kadrolara da terfi1 eri 
yapılması lâzım gelenler varsa, otomatikman 
aşağıdaki şartları da haiz bulunuyorlarsa, in
tibak ettirilecek demektir. Kaldi ki, (Bir üst 
dereceye terfi edebilmek için bulunduğu dere
cede fiilen üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almış 
olmak, üst dercede açık kadro bulunmak şart
tır) deniyor. 

Şimdi, bu madde yeni Personel Kanunumu
zun getirmiş olduğu prensiple.in ışığı altında 
tedvin edilmiştir. Gayet tabiidir ki, bir kimsenin 
hizmet müddeti içerisinde terfie lâyık görüle
bilmesi için bunda birtakım şartların aranması 
raruridir. Dünyanın her tarafında istihdam 
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edilenler hakkında tatbik edilen prensip budur. 
Ama imtihan şartı vardır, ama zaman şartı var
dır, ama her ikisi birden nazarı itibara alınmış
tır. Yalnız sicil şartı vardır. Biz bunları mecze-
derek burada prensibi ikinci fıkrayla vazetmiş 
bulunuyoruz. 

Şimdi bütün arkadaşlarımızı tereddüde sevk 
eden noktayı aydınlatayım. «Terfie hak kazanan
ların açık kadro sayısından fazla olması halinde 
yarışma sınavı yapılır»deniyor. Arkadaşlarım, 
burada iki husus mevzuubahistlr. Bir terfi var
dır, birde terfih vardır. Şimdi terfiler normal 
olarak yapılacaktır. Fakat terfih, biliyorsunuz 
bekçilikten sonra bir bekçibaşı olabilir olsa ol
sa. Veyahut bir üçüncü vazife alabilir yani ter
fih imkânlarından. Peki bir beldede iki tane bek-
çibaşılık kadrosu varsa, üçüncü bir kadronun 
ihdası imkânsız ise yani hizmet onu icabettiri-
yorsa dört kişi de bekçibaşı olmak için müracaat 
etmişse gayet tabidir ki bunlar imtihana soku
lacaktır. Bundan daha tabiî ne olabilir? Dört 
tane bekçibaşı mı koyalım? Bundan daha tabiî 
birşey olamaz. Bu maddeyi böyle anlamak lâzım
dır. Terfihte ancak bir imtihan mevzuubahso-
labilir. Terfide ise, hizmette bir değişiklik 
yaratan bir kadro demektir. Bekçibaşı ve bek
çibaşı muavini falan... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Maddede ter
fih kelimesi yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — özel olarak talimatnamesi 
hazırlanacaktır. Efendim ben burada maddenin 
nasıl anlaşılması lâzımgeldiğini ve maddenin ted
vininde nazarı itibara alman prensipleri söylüyo
rum. Yani, konuşmam izah babmdadır. Bu ba
kımdan burada tereddüde mahal bırakacak hiç
bir husus mevcut değildir. Bütün bekçilerimizin 
şu şartlar altında, efendim, üç yıl hizmet etmiş 
olmak, iyi sicil almış bulunmak. 

Şimdi, sene ortasında nasıl terfi ettirecek
siniz? İşte bütün mesele, bir üst derecede açık 
kadrodan kasıt budur. Sene ortasında üç se
neyi doldurmuştur. Kadro ne zaman verilecek
tir? Kadrolar il genel meclisleri tarafından büt
çe hazırlanırken verileccj-tir. Bütçe hazırlanır, 
hazırlanmaz terfi edeceklere göre, kadro hazır
lanacak, yani bütçeyle birlikte hazırlanacak. 
Rijit bir durum yoktur. Personel Kanununda 
olduğu gibi. Yalnız rijit olan. durum terfihie-
rindeki durumdur. Meselâ bekçibaşı gibi... 
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İşte o zaman da imtihan fıkrası buna münhasır 
kılınmıştır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın te
reddüdünü izale edecek malûmatı herhalde ver
diğimi zannederim. Burada karanlık bir nekta 
kalmamıştır., 

Son olarak şunu söyliyeyim;' rijit bir 
durum yoktur terf ilerinde. Yalnız terfihde 
mevzuubahsolabilir. O da beldenin hizmetiyle 
takyidedilmiş bulunduğu için, bundan daha nor
mal bir şey olamaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru mu soracaksınız Sayın 
Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Köseoğlu'nda 
buyurunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — 13 ncü 
maddenin ikinci fıkrası üzerinde arkadaşlarınız 
tereddütlerini izhar etmişlerdir. Derler ki ; bir 
üst derecede -açık kadro bulunmaz ve bekçi de 
terfie lâyık ise bunların durumu ne olacaktır 
ve bunlar mağdur olacaklardır. Binaenaleyh, 
ıbâzı arkadaşlarımız bir üst derecede açık kad
ro bulunması şartının kaldırılmasını teklif et
miş ve bir önerge vermiş bulunmaktadırlar. 
Şimdi bu şekilde anlayış, bir ıbakıma haklıdır. 
Bekçiler zaten büyük bir müşkülât içinde, sı
kıntı içinde vazife görmektedirler. Aylıkları da 
onların büyük işkenceli hayatlarını tatmin ede
cek <bir durumda ve mahiyette olmadığı da za
ten maddenin ücret kısmında açıkça görülmek
tedir. Buna rağmen esas, bu kanunun birinci 
maddesinde kabul edilen, Yüksek Meclisinizce 
kabul edilen birinci maddesinin ikinci fıkrası
na göre bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve 
giderleri il özel idare bütçesiyle tesbit edilir. 
11 özel idaresi bütçesini; gelirini, giderini he-
saplıyacak, ayarlıyacak ve ona göre kadroları 
"tesbit edecektir. Şu hale göre bu birinci mad
de ile, kanunun birinci maddesi ile bu şekil 
kabul edildikten sonra, artık bunun üzerinde 
münakaşa yapmamıza imkân kalmamıştır? Ne
den? Çünkü bir bütçe meselesidir ve bu büt
çeyi de il özel idareleri tâyin ettiğine göre, il 
özel idareleri eldeki bulunan parasına göre, 
bütçesine göre bu kadroları da tesbit etmek zo
rundadır. Çünkü bütçesinin üzerinde bu kad
roları çoğaltmaya imkânı olmıyacağı da tabiî
dir. Bu vaziyet karşısında arkadaşlarımız haklı 
endişelerinden, kanunun kabul edilen bu mad

desi karşısında, sarfınazar etmeye mecburdur
lar. Şimdi komisyonumuzun izah tarzı da bu 
hususta bu mahiyettedir. Fakat komisyonumu
zun üçüncü fıkra mevzuundaki görüşü tama
men indî bir mahiyet arz ediyor. Komisyonun 
bu şekildeki görüşle bu Meclise gelmemesi lâ
zımdı. Der ki; terfie ait hak kazananların açık 
kadro sayısından fazla olması halinde yarışma 
sınavı yapılır. Komisyon sözcüsü burada izah 
ettiler. Diyor ki ; bu terfie ait, yani bekçibaşı-
lığa veyahut her ıhangi 'bir terfih mevzuubah-
solduğu zamanlar 'bu sınav mevzuubahistir. 
Halbuki böyle ıbir durum yok. Nedir? Elde mu
ayyen kadro var, bütçeye göre tâyin edilmiş 
kadro var. Bu kadro eğer o vilâyette 5 ise ve 
terfi etmesi lâzımgelen bekçinin adedi de 10 ise, 
bu 5 ıbekçinin buraya tâyini ancak sınavla ya
pılır, şeklinde kanunda açıkça yazılıdır. 

Terfih kelimesi maddede yoktur ve bu ta
mamen indî bir görüştür. Komisyonun bu şe
kildeki görüşünü, Meclis zabıtlarına geçen gö
rüşünü çok yadırgadık doğrusu. Çünkü, kanun 
metni gayet açıktır. Terfih kelimesi burada 
mevzuubahis değildir. Ancak, terfilerde kadro 
tıkanıklığı mevzuubahsolursa, ki vardır, çünkü 
bütçe mevzuudur, o zaman bir sınava girmek 
mevzuubahsolur. Bu bakımdan komisyonun bu 
görüşü yerinde değildir. Maddenin metni ga
yet açıktır. Bu açık metin karşısında indî gö
rüşlerle ileride bu zabıtlara bakacaklarda yan
lış fikirler temin etmesi bakımından, bunun 
üzerinde hassasiyetle durulmasını istirham ede
rim. Maddeyi olduğu gibi kabul etmek zorun
dayız. Çünkü Bekçiler kanununun birinci mad
desi kabul edilmiş olduğuna göre, bütçeyi il 
özel idareleri tesbit edeceğine göre, kadroların 
da 'elbette ki ona göre tesbiti şarttır. Kadrolar 
muayyen olduğuna göre üçüncü fıkra da yerin
dedir ve terfie lâyık 'Oİan bekçiler eğer kadro
nun üzerinde ise o zaman bir sınav yapmak lâ
zımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü madde hakkında konuşmalar yeteri 

kadar 'açıklanmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

13 ncü madde üzerinde 'verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini, 'aykırılık sırasiyle okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte 'olan tasarının 13 ncü madde

sinin 1 nci fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Konya 
Yunus KoiçaJk 

Madde 13. — Bekçi teşkilâtı mensuplarının 
aylık ücret ve dereceleri il ıgenel ımecli'slerince, 
mahallî şartlar ve isteklilerin hizmet, ehliyet ve 
tahsil dereceleri :gö'z önüne alınarak tesbit olu
nur. 

Yüksek 'Başkanlığa 
13 ncü maddenin 'birinci fıkrasına «derece

leri» kelimesinden sonra, «ve bunlara tekabül 
eden kadro sayıları» ilbaresinin eklenmesini arz 
ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında mazbut 

(üst derecede açık kadro bulunmak şarttır) 
cümlesi ile aynı maddenin son fıkrasının mad
deden çıkarılması suretiyle değiştirilmesinin 
kabulü için oya arz edilmesini saygı ile rica 
ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Sayın Başkanlığa 
Gece 'bekçileri kanunu tasarısının; 13 ncü 

maddesinin, 

A) Birinci fıkrasının sonundaki (yapılır) 
kelimesinden evvel (göre) kelimesinin ilâvesini 

B) İkinci fıkrasının sonundaki (üst dere
cede açık kadro bulunmak) kelimelerinin fık
radan çıkarılmasını 

C) Üçüncü fıkrasının tamamen kaldırıl
masını, arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Sayın Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı

nın 13 ncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Son fıkra 
Terfie hak kazananların açık kadro sayısın

dan fazla olması halinde, 15 nci madde gereğin
ce takdirname ile taltif edilenlere terfide önce
lik tanınır. Geri kalanlar arasında yarışma sı
navı yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
Kadrosuzluk dolayısiyle terfi edememiş bek

çi bulundukça yeni kadrolar ihdası suretiyle 
yeni bekçi tâyinleri yapılamaz. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

Başkanlığa 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederim. 
Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin 

yapılış şekli, bekçilerin hizmetlerinin değerlen
diriliş tarzı bir yönetmelikle nizama bağlanır. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BA ŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin birinci fıkrasına «derece

leri» kelimesinden sonra «ve bunlara tekabül 
eden kadro sayıları» ibaresinin eklenmesini arz 
ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BA ŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor. I 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon!.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

IŞ ASLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeleyi tekrar okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka- l 
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'-

nun ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Son önergeyi tekrar okutuyorum. 

Başkanlığa 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilfıvesini 

arz vo teklif ederim. 
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I Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin 
yapılış şekli, bekçilerin hizmetlerinin değerlen
diriliş tarzı bir yönetmelikle nizama bağlanır. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 

önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon, biraz önce katılmış olduğunuzu 
beyan buyurduğunuz iki önerge Yüce Meclis ta
rafından da kabul edilmiştir. Bu önergelere 
filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz 

BAŞKAN — Bu şekliyle lütfen maddeyi bu 
değişiklik muvacehesinde yeniden düzenleyiniz, 
Yüce Meclisin kabul ettiği esaslar dâhilinde. 
Ona göre maddeyi değişik şekliyle oylıyacağım. 

14 ncü madde üzerindeki müzakereye geçi
yoruz. 

Maddeyi okutuyorum. 

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.. 

I Meslekî âmirin mütalâası alınarak vali ve 
kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir 
yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıl-

| lık izne mahsubedilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum : Sayın Tür
kân Seçkin, Sayın Reşit Ülker, Sayın Kemal 
Nebioğlu, Sayın Arif Ertunga, Sayın Yahya 
Kanbolat. 

Sayın Seçkin... Yok. Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, zorluk, her seferinde ifade ettiğim gibi, 
bütün nitelikleriyle emniyet ve asayiş görevini 
yerine getiren bu Devlet memurlarının gerçek 
bir devlet memuru. Devlet personeli statüsü 
içerisinde olmamasından dolayı birtakım arı
zalar çıkıyor. Biz bunları her bir madde üze
rinde teker teker halletmek mecburiyetinde kalı
yoruz. Hallettiğimizi, çözdüğümüzü zannetti
ğimiz halde de hiçbir meseleyi çözmüyor. 
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Şimdi bu 14 ncü maddede; çarşı ve mahalle 
bekçilerinden 15 yıla kadar hizmeti olanların 
20, 15 yıldan fazla, hizmeti olanların 30 gün, 
yıllık izm hakları vardır. Bu izin.. Ve saire. 

Şimdi arkadaşlar, bugün izin hususunda ana-
kanunun Devlet Personel Kanunu olması lâzım-
gelir. Yani, memurların, Devlet personelinin du
rumunu tâyin ve tanzim eden kanunun Devlet 
Personel Kanunu olması lâzımgelir. Orada mu
fassal, ayrıntılı hükümler mevcuttur. Fakat 
biz bekçileri o kanunun şümulü içerisine alma
dığımız için, bölük - pörçük meseleleri hallet-
miye çalışıyoruz. Devlet Personeli Kanununda 
5 nci bölümde, çalışma saatleri, izinler.. Çalışma 
saatleri günlük çalışma saatlerinin tesbiti, gü
nün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetler
den çalışma saat ve usulünün tesbiti, yıllık izin, 
yıllık izinlerin kullanılışı, mazeret izni, hastalık 
izni, iyileşme halinde göreve dönüş, raporları ve
recek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönet
melik, aylıksız izin... diye gayet ayrıntılı mü
kemmel hükümler vardır. Biz şimdi bunların 
içinden cımbızla bir tekini, Devlet personeli ni
teliğinde olan fakat bugün özel idare personeli 
durumuna soktuğumuz bekçilere bir tanesini, 
cımbızla çekip, yalnız yıllık izni alıyoruz. Bütün 
bu genig hükümlerin ve bütün Devlet memur
ları için alınmış normal, medeni, bütün dünyada 
kullanılan usullerin içinden bir tekini alıyoruz. 
O tekini de eksik alıyoruz. 

Şimdi, yıllık izin, 102 nci madde, Devlet Per
sonel Kanunu. Devlet memurlarının yıllık için 
izin süresi, hizmeti bir yıldan beş yıla kadar, 
beş yıl dâhil olanlar için yirmi gün, beş yıldan 
on yıl dâhil olanlar için, 30 gün, daha fazla 
hizmeti olanlar için de 40 gündür. Bu sürelere 
gidiş ve dönüş süreleri dâhildir. 

Şimdi, 1 - 5 yıllık Devlet memuru 20 gün 
izin aldığı halde biz, bekçilere gelince, emniyet 
ve asayişi yerine getiren bu görevlilere gelince, 
15 yıla kadar hizmeti olanlara, ki yani 10 yıl 
daha ilâve ediyoruz, 15 yıl çalışmışsa 20 gün 
izin, 15 yıldan fazla hizmeti olanlara 30 gün izin. 
Halbuki burada 5 - 10 yıl hizmeti olan Devlet 
personeli için 30 gün izin. Ve 10 yıldan fazla 
hizmet için ise 40 gün izin. Niçin ona 40 gün. 
niçin buna 20 gün? Nereden bu ölçüyü aldık? 

Şimdi, bu iki kanunun karşılaştırmasına ge
lince, durum daha da vahîm oluyor. Devlet Per
soneli normal olarak gündüz çalışan (kimselerdir; 
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içinde istisna olarak gece de, fazla da çalışan ikim-
seler vardır, ama onlar için de ayrı hüküm kon
muştur. Şimdi bekçiler münhasıran gece ve gü
neş doğuncaya kadar, yani güneş battıktan gü
neş doğuncaya kadar hizmet görecekler. Nasıl hiz
met görecekler? Bütün ömürleri boyunca sabaha 
kadar çalışacaklar. Bekçilerin de bir aile hayatı 
vardır, onlar da insan. Yani bekçiliğe girımiş bir 
adam, herkes gündüz hayatını yaşarken o gece 
hayatını yaşıyacak, herkes gece hayatını yaşar
ken o gündüz hayatı yaşıyacaktır. Kolay bir iş 
değildir bu arkadaşlar. Yani, bunu normal bir 
mesai diye kabul etmemek lâzımdır. Polisten de 
farklıdır, poliste böyle bir kaide yoktur. Polis 
gündüz de çalışır. Ama bizim getirdiğimiz bekçi
ler kanununda güneş battıktan ,güneş doğunca
ya kadar bu insanları çalıştıracağız. Bekçileri 
ailesiz, kimsesiz şahıslar olarak kabul etmeye 
hakkımız da yoktur. Onların da bir yuvası, aile
si,- çoluk çocukları, onların da bir maddi varlık
ları ve korunmaya değer vücutları vardır. Şim
di, Anayasamızın 35 nci maddesinde, aile Türk 
toplumunun temelidir, hükmü mevcuttur. Ben 
bu sözleri, bilhassa Türkân Seçkin Hanımın işa
ret ettiği bir husurıtur, bir kadın milletvekilimiz 
olarak Edirne milletvekili arkadaşımız söyledi; 
onu da ifade etmek durumundayım. Bir kadın 
olarak bu maddeyi görmüş ve gösterdiler; «Aile 
Türk toplumunun temelidir. Devlet ve diğer ka
mu tüzel kişileri, ana ve çocuğunun korunma» 
için gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar.» 

