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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

izmir Milletvekili Arif Ertunga, çiftçinin 
Ziraat Odaları ile olan ilişkilerine ve oda aida
tının yüksek tutulmasının sakıncalarına deği
nen bir konuşma yaptı. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok; NATO Ba
kanlar Konseyinin Brüksel'de yayınladığı bil
diriye, Varşova Paktının Dışişleri bakanları se
viyesinde yaptığı toplantıya, İngiliz Dışişleri 
Bakanının Brüksel'de düzenlediği basın toplan
tısına ve Birleşik Amerika Başkan Yardımcısı
nın Komünist Çin'le «köprüler kurma» konu
sundaki sözlerine değinerek, «karşılıklı korku 
ve şüphenin ortadan kaldırılması», Doğu - Batı 
yakınlaşması ve ticari - ekonomik dış ilişkileri

miz konusunda Hükümetin görüşünü soran ve 
gerekli tedbirler alınmasını tavsiye eden bir 
demeç verdi. 

Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki kanun 
tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmelere 
devam olundu. 

17 Haziran 19G6 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Siirt 
Nurettin Ok Âdil Yasa 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 

Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresine 
bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Devlet 
ve Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/349) 

2. — Samsun Milletvekili Bahaddin Uzunoğ-
hı'nun, Toledo güreş kafilesine güreşçilerden 
başka katılanların adedine, oradaki görevleri
ne ve alacakları döviz miktarına dair sözlü so
ru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/350) 

3. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair 

sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/351) 

4. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cunralıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurla
rı Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürür
lüğe konmasının katî olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/352) 

Yazılı soru 
5. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, si

vil ve askerî personeli ilgilendiren Kadro ka
nununun ne zaman ele alınacağına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/143) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
•oğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifi. (2/326) 
(Maliye ve Plân Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
nin, 196G yılı Bütçe Kanununa bnğh (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi. (2/327) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 
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B I R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba:,ka:ıvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüojlu (Zonguldak), Adil Ya^a (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci Birleşi nini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. •—Dışişleri Bakam thsan Sabri Çağlayan-
gü'in, Doğu - Batı yakınlaşması ve ekonomik ve 
siyasi ilişkilerimizdeJd gelişmeler konusunda 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un geçen birle
şimde yaptığı konuşmaya cevabı 

BAŞKAN — Saym Dışişleri Bakanı, gündem 
dışı söz talebiniz ne ile ilgilidir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa Senatörü) — Geçen celse 
tevcih edilen suallere cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LAYAN GİL (Bursa Senatörü) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, bundan evvelki celsede Sa
ym Mustafa Ok arkadaşımızın son NATO Na
zırlar Konseyi münasebetiyle yaptığı tahlil es
nasında Hükümete tevcih ettiği bâzı sualleri 
cevaplandırmak için Yüksek Huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Sayın Mustafa Ok Brüksel'de yapılan NATO 
Bakanlar Konseyi sonunda yayınlanan bildiri
nin, Batı ve Doğu Avrupa ilişkilerinden ve bun
ların geliştirilmesi lüzumundan bahseden kısmı 
üzerinde durmaktadır. Tabiatiyle toplantıda va
rılan mutabakatin tam bir değerlendirmesini 
yapabilmek için bildirinin diğer kısımlarını da 
göz önünde bulundurmak ve bildiride ifade edi
len esas temayı tahlil etmek gerekir. Bu ana 
fikir ise dünyanın ve Avrupa'nın bugünkü du
rumunda müşterek bir savunma sistemi olarak 
NATO'nun devam etmesinin üyelerin güvenlik-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Mü
zakere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. 
Müzakereye başlıyoruz. • 

I eri ve dünya barışı için zaruri bulunduğu ve 
üye devletlerin bir yandan ittifak içindeki işbir
liğini devam ettirirken, diğer yandan da barışın 
takviyesi ve Avrupa'da hakiki bir datant'm yer
leşmesi için gerekli her türlü gayreti sarf etme
leri gerektiğidir. Bu çerçeve içinde ittifakın 
Avrupa'daki siyasi gayesi de tarif edilmiştir. 
Gaye Avrupa'daki ve Almanya'daki bölünme
nin barışçı yollarla sona erdirilmeğidir. Bu ga
yeye müteveccih olarak üye devletlerin Doğu 
Avrupa'yla kültürel, ekonomik, ilmî ve teknik 
münasebetlerini geliştirmelerinin faydası üze
rende- durulmuştur. 

NATO'nun bildirisinde yer alan bu düşünce
ler hiç şüphesiz Hükümetimizin esasen takibet-
mekte olduğu ve Hükümet Programında ifade
sini bulan siyasete uygundur. Nitekim son za
manlarda Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa 
devletleriyle ilişkilerimiz devamlı bir inkişaf 
kaydetmektedir. Sayın Ok'un da işaret etmiş 
olduğu gibi Romanya Başbakanı yakında mem
leketimize gelecektir. Ayrıca Bulgaristan Dışiş
leri Bakanı da memleketimize gelecektir. Bu te
maslar neticesinde Türkiye'nin bu memleket
lerle münasebetlerinin çeşitli alanlarda daha da 
gelişeceğini ümidetmekteyiz. 

Sovyetler Birliği ile münasebetlerimize ge
lince, bilhassa iktisadi ve ticari alanda bu mü
nasebetlerin süratli bir inkişafa mazhar olduğu 
malûmdur. Devlet adamları seviyesinde karşı
lıklı ziyaretler devam edecektir, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın Ok'un suallerine teker teker cevap 
vermeden önce Doğu ve Batı Avrupa 'memleket
leri arasında son zamanlarda münasebetlerin 
süratle ilerlediğini ve birkaç sene önce düşünül-
miyecek bir vüsat kazandığını bilhassa belirt
mek isterim. Bu inkişafın özelliği karşılıklı mü
nasebetlerde, bilhassa iktisadi alanda ideolojik 
engellerin artık kalkmaya temayül etmesidir. 
Şayanı dikkat olan nokta, Doğu Avrupa mem
leketlerinin Batıdan sermaye akımını kabul et
meleri ve buna tâlibolmalarıdır. Bildiğiniz gibi 
meselâ Batı - Almanya'daki Krupp Müessesesi 
Polonya ve başka Doğu Avrupa memleketle
rinde kurulacak çelik ve diğer bâzı endüstrile
re yatırımlar yapmaktadır. İtalya'daki FIAT 
Müessesesi Sovyetler Birliğinde yılda 700 000 
otomobil imal edecek tesisleri krediyle kurmak
tadır. Bulgaristan'da da birçok yabancı serma
ye tesisi şimdiden kurulmuş bulunmaktadır. 
Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki tica
ret ve kültür münasebetleri gün geçtikçe art
maktadır. Bütün bu sebeplerle siyasi görüş ay
rılıkları ve ideolojik farklar bugün diğer alan
larda milletlerarası münasebetlerin inkişafına 
mâni teşkil etmemektedir. 

Şimdi müsaade buyurursanız, suallere cevap 
vermek istiyorum. 

Birinci sualine vereceğim cevap şudur : 
Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimiz NATO 

Bakanlar Konsey i. bildirisinden çok evvel, Hü-
kümat progLiarnı çerçevesi ilcimde geliştirilmeye 
başlanmıştır. 

İkinci suale cevabı: Koınşûlariıiıız için teh
likeli 'bir* tahrik sayılacak he;1 türlü faaliyete 
Hiiıküımotoimız (müsaade 'etmemektedir ve etmi-
yeoektir. 

'•• "Üçüncü suale cevap : Sovyetler Birliği ile 
ilim ve isaınat .sahasındaJki mü naseb ti erimiz de
vam etmektedir. 

Üçüncü sualin ikinci kısmına cevabımız : 
•Sovyetler Birliğine bir ziyaret yapan teknik 
heyetimizin ekon/oımik projeler üzerindeki tet
kikleri olumlu Mr başlangıçtır ve müspet bir 
şekilde inkişaf 'etmektedir. 

Aynı «.malin üçüncü paragrafına cevabımız : 
Ekonomik ve ıticari ilişkilerimizin geliştirilmesi 
dış politikamızın başlıca hedeflerimden biridir. 
Dış .munasdbotlcrimizde bu faktör dalıma önem
lidir ve göz önünde bulundurulmaktadır. 

Dördüncü suale cevabımız : Romanya Dı
şişleri Bakanının ziyaretinden olumlu sonuçlar 
çıkması için gayret sarf edileceği tabiîdir. 

Suallere bu şekilde cevap verdikten sonra, 
Sayın Mustafa Ok'un da işaret ettiği gibi, 
NATO içinde bulunmanın şahsiyetli bir po
litika takibine mâni teşkil ötmediğini önemle be
lirtmek istiyorum. Bu nokta Hükümet progra
mında esasen ifade edilmişti. İcraatımız da ta
mamen bu istikâmette lolmuştur ve olmaya ener
jik bir şekilde devam edecektir. 

Yüksek Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar). 

2. — Eskişehir Milletvekili llayri Başar'm, 
tesbit ve ilân edilen hububat fiyatları ışığı al
tında, Hükümetçe izlenmesi gereken hububat po
litikasını ve özellikle dış alımlar konusunda 
çiftçimiz aleyhine olan durumu açıklıyan konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, gündem 
dışı, tcs'bit ve ilân edilen hububat fiyatlarının 
ışığı altında lıulbulbat politikası hakkında ko
nuşmak istemişsiniz. Buyurunuz Saym Başar, 
beş dakika içerisinde lütfediniz. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh
terem arkadaş lanın, iki gün .ovvel tesıbit edilen 
hububat fiyatları 'hakkında huzurlarınızı işgal 
ediyorum. 

Malûm olduğu üzere hububat fiyatları, Ha
ziran :ayı içimde, yaıni hububatın basad edileceği 
zamana yakın, teslbit ve İlân edilir. Halbuki 
hububat fiyatları, hububat eıkimiiınden evvel 
'bir politika içinde tevhit ve ilân edilecek olur
sa, memleketin bugün kendi (kendini besMye-
miyen durumuna ila bir çare olur ümidiyle 
huzurlarınızı işıgal ediyorum. 

Çok .muhterem arkadaşlar, hububat fiyatla-
rında ıherşeydcn evvel 'maliyeti nazarı itibara 
almak ıgayet tabiîdir. Bugün hububat, maliyet
leri mevzuunda, Türkiye'de, '.maliyetiyle .»atışı 
.anasında hemen hormen bir fark yok giu'dir. 
ıB'U heım'ün yeni teşklılâtla'naın Ziraat Odaları 
vasıtasiyle; ve hem de, Tarım Bakanlığı kanalı 
ile resmen teslbit edilmiş bir durumdan. Yani, 
(maliyetle satış .arasında esaslı bir far'k mevcut 
değildir. 

İkincisi; pliya'sa konjonktürü (bakımımdan 
hubuibat fiyatları 10 sene içlinde şöyle bir seyir 
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talkilbeder: .1906 da 30, 1965 de 76-- 78 kuruş 
ıgıibi Ibir seyir takibedcrken buna 'mukabil -istih
sale. tesir eden faktörler ve diğer emitialardaki 
durum, farzumumal bakliyat yüzde 271, sınai 
mc'batlıar yüzde 299, 'meyveler yüzde 3'60, gıda 
maddeıleri yüzde 340, madenler yüzde 420, 
inşaat malzemesi yüzde 353 ve ithalat madde
leri yitere 345 n'isbetimde bir seyir takibederek 
yükselmişlerdir. 

Hulbuihat fiyatlarının tesbitinde üçüncü 
mühim faktör: Hububat müstahsil mm raiMî 
'gelirden aldıkları aydır. Maalesef hububat 
müstahsili Türkiye'de en ıaz ve en düşük millî 
gelir payını almakta ve en az satım alma gücü
me sahibolam kütle oluşu dolayısiyle de hubu
bat fiyatlarının ehemmiyeti vardır. 

Hububat fiyatları, bir ziraat memleketi ol
duğu halde, 'kendi kendine yeter derecede hu
bubat istihsal edomrlyem Türkiye için birimden 
elde edilen mahsulüm ve verimim artırılması, 
topyekûn istihsalin aılırılmasiyle de ilgilidir. 
Hububat fiyatları .mevzuunda, hububatı cazip 
hale getirmek değil, diğeır mıahsullerle oran
tılı bir şekilde, birimden verimi artıracak bir 
şekilde hububat fiyatlarınım üzerimde ehemmi
yete! durulmak gerekir. 

Mühim bir faktör de : Hasad zamanımda 
esas desıteklenmiye muhtaç husus, köylünün 
elinden hububatın çıktığı zamanki fiyatla, 
aradan birkaç >ay geçtiği zamanki fiyat arasın
da muazzam bir farkın oluşudur. Bu fark -bil
hassa geçen seme buğdayda yüzde 15 i. 
arpada % 80 i bulmuştur. Hasat zamanı köy
lünün 45 kuruşa sattığı arpayı, üç ay sonra bir 
spekülâsyonla 80 kuruşa yine tohumluk olarak 
köylüye satılmaktadır. 

Hububat fiyatlarını tesbit ederken, üzerinde 
duracağımız bir mühim mesele de dünya mem
leketlerindeki hububat fiyatları üzerinde bir 
mukayese yapmaktır. Dünya memleketlerindeki 
hububat fiyatlarımı ithalâtçı veya kendi ken
dine yeter memleketlerle değil; bağlanmaya ça
lıştığımız Ortak Pazar devletleriyle mukayese 
etmekte büyük faydalar mülâhaza ediyorum. 
Şu günlerde Ortak Pazar memleketleri hubu
bat fiyatlarını artırmak için 'bir toplantı ha
lindedirler. Fransa 10 kuruş gibi, diğerleri 
de 3 - 5 kuruş gibi bir zammın üzerindedirler. 
P.enüz yapılmıyan bu zamma mukabil, hubu

bat fiyatları Ortak Pazar memleketlerinde va
sati yüz kuruş civarındadır. Efektif olan bu 
yüz kuruş, diğer taraftan bir Ortak Pazar 
müstahsilinin, köylü veya çiftçisinin bir . kilo 
buğdayına mukabil üç kilo kimyevi gübre al
ması; bizimse, 1,7 veya âzami 2 kilo gübre ala
bilmemiz; yine Ortak Pazar müstahsili bir çift
çinin veya köylünün otuz ton buğdayına mu
kabil alabildiği bir traktörü Türk köylüsü
nün ancak altmış ton buğday mukabili ala
bilmesi anlamına geliyor. Yine büyüklerle mukaye* 
se ediyorum; bir Ortak Pazar memleketi müstahsi
limin 70 ton buğday vererek alabildiği bir biçer -
döveri bir Türk müstahsilinin 140 ton hububat 
vererek alabilmesi gibi faktörler karşısında da 
hububat fiyatları istihsale tesir eden mühim 
ve ehemmiyetle üzerinde durulması icabeden bir 
faktör olarak karşımıza çıkar. Ayrıca kalkınma 
çabasında olan ve % 76 sı köylü ve çiftçi olan 
memleketimizin klâsik kalkınma yolu olan sa
nayie öncelik veren plânlaması karşısında hiç 
olmazsa tarımının kendine yeter bir seviyeye gir
mesi ve Türkiye ölçüleriyle sanayie muvazi, he-: 

nüz yapılamıyan tarım yatırımlarının nok
sanını da telâfi edebilmesi ve bugün üzerinde 
kalkınmamız bakımından ehemmiyetle durul
ması icabeden faktör olarak ortaya çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Başar bağlayınız lütfen. 
MUSTAFA BAŞAR (Devamla) — B-ığbyo-

rum efendim. .: , " 
Ve nihayet, PL 480 anlaşmasiyle Türk Parası 

olarak şimdiye kadar aldığımız ve kemdi kendi
mizi beslediğimiz hububatın bundan sonra 
döviz mukabili alınması durumuna da işaret 
etmek isterim. Türkiye'nin hububat fiyatları 
dolayısiyle Hükümetin hububat politikasını tes-
bit ederken bu politikayı da hububat politika
sını da Eylül sonunda Ekim ayından evvel 
ve hububatın ekiminden evvel ilân etmesi hem 
Türkiye'nin kendikendisini besler hale gel-, 

,mesi, hem birimden elde edilecek istihsalin. 
artırılması ve hem de esas olam, Türkiye'min 
temeli olan % 76 kütlenin kalkınması bakımın
dan üzerinde Hükümetin ve düşünürlerin 
ehemmiyetle durması icabeden bir mevzudur. 
Bunun için huzurlarınızı rahatsız ettim, say-
larımla efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadırdı 
ve Sayın Nazif Arslan; Ortaca'da alevî... sunnî 
ayırım dolayısiyle gündem. dışı söz istemiş:. 

— 95 — 
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lerdir. Ancak bu konuda bugün bir gensoru 
önergesi verilmiş olduğu cihetle, kendilerine 
söz veremiyeceğim. Bugün gensoruyu okutaca
ğım, dolayısiyle müzakere devam edecek. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somuncuoğ-
lu'na Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Şimdi Cumhurbaşkanlığı tez
keresi var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somun-oğ-
lu'nun dönüşüne kadar kendisine, Çalınma Ba
kam Ali Nali Erdem'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sun ay 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

4. — Polonya Halk Cumhuriyeti Meclis Di
vanı adına Millet Meclisi Başkanının Türk Par-
lâmentonsundan bir kurulu bu yıl Ekim ayı 
içinde Polonya'yı ziyarete çağıran mektubu. 

BAŞKAN — Polonya Halk Cumhuriyeti 
tarafından bir Parlâmento heyetinin dave
tiyle ilgili yazı ve bunun merbutu mektup 
var, onu okutacağım : Polonya Halk Cumhuri
yeti Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına 
atfen yazılmış mektubu okutuyorum : 

Pek Muhterem Bay Başkan; 
Polonya Halk Cumhuriyeti Meclis Divanı 

adına Türkiye Cumhuriyeti Parlâmentosunu 
temsil edecek olan bir heyeti bu sene Ekim 
ayı zarfında Polonya'yı ziyarete davet etmek
ten şeref duyarım. Heyetin başkanı eşi ile 
beraber gelirse büyük memnunluk duyacağız. 

Türkiye Senato ve Büyük Millet Meclisi 
Heyetinin ziyareti parlâmentolarımızın karşı
lıklı tanışmasına ve memleketlerimiz arasında 
dostluk münasebetlerinin derinleşmesine yar
dımcı olacağından samimî olarak eminim. 

Ziyaretin tarihi, heyetin şekli ve ziyarete 
ait bütün teferruatın diplomatik kanalla halle
dilmesini teklif ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 
Sayın Başkan. 

Czeslaw Wycech 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Müşterek Başkanlık Divanı 17 
Mart 1966 tarihinde yapılan toplantıda bu da
vete icabeti prensibolarak kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Mektup tasvibinize mahzar olduğu tak
dirde davetin kabul olunduğu Millet Meclisi 
Başkanlığınca diplomatik yoldan davet sahibine 
duyurulacak ve bunun için gerekli işlem yapı
lacaktır. 

Şimdi mektup muhtevasını Yüce Heyetin tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Gereği icra edilecektir. 
Milelt Meclisi Başkanlığı diplomatik yoldan 
Meclisin kararını bildirecektir. 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
alevilik ve Sünnilik üzerinde cereyan eden olay
ları benimsercesine Jcünimsedildert iddiasiyle 
Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/38) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan tara
fından verilmiş bulunan gensoru önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda 6 madde halinde arz ettiğim ben

zer olayların baş sorumlusu -olan Başbakan ve 
içişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesine uyularak gensoru açılmasına de
lâlet buyurulmasım saygılarımla istirham ede
rim. 

Ankara Milletvekili 
Hüseyin Balan 

Madde 1. — Ankara Altındağ'da din dersi 
veren öğretmen alevi! erin dinsiz olduğunu 
söyleyince itiraz eden alevi çocuğunu bayıltm-
caya kadar dövmüştür. 

Madde 2. — Ankara'da 4 sinemada birden 
gösterilen «Turist Ömer* filminin bir sahnesin
de kızkardeşi ile münasebette bulunan Ömer'e 
komiser rolündeki şahıs «Ulan sen kızılbaş 
mısın» sözünü söylemiştir. 

Madde 3. — İstanbul'da evlenen bir genç 
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17 günlük karısının alevi olduğunu öğrenince 
boği.rak öldürmüştür. 

Madde 4. —̂  Türkiye'de gayrikaımnl bir şe
kilde kurulan ve çalışan gizli deneklerin 
mezhep ayrılıklarını körüklediği, Alevî - Sünni 
mücadelesine önderlik yaptıkları şayien duyul
maktadır. 

Madde 5. — İmam - hatip ve müezzin kad
rolarının özellikle sünni köylere ver il d 'ği ve 
bunların bâzılarının mezhep tefriki yaptıkları 
bu suretle Alevî - Sünni çatışmasına sebebol-
dukiarı duyulmaktadır ve söyenmektedir. 

Madde 6. — Muğla'nın Ortaca bucağında 
arazi ihtilâfı bahane eden ve fırs&t bilen ci
var sünni köylüleri Fevziye Alevî halkına si
nemayı basmak suretiyle tecavüz etmişler; 
birçok alevî Türk ve bu arada buoak müdürü 
yaralanmıştır. Hâdisenin inkişaf edeceğini ve 
tedbir alınmasını rica eden Ortaca Belediye 
Başkanının telgrafına ne Başbakan ne de İç
işleri Bakanı kulak asmamışlardır, bu tutum 
karşısında sunni köylüleri daha da iler', gide
rek Fevziye alevî köyünü muhasaraya almış

lar, yollarını bozmuşlar, köprülerini yıkmış
lardır. Bu olaylar cereyan ederken Başbaka
nın seyahat rotası ve davranışlar dikaktleri 
çekmiştir. 

Elinizi çabuk tutun mânasına gelen bir tu
tum karşısında sunni köylüler büsbütün ge
mi azıya almışlardır. Bu defa tarlasında ça
lışan Fevziye köylü karı - kocaya saldırmış
la:', adamı koma haline getirip kar.sma da 
sıra ile tecavüz etmişlerdir. 

Bütün bu olayları âdeta benimsercesine kü
çümseyen ; Türkü Türk'e Müslümanı Müslümana 
düşman eden bu devranışları önlerniyen ve ha
yasızca , ahlâksızca vahşice işlenen tecavüz
leri inkâr ederek «Böyle bir şey yok» diyen 
Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesine uyularak gensoru açaıl-
masmı tekrar ehemmiyetle rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril-
mr. bulunan gensoru önergesi Yüce Meclis hu
zurunda okutulmuş bulunmaktadır. Gelecek 
birleşimde gündeme alınıp almmıyacağı konu
sunda müzakere açılacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

"i. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından serilen beşer 
üyeden kurulu Gerici Komisyon raporu. (1/160, 
2/U1) (S. Sayısı: 105) 

BAŞKAN — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kındaki kanun tasarısının müzakeresine devam 
ediyoruz. Komisyon lütfen yerini uîsm. 

Hükümet yerinde... 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarı
sının 17 nci maddesi üzerinde geçen birleşim 
müzakere cereyan etmiş ve yeterlik önergesi 
verilmek suretiyle madde üzerindeki mü
zakereler sona ermiş bulunmakta idi. Şimdi 
bu madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini okutacağım. 

Geçen birleşim okutulmuş olup da, bu bir
leşimde okutulmamış bulunan Sayın Hamdi 
Orhon tarafından verilmiş bulunan bir deği
şiklik önergesftü okutacağım. Onu takiben 

her önergeyi ayn ayrı Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. 

Saym Başkanlığa 
17 nci maddede yazılı fiiller âmme niza

mını yakinen ilgilendiren fiilerdir. Bu yüzden 
Cumhuriyet savcılarınca vukuunda fiile derhal 
el konulması zaruridir. Bu maksatla madde
nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Fıkra : Bu fiiller hakkında Cumhuriyet sav
cılarınca re'sen takibat yapılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri aykırılıkları 
sırasiyle teker teker okutup Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 17 nci madde için Hü

kümet teklifinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Nevşehir Gümüşane 

İbrahim Boz Sabahattnı Savscı 
İstanbul 

Kaya özdemir 
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BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Bir kere daha okutulsun 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen önergeler okunurken 
dikkatle dinliydim. 

