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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 38 

1. — Sürat Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 
doktor ve ilâç azlığı yüzünden Pervari'de 
kızamık ve boğmaca hastalıklarının çocuk 
ölümlerine sebebolduğuhu, yol elverişsiz
liği yüzünden de bakım imkânlarının büs
bütün zorlaştığını açıklıyan demeci. 38:39 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, izmir'de son gecekondu yıkım-
lariyle ilgili demeci, ve imar ve iskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 39:41 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Avrupa'ya ve özellikle Almanya'
ya giden kadın işçilerin ücretlerinin az 
olması dolayısiyle karşılaşacakları prob
lemlere dair demeci. 41:42 

4. —- Ticaret Bakanı Macit Zerem'in, 
Su Ürünleri kanun tasarısının, Millet Mec-

Sayfa 
lisince daha önce aynı konu ile ilgili kanun 
tekliflerini görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Komisyona havalesine dair önerge
si. a /190) (2/26, 42, 51, 83) 42 

5, — Maliye Komisyonu Başkanı Tahir 
Akman'm, çarşı ve mahalle bekçileri hak
kındaki kanun tasarısının, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, aynı mahiyetteki ka
nun teklifi ile birlikte Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi. (1/160,2/141) 

6. —: Adalet Partisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupu tarafından; Millî Sa
vunma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5398 sayılı Kanunun 1 - 3 ncü 
maddelerinin, Anayasaya aykırı olduğu 
hakkında açılan dâva üzerine işbu madde 
lerin iptaline dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi. 

7 . — Sulakyurt Ceza Mahkemesince, 
6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 4 - 7 nci fıkralarının Anayasaya 
aykırı olduğu hakkında yapılan başvur
ma üzerine, 5, 6 ve 7 nci fıkralarının ipta-
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Sayfa 
Üne dair Anayaas Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi. 42:43 

5. — Görüşülen isler 43 

I. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak-
kında kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, bekçiler kanun tek
lifi ve İçişleri, Malîye ve Plân komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/160, 2/141), (S. Sa-
yısı -1/50) 43:74 

6. — Sorular ve cevaplar 

a) Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
p-öz'ün, Kastamonu'dan her yıl üç - beş bin 
kişinin büyük şehirlere göç etmesine sebeb-

74 
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Sayfa 
olan iktisadi faktörlerin ve işsizliğin gi
derilmesi konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/63) 74:79 

2. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dm'ın, Orman suçlularının zarar mahiyetin
deki tazminatlarının affı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair soru önergesi, ve Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/93) 79 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, hudut şehirlerinin de elektriğe ka
vuşturulması için bir öncelik düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nm yazılı 
cevabı (7/99) 79:80 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Avrupa Konseyi Istişari Meclisi 18 nci Dö
neminde memleketimizi temsil edecek kurula 
asıl ve yedek olarak seçilenlere ait Dışişleri 
Bakanlığına Meclis Başkanlığınca yazılan yazı 
ile, 

Vazife ile yurt dışma giden Köy taleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nm dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın, 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, 
dönüşüne kadar kendisine İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm ve 

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in dönü
şüne kadar da kendisine Gümrük ve Tokeİ Ba
kanı İbrahim Tekin'in vekillik etmelerinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu, bilgiye sunuldu. 

Bolu Milletvekili İbrahim Cop ve 7 arkada
şının önergesi okunarak, Orman Kanununun 
34 ncü mnddesTnin 1 ve 2 nci fıkraları hüküm
lerinim değiştirilmesine dair olan kanun teklifi 
geriverildi. 

&ayın milletvekillerinden bâzılarına oku

nan iki Başkanlık tezkeresindeki 
derilerle izin verilmesi ve 

sure ve ne-

Bu toplantı yılında iki aydan çok izin alan 
Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'a ödeneğinin 
verilmekte devam edilmesi hususları kabul 
edildi. 

Tapulama kanun tasarısı ile Çarşı ve ma
halle bekçileri kanun tasarısının görüşülmesine 
münhasır önergenin diğer önergelerden önce 
oyı sunulmasına ve Başkanlık sunuşlarında yer 
alan bütün önergelerin 2 Mayıs 1966 gününe 
kadar ertelenmesine dair C. H. P., A. P., 
Y. T. P. ve T. 1. P. grupları adına veribn öner-
go okundu, kabul olundu. 

Adı geçen kanun, tasarılarının görüşülme
sine imkân sağlamak üzere Salı günlerinde 
de toplanılması hakkındaki önerge, üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Bu son önergenin görüşülmesi sırasında 
yaptığı müdahalelör dolayısiyle Kırşehir Mil
letvekili Memduh Erdemir'e iki ihtar cezası ve
rildi. 
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C. H. P. Grupu adına Başkanvekili Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erimle A, P. Grupu adına 
Aydın Milletvekili Nahit Menteş'in, Millet 
Meclisi çalışmalarına 22 Nisandan 26 Nisan 
1966 Salı günü saat 15 e kadar ara verilmesine 
daii* önergesi, kabul olundu. 

Teklifler 

1 — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker ve 14 arkadaşının, Hayvan 
Bağlık zabıtası kanun teklifi (2/284) (İçişleri, 
Adalet, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
15 . 5 . 1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai müca
dele ve zirai karantina Kanununa ek kanun 
teklifi (2/285) (Tarım ve Plân komisyonlarına) 

3. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör ve 4 
arkadaşının, yaş haddini doldurmuş heıdmlerin 
vazifelerinin devamı hakkında kanun teklifi 
(2/286) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân Ko
misyonlarına) 

Raporlar 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1962 günü ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/89; Cumhuriyet Senatosu 
2/179) (Gündeme) (S. Sayısı : 97) (Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 679; Millet Meclisi 1 
nci Dönem S. Sayısı : 376) 

5. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Raşit Ül
ker'in, bekçiler kanunu teklifi ve içişleri, Ma-

Birleşime saat 16,30 da son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Zonguldak 
Nurettin Ok Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Kars 

A.dü Kurtel 

üye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/141) (Gündeme) (S. Sayısı : 105) 

fi. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sin^ 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka
daşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğren
cilerinden okuldan ihracolunanların askerlik 
mükellefiyetlerini düzenliyen kamun teklifi ve 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (2/2, 2/66) (Gündeme) (S. Sayısı : 22 
ye 1 nci ek) 

7. — Balıkesir eski Milletvekili Ahmet Ay
dın Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurula
cak vakıflara ait kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatomu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan derişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Adalet, içişleri, Malîye ve 
Pân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon rapuru (Millet Meclisi 
2/250; Cumhuriyet Senatosu 2/178) (Gündeme) 
(S Savısı : 99) (Cumhuriyet Senatosu ^. Sayı
sı : 709, 709 a ek; Millet Meclisi 1 nci Dönem 
S. Sayısı : 918) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişeh'r Üvesi 
Gavsi Ucarçök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir 
Verdisi Kan-tn-nurm 29 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrn<nnm der^tirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Ulaştırma, Mal'ye ve Plân komisyonları ra
porları (2/94) (Günleme) (S. Sayısı : 98) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağn), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 85 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Beyaz düğmeye basılmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen arka- I 
dağlarımızın! tamamına söz vermek imkânı ol
madığından, nihayet üç arkadaşa söz verece
ğim. 

1. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, doktor 
ve ilâç azlığı yüzünden Pervari'de kızamık ve 
boğmaca hastalıklarının çocuk ölümlerine se-
bebolduğunu, yol elverişsizliği yüzünden de ba
kım imkânlarının büsbütün zorlaştığını açıklıyan 
demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âdil Yaşa. 1 
ÂDlL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 1 

milletvekilleri; dün intişar eden 25 Nisan 1966 
tarihli gazetelerin hemen hepsinde ve Siirt'ten 
ve Pervari'den hususi surette aldığımız haberler
de, doktor azlığı yüzünden salgın hastalıkların
dan ölüm olaylarının arttığı, son bir iki gün 
içinde de Pervari ilçesinde kızamık ve boğmaca
dan 21 çocuğun öldüğü bildirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Siirt Vilâyetinde sağ
lık hizmetleri sosyalleştirme tatbikatı bir sene 
kadar önce başlamış olduğu halde gerek doktor, 
gerekse yardımcı personel kadrolarında münhal-
lere tâyinler bugüne kadar ikmal edilmemiş bu
lunmaktadır. 

Salgın haberini veren gazeteler çocuk vefiya
tını kadrolardaki bu açığa ve ilâç azlığına bağla
makla beraber, hepinizin takdir buyuracağı üze
re, bu üzücü hâdisenin köklerini daha derinlerde 
aramak iktiza eder. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Çoğunluk vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; salgının vukua geldiği 
Pervari ilçe merkezi iLe Siirt il merkezi arasın
daki' mesafe 105 kilometredir. Senenin ancak 
mahdut bir zamanında ve yalnız jeeple kaza mer
kezi ile il merkezi arasında gidiş geliş, mümkün 
olabilmektedir. Köylerden kaza merkezine veya 
kaza merkezinden köylere hiçbir motorlu vasıta 
senenin hiçbir mevsiminde çalışamamaktadır. Bu 
itibarla müstacel vakalar karşısında sağlık oca
ğına bağlı köylerde sağlık ocağına ve ilçe merke
zine gidiş geliş mümkün olamamaktadır. Perva
ri'de olduğu gibi Siirt'in diğer kazalarında da 
bilhassa Şirnak, Eruh, Şirvan ve Sason'da du
rum aynıdır. Buralarda da salgın hastalıklar ve
ya âni vakalar zuhur etse, çok yazık oldu, demek
ten başka elimizden bir şey gelmiyecektir. Bu iti* 
barla bu üzücü hâdiseyi vesile ittihaz ederek ve 
müsamahanıza sığınarak şunu arz etmek istiyo
rum : 

Gerek Siirt ve mülhakatının ve gerekse az 
çok aynı kaderi yaşıyan Doğu ve Güneydoğu il
lerimizin dâvası yalnız sağlık dâvası değildir, 
mahrumiyet bölgesi, diye adlandırdığımız bu böl
genin yola, suya, ışığa ve okula kavuşturulması
nın bu bölgeye geçim imkânları sağlamanın za
manı artık gelmelidir. Hal böyle iken Muhterem 
Hükümetin, 1966 yılı icra programında Doğu
nun ve Güney - Doğunun dertlerine deva olacak 
vo plân hedefleri ve stratejisinde bölgeler ara
sında dengeli kalkınmayı öngören ilçeye uygun 
esaslı bir gayretin içine girdiğini müşahede ede
miyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Atatürk, «Bir milletin âtisi çocuklarının ege- j 
menliğine bağlıdır» dedikten 46 yıl sonra ve Ço
cuk Bayramının 46 ncı yılını kutlama haberle
rinin yanısıra gazetelerden, memleketimizin bir 
köşesinde doktor, ilâç, yol yolduğu ve cehalet 
yüzünden 21 çocuğun ölüm haberi yer alıyorsa, 
milletvekilleri olarak başlarımızı avuçlarımızın 
arasına alarak düşünmemiz ve Seçim Kanunu 
tadilâtını 5 Haziran Senato seçimlerine yetiştir
mek için çekişeceğimize, memleketimizin kalkın
ması, milletimizin refaha, huzur ve sükûna ka
vuşması mevzularında elbirliği ile tedbir arama- I 
mız icabeder. 