Şimdi, Anayasanın bu sarih hükmü karşısın
da, güneş battıktan sonra sabaha kadar bütün 
saatlerini emniyet hizmetine vermiş olan bekçi
lerin sağlığını, ailesinin sağlığını da düşünmek 
zorundayız. Onun için normal bir muameleye de
ğil, normalin de üstünde bir ihtimamı kendileri
ne göstermeliyiz. Devlet Personeli Kanunu da 
bu gibi kimselere bir ihtimam göstermiştir. 101 
nci maddesinde; günün 24 saatinde devamlılık 
gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün 
tesbiti diye bir madde getirmiş. Bu maddede gü
nün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde 
çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şe
killeri Başbakanlık Devlet Personel Dairesi mu
vafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenle
nir. Yani şunu söylemek istiyorum, bir özellik 
tanımış, bu türlü ağır çalışma yapan insanlar 
için bir özellik tanımış. Şimdi, ailenin korunma-
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sini da nazarı itibara alırsak, bendeniz bir tek
lif getiriyorum. Bu teklifime göre bekçi teşkilâtı 
mensuplarına yılda bir ay, yani şu kadar sene, 
bu kadar sene hizmet yapan diye değil, bekçiye, 
gece sabaha kadar çalışan insan olarak, yıida bir 
ay, haftada bir gün izin verilir... diye. Ki, bu 
bendenizin getirdiği teklifde de mevcut idi. içiş
leri Bakanlığının yetkili uzmanlarının tesbit et
tiği şekillerden biri muhtelif şekilleri uzmanlar 
tesbit etmişlerdir - bunlardan biri olarak benim 
yaptığım teklifde de mevcut idi. Onun için bu 
maddenin bir ay olarak, şu kadar senelik, bu 
kadar senelik diye bir ayırma yapmaksızın, bir 
ay olarak ve haftada bir gün olarak kabul edil
mesini yüksek takdirlerinize arz ediyorum. Haf
tada bir gün izin verilir diye tasrih edilmesinin 
doğru olacağını ve insani bir hareket yapmış ola
cağımızı, aksi takdirde mevcut anakanunlara da 
zıt ve bekçilerin iyi çalışmalarını engelliyecek 
bir hüküm çıkaracağız kanaatini taşımaktayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurunuz. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet tarafın
dan getirilmiş bulunan kanun tasarısının 14 ncü 
maddesine göre Komisyonun değiştirgesinde bir 
ilerilik vardır. Hükümet tasarısında yalnız bek
çiler göz önünde bulundurularak izin keyfiyeti 
konmuş idi. Halbuki Komisyon burada daha ileri 
bir adım atarak aday bekçiler için de yıllık üc
retli izin keyfiyetini bir hükme bağlamıştır. Mad
dede belirtildiği üzere 15 yıllık hizmeti bulunan 
bekçi veya adaylar için 20 günlük, 15 yıldan da
ha fazla hizmeti bulunan bekçiler için ise 30 gün
lük izin tanınmaktadır. Bugünkü tatbikatta bek
çiler yılda 15 günlük izine hak kazanmaktadır
lar. Biraz evvel konuşmuş bulunan Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Milletvekili arkadaşım Re
şit Ülker, Personel Kanunu karşısında bekçilerin 
durumunu genişliğine izah ettiler. 

Ben ıbir başka açı dan meseleyi değedendir-
meık istiyorum. Gerçekten feanun tasarısı bâzı 
hükümleriyle bekçileri memur statüsü içinde 
mütalâa etmekte, bâzı cihetlerde is^ tamamen 
işçilere tanınmakta olan hükümler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yeni hükümler vazet
mektedir. Vaktinizi almamak için Personel ka
imimi .karşısındaki durumuna değin miyeceğim. 
Sadece 7467 sayılı Yıllık Ücretli îzin Kanunu 
ile kısa bir mukayesesini yapmak arzusunda

yım. Bil'mdiği üzere bu kanun işçilere yıllıik 
ücretli izin bakını getirmiştir. Bu kanunun 
besinci ımaddesi yıllık izin 'miktarlarını şu se
k i d e sıralamaktıadır. Bir yıldan b i j yıla kadar 
olanlara yılda 12 gün, 5 yıldan fazla ve 15 yıl
dan ıaz olanlara, yılda 18 gün, 15 yıldan fazla 
olanlara yılda 24 gim yıllık ücretli i/in verilir 
donilni'ektedir, 5 nci maddesinde. Bu arada, 
6 ncı ima d dede ise, yıllık ücretli izin sünesi için
de geçen bayram günlerinin, hafta tatili gün
lerinin izin sürecinden sayılmıyacağı açıklıkla 
ifade edilmektedir. Bu husus göz önünde 'bu
lundurulduğu takdirde günde 8 saaf çalışan ve 
gerekirse gündüz de çalışan ve Batıda ise igiin-
de 8 saat yani haftada 48 saatlik iş süresi, 'bâzı 
memleketlerde 36 saat çalışılan yerlerde böy
lesine izin müddeti konukluğu halde; aksam 
güneş battıktan sabah güneş doğuncaya ka
dar, bâzı ahvalde 14 - 15 saat çalışmak mecbu
riyetinde, daimî olarak gece çalışmak mecburi
yetinde olan bekçiler için ise, 15 seneye ka
dar 20, 15 seneden sonra ise 30 gün konmuş ol
ması hakikaten büyük bir 'noksanlıktır. Kanun 
tasarısının müzakere edilecek olan 16 ncı 
maddesinin gerekçesinde aynen şu ibare mev
cuttur. Madde 16 nm gerekçesine göre: Bu 
kuruluş mensuplarının görevlenlnir yıpratıcı 
mahiyeti nazara alınarak yaş haddi 60 olarak 
tesbit edilmiştir. Yıpratıcı mahiyeti nazara 
alındığı takdirde izin keyfiyetinin de buna pa
ralel olarak tesbit edilmesi gerekir kanısında
yım. Diğer taraftan maddenin birinci fıkra
sındaki «izin hakkı vardır» ibaresinin de yine 
değiştirilmesi gerekir kanaastıindeyim. İzin hak
kı olabilir, ancak verilmediği takdirde ne ola
caktır? Bu sebeple bu ibarenin değiştirilercik 
«yıllık izin verilir» ibaresinin konması gerek
lidir, kanaatindeyim. 

İkinci fıkraya gelince; «meslekî-âmirin mü
talâası alınarak vali ve kay makamlarca veri
lecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden 
fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubed'li'r» 
denmektedir. Yani, zaruret dolayısiyle, bir âfet 
dolayısiyle, bir yangın dolayısiyle veyahut bek
lemedik bir olay, meselâ aile efradımdan bi
risinin ölümü dolayısiyle bir mazereti meyda
na geldiği takdirde verilecek izinler şayet yıl
da 10 gümü aşarsa, aşan süresinin izne mah-
subediknesd de doğru değildir, öncelikle şöy-
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1e 'balkımak gerekir; mazeret izinleri ile yıllık 
'dinlenme izinlerinin mahiyeti aynı mıdır? El
bette değildir. Yıllık dinlenme kininden bek
lenen, 'arzulanan, murat edilen g'aye nedir? Bir 
yıl çalışmıştır o kişi Ve bir yıl çalıştığımdan 
'diniemmeye mecburdur, dinlenmesi için de şu 
kadar ısüre istirahat etmesi gerekir. Bu tak
dirde ımaazeret izini olarak, farzı mahal bir 
yıl içinde 20 (gün mazeret izini 'kullanmışsa 10 
ıgiin yıllık kininden düşülecektir ki,, izin süre
si 'şayet Yüce Heyetiniz tarafından lö yıla ka
dar 20 ıgün olarak kabul edilirse, demek ki, 
20 günüm 10 ıgünü çıkarılaoa(k ve 10 ıgümlük 
bir izin yapmak imkânı bulacaktır. Mazeret iz
ninde, ımazeret iznine çıkacak olan be'kçi belki 
görevdeki yorgunluğundan daha fazla yorul
mak durumunda kalacaktır. Daha fazla üzül
mek duramam da kalacaiktır. Bu bir dinlenme 
•değil 'bilâkis dinlenmeye ihtiyaç gösterecek bir 
çaba ısarf etmelk de inciktir. Bu sebeple 'de 'ma
zeret azimlerinden yılda 10 güınü aşan ısürenin 
dinlenme iznine sayılması da doğru değildir. 
Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bâzı ahvalde işçi 
statüsüne tabi tutulan bâzı ahvalde ise memur 
gözüyle hakılam be!kçil erin durıınıu bu komud ı, 
da mütalâa edildikten 7467 sayılı Kanunun 'al
tıncı maddesine bakmakta fayda vardır. 6 inci 
maddesindn ikinci fıkrasında «işveren tarafın
dan sene içerisinde verilmiş bulunan sair üc
retli veya ücretsiz 'kinler yıllık İzine malhsu-
bedilemez.» denmektedir. 

Bu ıkonuda bekçilerin daha fazla çalışmak 
mecburiyetinde olduklarını ve mazeret izinle-
riniın de, biraz önce ifade ettiğim gibi., kendi 
arzusuyle meydana gelmediğini göz önünde bu-
lundurursaık, mazeret izinlerinden doğacalk faz
la izıin yapma keyfiyetinin yıllık izinden sayıl
maması gerekir. 

Bu arada gere'k Personel Kanunu karşısın
da memurların yapacakları izin ve gerekse 
yıllık ücretli izin kamunu arasında meseleyi 
mütalâa ederek bekçilerin daha fazla yıpra-
nacakları ila göz önünde bulundurularak om 
yıllık süre içinde otuz gön yıllık ücretli izine 
hale kazanmalıdır. Ve on yıldan fazla çalışmış 
bulunduğu takdirde ise kırk günlük izne hak 
kazanmalıdır 'kanaatindeyiz. Bu Ikonudald, 
takririmizi de Başkanlığa sunmaktayız. 'Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Bayın Ertunga, buyurunuz. 
ARİF ERTUNGA (tamir) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, konuş'masını yap
makta olduğumuz ondördüncü madde Çarşı ve 
mahalle bekçilerinin izin 'meselesini kapsamak
tadır. Burada madde izin .alacak olan Çarşı 
ve mahalle bekçilerini iki kısımda mütalâa et
mektedir. 15 yıla 'kadar hizmeti olanlar 20 'gün, 
15 yıldan fazla hizmeti olanlar 30 gün izin alır* 
demektedir. Ben, maddenin bu şekli üzerin
de pek fazla durmıyacağım. Ama daha ziyade 
30 gün üzerinde arkadaşlarım durdular. Bun
ları bende fikrime daha yakın bulmaktayım. 
Yalnız bunun dışında bir haftalık kin mesele
sini Reşit Ülker ankadaşımıız ortaya attılar. 
Bunun üzerine biraz eğilmek istiyorum. 

Arkadaşlar, hakikaten güneşin batışından 
günün doğuşuna kadar bütün gece hizmet gö
ren, genel zabıta kuvvetleı ine yardımcı mahiyet
te çalışan Çarşı ve mahalle bekçilerinin biteviye 
har gece çalışmış olmaları bunların çalışma 
hayatında bir aksama .yaratabilir kanısındayım. 

Binaenaleyh her gece çalışan bir insanın, 
hele 'aile sahibi olan bir insanın ailesine, yu
vasına ıgidip orada çoluk ve çocuğuyle Iberaiber, 
hiç almazsa haftada :bir gün onlarla 'beraber 
yaşamış olmaları da cidden üzerinde durulacak bir 
konudur. Bilhassa geceleri 'biteviye çalışan bir 
inşamın, hele 'böyle asayiş gibi mühim bir ko
nuda vatandaşlarımıza yardımcı olacak olan bu 
mahalle bekçilerinin haftada bir gün kinli 
sayılarak, hiç olmazsa haftanın bir gecesini ço-
luk çocuğuyle beraber 'bir sofra başında ge
çinmiş olmaları, bunların çalışmalarına ve hiz
metlerime cidden yeni bir enerji verecek olan 
bir .kaynaktır. Biteviye çalışan bir insana, böy
le .mütemadiyen çalışmaktan dolayı bir bık
kınlık ıgeleccği gayet tabiîdir. Biliniyorum ko
nuda 'komisyon ne •düşünüyor. Eğer bu konuda 
haftada ıbir 'geceliğine kim verilmesine yakla
şacak olursa; (bunların bu şekilde izinli sayıl
malarınım temin edilmesi, bence yerinde olur. 
Çünkü, haftada bir gece izim alacak olan, çıo-
luğu çocuğu ile beraber evlinde geçirecek olan 
bir 'bekçinin ikinci haftanın başından itiıba-
baren yeni bir lıızla, yeni bir enerji ile yemi ıbir 
dikkatle vazifesine sarılacağı tabiîdir arkadaş-
iaırım. Ama bunu kendisimden esirgeyecek olur-
salk; .mütemadiyen geceler: çalışacak olan bir 
bekçinin vazifesinde, gayet tabiî, bir kanıksa-
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ma duyacağı 'elbette normal >bir ha1 olur. Onum 
için bu, haftada bir gün izin meselesi cidden 
yerinde ıbiır görüştür. 

Diğer bir husus da şudur; Madde, oııı gün
den fazla olduğu takdirde mazeret izni yıll'lık 
izne sayılır, diyor. Hakikaten 10 günden faz
la mazeret izni a'lacak olursa; elinde olsun, ol
masın 'bunun yıllık izne sayılması meselesinde 
Komisyon ısrar ederse, ama maddeden anlaşıl
mıyor 'hiç olmazsa 10 günden fazla mazeret izni 
aldığı (kısımlar, yıllık izinden -sayılsın. Ama 
10 günü de beraber katacak olursanız o zaman 
haksızlık olur. Bu itibarla maddeden anla
şılmayan bu kıısım; eğer komisyon adına bu
rada yapılacak (konuşmada tasrih edilirse, o 
zaman (mesele kendiliğinden halledilmiş sayı
lır. Bu 'itibarla maddenin tümü genellikle, 
aşağı - yukarı haftada bir gün izin müstesna, 
yerindedir. Şayet buna da komisyon uyarsa 
bence madde daha mütekâmil 'bir şekle girer 
ve geceleri hizmet beklediğimiz, isteğimiz bu 
bekçi vatandaşlarımız asayiş meselesine, vatan
daşlarına hizmet konsun da işlerine daha çok sa
rılırlar. Yemi bir enerji ile, yeni bir hamle ile 
daha güzel görev yaparlar kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kanbolat, buyurunuz. 
YAHYA -KANBOLAT (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekillori; Bekçiler kanunu 
tasarısı ıgayet eklemsel bir şekilde hazırlanmış
tır. Bu 'eklemsel görüşün .bir yamsıtısmı yine 
14 ncü maddede müşahede etmekteyiz. (A. P. 
sıralarından «ne demek o» sesleri) Eklektik 
Fransız'dadır, Türkçesi de eklemseldir. Bu Türk 
Dil Kurumunun kabul ettiği bir deyimdir. 
(A. P. sıralarından «Allah. Allah ne biçim ke
lime, uydurma», «mafsal 'gibi» seslen). 

14 ncü madde izine esas olarak hıizmetin 
ağırlığını değil de kıdemi göz önünde tutmak-
-tadır. Kanaatimce bu yanlıştır. Güneşin batışı 
saatinden doğuşu saatine kadar vazife gören 
birfeefkçiııin görev ağırlığı kıdeme göre ne azal
makta ne de Ç'OgaLmaktadır. Görevin ağırlığı her 
iki halde de aynı niteliği taşımaktadır. Devlet ha
yatımızda aday durumunda bulunan görevlilere 
düşük izin hakkı tanımak bir gelenek haline gel
miştir. Bu bakımdan aday durumunda bulunan 
•bekçilere 20 günlük yıllık izin hakkının tanın
ması mâkul görülebilir. Fakat asaleti tasdik 
«djümiş keke/Her arasında bu konuda ayırım 
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I yapılması büyük "bir haiksızlıktır. Gece çalış-
] ması gayet ağırdır ölüm nisbeti gece çalışan 
] nüfus arasında daha yüksektir. Şu halde gece 
j çalışmasının ağırlığı kıdeme göre değişımediği-
] ne göre ve gece çalışmasının çok ağır bir nite

lik taşıdığı öz önüne alınarak asaleti tasdik 
j edilmiş 'bütün bekçilere hiçbir ayırım yapma-
| dan 30 günlük yıllık izdn hakkını tanımak 
J gerekir. 
| Ayrıca 14 ncü maddenin ikinci fıkrasının 
I da değişmesi gerekmektedir. Bekçilere yılda 
I üç defayı geçmemek üzere 8 günlük mazeret 
I izni almak hakkı tanınmalıdır. Bu alanda 
I bir tadil teklifi takdim «etmekteyim. İltifat bu-
] yarmanızı saygılarımla dilerim. 
I BAŞKAN — Sayın Boyacıoğln, 14 ncü 
I madde üzerinde söz istemişsiniz buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
I — Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; ,ka-
| nunun 14 ncü maddesi kademeli olarak izah 
I edildiği gibi, bir izin statüsü getirmiştir. Ve 

ikinci olarak Çarşı ve mahalle bekçiieriyle 
adayları da aynı katagoride tutulmuştur. Hal-

I bulki, adayların bekçilerden ayrı mütalâa edil-
I m esi daha uygun olacaktır Yine 15 yıla kadar 
I hizmet gören bekçilerin izin haklan azdır. Bu-
1 nun bir aya çıkarılmasına ben de taraftarım. 
I Çünkü, ıgece bekçisi güneşin batışından sabaha 
I 'kadar vazife gördüğüne göre, memurlardan 
I daha fazla hizmet görmektedir. Ve ımcmurlar 
I gibi; sabah saat 9 da başlayıp 12 de mesai bi-
I tiren ve 1,5 saatlik bir isti^ahate sahibolan me-
j mur şeklinde de değildir. Gıineş batarken va-
I zifeye başlıyacak, doğuncaya kadar bilâfasıla 
I deeam edecektir. Binaenaleyh, buna hem bir 
I haftada (bir gün istirahat hakkı tanıyalım., hem 
I de yıllık izinlerini kademesiz olarak bir aya 

çıkaralım. Ve adaylar içim de ayrı bir madde 
I halinde onbeş gün izin hakkı tanıyalım. Bende-
I niız-in teklifim 'bundan ibarettir. Komisyonun 
I bunun üzerinde maddeyi tadil etmesini teklif 
I ediyorum. 
I BAŞKAN — Ondördüncü mad.le üzerinde 

altı arkadaşımız konuşmuştur. Bu arada yeter-
I lik önergesi de gelmiş bulunmaktadır. Bunun 
I üzerine Komisyona söz veriyorum. 
I Buyurun Komisyon adına Sayır Kırbaşlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
I BAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarım, ka-
I nun metninin tümü nazarı itibara alındığı ve 
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okunduğu takdirde, bir taraftan bu bekçi teş
kilâtlarının Memurin Kanunu Statüsüne işledik
leri suçlar bakımından, kabahatler bakımından 
alınacağı; bir taraftan da emeklilik noktai na
zarından İşçi Sigortalarına tabi kılınacağı pren
sibi vaz'edilmiş bulunmaktadır. Şimdi, izin şek
linin de bu iki noktanın telifi suretiyle ve daha 
ziyade çok ağır ve gece mesaisi yapan bekçile
rin lehine olmak üzere tedvin edildiği bir ha
kikattir. 