(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz, Gü
müş ane Milletvekili Sabahattin Savacı, İstanbul 
Milletvekili Kaya özdemir'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — 17 nei maddede Geçici Komis
yonun kabul ettiği metin yerine Hükümet 
teklifinin metninin kabul edilmesi isteniliyor. 
Katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 nei maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Adamı 

Ali Karcı 

Çarşı ve mahalle bekçileri, sendika kurabi
lir ve kurulmuş sendikalara girebilir. 

Başkanlığa 
17 nei maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

Madde 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
kamu hizmetlerini aksatacak şekilde işten bir
likte çekil emiyecekleri gibi siyasi parti ve te-
şeküllere giremez siyasi faaliyette bulunamaz 
ve gerev yapamazlar. 

BAŞKAN — Komisyonı 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
LI (Burdur)— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa , 
Tasarının 17 nei maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

Madde 17 : Çarşı ve mahalle bekçileri sen
dika kuramıyacakları gibi kurulmuş serdika-
larc iştirak edemez, siyasi partilere gidemez, 
siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamaz
lar. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

15 , 6 . 1966 
Yüksek Başkanlığa 

17 nei maddenin -aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik 17 nei madde: 
Çarşı ve mahalle Ibeıkçileri işten birlikte 

çekilemiyecekleri gibi sendika kuramaz. Kurul
muş sendikalara iştirak edeımez, siyasi parti ve 
teşekküllere giremez, siyasi faaliyette buluna
maz ve ıgrev yapamazlar. 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •— Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 17 nei madde

sine aşağıdaki fıkranın müeyyide olarak eklen
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Samsun' 
.Şevki Yücel 

Madde 17. — 2. Birinci fıkradaki hüküm
lere riayet etmiyen bekçi hakkında disiplin ku
rulunca meslekten tarel cezası verilir. 

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

BAŞLI .(Burdur) —Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Traibzon Milletvekili Hamdi Orhun'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
OEÇlöI KOMİSYON (SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (iBurdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabuıl edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

17 nci maddede hiçbir değişiklik önergesi 
kabul edilmemiştir. Maddeyi yazılan ve oku
nan şekliyle aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.;. Kabul etmiyenler... Aynen kafoul edil
miştir. 

MADDE 18. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — 18 nci ımadde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşlarımızı okuyorum: Sayın Salih 
Yıldız, Sayın Nihat Diler, Sayın İsmail Boyacı-
oğlu, Sayın Arif Ertunga, Sayın Mustafa Uyar, 
Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Hamdi Orıhon, 
Sayın Ahmet Şener. Şimdi Kemal Nebioğlu da 
konuşma talebinde bulunmuştur. 

Buyurunuz Sayın Salih Yıldız... Yok mu 
©fendim?.. Yoklar. 

Buyurunuz Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tasarının 18 nci mad
desi çarşı ve mahalle bekçilerinin ticaret ve di
ğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamıya-
çaklarını öngörmüş vaziyettedir. 

'Muhterem arkadaşlarım, ımahalle ve çarşı 
bekçilerinin bu kanunun hükümlerine göre ala
cakları maaşların onları fakrü zaruretten kur
taran, çoluk çocuklarının ıgeçimlerini temin 
eden maaşlar almadığını hepimiz birlikte kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu vaziyetteki 
mahalle ve çarşı nekçileri kendi faaliyetleriyle 
birlikte: ıher hangi ıbir yerde, küçük ıbir kasaba
da veya şehrin bir kenar mahallesinde ziraatle 
meşgul olup kendi çoluk - çocuğunun infak ve 
iaşesini bu yoldan maaşiyle birlikte temin eder
lerken bunu yasakladığımız takdirde çarşı ve 
mahalle bekçilerinin. hırsızlarla elbirliği etme

sini temin etmiş olacağız, o sebeple bunların 
geçim imkânlarını ağırlattırmış bulunacağız. 
Hakikaten çarşı ve malhalle bekçilerinin tica
retle meşgul olmaları doğru değildir. Fakat, 
küçük bir kasabada, şehrin kenar mahallesinde 
ibir - iki tarlasını sürmek suretiyle çoluk çocu
ğunun geçimini temin ettiği 'takdirde bir çarşı 
mahalle bekçisini bundan menedersek doğrudan 
doğruya onun geçim imkânına en büyük dar
beyi indirmiş olacağız ve çoluk çocuklariyle bir
likte sefaletin pençesine 'bırakacağız. Onun için 
yalnız bu maddede, ticaretle meşguliyetlerini 
menedici bir şekilde bir hükmün olması gerek
mektedir. Bendeniz bu yolda bir önerge vere
ceğim, iltifat 'buyurmanızı istirham eder, teşek
kürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Bıoyacıoğlu, bu
yurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI BOYACIO&LU (Burdur) 
— Muhterem Başkan, saym milletvekilıleri; 
18 nci maddede, «Çarşı ve mahalle bekçileri ti
caret ve diğer kazanç ^getirici faaliyetlerde bu
lunamazlar.» denilmek suretiyle hakikaten ye
rinde bir hüküm getirilmiştir. Benden evvel 
konuşan arkadaşımızın izah ettiği şekilde tar
lasını süremez, oradan kazanç temin edemez, 
diye bir mâni hüküm yoktur. Bugün memurlar 
dahi ticaret yapamazlar ama, kendi tarlalarını 
sürmelerinde ve oradan bir kazanç temin et
melerinde bir mâni hal yoktur. Bu itibarla 
maddenin olduğu 'gibi kalbul edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Ertuniga, buyurunuz. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Saym Başkan, 
kıymeti! arkadaşlarım; Çarşı ve .mahalle bek
çileri /kanun tasarısınnn müzakerelerinde 18 nci 
maddede Nihat Diler arkadaşımız bir noktaya 
değindiler. Hakikaten (maddeyi okuduğumuz 
zaman «Çarşı ve mahalle 'bekçileri ticaret ve 
diğer kazanç getirici faaliyetlerde 'bulunamaz
lar.» 'derken insanın kafasında (bir tereddüt 
uyanıyor. Eblette 'bekçiler ticaret yapamazlar 
ve kazanç getiren işlerde ıbulunamazlar. Ama, 
acaiba çiftçilik 'buna dâhil midir, değil midirr 

veya böyle anlaşılır mı, anlaşılamaz mı? Bu-.. 
nun üzerine ibiraz eğilmek lâzımdır sanıyorum.. 
Çiftçiliği tarif eden 6964 sayılı Ziraat Odaları 
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Kanununun 4 ncü maddesi çiftçiliği «Arazide 
ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollariylc ne
bat, hayvan ve hayvan mahsulleri isıİLhsaliınde 
bulunmaya...» filân diye sayar. 

Şimdi, bir bekçinin, bilhassa bu büyllk şe
hirlerde olmaz ama, Türkiye'deki bilumum ka
sabalarda ve belediyesi olan bütün köylerde, 
Çarşı ve mahalle beke ile A istihdam edilen bü
tün yerlerde, hattâ büyük şehirlerin kenar ma-
halelelrinde dahi, bir bekçinin üç - beş dönüm 
bir meyveliği varsa bundan üç - beş sepet ka
yısı, meyva filân toplar da, pazara götürüp bir 
manava filân satarsa bundan bir kazanç Bağlı
yacaktır. Bu mâni midir buna? Veya bir bekçi, 
bir mahallenin bir tarafında 20 - 30 tnae tavuk 
beslerse, çoluk - çocuğunu geçindirmek için, 
mektep harçlıklarını çıkartmak için bunların 
yumurtasını satarsa, bir kazanç sağlarsa bu 
bekçiliğe mâni midir? Bunun üzerinde durmak 
lâzımdır. 

Öbür taraftan bilhassa köylerde 20 - 30 
tane zeytin ağacı vardır; hem nafakasını çıka
racak, hem de biriktirdiği bir kısımla evinin 
maişetini temtin edecektir. Veya arı kovanı 
kuracaktır, gayet normal bir şekilde 20 - 30 ta
ne 'arı .kovanı... Sabahleyin vazifeöine giderken 
biraz bakar ena, akşam da biraz meşgul olur, 
çoluk - çucuğunun nafakasını temin eder, sof
rasına biraz daha fazla yemek koyar, çocukları
nın tahsillerini temin eder. 

Bütün bu durumlar hakikaten bu madde
ye göre yapılabilir mi, yapılamaz mı? insanın 
kafasında tereddüt uyandırıyor. Bence Nihat 
Diler arkadaşım iyi bir noktaya temas ettiler. 
Eğer bü kısımları yapabilirse komisyon sözcü
sü burada izah eder de bu diğer kazanç geti
ren işler kısmına bu sayılan çiftçilik mesele
leri dâhil edilmez ise, o zaman mesele yoktur. 
Yok, şayet derse ki Komisyon, bunları da ya
pamaz bekçi, o zaman bendoniz kısa bir tadil 
teklifi veriyorum: «Çarşı ve mahalle bekçileri, 
çiftçilik hariç, ticaret ve diğer kazanç getirici 
'faaliyetlerde bulunamazlar» demek suretiyle 
«çiftçilik hariç» kelimelerini koymak suretiyle 
maddenin değiştirilmesini teklif ediyorum. Yok 
şayet derse ki Komisyon «Bir mahalle bekçisi 
karniyle ve çocuğuyla beraber tavuk bcsliyeİH-
lir, ineğine bakabilir, şu olur, bu olur» 'derse o 
zaman mesele biter, teklifimi geriye alırım. 
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Saygılarımı sunarım arkadaşlar, 'önergemi 
de ftıkdiim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlar 
hin önemi üzerinde durdular. Mâruzâtım gayet 
kısa olacaktır, metin sarihtir. Bu madde karşı
sında bekçiler her türlü ticari faaliyetten mem
nudurlar. Bahçelerinin mahsulünden tutunuz 
da, hayvanlarının mahsulüne varıncaya kadar 
satamazlar. İstihsal ve istihlâk kooperatifine 
giremezler, yapı kooperatiflerine giremezler. Bu 
metin budur. 

Metne bekçilerin hayatlarında bir ekonomik 
ferahlık yaratacak şekli verebilmek için mev
zuatı inceledim. Elimizde halen iki tane mevzu
at vardır. Biri, eski Memurin Kanunu : 788; 
biri de, malûmunuz olan Personel Kanunu : 
G57. Personel Kanununda, memurların ticaret 
yapması menedilmiştir. Ancak yapı kooperatifi 
gibi, istihlâk kooperatifi gibi yerlere girebilir
ler. Bunun dışında yapacakları işler meslek tü-
zükleriyle tesbit edilir, der. 

Şimdi bekçilerin bir meslek tüzüğü olmadı
ğına ve olamıyacağına göre bu iş açıkta kalı
yor. Eski Memurin Kanunu, 788 sayılı Memu
rin Kanunu, daha vazıhtır. Der ki; memurlar 
- ve bekçiler de hepsi dâhil içine - ticaretle meş
gul olamazlar. Ancak, ziraatle ve ziraate müta-
allik işlerle meşgul olabilirler.» 

Kabul buyurursunuz; şimdi, hemen bir mad
de hazırlamak kolay değildir; önergelerle he
men süratle... Bu 18 nci maddenin donuk şeyi
ni çözerek bu bekçi sınıfına da kendi ziraatleri-
ni ve kendi ziraatlerine taallûk eden hizmetleri 
tedvir edebilme imkânını verebilmek için gerek 
788 sayılı Memurin Kanununun ve gerekse Per
sonel Kanununun hükümlerinden faydalanarak 
bir metin tanzim ettim, onu okuyacağım. 

Okuyacağım bu ilk fıkra, 
Personel Kanunundan ilham alınarak yazıl

mıştır : «Bekçiler ticaretle iştigal edemezler; 
tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faa
liyette bulunamazlar.» Bu, Personel Kanunun-
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dan alınmıştır. «Yapı ve tüketim kooperatifle- I 
rine iştirak edebilirler» Yani istihlâk koopera
tiflerine. «Kendi arazilerini bizzat veya başka
ları eliyle işliyebilirler ve bu maksatla kurulan 
istihsal kooperatiflerine girebilirler.» 

Bunun mânası da şudur : Tasavvur buyu- j 
runuz ki, bunların pamuk, çay, fındık, tütün 
bölgelerinde küçük tarlaları vardır; bunlar çay, 
tütün, fındık, pamuk istihsal ederler ama, bun
lar bu gibi istihsal kooperatiflerine bugünkü 
hükümle giremezler. Girmelerini sağlamak için 
bu hüküm konmuştur. Demek ki, şu arz ettiğim 
metinle kayıtsız şartsız esnaf ve tacir olamazlar, 
ticaretle meşgul olamazlar. Ancak ziraat arazi
lerini işletebilirler; - ya kendi kendileri, ya baş
kalarına - bu amaçla kurulacak istihsal koope
ratiflerine girebilirler, istihlâk kooperatiflerine 
girebilirler, mesken edinmek için yapı koopera
tiflerine girebilirler. Bunun dışında her hangi 
bir faaliyette bulunamazlar. 

önergeyi arz ediyorum; tahmin ederim ki, 
komisyonun vazifesini de kolaylaştırması bakı
mından iştirak edilir ve metin vuzuh bulur. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şener? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Nebioğlu, 
buyurunuz efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, burada üzerinde 
durulması lâzımgelen esas nokta, Hükümet ta
sarısındaki maddenin şekliyle, komisyonun ge
tirişindeki şekildir. Hükümetin getirmiş olduğu 
18 nci madde aynen şudur : «Çarşı ve mahalle 
bekçileri vazifelerini aksatacak veya menfi yön
de etkileyici şekilde ticaret ve kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunamazlar.» demektedir. Bu
rada bekçilerin vazifelerini yapmalarında ak
satma mevzuubahistir bir, bir de menfi yönde 
etkileyip etkilemiyeceği mevzuubahistir. Hal
buki komisyonun getirişinde ise, tamamen bu 
faaliyetler menedilmektedir. Peki gerekçe ola
rak ne getirilmektedir? Gerekçesine baktığımız 
vakit ise, tasarının 18 nci maddesi «tatbikatta 
açıklık ve kolaylık sağlanması bakımından» 
denmek suretiyle gerçekten yeterli bir gerekçe 
de getirememiştir. Elbette çalışan kişinin göre
vini iyi yapabilmesi için çalışmasından gayri 
kalan süreleri içinde yeterli dinlenmesi lâzım

dır. Yeterli kültürü alabilmesi için çalışması 
lâzımdır ve yeterli uyku uyuması gereklidir. 
Komisyon bekçinin, görevinden başka bir işte 
çalışmasını düşünerek böylesine bir hüküm ge
tirmiş olabilir. Fakat, benden evvel konuşmak 
imkânını bulan sayın milletvekilleri de ifade et
tiler ki, çiftlik ve benzeri işlerdeki faaliyetlerde 
pekâlâ dinlenme vakti esnasında vakitlerini de
ğerlendirmek imkânını sağlıyabilirler. 

Küçük bir misal vermek üzere arz edeyim : 
Çay toplama saatleri sabah güneş doğmadan, 
güneş biraz yükseldikten sonra; yani, kuşluk 
vaktine kadardır. Bu süre içinde pekâlâ iki üç 
dönüm çayı bulanan bir bekçi, kendi eşine, ço
luk - çocuğuna yardımda bulunabilmelidir. Her 
ne kadar çiftlik yapıp, yapmıyacağı konusun
daki sorulan suallere sayın komisyon sözcüsü 
cevap vermemişlerse de, komisyonun getirişin
deki hüküm o kadar açık, o kadar katidir ki, 
böylesine bir faaliyette bile bulunması imkân
sız görünmektedir. Hükümetin getirmiş olduğu 
madde kabul edildiği takdirde benden evvel kor 
nuşma imkânı sağhyan sayın milletvekillerinin 
endişeleri ortadan kalkacağı gibi, gerçekten 
küçük imkânlar içerisindeki bir bekçinin din
lenme zamanını değerlendirmesi yönünden de 
gerekli imkân bekçilere verilmiş olacaktır. 

Meselenin başka bir yönü de, her ne kadar 
bu maddeyle bekçileri sayın komisyon üyeleri 
memur statüsünden daha öteden mütalâa etmiş
lerdir. Biraz evvel konuşan Sayın Orhon me
murların da istihsal kooperatiflerine girebilecek
lerini ve bâzı kooperatiflerle münasebetler ku
rabileceklerini ifade ettiler. Komisyonun getir
diği İ 8 nci maddeye baktığımız takdirde böyle
sine bir faaliyette bulunmak imkânından da 
bekçilerin yoksun olacağı ilk nazarda görülmek
tedir. 

Teklifim, Hükümetin getirmiş olduğu mad
denin aynen kabul edilmesidir. Bu konuda da 
bir önerge vermekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kır-
başlı, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın milletvekilleri kanu
nun 18 nci maddesi, şimdiye kadar bu tatbikat
la alâkalı bulunan ve bir nebze memurluk yap
mış veya uzaktan yakından bu işle alâkalı bu
lunan arkadaşlarımızın anlıyabileceği gibi ga-
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yet sarih, gayet açık, gayet vazıh bir hüküm ge
tirmiş bulunmaktadır. Biz burada bütün tefer
ruatı ile bu işin üzerinde durmak istemedik. 
Şimdi geçen celselerde de söylediğim gibi, Me
murin Kanunundan, yeni Personel Kanunun
dan ilham alınarak," oradaki prensiplerin ışığı 
altında bu' madde getirilmiş bulunmaktadır. 
Bunların tatbikatları meydanda iken «efendim, 
ziraat bunun içine girer mi, hayvancılık girer 
mi, arıcılık girer mi?» diye bu hususta Yüksek 
Meclisinizin dahi bir sürü tefsir kararları orta
da iken, münakaşa etmenin işi uzatmaktan öte
ye geçmiyeceği kanaatindeyim. Bu bakımdan 
«çarşı ve mahalle bekçileri ticaret yapamaz
lar...» «ve» geliyor ondan sonra; o da, esnaflık
la alâkalı hükümleri ihtiva etmektedir. Gayet 
tabiîdir ki, şimdiye kadar ki tatbikatında kendi 
arazilerini ekip dikebileceği, hattâ; başka biri
si vasıtasiyle ektirip diktirobileceği, hayvancı
lık da ziraatin içinde olduğuna göre hayvan 
besliyebileceği ve saire, ve saire... Bunların içe
risindedir. 

Şimdi şöyle bir kaziyeden hareket ettiğimiz 
takdirde, niçin bu hüküm konmuştur? Efendim, 
bu hükmün konmasının sebebi, vazifeyi aksat
maması, esas vazifesi dışında diğer kazanç şe
killerine meylederek vazifesinde bir aksaklık 
doğurmamasını teminen... Yani, esbabı mucibe 
budur. Dünyanın her tarafında da aynı esbabı 
mucibcyle hükümler konulmaktadır. Ama es
babı mucibeyi dahi maddenin, içine koymak bil
miyorum ne dereceye kadar isabetli olur? Bu
radan zabıtlara geçen ifademizle diyoruz ki, es
ki Memurin Kanununun 8 nci maddesi, yeni 
Personel Kanununun 28 nci maddesi kapsamı
nın ışığı altında bu madde düzenlenmiştir; is
tihlâk koperatiflerine dahi girebilirler, kendi 
arazilerini işliyebilirler, ziraat bundan istisna 
edilmiştir. Ziraat ve ziraatin icabettirdiği hay
vancılık, arıcılık ve saire bunların içine dâhil
dir. Bu bakımdan bizce tereddüde mahal yok
tur. Yalnız burada bir arkadaşımız «vazifeleri
ni aksatâcaik veya menfi yönden etkileyecek...» 
diye bahsettiler. Efendim, bunun ölçüsünü bul
mak bizim memleketimizde ve hattâ diğer yer
lerde dahi zordur. Zamanla da değişebileceği 
gibi, bölgelere göre de değişebilir. Bu kıstastan 
sarfınazar ederek; komisyon, (çarşı ve mahalle 
bekçileri ticaret ve diğer kazanç getirici faali
yetlerde bulunamazlar) demek suretiyle işi hal

letmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan maddenin 
aynen kabulünün isabetli olacağı kanaatiyle 
hürmetlerimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz kısa 
bir soru sorunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sayın sözcü istihlâk kooperatiflerine gire
bileceklerini ifade ettiler, istihsal kooperatifle
rine girip girmiyeçekleri hakkında bir beyanda 
bulunmadılar. Cevap lütfederler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Efendim, buradaki şey, 
istihsal koperatiflerine de girebilecekler; ta
rımla alâkalı olduğu takdirde. 

BAŞKiAN — Sayın Orhun siz sual sormak 
is t emiş tilmiz ? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Hayır efen
dim, benıdeniz verirseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu buyu
rumuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
meşaleyi iıkti yönde mütalâa etmek lâzım. Biri
si ticaret yapıp yapmaması, diğeri ilse kazanç 
getirici işlerle uğraşıp, uğraşmaması .'keyfi
yetidir. Hükümetin getirmiş olduğu teklifte ibu 
liki mevzu da ele alınmış ve «vazife! enini aksa
tacak veya mıcui'î yönde oiikiliyecek sekilide ti
caret ve 'kazanç, getirici faaliyette .'bulunmuş
lar.» denilmektedir. Bunun tersi, «vazifelerini 
aksatımyacak sekilide ticaret ve diğer (kazanç 
geıtinici işler yapabilir» hükmü 'vardır. Komis
yonun (getirmiş olduğu trfkliiîtc ıbunlıarın tiarna-
an•em tersi; vazi Belerini aksatacak «eklide ol
sun veya olmadın İbu ticarî veya diğer kazanç 
güiiııkü çalı sımaları sureti kafiyede yasakla
mıştır. Bu hüküm, kanun 'maddesi komisyonun 
tedvin .ettiği şekilde kabul edildiği takdirde 
o zammın sair hizmetleri, 'diğer kıazane getirici 
faaliyetleri bir (bakicinin yapmasına imkân kal
mam aktadır. Meseleyi bu şekilde ikiye ayırıp; 
birisi, Hakti metim getirdiği görüşü kabul etmek 
lıâzMiıgeliyor; •diğeri -ide, .komisyonun görüşünü 
kabul etmek lâzımTgeliyor. Burada, Çarşı ve ma
halle ıbekdllerti ticaret yapamazlar. yapmama
ları lâzımıdır ve esasen bunun böyle de olması 
ieabediyor. Çünkü Jbizirn Memurin Kanunu cid-, 
dî mevzularda çalışan, hizmetlilerini hepsinin ti-
oanetle uğraşmasına imkân ve cevaz vermemek-. 
tedir. 
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İkinci 'kısım: «Vazifelerini 'aksa.ta.eak veya 
'menfî yönde 'Ctkile'yecelk şekilde kazanç. ge
tirici diğer faaliyetlerde ıbulunn.m.adiar» lıiik-
nıünü koymıakta fayda vardır. 

Şu bale göre, Hükümetin teklifinden j ikin- ; 
ci 'kısmı almak lâzımıdır. Ya nü, vazifelerini ak- ; 
.satacak veya menfi yönde etkileyecek şeklîde ; 
kazanç getirici diğer faaliyetlerde bulunanıa?;- \ 
lar» hükmünü olduğu .gibi Im'hul 'etmek lâzım. • 
Ticaret mevzuunda da komisyonum kaydını al- j 
inak lâzımdır. Ve bunun her ikisini birleştir- j 
diğimiz (takdirde böndeniz bir takrir hazırla- j 
dini. .«(Jarşı ve ımahialle bekçileri ticai'et yapa- | 
ınazlar ve vazifelerini .aksatacak veya menfi 
yönde ctkileyecelk .şekilde kazanç getirecek 4i-
ğer faaliyetlerde bulunamazlar» şeklinde mad
de değişirse daha isabetli lolıır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 18 nci | 
nıaddc 'üzerinde Sayın Diler, .Sayın Boyaeıoğ- I 
lu, Sayın Ertu'iiga, Sayın Urlum, Sayın Nebioğ- ! 

lu ve Sayın Kösooğlu konuşmuşlardır. Bu 
•arada Komisyon da konuşmuş bul ummaktadır. 
Bu madde ile ilgili bir yeterlik önergesi vardır. 

ORHAN BlttGİİT (İstanbul) — lYterlik 
'aleyhinde söz istiyorum efendi/n. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GEI 

6. — Hükümetin resmî davetlisi olarak mem
leketimize gelmiş olan Hindistan Turizm Ba
kam Ekselans Taleyar Han'ın görüşmeler sıra
sında Meclisi ziyareti dolay isiyle Başkanlıkça 
kendisine «Hoş geldiniz» denildi. 