Sözlerime son verirken, Sayın Hükümetten 
arz ettiğim konular üzerinde daha hassasiyetle 
durmasını istirham eder. Hepinizi hürmetle se- I 
lamlarım. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, İzmir'de son gecekondu yıkımlariyle ilgili 
demeci ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
§eoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, gece
kondu meselesi hakkında. 

Buyurun efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü gazete
lerin hemen hepsinde, her ne pahasına olursa ol
sun, Adalet Partisini tutan bir iki gazete hariç, 
diğer gazetelerin hemen hepsinde, dün İzmir'de 
cereyan eden müessif olaylar manşet hâlinde 
yer almış bulunuyor. Malûmlarınız olduğu üze
re, tapulu arazilere İzmir'de vatandaşlar, se
çimden sonra gecekondu yapmışlardır. Bu ge
cekondular kanuni takibata uğramış alâkalı 
merciler kanunları tatbik etmek suretiyle arazi
leri tahliye etmek için teşebbüse geçmişler, fa
kat gecekondu sahipleri ile Devlet kuvvetleri 
arasında müessif hâdiseler cereyan etmiştir. I 
Şimdi biz hâdisenin bu yönü üzerinde durmıya-
cağız, ama burada açıklamak, belirtmek mecbu
riyetinde kaldığımız bir başka yönünü ifade et
meye çalışacağız. 

Hepimiz biliyoruz, seçimlerde çok çeşitli 
propagandalar oluyor. Bilhassa İzmir, İstanbul, 
Ankara, gibi, Anadolu'dan fakir fukaralık yü
zünden bir lokma ekmek temin edebilmek için, 
çoluk ç.acuğunu okutabilmek, onların maişetini 
temin edebilmek için iş bulmak gayesiyle büyük 
şehirlere akın eden yüzbinlerce vatandaşımız j 

— 39 

vardır. Bu vatandaşlarımızın ilk yaptığı iş, sat
tıkları mallarını, paraya tahvil ettikleri her şey
lerini getirip büyük şehirlerde boş buldukları 
bir arsa üzerindeki gecekonduya tahvil etmek 
oluyor. Bunlar kanun dışı birtakım evler yap
maktadırlar. Yapılırken Devlet kuvvetleri gö
rüyor. Merkezi Hükümette Hükümetin bulun
duğu yerde Devlet kuvvetleri görüyor ve ses 
çıkartmıyor. Bunlar yapıldıktan sonra, vatan
daşların gecekonduları yıkılmak, onları büsbü
tün gadre uğratabilmek için kanun tatbik edil
mek yönüne gidiliyor ki, maalesef vatandaş iki 
defa mutazarrır edilmiş bulunuyor. Seçim pro
pagandaları esnasında bilhassa Hükümet kana
dını teşkil eden partinin yaptığı progaganda, 
vatandaşı bu yöne geniş ölçüde teşvik etmiştir 
Özellikle İzmir'de gecekonduların teşvik edilmiş 
olması, yapılanların tapusunun verileceği vaade-
dilmiş olması, istiyenin bir ev, sahibi olabileceği, 
dilediği şekilde bir ev yapabileceği şeklinde va
tandaşa bir kanaatin yerleştirilmiş bulunması, 
bunları tapulu arazilerde dahi kanun dışı ev 
yapmaya sevk etmiştir. Hükümetin teşkilinden 
sonra da, İmar ve İskân Bakanının; hiçbir kayıt 
ve şarta tabi tutmaksızm gecekonduların yıkıl-
mıyacağma dair vatandaşlara teminat vermesi, 
seçim sırasında yapılan propagandaları, doğru 
olacağını kanaatini vatandaş vicdanında daha 
da kuvvetlendirmiş, bu yönde vatan daşnı ev 
yapma gayretleri ve faaliyetleri gelişmiştir. Bu 
gelişme sırasında, hele Sayın Başbakanın, «bir 
gecede ev yapan vatandaşın kudretini takdir 
etmek gerekir» şeklinde vatandaşa yaptığı vaıt, 
gecekonduların yıkılmıyacağı şeklindeki çeşitli 
beyanlar, bunları artırmıştır. Dolayısiyle dün 
İzmir'de meydana gelen olayların sebebi, vatan
daşın ev yapmak isteğinin ötesinde onları tah
rik eden siyasi zihniyet, siyasi tutum, siyasi 
davranıştır. Binaenaleyh vatandaş kanuna kar
şı suç işlemiş ise, zabıtaya karşı gelmiş ise o bil 
gisizlikten, cehaletten, imkânsızlıktan, ev yap
mak, barınabilmek mecburiyetini duymasından. 
çoluk çocuğunu geçindirebilmek mecburiyetini 
duymasından bunu yapmıştır ama onları o şe
kilde zorlıyan ve harekete geçiren ve bugünkü 
Hükümetin temsilcileri olmuştur. Binaenaleyh, 
asıl suçluyu burada aramak lâzımgelir. Bu zih
niyetin burada belirtilmesi ve ifade edilmesi, va
tandaşın bundan böyle sorumsuz insanların, so
rumlu mevkilerde bulundukları halde, sorum-
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suz hareket eden insanların sözlerine inanma
ması lüzumunun Meclis kürsüsünde ifadesi ba
kımından huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Söz istiyorum, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Sena'osu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; Sayın Erdemir. dün İzmir'de cereyan eden 
olayları objektif bir ölçü içinde değil, tamamiy-
le hissî ve politik kıstaslar içinde huzurunuza 
getirmiş, beyan etmiş bulunmaktadır. Bendeniz 
şimdi gerçekleri dile getireceğim. 

Çeşitli vesilelerle Yüce Heyetinize arz etmiş
tim; halen tetkik etmekte bulunduğunuz Gece
kondu Kanunu tasarısının bir üçlü tedbirler 
sistemi getirdiğini, bir metot getirdiğini de bu 
kürsüden çeşitli vesilelerle arz etmiştim. Gece
konduların ıslahı ve gecekondu mes .̂ esinin arz 
ve izah ettiğim metotlar çerçevesi içinde kana-
lize edilmesinde gayet ciddî çalışmalar sahübi 
bulunan İzmir belediyesi, Karşıyaka'da Cum
huriyet Mahallesinde bir önleme b'^pesi ihdas 
etmiştir. Tasfiye edilmesi lâzımgelen ve oralar
dan kaldırılması icabeden gecekondu sakinleri
ne, önleme bölgelerinde yer temin ötmek şar-
tiyle 25 Nisanda intikal edeceklerine dair bir 
karar almış, kararı ilgilelere tebliğ etmiştir. 
Sayın Erdemir, benim İmar ve İskân Bakanı 
olarak ölçüsüz ve hesapsız konuştuğumu ifade 
ettiler. 

Ben bu soranım hesabını bütço müzakerele
rinde ve Gecekondu Kanunun müzakeresinde 
bütün delilleriyle arz ve izah ettim. Dedim ki; 
«biz Hükümet adamı olmanın mesuliyetini 
müdrik insanlarız. Hiçbir hesapsız ve ölçüsüz 
(beyanımız, davranışımız olmamıştır ve olmıya-
caktır.» Ne demiştim gecekondu mevzuunda? 
Mevcut gecekondularda oturan vatandaşları
mıza bir konut temin edilmeden gecekondular 
yıkılmıyacaktır. Bunun aksini Sayın Erdemir 
iddia edebilir mi? Edemez. Neden edemez? Çünkü 
Beş yıllık Kalkınma Plânı mevcut gecekondular
da oturan vatandaşlara mesken tenin edilme
den gecekondular yıkılamaz, demişfîr. Bu hu

kukî gerçeği dile getirmek politika mıdır? Ha
kikatleri tahrif etmek midir? Hesapsız bir be
yan mıdır? Bilâkis, bir gerçeği, bir hukukî ha
kikati ifade eden, bir vazifenin yer'ııe getiril
mesidir, Kaldı ki, İzmir'deki hâdise bir gece
kondu yapımı değil, gecekondudan guyrİTneşru 
mahalde bulunan vatandaşlarımızın kor di mülk
leri olacak önleme bölgelerine intikalidir. Ve 
bu mahallede 6 500 liraya mal olan Lir mesken 
20 sene vâde ile vatandaşlarımıza verilmiş ve 
tahsis edilmiştir. Biz de bunu söyleniştik. Mev
cut gecekonduda oturanlara ev temin edildik
ten sonra oradan çıkarılacak ve Londilerine, 
kendi malları olan meskenler verilecektir. Bu 
suretle yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımız 
mlük sahibi olacak ve sosyal bir güvenliğe ka
vuşacaktır, dedik. İzmir'de bunun talbikatı ya
pılmıştır. Ama bu karara karşı bâzı siyasi te
sirler ve tazyiklerle zabıtaya müdahale olmuş, 
kanuna karşı gelenler için de kanunlarda yapıl
ması gereken vazife ifası, davranış ve icra yeri
ne getirilmiştir. 

Şimdi Sayın Erdemir, İzmir'de cereyan 
eden hâdiseyi tamamiyle bir ters istikamette 
alarak, bizi Türkiye'nin gerçeklerin bilmiyen 
hayal peşinde koşan insanlar olarak burada tav
sif etmek istediler. Biz halkın sines'jıc'en kopup 
gelmiş bir halk Hükümetiyiz. Vatandaşlarımı
zın dertlerini ve ihtiyaçlarını bilen ve ona gö
re gereğini yapan bir hizmet felsefesinin sahi
biyiz. 