Şöyle ki, eğer sadece izin hakkındaki kanun 
hükümlerine tabi kılmsaydılar 15 yıla kadar 
olanlara biliyorsunuz, 18 gün, 15 yıldan fazla 
hizmeti olanlara da 24 gün ücretli izin verilir. 
Ye bu da hali hazırda tatbik edilmektedir, yü
rürlüktedir. 

Diğer taraftan, memurin statüsüne göre de; 
biliyorsunuz, 45 güne kadar memurlara izin 
halskı tanınmış bulunmaktadır. Bekçilerimiz 
için burada getirmiş olduğumuz hüküm bu izin 
hakkındaki kanunun biraz daha bekçiler lehine 
genişletilmiş şeklidir. Şöyle ki, onbeş yıla kadar 
hizmeti olanlara, onsekiz gün değil, yirmi gün. 
Onbeş yıldan fazla hizmeti olanlara da yirmi 
dört gün değil, otuz gün izin verilecektir. Yani 
bu kanunun 'koyduğu izin hadlerinden daha 
fazla bir izin tanınmış bulunmaktadır. Diğer ta
raftan gayet tabiîdir ki, haftada bir gün, yirmi 
dört saat tam olma'k üzere bunların izin hakkı var
dır. Ama bu Pazar olur, Cumartesi olur veya 
bir başka ,<T'in olur. Bu suretle izin hakları elli-
iki artı otuz, sekseniki artı on; doksan iki; yani 
bekçilerin aşağı - yukarı sayın arkadaşlarım üç 
ay izin hakları var demektir. 

Diğer taraftan 3201 sayılı Kanunun 61 nci 
maddesi şöyledir; biliyorsunuz ki, emniyet teş
kilâtına ek ve onu tamamlıyan bir teşkilât ol
ması hasebiyle 61 nci madde bu hususta şu hük
mü vaz'etmiş bulunmaktadır; komiser ve polis
lere umumi hükümlere göre senelik mezuniyet
lerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok 
mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuni
yet kesilemez. Zaten aynı teşkilâtın tamamla
yıcısı olmak ve genel hükümler muvacehesinde 
bir gün izinli bulunmak kayıt ve şartiyle görü
yorsunuz ki, seneyi 52 hafta kabul ettiğimiz 
takdirde, 52 gün izin, 30 gün de yıllık izin, etti 
82, 10 gün de mazeret izni, 92 gün. Bekçi teş
kilatında vazife gören ve vazifelerinin ehemmi
yetini, ağırlığını her zaman takdir ettiğimiz bu 

arkadaşlarımızın aşağı - yukarı Memurin Ka
nununa mütenazır bir izin istekleri -ve hakları 
kabul edilmiş durumdadır. 

Bir arkadaşımız burada bir tashihatta bu
lundular. Her ne kadar bu maddede : «Meslekî 
âmirin mütalâası alınarak vali ve kaymakamlar-
ca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 
günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mah-
snbedilir.» deniyor. 

Burada bir arkadaşımızın tashih ettiği şekil
de, zaten komisyonumuz bunu anlamakta idi. 
Yani yıl içinde on günden fazlası yıllık izne 
mahsubedilir. Zaten tatbikat da aşağı - yukarı 
budur. Yani bunun dışında 11 gün izin aldığı 
takdirde bu 11 günün yıllık izne mahsubedile-
cek diye bir şey yoktur. Esasen bütün tatbikat 
da bu şekildedir. Bir gün yıllık izinden mah-
subedilecek demektir. Arkadaşlarımız bunun 
sarahat kazanmasını istiyorlarsa derhal madde
nin «Meslekî âmirin mütalâası alınarak vali ve 
kaymakamlarca verilecek mazeret izinlerinin 
bir yıl içinde 10 günden fazlası yıllık izne mah-
subedilir» şeklinde yeniden düzenlenmesinin ve 
tedvininin bir mahzur teşkil etmiyeceği nıütalâ-
asındadır komisyonumuz, arz ederim. ' 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın sözcü, 

haftada 24 saat izin verilirse senede 52 gün tu
tacağını ifade (buyurdular. Genel olarak Devlet 
'memurlarının haftada ıbirbuçuk 'gün hafta ta
tili yapmaları hasebiyle senede 78 günü tutaca
ğını bilmiyorlar mı, bu hususta ne düşünüyor
lar? 

'GEÇİCİ KOMİSYON SDZCÜSÜ FAİK K1R-
BAŞLI (Burdur) — Onu söyledim efendim. De
dim ki, bir taraftan Personel Kanunu diye ad
landırdığımız kanun hükümlerine müşabih pren
siplerden istifade edilmiş, bir taraftan da İşçi 
Sigortalarının işçilere tatbik ettiği prensipler
den de istifade edilerek, bunların telifinden bir 
netice elde edilmiştir. Yani hem memur, hem 
de işçi giıbi mütalâası mümkün olan hükümler 
vardır, burada özel Ibir hüküm vaz'edilmiştir, 
Dediğimiz doğrudur. Ama memur değildir, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orlıon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bendeniz, 

Sayın, Sözcü arkadaşımızın, bekçilerin vasfına 
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dair sözlerini tashih için kürsüden konuşmak 
isterdim, yeterlik gelmeseydi. 

BAŞKAN — Sayın Orlıon, kifayet takriri 
henüz kaı'bul edilmedi. Yüce Meclis kifayet tak
ririni kabul etmezse konuşabilirsiniz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir hukukî 
hataya düşülüyor. Diyorlar k i ; bekçiler Me
murin Muhakomat Kanununa tabidir. Değildir
ler. Bekçiler işledikleri suçlar itibariyle Türk 
Ceza Kanunu tatbikatı karşısında memur gibi 
ceza ıgörürler. Memur değillerdir. 

BAŞKAN — Sayın Orhon 'bu sual değil, 
izah. Sayın Orhon şu noktanın tespitinde fayda 
var. Yeterlik önergesi henüz kabul edilmemiş
tir. ıSöz için isminizi yazıyorum. («Soru sormak 
istiyoruz» seslcrik.) Müzakere devam ediyor 
efendim. Sorular, konuşmalar bittikten sonra 
sorulur. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonun vermiş 
olduğu bu izahattan sonra sırada bulunan bir 
milletvekiline söz vereceğim. Sırada Sayın Tür-
kay vardır, ona söz vereceğim, onu takiben Sa
yın Hilmi İşgüzar, onu takiben de Sayın Ham-
di Orhon yazılmışlardır. 

Sayın Kemal Ncbioğlu, zatmlinizi de yaza
yım mı efendim1? 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Sual başka, söz başka. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Ben de söz İs

temiştim, ismimi okumadınız. 
BAŞKAN — Siz yazdırmadınız efendim. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Nasıl -olur, işa

ret ettim, yazdırdım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, Başkanlığa si

zin söz talebiniz iletilmedi. Evet, lütfedin şim
di söyleyin, yazalım. Çok rica ederim bu şekil
de itiraz etmeyiniz. Başkanlığın size söz ver
memekte bir kastı olamaz, şimdi yazıyorum is
minizi. 

Saym Köseoğlu, demincek ayağa kalktınız, 
söz mü istemiştiniz1? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Soru so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Türkay. 
HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Çarşı ve mahalle 
ıbckçileri kanununun 14 ncü maddesinde işve
ren tarafından, yani idare âmirleri tarafından 
verilen izinlerin 10 günden fazlasının senelik 
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izine ma'hsubcdilmesl, kanaatimce haksızlık olur. 
Şöyle k i ; bir bekçi meşru mazeretine binaen 
izin aldığı zaman onun vazifesini diğer arkadaş
ları yapmaktadır. Bu yüzden bütçeye malî bir 
'külfet gelmemektedir. İş yerlerinde 'de böyle
dir. 3008 sayılı İş Kanununa tabi olan işçiler 
de ıböyledir. İşverenler tarafından meşru maze
rete ^binaen izin alındığı zaman senelik ücretli 
izininden mahsubedilmcz. Kanaatimce, malî ba
kımdan bir külfet tahmil etmediğine göre; 
meşru mazeretler meslekî âmir tarafından ve
rilen izinlerden 10 günden fazlasının senelik 
ücretli izninden ımahsubedilmcmcsi lâzımdır. 

Diğer taraftan yine kademeli izne gelince, 
komisyon sözcüsü, gerek işçi statüsüne taıbi, 
gerekse Emekli ıSandığı statüsüne tabi olan sı
nıfı telif etmek suretiyle, ikisinin ortasını bul
muşlar iki, bu gayet yerinde ıbir görüştür. 15 
seneye kadar 20 'gün, 15 seneden sonra 30 gün. 

Şimdi bir arkadaşımız 3008 sayılı İş Kanu
nuna tabi olan işçilerle mukayesesini yaparken 
hurada dedi ki; 30 günü 40 ıgüne çıkarmak lâ
zım. Peki, 3008 sayılı İş Kanunu 193G yılında 
çıkmıştır. Ücretli İzin Kanunu 1952 yılında çık
mıştır. İş hayatında senede en çok izin yapan iş
çinin izni 24 'günü geçmez. Şu halde onları 24 
günde hırakarak yeni bir kanun ile .bekçileri 
30 günden 40 güne çıkarmak, sınıflar arasında 
muazzam bir adaletsizlik meydana getirir. Bi
naenaleyh bu mukayese doğru bir mukayese de
ğildir. 15 seneye kadar 20, 15 seneden sonra 
30 gün izin çok yerindedir ve isabetlidir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde üzerinde verilmiş bulunan yeterlik öner-
ıgesini okutacağım. 

J3u arada Sayın Hilmi İşgüzar, Saym Ham-
di Orhon ve Saym Yunus Koçak söz sırasına 
henüz kaydedilmiş 'bulunmaktadırlar. Saym Ke
mal Ncbioğlu, Saym Talât Köseoğlu arkadaş
larımız da sual tevcih etmek istiyorlar, onlara 
Riyasetin takdiri ile kısaca yerlerinden sual 
sonma hakkı tanıyacağım. 

Evvelâ yeterlik önergesini okutacağım. 

iSayın Başkanlığa 
Koımı aydınlanmıştır, görüşmelerin yeterli

ğini arz ederim, 
Denizli 

Fuat Avcı 
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BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz Sayın 
Onhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, faydalı olacağı mutalâasiyle bu 
kifayeti müzakere takririnin aleyhinde konuş
mak için söz aldım. 

İki noktanın gayet sarih olarak bilinmesi 
lâzımdır. Çünkü burada Sayın Sözcü hukukî 
/bir hataya düştüler. Bekçilerin sıfatı memur 
mudur, değil midir? Ceza tatbikatı bakımın
dan, hukukî bakımdan ne yapılacaktır? Bu
nun aydınlanması lâzımdır. Yarın büyük ihti
lâflara yol açar. Bir bu yönden müsaade edin 
bunu arz edeyim, 'aydınlatayım. Bir ikincisi de 
Polis Teşkilât Kanununda her polis, yıllık izni 
dışında, haftada bir gün evinde dinlenme hak
kını haizdir. Bu elimizdeki tasarıda bu husus 
kapalı kalmıştır. Bekçiler polisin yardımcısıdır. 
61 nci maddeye muvazi olarak bir fıkranın bu
rada eklenmesi zaruridir. İzin verilirse, bilhas
sa birinci noktayı açarak izah edeyim. Yok izin 
verilmez de kifayeti müzakere takririni kabul 
ederseniz bu hukukî durum 'aydınlanmamış olur. 

Bekçi memur değildir. Bekçi, Türk Ceza Ka
nununun tatbikatı itibariyle memur sayılır. 
Eğer memur sayılırsa, sözcünün buradaki be
yan şekli o zaman, her işlediği suçta karşınıza 
Memurin Muhakemat Kanunu barajı çıkar. 

BAŞKAN •— Sayın Orhon, daha fazla iza
ha geçmeyiniz, yeterlik aleyhinde konuşuyor
sunuz. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Geçmiyo
rum, izin verirlerse, yeterlik önergesi kabul 
edilmezse izah edeceğim. Mühimdir, bu nokta
nın aydınlanması lâzımdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunacağım. («Sual sormak istiyoruz» sesleri.) 
Mümkün değil. 

Yeterlik önergesini kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Yeterlik önergesi reddedilmiştir. 

iSayın Hilmi İşgüzar buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Çarşı ve mahalle bek
lileri kanunu tasarısının 14 ncü maddesini biz 
olumlu karşılamakla beraber yalnız maddenin 
çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla 
kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan faz
la hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı 

vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre ve
rilir, fıkrası üzerinde görüşlerimizi arz edece
ğim. 

Hepinizce de bilindiği gibi, bekçilerin haki
katen gece gördükleri vazifenin ağırlığı, bunla
rın, daha önce konuşan kıymetli arkadaşımız, 
sözcünün de ifade ettikleri gibi; bir taraftan 
memur statüsüne tabi tutulması, diğer taraf
tan işçiler gibi muameleye tabi tutulması su
retiyle, kombine ele alınmak suretiyle 20 gün 
yıllık izin verilmesine her ne kadar memnuni
yetle burada işaret etmek istiyorsak da, bun
ların bilhassa gece çalıştıklarını dikkate almak 
suretiyle, bendeniz, bu fıkranın başka şekilde 
ele alınmasını temin için bir önerge veriyorum. 
«Çarşı ve mahalle bekçilerinin hizmet süreleri
ne bakılmaksızın adaylar için 20, asaletleri tas
dik edilmiş olan bekçiler için 30 gün yıllık izin 
verilir.» şeklindeki tadil teklifimin oylarınızla 
desteklenmesini ayrıca istirham ediyorum, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — iSayın Orhon, buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Yüce Mec

lise minnettarım, bir hizmetin ifası için bize im
kân verildi. 

Efendim, evvelâ bu maddenin izne taallûk 
eden kısmı tamamen olumlu ve yerindedir. Bu
nun üzerinde bir ilâve yapacak değilim. 

Yalnız Emniyet Teşkilâtının, Bekçi Teşki
lâtı yardımcısı olduğuna göre, Emniyet Teşki
lât Kanununun 61 nci maddesindeki, haftada 
bir defa sıraya girerek bekçilere de dinlenme 
hakkı vermek zaruridir. Onun yardımcısıdır, 
onun kanunu hükümlerinden faydalanacaktır. 

Bu arada sayın sözcü arkadaşımız şunu ifa
de buyurdular; Umumi hükümlere göre bekçi
ler bundan faydalanır, dediler. Bu kâfi değil
dir. Bu kanunun şu maddesinin sonuna Emni
yet Teşkilâtı Kanununun 61 nci maddesine mu
vazi fıkranın eklenmesi suretiyle bu işin kö
künden halledilmesine de zaruret vardır. Bunun 
için bir önerge de vermiş bulunuyorum. 

Mahalle bekçilerinin işliyeceği suçlara gelelim. 
Zabıta kuvvetleri iki türlü vazife görür; biri adlî 
vazife, diğeri mülki vazife. Mülki vazifeden 
mütevellit suçlar Memurin Muhakemat Kanunu 
hükümlerine tâbidir. Adlî suçlardan mütevellit 
kusurları da doğrudan doğruya savcılığın, mu
ayyen usullere tabi olarak hukukî ve cezai tat
bikatına tabidir. 
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Şimdi bekçi, bekçiyi alıyoruz«Ernniyet Teş
kilâtının yardımcısı» diyoruz. Bekçi kendisi suç 
işliyebilir. Bekçiye karşı suç işlenebilir. Bu ge
len tasarı bunu nasıl halletmiştir? Gelen ta
sarı, bekçiye karşı işlenen suçları, Devlet me
murlarına karşı işlenmiş suç gibi telâkki etmiş
tir, doğrudur. Bekçiyi ifa ettiği hizmette, em
niyet mensubu polis gibi himayesi altına almış
tır. Kendisi suç işlerse ne olacaktır.? 

40 ncı madde vardır. «Bekçiler, diyor, işle
dikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakemat 
Kanununa tâbidir.» Noksan olan budur. Bekçi
ler de aynen polis gibi iki türlü vazife göre
cektir; birisi mülkî, biri adlî vazife. Şimdi biz, 
bu hükmü burada mahfuz tutarsak, yani bek
çiler işlediği suçlarda Memurin Muhakemat Ka
nununa tabidir, dediğimiz zaman, işlediği adlî 
suçtan ötürü savcı yakasına yapışamryacak-
tır. Polisin yakasına yapışacak, bunun yakası
na yapışamıyacaktır. Binaenaleyh, burada... Ne
reden bu mevzuu getirdik? Sözcü arkadaşımız 
şöyle bir beyanda bulundu; Bekçiler, işledikleri 
suçlarda memur gibidir, dedi. Memur gibi ola
maz. Çünkü memurun alelıtlak zabıta dışında
ki memurların, adlî bir vazifesi yoktur. Tama
men vazifeleri mülkidir ve o Memurin Muhake
mat Kanunu ile muayyen bir usule tâbi olarak 
takibata tâbi tutulur. Bekçiler alelıtlak bir me
mur gibi muameleye tâbi tutulmazlar. Oradan 
muhterem bir arkadaşımız, 40 ncı madde ile bu
nun alâkası nedir, diye buyurdu. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, cevap vermeyiniz 
oraya. Çünkü Başkan takibediyor. irtibat ku
runuz lütfen. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Sözcü bura
da 40 ncı maddenin havası içinde konuştuğu 
için bunun tavzihi icabeder. 