BAŞKAN —• Sayın 'Birgit bir dakikanızı 
rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Na'-zıui Özoğul, Saym 
Kesit Ülker, Sayın Haindi .Orlıon Sayın Orhan 
Birglt söz sıııasınıa kayıdölunmuşlardır. öner
geyi okutuyorum. . 

: . Sayın Başkanlığa 
' 18 nci maddenin kifayetini >arz ve teklif 
; ederim. 
1 Yozgat 
| Turgut Nizamoğlu 
I 
I 

i BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Birgit, ye-
i terliğin ^aleyhinde. 
| 

ORHAN ıBlliGİT (kstaııibnl) — Muhterem 
arkadaşlarım; bekçileri ilgilendiren öne milli bir 
İkamın tasarısı üzerinde görüşüyoruz. Madde
ler ilerledikçe görülüyor iki, bu konuda beıkçi 

| vatandaşlara yardımcı olma isteği Hükümete 
I ve Komisyon üyelerine ne kadar .haklini olunsa 
! olsun, birtakım teknik •ç.ıknıiazlar yüzümden bu 

vatandaşlara yau'dım vs hayır yapılsun, bir fca-
nurı İçerisinde bunların çalışma düzenleri tesıbit 
'edilsin, denirken bilâkis iyi illiyetle de o-lsıa, 
bunların aleyhinle birtakım hükümler vazedi
lecektir. 

TEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Muhterem arkadaşlarını, Hükümeti'mizin 
resmî davetlisi olarak yurdumuza gelmiş bulu-
ııan Hindisitan Tunlzım Bakanı Ekselans T.ale-
yer Han su anda Meclisimizi şm'e fleııd irim dişler
dir. Kendilerine yine sizleıİhı -adına hoş geldi
niz derim. (Alkışlar). 

Buyurun Sayın Bıirgit. 

İŞLEE (Devamı) 

beldelerde iki bin .nüfuslu topluluklarda ku
rulan bir teşkilât içinde bu bekçinin çeşitli ha
sımları var. Şıu işi yaptı, bu işi yapmadı, de i İken 
komisyon sözcüsü >o gün ne şekilde konuşmuş
tur. O beldedeki bekçinin âımü ilmin bunu bilme
si kolay değildir. Madde üzerinde görüşelihn 
ki, vuzulhlandıra.lım, Ko'müsyonu ikna edelim. 
Gelenek halinde görülüyor, komisyon bir şeye 
katilniadı mı umumiyetle Meclislerde de kabul 
edilmiyor; ki bu öteden beri böyledir. Hiç ol-
nm'zs-a, isayın Komisyon süzoüsü 'vuzuha varsın 

>3 — 

5. _ GÖRÜŞÜLEN 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Madde .as
lında Hükümet tarafından 'müesseseni ıı yara
rına ıbir şekilde getirilmiş, komisyonda nıuğlak 
bir hale sıokulmuş ve komisyonun öngördüğü 
şekilde kauuınlaşacalk 'olunsa işin içinden çık
mak kolay olmıyacak. Her ne kadar »ayın ko
misyon isıözcüsü .geldi, burada zabıtlara tescil 
'ettirdi ki, şu ticaret sayılacaktır, şu sayılmı-
caktır, §u faaliyeti yapacaktır, şunu yap.amıya-
Gaktır... 

Değerli iarkadaşlanın, il s m uları içindeki 
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ve bize yardım etsin. Hükümet tasarısını bu 
18 nci maddeyi aynen kabul edersek daha kris-
talize olacak iş. Bir adama yardım edelim der
ken adamın elini kolunu bağlıyacağız; 250 - 300 
lira veriyoruz, bir beldede tarlasında bahçe
sinde çalıştı, şu kooperatife girdi, girmedi, ço
cuğunu çalıştırıp nezaret ederken vay bu işi 
yapıyordu filân derken adamın ekmeğiyle oy
nanacak. 

Bu bakımdan yeterliği kabul etmiyelim. Bu
nu rica ediyorum veyahut komisyon, Hükü
met teklifine rücu edecekse yeterliği kabul 
edelim. Ben maddenin üzerinde görüşülmesini 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ye
terlik önergesini Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Eabul edenler... Kabul etmiyeuler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

18 nci madde ile ilgili olarak verilmiş bu
lunan önergeleri aykırılık sırası ile okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
18 nci madde olarak Hükümet tasarısının 

•aynen kabulünü iarz ve teklif edenim. 
Edirne 

Nazmi Özoğul 

Millet Meclisıi Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı

nın 18 nci maddesinin Hükümet teklifi şeklin
de kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kocaeli Sinop 
Sedat Akay Hilmi İşgüzar 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 nci 

•maddesinin Hükümet tasarısındaki şekli ile 
kabulünü arz ve teklif edenim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu . 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçiler kanun tasarısınn 18 nci maddesi

nin Hükümet teklifi olarak oylanmasının ve 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden ötürü 18 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ham di Orhan 

MADDE 18. — Bekçiler ticaretle iştigal 
edemezler. Tacir veya esnaf sayılmalarını ge
rektirecek faaliyetlerde bulunamazlar. 

Yapı ve tüketim kooperatiflerine iştirak 
edebilirler. Kendi arazilerini bizzat veya baş
kaları eliyle işletebilirler ve bu maksatla ku
rulan istihsal (istihlâk) kooperatiflerime gire
bilirler. 

Sayın Başkanlığa 
18 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini rica ederim. 
Saj'gılarımla. 

İzmir 
Arif Ertunga 

MADDE 18. — «Çarşı ve mahalle bekçileri -
çiftçilik hariç - ticaret ve diğer kazanç getirici 
faaliyetlerde bulunamazlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulan 18 nci maddenin sonuna aşağıda

ki fıkranın eklenmesini .arz ve teklif .ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

2. — Ziraat ve hayvancılık müstesnadır. 

Sayın Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri ticaretle iştigal 

edemezler şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddeden «ve diğer kazanç getirici» 

ibaresinin çıkarılmasını arz ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin «Çarşı ve mahalle bekçileri 

ticari faaliyetlerde bulunamazlar» şeklinde 
değişikliğini arz ve talep ederim. 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileni ticaret yapamaz

lar ve vazifelerini aıksatacak veya men ili yönde 
•etkileyecek şekilde kazanç getirici diğer faali
yetlerde bulunıaımazlar. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

ARİF E R T U N G A (İzmir) — Sayın Baş
kan Komisyon sözcüsünün bekçiler ıkcaıusun-
da verdiği izuhat beni tatmin ettiği için öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki efendim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım; önergeleri 

aykırılık sırası ile teker teker okutacağım, te
ker teker oyunuza sunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Nazmi Öz-
oğul, Sayın Kemal Nebioğm ve Sayın Hilmi 
İşgüzar ile Sayın Sedat Akay in müştereken im
zalamış bulundukları diğer önerge ve Sayın Ül
ker tarafından verilmiş bulunan diğer önerge 
hepsi de aynı mahiyette ve 18 nci madde de Hü
kümet teklifinin kabulünü öngörmektedir. Bu 
sebeple müsaade buyurursanız bu her dört öner
g e c e aynı esası vaz'etmış olduğuna göre birlikte 
oya koyacağım. 

18 nci madde de arkadaşlarımız tarafından 
verilmig bulunan ve bu maddenin Hükümet tek
lifindeki metin olarak kabulünü öngören öner
geleri oyunuza sunacağım. Komisyona 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etnnyen
ler... Bir daha oylamıya mecbur kalacağım : IJÛL-
fen kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyen
ler.. Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. Diğer 
önergeyi okutuyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Diğerlerine lüzum yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz da orasını 
Riyaset takdir etsin; diğerlerine lüzum var mı, 
yok mu? 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce okutmuş 
bulunduğum değişiklik önergelerini aykırılık
ları itibariyle bir sıraya koyduk ve bu sıra dâ
hilinde oylamaya sunduk. Kabul edilen önerge 
en aykırısı olması itibariyle artık diğer önerge
ler üzerinde yeni bir işlem yapılmasını Riyaset 

uygun bulmamaktadır. Bu sebeple şimdi Ko
misyona soracağım : Filhal katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O halde 18 nci 
maddeyi Hükümetten gelen metin halinde oku
tuyorum. 

MADDE 18. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
vazifelerini aksatacak veya menfi yönde etkili-
yecek şekilde ticaret ve kazanç getirici faaliyet
lerde bulunamazlar. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi bu şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
ycnlcr... Madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — Çarşı ve mahalle bekçileri

nin vazifcleriyle ilgili olarak riayet etmeleri ge
reken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikle belirtilir. 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensup
larına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Ssayın 
Nihat Diler ve Sayın İsmail Boyacıoğlu şu ana 
kadar söz istemişlerdir. Buyurun Saym Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 19 ncu mad-
lenin 1 nci fıkrası Hükümetin tekliiinde de, 
ivomisyonun teklifinde de aynıdır. Ancak 2 nci 
ûkrada «Bunlar hakkında özel idare personeline 
uygulanan disiplin hükümleri uygulanır» deni-
/ Ü ; , Hükümetin teklifinde. Geçici Komisyonun 
teklifinde ise, «Bunlar hakkında emniyet teş
kilâtı mensuplarına uygulanan disiplin hüküm
leri uygulanır.» Bu ik.si tamamen birbirine zıt-
ar. Hükümetin teklifinden niçin ayrılmıştır Ko
misyon 'I Sebebini ben araştırdım gerekçede yok
tur. Komisyonun bu hususu açıklamasını istir-' 
ham ediyorum. Esasen mahalle ve çarrîji bek
çileri malî yönlerden birinci maddenin hükmü
ne göre özel idareye bağlı bir teşkilât haline gel
miştir. Yine tasarının ikinci maddesinin hük
müne göre de, doğrudan doğruya emniyet teş
kilâtına bağlı vaziyete gelmiştir. Yalnız özel 
idare personeline uygulanan disiplin hükümleri 
burada tatbik edilirse emniyet teşkilâtı men-
suplariyle ilgili vazifeleri yerine getirmemeleri 
halinde bu disiplin hükümlerinden mahrum kala
caklardır. Yine emniyet teşkilâtı mensuplarına 
uygun disiplin hükümleri tatbik edilir fakat, 
malî bakımdan bağlı oldukları özel idare perso-
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neline uygun disiplin hükümlerine riayet et
medikleri takdirde o zaman da boşlukta kalacak
lardır. Bu iki zıt durumun neden ileri geldiğini 
Sayın Komisyon Sözcüsü açıklasınlar. Her iki 
yönü itibariyle de mahalle ve çarşı bekçileri hem 
özel idareye, hem de emniyet teşkilâtına bağlı 
oldukları için, özel idare personeline ve em
niyet teşkilâtı mensuplarına uygulanan disiplin 
hükümleri uygulanır, şeklinde maddenin düzel
tilmesi gerekmektedir. Eğer bizi tenvir edici 
mahiyette beyanda bulunurlarsa ben bu yolda 
bir değişiklik önergesi vereceğim. İltifat buyur
manızı istirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Muhterem arkadaşlarım, madde gayet yerin
dedir. Benden evvel konudan arkadaşımın te

reddüdü yerinde değildir. Çünkü, kanunumuz ma
lî yönden, gelirleri toplama yönünden özel idare
ye bağlanmıştır; halbuki vazife yönünden tama
men zabıtaya yardımcı bir teşkilâttır . Bu se
beple disiplin yönünden yani görevlerini ifa et
tiği sırada uğrayacakları vazifeyi ihmal, vazife
yi suiistimal gibi hareketlerinden dolayı zabıta
nın tabi olduğu nizamnameye ve disiplin cezala
rına tabi olması gerekir. Bu itibarla madde ye
rindedir, kabulü iktiza eder. Hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü buyurunuz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 19 ncu maddenin 2 nci 
fıkrası gerek Hükümetin teklifinde ve gerekse 
Komisyon raporunda tamamen birbirlerine zıt 
iki hüküm ihtiva etmektedir. Bu hükümlerin 
hangisinin kabul edilmesi icabeder hususunu 
ben kendi kanaatime dayanarak arz etmek isti
yorum. 

Bekçilerin görevleri nazara alınarak mı, yok
sa kadrolarının durumuna göre mi disiplin ce
zaları verilmesi hususu göz önüne alınarak buna 
göre mi hükmün kabul edilmesi lâzımdır. 

Benim kanaatime göre 13 ncü madde bekçi
lerin kadrolarının tâyin ve tesbiti, düzenlen
mesi il genel meclisi üyelerine bırakılmış oldu
ğuna göre, bu kadroya göre tâyin edilen bir 
memurun da o kadronun tanzim edildiği mü
essesede ve o memurun kadrolarına aidolan di
siplin cezalarına göre ve bu hükme tabi olmaları 

icabeder. Binaenaleyh, aynı kadroda bulunan 
bir memurun bu teşkilâtla ilgili olmıyan diğer 
bir statüye göre ceza görmesi, disiplin ba
kımından cezaya tabi olması hukuk kurallarına 
uygun düşmez. Bu itibarla bir sırayı takibet-
mesi bakımından kadroya uygun olarak tanzim 
edilen disiplin hükümlerine bekçilerin tabi ol
ması icabeder ve bu sebeple Hükümetin teklif et
tiği şekilde maddenin kabulünü teklif ediyorum. 
Bu hususta bir önerge veriyorum. Yüce Mec
listen kabulünü arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN —. Sayın Ertuııga, buyurunuz 
efendim 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Kıymetli arka
daşlarım; bu 19 ncu maddenin müzakeresi es
nasında gördük ki, bâzı arkadaşlarımızda te
reddüt uyandırmıştır. Şimdi maddenin 1 nci 
paragrafında çar§|i ve mahalle bekçilerinin va
zifeleri ile ilgili olarak riayet etmeleri gereken 
hususlar, Bakanlıkça hazırlanan bir yönetme-
likto belirtilmesi uygun görülmüştür. Bu, ye
rinde bir husustur. Elbette Bakanlık hazırlıya-
cak, açıkta kalan birçok hususları bu yönetme
likte tesbit edecektir ve böylece mahalle bekçi
lerinin çalışmaları bir düzen içinde mütalâa 
olunacaktır. 

İkinci paragraftaki arkadaşlarımın tereddüt
lerini izale etmek için şunu ifade etmek iste
rim. Bir defa Hükümetin getirdiği tasarının 
ikinci paragrafında, «Özel idare personeline uy
gulanan disiplin hükümleri uygulanır» diyor. 
Ama bunu Komisyon bir değiştirme yapmak su
retiyle «Emniyet teşkilâtı mensuplarına uygu
lanan disiplin hükümleri uygulanır» diyor. Ar
kadaşlar bu tasarı, geldiği gerekçesinde de ga
yet güzel ifade edildiği gibi, yalnız bütçe bakı
mından özel idarelere bağlanmıştır. 

Bakınız gerekçede ne diyor : 
(Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtı gelir 

ve giderlerinin mahallî kamu tüzel kişileri ara
sında durumu en müsait ve mütekâmil olarak tes
bit edilen il özel idareleri bütçesi içinde gösteril
mesi esası alınmıştır.) denilmektedir. Binaena
leyh özel idareye bağlantısı yapılması gereken kı
sım sadece bütçe bakımındandır. Halbuki, bekçi
lerin disiplin meselesi ile gereken hükümlerini 
uygulanmak esası da, zannediyorum ki, genel za
bıta kuvvetlerine yardımcı olması itibariyle, ta
mamen emniyet mensuplarına uygulanan hüküm-
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lerle teslbit edilmesi gerekir. Binaenaleyh, Komis
yonun değiştirdiği şekil bence yerinde bir dav
ranıştır. Bu şekliyle maddenin ikinci paragrafı, 
«Bunlar hakkında emniyet teşkilâtı mensupları
na uygulanan disiplin hükümleri uygulanır.» 
kısmı yerindedir ve bu maddede de Komisyonun 
görüşünün kabul edilmesini istirham ediyorum. 
Saygılarımı sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın özoğul, buyurunuz. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, bekçilerin 3 ncü maddedeki vazi
felerini tetkik edersek, Komisyonun getirdiği 
maddenin uygun olduğu meydana çıkar. 8 ncü 
maddede 20 küsur madde ve paragraf halinde 
olan bunların vezaifinıi sayıp da sizin zamanınızı 
almak istemem. Binaenaleyh, kısaca özel idare 
personeline üçüncü maddedeki, yani bekçilere 
vazife olarak verilen vazifeler özel idare memur
larına verilmediği için ve bunlara doğrudan doğ
ruya Polis Vezaif i Kanununa uygun olan vazi
feler verildiğinden Sayın Komisyonun getirdiği 
metnin kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, buyurunuz. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 19 ncu madde
nin ikinci fıkrası, birinci fıkranın tabiî bir de
vamı şeklinde göze çarpmaktadır. Çünkü birinci 
fıkrada, çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleriy-
le ilgili olarak riayet etmeleri gereken hususlar 
tâbiri bahis konusu olunca, bumun tabiî neticesi 
olarak, bunlar hakkında tatibik edilecek hükmün 
de emniyet teşkilâtı mensuplarına uygulanan di
siplin hükümlerinin olması gayet tabiîdir. Hü
kümet teklifinde 19 ucu maddenin birinci fıkrası 
ile ikinci fıkrası esastan çelişmektedir. Bu 19 ncu 
maddenin birinci fıkrasında, çarşı ve mahalle 
bekçilerinin vazifeleri ile ilgili olarak riayet et
meleri gereken hususlar İçişleri Bakanlığına 
bağlanıyor. Bunlar hakkında tatibik edilen disip
lin hükümleri ise özel idarelere bağlanıyor ki; 
malî yönle, idari yön burada tamamiyle biribiri-
ne karşı bir duruıma düşmüş oluyor. Bu bakım
dan Geçici Komisyonun kabul ettiği 19 ncu mad
denin gerek 1 nci fıkrası ve gerekse 2 nci fık
rası itibariyle yerindedir ve değiştirilmesine lü
zum ve zaruret yoktur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kır-
başlı, konuşacak mısınız efendim? Yok. Başka söz 
istiyen de yoktur. Komisyon da konuşmak arzu-

j sunu izhar etmiyor. («Komisyon konuşmak isti
yor», sesleri) Buyurunuz Sayın Kırbaşlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşla
rım, 19 ncu madde üzerinde en önemli nokta, 
Hükümetin getirdiği teklifle, Komisyonumuzun 
tadilât teklifi üzerinde olmuştur konuşmalar. 
Bu bakımdan beın yalnız bu noktayı izah edip 
sözlerime nihayet vereceğim. 

Şimdi Bekçi Teşkilâtını vazife itibariyle em
niyet teşkilâtımın yardımcı bir kuvveti olarak ge
çen maddelerde kabul ettik. Diğer taraftan sicil 
noktai nazarından polise ve emniyet teşkilâtına, 
bulunmıyan yerlerde de jandarma komutanına 
ve mülkiye âmirine bunları bağladık. Hal böyle 
olunca, vazife ve sicil itibariyle katiyen bir alâ
kası bulunmıyan özel idare memurlarının tabi 
olduğu statü içerisinde kendilerinin mütalâa 
edilmelerine ve bu bakımdan da onların tabi ol
dukları disiplin cezalarına tabi olmalarına im
kân olmadığı aşikârdır. Kaldı ki, gördükleri va
zife itibariyle ayrı olacakları için maddi bakım
dan tatibikatta bir yetersizlik olacaktır, özel ida
re memurlarının işlediği suçla, bir bekçinin işle
diği suç arasında vazife itibariyle gayet tabiî 
fark olacağı için aynı Jıükümlerin değişik vazi
feler gören şahıslara tatbik edilmiyeoeği de aşi
kârdır. Bu bakımdan, emniyet mensupları hak
kında uygulanan disiplin cezalarının bunlara 
mümasil vazife gören bekçi teşkilâtına da uygu
lanması zaruretinden doğma bir değişiklikten iba
rettir, ikinci fıkra. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok Bu 
madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan önerge
leri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 ncu maddenin Hükümetin teklif ettiği şe

kilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Hasan Ünlü 

Sayın Başkanlığa 
19 ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
Madde 19, — Fıkra 2 : 
Bunlar hakkında malî yönden özel idare; 

meslekî yönden emniyet teşkilâtı mensuplarına 
uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Aykırılıkları itibariyle ve sıray
la okutuyorum. 

(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlünün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmlycnlev... önerge reddedilmiştir. 

D iğe;' önergeyi, okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önergc-

>si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenle:*... Reddedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1.9 nen madcb tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• 19 ncu maddeyi yazılan ve oku

nan bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... E tm iyenle:*... Aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri. 
iş ton çıkarılmalarını gerektiren bir suç işledik
leri takdirde atanmalarındaki usule göre işten 
çıkarılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz. Sayın 
Diler bütün maddelerde birinci... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri. 

20 nei maddenin Geçici Komisyon değiştirisi 
aynen şöyledir: «Çarşı vo mahalle bekçileri iş
ten çıkarılmalarını gerektiren bir s*uç işledikleri 
takdirde atanmalarındaki usule göre işten çıka
rılırlar.» Buraya kadar kanunun bütün metin
lerini tetkik ettiğimiz zaman, işten çıkarılmala
rını gerektiren her hangi bir maddeye tesadüf 
etmediğimize göre, maddede bir vuzuhsuzluk var
dır. Ancak altıncı madde çarşı ve mahalle bek
çileri alınırken birtakım niteliklerim bulunması
nı şart koşuyor, (Eğer bu şartlardan her hangi 
birisini ihlâl ederse, ancak işten çıkarılırlar.) 
şeklinde maddeye vuzuh verilmiş olsaydı daha 
iyi bir anlam kazanacaktı. Bu yöniylo madde vu
zuhsuzdur. Çünkü işten çıkarılmasını gerektiren 
husus bu maddelerde açıklanmamıştır. Yalnız 

j çarşı vo mahalle bekçileri vazifeye atanırken han
gi sıfatları, hangi hususiyetleri haizdir, bu mad
dede ayrı, ayrı tasrih edilmiştir. Bu 6 ncı mad
dede tasrih edilen suçlardan birini işledikleri 
takdirde o zrman vazifelerinden çıkarılırlar sek
ilinde maddenin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu 
yolda bir önerge vereceğim, kabul buyurmanızı 
istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Saym Kodamanoğlu, buyurun 
ı efendim. 

I NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Saym 
I arkadaşlar, 20 nei maddede arz edeceğim şekil

de bir düzeltmenin yapılmasında fayda görmek-
j teyim. Bu hususu özellikle Komisyonumuzun dik

katine arz ederim. 

j 20 nei maddede deniyor ki, çarşı ve mahalle 
bekçileri işten çıkarılmalarını gerektiren bir suç 
işledikleri takdirde atanmalarındaki usule göre 
işten çıkarılırlar. Bunların atanmalarındaki usul 
nedir? 8 nei maddede görüyoruz; en büyük mes-

! lökî âmir inha edecek, kaymakam veya valinin 
[ tasdiki ile de atanacaklardır. Esasen bir bekçi-
i nin işten çıkarılmasını icabottirecek bir suç iş-
| leyip işlemediğini kim tesbit edecek? Hiç şüphe-
| siz en büyük meslekî âmiri ve dolayısiyle mül-
'• kiye âmiri olan kaymakam ya da valilerdir. Bu 
j takdirde hem suçu tesbit edecekler, hem de yar-
J gı mercii olarak, evet, bu suçu işlemiştir, vazi-
i fesinden atılmalıdır, diyecekler. Yani hem dâva-
I cı, hem de hâkim olacaklardır. Bu bekçilerimizin 
i meslek hayatını teminat altında bulundurmak 
I bakımından sıkıntılı tatbikata meydan verebilir. 
; özellikle siyasi hayatımızın birtakım hususiyet-
I leri hatırlanırsa meslekî âmir olan emniyet âmiri 
• ile kaymakam üzerinde do birtakım bekçileri tas-
i fiye etmek yönünden yersiz baskılar da olabilir. 
i Bütün bu mahzurları giderebilmek amaciyle 
! bendeniz 20 nei maddenin şu tarzda değiştiril-
; meşinin uygun olacağı kanaatindeyim. «Çarşı ve 

mahalle bekçileri işten çıkarılmalarını gerekti
ren bir suç işledikleiii takdirde il polis divanının 

i kararı ile görevlerine son verilir.» Zaten biraz 
; evvel kabul buyurduğunuz 19 neu maddede de 
i' bu zevat hakkında cezai bakımdan polis disiplin 
i yönetmeliğinin hükümleri uygulanacaktı. Binaen-
j aleyh, merci bakımından da aynı yönetmeliğe 
I uymakta fayda vardır. Böylelikle davacıyı hü

küm merciinden ayırmış oluruz, bir teminat mü-
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essesesi gelmiş olur. Eğer mâruza/tim uygun ise 
bu istikametteki takririmi kabul buyurmanızı di
lerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ben de söz 
istedim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet yazılı 

olarak söz istedim. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem arkadaşlarım; !benden evvel ko
nuşan arkadaşlar maddenin vuzuhsuz olduğu
nu ve bekçilerin teminat altına alınması için 
çıkarılmalarının da bir usule tabi 'bulunmasını 
arzu etmektedirler. Halbuki diğer memur arka
daşlarımızın çıkarılmaları da aynı usule tabi
dir. Yani bir idare heyeti; hem davacı durumun
da, hem de o memuru atma durumundadır. Bu 
itibarla bekçileri ayrı bir kategori olarak mü
talâa etmemize imkân yoktur. Madde diyor ki, 
atandıkları usule göre çıkarılırlar» ve atanma
ları hakkında da G ncı madde de 8 nei madde 
de vaz'ı hükümler vardır. Aynı usullere göre 
çıkarılmaları da mümkündür. Bu itibarla mad
denin aynen kalbulünü istirham ederim. 