Şimdi, gerçekler bu olunca 6 500 liraya ve 
yirmi sene vâdeyle yoksul ve dar j,f-.'!rli vatan
daşıma, elektriği, suyu gelmiş, otoK;&ü işliye-
cek olan bir mahalle nakletmiş oLvıarnn nere
sinde kanunî isabetsizlik var, neresinde siyasi 
istismar var, neresinde hayal mahsııHi var? İs
tismarın ve siyasetin içinde bulunan;ar kendi
leridir. Biz ise hukukî olmanın... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir — Yalan, 
Sayın Başkan yalan! 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben delillerle 
konuşuyorum. Getiriniz bu Meclise bildiklerini
zi. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Bey, Sayın Er
demir, müdahale etmeyin efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben kanunlara 
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göre konuşuyorum ve delilleri getiriyorum. 
Evet biz kanunun ve vakur olmanın hüviyeti) 
içindeyiz. Kendileri istismarın hissiyatın, po
litikanın içindedhler. Yüce Heyetinize arz 
ederim. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya giden 
kadın işçilerin ücretlerinin az olması dolayısiyle 
karşılaşacakları problemlere dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ŞADI PEHLIVANOĞLU (Ordu) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bir gazete haberine 
göre, Türkiye'de bulunan Alman Çalışma Ba
kanlığı İrtibat Bürosu Başkanının, Tüıkiye'den 
Almanya'ya gidecek olan kadın işçilerimizin 
vücut güzelliğinin tetkik edildiğini ve gönde
rilenlerin de bu güzelliğin esas alındığını teyi-
deden bir beyanatla karşı karşıya kaldık. Me
sele gazetelerde bir havadis olarak çıkmış ol
saydı, belki de sıhhatinden endişe edebilirdik. 
Fakat Alman İrtibat Bürosu Başkanının beya-
natiyle bizzat tevsik edildiğine göre demek ki, 
bir hakikat payı bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'den 
Almanya'ya ve diğer Avrupa memleketlerine 
kadın işçilerimiz de gönderilmektedir. Esasen 
bendeniz muhtelif vesilelerle Yüksek Heyetinize 
arz etmiş olduğum gibi, kadın işçilerimizin 
Avrupa'ya gitmesine şahsan muarız bulunmak
tayım. Bunun bir kaç sebebi vardır. Bunlar
dan bin tanesi, Avrupa'da kadın işçilerimize 
verilen üsret çok azdır. Bu sebepten olsa ge
rek ki, son zamanlarda Almanya ve diğer Av
rupa memleketlerinden İş Bulma Kurumu ara
cılığı ile yapılan işçi taleplerinde daha ziyade 
kadın işçiler fazlaca talebedilmcktedir. Çünkü 
Avrupa iş verenleri ucuz işçi aramaktadırlar. 
Bundan bir takım sosyal problemler neşet et
mektedir. Avrupa'ya giden kadın işçilerimiz az 
ücret aldıkları ve hayat pahalılığı, hayat sevi
yesi de Avrupa'da çok yüksek olduğu için, 
ancak karınlrmı doyurabilecek kadar bir im
kâna sahibolmaktadırlar. Halbuki bizzat müşahe
de edenleriniz bilirler ki, sosyal hayat tarzı 
bakımından, bir takım zaruri ihtiyaçlarla, eğ
lence gibi, giyinme, gezme gibi bir takım zaru 
ri ihtiyaçlarla da karşı karşıya kalıyorlar. 
Peki, bunların masrafları ne olacak? İşte bu

rada bir takım problemler doğmaktadır. Bu 
problemleri önlemek ve aynı zamanda... Bir 
nokta daha var, onu da arz edeyim; Avrupa 
Türkiye'den işçi almaktadır. Bu talep ne kadar 
sürecek? Avrupa'nın yabancı işçilere olan ihtiya
cı işba vaziyetine ne zaman gelecek? Gelebilir mi 
sorusu ortadadır. Gelebilir arkadaşlar. Bugün 
Türkiye'nin sosyal yapısına göre ailelerin geçi
minden daha ziyade erkekler mesül olduğu için, 
erkek işçilerimizin Avrupa'dada işçi olarak 
çalışarak kazanacakları, iktisabcdecekleri ge-
lileri doğrudan doğruya Türkiye'deki aileleri
nin geçimlerine tesir edecektir. Halbuki reali
te şudur ki, demin de arz ettiğim gibi, kadın 
işçilerimiz ancak boğaz tokluğuna Avrupa'da 
çalışmaktadırlar. Esasen muhtelif vesilelerle de 
arz etmiştim, Avrupa'ya kadın işçilerimiz tür
lü türlü maksatlarla gitmektedirler. Bu mak
satları bir kaç grupa ayırmıştım huzurlarınızda. 
Kanaatime göre, yalnız ailelerinin, kocalarının 
ve yakm akrabalrınm yanlarına gitmek Ltiycn 
kadın işçilerinize gitme müsaadesi verilme
lidir, değerlerine verilmemelidir. Bunda ne ik
tisadi ne de sosyal bir zaruret mevcuttur. Bu
nun karşısında yegâne mütalâa olarak, Araya-
samızdaki seyahat hürriyetiyle acaba çelişme 
durumu meydana yelir mi gelmez mi, meselesi 
ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşların, turist olarak ka
dın erkek bütün vatandaşlarımız, istedikleri 
yere - eğer memleketin emniyeti bakımından 
bir sakınca görülmezse - seyahat edebilir. Fa
kat muayyen statüye tâbi olmak suretiyle, mu
ayyen prosedüre dâhil olmak suretiyle muhte
lif memleketlere seyahat yapacak olan kimse
ler ancak Devletin kendine göre, prensip1 eri, 
kanunları ve kararları muvacehesinde seyahat 
edebilirler. 

Binaenaleyh Anayasa ile bir çelişme, seyahat 
hürriyetini ihlâl meselesi mevzuubahis değildir. 
Bütün bu noktaları arz ettikten sonra, alâkalı 
Hükümet makamlarından rica ediyorum; Çalış
ma Bakanından rica ediyorum, biz gü»?llik mü
sabakasına yollamıyoruz kadın kardeşlerimizi, 
bu şekilde meselenin vaz'ı ve istismarına rrillî 
duygularımız müsaade edemez, millî hislerimiz 
rencide olmaktadır. Bu bakımdan lütfen Hükü
met ve alâkalı Bakan arkadaşımızın bu meseleye 
derhal müdahale etmesini ve bu şekilde güzel 
mi, çirkin mi, güzeller mi gidecek şeklindeki 
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tatbikatı ortadan kaldırmasını rica ederim, hür
metlerimle. 

4: — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, Su ürün 
leri kanun tasarısının, Millet Meclisince daha 
önce aynı konu ile ilgili kânun tekliflerini görüş
mek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyona ha
valesine dair önergesi. (1/190) (2/26, 42, 51, 
83) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlığım tarafından hazırlanıp, Başbakan
lığın 11 . 4 . 1966 tarih ve 71/339 sayılı yazıla-
riyle Yüksek Meclise intikal ettirilmiş bulunan 
«Su ürünleri kanun tasarısı» nın biran evvel 
kanunlaşması için Millet Meclisinin 17 . 1 . 19G6 
tarihli 36 ncı Birleşiminde aynı mevzu ile ilgili 
kanun tekliflerini görüşmek üzere kurulmuş 
olan Geçici Komisyona havalesini arz ve teklif 
ederim. 

Ticaret Bakam 
Macit Zeren 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Maliye Komisyonu Başkanı T ahir Ak-
manhn, Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkındaki ka
nun tasarısının, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in aynı mahiyetteki kanun teklifi ile birlikte 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(1/160, 2/141) 

BAŞKAN — Bugüne kadar okutulup tasvip
lerinize arz edilememişti. Aynı Geçici Komisyon 
tarafından müzakeresi ikmal edilip dağıtılmış bu
lunan bu tasarının görüşülebilmesi için önerge
nin okunup tasviplerinize arz edilmesi gerek
mektedir. 

önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 15 . 4 . 1966 tarihli 80 nci 
Birleşiminde teşkili derpiş buyrulan Geçici Ko
misyon tarafından tetkik ve müzakere, edilecek 
olan «Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun tasa
rısı» ile birlikte, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in aynı mahiyetteki kanun teklifinin de 
mezkûr tasarı ile nazarı itibara alınarak görü

şülmesine delâlet Duyurulmasını saygıyla arz 
ederim. 

Maliye Komisyonu Başkaı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

6. — Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grupu tarafından; Millî Savunma Ba
kanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 
5398 sayılı Kanunun 1-3 ncü maddelerinin, Ana
yasaya aykırı olduğu hakkında açılan dâva üze
rine iş bu maddelerin iptaline dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi T. B. M. M. Grupu tarafından; 

Millî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5398 sayılı Kanunun 1., 2. ve 
3 ncü maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahisle iptali hakkında açılan dâva üzerine ko
nu incelenmiş ve : 

I - Anılan kanunun 1 nci maddesinin ipta
line; 

II - Aynı kânunun 2 nci maddesinin ipta
line; 

III - Yine aynı kanunun 3 ncü maddesi
nin iptaline; 

IV - Yukarıda I ve II numaralı bendlerdeki 
iptal hükümlerinin 12 Ekim 1966 gününde yü
rürlüğe girmesine; 

14 . 4 .1966 gününde 1963/67 esas ve 
1966/19 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Lütfi Akadlı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Sulakyurt Ceza Mahkemesince 6831 sa
yılı Orman Kanununun 108 nci maddesinin. 
4-7 nci fıkralarının Anayasaya aykırı olduğu hak
kında yapılan başvurma üzerine, 5, 6 ve 7 nci 
fıkralarının iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sulakyurt Sulh Ceza Mahkemesince; 6831 sa

yılı Orman Kanununun 108 nci maddesinin 
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4, 5 ve 7 ncr fıkralarının Anayosaya akın oldu
ğundan bahisla iptali hakkında itiraz yoluyla 
yapılan başvunrma üzerine konu incelenmiş ve 
sözü geçen 108 nci maddenin 5, 6 ve 7 nci fık
ralarının iptaline 19 . 4.1966 gününde 1966/1 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Mali/ye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (î/160, 
2/141), (S. Sayısı : 105) (1) 

BAŞKAN — Çarşı ve mahalle bekçileri ka
nun tasarısı hakkında İçişleri Bakanının bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununun daha 

önee Yüksek Meclisçe Salı günleri görüşülmesi 
kararlaştırılmış idi. Ancak Salı günkü gündem
de bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

48 saat geçme hükmüne bağlı kalmaksızın 
adı geçen kanun tasarsıının Yüce Meclis kara
rma atfen, bugünkü gündeme alınarak görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 22.4.1966 
günkü 84 ncü Birleşimde Genel Kurulun 
almış olduğu karar gereğince Salı günlerinin 
münhasıran Çarşı ve mahalle bekçileri kanun 
tasarısı ile Tapulama kanunu tasarısının gö-
rüşülmeisne tahsisi kabul buyurulmuştu. Çarşı 
ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, Bekçiler Ka
nun teklifi için kurulmuş olan Geçici Komis
yonda birleştirilerek görüşülmüş ve tasarının 
dağıtımı da 48 saat evvel yapılmış bulundu
ğundan, tasarının Öncelikle görüşülmesi, daha 
mühim ve daha müstacel bir durum arz etmiş 
olduğu cihetle, evvelâ bunun görüşülmesi hu
susunu oya arz edeceğim. Kabul buyurulursa 
evvelâ Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki 
kanun tasarısının görüşülmesine başlıyacağız. 