Bekçi, mülki vazifesinden ötürü Memurin 
Muhakemat Kanununa tâbidir, adlî vazifesin
den ötürü de Cumhuriyet savcılığının, polis gi
bi, takibatına tâbidir, diye işi tasrih etmesinde 
zaruret vardır. Yoksa yarın bir polis, vazifem
dir, değildir diye silâhını kullanıp bir vatan
daşı öldürdüğü zaman Memurin Muhakemat 
Kanunu ile karşı karşıya kalırsınız. Muhterem 
arkadaşlar, bu ölüm onun vazifesinden müte
vellittir. Buyurunuz Memurin Muhakemat kar
şısına, vilâyet idare heyeti, Devlet Şûrası der
ken ölü sokakta kalır. Onun için mutlaka kesin 
olarak, memur gibi takibata tâbi tutulur husu-
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su hatalıdır. Bunun tashihinde ve sözcü tara
fından vazifenin iki kısma ayrılarak tasrihinde 
fayda vardır, zaruret vardır. Bunun için söz 
aldım. Saygılar. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, buyuru
nuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, elimizdeki tasarının 14 
ncü maddesi, daha önceki kanuna nazaran da
ha ileri hükümler getirmiş olabilir. Ama bir ka
nun yaparken geriye bakarak ileri gittiğimizi 
değil, bugünkü şartları düşünerek vazife sahi
binin huzur içinde vazife yapmasını sağlıyacak 
hükümler getirmeyi düşünmeliyiz. 

Bekçiler Kanununun 4 ncü maddesinde bek
çinin vazifeyi nasıl yapacağı, hangi saatlerde 
çalışaeağı tasrih edilmiştir. Bu maddeye göre 
bekçiler icabında gece gündüz çalıştırılabilir. 
Bu sebeple bekçinin çalışma şartları ağırdır. 
Bekçinin ücreti az, istirahati hemen hemen hiç 
yok. Düşünelim bir kere; ilkokul mezunu bir 
kimse bekçi olmuştur, hattâ ortaokul mezunları 
da olabilir ya, bu adam bekçi olmayıp da başka 
bir daireye girip memur olsaydı, bunlar Perso
nel Kanununun bütün nimetlerinden istifade 
ederler. Millî bayramlarda, dinî bayramlarda, 
Cumartesi, Pazar günleri istirahat ederler. Bek
çi olunca hem işi ağırdır, ücreti, istirahati az
dır, hem de yıllık izni diğer memurlardan daha 
noksandır. Halbuki verdiğimiz külfet nisbetin-
de ona nimet, ona istirahat imkânını sağlamak 
lâzımdır. Bekçinin gece hayatı olmıyacak, gün
düz hayatı olmıyacak, bekçi az ücret alıyor, 
ailesine iyi bakamıyor, üstelik çoluk çocuğunun 
terbiyesiyle ilgilenemiyor, okuma durumuyla da 
ilgilenemiyecek. Onun için arkadaşlar bir yıllık 
iznin, hizmet müddetine bakmadan, 30 güne çı
kartmak gerektiği kanısındayım. Gördüğü işe 
göre bu, bir atıfet değildir. Onun için sayın ar
kadaşlarımın ve komisyon üyelerinin bu teklife 
iltifat etmesi lâzımdır. Bendeniz bu hususta bir 
tadil teklifi verdim; yıllık izni 30 güne çıkara
lım, hizmet müddetine bakmadan, mazeret izni 
de 20 güne kadar çıkabilmelidir. O zaman bekçi 
uyumaz, o zaman hırsızlık azalır. İşin külfeti 
nisbetinde ücret ve istirahat çoğaltılmalıdır. Bu 
fazla olmaz, asgari bir haddir. Geriye bakarak 
had tâyin etmek her zaman hakkaniyete uygun 
olmaz ve daima hakkaniyete aykırı olur. Bugün-
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kü şartlara bizi ulaştırmaz. Biz bugünün şart- I 
kırma bakarak bugün bu durumda bir memur 
olsa ne haklar elde ediyor? Bunlara bakarak 
bekçilere hak tanımak mecburiyetindeyiz. Bu 
bakımdan verdiğim teklife iltifat buyuracağı
nız] ümideder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Kırbaşlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarım, komis
yon olarak kanaatimiz odur ki, bir taraftan bu 
bekçi teşkilâtında çalışanların bu kanunun bâ
zı maddelerinde sarih olarak belirtildiği gibi, 
memur sayılacağı vaz'edilmiş bulunmakla bera
ber, emeklilik yönünden, emeklilik noktai na
zarından da İşçi Sigortalarına tabi bulunarak 
bu hükümler tahtında haklarının korunacağı da 
ayrıca vaz'edilmiştir. Bir arkadaşın gayet güzel 
belirttiği gibi bu; telif edilmiş bir sistemdir. 
Bundan başkası da yani ağırlık noktasının me
murin kanunu olması, yahut işçi olması bu per
sonelin bâzı haklarını ihlâl edebileceği düşün
cesiyle, gördükleri hizmetin de niteliği nazara 
alınarak bu iki prensibin telifi suretiyle bu ka
nun hazırlanmış bulunmaktadır. 

Müsaade ederseniz şimdi size bu iki hususu, 
bilhassa Saym Hamdi Orhon arkadaşımızın te
reddüdünü izale etmek bakımından açıklamak 
mecburiyetinde kaldım. Meselâ 39 ncu maddeyi 
okuyalım, ne diyor 39 ncu madde : «Bekçi teş
kilâtına aiclolup, kendisine teslim edilmiş bulu
nan araç, gereç, teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip 
ve temellük edenler veya bunları tahsis olun
dukları mahal ve maksat dışında kullananlar, 
kullanılmasına sebebolanlar veya emir verenler 
hakkında Türk Ceza Kanununun, Devlet mal
ları aleyhine işlenen suçlar ile ilgili maddeleri 
uygulanır» 40 ncı madde ne diyor? «Çarşı ve 
mahalle bekçi teşkilâtı mensupları, vazifelerin
den mütevellit veya bu vazifelerini ifa sırasın
da işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muha-
kemat Kanununa tabidirler» 

Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Sayın arka
daşlar, 40 ncı maddenin esbabı mueibcsini okur
sanız, orada sarih bir hüküm ile karşı karşıya 
kalacaksınız. Orada şöyle diyor : 1255 sayılı 
Meclisin Tefsir Kararında, aynen bir ihtilâftan 
mütevellit Meclise bir durum aksetmiş, burada 
Meclisin Tefsir Kararı şöyle neticelenmiştir : 
Bekçiler Memurin Muhakemat Kanununa tabi
dirler. Yani vazifeleri dolayısiyle ve vazifelerin-

— 70 

15 . 6 .1966 O : İ 

den mütevellit işledikleri suçlar hakkında Yük
sek Meclisimizin 1255 sayılı Tefsir Kararı bunu 
sarih olarak belirtmiş bulunmaktadır. Gayet 
tabiîdir ki, Komisyon olarak bunun dışına çı
kamazdık. Ve bu maddede vazirenin niteliği, 
ehemmiyeti nazarı itibara alınmış ve konmuş
tur. Bir âmine hizmeti görecektir, Polis vazife 
ve. teşkilât kanunları hükümleri dairesinde veya 
ona inzimam eden ek bir vazife görecektir. Şu 
halde polis nasıl vazifelerinden dolayı Memurin 
Muhakemat Kanunu hükümlerine tabi tutulu
yorsa, bekçilerin de, gördükleri vazifeler veya 
vazifeleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı 
da Memurin Muhakemat Kanununa tabi kılın
maları gayet normaldir ve yerindedir. 

Diğer taraftan 43 ncü madde ne diyor.. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, lütfen 14 ncü 
madde ile irtibat kurarak konuşunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIİl-
BAŞL[ (Devamla) — Şu noktayı aydınlat
tıktan sonra derhal bir cümle ile o maddeye 
avdet edeceğim. 

43 ncü madde «Bekçiler teşkilâtı mensupları 
hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 tarihli 
Kanuna göre çalıştırılan, bekçiler hakkında da 
506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam 
eder.» 

Gürüyorsunuz ki, bu teklifçi bir prensibin 
bu kanunda hâkim olduğunu göstermek bakı
mından ikisine ait de misaller verdim. Şimdi, 
bu prespektif altında 13 ncü madde hazırlan
mış ve ileri bir adım olmak üzere 15 yıla ka
dar vazife görenlerin 20 gün, 15 yıldan daha faz
la vazifesi olanların da 30 gün izin kullanacak
ları sarahaten burada belirtilmiştir. İzinleri 
taksim etmek tatbikatta bâzı aksaklıkları doğur
duğu için, biz bundan imtina ettik. Meselâ, 
adaylar hakkında bir izin, beş seneye kadar 
olanlar hakkında bir izin, bunlar karışıklığa 
mahal vereceği için, efendim, tatbikatta kolay
lık arz etmesi ve bütün dünya mevzuatında da 
ancak iki kısımda bunu mütalâa edildiği müşa
hede edilmişi bulunduğundan, biz de onlara 
uyarak, 15 yıla kadar olanlara 20 gün, 15 yıl
dan fazla olanlara 30 gün izin hakkı tanımak 
suretiyle bu maddeyi tedvin etmiş bulunuyoruz. 

Tekrar edeyim; bunun 30 günden daha yu
karıya çıkarılması cari mevzuatımızda birçok 
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teşkilâtlarda büyük aksaklıklar doğuracaktır. 
Hattâ bâzı sosyal adaleti sarsıcı ve bu hakkı 
kullanmak hususunda muvazenesiklikler yarata
cağı düşüncesiyle, 30 un 40 a yükselmesine Ko
misyonumuz taraftar değildir. 

Diğer taraftan da bu 10 günlük mazeret izin
lerinin de, fıkranın sarahat kazanması bakımın
dan nasıl değiştirilmesi lâzımgeldiğini bun
dan evvelki konuşmamda belirtmiştim. Tekrar 
ediyorum, onun da; «Meslekî âmirin mütalâası 
alınarak vali ve kaymayamlarca verilecek ma
zeret izinlerinin bir yıl içinde on günden fazla
sı yıllık izne mahsubedilir» şeklinde değitşiril-
mek suretiyle bu maddenin sarih, net ve ihtiya
ca cevap verecek ve hattâ modern bir anlam 
tagadığmı da belirterek sözlerime nihayet ve
riyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakika. 
Çok kısa olarak sual tevcih edebilirsiniz. Ak

si takdirde sözünüzü keserim. 
Buyurunuz Saym Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, 1 nci fıkradaki «İzin hakkı vardır» iba
resini Komisyon «İzin verir» diye âmir bir hü
küm olarak mı anlamaktadır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devaml'a) — Efendim izah edeyim. Bu 
nokta münakaşa edilmiştir. İzin hakkı vardır, 
ile izin verilir arasında izin hakkı vardır keli
mesinin daha muhkem, daha garantili olduğu 
nazarı itibara alınarak maddeye bir muhke-
miyet verilmiştir. Bu bakımdan izin hakkı 
vardır, izin verilir kısmını da içine almaktadır, 
geniş anlamdadır, tasrih ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 14 ncü 
madde üzerinde müzakerenin yeterliğine dair 
bir önerge gelmiştir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Kısa bir so
rum vardır, Saym Başkanım. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 84 ncü maddesine 
göre takdir hakkımı kullanarak veriyorum. Kı
sa olmak kaydiyle buyurun. 

HAMDİ OEHON (Trabzon) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Sözcü ısrar ediyor, diyor ki, polis Memurin 
Muhakemat Kanunana tabidirı bekçi de ona 
muvazi olarak Memurin Muhakemat Kanuna 
tabi olacaktır. Polisin iki vazifesi vardır; mül
kiye vazifesi, Memurin Muhakemat Kanuna ta

bidir; adlî vazifesi vardır, adlî ahkâma tabidir. 
Şimdi bu hükmü tesis ettiğimiz gün, bekçiler 
hakkında, işlediği adlî suçlardan ötürü savcılar 
tarafından takibat yapamaz. 

BAŞKAN — Saym Orhon, bu mütalâanız 
ilerdeki maddelerde, tahmin ederim, uzun boy
lu tartışmaya vesile teşkil edecek. Şimdi 
mesele 14 ncü maddedeki, izin müddetinin şu 
veya bu kadar müddetle kayıtlanması konusuna 
inhisar etmektir. Bu bakımdan özür dilerim, 
o maddelere geldiğimiz zaman beyanlarda bu
lunursunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Cevap vermeme lüzum his
sediyorlarsa, tekrar edeyim. 

BAŞKAN —• Yeni bir münakaşa açmıyalim. 
Bahis konusu olan husus 14 ncü maddedir. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

14 ncü madde üzerinde yeteri kadar konuş
ma yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini arz 
ederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerine geçmeden evvel, 13 ncü mad
de Komisyondan gelmiş olduğu cihetle, 13 ncü 
maddeyi okutuyorum. 

Yüce Meclis tarafından yapılan değişiklik
leri muhtevidir. 

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

Tâyin ve terfiler bu derecelere göre düzen
lenmiş kadrolara yapılır. Bir üst dereceye ter
fi edöbilmek için bulunduğu derecede fiilen 
3 (üç) yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmak, 
üst derecede 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 — 13 ncü maddeyi bu yazılan ve 
okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 13 ncü madde bu şek
liyle kabul edilmiştir. 
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14 neü madde üzerinde 11 değişiklik öner
gesi vardır, aykırılıkları itibariyle okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Kemal Bebioğlu 

Madde 14. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
adayları ile 10 yıla kadar hizmeti olan bekçilere 
30, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 40 gün yıl
lık izin verilir. Bu izin, tayinlerindeki usule 
göre verilir. 

Bu izne hak kazanabilmek içim görevinde bir 
yıl çalışmış olması gerekir. 

İzne çıkacak bekçi adayı veya bekçi, yıllık 
iznini görevini ifa ettiği il hudutları dışında gc-
çirecekse, yolda geçireceği süre izinden sayıl
maz. 

Mazeret izinleri, meslekî âmirin mütalâası 
alınarak vali ve kaymakamlarca verilir. 

Mili et Meclisi Başkanlığına 
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Hatay 

Yahya Kanbolat 
«Çarşı ve mahalle bekçileri adaylarının 20 

gün yıllık izin haklan vardır. Asaleten tâyin
leri yapılmış bekçilerin yıllık izinleri 30 gündür. 
Bu izin, tayinlerindeki usule göre verilir. 

Meslekî âmirin mütalâası alınarak vali ve 
kaymakamlarca bekçiye 8 gün mazeret izni ve
rilebilir. Ancak bu mezuniyet yılda 3 defa
dan fazla olamaz. Fazlası yıllık izne mâhsübedi-
lir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 14 ncü madde

cinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini dilerim. 

Konya 
Yunus Koçak 

Madde 14. — Çarşı ve mahalle bekçilerine 
yılda 30 gün izin verilir. Bu izin, tayinlerinde
ki usule göre verilir. 

Meslekî âmirin mütalâası alınarak, kayma
kam veya valilerce yılda verilecek mazeret izin
leri 20 günü geçemez. 

Mazeret izinleri yıllık izne ma'hsubedilemez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bekçiler kanun tasarısının 14 ncü maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile bek
çilere yılda bir ay, haftada bir gün izin verilir. 

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

Edirne 
Türkân Seçkin 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler kanun tasarısının 14 ncü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Beşit Ülker 

Madde 14. — Bekçi Teşkilâtı mensuplarına 
yılda bir ay, haftada bir gün izin verilir. 

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

Sayın Başkanlığa 
'Tasarının 14 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
Çarşı ve mahalle bekçileriyle adaylarının 

yılda 30 günlük izin almak hakları vardır. Bu 
izin tayinlerindeki usule göre verilir. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin sonuna, Emniyet Teşkilât 

Kanununun 61 nci maddesine muvazi olarak 
haftada bir gün ev dinlenme izni verilmesi key
fiyetinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Traibzon 
Hamdi Or>hon 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 

14 ncü maddesinin 1 nci pragrafmm aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 14. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
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(adaylar dâhil) 30 gün yıllık izin hakkı vardır. 
Ayrıca haftada bir gün de dinlenme izni kulla
nırlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı

nın 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin hizmet süre
lerine bakılmaksızın adaylar içdn 20, bekçiler 
için 30 günlük yıllık izin verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 14 ncü maddesine aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Bekçiler haftada bir gece izinli sayılırlar, 
ancak birden fazla bekçisi olmıyan kasabalarda 
haftalık izin verilemez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı

nın 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Madde 14. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
hizmet süreleri 5 yıla kadar olanlara 20, 5 yıl
dan yukarı hizmeti bulunanlara 30 gün yıllık 
izin verilir. Ayrıca haftada bir gün izinli çı
karlar. 

Adaylara haftalık izinlerinden başka 15 
gün yıllık izin verilir. 

Burdur 
îsmail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce He 
yetin oyuna sunacağım. 

(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'ntm 
önergesi tekrar okunda.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
Sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

(Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMISYOJNT SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum.... Kabul eden-

ler... Etmiyenler.... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum,... 

Kabul edenler.... Etmiyenler.... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

(Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

B A S I ! (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum Kabul eden

ler... Etmiyenler.... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komisyon 

katılmaktadır. 
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Önergeyi oyunuza sunuyorum.... Kabul eden
ler... Etmiyenlcr.... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... 
(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK K1R-

BAŞLİ (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyeııler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer bir önerge. 
(Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenlcr... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Âka-

lın'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu deminkine müşabih bir du

rum arz ediyor. Komisyon olarak katılıyor mu
sunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KTR-
BAŞLl (Burdur) — Katılmıyorum efendim 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenlcr... Önerge reddedil
miştir. 

İSMAİL HAKKİ BOYACTOfiLU (Burdur) 
— Önergemi geri alıyorum e Tendim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu önergenizi 
geri istiyorsunuz, önerge geri verilmiştir. Bu 
vaziyet karşısında bir tek değişiklik önergesi 
Yüce Heyet tarafından kabule şayan görülmüş
tür. 

Komisyon fil hal katılıyor mu?.. Sayın Komis
yon fiilini katılıyor musunuz, bu değişiklik öner
gesine?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK K1E-
BAŞLT (Burdur) — Katdıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Maddeyi değişik şekli ile oku
tuyorum. 

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 madde
sine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir 
gün dinlenme izni verilir. 

14 ncü maddeyi bu değişik şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 14 ncü 
madde yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

15 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 15. — Bekçi teşkilâtı mensupların
dan üstün başarı gösteren bekçiler takdirname 
ile taltif edilirler. 

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

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde Sayın 
Ülker, Ncbioğlu, Uğrasızoğlu ve Yılanlı oğlu söz 
istemişlerdir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın ve söyle
yin? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Vaktiyle göz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Kayıtlarımızda öyle bir beyan 
yok. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Olması lâzım. 
BAŞKAN — Şimdi yazıyorum, zatı âlinizi 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Ülker'den 

sonra bendenizim efendim. 
BAŞKAN — Değilsiniz efendim. Buyuru

nuz.. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ben de söz 

istiyorum. 