Ilürm etlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Orhon. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurunuz 

efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değer
li arkadaşlarım, 20 nei madde gerçekten çalı
şanlar için çok önemli bir maddedir. Suçlar tas
rih edilmediği hakle kendisinin tâyinini istiyen 
k'şi tarafından pekâlâ meslekten uzaklaştırıla-
bilmesi istenmekte ve bu yola gidilebilinmekte-
dir. 

Konu, daha evvel görüşen Sayın milletvekil
leri tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. An
cak her nedense yapılan çok olumlu tekliflere 
Sayın Komisyon gerekli iltifatı göstermemekte
dir. Bu sebeple 'ben de maddenin bir başka yö
nü üzerinde durmak arzusundayım. 

Gerek memurlar için, gerekse bir başka sta
tü içinde bulunan işçiler için çıkarılma halleri, 
ekseri hallerde teker teker zikredilmiştir. Mese
lâ yeni kabul edilmiş olan İş Kanununa göre, 

bir işçinin hangi hallerde çıkarılabileceği 17 nei 
maddede tedvin edilmiştir. 

3008 sayılı İş Kanununun yerine geçen yeni 
İş Kanununun 17 nei maddesinde çıknrılabilme 
hal1 eri, sağlık sebepleri ahlâk ve iyi niyet ku
rallarına uymıyan haller ve benzerleri ve bir 
de işyerinin kapanması ile ilgili hususlar dola-
yısiyle iş akdinin feshedilebileceği ifade edil-
m'ştir. Çalışma durumu itibariyle yüklendiği 
yük itibariyle işçilik durumuna daha yakın olan 
bekçilerin de çalıştıkları süre içinde, iş emni
yeti içinde, işgüvenliği içinde çalışmaları gere
kir. Bir insanın görevini gerçekten hakkiyle 
yapabilmesi için, onun, belirtilen sebepler dışın
da işine nihayet verilemiyeceğini tbilmesi lâ-
zımgelir. Halbuki maddede sadece çarşı ve ma
halle bekçilerini «işten çıkarılmalarını gerekti
ren bir suç..» Bu işten çıkarılmalarını gerekti
ren suç nedir, ne olacaktır? Bunların tek tek 
tasrih edilmesi gerekirdi. 

Diğer yönde; çıkarma yetkisini kullanacak 
kişiler bakımından, tayinindeki yetkili kişile
rin dışında bir merciin olmasına da lüzum var
dır. Bu konuda Sayın Orhon Beyin tekliflerine 
aynen iştirak ediyorum. 

Atanmaları 6, 7 ve 8 nei maddelerde ifade 
edildiği şekilde yapılmaktadır. Birçok şartlar 
aranmaktadır. Bekçilerin atanmaları yapılırken 
birçok şartlar aranır. Ama, çıkarılırken, çıkarıl
masına 'Sebebolacak hususlar maalesef G ncı 
maddede zikredildiği şekilde tek tek tasrih edil 
memiştir. Bu bir boşluk olacaktır, çalışma em
niyetini ortadan kaldırıcı bir boşluk olacaktır, 
bunun doldurulması gereklidir. Komisyon ko
nu üzerine eğilirse gerçekten ilerideki tatbika
tın çalışanların aleyhine işlemesi 'önlenmiş ola
caktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, buyurun. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu, gerek 
bekçilerin atanmasında gerek ücretlerinin tâ
yin ve takdirinde, gerek işten çıkarılmalarında 
bekçilere emniyet vermekten mahrumdur ve 
hiçbir teminat hükmünü derpiş etmemektedir. 
Tâyinleri tamamen keyfî, ücretlerin takdirinde 
hiçbir ölçü yok, hizmet, ehliyet ve tahsil dere
celerinin nazarı itibara alınacağına dair hiçbir 
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kayıt yok, bu hususta (bir yönetmelik çıkarıla
cağına dair bir kayıt yok. Üstelik işten çıkarıl
malarının hangi hallerde gerekeceğine dair 'bir 
hüküm yok. Bu bakımdan 'bekçilerin tâyininde, 
ücretlerinin tespitinde ve işten çıkarılmaların
da tek ölçü o anda iktidarda bulunan parti baş
kanına yaranmaktan başka bir mâna ifade et
miyor. 

Her memurun tâyininde, her görevlinin tâ 
yininde mutlaka 'belli ölçüler ve kıstaslar kon
malıdır. Eğer konmazsa ıo zaman bu kanun her 
türlü kötü kullanmalara meydanı açık bırakmış 
olur. 

BAŞKAN — <Sayın Koçak, 20 nci madde 
hakkında.. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Bu bakım
dan kanunun 20 nci maddesi; bekçinin atanma
sında, ücretin tâyininde ve işten 'çıkarılmasın
da hiçbir teminat hükmü derpiş etmiyor ve 
bekçileri o anda iktidarda (bulunan partinin 
hizmetine sokacak şekilde tedvin edilmiştir. Bu 
bakımdan 20 nci maddeye vuzuh verilmesi ve 
hangi hallerde 'bekçilerin işten çıkarılacağının 
açıkça kanuna yazılmasında fayda 'görmekte
yiz. Bu bakımdan Komisyonun hu maddeyi geri 
alarak bu maddeye daha da vuzuh vermesi ka-
n a a tindeyim. S ay gı 1 arı mi a. 

BAŞKAN — Sayın îşigüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Bendeniz bu madde ve diğer maddeler üze

rinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun tasarl
ısı görüşülürken söz istemiştim, ancak sıra gele
bildi. 

20 nei madde, daha önce konuşan arkadaşla
rın da işaret ettikleri gibi -sarih değil ve kanun 
tekniğine de uygun değildir. Bu bakımdan biz 
buradaki görüşlerimizi açıklamak 'suretiyle bir 
önerge takdim edeceğiz. 

20 nci madde «Çarşı ve 'Mahalle Bekçileri iş
ten çıkarılmalarını gerektiren bir suç işledikleri 
takdirde atanmalarındaki usule göre işten çıka
rılırla!'» diyor, îşten çıkarılmalarını icabettiren 
•suçlar nedir? Bu belli değil. Halbuki, bu madde 
bizim şimdi işaret edeceğimiz şekilde kaleme 
alınsa çok daha vazıh olur ve zannediyorum ki, 
Komisyon da bu ileri süreceğimiz teklifi olumlu 
karşılar. 

«Çarşı ve mahalle ıbekçileri işten çıkarılma
larını gerektiren bir suç işlediği şekilde değil, 
bekçiliğe alınmaya mâni suçlardan 'birini işle
dikleri takdirde atanmalarındaki usule göre iş
ten çıkarılır denirse, bu takdirde daha objektif 
'kıstaslar verilmiş olur. Çarşı ve mahalle bekçile
ri bekçiliğe alınmaya mâni suçlardan birini işle
diği takdirde ancak işten çıkarılabilir. Bunun 
dışında keyfî olarak disiplin cezalarını icabetti
ren bir suçtan dolayı çıkarılamaz. 

Eğer Komisyonun ileri sürmüş olduğu bu 
teklif kabul edilirse atanmalarındaki usule göre 
yetkili şahıslar disiplin cezalarını icabettiren bir 
suçtan dolayı da bir bekçinin işine son verebile
cektir. 

Halbuki şimdi bizim arz ettiğimiz teklif ka
bul edilirse, o takdirde çarşı ve mahalle bekçile
ri, bekçiliğe alınmaya mâni suçlardan birini iş 
lediği takdirde işinden aitılabilir. Bu bekçiliğe 
alınmaya mâni suçlar nelerdir, bu, 6 nci madde
nin (E) fıkrasında sarahatle yazılmaktadır. Bu 
bakımdan Sayın Komisyonun dikkatini çekmek 
isteriz. «Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve
yahut affa uğramış olsalar bile - 'alınmalarına 
mâni olan haller bunlar «zimmet, ihtilas, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüz kızar
tıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından 
hükümlü bulunmamak» diyor. 

Demek ki, bu suçlardan bir tanesini işlediği 
takdirde, doğrudan doğruya atanmalarındaki 
usule göre bu şahsın işine son verilir. Bu bakım
dan ben tekrar Komisyonun bilhassa vereceğim 
teklife iltifat edeceğini ümidederek «çarşı ve 
mahalle bekçilerinin işten çıkarılmalarını gerek
tiren bir suç» yerine, «çarşı ve mahalle bekçile
ri, bekçiliğe alınmaya mâni suçlardan birini işle
diği takdirde atanmıalarmdaki usule göre işjt'en 
çıkarılır.;» hükmünün kabulünü bilhassa istir
ham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Mumterem arkadaşlarım, 20 nci 
madde üzerinde müzakerelerin yeterli olduğu
na dair bir önerge gelmiştir, önergeyi okutma
dan önce Komisyona; onu takiben bir milletve
kiline söz vereceğim ve daha sonra önergeyi oy-
lıyacağım. 

Buyurunuz, Komisyon adına beyanda buluna
cak mısınız efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 

BAŞKAN — Bulunimıyacafesınız. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
20 nci madde üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Kaya özdemir 
BAŞKAN — Sayın Şensoy, Sayın Ertunga, 

Sayın Orhon ve Sayın özoğul sırada kayıtlıdır
lar. Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

20 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de 
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 20 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri işe 

alınmaya mâni suçlardan birini işledikleri tak
dirde atanmalarındaki usule göre işten çıkarı
lırlar.» 

Antalya 
Hasan Fehmi Botztepe 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Benim öner
gem de 'avnı mahiyette idi. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ise onu da oku
talım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 20 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştriilmesini arz ve teklif ederim. 

'«Madde 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri, 
bekçiliğe alınmaya mâni suçlardan birini işle
dikleri takdirde atanmalarındaki usule göre iş
ten çıkarılırlar.» 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Aynı malhiyette olduğuna 'göre 
her iki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Komisyona vereceğiz, buna göre redakte ede-
cek. 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 
Nihat Diler 

Madde 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
6 nci maddede sayılan bekçiliğe alınmaya mâ
ni olan suçlardan birini işler. Ve bu durum bir 
hükümle kesinleşirse atanmalarındaki usule uy
gun bir şekilde işten çıkarılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Diler'in ver
miş bulunduğu önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır efendim. 

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

Yüksek Başkanlığa 
20 nci madenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Nuri Kodamanoğlu 
Değişik madde 20 nci çarşı ve mahalle bek

leri. işten çıkarılmalarını gerektiren bir suç iş
ledikleri takdirde, il polis divanının kararı ile, 
görevlerine son verilir. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyeriler... önerge reddedilmiştir. 

Yüksek Meclis tarafından kabul edilmiş bu
lunan önergeleri Komisyona veriyorum, lütfen 
kabul edilen şekil dairesinde maddeyi tekrar 
yazınız ve o şekilde düzenlenen maddeyi oya ko
yacağım. 

21 nci madde üzerindeki müzakereye geçiyo
ruz. 21 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 21. — il içindeki beldelerin tama
mına ait çarşı ve mahalle bekçileri kadroları 
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ile bu teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına ait tek
lifler, ilçelerden gelecek isteklerle beldelerin 
özellikleri de göz önünde 'buundurularak Emni
yet Müdürlüğünce hazırlanıp valilik kanalı ile 
zamanında özel idareye intikal ettirilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde şimdiye 
kadar söz almış olan arkadaşların isimlerini 
okuyorum. 'Sayın Şevket Asbu-zoğlu, Sayın Di
ler, Sayın Boyaeıoğlu, Sayın Nazmi Özoğul, Sa
yın Ülker, ıSayın Birgit, Sayın Ertunga... 

Sayın Asbuzoğlu... Yok. Sayın Nihat Di'ler.. 
Vazgeçiyorsunuz. Sayın Boyaeıoğlu.. Vazgeçti
niz. 

Sayın özoğul.. Buyurun efendim. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Kabul etiğimiz .12 nci madde ile 21 nci mad

de 'arasında bir çelişme olduğu kanaatindeyim.,. 
12 nci maddeye göre çarşı ve mahalle (bekçileri
nin kadrolarının tesbiti il genel meclisine veril
miştir. Şimdi bu maddeyi okursak, bu madde. 
emniyet müdürlüğünün kadroları ile türlü ih
tiyaçlarını özel idareye intikal ettirildiği ifade 
edilmektedir. Halbuki bu maddenin gayesi bek
çilerin ihtiyaçlarını 've ilgili hususları evvelce 
yapılan kadrolara göre tatlbik edilmek üzere 
özel idareye bildirecek. Maddenin tedvininde
ki gaye, maksat 'bu. Halbuki, il ve ilçelerdeki 
'bekçilerin tamamına ait çarşı ve mahalle bekçi
lerinin kadroları ile ondan sonra ihtiyaçları 
özel idareye intikal ettirilir deniyor. Bir önerge 
veriyorum. Yalnız «kadroları ile» terimi yerine 
«kadrolarına göre» terimi kullanıldığı takdirde 
yani, «evvelce il genel meclisince tesbit edilen 
kadrolara göre, ihtiyaçlar emniyet müdürlüğün
ce özel idareye bildirilir» şeklinde olursa, 12 nci 
madde ile 21 nci madde arasındaki çelişme o za
man ortadan kalkar kanaatindeyim, önergeye il
tifatınızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (îstariîral) — Muhterem 
arkadaşlar; bu kanun esaıs itibariyle iki kısım
dan ibarettir. Birinci kısmı, bekçilerin özlük iş
lerine taallûk ediyor; tâyinleri, terfileri, işten 
el çektirilmcleri, tabi oldukları hükümler gös
teriliyor. Bu kısma bir diyeceğimiz yok. Aslın
da var ya ; yani bunun, Bekçiler kanununun, 

•Devlet Personel Kanununa bağlanması lâzım-
ıgeldiğ.i tezinde her maddede bendeniz ısrar eden 
bir arkadaşınızım. O bakımdan aslında onlara 
•da lüzum yok. 

Şimdi gelen hükümler, (üçüncü ıbölüm, ma
lî hükümler) 21 den 38 nci maddeye kadar bir 
nevi vergi ihdas ediyor. Bir nevi vergi diyo
rum. Çünkü, bu şekilde söylemek lâzımgelir. 
21 nci maddeden itibaren bunun esasları vaz'e-
dlliyor. Tabiî maddeleri gelmediği için orada
ki o maddelerdeki sakatlıkları, Anayasaya ay
kırılıkları, maliye prensiplerine aykırılıkları o 
maddelerde söylemek lâzımgelir. Şimdi Anaya
samızın '61 nci maddesine göre, herkes kamu gi
derlerini karşılamak üzere malî gücüne göre 
vengi 'ödemekle yükümlüdür. Burada getirilen 
şey ise, iç güvenlikle ilgili bir husus; yani bek
çi hizmeti emniyetin yardımcısı oluyor ve iç 
•güvenliği sağlıyor. îç güvenliği sağlamak ise, 
maliye literatüründe, hemen namen her maliye 
kitabında açıkça, doğrudan doğruya bir vergi 
konusudur ve misal olarak iç ve dış güvenlikle 
«gösterilir. Yani, verginin en klâsik şekli olarak 
iç ve dış güvenliğin -sağlanması için alman pa
ra ancak vergi olabilir. Çünkü vergi ile, ver
giden 'gayrı -olan şeyler, hare ve resimler biri-
.birinden bu noktada ayrılır. Vergide alınan pa
ranın herkese harcanması esastır ve nereye, ne 
miktarda harcandığı belli olmaz ve kimin de 
bundan hangi vatandaşın ne nisbette faydalan
dığı da tcsıbit -edilemez, belli olmaz. Bu, vergi 
olur. Harçlarda ve resimlerde ise, bilhassa harç
lar daha öne geliyor, bu kamu hizmeti için alı
nan bedelin, vatandaşa fert olarak yapılan hiz
metle bir münasebeti vardır. Şimdi buradaki iş, 
zaman zaman anlatışa göre, bir hare mahiyetin
de görmek lâzımgelir. Yani söylenişe göre, bir 
vergi mahiyetinde görmek mümkün değildir; 
hare mahiyetinde görülmektedir. Neden anla
şılıyor hare mahiyetinde görüldüğü1? Ancak 
bekçi olan yerlerden bu parayı aldığımıza göre, 

yani bekçiden istifade edenlerden aldığımıza 
göre, beldelerin dışında kalan ve bekçi teşkilâtı 
olmıyan yerlerdeki vatandaşlar buna bir katıl
ma payı yani vergi vermedikleri, para ödeme
diklerine göre bu, mahiyet itibariyle hare olur. 
Yani, hare niteliğini alıyor malî esaslara göre. 
Halbuki biraz evvel arz ettiğim gibi, iç güven
liği sağlamak üzere alındığına göre, ister bu iç 



M. Meclisi B : 98 17 . 6 . 19G6 O : 1 

güvenlikten yani, o beldenin dışından gelen bir 
vatandaş kavga edip, sokakta dövülürken bek
çi müdaıhale ettiği zaman yalnız oradaki değil 
onun dışındaki de bundan istifade ediyor. Bel
denin bekçi teşkilâtı olan yerin dışından bir va
tandaş .gelmiş dövüyorlar sokak ortasında, bek
çi müdaıhale ediyor ve bekçinin müdahalesiyle 
onun dışındaki vatandaş da bundan istifade 
ediyor. Yani bir iç güvenlik hizmeti oluyor, ni
teliği itibariyle. İç güvenlik hizmeti niteliğinde 
-olduğuna göre bu, vergidir. Vergi olduğuna gö-
•re de, bunun ayrı bir kanunla alınmasına im
kân yoktur. Vatandaşların Devlete katılma 
payları olan vergiler verilirken iç güvenliği 
sağlamak için de paralarımızı vermekteyiz, bü
tün Türk vatandaşları bedellerini ödemektedir
ler. O bakımdan - ki, diğer bakımları var - mat
rah, konu ve nis.bet bakımından da üzerinde 
durulacak noktalar var. Fakat, oraya girmek
sizin; maddeler geldiği zaman konuşmak kayıt 
ve şartiylc bugün biz, böyle bir şeyi yapmıya 
kalktığımız zaman bir vergi almış oluruz. Vergi 
almış oluruz; vergi gibi değil, salma gibi.. Aşa
ğıda ayrı bir teşkilât kuruluyor. Bunların tah
sili için, tarhı için, takdiri için komisyonlar 
teşkil ediliyor. Bütün bunlar da fuzulidlr. 

Sayın Demirci'm imzaları bulunan, idarenin 
reorganlzasyonu için yazılmış bir rapor var, 
basılmış. O raporda bunun en basit sekimin Dev
lete verilmesi şeklidir. 

O olmadığı takdirde bendeniz şunu arz etmek 
istiyorum. İllâ bir vergi alacaksak yani bu para
ya bütçenin ihtiyacı vardır diye bir 'kanaat varsa, 
arazi ve bina vergilerine zam yapılabilir. Çün
kü, bunlar da arazi ve binalardan almıyor, ufak 
bir tadilât da yapılabilir; şunlar, şunlar hariç 
denebilir. Bâzı arsa niteliğinde olan şeylerden de 
almıyor. Ufak bir tadilâtla onun üzerine bir nis-
bet olarak bekçi parası için bir vergi konulabilir. 
O zaman ayrı bir teşkilât kurmaya lüzum yok. 
Biz yeniden bir teşkilât kuracağız, takdir komis
yonları olacak, onların masrafları olacak. Devle
tin zaten vergi almak için mevcut teşkilâtı var. 
Bu mevcut teşkilâta biz niye ilâve edelim bu fa
kir milletin sırtına. Niye ilâve edelim biz bu mas
rafları. Aynı esaslar içerisinde bu iş olsun. Ben
deniz, yani, ikinci alternatifi de söylüyorum. Fa
kat, samimî kanaatim, bunun Anayasanın 61 nci 
maddesine aykırı olduğu kanaatindeyim. Nitekim, 

Yüksek Anayasa Mahkemesi de verdiği kararda 
bu hususları teabit etmiştir. Kamu hizmeti oklu
ğunu tesblt etmiştir, kamu gideri olduğunu tes-
bit etmiştir, kanunla konulmuş ok: inci yetmez, 
tesbit etmiştir. Biz yeniden Anayasaya bu sefer 
başka yönlerden aykırı bir kanun yapıyoruz. 
Onun için bu maddenin ta yy ını teklif ediyorum. 
Bundan sonra gelecek 33 e kadar olan maddele
rin de teker teker tayymı ayrı ayrı teklif edece
ğim. Muhterem Komisyonu ta başından beri söy
lüyoruz, uyarmıya çalışıyoruz. Eğer bunda bir 
anlam bulurlarsa kendilerine göre, bu maddeleri 
lütfen çeksinler ve ciddî bir tetkika tabi tutsun
lar. Göreceklerdir ki, bu maddeler böyle geçtiği 
takdirde, Senatodan da böyle geçtiği takdirde - ki, 
ben tahmin etmiyorum böyle geçeceğini - Anaya
sa Mahkemesince iptale mahkûm bir kanun çıka
rıyoruz denildi. Hiçbir derde -deva. ol;ılıyaca
ğız. Tekrar yeni bir kanun getirip, o yeni kanu
nu yeniden müzakere edeceğiz. Bunu bu kadar 
uzatmaya mahal yoktur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —- Komisyon söz mü istiyor efen
dim? Komisyonun her zaman için tercllıan ve tak-
dimen söz istemek hakkı vardır ve bu hakkı Ri
yaset her zaman için sağlayacaktır. Buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK Kllt-
BAŞLI (Burdur) — Sayın milletvekilleri, Sayın 
Reşit Ülken arkadaşımızın konuşmasından sonra 
anlaşılıyor ki, çoktan müzakeresini tamamlamış 
bulunduğumuz genel prensiplere tekrar konuş
maları irca etmiş bulunuyorlar. Eğer biz yine 
aynı prensipler üzerinde burada tekrar münaka
şa açacak olursak, bu kanunun çıkmasına imkân 
ve ihtimal olmadığı gibi, çek az bir müddet içinde 
de çıkaramadığımız takdirde en aşağı 15 000 e 
yakın bekçiyi mutazararır vaziyete sokmuş ola
cağız. Reşit Ülker arkadaşımız hâlâ malî prensip 
nöktai nazarında ısrar etmektedir. Bu, zaten vak
tiyle münakaşa edilmiş ve bu kanunun çıkmasın
da esas prcnslbolaraktan, mahallî hususiyeti na
zarı itibara almaraktan, mahalli teşkilâtların ko-
dizasyoıılariylc, iştirakleri ile bu iş'n sn^Ja^aerrı 
kati prensibe bağlanmış iken, tekrar burada mad
denin tayymı istemek doğrudan doğruya şimdi
ye kadar yapmış olduğumuz müzakereleri tekrar 
geçtiğimiz noktalara getirmek olur. Bu bakım
dan komisyon olarak bizim istirhamımız, genel 
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bütçe prensipleri içerisinde mütalâa edilmesi lâ-
zımgelen Arazi ve Bina Vergilerine zam yapıl
mak suretiyle bu bekçi paralarının buradan alı
nacağı prensibini tekrar buradan vaz'etmek bu 
madde münasebetiyle doğru olmıyacağı gibi, bu
nu % 100 bir vergi niteliğinde de görmeye im
kân ve ihtimal yoktur. Evet, vergi âmme mas
raflarına bir iştirak payıdır; ama, buradaki âm
me masrafları tahsisi varidat prensibi esasa alı-
naraktan genel bütçe prensipleri dışarısına has
saten oraya sarf edilmek kayıt ve aşrtı ile top
lanan veya Fransızların «kotizasyon» dedikleri 
bir nevi iştirak payıdır. Yani burada tekrar bu 
prensiplerin münakaşasını yapmak meseleyi çık
maza götürmek demektir. Bu prensipler zaten 
esasında halledilmiştir ve 20 nci maddeye kadar 
ilerlemiş bulunuyoruz. 