(1) 105 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

esas ve 21 karar sayısiyle karar verilmiştir. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Lütfi Akadlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Evvelâ bu kanun tasarısının gündeme alın
ması hususunda oylarınıza müracaat edeceğim. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenlcr... Öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Nihat Diler, 
buyurun. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Çarşı ve Mahalle Bek
çileri hakkındaki 29 Nisan 1330 tarihli Kanu
nun 3 ncü maddesinin, paraların tâyin, tevzi ci-
bayeti ile ilgili kısmı Anayasanın 61 ve 126 nci 
maddelerine aykırı görülerek Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiştir. 

1330 tarihinde tedvin edilip meriyete giren 
kanun, değişen zaman içinde ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak hale gelmiş, demodeleşmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin 26 . 10 . 1965 gün ve 
Esas 1965/25, 1965/57 sayılı Karariyle iptal edi
lince, yeni bir tasarının kanunlaşması hukukî 
ve mutlak bir zaruret haline gelmiştir. 

Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki 1130 
tarihli Kanun gereğince alman paralar objektif 
ölçüler içinde alınmadığı gibi, sarfı da bütçe 
içinde, bütçe esaslarına uygun bir şekilde yapıl
mamakta idi. Ayrıca 1330 tarihli Kanun, bek
çilerin hukukî ve sosyal durumlarını teminat 

- altında tutmaktan uzak kalmıştır. Bu tasarı 
ile beçkilcrin sosyal durumları ve istikballeri, 
vazifeleri, salâhiyetleri, topyekûn özlük i§leri 
göz önüne alınarak hükümler konmuştur. Ger
çekten ömürleri boyunca hayat ve yaşama zevk
lerinden en mühimmi olan gece uykusunu feda 
ederek kışın nakıs 32 - 33 derece ayazında so
ğuk, kar, tipi, fırtına gibi tabiatın en menfi şart
ları altında cemiyetin en kötü insanlarına 
karşı hayatı pahasına mücadeleyi göze alan ba-
zan da bu yolda canını feda ederek can, mal ve 
namusumuzu koruyarak vazifelerini yapan fe
ragat ve fedakârlık timsali bekçilerin bu mü-

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 43 — 



f 

M. Meclisi B : 85 
him vazifelerini yapabilmeleri için vazife ve 
salâhiyetlerinin açıklığa kavuşturulması, büyük 
bir ekonomik sıkıntı içinde bulunduklarından 
bu yönden istikballerinin, kısımen de olsa, ge
çim endişesinden uzak tutulmasına bağlı oldu
ğuna kaani bulunmaktayım. 

Tasarının malî hükümleri bugün için tatmin 
edici görülmüyorsa da iktisadi konjonktür
lere intibak bakımından bir seyyaliyeti ve 
elastikiyeti yoktur. Ayrıca kanunun müzakere
sine başlandığı sırada bekçi teşkilâtı içinde va
zife gören bekçi bürolarında çalışan sivil me
murlarla, bekçi tahsildarları kendi durumların
dan endişe duyarak muhtıra göndermişlerdir. 
Ezcümle : 

1. — Teşkilât özel idareye bağlandığı tak
dirde, binlerce büro personeli ve tahsildarlar 
emeklilik haklarını iktisabedememiş oldukla
rından dolayı kendi hallerine terkedilmiş ola
caklardır. 

2. — 4 yıldan fazla hizmeti olanların inti
baklarının kabul edildiğine göre, büro memur
ları ve tahsildarların durumu ne olacaktır? 

3. — Bekçi teşkilâtı için toplanan paralar 
katma bütçe halinde özel idare bütçeleri içinde 
mütalâa edildiğine göre, 6183 sayılı Âmme ala
caklarının tahsili hakkındaki Kanun hükümleri
ne göre, tahsilat sağlanıncaya kadar teşkilât 
mensuplarının maaşlarının özel idare bütçelerin
den ödenmesine imkân sağlanmadığı takdirde, 
maaş alamamak gibi bir durumla karşı karşıya 
kalacaklarından endişe etmektedirler. 

Netice olarak tasarının maddesi üzerinde 
ayrıca görüşlerimi açıklayacağım. Maddeler 
ihtiyaca cevap verecek bir şekilde hazırlan
mıştır. Ancak yukarda arz ettiğim endişelerin 
sayın Komisyon tarafından bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. Sayın Komisyon Başkanının bu 
hususta Yüce Meclisi tenvir etmesini istirham 
eder, hayatları pahasına büyük feragat ve fe
dakârlıklara katlanarak fiilî emniyetimizi temin 
eden bekçiler ve büyük milletimize kanunun ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selâm
larım. 

BAŞKAN —- Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Rize icra Yargıçlığı, bekçi parasın
dan dolayı ceza verilmek üzere sevk edilen va
tandaşlara 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçi
leri Kanununun tatbik edilip edilmemesi husu-
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sunda düşünmüş ve Anayasaya aykırı olduğu
nu tesbit ederek, Anayasa Mahkemesin© müra
caat etmiş ve bunun neticesinde de 26 Ekim 1965 
tarihinden altı ay sonra, yani, 25 Nisan 1966 da 
yürürlüğe girmek üzere Çarşı ve Mahallât Bek
çileri Kanununun üçüncü maddesini ilga etmiş 
bulunmaktadır. 

Gerçekten bu 1330 tarihli Kanun ile bekçi 
parası ödiyen bütün vatandaşlar, ki bunların 
sayıları 10 milyonların üstündedir, geniş bir 
kütledir ve şikâyetleri de göklere yükselmiş du
rumdadır. Her tarafta bekçi parasından şikâyet 
edilmektedir. Kanun bu şikâyetlere de bir son 
verecekmiş gibi olmuştur. 

Anayasa Mahkemesi iki yönden bekçi para
sını iptal etmiştir. Bir yönü, Anayasanın 61 nci 
maddesine göre, «herkes malî gücüne göre vergi 
verir» kaidesinin ihlâl edildiğini açıkça gerekçe 
göstermek suretiyle kabul etmiştir. 2 ncisi de, 
kamu hizmetlerinin mutlaka bir bütçede yer al
ması gerektiği kaidesinin yazılı bulunduğu Ana
yasanın 126 ncı maddesine göre iptal etmiştir, 
yani iki sebepten dolayı iptal edilmştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan benini 
hazırladığım bir kanun teklifi - ki bu teklifi 
29 . 11 . 1965 te Yüce Meclise sunmuştum -
zaten Anayasa Mahkemesi bu kararı vermeden 
evvel de geçen devrede Bekçiler Kanununu Yü
ce Meclise sunmuş idik. Fakat vakit yetmedi, 
çıkarılmak imkânı, konuşulmak imkânı hâsıl ol
mamış idi. Orada da bunun Anayasaya aykırı 
bir kanun olduğunu belirtmiş idik. Ve istemiş
tik ki, Anayasaya aykırı bir kanunu Anayasaya 
Mahkemesi değil, Yüce Meclis kendi tasarrufu 
olarak ortadan kaldırsın, fakat bu, kısmet ola
madı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim bu tek
lifimiz komisyonda durur iken, 2 Mart tarihin
de 25 Nisandan itibaren aylıklarını alamıyacak 
olan bekçilerin aylıklarını alması ve Hükümetin 
de müşkül duruma düşmemesi bakımından 
2 Martta bir Geçici Komisyon teşkili teklifi ver
dik. Biraz evvel huzurunuzda Sayın Maliye Ko
misyonu Başkanının bir takriri okundu. 2 Mart 
tarihli gündemin başında olan ve sunuşta bulu
nan bu teklifimiz maalesef konuşulmadı. 
22 Martta Sayın içişleri Bakanının geç, fakat 
yerinde olarak verdikleri aynı kanun için Ge
çici Komisyon teklifi kabul edildi. Yani eşitlik 
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ortadan kaldırıldı. Bizimki gündemde kaldı, 
Sayın Bakanınki kabul edildi, Hükümet tasarısı 
komisyonda görüşüldü» Bizimkini de lütfetti 
komisyon görüştü. Fakat komisyon bunu görüş
tüğü zaman el'an gündemde idi. Yani komisyo
na havale edilmemiş olduğu halde komisyon bu
nu görüştü. îşte bir Meclisin nizamının dışına 
çıktığımız zaman böyle hepimize garip gelecek 
hâdiseler cereyan eder. Benim takririm hâlâ 
gündemdedir. Fakat bugün burada Bekçiler 
Kanunu görüşülmektedir, bilhassa buna işaret 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; kanun teklifi ile Hü
kümet tasarısı arasındaki farkı burada savun
mak istiyorum. Bendeniz Hükümet tasarısının, 
Bekçiler Kanununun bir ihtiyaç olduğunu kabul 
ediyorum, bunun acele çıkarılması lâzımgcldi-
ğinde de hiçbir şüphemiz yok. Bekçilerin ha
yatına, kamu hizmetinde olan Devlet personeli
nin intizamını vermek zarureti de aşikâr. Fa
kat ifade etmek mecburiyetindeyim ki, getiri
len tasarı bu Anayasa Mahkemesinin verdiği 
karardan Beş Yıllık Plânın ilkelerinden, vatan
daşın ihtiyaçlarından uzak bir kanun tasarısı
dır. Sebebi şudur, alındığı esasına göre yapılan 
bozmasından sonra, gene aynı sistemi şekil ba
kımından tashih ederek getirmektedir. Yani 
1330 tarihindeki kanun tasarısındaki sistem ne 
ise, bugün tasan tarafından getirilen sistem de 
aynıdır. Gene vatandaşlardan bekçi parası alı
nacaktır. Evvelce mahallî idare heyeti yapar
ken, bu heyetin terekküp tarzı biraz değişecek
tir, mahalle muhtarı girecektir, ticaret odasın
dan şahıslar girecektir. Ama bir heyet olacak
tır.. Yine takdirlere, malî güç takdirlerine gidi
lecektir. Aynı sistem ve aynı mahzurlar bu ka
nunla getirilmektedir. Muhterem arkadaşlarım, 
bu yanlış bir yoldur. Sebebine gelince, bekçi pa-
rasiyle, tarihimizde yol parası diye tanınan mü
essese birbirine çok benzemektedir. Miktarı az
dır, eziyeti ve suiistimali çoktur. Bütün vatan
daş bu az miktar için muazzam bir işkence içine 
sokulmaktadır. Yol parası kaldırıldı ve memle
kette bu yol parasının kaldırılması büyük bir 
sevinç yarattı . 