] BAŞKAN — Sayın İşgüzar, Sayın Eıtunga, 
I Sayın Uyar ve zatıâlinizi de yazdım Sayın Di-

j Sayın Ülker buyurunuz efendim. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
I arkadaşlar, bilhassa emniyet ve asayiş gibi önemli 
j bir görevi yerine getirmekte olan kimselerin, 
j ki, çok zaman hayatlarını da tehlikeye koyarlar 
J ve fazla uyanıldık göstermek mevkiindedirler, 
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bu hizmeti yapanların, bu kimselerin takdir 
edilmesi, kendilerine takdirname ve ikramiye 
verilmesi gayet tabiîdir ve bu işin iyi bir şe
kilde tanzim edilmesi zarureti vardır. 

Şimdi, getirilen maddede, bekçi teşkilâtı 
mensuplarından üstün başarı gösteren bekçi
ler, takdirname ile taltifedilirler. Bu güzel bir 
hükümdür. Buna bir diyeceğimiz yoktur. Bi
rinci fıkra takdirname ile ikinci fıkra ikramiye 
ile ilgilidir, ikinci fıkrada; «Hayatını tehlikeye 
koyacak şekilde üstün başarı gösteren bek
çilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri 
tutarı kadar ikramiye verilebilir.» Bu madde 
iyi ifade edilmiş değildir. Hayatını tehlikeye ko
yacak, yani en büyük unsur bekçinin hayatını 
tehükeye koyması oluyor, metinde. Halbuki 
hayatını tehlikeye koyması değil, onun dışında 
birtakım unsurların olması lâzımdır. Memle
ketin emniyet ve asayişi ve Devletin menfaat
lerine olan hususlar vardır. Hayatı tehlikeye 
girmiyebllir bir bekçinin. Fakat memleketin em
niyet ve asayişini ve Devletin menfaatlerini ve 
kişilerin mal, can ve namusunu koruyucu yük
sek hizmetleri görülenlere aylık ücretleri, ola
ğanüstü durumlarda bu bir kategori oluyor. 
Bir do ikinci kategori olağanüstü durumlarda 
hayatını tehlikeye koyarak üstün yararlık 
gösterenlere iki aylık ücreti tutarından bir yıl
lık ücreti tutarına kadar ikramiye verilir, şek
linde düzeltilmesini teklif ediyorum. Aksi takdir
de buradaki ibare bekçileri hep hayatlarını 
tehlikeye koymak istikametinde bir unsura 
sevk edecektir. Şimdi bu üstün başarmm r e ol
duğunu bekçi bilmelidir. Çünkü başka bir mad
dede uzun uzun bir kuduz köpeğini bekçinin nasıl 
vuracağını bile yazdık. Bekçi yolda kuduz köpek 
görürse onu da vurur diye saydık. Başka 
şeyleri do saylık, onu da yazdık. Şimdi burada 
bu açıklığı vermemiz lâzımdır. Bir teklifte bu
lunuyorum. İltifatlarınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurunuz 
efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değerli 
arkadaşlarım, 15 nci madde bekçilerin üstün 
çalışmalarının değerlendirilmesi için konmuş
tur. Böylesine bir madde gerçekten gerekliydi 
ve bu gereği Hükümet ve komisyon duymuş ve 
gereken ilgiyi de göstermiştir. Bu maddede 
başarı, üstün başarı şeklinde tecelli etmektedir. 
Başarı görevinin ifasında, yani kabul edilen 

3 ncü maddedeki sıralanan hususları yerine ge
tirdiği takdirde görevini ifa etmiş olacaktır. 
Üçüncü maddeden daha ötede başarılı çalışmalar 
gösterdiği takdirde, üstün başarı göstermiş ola
caktır. Bu takdirde sadece takdirname ile tal
tifle yetinilmiş olacaktır. Birinci fıkradaki tak

dirname ile taltif edilmek, görüşümüzce eksiktir. 
Birinci fıkrada, takdir edildiği takdirde, yani 
gerekli âmirleri, meslekî âmirleri takdirnameden 
daha ötede bir taltife gerek gördükleri takdirde, 
para ile de, ikramiye ile de takdir etmek yönüne 
gidilmelidir kanaatindeyim. İkinci fıkradaki üç 
aylık süre, tavanı tesbit etmektedir. Üç aydan 
daha ötede ikramiye verilmesi keyfiyeti mevzuu-
bahsedilcmiyor. Halbuki bir bekçinin hayatiyle 
yaptığı mücadelede bir orantı kurmak gerekirse 
verilmekte olan ikramiye gerçekte yeterli değil
dir. Nedir? Hayatını tehlikeye koyacak şekilde 
üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç 
defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye veri
lebilecektir. Demek ki; her hangi bir konuda ha
yatını tehlikeye atacak kadar üstün bir başarı 
gösterirse, bu takdirde bir aylık ikramiye tedi
ye edilecektir. Bu, bir insanın hayatının değerini 
de göstermesi bakımından önemlidir. Gerçi bekçi, 
yapmakta olduğu görev bakımından tehlikeli iş
lerle de karşılaşabilecektir. Üçüncü maddede zik
redilmiştir, yapacağı işler. Fakat hayatı ile ödi-
yebileceği bir başarı gösterdiği takdirde, bunun 
bir aylık maaşı ile kısıtlanması doğru değildir. 
Bunun asgarisinin bir aylık maaş tutarında tes-
biti gerekir. Âzami konusunda ise, âmirlerine 
gerekli yetkinin bırakılmasından yanayım. Biran 
için bu konuda malî külfeti de hesaplarsak, böy
lesine olayların ziyadesi ile olacağı düşünülme
melidir. Bu takdirde malî külfet de zannedildi
ğinden daha az olacak ve bütçeye bir yük teş
kil etmiyecektir. Hakikaten 3 ncü maddede de 
zikredilen görevlerin üstünde başarıların değer
lendirilmesi istenmekte ise; birinci fıkraya tak
dirnameden gayrimııayyen nisbette takdir? bağ
lı bir ikramiye verilmesi ve 2 nci fıkrada ise as
gari bir aylık ücret tutarında ikramiye tediye 
edilmesi yoluna gitmekte zaruret vardır kanaa
tindeyim. Bu konuda da bir değişiklik teklifini 
Sayın Başkanlığa sunmaktayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
MEHMET FAHRİ UÖRASIZOĞLU (Uşak) 

— Muhterem arkadaşlarım, emniyet ve asayişle 
ilgili bir mevzuda <bu görevi üzerine almış fou-
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lunan bekçilerin taltif müessesesinin kanun mad
deleri arasımda yer alması çok faydalıdır. Ancak 
15 nci maddede bâzı hususların vuzuha kavuştu
rulmasını faydalı ve lüzumlu görmekteyim. Bu 
hususu belirtmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Hükümet teklifinde 2 nci fıkrada, «Hayatını 
tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren 
bekçilere, yılda en çok iki defa, aylık ücretleri 
tutarı kadar ikramiye verilebilir.», kaydı vardır. 
Geçici Komisyonun değiştirisinde ise, «Hayatını 
tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren 
bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri 
tutarı kadar ikramiye verilebileceği kayıtlıdır. 
Demek ki; bu iki nokta, üzerinde bir ufak fikir 
nüansı vardır. Ayrıca Hükümet teklifinin son 
fıkrasında; takdirname ve ikramiyelerin meslekî 
âmirin gerekçeli teklifi ve vali veya kaymakamın 
tasvibi ile verilebileceği kayıtlıdır. Geçici Komis
yon teklifinde bu husus dercedilmemiştir. O hal
de görülüyor ki, 15 nci maddenin biraz daha vu
zuha kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu mad
de. şüphesiz, emniyet ve asayiş vazifelerinin da
ha mükemmel bir şekilde yapılmasını ön görmek
tedir ve lüzumlu olanı da budur. Ancak takdir 
ve. taltif ölçülerinin bu maddeler içinde belirtil
memiş olması benim görüşüme göre, en büyük 
noksanı teşkil etmektedir. Çünkü emniyet ve asa
yişin en iyi bir şekilde ifa edilmesi öngörüldüğü
ne. göre,, belli ölçülere göre idare âmirleri hare
ket edemedikleri takdirde bu vazifeyi ifa eden
ler arasında birtakım kırgınlıklara, haksızlıklara 
sebebolabilir. Bu hali bertaraf etmek için bu 
maddenin iyi uygulanmasında birtakım ölçülere, 
prensiplere riayet edilmesi faydalıdır. Bu bakım
dan maddeyi en faydalı şekilde işletebilmek için 
bu takdir ve taltif ölçülerinin neler olacağının 
açıklanmasında fayda görüyorum. 

İkincisi, 15 nci maddede takdir ve ikramiye 
işinsin kimin tarafından, hangi ahvalde ve han
gi usullere göre verileceği de kesinlikle belirtil
memiştir. Binaenaleyh ben Başkanlığa sunduğum 
ö&ergede ba maddeyi daha vuzuhlu bir hale ge
tirmek üzere^ takdirnamenin ve iki maaş tutarın-
(Jaki ikramiyenin Bakanlıkça hazırlanacak bir 
yönetmelik esasına göre yerine getirilmesini lü
zumlu ve faydalı görmekteyim. Bu hususta öner
gemi sunmuş bulunuyorum. İltifat buyuracak 
olursanız bu madde biraz daha vuzuha kavuş
muş olacak ve takdir müessesesi, taltif müesse-
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sesi daha iyi işler hale getirilmiş olacaktır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu* buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIO&LU (Kasta-
monu) — Muhterem arkadaşlarım; ben de 15 nci 
maddenin 2 nci fıkrası üzerinde duracağım. 

Birinci fıkrası yerindedir, uygundur. Yal
nız Sayın Nebioğlu'nun da kısaca temas ettiği 
gibi, 2 nci fıkrası yazılırken, biraz gerçeği göz 
önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Zira 
bir kere hayatım tehlikeye koyacak şekilde üs
tün başarı gösteren bekçilere ikramiye verile
cek. Kaç para verilecek? Tabanı, tavanı tesbit 
edilmiş 250 - 800 lira verilecek olan bu insan
lar arasmda böyle hayatını tehlikeye atabilecek 
gözü kara bir şekilde hareket edenler gençler
dir. Bu genç insanlar demek ki, 250 - 300 lira 
alan insanlardır, hayatını tehlikeye atacaktır. 
Emniyet vazifesi görecek, idari vazife görecek
tir. İcabında, meselâ bir çarşıyı yangından kur
taracaktır. Devlet servetinden Devlete milyon
larca lirayı, yapmış olduğu fedakârlık neticesi 
kazandıracaktır. Şimdi bu adama ne veriyoruz 
hayatını tehlikeye atmasına mukabil, idari âmi
rinin takdiriyle 250 lira veya 500 lira. Gülünç
tür arkadaşlar. Bunu hiç koymamak lâzım. Ya 
mânevi olsun, maddi oldu mu tatmin edilmeli
dir. Yukarıya bir şey demiyoruz; üstün başarı 
gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilir, 
güzel. Bu taltif mânevi bir şeydir. Bu, tatmin 
edilmiştir. Ama maddi oldu mu, maddi alanda 
onları tatmin edecek şekilde ikramiyeyi verme
miz lâzımdır. İcabında bir kaçakçıyı yakalıya-
caktır. 250 - 300 lira için adam hayatını tehli
keye atmaz. 

Binaenaleyh benim istirhamım şudur; bu üç 
maaş nisbetinde ikramiye kifayetsizdir, azdır, 
daimî verilecek bir şey değildir. Bir önerge ha
zırladım, «hayatını tehlikeye koyacak şekilde 
üstün başarı gösteren bekçilere yılda üç defa 
bir aylık ücret tutarı ile bir yıllık ücret tutarı 
kadar ikramiye verilir.» Bu ikramiyeyi takdir 
edecek olan âmire şöyle geniş bir yetki verelim 
ki; bekçinin yaptığı fedakârlık karşısında bu 
kıstas içerisinde,." bu ölçü içerisinde ikramiye 
verilebilsin. Meselâ 250 lira alan bir bekçi ha
yatını tehlikeye koyacak şekilde fedakârlık 
yaptı mı, hiç olmazsa 3 000 lira - yani bir yıllık 
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maaş tutarı 3 000 lira tutar - 3 000 lira da bu
gün fazla bir para değildir. 3 000 lira vermez
seniz, ondan sonra bekçi de hayatını tehlikeye 
koyacak şekilde üstün başarı göstermez. Bu 
daimî verilecek ücret değildir, olağanüstü hal
lerde verilir. Binaenaleyh öyle zannediyorum 
ki, komisyon da, Hükümet de önergemin lehinde 
oy kullanırlar. Muhterem arkadaşlarımın öner
gemi kabul etmelerini istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 15 nci madde çarşı 
ve mahalle bekçilerinin yapmış oldukları vazi
feleri sırasında hayatlarını tehlikeye koymak 
suretiyle başarı gösterdikleri takdirde kendile
rine verilen takdirname ve taltifle ve aynı za
manda ikramiyeyi kaleme almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bekçiler güneşin 
batışından, güneşin doğuşuna kadar, gece uyku
sunu bir tarafa bırakarak büyük bir fedakâr
lıkla cemiyetimizin fertlerinin hayatlarını, mal
larını ve namuslarını korumak için vazife gör
mektedirler. Bunlar vatandaşların hayatlarını 
korumak için hayatlarını tehlikeye koyuyorlar, 
vatandaşların namuslarını korumak için hayat
larını tehlikeye koyuyorlar, vatandaşların şe
reflerini korumak için hayatlarını tehlikeye ko
yuyorlar, mallarını korumak için hayatlarını 
tehlikeye koyuyorlar. Bu kadar büyük bir feda
kârlığı gerektiren vazifeyi yaptıkları için bun
lara verilecek olan mükâfatın maaş nisbetinde 

. olmaması lâzımdır. Ancak yine bu bekçiler al
dıkları para için değil, kendilerinde mevcudo-
lan vazife duygusu neticesinde hayatlarını teh
likeye koymak suretiyle vazifelerini ifa etmek
tedirler. Yoksa eğer para mukabilinde olsaydı 
kendilerine verilmiş olan cüzi bir maaş ile ha
yatlarını tehlikeye koymak cihetine gitmezlerdi. 
Binaenaleyh, kendilerinde mevcudolan mânevi 
inanç neticesinde bu vazifede hayatlarını tehli
keye koyuyorlar. 

Böyle bir bekçiye hakikaten sembolik ola
rak maaşları misbetinde ilkramiye verilmesi ye
rinde değildir. Benden evvel konuşan ankadaş-
lar bu meseleye temas ettiler. Ancak bu ölçü
ler. içinde, yılda en çok üç defa ikramiye, ay
lık ücretleri tutarında ikramiye verilmesi kâfi 
değildir. Bunu en çok bir yıllık maaşlarımın 
tutarı ikadar ikramiye haline çevrilmesi ıgerek-
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mektedir ve bunu da ihtiyarî bırakmamak ge
rekmektedir. Maddenin ifadf ediliş şekli bu 
maksattan bu ölçülerden tamamen uzak vazi
yettedir. Bekçi kemdi hayatını tehlikeye koya
cak, o surette vazife görecek, ker, dişime bu
nun mukabilinde yılda en çok 3 defa aylık üc
retleri tutarı kadar ikramiye verilecek den
mektir. Bunun yükseltilmesi doğrudur. Çünkü 
hayatını .tehlikeye koyan ve vazifesini hihak-
kun ifa eden ıbir bekçiye en aşağı yıllık ücret
leri tutarı kadar ikramiye verilmesi, ancak 
bu vazifeyi bihakkın yapmasının karşılığı ola
bilir. 

İkincisi; Hükümetin tasarısında bir 3 meü 
fıikra var. Sayın Komisyon, bumda auhul et
miş vaziyettedir herhalde. Bunun gerekçesini 
de taradım, yoktur. 3 noü fıkra şöyle diyor. 
«Takdirname ve ikramiye1 er. meslekî âmirin 
gerekçeli teklifi ve vali veya kaymakamın tas
vibi ile verilir» Hayatî tehlike durumunu tak
dir edecek olan kimdir? Eğer 15 nci madde 
komisyonun kabul ettiği ^mânada olursa, bunu 
Mm takdir edecek, bilinmesine imkân yoktur. 
Kavli mücerette kalacaktır. Bu şekilde -bu 
maddenin tatbik edilmesi imkânsız hale gel
miş olacaktır. Kanaatime göre 15 nci madde
yi şu şekilde tadil etmek ioabeder: «Hayatını 
tehlikeye koyduğu takdirde ner hâdise içim .bir 
aylık tutarında ikramiye verilir. Ancak bu ik
ramiye tutarı bir yıllık maaşının miktarını 
geçemez» şeklinde olmalıdır. Ve aynı zamanda 
«verilebilir» i de «verilir» şeklinde tashih etmek 
gerekir. Malûmuâlimiz «verilebilir» dendiği va
kit bir aihtiyar hakkı tanımaktadır. «Verilir» 
denince, hayatımı tehlikeye koymek suretiyle 
vatandaşın canını, malını ve namusunu koru
yan bekçi bu şekilde âmirlerinin ihtiyarına 
göre değil, kanunun hükmüne göre taltif 'edil
miş olur. Mâruzâtım budur, değişiklik önerge
si vereceğim. Kabul edilmesini arz ve iısltirham 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayım Başkam 

ve muhterem arkadaşlarım; benden önce ko
nuşan iarıkadaşlarım dokundukları Çarşı ve 
mahalle bekçileri kanunu tasarısının 15 mei 
maddesiınin bilhassa ikinci ve birinci fıkrası 
üzerinde sarahatin olmadığını ve bunun daha 
açık bir şekilde kaleme alınmasının faydalı ola-
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cağı kanaatiyle bâzı noktalara işaret etmek is
terini. 