Bu balkımdan bu getirmiş bulunduğumuz 
21 nci madde, kabul edilmiş olan şimdiye kadar-
ki prensipler üzerine bina edilmiş olan bir usul 
maddesidir. Bunun tekrar esas bir maddeymiş gibi 
burada münakaşasını yaparsak bu işin içinden 
çıkamayız ve 15 bine yakın bekçilerin bizden bek
ledikleri ve zaman bakımından da çok nazik bir 
durumda olduğumuz da düşünerekteıı onlara yar
dım edecek yerde onları mağdur duruma düşür
müş olacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, buyurunuz efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın mil
letvekilleri, şayet Sayın Reşit Ülker arkadaşım 
konuştuktan sonra Komisyon Sözcüsü Sayın Kır-
başlı söz almayıp da değerli Başkan bendenizi 
kürsüye çağırsaydı Ülker arkadaşımın konuştuk
larından Yüce Meclisin aydınlandığı kanisiyle 
maruzatımdan vazgeçecektim. Sayın Kırbaşlı'-
nın izahatı bendenizi bu konu üzerinde görüşmek 
zorunda bıraktı. Kanunun Yüksek Mecliste bir-
haylidir beklediği malûm, 15 bine yakın bekçi
nin zarardido olacak malûm. Bu konuda kusur 
Yüce Meclisin değil. 15 bine yakın bekçi kadro 
bekliyor, bu kanun çıksın diye maaş bekliyor. Ama 
kimden bekliyor? 

Güvenlik hizmetini yapmakla sorumlu ve 
yükümlü olan Devletten bekliyor. Devlet bu pa
rayı onbeşbin bekçiye kendisi vermiyor; 27 ve 
28 nci maddelerde aşağıda da görülüyor: Bine 
yakın beldede oturan milyonlarca vatandaştan 
almak istiyor. Onbeşbin bekçiyi düşünelim, 
güzel ama, milyonlarca vatandaşı da düşünmiye-

cek miyiz? Bu kanun, bu haliyle gecekonduda 
oturan vatandaşa, küçük bir bağ - bostan sa
hibine vergi getiriyor, yeni bir salma getiriyor. 
Vergi diyemiyorum, çünkü getirilen iş bir vergi 
değildir ve bu sistem içerisinde Anayasaya yüz
de yüz aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli İçişleri Baka
nımızın bulunduğu Hükümet Programını bu 
kürsüden okudu. Aradan uzun zaman geçmedi. 
Yeni bir vergi getirilmiyecekti. Görüyoruz ki, 
vaitten vazgeçmiştir. Adalet Partisi iktidarı 
bu kanunla yeni bir vergi getiriyor. Şimdi bir 
muhalefet milletvekili olarak aslında bana bu 
kanunun bu şekilde çıkmasına göz yummak dü
şer. Kenardan seyredelim, siz çıkardıktan sonra 
halk görecektir; 20 liradan 500 liraya kadar, 
kolay değil, her sene bir ticarethane altıbin 
lira verecek. Ve o zaman nasıl bir kızılca kıya
met koptuğunu görecek. Halk bundan bizar 
olarak sorumlu iktidar partisinin ilgililerine ve 
önce iktidar partisinin milletvekillerinin yaka
sına sarılarak. Bunu peşinen, hüsnüniyetle uya
rarak haber veriyorum. 

Malî hükümler birbirini takibedici şekilde 
geliyor. Bu maddeden başlarsak; işi esasından 
almaya, özel idareden bu işi doğrudan doğru
ya genel bütçeye nakletmeye geçersek hem 
Anayasaya aykırı hareket edilmez, hem yeni bir 
vergi gelmez, hem de milyonlarca vatandaş za
ten vergi yükünden, hayat pahalılığından çe
şitli şekillerde bunalmış olduğu için bunun al
tına da girmez. 

Aşağıda göreceğiz; bağda, bahçede, bostan
da depo namı altındaki bir yerde, o depo bir 
iş yeri sayılacak, küçük bir yer. Gelecek 500 
lira tarh edecek ayda... Ve sonra belediyelerde, 
ticaret odalarında bir takım adamlar, bunlar
dan para alacak. Halkın, sade vatandaşın sır
tından bunu almıyalım. 

Ben Reşit Ülker arkadaşımın teklifine katı
lıyorum. Komisyon bu konudaki maddeyi şim
diden geri alsın, yeni bir şekilde tedvin etsin. 
Aksi halde bu yeni vergi olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Sayın Er-
tunga. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, malî hükümler bahsin
deki 21 nci maddenin görüşülmesi sırasında 
bâzı arkadaşlarım, genel hükümlerde tesbit 
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edilen hususları ve bir de 27 nci maddeye taal
lûk etmesi gereken kısımları bu maddede ko
nuştular. «Sezar'm hakkını Sezar'a vermek lâ
zımdır.» Bence bu konuşmalar, bu madde ile 
ilgili değildir. Bu sebeple 27 nci maddede ko
nuşulması lâzımgelen hususlar orada konuşulur; 
ama bu maddenin tedvin şeklinde.... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ama buradan 
itibaren başlıyor. 

ARİF ERTUNGA (Devamla) — Canım ben 
«kendi noktai nazarımı söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
Sayın Ülker rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
Burada Başkanınız meseleleri takibediyor. 

ARİF ERTUNUA (Devamla) — O 'bakım
dan islimdi bu kanun buraya getirilirken hangi 
kısımlara is'tiinıadettiğini, bu işin malî bakım
dan nasıl toparlanması .geroktiğinıi tümü üze
rinde lalmış olduğumuz konuşmalarda söylemiş 
bulunuyoruz. Ben o zaman şahsan bumun mad
desinde (bunun Ibütün vatandaşlara yeni bir 
vergi 'getireceği meselesini ifade etmiştim ve 
demiştim, ki, nihayet muayyen kısımlarla taal
lûk eden bu bekçiler için alınacak olan masraf
ların loradaki 'vatandaşlardan alınması doğru
dur, yerindedir. Tümünde müdafaa ettiğim 
fikri de, arasında ımüdafaıa etmekten beni hiç 
kimse ımen ledemez. Bu itibarla söylüyorum. 
Benim ıgöriişümic göre İra malî hükümlere 'giren 
bu kısımlar '27 nci ımaddede görüşülebilir. 
Amıa, ıbunun Iboı 21 nci madde ile alâkası yok
tur 'diyorum. Siz nasıl fikrinizi sıöylemişsıcıniz 
ben de söylemekte serbesttim. Onu ifade etmek. 
isterim. 

Nazmıi özoğul arkadaşım bu 21 nci madde-
ınıin, 12 nci madde ile ilgisi olduğunu ifade et
ti. Ben 12 nci (maddeye baktığım zaman bir ay
kırılık göndüm. Nazmi Özoğul arkadaşım ku
sura bakmasınlar, 12 nci madde nihayet, veri
len laylıik ücret miktarlarının il genel mecli
since tesbitini ifade eder. Ama burada bir 
kadro meselesi ımevzubahsolmaktadrr. O iti
barla özel idareye ıgidiyor. Şimdi önada nihayet 
300 - 800 lira arasında bir fiyaıt tesbit etmişiz
dir, geçmiş 'gitmiştir. Ama burada bekçilerin 
kadroları 'teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına 
.aidolan teklifler, 'belde özelliklerine göre niha
yet Emniyet Müdürlüğünce hazırlanıp, valilik 
feanıaliyle ıözel idareye ıgider, deniyor. Bu iti

barla maddenin bu hükmü yerindedir. Hattâ 
geçen 13 ncü maddede -de bâzı hususlar ımevsu-
bıahsolmuştu: Üst dereceye terfi için üç yıl bir 
yerde çalışmış olmak meselesi vardı, bunun 
için olumlu sicil almak meselesi vardı ve an-
ealk laçık kadro bulıuruması şartı ifade edilmişti. 
Açık kadro bulunmasın da da bâzı larikadaşlaırım 
tereddüt geçirdiler. Binaenaleyh, bu madde
min «Her türlü ihtiyaçlarına ait teklifler de 
verilir» denirken o açıklığı da kıapıyacağına dja 
inanarak bu 'maddenin bu şeklinin de yerlinde 
olmuş olduğunu tesbit etmiş oluyorum. Bn şe
kildeki açık kadrolarda dikkate alınarak bun
lar da ayarlanacak olursa, Devlet memurların
da olduğu 'gibi, bir aksaklık: da meydana 'gel-
.miyecıelktir ve ıbu şekliyle bu madde bence ye
rindedir. Binaenaleyh, arkadaşların ortaya at
tığı dileklerin, mevzuların bununla ilgisi olma
mak gerekir. Maddenin tamamen aynı şekilde 
kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurunuz efen
dim. 

MUSTAFA UYAR (İamir) — Sayın arka-
daşlaırı<m; bu 'maddede bendenizin bâzı tered
dütlerim var. Bunların izalesi için sayın komis
yondan bâızı «sorular sormak üzere huzurunu
zla çıkmış bulunuyorum. 

Kanaatimıe göre bu .maddenin ımalî yönlerle 
ilgisi yoktur. Ancak bu, mıalî yönlerin gider
lerini teslbit eden bir madde olsa .gerek. Mad
denin tahrir tarzından şu hususlar anlaşılmak
tadır : 

1. İl dahilindeki ıgecc ve mahalle bekçile
rine ait kadrolar. 

2. Bekçi teşkilâtının her türlü ihtiyaçları
na ait teklifler. Bu teklifleri kimler yapabile
cektir? Emniyet teşkilâtı .mı yapacak? Kayma
kamlık mı yapacak, belediye mi yapacak ? Bek
çilerin kendileri de böyle bir teklifde buluna-
bilec>ek midir? 

3. İlçelerden gelecek istekler, kaymakam
lıkların bu ikonu ile ilgili dilekleri ve belediye
lerin de özellikleri nazarı itibara abnaralk Em
niyet M'üdürliüğünoe hazırlanacak ve il özel 
idaresine intikal ettirilecek. Peki ne olacak, in
tikal ettirilince? Özel İdare Müdürlüğü ne ya
pacak? Bendeniz 'bumu anlıyamadım. Özel İda
re Müdürlüğüne intikal 'ettirilen bu dilekleri, 
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'bu 'kadroları, bu masraf cetvclloıûni ne yapa
cak? Gnüç'iki'CÜ iiiLaiddc.de kabul etliğimiz geui 
Ibu 13in ıg»Jd,enlo.r,!ıyle ilgili on iki ve on üçüncü 
ınıadıdelendc maaş vıe ıkadrolarla ilgili hususları 
di gcnıol meclisinde karana 'bağlarken, il genel 
mecılıiölarenc 'bir muta ciarak verecek mıiıdir? 
ıBenıdcıniz ıbu hususları maddede müphem gör
düm. Ve Özel İdare Müdürlüğüne bildirmjcMe 
«ne 'Olacaktır? Özel İdanc Müdürünün fonksdyo-
ınu iburada iiıedir? Onu öğrenmek 'kıtiyorum. Ve-
n'ıl'On izahatla 'tatmini edildiğim takdirde iktifa 
edoceğJm. Tıatmıin olmazsam bir tadil önenges'i 
voreceğim. 

ıHüıiüietlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-
badaslarım, sayın komisyon konuya dokunmamış 
olsaydı, zaten başından beri her maddede ifade 
ettiğimiz bir fikirdir, üzerinde duracak değil
dim. Yani şunu demek istiyorlar: Vaktiyle bun
lar konuşulduğu için tekrar konuşulmasına lü
zum yoktur. Evvelâ bir tüm müzakeresi vardır 
kanunların. Bu tüm müzakeresinde umumiyet 
itibariyle esaslar anlatılır ve Meclisin dikkati çe
kilir, hazırlanır. Tümünün müzakeresini yap
maktan maksat budur. İlgili maddesi geldiği 
zaman tümünde söylenen fikir her ilgili madde
de söylenil*. Bendeniz kendimi gayet haklı 
hissediyorum, üçüncü bölümün başlığı (malî hü
kümler).. Burada, 21 nci madde ile yapılan iş 
nedir? Bc'kei Vergisi mi diyeceğiz, harcı mı di
yeceğiz, belli değil. Bekçi parası diyelim, bekçi 
parasını almak için ihtiyacın bir ilde tesbitini 
gösteriyor bu. Bir ilde ihtiyaç tesbit edilecek. 
«İl içerisinde beldelerin tamamına ait çarşı ve 
mahalle bekçileri kadroları ile bu teşkilâtın her 
türlü ihtiyaçlarına ait teklifler, ilçelerden gele
cek isteklerle beldelerin özellikleri de göz önün
de bulundurularak, Emniyet Müdürlüğünce ha
zırlanıp valilik kanalı ile zamanında özel idare
ye intikal ettirilir.» der. Yani bir senelik bekçi 
parası için o ilde ihtiyaç ne kadardır? Meselâ, 
İstanbul diye kabul edelim. Beş milyon ihtiya
cın tesbitinden ibaret bulunabilir. Bendeniz di
yorum ki, niçin bununla ilgilidir? Yani bunun 
aksini konuşan, ilgili görmiyen arkadaşlara iza
hat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bu madde ile vâki 
konuşmaların ilgili olup olmadığının yeri mün

hasıran Başkanlığa aittir. Başkanınız zatıâlini-
ze biraz evvelki konuşmanızda bir müdahalede 
bulunmadı. Bu bakımdan ortada bahis konusu 
olan bir husus yoktur. Lütfen madde üzerinde
ki müzakereye devam ediniz. Çünkü, o Başkan
lık fiilen müdahale etmemekle neticeye ulaştı; 
değil mi efendim? 

Lütfediniz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, zannediyorum ki; bu noktada ufak bir 
zühul oluyor. Çünkü karşı fikirler söylendiği 
zaman o fikirleri izah etmek de bizim tabiî hak
larımızdandır. Yanlış kalabilir; yani siz anla
mış olabilirsiniz ama başka arkadaşlar da başka 
türlü düşünebilirler. 

Şimdi ben sözümü şuraya getiriyorum: Bu
rada diyoruz ki; 21 ve 22, 23 neü maddelerin 
bunların hepsinin kaldırılması lâzımdır, bunun 
Devlet Bütçesinden ödenmesi lâzımdır. Bunu 
izah ediyorum. Binaenaleyh, bunu burada söy-
liyeccğiz. Ben bu maddeleri geçirdikten sonra 
kalkıp da, başka bir madde geldiği zaman, bu 
maddeyi tayyedin, demek imkânına sahip de
ğilim ki... Ben de tay teklifi verdim. Yani bu 
madde bu metinden çıkarılmalıdır diye teklif 
verdim. Bu sebepten bu maddede konuşuyorum. 

Şimdi ikinci bir nokta; Sayın Komisyon bu
yuruyorlar ki, bekçilerin ıstırabını artıracağız. 
Doğrudur. Ama, bekçilerin ıstırabını böyle yan
lış, ileride iptali mümkün, Senatoda uzunboylu 
konuşulması mümkün bir kanun getirmekle mi 
bekçilere faydalı oluruz, yoksa düzgün bir kanun 
getirmekle, Anayasa Mahkemesinin kararında 
gösterdiği esaslara, Anayasanın hükümlerine uy
gun bir kanun getirdiğimiz zaman mı bekçilere 
faydalı oluruz? Bendenizin kanaatime göre, uy
gun bir kanun getirdiğimiz zaman bekçilere fay
dalı oluruz, bu kanun iptal edilmez, sağlam, hu
kuk esaslarına, maliye esaslarına uygun bir ka
nun olur; bekçiler bundan daha müstefidolur-
lar. Çünkü bu madde geldiği zaman yani bizim 
dediğimiz gibi olduğu zaman "bekçiler Devlet 
memuru teminatına bağlanacaklardır, paraları
nı Devletten alacaklardır. Bu bekçilerin tama
men lehine bir tekliftir. Bekçilerin ben bundan 
şikâyet edeceklerini zannetmiyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar. 

kadaşlar, eğer Sayın Arif Ertunga arkadaşımız 

— 116 — 

http://iiiLaiddc.de


M. Meclisi B : 98 17 . 6 . 1966 O : 1 

konuşmasaydı, söz almıyacaktım. 
12 nci madde il o 21 nci madde çelişir, demiş* 

tim. Muhterem arkadaşımız «Yalnız 12 nci mad
de bekçilerin maaşları ile ilgili kısmı teshil 
eder.» buyurdular, iki cümle halindedir 12 nci 
madde. 'Birinci kısmı, o il içinde bulunan bütün 
bekçilerin adedinin il genel meclisince tesbit 
edileceğini ifade eder. İkinci paragrafı ise; tes
bit edilen bu miktarın 300 ilâ 800 lira maaş ara
sında kadrolarının tâyinini ifade eder. 

Şimdi okuyorum 12 nci maddeyi: «îl hudut
ları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve 
mahalle bekçilerinin adedi en 'büyük mülkiye 
âmirinin teklifi..» Bırakıyorum aradaki cümle
yi. «... üzerine il genel meclislerince tesbit olu
nur.» Yani bu 12 nci maddeyi 'okursak lıenim 
ifade ettiğim şeyin bu maddede mevcudolduğu-
nu ifade etmektedir. Maaş kısmı da ikinci pa
ragraf olarak ifade edilmektedir. Halbuki 21 nci 
maddede evvel il genel meclisince kaç tane 'bek
çinin olduğu tesbit edilecek. Tesıbit edildikten 
sonra, emniyet müdürünün de bekçilerin ihtiya
cını özel idareden temin etmek üzere bu 21 nci 
madde getirilmiştir. Bu bakımdan verdiğim 
önergeye iltifat buyurulmasmı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Had
dizatında şu anda yeterlik önergesi de gelmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAlK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim, 
buyurun. 

GEÇtCÎ KOMtSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın milletvekilleri, 
Reşit Ülker arkadaşımızın ısrarlı 'bir şekilde fi
kirlerini söyleyiş ve anlatış tarzı şimdiye kadar 
kabul edilen prensiplere uymadığı için tekrar 
söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Şöyle ki, ıbunun genel bütçe içerisinde müta
lâa edllemiyeceği, çünkü hizmetin mahalli oldu
ğu, mahalli bir hizmetin de ancak bu hizmetten 
istifade edenlerin verecekleri paylarla yürütü
leceği prensibi daha ilk maddeden itibaren 
(özel idarelere ek bir bütçe ile gelir ve gider
leri özel olarak tesbit edilir) şeklinde bir hü
küm konmasına rağmen, (bunun Anayasaya ay
kırı oduğu, ve saire iddiasiyle tekrar kürsüye 
gelip bunların yeni baştan müzakeresine mahal 
teşkil edebilecek konuşmalar yapılması, bilmi
yorum, zaman bakımından bizi çok kayba uğ

ratacaktır. Bu bakımdan bilhassa hu getirilen 
madde malî bir hüküm ihtiva edecek bir mad
de de değildir. Şöyle ki; burada ister Devlet 
bütçesinden ödensin, isterse nıaıhalli idareler 
tarafından ödensin, bu kadroların esasen tesbit 
edilmesi lâzımdır.,.Onun için »bu konuşmaların 
yeri 'bu madde olmaması lâzımgelir. Kaldı ki, 
prensip itibariyle mahallî bir hizmet olduğu ve 
mahallen temin edilecek paralarla hu işin yürü
tüleceği kabul edildiğine göre, tekrar bu pren
sibin ihlâli mahiyetinde, nakzı mahiyetinde 
olan konuşmaların bu madde izımnında yeri ol
maması lâzımgelir. 

Bu madde ile alâkalı sual soran arkadaşımı 
za da aydınlatıcı malûmat vermek zarureti ha
sıl olmuştur. 

Şöyle ki, hem maddeyi okuyacağım, hem de 
sormuş olduğunuz suallere cevap vereceğim. 

«İl içindeki beldelerin tamamına ait çarşı ve 
mahalle bekçileri kadroları ile 'bu teşkilâtın her 
türlü ihtiyaçlarına ait teklifler ilçelerden gele
cek isteklerle...» Demek ki, -bu istekler gayet ta
biî, en küçük nüve olan ilçelerden gelecektir. 
«Bedellerin özellikleri de göz önünde bulundu
rularak, emniyet müdürlüğünce» yani, hazırla
nacak, birleştirilecek demektir. Bunlar birleşti
rilecek, vali, en büyük ita âmiri olması hase
biyle, gerek vilâyet teşkilâtında; emniyet teş
kilâtı dâhil, gerekse, özel idarenin de tabiî üye
si ve başkanı olması hasebiyle valilik kanaliyle 
zamanında özel idareye intikal ettirilecektir. 
Arkadaşlarımızın suali bu, «zamanında» keli
mesi ile ilgilidir. Demek ki, bu 'bütçeden evvel 
gelecek demektir. Çünkü o bütçe yapımına esas 
teşkil eden malûmat ile alâkalı 'bulunduğu için 
bütçe yapımından önce gelecek ve bunlara göre 
yeni bir bütçe hazırlanması yapılacak demektir. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Genel meclis 
toplantısından evvel. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FAIK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Evet, genel meclisin 
toplantısından evvel yapılacak. Genel Meclise 
sunulmak üzere o aradaki zamanda fasılası içe
risinde bunlar hazırlanıp bir nevi bütçe gerek
çesi şeklinde il genel meclisine sunulacaktır 
efendim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 21 nci 
madde üzerinde yerilmiş 'bulunan iki önerge 
vardır, şu ana kadar,. O önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın 61 nci maddesine göre iç gü

venlikle görevli bekçilik hizmeti için ancak ver
gi alınabilir. Bu verginin de Anayasanın aynı 
maddesindeki genellik prensibine göre herkes
ten alınması gerekir.. Yalnız bir kısım vatan
daşlardan alınamaz. Bu se'beple malî hükümleri 
ihtiva eden 21 - 38 nci maddelerin kanundan 
Anayasaya aykırılık itibariyle çıkarılması ge
rekir. 

Netice : 21 nci maddenin reddini arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
21 nci maddedeki (Kadroları ile) kelimesi

nin (kadrolarma göre) şeklinde kaJbulünü arz 
ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bahis konusu önerge 21 nci 
maddenin metinden çıkarılmasını öngörmekte
dir. Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAlK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ FAlK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu

za sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

21 nci maddeyi yazılan ve metinde okunan 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 

Etmiyenler... 21 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

22 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Okutuyorum. 

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

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz al
mış bulunan arkadaşlarımı okuyorum. 

Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, Sayın Nihat 
Diler, Sayın ismail Boyacıoğlu. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, gerek Hükümet
ten gelen tasarıda, gerekse bugüne kadar ge
çen müzakereler sırasında muhterem heyeti
niz, ıbekçi vazifesi görecek vatandaşlarımıza 
fazla mesailerinden doğacak ücretlerinin tedi
yesi veya verilmesi hususumda bir prensip ka-
rarıyle 4 ncü maddeyi kabul etmek suretiyle ira
desini izhar etmiş bulunmaktadır. Ancıak 4 ncü 
maddede ısdar edilen hüküm, ıbu husustaki 
hükümler ımıaihfuzdur, kaydiyle ifade edilmiş, 
bunun ne şekilde verileceği tediye edileceği 
hususumda ise metinde şu anakadar sarih bir 
hüküm lortaya konulmamıştı r. O günkü mıü-
zakereileır sırasında Sayın Şevket Assbuzoğkı a.r-
kadaşıımızla verdiğimiz »bir 'tadil teklifimizde 
bunun ıbir tüzükle düzenlenımesini, tadil mad
desinin ilâvesi şeklinde dermeyan etımiş; fa
kat, kanun tekniği ve tedvini bakımından Yük
sek Heyet 'buna o zaman iltifat etmemişti. Şim
di 22 nci madde, bekçilere verilecek ücretlerin 
çalışmalarını mütaakip yapılacak bordrolarda 
ödeneceğini ihtiva ettiğine göre; malûmuâliniz 
bordrolar, 13 ncü maddede kabul etmiş olduğu
muz şekilde, (bekçilere verilecek ıolan 300 - 800 
liıria arasındaki bir kadro kıademesi içerisindeki 
tediyeleri ihtiva etmektedir. Bunun dışındaki 
dördüncü maddede kabul etmiş bulunduğu
nuz fazıla mesai ücretleri ne şekilde ödenecek
tir? Bumu, ancıak bu maddeye ıbir fıkra ilâvesi 
ile halletmemiz mümkündür. Aksi takdirde, 
bu fazla mesaiden dolayı, inanınız tatbikatta 
'tediyaıt yapılaımıyaeak ve fakat ihtilâflar ala
bildiğine artacaktır. Bimçıofc arkadaşlar toplu 
halde maıhkemelere gidecekler, fazla mesai üc
retlerini istiyeceklerdir. Bu ise, müımkündür ki, 
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Menide, buradaki bir hükmün, mahfuz tutulma
sınla rağmen, arkadaşların işçi sayılıp, sayılma-
<ma prenısibi meıselesina ortaya çıkaracak ve 
birtakım mağduriyetlere veya yersiz kazançla
ra imkân ıvereeek (bir idurum yaratabilecektir. 