Şimdi bekçi parası da, yol parası gibi, Yol 
Vergisi gibi bir mükellefiyettir. Aynı mahal
lede, aynı sokak üzerinde oturan iki kişiden bi
risine beş lira, öbürüne 35 lira.. Niye? Hiçbir 

sebebi yok. Bunlar asılacak, bir gazetede ilân 
edilecek, vatandaş buna itiraz edecek, düzelti
lecek v. s. getirilen sistem 1330 tarihli Kanunun 
sistemidir. Bunun getirilmesinin Anayasa ba
kımından mümkün olmadığı inancındayım. Ev
velâ şunu 'belirteyim ki, Anayasamızın 116 nei 
maddesi mahallî idarelerden bahsetmektedir. 
Mahallî idareler il, belediye veya köy halkının 
müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılıyan, diye 
devam etmektedir. Demek ki, mahallî idarele
re yani özel idarelere bir işi bırakabilmemiz 
için, mahallî, özel ihtiyacın bahis mevzuu olma
sı lâzım gelir. Gerçi bekçi müessesesinin tari
hinde bekçi, mahallî özel ihtiyacı temsil etmek
te idi, yarım asır evvel daha evvelki tarihlerde. 
Bekçi, mahallenin bir rüknü, kara günlerin 
dostu, icabederse hastanın ilâcını veya bakkal
dan yoğurdunu alacak adam, cenaze günü ka
zanı yüklenip getirecek adam. Bendeniz bu 
tarihlere yetişmiş bulunuyorum. Çocukluğum
da, bekçilerin kazanı alıp cenaze kaldırmaya 
yardım ettiklerini görmüşümdür. Bütün bu ma
halle hayatının içine katılmış Ramazanda davu-
liyle gelen, mahalle hayatının bir rüknü ve ma
hallelinin verdiği para ile geçinen bir şahıs. 
Bu, elli. altmış, yetmiş sene evvelki bekçi. Ta
rihin seyri içinde daha başka bir fonksiyona 
sahibolduğunu gören İttihat ve Terakki Hükü
meti - ki, mütemadiyen reform yapmaktaydı o 
sıralarda her sahada, reform yapmaktaydı -1330 
tarihinde, bunu bir nizama bağlamış evvelki 
şeklinden daha iyi bir şekil olan ve şimdi iptal 
edilen maddeyi getirmiştir. Ama arkadaşlar, 
bugün 1966 da artık bekçi 50 - 60 sene evvelki 
veya 1330 tarihindeki bekçi değildir. Bugünkü 
bekçi, resmen bir güvenlik hizmetlisidir. Millî 
güvenlik hizmetlisidir ve onun dışında kendisi
ne nizamnameye akın olarak polislerin yap
tırdığı hizmetlerin dışında hiçbir hizmetin yap
tırılmasına imkân yoktur. Çünkü kolluk kuv
vetini temsil etmektedir, bütün yetkileri haiz
dir. Kendisine karşı yapılan mümanaatlarda 
bütün kolluk kuvvetlerinin tabi olduğu statüye 
ve ondan doğan cezalara tabidir. Silâh kulla
nır ve müessir bir vasıta halindedir. Yalnız 
bunun müessiriyetini ortadan kaldıran, istikba
line güvenlikle bakamaz bekçi, bu birinci falir 
tördür. 2 ncisi, statüsü belli olmadığı için, po
lisin yanında başka hizmetlerde, odun taşımak» 
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tan, zarf - kâğıt almaya kadar hizmetler gör
dürülür. Gece nöbetine çıkan zavallı bekçi, 
gündüz de hizmete zorlanır ve bunun neticesin
de de tekrar gece hizmete girdiği vakit, zaman 
zaman uyuklar ve biz de vatandaş olarak «yahu 
bekçi neden uyukluyor, bekçiyi göremiyoruz» 
şeklinde şekvada bulunuruz. 

Şimdi, bugün kolluk hizmeti, sarih olarak 
bu vasfını aldığına göre, gerek Anayasanın ma
hallî idarelerle ilgili 116 ncı maddesine göre 
gerekse umumi idare hukuku prensiplerine gö
re, bekçinin idari ve malî yeri Devletin güven
lik hizmetleri arasındadır arkadaşlar. Binaen
aleyh kendileri Devlet memuru statüsüne sokul
malıdırlar. Ve kendilerine verilecek para ma
hallî bir hizmet gördürüyormuş gibi malî mülâ
hazalarla, bütçe mülâhaza! ariyle 1330 tarihin
de kendimizi farz edip yine mahalle halkın
dan, belde halkından para toplamamış tamamen 
Beş Yıllık Plâna, Anayasaya ve umumi idare 
hukukunun prensiplerine aykırı bulunmakta
dır. Biz her sahada reform yapmaktayız. Nite
kim reform yapmak için çalışmalar yapan 
Merkezi Hükümet Teşkilâtı kuruluş ve görev
leri diye gayet mükemmel ve hakikaten idari 
reforma ışık tutabilecek olan Bakanlar Kurulu 
karariyle hazırlattırılan raporda bu nokta, bi
zim görüşümüz, sarih •olarak ifade edilmektedir. 
Çarşı ve mahalle beklileri genel zabıta içinde 
ve zabıta yardımcısı * sınıfı sayılmalı statüleri, 
görevleri, genel zabıca ile münasebetleri ve 
yetkileri düzenlenmeli, bunlar ücret bakımın
dan da genel bütçeye ithal 'edilmelidir. Bu, yet
kili profesörlerin, idare başında bulunan diğer 
yetkililerin müştereken hazırladıkları, Merke
zi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yöne
tim Kurulu raporu adlı vesikadır. 1963 te ba
sılmıştır. Bunun için de birçok 'kimse çalış
mıştır. Sayın Demirel de bu komisyonda bu 
raporu hazırlıyanlar arasındadır. Çok arzu 
ederiz ki, Sayın Demirel, kendisinin de imza
sı bulunan rapordaki bu fikirlere iltifat buyur
sunlar. 

Şimdi prensibi bu olunca, Yüce Meclisin ev
velâ bu noktayı halletmesi lâzımdır. Kanaati
mizi tekrar ediyorum; eğer biz bu kanunu, bekçi 
teşkilâtının malî yönünü ve idari yönünü ge
nel bütçeye ithal etmezsek, bunu yapmazsak 
hiçbir şey yapmış olmıyacağız. Bir nevi yasak 

savmış olacağız. Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği kanun maddesine uygun, şeklen uygun 
bir kanun getirmiş olacağız. Fakat Türk va
tandaşlarının ıstırabını dindiremiyeceğiz. 

Arkadaşlar, şu hususları da öğrenmek istiyo
rum; 1963 de bekçi parası olarak ne kadar pa
ra toplanmıştır, 1964 de ne kadar toplanmış
tır, 1965 de ne kadar toplanmıştır? Toplanan 
bekçi paraları bugüne kadar Sayıştaym mura
kabesinde değildi. 1330 tarihli Kanuna göre, 
bu otuz milyon, kırk milyon, elli milyon mikta
rında toplanan para Sayıştaym murakebesine 
tabi olmadığı için, bekçi parası olarak toplan
dığı halde idarenin başka hizmetlerine harcana
biliyordu. Sayıştaym, murakabesine tabi olma
dığı içindir ki, yakın tarihimizde bu paralar su
iistimal de edilmiştir. Adam gösterilmiştir me
mur diye, bekçi bürosunda aydan aya gelmiş, 
parasını almıştır. Ve biz o zaman bunu, o za
manki arkadaşlarımızla Meclise aksettirmiştik, 
rahmetli Avni Doğan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına İçişleri Bakanlığı bütçesinde bunu 
şiddetle tenkid etmişti, suiistimal edildiğine işa
ret etmişti. 

Şimdi, bekçi parası ayrı, bunu tahsil etmek 
için ayrı bir teşkilât, her yerde ve bekçi diye 
aynı fonksiyonu gören insanlara 150 liradan 
750 liraya kadar değişen ücret.. Bir belde fa
kirdir, orada aynı bekçilik hizmetini gören va
tandaş 150 lira alır. Bir belde zengindir, bir 
ticaret muhitidir, bir Eminönü mmtakasıdır 
veya Beyoğlu'dur, hanlar hamamlar işyerleri 
v. s. vardır, orada 750 lira alır, öbür tarafta 
150 lira alır. Aynı vatandaş, aynı hizmeti gö
rür, aynı tehlike, aynı meşakkat. Bu sisteme 
de, bugün getirilen kanun tasarısı, buna da ni
hayet veremiyecek. Çünkü il özel idarelerine 
bırakılacak, her ilin kendi malî kudretine gö
re bir para verilecek. Halbuki bunu Devlet 
bütçesinin içerisine aldığımız takdirde, paçal 
yapılacak ve Türkiye'nin her tarafında bekçi 
dediğimiz vatandaş muayyen bir statüye bağ
lanacak ve başkalarının emniyetini temin eden 
bu insanlar, kendi emniyetleri temin edilmiş 
bir halde hakikaten mükemmel hizmet görebile
cektir. Halbuki' bugün görülmesine imkân 
yoktur. Şimdi denecek ki, malî mülâhaza. Ar
kadaşlar, Türkiye'nin 16 milyara yakın bir 
bütçesi vardır. Bu bütçenin içinde reform, 
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idari reform, . vatandaşa eziyeti azaltacak bir 
sistem, çünkü vatandaşa eziyet nereden gelir? 
Vatandaşa eziyet, bilgisiz, az bilgili, kanu
nun girdisini, çıktısını bilmiyen vatandaşlara 
eziyet, muhtelif noktalardan gelebilir. Tah
sildar gelmiştir; vatandaşın kapısına bir tahsil
dar gelmesi bir eziyettir arkadaşlar. Gerçi va
tandaşın vergi vermesi bir mükellefiyettir ama 
o tahsildarın Türkiye'de nasıl iş yaptığını he
piniz bilirsiniz, tir tir titrer vatandaş kapısına 
gelen tahsildardan ve tahsilatın hangi yerde, 
nasıl yapıldığını kestirmenize imkân yoktur. 
Böyle ufak bir para için vatandaşın kapısına 
tahsildar göndermek metodundan uzaklaşma
mız lâzımdır. Nitekim Gelir Vergisi sistemi içe
risinde beyan esası kabul edilmiştir. Bu büyük 
bir ölçüde kaldırılmıştır. Ancak parasını öde-
miyenin kapısına tahsildar gitmiştir. Şimdi 
böylece 16 milyarlık bir bütçenin içerisindeki, 
•ben yalnız size hatırladıklarımı arz edeyim, şu 
iki sene içinde bir petrol mücadelesi oldu. Pet
rol mücadelesinin neticesinde Sayın Maliye Ba
kanının da bu sene Bütçe Komisyonunda ifa
de ettikleri gibi, yalnız fiyat indiriminden yüz
de 27 olarak: değil, yüzde 18,5 fiyat indirimin
den yılda yüz milyon lira tasarruf ettik. 