Bekçi teşkilâtı mensuplarından üstün başarı 
gösteren bekçi i er takdirname ile taltif edilirler. 
Maddenin ilk fıkrası, üstün başarıyı tam mâna-
siylc açıklamak suretiyle kaleme alınsaydı çok 
daha faydalı olurdu. Üstün başarıdan maksat 
nedir? Çünkü bundan sonra gelen ikinci fık
rası tamamiyle bu söylemiş olduğumuz karışık
lığı zaten kendisi burada göstermektedir. «Haya
tını tehlikeye koyacak şekilde» deniyor. Hiçbir 
virgül, nokta olmadan, «üstün başarı gösteren 
bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri 
tutarı kadar ikramiye, verilebilir» şeklinde bir 
kayıt koyuyor. O halde üstün başarılı olan bir 
şahıs hayatını tehlikeye koymadığı takdirde üs
tün başarısından dolayı buna hiçbir şey vcril-
miyecek mi demektir? Yoksa, hayatını tehlikeye 
koyan üstün başarılı mı sayılacaktır? Bizim 
fikrimiz şudur ki; bir bekçinin üstün başarılı 
sayılabilmesi için en az, bizim görüşümüze göre. 
iki terfi süresi içinde, bulunduğu mıntakada za
bıta vakalarının olmaması, asayişsizliğin zuhur 
etmemesi şeklinde ele alınması her halde çok 
daha. yerinde olurdu. Üstün başarıyı, bu şekil
de de. ahbğımız zaman diğer bekçiler vazife 
gördükleri yerlerde uyumazlar ve üstün başa
rılı olabilmek ve asayişi daha iyi bir şekilde te
min edebilmek için çaba gösterirlerdi. Bu ba
kımdan bendeniz, 15 nci maddenin ilk fıkra
sını tam mânasiylc karışık bulmaktayım. Ve ve
receğim bir takrirle, «bekçi teşkilâtı mensupla
rından üstün başarı gösteren bekçiler takdirna 
me ile taltif edilir. Üstün başarı sayılması için 
bekçinin en az iki terfi süresi içinde vazifeli bu
lunduğu yerde asayişsizliğe mâni olacak şekilde 
bir zabıta vakasının görülmemesi şarttır» fıkra
sının buraya ilâvesinde fayda mülâhaza etmek
teyim. Öyle ümidediyorum ki Sayın Komisyon 
bu nokta üzerinde dururlar. İkinci fıkranın da; 
«Hayatını tehlikeye sokacak şekilde» ve ilâve et
mek suretiyle üstün başarı gösteren bekçilere 
yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar 
ikramiye verilebilir. Ancak ikramiye bir aylık 
tutarından aşağı olamaz» şeklindeki bir kaydın 
geçmiş olması keyfiyetinin de hem kanun tek
niği bakımından ve vazife anlayışının daha iyi 
bir şekilde gelişmesi bakımından faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Bu madde esasında iyi bir şe
kilde ele alınmıştır. Bu bakımdan bendeniz fi

kirlerimi bu.şekilde yüksek huzurlarınızda arz 
etmiş oldum. Vereceğim takrire itibar göster 
menizi hassaten istirham ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde müzake
renin yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir 

Komisyon bu madde üzerinde konuşacak mı 
efendim. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarını, 15 nci 
madde iki esastan hareket etmek suretiyle 
tedvin edilmiş bulunmaktadır. Birinci fıkrası, 
«Bekçi teşkilâtı mensuplarından üstün başarı 
gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilir
ler.», Bu, diğer kanunlarda da görülen bir hu
sustur. Muhakkak, üstün başarı gösterenlerin 
maaş ile, ikramiye ile veya buna mümasil başka 
bir maddi menfaatle takdir edilmeleri diye 
Dünyada bir şey yoktur. Ama bunun dışında 
öyle bir ölçü bulalım ki, hakikaten takdirimiz 
maddi menfaatle de takviye edilmiş olsun. İşte 
bu prensip nazarı itibara alınarak ikinci fıkra. 
getirilmiş bulunmaktadır. Gayet tabiîdir ki 
bekçi bir emniyet mensubu olarak, normal va
zifesini yapacak ve bir de üstün başarı sağlıya-
cak. E..., bu takdirname ile taltif edilecek. Pe
ki, bu üstün başarıda hayatını tehlikeye kaya
cak kadar kendisini riske etmiş bulunuyorsa 
bu vaziyet karşısında da kendisine maddi ba
kımdan başarısını takviye edecek şekilde maaşı 
kadar ikramiye verilecektir. Üç defa bu hal te
kerrür etmişse üç defa verilecektir. Sayın ar
kadaşlarım tasavvur buyurunuz ki, ikibiıı 
nüfuslu, belediyesi olan bir beldede iki tane 
bekçi istihdam edilecektir. Bu bekçiler haya
tını tehlikeye atabilecek veya tehlike de göste
rebilecek vakaları yaratmak imkânına da sahip 
bulunabilirler. Şimdi diyeceksiniz ki, takdir 
ölçüleri ne olacaktır? Bu takdir ölçülerini ko
misyonumuz, fıkraya ilâve edeceğimiz bir yö
netmelikle kayıt altına alacak ve izah edecek
tir. Bu vaziyet karşısında malî külfetin ne ola
bileceğini düşününüz. Bütün maaşlarının tu
tarı olduğunu kabul ediniz. Bundan sonraki 
gelecek maddelerde, esasen bu paralar vatan
daştan çıkacağı için efendim, bekçi normal va
zifesini görmüş, bir de kendisine bir maaş tu
tarında veya bir senelik maaşı tutarında ikra
miye verirsek bu para nereden çıkacak? Vatan
daştan çıkacaktır. Bu vaziyet karsısında, di-
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ğer tatbikat muvacehesinde bir dengesizlik de 
hâsıl olacaktır. Bu bakımdan riskle karşı kar
şıya bulunması hasebiyle biz üç defa maaşla 
takdir edilebileceğini burada ikinci fıkrayla 
bu yönden kaydetmiş bulunuyoruz. Demek olu
yor ki, bekçi teşkilâtı mensuplarının, birinci 
fıkramızda doğrudan doğruya üstün başarı gös
termiş olmak kaydı nazarı itibara alınarak tak
dirname ile taltif edilmesi prensibi vaz'edilmiş. 
Diğerinde ise hayatını riske edecek kadar üs
tün başarı göstermiş olanlara da bunların bir 
maaş tutarında bir ikramiyeyle taltif edilecek
leri, eğer üç defa tekerrür ederse üç defa bu
nun verilebileceği kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Burada söz almış bulunan sayın arkadaşlarımı
zın, bunun nasıl tesbit edileceği, kimin vereceği, 
nasıl takdir edileceği cihetlerini haklı olarak 
ileri sürmüşlerdir. Komisyonumuzun kanaati; 
eğer verilmiş olan önergelerde sarih bir anlam
da bir fıkra eklenmişse iştirak ederiz. Bizim 
kanaatimiz- odur ki, bunun Bakanlıkça düzenle
necek bir yönetmelikle belirtileceği hususudur, 
maddenin tatbikatında kolaylık sağlamak ba
kımından. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Bu
yurun Sayın Ertunga. 

ARİF ERTUNGA (tzmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; 15 nci madde üzerinde 
kıymetli arkadaşlarım fikirlerini söylediler. Ha
kikaten bu 15 nci maddenin takdirname ve 
ikramiye getiriş şekli yerinde bir hüküm
dür. Böylece memleketin asayişiyle ilgili bir 
görevde hizmet alan bekçilerin daha iyi ça
lışmalarını teşvik eden ve onlara daha faydalı 
işler yapmayı öngören bir hüküm getirmiş 
oluyor. Aneak burada ikinci fıkrada dikka
timi çeken bir husus var. Diyor ki, bu hü
küm ; «Yılda en çok üç defa aylık ücretleri 
tutarı kadar ikramiye verilebilir.» Aylık üc
retleri tutarında, malî lisanda anladığımız gibi, 
kesintisiz olarak, vergisiz olarak ifade edil
miştir her halde. Bence zabıtlara bu şekilde 
geçmesinde fayda vardır. Bir yanlış anlama
ya meydan vermemek için komisyon bunu 
böyle ifade ederlerse ilerisi için her halde daha 
iyi olur. Bu bir. 

ikincisi; bâzı arkadaşlarım az gördüler, bir 
aylık ücret tutarında ikramiye olarak verilmiş 
olmasını. Hakikaten bu çok yerinde bir görüş
tür. Komisyonun da böyle sarih bir fikir kar-
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şısmda vaziyet alacağını da duyunca memnun 
oldum. Böyle bir olağanüstü hal meydana 
geldiğinde bekçi vatandaşlarımız, hayatını teh
likeye koyacak tarzda başarı gösterîrlerse ve bu 
düzenli ve gerekçeli bir şekilde tesbit edilirse 
faydalı olur kanaatindeyim. Yalnız arkadaşla
rım komisyon sözcüsü dedi ki; hayatını tehli
keye sokacak bir vaka yaratmak bilhassa kü
çük yerlerde her zaman mümkündür. Onun 
için biz daha fazla ilerisine gitmiyoruz, ama bu
nun aksi de olabilir sanıyorum. Meselâ bir ola
ğanüstü hal olur ki, hakikaten burada bek
çinin çalışması, fedakârlık yapması gerekirken, 
böyle tatmin edilmezse, teşvik edilmezse pırtını 
döner bekçi, meseleye göğüs germez, uğraşmaz 
öbür tarafa gider, öyle çok vakalar görülür 
ki, bir iki paralık, metelik gibi harcanırken adam 
ararsınız yardım edilsin diye, bekçi ararsınız, 
mesul bir şahıs ararsınız, der ki ; «Benim mm-
takam değildir. Meşgul olmak istemez, sanki 
o bir mmtaka başka bir müstemleke toprağı 
gibi. Binaenaleyh, bu durumda bekçileri teşvik 
etmenin, takdir etmenin, kendilerini hayatla
rım tehlikeye koyacak tarzda hareket eden 
bekçilere malî yönden daha fazla ikramiye 

verilmesinin lehinde olduğumu ifade eder ve 
bu yönde de gelecek olan takrirlere komisyonun 
vaziyet almıyacağmı ve kendilerine bir sarih 
fikir karşısında iltihak edeceklerini duymuş ol
maktan memnuniyetimi ifade etmiş olurum, 
eğer yanlış anlamadıysam. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı çok kısa olmak 
kaydiyle yerinizden tavzihte bulununuz. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, ikramiye me
selesi biliyorsunuz, Gelir Vergisi Kamımı sa
rihtir, hiçbir kesintiye tabi değildiı'. Onun için 
böyle kesinti kelimesini koymaya lüzum yok
tur. İkramiyeler bürüt üzerinden verilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde veril
miş bulunan yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 nci madde üzerinde gereken konuşma ya

pılarak durum aydınlanmıştır. Müzakerenin ye
terliğini arz ederim. 

Nevşehir 
ibrahim Boz 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Efcmiyenler... Kabul ; 

edilmiştir. 
15 nci madde ile ilgiii olarak yerilmiş bulu- \ 

nan'değişiklik «önergelerini aykırılık sırasına ; 
^gör^ökutuyûrom. j 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci madde olarak Hükümet teklifinin ka- ' 

t 

fulünü arz ve teklif ederim. i 
Edirne 

îliaanü Ertem 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinin ilginci fıkrasının | 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve aşağıdaki < 
üçüncü fıkranın ilâve «dilmesini arz ve teklif j 
ederim. 

Erzurum ; 
Nihat Diler 

Hayatını tehlikeye koyacak şekilde başarı 
gösteren bekçilere her hâdisede aylık ücretleri > 
tutarı kadar ikramiye verilir. Ancak bu tutar 
yıllık aylığın tutarını gelemez. 

Fıkra 3. — Hükümetin teklifi : 
Takdirname ve ikramiyeler meslekî âmirlerin 

gerekçeli teklifi ve vali kaymakamın tasvibi ile 
verilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 

,15 juei maddesinin 1 - 2 nei fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

Madde 15/1. 
-Bekçi teşkilâtı mensuplarından üstün (başarı 

gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilir. Üs
tün başarılı sayılması için bekçinin en az iki ter
fi küresi içinde vazifeli kaldığı yerde asayişsiz
lik ve zabıta vakasının.görülmemesi şarttır. 

Hayatını tehlikeye sokacak şekilde ve üs
tün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç 
defa aylık ücretleri t u t an kadar ikramiye ve
rilebilir. Ancak ikramiye bir aylık tutarından 
aşağı olamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

î. Hakkı Yılanlıoğlu 

2 nci fıkra : 
Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün 

başarı gösteren bekçilere, yılda 3 defa bir aylık 
ücret tutarı ile bir yıllık ücret tutarı kadar ik
ramiye verilir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarının 15 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Madde 15. — Bekçi teşkilâtı mensuplarından 
üstün başarı gösteren bekçi veya adayları tak
dirname ile taltif edilirler. Şayet gerekiyorsa 
takdir edilecek miktarda ikramiye verilebilir. 

Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün 
başarı gösteren görevlilere ise bir aylık ücretleri 
tutarından az olmamak üzere ikramiye verilir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler kanunu tasarısının 15 eni maddesi. 

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

15 nci maddenin ikinci fıkrası : 
Bekçi teşkilâtı mensuplarına aşağıdaki 

hallerde ikramiye verilir : 
A) Memleketin emniyet ve asayişi ve Dev

letin menfaatleri ve kişilerin mal, can ve namn-
,sunu koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere 
ayhk ücretleri kadar, 

B) Olağanüstü durumlarda hayatını tehli
keye koyarak üstün yararlık gösterenlere 3 ay
lık ücret tutarından bir yıllık ücret tutarına 
kadar, 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadil edilmesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

Takdirname ve ikramiyeler, Bakanlıkça ha-
•zırlanacak yönetmelik -esaslarına .göre verilir. 

BAŞKAN — Şimdi gelmiş bulunan bir öner
ge daha vardır, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki ka

nun tasarısının 15 nci maddesinin Hükümet tek-
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lifindeki son fıkrayla aynen kabulünü arz 
ederiz. 

Burdur Konya 
îsmail Hakkı Boyacıoğlu Ziyaeddin îzerclem 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Benim de bir 
takririm vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okuttum efendim, siz hor halde 
takibetmediniz. 

Sırasiyle okutup Yüce Meclisin oyuna suna
cağım. 

(Edirne Milletvekili îlhami Ertem'ia öner
gesi tekrar -okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR

B A S I ! (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Diğer önersrevi okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili îsmail Hakkı Boyacı

oğlu ve Konya Milletvekili Ziyaeddin Mehmet 
îzerdem'in önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN =— Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
NÎHÂT DÎLER (Erzurum) — Öyleyse öbür 

önergelerin de reddedilmesi lâzımdır. 
BAŞKAN — Beyefendi, lütfen Riyasete hi-

tabederken daha hareketli olarak meramınızı 
ifade ediniz, bir şey anlamıyorum. 

(Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm öner
gesi tekra okundu.) 

EAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

le1*... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili îsmail Hakkı Yı

lan 'i-oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabu! eden

ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Kemal Neboioğlu'-

nun önergesi tekra okundu.4 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red-
dolunmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

B A S I ! (Burdur) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Bu haliyle verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerinden iki tanesi kabul edilmiştir. Müsaade 
buyurursanız her iki önergeyi komisyona veri
yorum. Bunlara göre maddeyi redakte etsinler. 
Gelince maddeyi o şekliyle oya sunacağım. 

16 ncı madde üzerinde müzakereye geçi
yoruz. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE İt). — Çarşı ve mahalle bekçileri 

60 yaşma kadar çalıştırılabilir. 
BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz is-

tiyen?.. Buyurunuz Sayın Diler. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Benim 

yazılı »Öz talebim vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Var efendim. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Daha 

evvel talebettiğime göre hak benimdir. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler bütün mad
delerde söz istemiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Çok şükür 
kabul ettiniz Sayın Başkanım. Kabul ettiğiniz 
İçin teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 16 ncı 
madde aynen şu şekilde kaleme alınmıştır: 
«Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşma kadar ça
lıştırılabilir.» «Çalıştırılabilir» teriminden çıka
rılan mâna, ıbu kanunu tatbik edenler, isterse 
bir bekçi 40 yaşında olsa dahi, kendi irade ve 
ihtiyarını kullanmak suretiyle 40 yaşındaki bek
çiyi; ben, kanunun bana vermiş olduğu yetki
ler dâhilinde sizi çalıştırmıyacağım, demek su
retiyle bu terimden istifade ederek, 40 yaşında 
çalışan bir bekçiyi pekâlâ dışarı çıkarabilir, 
bekçilikten atabilir. Bu ise, daima suiistimalleri 
gerektirir. Kanunun böyle bir hükmünün tat
bikattaki mahzurlarını önlemek lâzraiıgelmekte-
dir, Bunun için maddeye sarahat vermek gere
kir. Bir bekçi altmış yasına kadar kendi vazi
fesini Lîyıkı veçhile yapacak bedenî kudreti 
haizse ve tıbben her hangi bir mahzur yoksa, 
onun altmış yaşma kadar çalıştırılmasının her 
hangi bir şahsın keyfine bırakılması doğru de
ğildir. Şu veya bu şahıs bir bekçiyi kendi key
fine ıgöre tutup vazifeden kovamaz, kovmama-
lıdır. Bu itibarla, «Tıbbi bir mahzur olmadığı 
takdirde, çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşma 
kadar çalıştırılırlar.» şeklinde maddenin değiş
tirilmesi lâzımgelmektedir. Ancak bekçilerin 
hukuku bu şekilde müdafaa edilebilir. Bu yol
da bir önerge veriyorum, kabul etmenizi arz 
ve istirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, biraz evvel oda-
ciyîe haber göndermişsiniz ve bütün maddeler
de söz istediğinizi beyan etmişsiniz. Bu şekilde 
ıbütün /maddelere söz sıranızı yazıyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Daha evvel 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Beyefendi, daha evvel yokmuş; 
lüzumlu tahkikatı yaptık. Size kasıtlı hareket 
yapılamaz. 

Sayın Nebioğlu, Duyurunuz. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değer

li arkadaşlarım; 16 ncı maddede önemli olan 
nokta; bekçilerin emekliliği ile ilgili bir madde 
olması dolayısiyledir. Gerçi, maddenin iki yönü 
vardır. 60 yaşma kadar bir bekçinin bu görevi 
yerine getirip getirememesi meselesi mevzuııba-
bistir. Diğer taraftan, işine daha evvel sön ve 
rildiği takdirde 506 sayılı Sosyal Sigortalat Ka
nununun* 60 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) 
bendinde aranan 60 yaş keyfiyeti ile beraber 
mütalâa edilmesi gerekir. Öncelikle şunu dü
şünmek gerek; kanun tasarısı hazırlanırken 
memleketimizdeki ortalama yaş miktarına bak
mak lâzımdır. Memleketimizin az gelişmiş ol
ması dolayısiyle ortalama yaş miktarı Batıya 
nisbetle düşüktür. Bü sebeple emeklilik mese
lesi mevzuubahsolduğu vakit, hele beylesitie 
şimdiye kadar ifade edildiği şekilde zor bir ça
lışma düzeni içinde bulunan bekçilerin altmış 
ya una kadar çalışması akla gelmemelidir, düşü
nülmemelidir. Kanaatimizce, elİibeş yaşma ka
dar çalıştırılabilir, hükmünün konması gerekir. 
Elli yaş miktarı kabul edilirse hakikaten bir ileri 
adım atılmış olacaktır. Ve gerçekten önemli bir 
noktadır. Şayet böylesine bir teklif gelirse beıl 
55 yaş teklifimi geri alırim. 