Böyle bir durumu (Ortadan kaldırmak için, 
22 nci maddeye bir fıkra ilâvesini ieab ettirecek 
şekilde Riyasete verdiğim 'bir tadil önergesiy
le teklif etmiş Ibuiunuyorum. Bu tadil teklifi
me göre, «4 ncü imıaddede ziıkrî geçen vazife 
süresi içinde çalışma şekli ve zamanı ile, fevka
lâde ıhallerde ödenmesi gerekli fazla 'mesai üc
reti bir yönetmelikle düzenlenir» 'hükmünü 
getirmiş bulunmaktayım. Yüce Meolis lütfe
der, iltifat öderse kanun tasarısındaki bir 
boşluk doldurulmuş, verilen bir hakkın ine şe
kilde ıtediye Gidileceği hususu bir prensibe bağ
lanmış ve ıbinnetice tabikatta birtakım ih
tilâfların önüne geçilmiş ^alacaktır, iltifat et
menizi ıriioa ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz «fen
dim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, mahalle bekçilerinin 
ücretlerinin ödenmesi bu kanun hükümlerine 
göre yapılır. Fakat 22 nci madde «Bekçi teşki
lâtı mensuplarının aylık ücretleri çalıştıkları 
ayın sonunda bağlı bulundukları il veya ilçenin 
özel idaresince usulüne göre ödenir» demek
tedir. Bu (usulüne göre) tabiri yerine (bu ka
nun hükümlerine göre ödenir) denmesi daha 
muvafık olur ve madde bu şekilde vuzuha kavuş
turulur. Bu yolda bir önerge vereceğim. Sayın 
Müftüoğlu'nun endişeleri de bu şekilde izale edi
lir kanaatindeyim. İltifat buyurmanızı rica ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacı oğlu 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Ertunga, 

buyurunuz efendini. 
ARİF ERTUNGA (izmir) — Kıymetli ar

kadaşlarım, bu 22 nci madde üzerinde arkadaş
larımın tereddüdüne bence mahal yoktur. Çün
kü burada «bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık 
ücretleri, çalıştıkları ayın sonunda bağlı bulun
dukları il veya ilçenin özel idaresince usulüne 
göre ödenir» denirken bu «aylık ücretleri» ta

birine sanıyorum ki, hepsi girer. Fazla mesai de 
girer, varsa ikramiyesi de gjrer, belki varsa 
para kesintisi.. Onların hepsi bir bordro ile 
usulüne göre yapılır ve nihayet ayın sonunda 
kendilerine ödenir. Binaenaleyh, bu maddeye 
tekrar daha fıkralar eklenmek suretiyle bunu 
biraz daha karışık bir hale sokmakta bence ma
hal yoktur. Maddenin aynen kabulünde fayda 
vardır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz, buyu

runuz efendim. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 22 nci madde gayet 
sarihtir. «Bekçi teşkilâtı mensuplarının, aylık 
ücretleri, çalıştıkları ayın sonunda bağlı bulun
dukları il veya ilçenin özel idaresinden usulüne 
göre ödenir» demektedir. B J Vilâyet Idarei 
Umumiye Kanununa atıf yapmaktadır. Çünkü 
oranın yetkili organı daimî encümendir. Böyle 
usulüne göre» dendiğine göre Daimî Encümen 
kararı ile bir ödeme emri yapılacaktır*. Başka 
bir ilâveye lüzum yoktur, madde gayet sarih
tir. Kabulünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, buyurunuz. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Ertunga ve Sayın Boz arkadaş
larımın ifade ettikleri gibi, madde gayet sa
rihtir. Muhterem bir arkadaşım bu fazla mesai 
ücretlerinin ödenmesi hususunda bâzı tereddüt
ler hâsıl olur, belki ödenmemek, geç ödenmek ih
timalleri düşünülebilir, bu bakımdan bir fıkra 
ilâvesi lüzumludur, buyurdular. Bizim kanaati
mize göre buna lüzum yoktur. «Aylık ücretleri» 
tabiri içinde elbette ki, o ay içinde yapılan faz
la mesai de düşünülmüştür. Bu bakımdan, gayet 
sarih ve net bulunan madde üzerinde ayrıca bir 
münakaşa kanaatimizce lüzumsuzdur. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu buyurun. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

milletvekilleri, aylık üoret meselesi üzerinde 
durmak lâzımdır. Aylık ücretten murad; o ay 
işinde yapmış otlduğu normal mesaiyi ihtiva 
eder. Fazla mesai, diğeo* istirahat etmesi ge
reken gün içerisindeki çalışmaları maalesef ay
lık ücreti içine girmez. Burada her ne kadar 
22 nei maddede aylık ücretlerden yani, çoğul 
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olarak Ibaksetmekte ise de, cümlcn'ın gelişil öyle
dir. «Bekçi teşkilâtı mensuplarının» denmiş ol
ması dolay isiyle aylık ücretlerden bahsetmekte
dir. Gerçekte burada yapılmakta olan ay içinde
ki normal mesai mevzuubahistir. 

Bu sebeple Sayın Tekin Müftüoğlu arkada
şımızın getirdiği açıklığı göz önünde bulundur
mak gerekir. Komisyon bu konudaki görüşünü 
açıklar da buna iltifat ederse hakikaten bir boş
luk doldurulmuş olur. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kır-
başlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşla
rım, 22 nci madde hakikaten gayet sarihtir. Her
hangi bir iltibasa mahal verecek durumu yoktur. 
Sayın Tokin Müştüoğlu arkadaşımızın önergesiyle 
yapılacak ekin de burada bir karışıklık doğu
racağı endişesi mevzuubahis değildir. Zaten bü
tün Devlet teşkilâtında ve diğer ücret sistemle
rinde ücretler, aylık olarak hesabcdildikten son
ra fazla mesai ücretleri de ona ek olarak öde
nirler. Ek olarak ödenirler, yani aylık ücretin 
iç/Lnde hukukan mütalâa edilmezler. Vcr'gi ka
nunları bakımından da bu böyledir. Bu bakım
dan burada o verilecek olan önergenin getirece
ği fıkranın bu maddeyi şu veya bu şekilde ta
dil edeceği, değiştireceği, yanlış anlama zehabı
na kaptıracağı hususu burada mevzuubahis de
ğildir. Ödeme şekli itibariyle fazla mesai üc-
rotleri aylık ücretlerin, dışındadır. Vergi kanun
ları bakımından da fazla mesai ücretleri için 
ayrı bir vergi şeyi tatbik edilmektedir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi 22 nci madde üzerinde 
vei'ilmiş bulmıan değişiklik önergelerini eku-
tacıağımı. 

Yüksek Başkanlı ğa 
22 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve itekMf edenim. Saygılarımla. 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Ek fıkra : 
4 neü maddede zikri geçen vazife süresi 

iğinde, çalışma şcküı'ı v.e zamanı ile fevkalâde 
hallerde ödenmişi gerekli fazla mesai ücreti 
bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 22 nci ımaddesindeki (usulüne 

göre) tâbirindin yerime (bu kanunum hükümle
rine igöi'ıe) tâbirinin kıonımıasmı arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar teker teker 
okutup oyunuza sunacağım. 

(Zonguldak Milletvekili Sadık Telkin Müf-
tüoğlu'nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Kcmılsyraı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) —Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Kati'lıyai'sunıız. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ied'ılmiştir. 
(Erzıurujın Milletvekilli Nihat Diler'in öner

gemi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor ımıısunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon kıatılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kahu'l od en
le r... Etmiycnler... Reddedilmiştir. 

Şimdi sayın komisyon, lütfen Yüce Meclisçe 
kabul edilen bu önerge nıuvacehcıtnde ımaddc-
yi yeniden düzenleyip gefcirin'.z. 

Muhterem aıikadaşlarım, 20 nci mıadde ka
bul edilen bâzı değır/ıklılc önergeleriyle bıera-
ber kcımisyjna veıilmiştli. Komisyon maddeyi 
yeni baştan verilen önergeler muvacehesinde 
düzenlemiş ve getılrmıiştir. 20 nci maddenin 
komisyon tarafından .düzenlenmiş şeklini oku
tuyorum : 

MADDİ-] 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
'alınmaya mâni suçlardan birini işledikleri tak
dirde aitanmalarındaki usule göre işiten çıka
rılırlar. 

BAŞKAN — 20 nci 'maddeyi bu /değişik şek
liyle oyunuza 'sunuyorum. Kabul edenler... Et
in i,y etiller... Madde değişik şekli i'l.e kabul edil
miştir. 

23 ncü .madde üzerinde müzakereye başlı
yoruz. Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 23. — Bekçi Tejkilâtı ve mensup
ları için alım, satım ve çeşitli harcatmalar 
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özel idarelerin taibi olduğu m-evaraıt içimde 
yürütülür. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde sinirli
ye kadar Sayın Nihat Diler ve Sayın Boyacı-
oğlu söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Dilor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu kanun meriyete 
girdikten sonra, hali hazırda mevcut bekçi teş
kilâtı içinde bulunan sivil büro memurlarının 
topyekûnu kadro harici bırakılacak ve bu su
retle işsiz kaldıkları için sefaletin pençesine düş
müş olacaklardır. Halbuki bu kanunun hüküm
lerine göre bekçilerin gelir ve gider bütçesini 
özel idareler düzcnliycceklerdir; özel idarelerin 
bünyesi içinde de bir sivil kadro teşkilâtının ku
rulması zarureti vardır. 

İşte, bu maddenin içine şayet (özel bekçi bü
rosu) namiyle bir büronun kurulması öngörü
lürse bu şekilde hariçte kalan bekçilerin bu bü
rolarda çalıştırılması mümkün olursa şimdiki 
bekçi teşkilâtında çalışan büro memurlarının 
burada çalıştırılması suretiyle bunların mâruz 
kalacağı sıkıntılar giderilmiş olacak ve kendi
leri de iş bulmuş olacaklardır. Ben bu yolda bir 
önerge vereceğim; maddeyi daha da vuzuha ka
vuşturmak için önce tasarının 23 ncü maddesi 
sonra da kendi teklifimi okuyacağım. 

»Madde 23. — Bekçi teşkilâtı ve mensupları 
için alım, satım ve çeşitli harcamalar özel ida
relerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütülür» 

Bendenizin teklifim şu olacaktır : 
«Bekçi teşkilâtı ve mensupları için alım, sa

tım ve çeşitil harcamalar özel idarelerin tabi ol
duğu mevzuat içinde bekçi teşkilâtı bünyesin
den ayrılıp, büro işlerini yürütmekte olan bekçi 
bürolarmca yürütür» şeklinde olursa bu şekil
de, şimdi hali hazırda resmî kıyafetli bekçilerin 
haricinde bürolarda çalıştırılmış olan bekçi teş
kilâtı mensuplarının burada vazife almaları 
mümkün olur, bunların gadrinin önüne geçilir. 
Teklifimin kabul edilmesini arz ve istirham ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Benden evvel konuşan Diler arkadaşımızın 

endişelerine mahal yoktur. Çünkü, bundan ev
vel kabul edilen 4 ncü madde ile bekçilerin ne
relerde çalıştırılacakları sarahaten tesbit edil

miştir. Binaenaleyh, bekçiyi kendi bünyesinden 
ayırmak suretiyle bir büroda çalıştıramazsınız. 
Bu madde bize ayrıca, özel idareler bekçi teşki
lâtının büro işlerinin de çalıştırılması için bir 
yardımda bulunması arzusu izhar ediliyor. Bi
naenaleyh madde yerindedir, olduğu gibi kabul 
edilmesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kır-

başlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, bir 
yanlışlığa mahal verilmemesi için tashihini lü
zumlu gördüğümüz bir noktayı hemen burada 
izah etmek mecburiyetinde kaldık. Benden ev
vel konuşan arkadaşımız, bekçilerin bürolarda 
çalıştırılmıyacağı şeklinde veya 4 ncü maddeye 
istinaden çalıştırılamıyacağı gibi bir tez ortaya 
atmış bulunuyor. Halbuki durum böyle değil
dir. Başka hizmetlerde çalıştırılmazdan kasıt, 
gece vazife yapan şalısın gündüz başka hizmet
te çalıştırılmıyacağıdır. Yoksa bir bekçi, gece 
çalışmadığı takdirde bekçi bürosunda istihdam 
edilebilecektir. Bu noktayı tavzihine lüzum his
settiğimiz için aydınlatmak mecburiyetinde kal
dık. 

Hürmetlerimle, («olmadı» sesleri) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; mü

saade buyurunuz, komisyonun beyanları «oldu»-
veya «olmadı» şeklinde karşılanmaz. «Oldu» 
veya «olmadı...» Buraya hatipler çıkarlar, kür
süden beyan ederler. Sual sormak istiyen var
sa lütfetsin, sorsun. 

Sayın Kırbaşlı, buyurunuz efendim, tamam
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — İzah edeyim beyefendi. 

BAŞKAN — Beyefendi, başka bir sual soran 
yok. Neyi izah edeceğinizi bilmiyoruz ki... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Hayır, arkadaşlar «ol
madı» falan dediler de... 

BAŞKAN — Beyefendi, bu şekilde umumi, 
kolektif müzakere yok. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Müsaade
nizle bir sual sorayım. 

Bekçi bürolarında kâtipler vardır, sayman
lar vardır, daktilolar vardır. Bekçinin çarşıdan 
vazifesinden alınıp da burada istihdamı olur mu 
olmaz mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

— 121 — 



M. Meclisi B : 98 17 . 6 , 1966 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Efendim, vaziyet şu mer
kezdedir. Şimdi mevcutlar intibak edecek; bir 
de, yeni kurulacak teşkilâtlarımız vardır. Yani, 
bekçi teşkilâtları kurulacaktır, bâzı yerlerde. 
Beldelerde diyoruz. Şimdi burada kurulurken, 
yüzde bir bekçinin muhakkak surette, bekçilik
te istihdamı gibi bir şey mevzuubahis değil. Bu 
durumu aydınlatmak istiyoruz. Bekçi kadrosu
nun içindedir; kâtibi de ve diğerleri de... Yani, 
aynı kadrolar içinde mütalâa edilmektedir. Ve 
buna zaruret olduğunu daha başlangıçtaki iza
hatımızda söyledik. Bir bekçinin hastalanması 
halinde, müsaade buyurunuz, hastalanması... Bek
çi bekçilik vazifesini o anlarda yapacak durum
da değildir, bunu dışarıya da atmak olmıyaca-
ğına göre bu arkadaşımızın usulü veçhile bekçi 
bürosunda aynı kadro ile istihdam edilmesine 
bir mâni var mıdır efendim? İşte biz bunu de
mek istiyoruz, hürmetlerimle. 

NİIIA DİLER (Erzurum) — Bir sorum var. 
Bekçi teşkilâtında bekçi tahsildarları da büro 
memurları, saymanlar olduğuna göre kanun da 
meriyete girdiği takdirde tahsildarlık vazifesi 
özel idarelerce deruhde edileceğine göre bu sivil 
teşkilâta mensup büro memurları ne şekilde bir 
memuriyete gireceklerdir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Cevap arz edeyim efendim. 
Şimdi biliyorsunuz ki, özel idarelere yüklenmiş 
munzam bir iştir, bekçi teşkilâtı. Özel idarenin 
kendi mahsus tahsildarları ve saireleri vardır. 
kendi gelirlerini toplama bakımından. Efendim, 
kendi muhasebe usullerine göre, kendi bütçele
rinin tatbikatında memur istihdam etmektedir
ler. Eğer bunlar kâfi gelmezse - ki, gayet tabiî 
büyük şehirlerde hiç kâfi gelmiyecektir - Esa
sen mevcudolan tahsildar ve büro memurları özel 
idare bünyesi içerisinde intibak ettirilecektir, 
efundim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şimdiki bek
çi teşkilâtı büro memurları değil mi efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BA ŞLI (Devamla) — Evet efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ama, kanuni 
maddesi yok. 

BAŞKAN — Aşağıda- görüşünüz efendim. 
Sayın Orhon, buyurunuz efendim. . 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım; sayın sözcü arkadaşımız yanlış bir 
beyan üzerindedirler. Anayasa Mahkemesinin 
Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanununu bozduğu 
noktalardan birisi, bekçi teşkilâtının düzensiz, 
müzebzep, sevk ve idarede karmakarışık, gayri-
mesul ellerde kâtip gibi, odacı gibi, kapıcı gibi 
işlerde kullanılmasından ötürü bu teşkilâtın or
tadan kaldırılması; mazbut, yalnız hizmeti için
de çalışan bir teşkilât haline getirilmesi için... 
Bozduğu sebeplerden birisi bu. Şimdi muhte
rem arkadaşımız burada buyuruyorlar ki; bek
çiler, tahsildar olarak da kullanılır, kâtip ola
rak da kullanılır veya buna benzer diğer hiz
metlerde de kullanılır. Bu tamamen mevzuumu-
zun dışında, müzakere ettiğimiz kanunun dışın
dadır. Bekçilerin hizmetleri yalnız geceye mün
hasırdır, yalnız geceye münhasırdır! Muayyen 
saatten, muayyen saate kadar çalışırlar. Bunun 
dışında bunların hizmeti yoktur. Ha... istisnası 
var mı? Var. Fevkalâde güvenlik hâdiseleri 
karşısında bekçiler yine zabıtanın yanıbaşında 
bir zabıta memuru olarak hizmete katılırlar. Bu
nun dışında bekçiler hiçbir hizmette kullanıla
mazlar. O zaman hepimizin şikâyet ettiği, sivil 
giyinen birtakım insanların bekçi parası namı 
altında özel idareden para alarak şurada, bura
da rahatça geçiren birtakım insanları tekrar ya
ratmış oluruz. Olamaz bir şey. Bu bir. 

İkincisi; bekçi paraları artık bekçi tahsildar
ları tahsil edemez. Özel idarenin bünyesine alı
yoruz, özel idarenin yanında bir bütçe yapıyo
ruz. Özel idare paraları, özel idare tahsildarları 
eliyle tahsil edilebilir. Bunun dışında tahsilat 
yapılamaz. Binaenaleyh bu da yoktur. 

Büro?.. Büroya ihtiyaç yoktur; büro kuru
lamaz. Şimdi ben bu Yüksek Meclisin endişesini 
dile getirmiş oluyorum. Böyle bir hizmet yapı
lamaz. Yarın, Millet Meclisinde, Yüce Meclis
te müzakere edildi, sözcü bu gibi hizmetleri de 
yapabilir, dedi, onun için bunları kullanıyo
ruz, gibi bir yol açılamaz. Tamamen kanunun 
dışındadır. Bu bir. 

İkincisi; bir endişemiz var. Halen hizmette 
bulunan insanlar ne olacaktır? Elbette ki, bunları 
mağdur etmek, bunları kullanmakla mükellef 
olan Hükümetin aklının ucundan geçmez. Kanun
da var, tasarıda var; diyor ki, geçici birinci mad
de, «Valinin veya vali muavininin riyasetinde şu 
heyet tarafından bunların intibakları yapılır.» 
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Ne demektir, bu? Bekçi olarak mı kullandığınızı, 
kapıcı olarak mı kullandığınızı... Neler varsa bek
çi teşkilâtının içinde bugün ne mevcut ise, bunlar 
mağdur edilmeden bekçi teşkilâtının içinde bu ka
nunun emrettiği esaslar dâhilinde hizmetlere ata
nırlar ve hakları mahfuz tutulur. Binaenaleyh, 
böyle bir endişe de yoktur. Bunun dışında her 
hangi bir muamele; gerek, kanunun ve gerekse 
Yü.3e Meclisin umumi kanaatine aykırı olur. Ve 
hakikaten yine Anayasaya aykırı olur, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Boz. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu mevzu esasen 1 nci maddede de tamamen 

halledilmiştir. 1 nci maddenin son bendi, «Bu 
teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve giderleri ile özel 

-idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilir 
ve her türlü işlemleri usulüne göre bu idare ile 
yürütülür.» der. 

Şimdi özel idarenin kendisine mahsus sarfa 
yetkili organları vardır. Vilâyet meclisi vardır, 
encümeni vardır, tahsildarları vardır, muhasip
leri vardır. Kanun vâzıı bekçi paralarını gayri-
nıe.iul kimselerin tophyarak suiistimallerine se
bebiyet vermemek için bunu özel idare bütçesine 
ithal etmiş bulunmaktadır, özel idare tahsilda
rından başka hiçbir kimse paraya el süremez ve 
özel idare bütçesine giren para da encümen kara
rı olmadıktan sonra hiçbir surette sarf edilemez. 
Binaenaleyh açık ve vazıh bir durum varken, tek
rar bir bekçi büroları kurmaya ve suiistimallere 
yol açmaya kanunen imkân yoktur, arkadaşla
rım. Madde sarihtir, olduğu gibi kabulünü istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu benim ko
nuşmam üzerine açıldığı için tekrar huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Komisyonda belki bâzı arkadaşların tatbikatı 
bilmemiş olabilirler. Biz tatbikatta öyle sav
cılar gördük ki, kapısında sabahtan akşama 
kadar, kaymakamla iyi olduğu için, bekçi 
istihdam etmişlerdir. Ve emir - eri olarak da 
kullanmışlardır. Binaenaleyh, biz bu kanunla 
buna set çekilmesini arzu ediyoruz. Ve nite
kim 4 ncü madde burada, «Gündüz hiçbir su
rette vazife verilemez, çalıştırılamaz» demek 
suretiyle katiyet ve vuzuh vermiş bulunmakta

dır. Buna başka bir mâna vermek suretiyle 
zabıtlara tescil ettirmenin yeri yoktur. Bu 
itibarla bekçiler katî olarak; fevkalâde haller 
hariç, hiçbir yerde çalıştırılamaz. 

İlerideki tatbikatçılara ışık tutmak ba
kımından söz almış bulunuyorum, Hürmetleri
mi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz. 
ARÎF ERTUNGA (izmir) — Kıymetli ar

kadaşlarım ; 
Bu 23 ncü maddenin müzakeresi münasebe

tiyle burada; nasıl oldu bilmiyorum, komis
yon sözcüsü arkadaşımız bizi hakikaten te
reddüde sevk eden bir beyanda bulundular 

Burada bekçilerin gündüzleri bürolarda, 
tahsil işlerinde, şurada, burada çalıştırılması 
mümkündür, demek, hakikaten arkadaşlarımın 
ifade ettiği gibi, tekrar bizi şikâyet ettiği
miz devreye, şikâyet ettiğimiz zamana götür
mek demektir. Binaenaleyh, 4 ncü maddede 
sarih olarak bunların hepsini o zaman konu
şurken münakaşa ettik ve bir şek'e bağladık. 
güneşin batış saatinden doğuş saatine kadar va
zife görecekler ve onun dışında âmme işleri ha
riç hiçbir suretle bekçiler hiçbir yerde çalış-
tırılmıyacaklar. Binaenaleyh tekrar bekçilerin 
böyle şu veya bu işlerde çalıştırılmış olması 
yine aynı hallere bize sokar. Arkadaşlar çok 
güzel izah etti; savcı kapısında bekçi 'bekler. 
kaymakam evinde odun yardırır, hattâ çocuk 
gezdirir, hatırlı insan bunları kendi işinde 
kullandırır... Yine ona gireriz. Zinhar /bura
da bu işin tekrar tasrih edilmesi lâzımdır. 
Komisyon sözcüsü arkadaşımız çıksın, bun
lara mahal olmadığını ve bunların bu şekilde 
kullanılmıyacağmı ifade etsin, zabıtlara geç
sin ve yanlış bir şekle varılmasın. Buradaki 
23 ncü madde gayet sarih ve yerindedir. 
Bekçi teşkilâtı ve mensupları için alım, satım 
ve çeşitli harcamalar özel idarelerin tabi ol
duğu mevzuata tabidir. «Nihayet, encümen 
kararı olmadıkça hiçbir şekilde sarf edile
mez, filân...» 