Sayın Maliye Bakanı bunu ifade etmişlerdi. 
50 milyon lira da petrolün Gider Vergisinden 
elde etmişizdir. Sarih rakam bu, yılda 50 mil
yon lira, 150 milyon lira. Onun yanında hiç 
petrol çikarmıyan petrol şirketleri, bu petrol 
mücadelesi, kanun değişmeli, değişmemeli, mil-
lîleştirilmeli derken petrol şirketleri de aşka 
gelmişlerdir, onların da çıkardığı, hiç çıkar
madıkları halde 1960 tan sonra çıkardıkları ve 
şimdi aşağı - yukarı Devlet müessesesinin çı
kardığı kadar, o miktara yaklaşan miktarlarla 
ondan gelen gelirleri de göz önünde bulundu-
rursanız, 'aşağı - yukarı 250 - 300 milyon lira 
yalnız, petrol kaleminden temin edilmiştir, di
ğerlerini saymıyorum, onun için diyorum ki, 
sayın komisyona ve tabiî sayın komisyon bel
ki yürekten bunu istiyebilir, fakat malî mülâ
haza diye bir söz var, o çıktı mı karşımıza her 
şeyi engelliyor. Malî mülâhazayı bir tarafa bı
rakalım. Vatandaşm dertlerini bilen insanlar 
olarak - hepimiz biliyoruz bu derdi, burada bil
miyen arkadaşımızın olduğuna kaani değilim -
çünkü teknik bir tarafı yoktur bu işin, hepimiz 

biliyoruz bunu. Vatandaşlarımızın derdini bilen 
insanlar olarak bu reformu yapalım. Çok dua 
alınacak, çok vatandaşı sevindirecek bir iş ola
caktır. Onun için malî mülâhazayı bir tarafa 
bırakalım. Malî mülâhaza da gösterilecek mik
tarın ıbir kısmı boşu boşuna sarf edilen paralar
dır. Bunlar Devlet bütçesine girdiği zaman, 
buna bugün 50 milyon lira harcanıyorsa, tatbi
katta harcama belki 35 - 40 milyon lira ola
caktır. Çünkü, sağa sola, asıl maksadın yani 
bekçi işinin dışında sarf edilen yerler vardır, 
bu menbalar kuruyacaktır. Bu para 30 - 35 
milyon lira civarında olacaktır. Bu sebeple hem 
halkın menfaatine, hem Devletin menfaatinedir. 
Klâsik devletin, liberal devletin, kolluk vazife
si, öz vazifesidir. Yani bundan daha sağlam 
bir Devlet vazifesi gösterilememiştir literatür
de. Devletin öz vazifesi olan güvenlik işini 
Devlete, yani aidolduğu yere bırakalım. Bugün 
bekçiler mahallî hizmetler gören insanlar değil
dirler. Millî güvenliği koruyan insanlardır, 
miktarları 12 bin kadardır. Bu, büyük bir 
güçtür, polis kadar hizmet ederler. Bunlara 
bu yetkiyi verelim, o bir taraftan da vatan
daşı bu eziyetten kurtaralım. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarını, Çarşı ve Mahallât bek
çileri hakkında 29 Nisan 1330 tarihli kanunun 
üçüncü maddesinin, bekçi paralarının tâyini, 
tevzii, cilhayet ve tediyesi ile ilgili kısmı Ana
yasanın 61 ve 126 ncı maddelerine aykırı görü
lerek Anayasa Mahkemesince, 25 . 4 . 1966 
gününde yürürlüğe girmek üzer iptal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Dünden itibaren de ne vatandaşlarımız bir 
bekçi parası verecekler ve ne de 12 bini üzerin
de olan bekçiler maaşlarını bir yerden alabile
ceklerdir. 

Bu itibarla konu çok önemlidir. Gelmiş olan 
bu tasarının biran önce kanunlaşmasında bü
yük fayda mülâhaza etmekteyim. 

Nedir Anayasanın 61 nci ve 126 ncı madde
leri? Kısaca hatırlatmak istiyorum. 

61 nci madde: «herkes, kaımu giderlerini 
karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür. 



M. Meclisi B : 85 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanunla konulur.» 

126 ncı madde ise: «Devletin ve kamu ikti
sadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel 'kişileri
nin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. 

Kanım, kalkınma plânları ile ilgili yatırım
lar veya ıbir yıldan fazla sürecek is ve hizmet
ler için özel süre ve usuller koyabilir» filân." 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi iptal kararın
da, mezkûr kanunun 3 ncü maddesi gereğince; 
çarşı, ve mahalle bekçi ücretlerinin tâyininde 
miktar, tarzı tevzi, cibayet ve tediyesinin ma
hallin örf ve teammüllerinin ve ihtiyacına göre 
mahallî idarelerle karara bağlamasını objektif 
bir ölçü içinde görmediğini ifade etmiştir. İda
renin de bu paraların tevzinde yalnızca örf 
ve teamüle bağlı kalmasında ihtiyaç ieaplaniyle 
bağlı kalmasını da uygun görmediğini söyle
miştir. Ayrıca malî bir yüküm olan bu parala
rın alınmasında konu, matrah ve oranın ve 
yükümlülerin de belirtilmesinin zorunlu oldu
ğunu ifade etmiştir. Hakikaten, mahallî idare 
kurullarınca çoğu zaman hiçbir ölçü ve esasa 
ıdayanmadan tahsil 'edilen bu paraların ayrıca 
tevzi etmiş olduğu bekçi paralarından da çok 
şikâyetler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bdraz 
evvel de yine Reşit Ülker arkadaşımız buna sa
yısız örnekler verdiler. 
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len objektif ölçülere göre, tosbit edilmiş bulun
ması da, bu tasarıda muayyen kıstaslara göre 
öngörüldüğünden bu ihtiyacı karşılayacak bir 
durum hâsıl olmuş kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, bunun dışında 1830 tarihli 
Çarşı ve Mahallât bekçileri hakkımdaki Kanun 
bugünkü hukukî duruma ve sosyal şartlara ce
vap verecek nitelikte değildir, bunu hepimiz 
ıkabul ediyoruz. Gerek benden evvel konuşan 
arkadaşlarım, gerek bizıi dinleyen arkadaşları
mız -bunda, sanıyorum ki, ittifak ederler. Çün
kü bu teşkilâtta çalışan bütün bekçi vatandaş
larımız, sosyal garantilerden mahrumdurlar. 
Bunların maaşları bâzı yerlerde hakikaten yüz, 
yüzelli liradır. Fakat bâzı yerlerde de daha 
yüksek ölçülerde tutulur, 700 - 800 liraya ka
dar çıkar. Niçin böyledir, bilinmez. Bunun dı
şında bunların işe alınmaları, işten çıkarılma
ları belli bir usule de katiyen bağlanmış değil
dir. Eski kanuna göre (bunların emeklilik hak
ları, sosyal yardımları, nakil ve tâyinleri, bü
tün sicil işlemleri v.s. falan hiçbirisi bir esasa 
bağlanmış değildir. Onun için hayatları ve is
tikballeri emniyet altına alınmayan bu insan
ların bütün bu durumlarını ele alacak olan bu 
tasarının büyük bir ihtiyaca cevap verdiğine 
kaani bulunmaktayım. 

Arkadaşlarım, bu tasan ile bundun evvelki 
tasarıda ihtiyaç görülen bu hususları yerine ge
tirmek için bâzı muayyen maddelerle bâzı ka
nunlara sıkıştırılmış olan bâzı hükümler, haki
katen işi içinden çıkılmıyacak bir hnle getirdi
ğinden, önümüze gelen tasarı ile bunları bir dü
zen altında halletmek üzere bir çalışma yapılmış 
olduğunu görüyoruz. 

Bu itibarla kanun tasarısının genellikle tü
münü birden benimsemiş olduğumuzu ı^ade eder
ken, ayrıca kanunun başka özellikler de getirdi
ğini söylemek isterim. 

Meselâ 6 ncı maddesinde, bekçiler için bir 
tahsil şartı aranmış olmaktadır ki. bn, hakika
ten güzel bir şeydir. Asgari ilkokulu bitirmiş ol
mak üzere bekçi alınacağını derpiş etmektedir. 
Bu hakikaten güzel bir şeydir. 