Diğer önemli olan nokta malûmunuz olduğu 
üzere, 5C6 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin 
(A) fıkrası aynen şöyle demektedir; «emeklilik 
aylığından yararlanabilmek için sigortalının 
(a) - kadınsa 55, erkek ise 60 yaşmı doldurmuş 
olması»... Demek ki, bir bekçi, bu madde aynen 
kabul edildiği takdirde Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi bulunduğu için, 60 yaşından evvel 
işinden çıktığı takdirde emekliliğe hak kazana-
mıyacaktır. Uzun süre gerek kendisi, gerekse 
kendisi adma ilgili daire Sosyal Sigortalar Ku
rumuna prim ödiyecektir. Fakat 60 yaşını sigor
talı bir işte doldurmadığından dolayı emekliliğe 
hak kazanamıyacaktır. Bu sebeple de bu mad
deye bir fıkra eklenmesi gereklidir. Ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa göre 60 yasından 
önce bâzı ahvalde emekliye de sevk edilebilir. 
Meselâ iş gücünün % 60 m kaybetmişse, ayrıca 
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çalışamıyacak derecede maluliyeti bir hastane 
tarafından tesbit, tevsik edilmişse bu takdirde 
de emekliliğe hak kazanabilir. Fakat bu du
rumda bulunmıyan bir bekçi pekâlâ görevinde 
yeterli olmadığı için de işinden çıkarılabilir. Bu 
yaşta, meselâ elliiki yaşında, clliüç yaşında bir 
bekçi işinden çıkarıldığı takdirde gidip altmış 
yaşma kadar bir sigortalı işte çalışması düşünü
lemez. Böyle bir organizasyonda çalıştırılmıyan 
bir bekçinin bir özel teşebbüsün fabrikasında ça
lışması akla gelmez. Gelmediği için de emekli
likten gerekli istifade imkânları ortadan kalk
mış olacaktır. Bu sebeple ellibeş yaşa indiril
mesi, diğer taraftan şayet ellibeş yaşma gelme
den işinden çıkarılan bekçi varsa 50G sayılı Ka
nunun 60 ncı maddesinin (A) fıkrasının 
(a) bendinin bekçiler hakkında, bu durumda 
olan bekçiler hakkında uygulanmamasını teklif 
etmekteyim. İltifat görürse, Komisyon bu tek
lifimize iltifat ederlerse gerçekten büyük biı* 
haksızlığı ortadan kaldırmış olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, buyurunuz. 

OfrHAN BİRGİT (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben de Sayın Kemal Ncbioğkı ile 
bu madde üzerinde aynı fikri savunuyorum. İlk 
nazarda bir bekçinin emekliliğe sevk edilme 
yaş durumunu daha aşağıya doğru indiriyor. O 
vatandaşın ücretiyle, rızkiyle olan ilişiğini kes
mek gibi görünebilir. Fakat gerçekte durum 
böyle değildir. Bekçiliğin kendisine mahsus bir 
özel-hizmet şartı vardır. 60 yaşma gelmiş olan 
bir adamdan gece sabaha kadar uyumadan 
nöbette durmasını ve o yaşın fizikî realiteleri 
içinde bir hırsızı kovalamasını, yakalamasını bek
lemek ona eza ve cefa vermek olacaktır. Biran 
•<&vyel kendisini emekliye sevk etmek, emekliliğe 
hak ettirınek ye almış olduğu para ile Devlete, 
miliste dua ettirmek amkânını ona sağlamak lâ
zımdır. Dolayısiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda tanınan yaş haddi ile bu ağır hiz
metin yaş haddi arasında bir bağlantı kurmamak 
lâzımdır. 55 yaşında bir bekçi emekliye ayrıla
bilmelidir. 30 yaşını geçmiyen bir vatanda.? ola
rak işe girdiğine göre, 55 yaşa kadar 30 yıl hiz
metini yapmış oluyor. Başka şekilde kendisinden 
hizmet beklemek ve onun bulunduğu bölgede da 
Hİtmış yaşındaki bir adamı asayişten sorumlu 
tutmak güç bir şey geliyor. İllâ emekliliği doldu

rup emekliye ayrılmak, maaşa hak kazanabelmek 
için o vatandaş muayyen yaştan sonra ayağını 
sürüyeeektir. Dolayısı ile ben de Sayın Nebioğ-

lıınun teklifine katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım, bu 
kanunun her maddesi konuşulurken bekçileri me
murlarla mukayese etmeyi aklımıza getiriyor ko
misyon. Bir memuru yirmibeş yaşında tekaüde 
sevk edebiliyoruz. Fakat altmış yaşma kadar 
beklemeye bekçiliğin tahammülü olmadığını da 
takdir edersiniz. Biraz evvel konuşan arkadaşı
mız izah ettiler; 30 yaşından evvel bekçiliğe alı
nıyor. Yani, 33 yaş, bekçiliğe alınmak için son 
yaş haddi. 31 olunca bekçiliğe giremiyor. 30 ya
şında alındığına göre 55 yaşma kadar .ıradan 
25 sene geçmiş oluyor ki, o zaman tekaütlük müd
detini doldurmuş oluyor . 

Binaenaleyh, 60 yaşındaki bir şahsı gece bek
çisi olarak istihdam etmemiz mümkün değildir, 
tatbikatta. 

Bu itibarla Komisyonun bunu 55 olarak in
dirmesi realitelere daha uygun olur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurunuz Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
60 yaş mı, 55 yaş mı şeklinde bir mesele ortaya 
çıkmış durumdadır. Şunu izah edelim ki, bu
günkü hayatta yaşayış tarzı, hayatın biyolojik 
yapışı bundan evvelkine göre çok değişmiştir. 
60 yaş gayet genç denilecek kadar çok dinamik 
bir yaştır. Bu itibarla gerek Hükümetin, gerek
se Komisyonun teklifi yerindedir. Bugün 55 ya
şında değil, 65 - 75 yaşında bulunan delikanlı
lar dahi içimizde çok güzel vazife yapmaktadiî-
la:\ O itibarla 60 yaşın indirilmesini yerinde bul
muyorum. Bu 60 yaş gayet yerindedir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın arkadaşlarım; 
altmış yaş meselesini izah buyuran arkadaşlar 
bir başka açıdan bunu nazarı itibara almışlardır. 
Buradaki; «Altmış yaşma kadar çalıştırılabilir.» 
kaydı, tatbikatta da görüleceği veçhile zoraki, 
zecri, mecburi değildir. Yani bekçi isterse istih
damını, çalıştırılacak demektir. Yoksa bugünkü 
Memurin Kanununda olduğu gibi otuz seneyi 
dolduran, altmış yaşını dolduran emekli olur ve 

_ -83 — 
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saire hükümleri muvacehesinde yirmibeş seneyi 
doldurduktan sonra emekliliğini istiyebilir. Bu 
emekliliği bir başka açıdan anlamadır. Böyle 
olunca 15 maaş yerine 12 maaş üzerinden, bil
mem ikramiye alarak, v. s., v. s. emekliye ayrıla
bilirim. Bu demek değildir ki, 55 yaşına gelip, 
25 sene üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre emeklilik hakkını kazanmış bir bekçinin her 
zaman ayrılabileceği ve isterse de çalışabileceği 
manasınadır. Beş sene daha çalışabilir, isterse 
çalışmaz ayrılabilir, emeklilik hakkını kazanmış
sa. Bu demek değildir ki, bir bekçiye zoraki 60 
yaşma kadar çalışacaksın, mânasında anlamamak 
lâzımgelmektedir. Kaldı ki, şimdi hali hazır is
tihdam edilmokte olan bekçilerimiz içerisinde 
60 yaşma kadar çalışma imkânı sağlandığı tak
dirde Sosyal Sigortalardan ve ileride gerçek 
maddelerde izah ettiğimiz tazminatlardan istifa
de edecekleri nazarı itibara alınarak da ayrıca 
bu hüküm konmuştur. Yoksa siz bunu 55 e in
dirdiğiniz takdirde demek ki, bekçi teşkilatında
ki 6 - 7 bin bekçiyi hiçbir iş vermeden, hiçbir taz
minat ödemeden kapı dışarı etmiş olacağız. O da 
ayrıca mevzuubahistir. Yani madalyonun aksi 
yönü de vardır. Madde tedvin edilirken bunlar 
nazarı itibara alınmıştır. 55 yaşa indirdiğimiz 
takdirde 6 - 7 bin bekçi mağdur duruma düş
müş olacaktır. Halbuki 60 yaş dediğimiz takdir
de bundan sonra işe girecekler bundan istifade 
edecekleri gibi, hali hazırda istihdam edilenle
rin hakları da, 5 yıl daha çalıştırılmak suretiyle, 
gerek Sosyal Sigortalar Kurumundan prim al
mak ve gerekse bundan sonraki getirdiğimiz mad
delerdeki tazminatlardan istifade etmek hakkını 
kazanacaklardır. Bu bakımdan maddenin aynen 
kabulünü Komisyon namına arz ve istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın kırbaşlı bir dakikanızı 
rica edeceğim. Buyurun Sayın özdemir soru
nuzu. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Kanunun 
43 ncü maddesi, bekçiler hakkında Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulanacağını âmirdir. Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre emeklilik yaş haddi 
60 dır. Komisyon, bekçileri sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi tuttuğuna göre, yaş haddini nasıl 
olur da emeklilik yaş haddi olarak .kabul eder? 
Komisyon bir tezat içindedir. Bizi tenvir eder
lerse memnun olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Şimdi efendim, bura
da emeklilik diye bir şey yoktur. Çalıştırılabilir, 
kaydı vardır. Yani yanlış anlaşılmasın, eğer is
tihdam edilen isterse dileği is'af edilecektir, de
mektir. Bu noktaya bilhassa işaret ettim. Yani 
burada, «Çalıştırılabilir.» kaydından maksat bu
dur. Emeklilikle bir münasebeti, ancak başlan
gıçta izah ettiğim gibi, yani bu haktan istifade 
etmek istediği takdirde is'af edilecek. Ve o se
beple emekliliğe bir hak kazanıyorsa, bunun ta
nınması içindir. Yoksa Sosyal Sigortalar Kanu
nundaki 60 yaş meselesinin burada, «çalıştırıla
bilir» kaydıyle bir alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu; sual mi, söz 
mü'.. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. Siz Sayın Yahya Kanbo-
lat? 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) *- Söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, henüz yeterlik öner
gesi verilmiş değil. Komisyon konuşuyor. Sözcü
nün konuşmasını takiben arkadaşlarımız söz ala
bilirler. Onun için soruyorum ve öğrenmek isti
yorum. 

Sayın Diler?.. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — İki kelimelik 

birşey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Şimdi Sayın 

Komisyon Sözcüsünün ifadesine göre, altmış ya
şından aşağı her hangi bir bekçinin tıbbi sebep
lerle vazife göremiyecek olduğu takdirde, vazi
fesine nihayet verilip çıkarılması mümkün mü
dür? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, sigortalı
dır, bu arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kanunun
daki hükümler tatbik edilecektir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O halde alt
mış yaşına kadar çalıştırılması bekçinin ihtiya
rına bırakılması sağlanacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Sağlanışa çalıştırıla
cak demektir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Çalışır den
mesi daha doğru olmaz mı? 

— 8* — 
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BAŞKAN — Karşılıklı diyalog şeklinde ko
nuşmayınız efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Çalıştırılabilir. Karşı 
taraf İsrar ederse, çalışma arzusunda bulunursa 
bu da idarenin tesbit ettiği hususlara uygun olur
sa, idare çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, tamamdır bu
yurunuz. 

Sayın Nebioğlu buyurunuz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Komisyon Sözcüsü yaş 55 e indirildiği takdirde 
7 - 8 bin bekçinin, her hangi bir tazminat öden
meden kapı dışarı edileceğinden söz ettiler. 

Diğer taraftan emekliliğe ayrılan bekçiler 
için de ileride gelecek maddelerde bir tazminatın 
•düşünüldüğünü de ifade ettiler. Kendileri bir 
çelişme içindedirler. 

Demin işaret ettiğim ve Sayın Kaya özde-
mir'in soru şeklinde tevcih ettiği konuya Sayın 
Komisyon değinmediler, dokunmadılar. 

Bir bekçi şayet 59 yaşında işinden çıkarıldı
ğı takdirde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na göre, emekliliğe hak kazanamıyacaktır. Çün
kü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesi, bir âmir hüküm getirmektedir. 60 
yaşını doldurmıyan sigortalıya emeklilik hakkı 
tanınmamaktadır. Bu takdirde bekçi çalışmak 
istediği halde, ilgili daire altmış yaşını doldu
runcaya kadar çalıştırmadığı takdirde kendi ve 
kendisi adına ilgili daire prim ödediği halde, 
emeklilik hakkından istifade edemiyecektir Ya
ni emekliye sevk edilemiyeoektir. Bu konuda da 
Sayın Komisyon Sözcüsü mesleye dokunmadı
lar. 

Bir de onaltmcı maddenin, bekçinin 60 ya
şma kadar çalışmasının ihtiyarında olduğunu, 
yani eğer bekçi çalışmak isterse altmış yaşma 
kadar çalışabileceğini ifade etmekte olduğunu 
söylediler. Halbuki maddeyi tekrar okuyalım : 

MADDE 16. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
60 yaşma kadar çalıştırılabilir. 

Şayet Saym Komisyon Sözcüsünün ifade bu
yurduğu şekilde olmuş olsaydı bu maddenin şöy
le olması gerekirdi. Çarşı ve mahalle bekçileri 
60 yaşma kadar çalışabilir. Kendisinin ihtiyarı
na bırakılmamıştır. Karşı tarafın, çalıştırmakta 
olan dairenin ihtiyarına bırakılmıştır. Bekçi ça
lışmak istiyebilir. Fakat daire çalıştırmak iste

mezse çalıştırılmayacak demektir, işine nihayet 
verilecek demektir. Bu konuda Sayın Komisyon 
Sözc'isü çelişme içindedir. Şayet bu madde oldu
ğu şekilde kabul edilirse ve 503 sayılı Kanunun 
60 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ben
di bekçiler hakkında uygulanırsa, açık
lıkla ifade edelim ki, emekliye sevk edilecek bek
çi bulunamıyacaktır. Yani Sosyal Sigortalar Ku
rumundan istifade etmek suretiyle hiçbir bekçi 
emekliye sevk edilemiyecektir. 

İstirhamımız, Sayın Komisyonun konu üze
rine eğilmesidir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym özdemir, buyurunuz. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, saym arkadaşlar, esasında Komisyonun 
v̂e Hükümetin iyi niyetle getirdiği bir maddenin 
ileride çok büyük çelişmelere sebebiyet vereceği 
ve neticede bekçi vatandaşlarımızın çok çalışa
rak, çok yıpranarak, bizim gece gündüz emniye
timizi sağlıyan bekçi vatandaşlarımızın emekli
ye ayrılmamaları gibi bir netice doğuracağı an
laşılmaktadır. 

Şöyle ki, 16 ncı madde: «Çarşı ve mahalle 
bekçileri 60 yaşma kadar çalıştırılabilir» diyor. 
Burada tamamen idareye bir tasarruf hakkı ta
nınıyor. İdare altmış yaşına kadar çalıştırmadığı 
takdirde ne olacaktır? 43 ncü maddeye göre Sos
yal Sigortalar Kanununa tabi tuttuğumuz bu 
vatandaşlar işlerinden çıkarıldığı takdirde, emek
lilik haklarını da yitireceklerdir. Halbuki emek
lilik hakkını yitirmemeleri ve bu vatandaşları
mızın hele yıpranmaları da dikkate alınmak su
retiyle, maddeye açıklık verilmesi ve ellibcş ya
şma kadar çalıştırılır denilmesi icabeder. Bu
nun dışında Komisyonun iyi niyetle getirdiği 
bu maddeyi yeniden düzenlemesinde ve madde
ye vuzuh vermesinde zaruret vardır. 

Bir de cezai hükümler itibariyle kendilerini 
Memurin Muhakemat Kanununa tabi tutacağı
mız, emeklilik işlemi bakımından da Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi tuttuğumuz, ama Memu
rin Muhakemat Kanununa tabi tutarken memu
run haiz olduğu nimetlerden istifade ettirmedi
ğimiz bu vatandaşlarımız hakkında sonra da güç
lük yaratacak- bir neticeye gitmelerini bilhassa 
istirham ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde görüş
menin yeterli olduğuna dair önergiler vardır. 
Okutuyorum. 
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Yüksele 'Başkanlığa 
16 ncı madde üzerindeki görüşmelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim, 
Saygılarımla. 

"Kocaeli 
Sedat Akay 

SayHL Baş&amitğa 
16 <*ws mMde "üzerinde yapılan m>üzaikere$er-

de durum aydmlaMmştrr. Sfüzaikerekrm kıfaye-
'tini «arz ve Ueklif ederiz. 

Burdur Konya 
İsmail Hakkı Boyacıoğjlu üiyaeddin İzerdem 

H&ŞKAN — YeierUk önergesini oyunuza su-
Jiu.yar.um. -Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul «dümiştir. 

16 neı madde üzerinde yerilmiş bulunan de-
Jç&iklik .önergeleri vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemâl Nebiöğlu 

Madde 136. — Çarşı ve ^mahalle bekçileri 55 
•yaşma. :katfctr çatoftımlahüir. Çalıştırılmadıkları 
itakdirâe 106 sayılı Kanunun 60 :ncı imaddssinin 
<{£&) fıkrasının (a) bendinde ara&an ışssd rçaışı 
<VB anaiaEe hekçiterinde ;aaranmaz. 