Bu itibarla, bu maddenin bu şek'lde vuzuhlu 
ve faydalı olan bu hükümleri karşısında 
tekrar bizim şikâyet ettiğimiz konuya dönmüş 
olmamız hakikaten bir üzüntü mevzuu olmuş
tur. Bunun burada tasrih edilmesinde büyük 
fayda vardır, Madde yerindedir, maddeyi ay-
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nen kabulde arkadaşlarımın rey kulalnmalarmı 
istirham ediyorum ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
y e n l . Yok. 23 ncü madde üzerinde verilmiş bu
lunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
23 ncü maddenin kürsüden açıkladığım se

beplerle reddini arz ve teklif eder:m. 
istanbul 

Reşit Ülker 

Başkanlığa 
23 ıncü maddenin sonuna şu fıkranın ilâve

sini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 
Âdil Toközlü 

(özel idare bütçesine taallûk eden gelir ve 
giderlerin mahallinde Sayıştayca incelenmesi 
sırasında bekçilerin muamelâtı da birlikte tet
kik olunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki Ka

nunun 23 ncü maddesinıin aşağıda yazıldığı gibi 
kabul »olunmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Madde 23. — Bekçi teşkilâtı ve mensupları 
için alım - satım ve çeşitli harcamalar özel 
idarelerin tâbi olduğu mevzuat içinde bekçi 
teşkilâtı bünyesinden ayrılıp büro işlerini 
yürütmekte olan bekçi bürolarmea yürütülür. 

BAŞKAN ~- Aykırılıkları sırasiyle tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tayyını.. Komisyon katılıyor 
mu* 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Adil Toközlü'nün 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mn? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAtK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

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

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... önerge reddedilmiştir. 

23 ncü maddeyi metinde yazılı olan şekliyle 
tekrar okutuyorum. 

(23 ncü madde tekrar okundu,) 
BAŞKAN — Maddeyi okutulan ve yazılan 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 nci madde, üze
rinde kabul edilen değişiklikle birlikte ko
misyona gönderilmiş ve komisyon tarafından 
yeniden tedvin edilmiştir. Yeni tedvin şeklini 
okutuyorum. 

MADDE 22. — Bekçi teşkilâtı mensupla
rının aylık ve ücretleri çalıştıkları ayın sonun
da bağlı bulundukları il veya ilçenin özel 
idaresince usulüne göre ödenir. 

4 ncü maddede zikri geçen vazife- süresi 
içindeki vazife şekli ve zam aniyi e fevkalâde 
hallerde ödenecek fazla mesai ücretinin öde
niş şekli ve şartları içişleri Bakanınca hazırla-
cak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi bu değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 22 nci madde değişik bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — özel idarelerce çeşitli kanun
lara göre ödenmekte olan kanuni payların he
sabında bekçi paraları geliri ayrık tutulur. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde şıimdiye 
kadar Sayın Nihat Diler, Sayın ismail Boya-
cıoğlu söz istemişlerdir. Buyurunuz Sayın 
Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Çarşı vo mahalle 
bekçileri kanun tasarısının birinci maddesinin 
3 ncü fıkrası «Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir 
ve giderleri ile özel idare bütçesine bağlı ek bir 
bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri usu-. 
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lüne göre bu idarelerce yürütülür.» dendiğine 
göre, ek bütçede bir tahsisi varidat prensibi ka
bul edildiğine nazaran 24 ncü maddenin (Özel 
idarelerce çeşjitli kanunlara göre ödenmekte oltan 
kanuni payların hesabında bekçi paraları geliri 
ayrı tutulur) tâbiri lüzumsuzdur, fuzulidir, tay-
yedilmesi gerekmektedir. Bu bütçe, ek bütçe 
olduğuna göre ve tahsisi varidat prensibi de bu
rada esas olarak kabul edildiğine göre Sayın 
Sözcünün... 

BAŞKAN — Sayın Diler, Umumi Heyete 
hitabediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Mütaaddit 
kereler Yüksek Heyetiniz huzurunda burada 
tahsil edilen gelirlerin ancak bekçi teşkilâtlarına 
sarf edileceğini beyan etmiş olduğuna nazaran 
bu madde bence lüzumsuz ve fuzulidir; metin
den çıkarılması icabeder. Bendeniz bu husus
ta bir önerge vereceğim, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu... Vazgeçtiler. 
Sayın Ertunga buyurunuz efendim. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) _ Kıymetli arka
daşlarım, sanıyorum ki, 24 ncü maddenin iza
hında Sayın Diler arkadaşımız yanılmaktadırlar. 
Yani bu maddenin buradan kaldırılması değil, 
bilâkis yerinde olduğunu ifade etmek gerekir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bunu Komis
yon Sözcüsü söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Diler, müdahale etmeyi
niz. Buyurunuz Sayın Ertunga. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Yerinde oldu
ğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü özel idare
lerde bekçi gelirleri mevzuunda ayrı olarak bi
rer hesap tutulacak ki, diğer mevzularla karış
tırılmasın. Diğer her çeşit ödenmekte olan 
olan kanuni payların hesabını yaparken bekçi 
parasını da ayırmazsak, ayrı bir hesabını tut
mazsak o zaman karışacaktır. Bekçi için topla
nan paralar başka yerlere de gidebilecektir. 

Binaenaleyh, maddenin bu şekilde tashih 
edilmesi yerindedir. Ve katiyen kaldırılmaması 
lâzımdır. Bunun bu şekilde kabulünde fayda 
vardır. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok.. 24 ncü 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum, 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
24 ncü maddenin kürsüden açıkladığım se-

beplerLe reddini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen acele ediniz; 

sizin önergenizi bekliyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
24 ncü maddenin 1 nci maddenin sarahati 

karşısında metinden çıkarılmasını arz ve teldif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyet arz 
etmektedir. 24 ncü maddenin metinden çıkarıl
masını öngörmektedir. Bu her iki takriri oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
miyenLcr.. Reddedilmiştir. 24 ncü maddeyi 
metinde yazılı olan şekliyle tekrar okutuyorum. 

(24 ncü madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 24 ncü maddeyi yazılan ve oku

nan bu şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde Sayın 
Nihat Diler, Sayın İsmail Boyacıoğlu ve Sayın 
Reşit Ülker şimdiye kadar söz istemişlerdir. Bu
yurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1 nci maddenin 3 ncü ben
dinin sarahati karşısında 25 nci maddenin de me
tinden tayyedilmesi lâzımdır. 1 nci maddenin 
3 ncü fıkrası aynen şöyle demektedir : «Bu teş
kilâta ait kadrolar ile gelir ve giderleri özel ida
re bütçesine bağlı bir ek bütçe ile tesbit edilir 
ve her türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce 
yürütülür.» dediğine ve ek bütçenin de hususi
yetlerine göre, aynı bir mevzu için tahsil edilen 
gelirlerin aynı bir mevzu için sarf edilmesi gere
keceğinden ve tahsisi varidat prensibi burada 
cari olduğundan Sayın Komisyon Sözcüsü defa
larca bu hususu zikredip zabıtlara da geçirttiği
ne göre bu 25 nci madde lüzumsuz olarak kale
me alınmıştır; tayyedilmesini arz ve rica ede-
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riın. Bu yolda bir önerge de veriyorum, metin
den çıkarılmasını istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu? 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Reşit Ülker, 

buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-

daşlar, 25 nci madde bekçi paralarının 1962 de 
43 milyon iken 1965 te 63 milyona çıkmasının 
nedenlerinden birisiyle ilgilidir. Bekçi parası, 
vatandaştan bekçi parası olarak alınır, fakat tat

bikatta - bendeniz 10-15 senelik tatbikatı biliyo
rum alman bu para başka noktalarda harcamaya 
tabi tutulur. Daktilolar tâyin edilir, halılar alı
nır, kilimler alınır, cipler alınır, masraflar ya
pılır ; birtakım bekçi işiyle ilgisi olmıyan harca
malar yapılır. Bunu Türkiye çapında düşünün 
yani, hor biri bugünkü sisteme göre, yani, Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği sisteme göre, ilçe 
içerisinde cereyan eder, her ilçede bu iş yapılır 
ve bütün Türkiye'deki ilçelerin mecmuunda da 
bunun nasıl muazzam bir miktar tuttuğu aşi
kârdır. 

Şimdi, gerçi burada, «Bekçi paraları yalnız 
bekçi teşkilâtı hizmetlerine harcanır.» deniyor 
Genel hükümlere göre de, Sayıştaym murakabe
sine tabi olacak. Demin reddedilen takrirden 
o da anlaşılıyor. Yani, Sayıştaym murakabesine 
ilk defa olarak giriyor. Şimdiye kadar Sayış
taym murakabesine tabi değildi. Bu, özel idare 
kadrosuna girdiği için, özel idare kanunları ge
reğince oraya tabi. Fakat, buna rağmen Sayış
taym murakabesi bu alman daktilonun, kadro
sunun yerinde kullanılıp kullanılmadığını tesbite 
muktedir değildir. Yani, tatbikatta bu mümkün 
değildir. Binaenaleyh, akla şu gelebilir. Bu alı
şılmış, özel murakabesi güç bir suiistimadir. 
Bunun için ya, özel bir özel ceza hükmü koy
mak lâzımdır; yahut, bu maddeye - bendeniz 
bulamadım formülünü - kullanma bakımından 
bir açıklık vermek lâzımdır. Meselâ, akla gelen
lerden bir tanesi, bekçi teşkilâtı hizmetleri ge
niş anlamda bir şey olduğuna göre. «Bu kanun
da gösterilen hizmetlere» demek suretiyle sınır
landırmak lâ/ı mdır. 

Biraz evvel Sayın Sözcünün ifadelerinden 
şu çıktı.- Yani ayrı ayrı teşkilât kurulacak; 
birtakım kâtipler olacak, tahsildarlar olacak, 

ona göre büroları olacak filân gibi bir şey çık
tı. Halbuki buna ihtiyacolmadığı kanaatinde
yiz. Yani, bu fakir vatandaştan ev, ev ufacık 
bir tarlası, ufacık bir arazisi, ufacık bir göz 
dükkânı olandan dahi alacağımız bu paralarla 
bunu iki defa harcamanın sebebi yoktur. Yani; 
bir defa, özel idarenin zaten mevcut kadrosu 
vardır, memurları vardır, onlarla yapmak lâ
zımdır. Yani burada, bu kanunun dışmdağ dü
şünülecek hizmetler nelerdir ? Akla gelen, bekçi 
aylıkları, bekçilerin üstüne başına giyecekleri ve 
onun gibi bu kanunda sayılanlar olması lâzım-
gci'ir. Ama tatbikatta bekçi teşkilâtı hizmeti 
deyince, hizmet geniş bir ifadedir, o hizmet ke
limesinin ifadesi için de biz bunu bekçiye kul-
I andık diye her şeyi yine eskisi gibi sokacaksak 
o zaman bizim bu kanımdan beklediğimiz en 
büyük faydalardan birini elde etmemiş ve bu
günkü en büyük mahzurlardan birini izale et
memiş duruma düşeriz. En büyük suiistimal 
bundan olmuştur hattâ öyle suiistimal olmuştur 
ki orada, kadroda gösterilmiştir, aydan aya 
gelip maaşım almıştır ve adam hizmet görmemiş 
tir. Şimdi bunları kontrol ederiz... 

Kontrol kolay bir nesne değildir arkadaşla
rım. Bu işlerin kontrolü Sayıştay murakabesi 
de olsa kolay bir nesne değildir. Binaenaleyh. 
bu maddeye bir vuzuh vermek zarureti vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz 

efendim. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, biraz evvel 24 neü mad
denin müzakeresi sırasında bu maddenin ne ka
dar önemli okluğu, Nihat Diler arkadaşımızın 
itiraz etmesine rağmen, bu 25 nci maddede yeni
den ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

İşte, bekçi paralarının yalnız bekçi teşkilâtı 
hizmetlerinde kullanılmış olması kaydı, hakika
ten bu paraların bu maksatla sadece toplanma
sını ve bu maksatla sarf edilmesini âmir kılmak
tadır ki, madde tamamen yerindedir. Burada.. 
geçmiş tatbikatta bunun, çok acılarını gördük 
arkadaşlarım. Kıymetli Reşit Ülker arkadaşı
mız biraz evvel değindiler; hakikaten bekçi 
parasıyle-birçok yerlerde, karakollarda, mefru
şat, masa, halı, şu bu filân... Ondan sonra kay
makamın cibi bu paralardan alnnr, kadrolarda 
adamla istihdam edilir, fakat başka yerlerde 
kullanılır. Bütün bunların önüne geçmek için, 

126 
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ev ev dolaşılarak tahsil edilen ve sırf bekçi hiz
metleri için toplanan bu paraların yine bu mak
satlarla kullanılmış olmasını derpiş eden bu 
hüküm yerinde olmaktadır. 

Ancak bir önemli noktaya ben de değinmek 
istiyorum, Sayın Ülker arkadaşımız gibi: Bu 
madde suiistimale uğrarsa ne olur? Sanıyorum 
ki bunu her halde komisyon sözcüsü burada ifa
de edeceklerdir. Hiç değilse yönetmelikte bu
nun cezalarım tesbit etmek gerekir. Bu madde
yi böyle boş bırakacak olursak bir mânası kal
maz. Evet bunlar buraya sarf edilir ama, sarf 
edilmezse no olur? Bunun da bir karşılığını 
koymak ve bunu bence kanun maddesinden zi
yade yönetmelikle tesbit etmek kanuna da bir 
irtibat sağlar. Ve bekçi paralarını başka yerlere 
sarf etmenin önüne de bu şekilde geçilmiş olu
nur. Madde netice itibariyle yerindedir ve gü
zel bir usul getirmiştir; geçmiş devrin ıstarap 
larmı, kötü .ısullerini, sembolik suiistimal hâdi
selerini de kaldırmış olacağından buna oy ver
menizde fayda vardır. Saygılarımı sunarım 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy buyurunuz. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, 25 nci madde hakkındaki tereddüt
lere mahal olmadığı kanaatindeyim. Denilmek
tedir ki, (Bekçi paraları yalnız bekçi teşkilâtı 
hizmetlerinde harcanır), denilmiş olmasına rağ
men, bu hükme aykırı hareket edilirse ne olur? 
Bu kanun anlayışı ve hukuk anlayışı bakımın
dan yanlış bir düşünce tarzıdır. Buna aykırı ha
reket edilecek olursa umumi hükümler tatbik 
edilir, 25 nci madde de ihlâl edilmiş olunur. Ve 
bu maddeyi ihlâl edenler hakkında da gerekli 
kanuni müeyyide tatbik edilir. Binaenaleyh, bir 
kanun maddesi kabul edilirken ilerde bu mad
deye riayet etmiyenler hakkında da ayrıca bir 
müeyyide vâzıı kanun anlayışı dışında bir dü
ğünce tarzıdır. Şayet bekçi paraları bir kayma
kamın jeepi için, bir valinin odacısı için veya-
kutta her hangi bir memurun hizmeti için kul
lanılırsa; o memur, o vali, o kaymakam vazife
sini suiistimal etmiş olur ve gerekli cezaya çarp
tırılır. Binaenaleyh bu madde hakkında ileriye 
matuf ve tatbikata aidolmak üzere en küçük 
bir endişe varit değildir. Madde yerindedir, ay
nen kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlarım; ben, 25 nci madde
nin lehinde görüşlerimi arz edeceğim. Bundan 
önce görüşlerini arz eden arkadaşlarımdan bir 
kısım arkadaşlarım 25 nci maddenin yersiz ol
duğunu ve bunun çıkarılmasını istediler. Hal
buki daha önce 21 nci maddede de il içerisin
deki beldelerin tamamına ait çarşı ve mahalle 
bekçileri kadrolariyle, «bu teşkilâtın» tabiriyle 
yani, «teşkilât» tâbiri 21 nci maddede yer aldığı 
için bendeniz 25 nci maddedeki bekçi ve bekçi 
teşkilâtını 21 nci madde -ile ilgili görüyorum. 
Bundan önce görüşen arkadaşların, kadrolarını 
bekçilerden almak suretiyle bunların şurada ve
ya burada kullanılmalarından bahsettiler. Bü
tün teşkilâttaki diğer kadrolar da; mühendis
lerde, doktorlarda, yüksek dereceli yerlerde 
dahi kadrolar, vazife anlayışı dışında, kanun
ların iyi niyetli olarak hazırlanmasına rağmen, 
kullamlagelinen suiistimaller şeklinde yapılan 
bir tutumdur. Binaenaleyh biz bunları örnek 
almak suretiyle 25 nci maddenin «teşkilât» te
riminin, kanun maddesinde yeralması halinde 
bu maddenin suiistimallere yol açacağı şeklin
deki, bir düşüncenin karşısında olduğumuzu 
izah etmek istiyoruz. Bu bakımdan bu madde 
sarahat getirmiştir. Zira diyor ki, «bekçi para
ları yalnız bekçi teşkilâtı hizmetlerine harcanır 
ve yılı içinde harcanmıyan miktar, ertesi yıla 
bekçi parası olarak devredilir» diyor. Bu ba
kımdan bu maddenin aynen kabulünü istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şener buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu bizim hukuk
çu arkadaşlarımdan özür dilerim; burada, ga
yet güzel konuşurlar; fakat, tatbikat mevzuun
da kanunu yaptık, maddeyi yaptık herkes buna 
göre hareket eder, etmezse cezasını görür, der. 
Ama tatbikat da vardır, kusura bakmayınız. 
Tatbikat şu : 

özel idare müdürü bu bekçi paralarından 
mükemmel dolap da yaptırır, masa da yaptırır, 
mefruşat da alır, her şeyi de alır hiç de bir şey 
de olmaz sayın arkadaşlarım. Rahatlıkla alır. 
Çünkü neden? İdare âmiridir. Müfettiş gönder
diniz, ne yapacak müfettiş? Müfettişe diyecek
tir ki, bekçilerin hizmetini görmek için dolap 
yaptırıyorum, dosyalarını koymak için dolap 
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yaptıracağım. Hattâ, burayı ısıtmak için soba 
alacağım. Bütün bir dairenin ihtiyacı bu para
lardan olabilecektir. Bu maddenin tedvini öy
ledir. Bunun cezasını verirsiniz.... Bâzı arkadaş
larımız derler ki, bunu sarahate kavuşturalım. 
Böyle yapan olursa şu şekilde cezalandırılır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu illâ da Sayın 
Komisyon böyle düşünmüş, Hükümet böyle dü
şünmüş olarak değil, bunun Meclise gelişinin 
sebebi, bu gibi bütün arkadaşların konuştuk
ları, ileri sürdükleri fikirlerin bir noktada top
lanıp bu işin iyi bir şekilde tedvin edilmesi için
dir. Lütfediniz, arkadaşlarımız bunu söyledikleri 
şekilde ve bilhassa bizim encümen de bu husus
ta pek hassas olarak davranmasın, yani illâ be
nim dediğim olacaktır demesin. Muhterem ar
kadaşlarım, sayın encümen bizim adımıza ni-
yabeten vazife görmektedir. 

Fikirlerinde beğendiğimiz olabilir, beğen
mediğimiz olabilir, ama elbette ki, çalışmaları
na karşı hürmetkarız. Gayet tabiî ki, çok iyi ça
lışmışlardır ama, beğenmeye de mecbur değiliz. 
İstirham etmek istediğim husus budur ve bunu 
vuzuha kavuşturmaya mecburuz. Aksi takdirde 
özel idare müdürü, valisi, kaymakamı herkes 
idareciler bütün eksikleri buradan görecekler
dir. Kırtasiye, elektrik ve saire paraları bura
dan ödenecektir, hiç tereddüdetmeyin. Bekçi 
masrafları için lâzımgelen kırtasiye 50 liralık 
ise 500 liralık alacaktır. Ne yapacaksınız? Hiç
bir şey yapamazsınız. Bütün defter masrafları 
matbaa ile ilgili masraflar hep buradan yapıla
caktır. Bu para eğer 27 nci madde metin olarak 
olduğu gibi kabul edilirse, o külliyetli miktar
da para ile özel idareye rahatlıkla o kadar bü
yük bir yardımda bulunacak ki, bundan hiçbi
rimizin tereddüdü olmasın. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NİHAT PASlNLl (Erzurum) — Çok sayın 

arkadaşlarım, boşuna endişeye kapılıyorsunuz. 
Devlet, valilere, kaymakamlara bu bekçi parala^ 
Tından da'ha büyük miktarda paralar vermekte
dir. Eğer valiler, kaymakamlar yani idare, âmi 
ri italar mevzuatın dışına çıkıp şuraya buraya 
para sarf edecek olsalar Devletin parasını da 
sarf ederler. Ka:zara her hangi .bir kaymakam 
veya bir özel idare müdürü Inrşey yapmışsa bu
nu tümüne ıbirden maletmek doğru olmaz. Bi-
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naenaleyh valinin ve kaymakamın mesuliyetine 
sorumluluğuna terk edilmiş hususlarda âmiri 
ita o olduktan sonra elbette ki, ufak tefek ihti
yaçlar da görülecektir. Sayın arkadaşlarım, 
ıbekçi ibürosuna 'bir daktilo alınacaktır. Alma
sın mı? Alacak, elbette. Veya bir daktilo tutula
caktır. Elbette ki, kadroya koyacaktır, alacaktır. 
idare amirliği yapmış olan arkadaşlarımız bunu 
pek iyi takdir ederler. Bunda bir vehme ve heye
cana kapılmaya lüzum yok. Elbette ki, bu işler sı
rası geldiği zaman, vali lüzum gördüğü zaman 
bundan, tahsisattan her hangi ıbir emir vermek 
suretiyle birşey yaptıracaktır. Ama bu hizmet 
için yapılacaktır. Bunun üzerinde durmak la
zımdır. Hizmetsiz yerde rasgele, elini cebine 
atıp da âmiri ile para sarf etmez. Bu 'bakımdan 
madde tamamen yerinde tedvin edilmiştir. Bu
nun üzerinde fazla konuşmaya da lüzum yok
tur. Bu paralardan artan varsa sene sonunda 
devredilecek ve yine Ibu teşkilâtta kullanıla-. 
çaktır. Kalmışsa öbür seneye devredilecektir. 
Artık bunun üzerinde niçin duruyoruz? Efen
dim, şöyle olacaktır, 'böyle olacaktır, öyle ola
cak olursa 'biz valilerin, kaymakamların emrin
den de bütün Devletin parasını çekelim, Hazi
neye koyalım üzerine oturalım. Olur mu? Onun 
için ıbu madde üzerindeki müzakereyi lütfen ke
selim ve,maddeyi olduğu gibi kabul edelim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 

25 nci maddenin kürsüden açıkladığım se
beplerle reddini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kesit t lker 

BAŞKAN — 25 nci maddenin reddini, lay-
yım talebediyor, Sayın Kesit Ülker. 

Sayın Başkanlığa 

Kürsüden açıkladığım sebeplerle 1 nci mad
denin o ncü fıkrasındaki saralhate 'göre 25 nci 
maddenin metinden 'çıkarılmasını arz ve rica 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Ayni mahiyettedir. 
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Başkanlığa 
25 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 
Âdil Toközlü 

Madde 25. — Bekçi paraları yalnız bekçi 
hizmetlerine harcanır 've yılı içinde harcanamı-
yan miktar ertesi yıla 'gelir bakiyesi olarak de
vir ve tahsisat kaydolunur. 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
Bekçiler kanunu tasarısının 26 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
' Reşit Ülker 

Madde 25. — Bekçi paraları yalnız bu kanun
da belli edilen bekçi teşkilâtı hizmetlerine 'harca
nır ve yılı içinde harcanmıyan miktar ertesi yı
la 'bekçi parası olarak devredilir. 