Bunun dışında, bütün bu asayiş rpiyle meş
gul olan, illerdeki en yüksek idari merci olan 
valinin, bu bekçi atamalarını filân yapmış olma
sı, kanunun özelliklerinden bir tanesuiir. Ondan 
sonra bir de, meskenlerden alınacak olan bekçi 
parası başka, ticarethanelerden alınacak olan 

Arkadaşlarım, 50 - 60 milyon lira, belki da
ha fazla olan paraların Sayıştayın murakabe
sinden kaçırılmış olması da hakikaten tereddü
dü mucibolacak ıbir haldir. Bu yüzden Anayasa 
Mahkemesinde sırf bu noktadan da iptal ka
rarında, kamu hizmeti gören bekçilere ödene
cek olan bu ücretlerin, Devletçe yapılan yatı
rımlar niteliğini taşımam söbebiyle, iptal karn-
rında yer almış olduğunu ifade etmektedir. Ve 
'böylece bu sarfın da bir bütçe içinde olmasını 
Anayasa Mahkemesi, kendi kararında öngör
müş bulunmaktadır, işte arkadaşlarım, bu se
beple Anayasa Mahkemesinin bu esbabı muci-
besine uyarak, bu tasarı Hükümet tarafından 
hazırlanmış bulunmaktadır. Belirli gelir ve gi
derleri içinde toplayan en müsait tüzel kişi bu
lunan özel idarelere vermiş bulunması da isa
betlidir kanaatideyim. Ayrıca idare kurulların
ca da halktan salma şeklinde toplanan bu pa
raların mahallinde teşkil edilecek takdir ve 
tevzi komisyonları tarafından, tasarıda belirti-
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bekçi parası başkadır. Meskenlerde hu miktar 
yirmi lirayı geçmiyecek, ticaret hanelerde beş-
yüz lirayı geçmiyecek. Bu suretle muayyen bir 
kıstasın konmuş olması, hakikaten normal ve 
âdilâne bir manzara gibi gözükmektedir. Genel
likle arkadaşlarım, benimsediğim bu kanunun 
büyük bir ihtiyaca cevap vereceği kanaatinde
yim. Bâzı ufak tefek hataları veya tereddütleri 
mucibolan noktalar varsa da, bunları maddele
rin gelişi sırasında konuşmak imkândı her za
man bulabiliriz. Bu itibarla sözlerimi burada bi
tirirken hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüy.&r, grupu 
adına buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HÎLMÎ ÎŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri ; 

Çarşı ve Mahalle bekçileri hakkındaki ka
nun tasarısı üzerine M. P. Meclis Gınpu adına 
kısaca fikirlerimizi arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Peşinen arz edeyim ki, M. P. olarak, getiril
miş olan bu kanun tasarısının bilhrssa memle
ketimizin bir ihtiyacını karşılamak ıh'tre geldi
ği kanısı ile bilhassa takdirle, Yüce Meclisin 
huzurunda takdirde, buna burada İbaret etmek 
istiyorum. Bilhassa bekçiler bugüne kadar ih
mal edilmiş ve herşeyden ziyade de emniyet ve 
asayişin temininde bir numaralı yırde bırakıl
mış olan bu fedakâr kişilerin haklar', maalesef 
bugüne kadar ele alınmamış. Ve bvıdar demin 
de burada konuşan Reşit Ülker ark ulaşımın da 
işaret ettikleri gibi, kendi asli vazifJeri dışın
da olan bâzı, soba yakma, odun taşıma, şunun 
bunun özel işlerinde kullanılmak gib* vazifeler
le tavzif edilmiş, nihayet bunların Lakları ih
lâl edimiştir. Hakikaten kendi yaşadığımız, ge
rek çarşıda, mahallelerde gecenin g°ç saatlerin
de dikkatinizi çeken sadece, karşılaştığımız em
niyet ve asayişin temsilcisi, koruyueuvıı o fakir, 
kendi başına bırakılmış, fedakâr bekçilerden 
başka kimse değildir. Bu bakımdan bunların 
haklarının ve hukuklarının daha iy' bîr şekilde 
ele alınması, kanuni yollarla temin fJilmesi ye
rinde olur. 

Genellikle Millrt Partisi olarak tümü üze
rinde konuşmalarımı arz ederken söylediğim 
üzere, lehindeyiz bu kanunun. Yalnız gönül is
terdi ki, demin burada konuşan Reşit Ülker a* 
ikadaşınuzın da, kanun ve usul bakımından ve 

Anayasanın ışığı altında ileri sürdüğü gibi, 
bunlar da diğer memurlar gibi bir .-talüye tabi 
tutulmuş olsun ve bunlar doğrudan doğruya 
polis vazife ve salâhiyet kanunlarındaki gibi, 
genel bütçeden maaşlarını alabilsin ve daha 
emin bir şekilde kendi vazifelerin, yapabilmiş 
oisun. Bütçe çıkmıştır, tatbikata bulanmıştır, 
Hükümetin de elbette ki, bu durum karşısında 
yapacağı birşey yoktur, şayet kendilerinin malî 
yönden imkânları varsa ve yapılmasa mümkün
se, bu yola gidildiği takdirde bu kanun tasarı
sı çok daha iyi ve yerinde olacaktır. Emniyetin 
ve asayişin bekçileri olan hakiki bekçilerde da
ha iyi bir şekilde huzura kavuşmuş olacaktır. 
Sırası geldiği zaman maddeler üzerinde de bâzı 
noktalara temas edeceğimiz üzere, böyle mahal
le sakinlerinden alınacak veya ticarethaneler
den alınacak paralarla, mahallî özel idareler 
tarafından toplandıktan sonra muayyen komis
yonlara bunları tevdi etmek ve on'ir tarafın
dan tevziatın yapılması gibi hakikaten ileride 
çok karışık durumlar arz edecek olan noktala
rın da ortadan kaldırılması yerinde olurdu. Bi
naenaleyh, bendeniz fazla konuşmaksızm Mil
let Partisinin bu tasarısının lehinde .-.'V kullana
cağını beyan ederim. Gönül isterdi ki, bekçilere 
verileeek olan ücretler genel bütçeden verilmiş 
olsun ve memur statüsüne dâhil edVmiş bulun
sun. Şayet Hükümet ileride bu nokt.-ıyı dikkate 
almak suretiyle bir tadil teklifi gp'.::irse, onu 
da ayrıca memnuniyetle karşılıyacağımızı arz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, Grup 
adına mı söz istiyorsunuz? 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Eevet efendim. 

BAŞKAN — Grup adına konuşmaya salâ
hiyetiniz var mı? Grup yönetim kuruluna dâ
hil misiniz efendim? 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devmla) — Grup 
Başkanvekili adına yetkiliyim, Başkanlığa ya
zı gitmiştir. Başkanlığın haberi vardır efen
dim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim. 
T. I. P. GRUPU ADINA TARIK ZIYA 

EKİNCİ (Diyabakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bugün huzurunuzda son dere
ce önemli gördüğümüz bir kanun tasarısı mü
zakere edilmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçi-
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leri Kanunu. Anayasa Mahkemesinin 1330 ta
rihli Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun 3 neü 
maddesini iptal etmiş olması ve iptal kararı
nın da 25 . 4 . 196G tarihinden itibaren tat
bik mevkiine girmiş olması sebebiyle dünden 
itibaren artık eski, Çarşı ve Mahallât Bekçileri 
Kanunu yürürlükten kalkmıştır. Çarşı ve ma
halle bekçileri için her hangi bir ücret taleb-
edilmesi, bir para toplanması imkânı mevcut 
değildir. Bu itibarla, 10 - 15 bin civarındaki 
bekçinin kaderi ve Türkiye'deki ilçe ve iller
deki zabıtanın ve emniyetin durumiyle ilgili 
olan bu tasarının bir an evvel kanunlaşması
nı temenni etmekteyiz. Bugün huzurunuza ge
tirilmiş olan yeni kanun eski kanuna nazaran 
bir hayli ileri hükümler taşımaktadır. Bir de
fa bekçilerin tâyininde ve vazifeye alınmasın
da tesbit edilmiş olan esaslar gayet düzenli ve 
disiplinli esaslar olmakla beraber, bekçilere bâzı 
sosyal haklar tanımak gibi yenilikleri ihtiva et
mektedir. Yalnız bu Kanunun tümü itibariyle 
lehinde olmakla beraber, maddeleri üzerinde 
arz edebileceğimiz ve değiştirilmesini temenni 
ettiğimiz bâzı hususlar mevcuttur. Bunlara sıra
sı geldikçe değineceğiz. Fakat 1330 tarihli Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasını, iptal edilme
sini gerektiren bir Anayasa Mahkemesi kararı 
ile karşı karşıya bulunduğumuz şu sırada, çıka
cak olan bu kanunun da Anayasa muvacehesin
de durumunu tezekkür etmek ve neticede yeni 
bir Anayasa Mahkemesi karariyle bu kanunun 
iptal edilmiyeceği cihetini göz önünde bulun
durmamız . gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Mecliste gün
lerce müzakeresi yapılan Anayasanın 89 ncu 
maddesi diye bir madde mevcuttur. Ve onu ta
kiben de. içtüzüğün 80 nci maddesi ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. İçtüzüğün 80 nci mad
desi, Millet Meclisinin Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri çalışacağını öngördüğü gibi, ay
rıca Millet Meclisinin alacağı kararlarla kendi 
çalışmasını düzcnliyeceği öngörülmektedir ki, 
bu demektir ki, Millet Meclisinin ça
lışmalarını düzenliyen kararlarda, bir
leşimler yekdiğerini takibeder. Yalnız 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlü birle
şimler mûtat birleşimlerdir. Bunun dışındaki 
birleşimlerin fevkâlede birleşiler tarzında mü
talâa edilmesi ve bunun bu şekilde görülerek 
hareket edilmesi yanlıştır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın hatip siz kanun üzerin
de söz aldınız, Meclisin çalışmaları hususunda 
beyanda bulunuyorsunuz, lütfen konu dışına 
çıkmaymız. 

T. î. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfe
derseniz bu kanunun da hazırlanmasında bir 
hayli zahmet ihtiyar edilmiş ve bir hayli yeni 
hükümler getiren bu kanunun da Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilerek geri dönme
mesini sağlamak için bir maruzatta bulunuyo
rum ve bu da kanunun tümü ile ilgili bir maru
zattır. Lütfedin, beyan edeyim belki arkadaş
lar beni tatmin ederler bu noktai nazarımdan 
sarfı nazar edebilirim. Onun için zannediyorum 
kanunun içindeyim ve kanunun tümü ile ilgili 
bir beyanda bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
deki mevzudan dışarı çıkmamanızı tekiden 
rica ediyorum. Meclisin çalışması hakkındaki 
fikrinizi başka bir zamanda açıklıyabilirsiniz. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Başkanını, benim arz ettiğim. 

BAŞKAN — Münakaşayı bırakalım, lütfen 
konuya girelim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Ko
nudan kastınız nedir 1.. Kanunun tümü üzerin
de mâruzâtta bulunmama müsaade etmiyecek 
misiniz? Yani kanunun Anayasaya, içtüzük hü
kümlerine uygun bir tarzda müzakeresini sağ
lamak ve !bu vşekilde çıkmasını ön/görücü mâru
zâtta bulunmama, müsaade etmiyecek inisiniz? 