Sayın Bakanlığa 
Madde 16 ;nm: 
«Çarşı ive mahalle bekçileri, :55 ya§ma kadar 

.^alıştırılır.» aklinde .dçğiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Salgılarımla. 
İstanbul 

,Orhan Birgit 

JV1. Meclisi Başkanlığına 
16 ;ncı maddenin aşağıdaki ,§ekilde dşğiştiril-

j&esini a,rz ve deklif ederim. 
Hatay 

Yahya Kanboiat 

-«'Çarşı ve'mahalle bekçileri 55 yaşma kadar 
^çİltşTrlar.'SO hizmet -yilını dolduran bekçiler 
emekliye sevk edilir.» 

ıSaym Başkanlığa 
16 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim . 
Erzurum 

Nihat Diler 

Vazifesinin ifasında tıbben bir mahzur bulun
madığı takdimle çarşı ve mahalle bekçileri 60 ya
şma kadar çalıştırılırlar. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisvon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIEBASLI (Burdur) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN ~~ Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenie^... önerge re.dde$;lmiştir. 
(İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisvon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIHBASLI (Burdur) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
«Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler.,. Değişiklik önergesi reddedil-
mistir. 

(Hatay Milletvekili Yahya .KanMat'm öner
gesi tekrar .okundu.) 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor mü? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

•KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

"BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler. .. Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Bu şekliyle 16 neı madde ' üzerinde hiçbir 
•değişiklik Yüce Meclisçe kabul edilmemiştir. 16 
•neı maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Bir önerge var sesleri) Bitmiştir efendim. 
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(16 nci madde .tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... (Sağ sıralar
dan, «önerge geldi efendim» sesleri) 

Beyefendi, oylama sırasında önerge veri
lemez. 
Kabul edenler... Anlaşılamadı, tekrar oyunuza 

sunacağım. Maddeyi okunan bu şekliyle tek
rar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 nci madde Komisyonca redakte edilmiş 
ve gönderilmiştir. Okutuyorum : 

MADDE 15. — Bekçi teşkilâtı mensupların
dan üstün başarı gösteren bekçiler takdirname 
ile taltif edilirler. 

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

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakan
lığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen 
esaslara göre, meslekî âmirin teklifi ve Vali ve 
kaymakamın tasvibi ile verilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde Komisyon tara
fından bu şekilde düzenlenmiştir. Maddeyi oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 15 nci madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri 

işten birlikte veya kamu hizmetlerini aksatacak 
şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sen
dika kuramaz, kurulmuş sendikalar iştirak 
edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez, 
siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamazlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde Sayın İş
güzar, Sayın Diler ve Sayın Uyar söz kaydında 
bulunmuşlardır. 

Sayın işgüzar.. Yok* 
Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 17 nci madde çelişik 
ifadelerle dolu bir vaziyettedir. Bunu arz et
tikten sonra, Komisyondan 17 nci madde bu çe
lişik durumunun bertaraf edilmesini rica ede
ceğim. 

17 nci madde aynen şu şekildedir : «Çarşı ve 
mahalle bekçileri işten birlikte veya kamu hiz
metlerini aksatacak şekilde münferiden çekUe-
miyeeekleri gibi, sendika kuramaz, kurulmug 
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sendikalara iştirak edemez, siyasi parti ve teşek
küllere giremez, siyasi faaliyette bulunamaz ve 
grev yapamazlar.» 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işten birlikte 
veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde mün
feriden çekiiemiyeceklerini ifade buyuruyor 
madde. İşten birlikte veya kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde münferiden çekilmeleri hali, 
grevi ifade ediyor. Yani grev dendiği zaman, 
işverenin iznini almaksızın işçilerin tek başına 
veya birlikte işyerini terketmeleri ifade edili
yor. Burada da grevin bir tarifi yapılıyor. 
Tekrar maddenin sonuna doğru, «Grev yapa
mazlar» demek suretaiyle bir fikri ikinci defa 
ifade etmİ3 bulunuyor maddenin metni. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen Heyeti ümu-
miyeye hitabediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Komis
yonun nazarı dikkatini celbetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz Heyeti Umumiyeye hitabe
diniz, Komisyon sizin muhatabınız değildir. 
ı'ücc Heyete hitabediniz, Komisyon da dinler. 

NİHAT DİLER (Devamla) —Sayın Komis
yonun nazarı dikkatini colbetmek için ifade 
ediyorum. Bu şekilde bir çelişiklik vardır. Mad
deyi eğer bir fikri tam olarak aksaksız ve fazla 
cümleler ihtiva etmeksizin ifade etmek iktiza 
ederse, çarjı ve mahalle bekçileri sendika kura
maz, kurulmuş sendikalara iştirak edemez, si
yasi parti ve teşekküllere giremez, siyasi faa-
liytte bulunamaz ve grev yapamazlar, şeklinde 
kaleme alınması lâzımgelirken, grevin tarifini 
yapmak suretiyle, tekrar grev yapamazlar, şek
linde bir ibare ilâve suretiyle, mükerrer ifa
dede bulunarak, kanun tekniğinde aykırı bir 
durum yaratmışlardır. Sayın Komisyonun bu 
hususu tashih etmesini istirham ederim. Ben de 
bu hususta bir önerge veriyorum, kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmil) — Sayın arka

daşlarım; 17 nci maddede Çarşı ve mahalle 
bekçilerinin yapamryacaMarı birtakım işler
den ve davranışlardan bahsedilmektedir, Bu 
maddeye tamamen iştirak ediyorum, doğrudur. 
Çarşı ve mahalle bekçileri kamu Maaıetlenaıi 
aiksatacak şekilde birlikte işten çekdlememeli, 
sendika kunamamalı, kurulmuş sendikalara gj-
renıemeli, siyasi parti ve teşekküllere üye ola' 
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Anamalı ve siyasi faaliyette bulun anıamalı ve 
grev yapamamalıdır. Doğrudur. Ancak bu ya
saklara riayet etmiyonler olursa bunun müey
yidesi nedir! Bendeniz bunun müeyyidesini 
tasarıda bulamadım. Ceza bükümlerini karış
tırdım böyle bir yasağa riayetsizliğin cezasına 
dair bir hüküm bulamadım. Bu 17 inci mad
deden sonra gelen 19 ncu maddenin ikinci 
fıkrasında şöyle bir hüküm vardır. 19 ncu mad
deyi okuyorum. 

«Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazif eleriyle 
ilgili -olarak riayet etmeleri gereken hususlar 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melikle belirtilir. 

Bunlar hakkında Emniyet T eşik il âtı mensup
larına- uygulanan disiplin hükümleri uygula
nır.» 

Bundan, 19 ncu maddenin tarzı tahririnden 
Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri ile ilgi
li cılaraik bir yönetmelik hazırlanacağı ve bu
nun da esas itibariyle emniyet teşkilâtı mensup
larına uygulanacak disiplin hükümlerinin bun
lara da tatbik edileceği, dolayısiyle 17 nci 
maddeye muhalefet halinde 19 -ncu maddede 
tesbit edilmesi gereken disiplin cezalarının 
tatbik edileceği anlamı çıkmaktadır, yanlış am-
ılamıyorsam. Bu takdirde disiplin cezaları yal
nız memuriyefclyle ilgili olan cezalardır. Bir 
bekçinin veya bir memurun grev yapması, 
kendisine yasaklanmış olan bir şeyi yapması veya 
siyasi partiye girmesi, siyasi faaliyette bulunması, 
birlikte işten çekilmesi, kamu düzenini bozma
sı gibi haller yalnız disiplin cezası ile cezalan
dırılmakla mı kalacaktır? Ayrıca bunlar ,bir 
suç teşkil ederek Ceza Kanununa göre cezalan
dırılma cihetine gidilımiyecek midir? Yalnız di
siplin cezası vermekle yetinilecek midir? Bu 
hususun aydınlatılmasını rica ediyorum. 

Şahsi kanaatime göre, yalnız disiplin ceza
sı ile yetinmek doğru değildir. 17 rci maddeye 
muhalefet halindeki 19 ncu maddedeki ceza 
hükümlerinin Tür'k Ceza Kanununa göre tosbit 
edilmesinde fayda ve zaruret görüyorum. Bu
mun için söz aldım, teşekkür ecıerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kar-?ı, buyurunuz. 
ALİ KARCI (Adana) — Sayıı? Balkan, 

sayın milletvekilleri, burada 17 nci maddeyi 
ıben iki 'kısma ayırarak • konuşacağım. Birinci 

kısım; «Kaımu hizmeti enini aksatacak şekilde 
münferiden çekilemiyecekleri gibi» diye bir 
deyim vardır. Ben bunu Anayasanı • kişi özgür
lüğüne temelinden aykırı görüyorum. Yani bir 
bekçi istediği zaman işten çekileni iyecek ve 
üstelik bu çekilme birisinin takdirine kalacak. 
Kimin takdirine bağlı kalacak ve bunun öl
çüsü nedir? Elbetteki elimizde bir baz olmadı
ğına göre bunu bugün tâyin ve tc^bit etmemiz 
mümkün değildir. Bu bakımdan bu hususu 
Anayasaya aykırı görüyorum. 

İkinci kısım, sendika kurdimamaları husu
sudur ki, bekçilerin sendika kurmalarıma Yük
sek Meclisin müsaade etmesi ve buraya «sendi
ka kurabilir» şeklinde bir bent eklenmesi lâ-
zımgcllr. Bunlara bu özgürlüğü tanımamız ilk 
şarttır kanaatindeyim, saygılarımla 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Baş
kan ve kıymetli arkadaşlarım; 17 nic madde 
hakikaten bekçilerin uğraşmıyacakları işleri 
kapsıyan bir hüküm getirmekte d K Bence bu 
hüküm, evvcılcmirde çok yerindedir. Böyle ka
mu hizmetlerinıi aksatacak şekilde işten çekil
mek, toplu çekilmek, sendika kurmak, sendi
kalara iştirak etmek, hele siyasi faaliyetlere 
İştirak etmek, siyasi partilere ve teşekküllere 
girmek, bir bekçi için doğru olmıyan hareket
lerdir. Bunun insanlık hakkı ile kişi hakkı ile 
kişi özgürlüğü ile bir ilişiği olacağını sanmı
yorum. Nihayet âmme işi gören ve genel zabı
taya yardımcı bir vazife görecek, asayişi koru
yacak olan bekçilerin, elbette topıumun hare
ketlerine ve yaşayışına uygun olnoyan bir işıte 
bulunmuş olmaları, cemiyetin düzenli yaşama
sına ve çalışmasına etki yaptır. Bu itibarla sen
dikalara girememeleri, siyasi faa^yette bulu-
namamaları, toplu bir şekilde vey^ münferiden 
işten çekilmiş olmaları gibi aksaklık verecek 
olan bu hallerin kanunda belirtilmek suretiyle 
mâni olunacak bir hüküm getirmiş olması ye
rindedir. Yalnız bir hususu ifade edeceğim; 
Ceza tasrihi lâzımgelir dedi, Sayın Mustafa 
Uyar arkadaşım. Ben do bu fikre iştirak edi
yorum. Bu mâni halleri yaparsa bit* bekçi, yani 
siyasi faaliyette bulunursa, bilhassa, büyük şe
hirleri düşünmüyorum, ana küçük şehirlerde, 
küçük kasabalarda, belediye olan yerlerdeki 
bu mahalle bekçilerinin resmî elbisesi, belinde 
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tabancası olduğu halde ısiyasi faaliyette bulun
ması, parti işlerine girmesi etki \apar oralar
da. Binaenaleyh, bunları yafama ne olur? Ge
lecek ıbir yönetmelik, kabul edilecek ve ıbu yö
netmelikle bunlar bir disiplin cezası ile ceza
landırılacak. Eğer öyle '.anlıyor isek; Mustafa 
Uyar arkadaşımızın dediği gibi Altında, 19 ncu 
maddede öyle geliyor. Heı halde komisyon bu
rada bu hususu izah edecekleridir. Şayet böyle 
ise, bu disiplin cezaları bence hafif gelir arka
daşlarımı. Şayet bir bekçi yukarda sayılan 
fiilleri hem yapacak, hem de bun-ı verilecek 
disiplin cezası geciktirilecek olursa, o ızaman 
bu bekçilerin çalışmaları daha müzmin, daha 
kötü bir hale girebilir. 

Bu itibarla, bilmiyorum komisyon bu fikri 
uygun görürse, bir değişiklik yapmak suretiyle, 
eğer yönetmelikte bunlar zecrî ve ağır suçiar-
nıış -gibi cezalandırılırsa meşe1 e yok, eğer öyle 
düşünmüyorsa komisyon, o zaman sureti kati-
yede ıbu işleri yapamaz dendiğine pörc, yaptığı 
takdirde buna ağır 'bir c >za vermekte fayda 
vardır. 

Fikirlerim bundan ibarettir. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyurunuz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, tasarının 17 nci maddesine göre 
çarşı ve mahelle bikçileri işten birlikte veya 
kamu hizmetlerini aksatacak şekilde münferi
den çekilmiyecekleri gibi, sendika kuramaz, ku
rulmuş sendikalara iştirak edemez, siyasi parti 
ve teşekküllere giremez, siyasi faaliyette bulu
namaz ve grev yapamazlar. 

Bu maddenin ortaya koymuş bulunduğu 
hükme aynen taraftarım. Yalnız, demin arka
daşlarımızın dediği ıgibi, ibilhassa Mustafa Uyar 
ve Arif Ertunga arkadaşlarımız değindiler, bu 
hususlara riayet etmiyen bekçilere tatbik edi
lecek hüküm nedir? Bu hususta kanun tasarı
sında bir sarahat yoktur. 19 ncu maddede disipli
ne mütedair hüküm mevcuttur. Bu disiplin hü
kümleri kâfi gelir mi gelmez mi? Benim kanaa
time göre, kâfi gelemez. Çünkü bekçilerin gö
revleri ehemmiyetlidir ve ehemmiyetli olan bu 
vazifeyi ifa etmedikleri takdirde, bilhassa 17 
nei maddede sayılan ve yasaklayıcı olan suçları 
işledikleri anda bir disiplin cezası kâfi gelmez. 

Kaldı ki, 40 nci maddede, bilhassa 39 ncu mad
desi ve mütaakıp maddeleri ceza hükümlerini 
ihtiva etmektedir, 40 nci maddede, «Memurin 
Muhakemat Kanunu hükümleri tatbik olunur» 
şeklinde bir ifade mevcuttur. Memurin Muha
kemat Kanununda ise bekçilerin işlemiş bulun
dukları bu suçlara dair bir hüküm yoktur. 
Kaldı ki, 43 ncü maddede Sosyal Sigortalar 
Kanunu, yani 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu uygulanır, şeklinde bir ifade mevcuttur. 
Sosyal Sigortalar Kanunu ise grev, sendika 
kurma gibi birtakım işlemeleri yasaklayıcı 
şekilde hükümleri ihtiva etmemektedir. Şu 
duruma göre Mustafa Uyar Beyin dediği gibi, 
gerek Memurin Muhakemat Kanununda, ge
rekse Sosyal Sigortalar Kanununda bu yasak

layıcı hükümler mevcudolmadığma göre, komis
yonun bu durumu Türk Ceza Kanunu hükümle
riyle alâkalı olarak görmesi ve Ibuna göre üze
rinde durarak esaslı şekilden bir hüküm koy 
ması icabeder. Dileğim bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 17 nci maddenin görüşmeleri

nin yeterli olduğuna dair önerge vardır 'okutu
yorum. 

SaymBaşaknlığa 
17 nci madde üzerinde yapılan müzakereler 

aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Konya Burdur 
Ziyaeddin îzerdem İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müzakerenin kifayeti kalbul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
G-örüşülmekte olan 17 nci madde için Hükü

met teklifinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Nevşehir Gümüşane 

İbrahim Boz Bahattin Savacı 
İstanbul 

Kaya Czdemir 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. ıSaygılarımla, 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 
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Değişik 17 nci madde : 
Çarşı ve mahalle bekçileri işten 'birlikte çe^ 

kil emiyecekleri gibi sendika kuramaz. Kurul
muş sendikalara iştirak edemez, siyasi parti 
ve teşekküllere ıgiremez, siyasi' faaliyette 'bulu
namaz ve grev yapamazlar. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin, aşağıdaki sekili

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Madde 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri sen̂ -
dika kuramıyacaklan gibi kurulmuş sendikalara 
iştirak edemez siyasi partilere giremez. Siyasi 
faaliyette bulunamaz, iş grevi yapamazlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına' 
17 noi maddenin, aşağıda yazılı olduğu şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

Çarşı ve mahalle bekçileri, sendika kurabilir. 
ve kurulmuş sendikalara girebilir.. 

Yüksek Başaknlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 17 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın müeyyide olarak eklen-
: meşini arz ve teklif ediyorum. 

Madde 17. : 2. — Birinci fıkradaki hüküm-
' lere riayet etmiyen bekçi hakkında disiplin ku

rulunca meslekten tard cezası verilir. 
Samsun 

Şevki Yücel 

Başkanlığa 
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril-

' meşini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

Madde 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri ka
mu hizmetlerini aksatacak şekilde işten birlikte 
çekilemiyecekleri gibi siyasi parti ve teşekkül
lere giremez, siyasi faaliyette bulunamaz ve grev 
yapamazlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, saat 19 a gelmiş 
bulunduğu cihetle müzakereyi sona erdiriyorum. 

17 Haziran İ966 Cuma günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 
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97. NCİ BİRLEŞİM 

15 . 6 .1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
n, 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER . 
X I . — Çarşı ve mahalle (bekçileri hakkın

da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
Üyeden (kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 
2/141) (S. .Sayısı : 105) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1966] 

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve oniki arka
daşının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
da; Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu Is-
tanlbul Üyesi Rifait öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından üçer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 .1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka

nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Millî Savunma, Maliye ve Plân Icomisyon-
larmdan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/178; Cumhuriyet Se
natosu 1/609) (Millet Meclisi S. Sayısı : 109; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 770) (Millet 
Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı : 1031) [Dağıtana 
tarihi : 2 . 5 .1966] 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Sa
yıştay Kanunu teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Cumhuri-
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet 
Meclisi Maliye, Sayıştay, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/251, Cumhuri
yet Senatosu 2/169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
96; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 764) ['Da
ğıtma tarihi : 22 . 4 .1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı haikkmda 
(kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı ha'kkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
mn, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yıianboğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Bâzı suç oe cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu TaJbiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer (bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 

! dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
1 raporu (1/117, 2/81, 2/114, 2/174, 1/101, 2/207, 

2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1966] 