Sayın Başkanlığa 
25 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
^Burdur 

ismail Boyacıoğlu 

Madde 25. — Bekçi paraları yalnız tüzükle 
(belirtilecek bekçi teşkilâtı hizmetlerine ıharca-
ııır ve yılı içinde harcanmıyan miktar ertesi yı
la bekçi parası olarak devredilir. 

BAŞKAN —• Aykırılık sırası ile tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Aynı maihiyette 'bir önerge da
ha vardı onu da tekrar okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyettedir. 
Ve 25 nci maddenin metinden çıkarılmasını ön
görmektedir. önergeleri oyunuza sunacağım. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
leri kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiş
tir, Diğer bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ' BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(istanbul* Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kahul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

(Burdur Milletvekili İsmail Boyacroğlu'-
nıın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

25 nci maddeyi metinde yazılı olan şekli ile 
tekrar okutuyorum. 

(25 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 25 nci maddeyi yazılan ve oku

nan bu şekli ile aynen oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 26. — Bekçi teşkilâtı gelir ve gider
leri ek bütçenin aidolduğu tertiplerinde göste
rilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde şimdiye 
kadar Sayın Nihat Diler buyurun, 26 ncı madde 
üzerinde buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Hukuk ilminde bir ıstılah vardır. Istılahlar 
yerinde kullanıldığı takdirde 'birtakım metinlerin 
kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Öyle zannediyorum 
ki, «aynı komisyon ıstılahın yerinde kullanılmama
sı taraflarıdır ve bu yüzden de lüzumsuz bâzı 
maddeler kanunun metnine dâhil etmekte bu su
retle açıkça kanun tekniğine, hukuk ilminin pren
siplerine aykırı hareket etmektedir. 
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Birinci maddenin sarahatinden anlaşıldığı üze
re, l)iı leşini âta ait kadrolar gelir ve giderleri il 
özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile tesbit 
edilir, diyor. Birinci maddede bir sarahat var. 
Ek bütçenin ne olduğu da açıktır. «Ek bütçe» tâ
birinin gerek malî bilgilerle, gerek hukukî bilgi
lerle ne olduğu bellidir. Bunu tekrar tarif etme
ye lüzum yoktur. 

Bu sarahat karşısında 26 ncı maddeyi okuya
lım: «Bekçi teşkilâtı gelir ve giderleri ek büt
çenin aidolduğu tertiplerinde gösterilir.» Ek büt
çe denildiği zaman bunun tertipleri vardır. Ge
lir ve giderleri vardır, gelir ve giderler de bu 
ek bütçede gösterilir. Bunu fuzuli şekilde saymak 
birinci maddenin metni karşısında lüzumsuzdur, 
Istılah fikrinin uzağında kalmak demektir, hu
kuk ilminde kabul edilen ıstılahları reddetmek 
demektir. Bu yönden 26 neı maddenin metinden 
çıkarılmasını teklif edeceğim. Kabul etmenizi is
tirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKİ BOYACIOĞLU (Burdur) — 

Muhterem arkadaşlarım; benden evvel konuşan 
arkadaşın fikrine iştirak ediyorum. Birinci mad
denin 3 ncü fıkrası diyor ki: «Bu teşkilâta ait kad
rolar ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine 
bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilir.» Birinci mad
denin 3 ncü fırkası. 26 ncı maddede ise; «Bekçi 
teşkilâtı gelir ve giderleri ek bütçenin aidolduğu 
tertiplerinde gösterilir.» demek suretiyle tekrar 
bir madde sevk etmiş bulunuyor ki, kanun tekni
ği bakımından doğru değildir. Bu itibarla bu 
maddenin kaldırılması taraftarıyım, lütfen ka
bul buyurun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen yoktur. 

NİHAT) DİLER (Erzurum) — Bir önergem 
vardır efendim. 

BAŞKAN — Lütfedip biraz süratle gönderin. 
Sayın Reşit Ülker tarafından verilmiş bu

lunan 20 neı madde ile ilgili önergeyi okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 ncı maddenin kürsüden açıkladığım se

beplerle reddini arz ve teklif ederim. 
İstanbu l 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi de okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
26 ncı maddenin kürsüden açıkladığım se

beplerle birinci maddenin sarahati karşısında 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yette ve 26 ncı maddenin metinden çıkarılma
sını öngörmektedir. Bu iki önergeyi oyunuza 
sunacağım. Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor.' önerge
leri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon, fil hal katılıyor musunuz? Metin
den çıkarılması Yüce Meclis tarafından uygun 
bulunmuştur. Filhal katılıyor musunuz, İsrar 
ediyor musunuz % 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Kabul etmiyoruz, filhal 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyor, 
Tekrar \ üce Meclisin oyuna sunuyorum, 26 ncı 
maddenin metinden çıkarılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Biraz önce Meclisin te
zahür eden iradesi bu sefer değişmiştir. Şimdi 
bu vaziyet karşısında 26 ncı maddeyi tekrar 
okutuyorum, maddede yazılı olan şekli ile... 

(26 ncı madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi okunan ve ya
zılı olan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler.... 26 ncı madde ay
nen kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Efendim 27 nci ve 28 nci 
maddeleri geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
maddeyi okutayım da onu takiben istersiniz. 

MADDE 27. — 11. özel idarelerinin, bekçi 
teşkilâtı giderlerini karşılamak üzere, belde hu
dutları içerisindeki meskenlerin şagülerinden, 
şagili yoksa mâliklerinden alacakları bekçi pa
rası ayda 20 lirayı aşamaz, ancak ticarethane 
ve işyerlerinden, bu yerlerin emsali rayiç kira
ları, mükellefin malî gücü, bekçi teşkilâtının 
ihtiyacı ve mahallî özellikler nazara alınmak 
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suretiyle 500, yılda 6 000 lirayı aşmamak üzere 
bekçi parası alnıabilir. 

Bu kanunun uygunlanmasında mesken, her 
şahıs ve ailenin ikâmet ettiği bina veya bina 
bölümleridir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım 27 nei 
madde üzerinde 23 arkadaşımız şu ana kadar 
söz istemişlerdir. Komisyon maddeyi yeniden 
hazırlamak üzere geri istemiştir. Ancak Meclis 
gündemine girmiş bulunduğu için yine Yüce 
Heyetinizin kararı ile geri verilecektir. 27 nei , 
maddeyi Komisyon geri istemiştir, geri veril
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ancak 
27 nei maddede verilmiş bulunan bütün değişik
lik önergeleri ile birlikte maddenin Komisyona 
iadesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nei maddeyi okutuyorum : 

MADDE 28. — Mükelleflerden alınacak bekçi 
paralarının tahakkukunda, belde sınırı içinde 
bulunan ve çarşı mahalle bekçilerinin koru
makla mükellef olduğu bilûmum mesken, mües
sese, depo, işyerleri ve benzerleri ile 4081 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında kalan bağ, bahçe, 
bostan gibi yerler esas tutulur. 

BAŞKAN — 28 nei maddede verilmiş bu
lunan değişiklik önergeleriyle birlikte komisyon 
tarafından geri alınmaktadır. Bu hususu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 28 nei madde de Komisyona 
geri verilmiştir. 

MADDE 29. — Bir mesken veya işyerinin 
bekçi parası mükellefi kirada olan yerlerde 
kiracı, kira münasebeti yoksa şagili, sair hal
lerde malikidir. 

Bina maliki ile şagilleri arasında yapıla
cak özel anlaşma hükümleri idareyi bağlamaz. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde şu ana 
kadar. Saym Nihat Diler, Sayın İsmail Boya-
cıoğlu, Sayın Reşit Ülker söz istemişlerdir, Saym 
Diler, buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri, 29 ncu maddeyi okuyalım. 

Madde 29. — «Bir mesken veya işyerinin 
bekçi parası mükellefi kirada olan yerlerde ki
racısı, kira münasebetiyle yoksa şagili, sair hal
lerde malikidir. 

Bina sahibi ile şagilleri arasında yapılacak 
özel anlaşma hükümleri idareyi bağlamaz.» 

Şimdi bu ikinci fıkradaki «Şagil» tâbiri, 
(«Anlaşılmıyor» sesleri) 29 ncu maddenin ikinci 
fıkrasındaki «Şagil» tâbiri maddenin tatbikma 
imkân vermiyecek şekilde vuzuhsuzdur. 
« . . . Bina sahibi iLe şagilleri arasında yapılacak 
özel anlaşma hükümleri idareyi bağlamaz.» ma
lik ile .şagil arasındaki münasebet ne olabilür 
«Şagil» tâbirinin hukukî bakımdan... 

BAŞKAN — Saym Diler, gu alışkanlığınız
dan vazgeçiniz de mikrofona yaklaşınız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — İfade ettiği 
mâna; hukukî bir mesnede dayanmaksızın fiilen 
bir şeyi işgal etmedir. Malik ile şagil arasmda-
ne gibi bir münasebet olabilir ki, bu malik ile 
şagil birbirleriyle anlaşsınlar ve bu anlaşmadan 
mütevellit de özel anlaşma hükümleri idareyi 
bağlamasın. Bence bu tamamen vuzuhsuz bir 
metindir, bunun metinden çıkarılması gerek
mektedir. Diğer hususlarda da, «Bir mesken 
veya işyerinin bekçi parası mükellefi kirada 
olan yerlerde kiracısı, kira münasebetçisi yoksa 
şagili, sair halde de malikidir.» Burada «Şa
gili» tâbirinin kaldırılması gerekmektedir. Çün
kü, «Şagil» e eğer böyle bir hukukî netice vere
bilirsek «Şagil» in gayrimeşru olan durumu
nu meşrulaştırmış vaziyett geleceğiz. O sebep
ten yalnız kiracı kira akdi ile, bir de maliki 
bulunan kimselerden bu paranın tahsil edilmesi 
gerekmektedir?. «Şagil» tâbirinin metinden 
çıkarılmasını istirham edeceğim ve bu yolda da 
önerge vereceğim. Kabul etminizi istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKİ BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Komis
yon 27 ve 28 nei maddeleri geri almıştır. Bu 29 
ncu madde de bununla bağlı değildir. Çünkü, 
vergi alacağımız şahsı tâyin ederken, - vergi di
yoruz - vergi değil tabiî - mükellefi tâyin eder
ken, malik midir, şagil midir, zilyedi midir yok
sa, kiracısı mıdır ? Tayyınm babında bunun mad
delerle bağlantısı vardır. Binaenaleyh, bunun 
diğer maddeler geldiği zaman müzakeresinin ya
pılmak üzere tehirini arz ediyorum. Lütfen ka
bul buyurun. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz, Komisyon tara
fından maddenin geri alınması; şifahi diğer tek
lifiniz de, bu madde hakkında bir teklifi... Ya
zılı bir beyanda bulunmadıkça muameleye ko-
yamıyacağım. 
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İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Yazılı olarak takdim edeceğim. 

BAŞKAN —. Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Ertunga? 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Ben de vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Ünlü? 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaşımın 
beyanına aynen iştirak ediyorum. 29 ncu mad
de, bundan evvelki maddelerle ilgili olan bir 
maddedir. Komisyon 27 nci madde ile 28 nci 
maddeyi aynen geri almayı kabul ettiğine göre, 
bu vergiyi tahsil edeceğimiz mükellefin kim ol
duğunu ve aynı zamanda bu mükellef bu vergiyi 
vermekte mükellef midir, değildir bunu bilme
miz lâzımdır. Kaldı ki, parayı tahsil edeceği
miz şahsın bu parayı ödeme mecburiyeti var 
mıdır, yok mudur?.. Sonra, böyle bir durum 
olursa Anayasaya aykırı bir olay mevcut mu
dur, değil midir? Bunu bilâhara tahlil edeceğiz. 
Bunun için 29 ncu maddenin de geri alınmasını 
ve Komisyona iade edilmesini arz ve teklif edi
yorum. Bu hususta bir önerge de vereceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy?.. Vazgeçtiniz. 
Saym Uyar, buyurunuz. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Saym arkadaş

larım, bû maddede Saym Nihat Diler arkada
şımın görüşlerine iştirak edemiyeceğimi ve mad
denin Komisyon tarafından geri alınması ve 
yahutta müzakeresinin takdimi tehir edil
mesi şeklinde konuşan arkadaşlarımın görüş
lerine de maalesef iştirak edcmiyeceğim. Sayın 
Nihat Diler arkadaşımız burada «Şagil» keli
mesinin fuzuli olduğundan bahsettiler ve «Şa
gil» i de kendi görüşlerine göre, haksız bir sebe
be dayanan zilyed veya işgal eden olarak, tarif -
etmiye çalıştılar. «Şagil» kelimesinin mânası, 
her hangi bir yeri işgal işgal eden demektir. Bu 
işgali haklı bir sebebe dayanabilir veya haksız 
bir sebebe dayanabilir; ve «Fuzuli şagil» de de
nebilir haksız sebebe dayananlara.. Binaenaleyh 
maddenin içindeki «Şagil» kelimesinin burada 
lüzumu vardır. Bekçi parası alınacak olan mes
ken veya giyerlerin mükellefi kimdir? Ya kira-
cısıdır, ya şagildir ve yahutta malikidir. Bu şa
gil, fuzuli işgal etmiş olabilir ve yahutta, bir 
gayrimenkul üzerinde, bu mesken veya ticaret

hane üzerinde hak iddia eden şahıslardan biri
sinin işgalinde bulunabilir. Binaenaleyh; bu, 
kracı değildir, fuzuli şagildir, diye fuzuli şa-
gilden veya her hangi bir mülkiyet ihtilâfından 
dolayı işgal etmiş olan kişiden bekçi parası
nın alınmaması cihetine gitmek mümkün değil
dir. Binaenaleyh, «Şagil» kelimesinin burada 
lüzumu ve zarureti vardır. 

İade keyfiyetine gelince; bu maddenin 27 ve 
28 nci maddelerle ilgisi yoktur. Çünkü 27 nci 
madde; alınacak olan bekçi paralarının miktarı 
tâyin ve tesbit edilmek istenmektedir. Mesken
lerden veya işyerlerinden ayda kaçar lira bekçi 
parası alınacaktır? Bu sorunun cevabını 27 nci 
madde vermektedir. Bunu komisyon geri almış
tır. 28 nci maddede, nerelerden bekçi parası ala
cağız? Yani, meskenler, işyerleri, ticarethaneler 
nereleridir? Bunları tesbit etmektedir. 29 ncu 
maddede de, kimden bekçi parası alacağız karşı
mızdaki mükellef kimdir, bekçi parası almak 
için kime gideceğiz? Bu, maddede tesbit edilmek
tedir. Binaenaleyh; birisinde, süje - fail kimdir? 
29 ncu madde, (kimin) cevabını vermektedir. 
Kimden para alacağız, bunu tesbit etmektedir. 
Müzakeresinin tehiri veya komisyon tarafından 
geri alınması bahis konusu olmamak gerektir, ka
nısındayım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 29 ncu 
madde üzerinde müzakereler cereyan ederken bu 
maddenin görüşülmesinin tehirini mutazamınm 
bil' teklif gelmiştir. Takdim ve tehir teklifleri 
asıl meseleye tekaddüm ettiği cihetle evvelemir
de bu önergeyi okutup tehir edilip, edilmemesi hu
susunda Meclisin bir kararını alacağız. 

Sayın Başkanlığa 
29 ncu maddenin 27 ve 28 nci maddeler konu

şulduktan sonra müzakere edilmek üzere tehirine 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bunun 

lehinde Sayın Birgit buyurunuz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Boyacıoğlu arkadaşımızın 
önergesi yerindedir. Komisj^onun bu önergeye 
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niçin katılmadığını anlamak da maalesef müm
kün değildir. Komisyon, 27 nci madde ile ilgili 
olarak sadece miktarlar üzerinde değişiklik tek
lifleri almamıştır; kendisi hangi saikle maddeyi 
yeniden komisyona almıştır bilinmez. Mesele, 20 
lirayı aşar mı aşamaz mı, 500 lirayı aşar mı, aşa-
mızmı dan ibaret değildir. Komisyona birçok 
arkadaşlar, maddenin Anayasaya aykırı olduğu 
düşüncesiyle önerge vermişlerdir. Mükellefin or
tadan kalkmasını, Devletin bu işi üzerine almasını 
istiyen önergeler vardır. Belki özel idare bütçe
lerinin bu işle meşgul olmasını, yükümlü olması
nı istiyen önergeler vardır. Ve şu anda Komis
yon toplantı halinde değildir. Maddeyi geri al
dığına göre kendisi müzakere edecektir, görüşe
cektir. Bir ön yargıya da varmak mümkün de
ğildir. Henüz mükellef olacak mıdır, olmıyacak 
mıdır? Belli değilken mükellef bir mesken veya iş 
yerinde kiracı mıdır? Yoksa şağil midir, malik 
midir? Diye bu konuda her hangi bir tartışmaya 
girmeye lüzum yoktur. Boyacıoğlu arkadaşımız 
yerinde bir müdahale ile ve derin bir vukufla 
meselede dikkati çekmiştir. Komisyonun da lüt
fen bu madde hakkında da aynı müsamahayı gös
termesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, tehir teklifinin 
aleyhinde, buyurunuz. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Kıymetli arka
daşlarım, 29 ncu maddenin tehir edilmesi veyahut 
da Komisyon tarafından geriye alınması hakkın
da verilen bu önergenin aleyhinde konuşmak is
tiyorum. 

Şimdi, bir defa bu madde mükellefi tesbit et
mektedir. Yani, bekçi parasını kiracı mı, şagil 
mi, yoksa mâlik mi verecek? Böylece mükellefi 
tesbit eden bu maddenin daha evvel geriye alı
nan 27 nci veya 28 nci maddeler ile bir alâkası 
yoktur. 27 nci madde hepimizin gördüğü ve bil
diği gibi, mükelleflerin verecekleri bekçi paraları
nla miktarlarını tesbit eder. Ama, Orhan Bir-
git arkadaşım ifade ettiler ki, acaba bakalım bu 
mükellefler olacak mı, olmıyacak mı? Bence ka
nunun esas prensiplerini göz önünde tutarak el
bette bunun bu şekilde olması gerekeceği kanaa
tindeyim. Burada mükelleflerin vereceği miktar
larla, hangi mükellefin vergi vermesi meselesinin 
hiçbir zaman birbirine karıştırılmaması gerekir. 
28 nci madde ise, nerelerden bekçi parası alına
cağını, mesken ve iş yerlerini tarif etmektedir. 

Binaenaleyh, vaktin geçmemesi, kanunun da biran 
evvel çıkması bakımından bence 29 ncu maddenin 
tehirinde hiçbir mâna yoktur. Tehir etmiyelim, 
konuşalım ve bir karara varalım. Ve 27 - 28 nci 
maddeleri de Komisyon getirdikten sonra bunla
rı tekrar ve tekrar pekâlâ konuşabiliriz. Bu iti
barla önergenin aleyhinde bulunduğumu arz eder, 
saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Tehir teklifinin lehinde ve aley
hinde birer arkadaşımız konuşmuştur. Başka söz 
istiyen?... 

MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 
— Aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET FEHMİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 

— Sayın Başkan ve sayın arkadaşlarım; ben, 
29 ncu maddenin tehiri hakkındaki önergenin 
aleyhindeyim. Sebebine gelince; komisyon, 
27 ve 28 nci maddelerin kendisine iade edilme
sini istemiş ve bu maddeler de iade edilmiştir. 
Bunun açık sebepleri vardır ve bunu izah etmek 
de mümkündür. Zira, 27 nci madde henüz ko
nuşulmadan önce Yüksek Mecliste beliren tema
yüle göre burada tesbit edilen miktarlar yani 

-vergi mükelleflerinden ayda 20 lira alınması 
hususundaki miktar ile işyerleri ticarethane
lerden alınacak aylık 500 lira miktarın fazla 
olduğu aşağı - yukarı temayül halinde belirmiş 
ve bu hususta, birçok arkadaşlarımız da söz al
mışlardır. 

BAŞKAN — Bu maddeye ilişkin beyanda 
bulunmamanızı rica ederim. 

MEHMET FEHMİ UĞRASIZOĞLU (Devam, 
la) — Ku maksatla Komisyon geri almıştır. 28 nci 
maddede ise 4081 sayılı Kanunun kapsamı dı
şında kalan bağ ve bahçe gibi hususlar burada 
bekçi parası olarak mükellefe bir yük yüklemekte
dir. Bu husus da Yüksek Meclisiniz tarafından bir 
temayül halinde belirdiği için Komisyon da bu
nu geri almış bulunuyor. Fakat, arkadaşımızın 
teklif ettiği 29 ncu madde doğrudan doğruya 
bekçi parası mükelleflerini tesbit eden bir mad
dedir ve bu mükelleflerin tesbit edilmesi zaru
ridir. Binaenaleyh, zaruri olan bir maddenin 
tehir edilmesi doğru değildir ve esasen 27 nci ve 
28 nci maddelerle ilgili de değildir. 

Bu Dakımdan, kanunun biran evvel görüşü
lüp' bitirilmesi bakımından Komisyonun da be
lirttiği gibi, 29 ncu maddenin tehir edilmeden 
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görüşülmesi gerekir. Bu bakımdan önergenin 
aleyhiııdeyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tehir teklifini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 29 ncu madde müzakere 
edilecektir. Sayın Nihat Diler, söz sırası Sayın 
Diler'de, 29 ncu madde hakkında... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu kanundaın evvel 
meriyette bulunanı Bekçiler Kanununu Ana
yasa Mahkemesi, Anayasanın 61 ve 129 ncu 
•maddelenine 'göre iptal etmişti. Bunun sebeple
rinden biri ve en mühimimi, toplanan paraların 
'vergi ıgibi ıtüplandığı fakat, vergi esaslarına 
göre toplanmadığı gerekçe siydi. Simidi bu 
29 ncu ımadde, görüldüğü üzere, vergimin mat
rahını 'gösterimektedir. «Şagil» bildiğiniz gibi 
işgal «den mânasına .gelmektedir. Hukukî olmı-
yan bir durum da Şagillik» sıfatının içine 
girebilir. Eğer işgal eden kimsenin durumunu 
vergi matrahı olarak kabul edersclk bu takdir
de hulkukî 'olmıyan bir durumu hııkııkîleştir-
•miş olacağız. «Şagiılllk» durumu uımuımiyet iti-
batiyle mıiisak'kaf 'Oİmıyatı gayrimcnkuller 
dçin kullanılmaktadır. Çarşı ve ımıahalle bek
çilerinin koruduğu yerler ise uımuımiyet itiba
riyle meskenlerdir, musakka! olan gayrimen-
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küllerdir. Yukarıdaki maddelerde,, bağ ve bah
çeler de buna dâhili edilmiş bulunduğundan 
ve bir kısım arkadaşlar bağ ve bahçelerden 
vergi alıınımıyacağı (hususunda önerge1]er verip 
ıbu öne Agele ilin neticesinde Komisyon madde
yi geni aldığıma göre şimdi bu şagillik dunu-
ımunu da vengiye matrah olarak kabul ettiği
miz takdirde 27 ve 28 nei maddelere aykırı 
'bir durum meydana gelecektir ve aynı zaman
da fiilî bir durumu, haksız ve fiilî bir durumu 
kanunen hukukîleştirmiş olacağız. Bu sebepten 
dolayı şagiMiğin buradan, metinden çıkarılma
sını teklif ctmfiıştim. Teklifimin kabulünü istir
ham .odeniın. Burada konuşan arkadaşlar her
halde hulkukî ıstılahları bir tarafta atarak gelip 
'konuşuyorlar. Onun için benim konuşimalarmıı 
da bu yönden tenkid ediyorlar. Hukuk ıstı!ah
ları hakkında gerekli malûmata sahibolduktan 
sonra tenkidlerime cevap veriıilerise kendilerinle 
müteşelkkir kalırım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
ıcvvcl Yüce Meclis tarafından ikabul edilen 
vaktin «sonuna gelmiş bülunımaktayız. Saat 
19,00 a 'gelmiştir. 'Bu sebeple birleşimi 20 Ha
ziran 1966 Pazartesi .günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

• • ^m^ n 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

• B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X .1. — Çarşı ve mahalle 'bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re 

şit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve içişleri, 
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 Kalbadayı ve on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve 
önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imar, 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 BlR 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 iSavunnıa, Maliye ve Plân komisyon-
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) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1966] 

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

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet 'Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın. Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 

(Devamı arkada) 



67 eski Kara Hart) Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Kesat özarda'nm, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Ta'biî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 

ve bir kısım idari işlemlerin değiştirilmesine 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 2/114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) '(S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 .3 .1966] 