BAŞKAN — Sayi'n Ekinci, Yüksek Heyet 
bunu mülâhaza etmiş ve 'bugünü bu kanunun 
müzakeresine hasretmiş, karara 'bağlamıştır. 
Artık bunun üzerinde müzakere cereyan öde
mez, rica ederim. Bu şekil beyanınızla kanunun 
tümıü üzerinde konuşmak değil, bilâkis geçmiş 
olan sbir muamelenin burada doğru veya yan
lışlığını konuya mesnet yapmak istiyorsunuz, 
olımaz. Rica öderim konuşm'anızı kanunun tümü 
üzerine hasrediniz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) —Bi rkaç kelimeyle mâru
zâtımı bitireceğim efendim, müsaade ''buyurur
sanız. 

Şimdi arz ettiğim şekilde İçtüzüğün 80 nci 
maddesi muvacehesinde birleşimleri 'bir bütün 
olarak mütalâa etmek gerekir. Bu itibarla Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğineıe 'gündemde 
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gensorular bulunduğu müddetçe, başka bir me
selenin müzakeresine imkân yoktur. Bu itibar
la bu ikamın tasarısı müzakere edilir 'kanunla
şırsa yarın Anayasa Mahkemesine bir dâva açıl
dığı takdirde, bu usulsüzlük sebebiyle Anaya
sanın 89 ncu maddesine aykırı hareketten dola
yı kanunun iptal edilmesi ihtimali varittir. Bu
nu hatırlatmak kanunun tümü ile ilgilidir. (A. 
P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etımeyin efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNCİ (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
»bekçiler son derece önemli görevler ifa etmek
tedirler. Kanunun da tarif ettiği şekilde akşam 
gün batışından gün doğuşuna kadar mesai gör
mekte ve herkes istirahat halinde iken, uyku
larını feda ederek, halkımızın, mahallâtm ve 
çarşının sükûnunu, emniyetini temin ©dici mü
him bir 'görev ifa etmektedirler. Bu itibarla 
bunların çalışmalarının düzenlenmesinde ve on
lara takdir edilen ücretlerde kabul edilmiş olan 
asgari hadle, üst had arasında çok geniş bir 
mesafe mevcuttur. 250 'lira gibi cüzi bir para ile 
işe başlatılmalarını öngören kanun maddesi, 
kanaatimizce bugünkü ölçüler içinde, paramızın 
bugünkü değeri muvacehesinde, bekçinin yap
mış olduğu hizmetin, yaptığı vazifenin karşılı
ğı bir ücret değildir. Bunun daha yukarı bir 
tabanda tutulması iktiza eder kanısındayım. 
Bekçilere emniyetle ilgili hizmetler dışında baş
ka hizmetler yaptırılamıyac ağını öngören mad
de ve bunu itmam eden madde, emniyetle il
gili hususlarda mahallî idare âmirinin emriyle 
bunun dışında da hizmetlerde çalıştırılabilir, 
şeklinde bir fıkra vardır. Muhterem arkadaşla
rım, 'bekçilerin 'çalışmasını hepimiz yakinen bil
mekteyiz. Bekçiler, kanunda bu sarih hüküm
ler olmasına rağmen, 'gece 10, 12, 13 saat çalış
tıktan sonra, gündüz de vazife görmekte ve 
vazife ıgördürülmektedir. Bunların bu şekilde 
vazife 'görmelerini, gördürülmelerini önliyecek 
kesin hüküm doğrudan doğruya tatbikatla il
gilidir ve tatbikat bugüne kadar böyle gelmiş
tir, böyle devam etmektedir." Gönül arzu eder 
ki, kamunun bu hükümlerinin tam mânasiyk 
tatbikata geçmesini sağlıyacak tedbirler afcfet 
malı. Sonra, bekçilerin işten çıkarılmalarını 
gerektiren hallerde de işe alınmalarını gerekti
ren prosedür takibedilir hususundaki kısımları 
da nazarı dikkati çelbetm-ektedir. Acaba bekçi-

I terin işten çıkarılmalarını icabettir'en hususlar 
neler olmalıdır? Bunlar kanunda tadadedilirse 
daha isabetli olur ve bu suretle vazifeye alın
mış ıoIan bekçiler daha emniyetli bir şekilde, 
daha teminat altında çalışma imkânını bulur
lar. 

Kanunun tümü üzerinde başkaca bir beyan
da bulunmak lüzumunu hissetmiyorum. Genel 
olarak, eski kanuna nazaran çok ileri hüküm
leri 'hâvi, bekçilere bâzı haklar ve teminatlar 
getiren 'bir kanundur. Maddeler üzerindeki hu
susları da ayrıca arz edeceğiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Cüceoğlu. 

[ ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 
: arkadaşlarım, memleketin yıllarca büyük derdi 
[ olan bekçi dâvasını Anayasa Mahkemesi çok 

isabetli bir kararla huzurunuza getirmiş bulun-
I maktadır. Kanun teklifini kısaca bugün elimize 
I aldık, yapmış olduğumuz tahlil neticesinde, eli-
| mize geçmiş olan büyük bir fırsatın heder edil-
: mek üzere olduğu kanaatine varmış bulunmak-
< tayım. . 
| Bugün Türkiye de bekçi teşkilâtı, biraz evvel 
1 beyanda bulunan arkadaşlarımızın da anlattıkla-
| rı gibi, bir kolluk görevi görür. Bu vazifesinde 
! polisin yanında yardımcıdır ve aşağı - yukarı 
I polisin vazifelerinin tümünü görebilecek yetki-
p lerle de teçhiz edilmiştir. Biz, memleket asayişi-
j ni ele alırken gece ile gündüzü bu kanunla tefrik 
İ ediyoruz. Asıl büyük ve ağır vazifeyi gören, her-
j kes uykudayken birçok hâdiselerin olmasına im-
i kân bulunan bir zeminde vazife gören insanları 

ihmal ediyoruz, âdeta küçümseyen bir eda için-
f de onlara bâzı imkânlar tanımak suretiyle tatmin 

edeceğimiz bir neticeye varır gibi bu teklifi ale
lacele hazırlamış, buraya getirmiş bulunuyoruz. 
Bakıyorum kanuna, bekçilerin statüsü nedir? 
Anlayamıyorum, memur mudur, işçi midir, nedir? 
Emekliliklerine bakyıoruz. Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabidir, diyoruz. Yine vazifelerine bakı
yoruz, sendikaya giremez diyoruz, sendika kura
maz diyoruz, hattâ istifa edemez diyoruz, top-

I tan istifa haklarını da alıyoruz. Buna bir taraf-
I tan âmme hizmeti gördürüyoruz, âmme hizmeti 

gördüğüne göre Devlet personeli olarak mütalâa 
edilmesi lâzım, umumi bütçeden maaş alması 
lâzım, bunu da görmüyoruz. Özel idareye bağlı-
yoruzt Ö§QI ic^are bütçesinden bekçiler için bir 

I tahsisat ayınyonız.. Bugün özel idareden emek-
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lilik hakkı olan hiç kimsenin Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre hizmet gördüğünü de görmüyo
ruz. Bu duruma göre burada bekçinin statüsü
nün ne olduğunu, nasıl bir statü içinde bekçinin 
himaye edilmek istendiğini ben anlıyamamış bu
lunuyorum. Bunu açıklar ve izah ederlerse el
bette ki, memnun olacağız ve kanaatimiz daha 
çok vuzuha varacaktır. 

Bakıyoruz bekçilik müessesesinin bütçesini 
sağhyacak rakamlara; 20 liraya kadar, mesken
lerden, 500 lira ya kadar, ticarethanelerden bir 
para alınacak. Bu nasıl tahakkuk edecek ve bu
nu kim takdir edecek? Bir komisyon teşkil edi-
yjruz. Komisyonun takdirine iyi tevdi ediyoruz 
Ve burada adaletli bir takdirin, âmme hizmet' 
gören bir müessesede çalışan bir insanın alacalı 
pa 'anm gelirini sağhyan bir takdirin olacağına 
ben şahsan kaani değilim. Birçok ihtilâfların 
doğacağına da yüzde yüz eminim. 

Bugün bilhassa özel idarelerce takdir edilcı 
Kazanç vergilerinde dahi bu yolsuzlukları! 
movcudolduğunu müşahede etmekteyiz. Daha dür 
geldiğim bir seçim bölgemde bir kahvecini! 
kahveden ayrıca müstakil bir vergiye tabi tu
tulmuş olduğunu, üzerindeki otelden ayrıcr 
müstakil bir götürü vergiye tabi tutulmuş olma 
anı, gözlerimle gördüm. Bunun şikâyeti yapıl 
makta fakat bir netico istihsal edilememektedir 
Yarın biz bir mahallede bir eve 20 lira bekçi 
ücreti koyacağız, komisyon tarafından aynı ma 
hailede oturan diğer bir eve iki lira koyacağı; 
vs bunu koyarken kıstasımız komisyonun takdir' 
olacak, itiraz edeceğiz, itiraz yine özel olarak ha-
zırlanın:», yine aynı komisyonun bir benzeri ko 
misyonda kesin neticeye bağlanacak. Halbuki 
Anayasamız idarece alınmış olan bütün kararla
rın Devlet Şûrasının murakabesine kadar gitme
sini açık tutmuştur. Buna biz ayrıca bir özel hu
susiyet de tanıyoruz. Yine kanunun bu beş yür 
liraya kadar olan vergilendiril'mo esasını ele ala
cak olursak, ki bu bir nevi vergidir, kanunla va
tandaşa külfet yüklüyoruz. Beş yüz lira veren 
bir ticarethane sahibi ticarethanesine özel bir 
bekçi de tutabilir, ticarethanesini korumak için 
Beş yüz liraya bugün ticarethanelerde vazife gö
recek kıyamet kadar insan vardır ve daha de 
emin, fakat huzur içinde evinde uyurdu. Ben bu
gün Kızılaym merkezinde otururum ve burada 
evimin önünden araba çalınır, evimin önünden 
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pikap çalınır, bekçinin haberi yoktur. Mahallede 
bekçi yoktur. Bunun sebebi nedir? Bunun sebe
bi; tamamiylo bekçinin mesuliyetini müdrik ol
madan çalışmasından ileri gelmektedir. Bokçi is
tikbalinden emin değildir. Ben burada bekçiyi 
sosyal sigortalara bağlıyorum, G0 yaşma kadar 
çalışır, diyorum. Beri taraftan kendisine âmme 
hizmeti gördürüyorum, hiçbir sendikaya sokamı
yorum, dernek kurduramıyorum. istifasını dahi 
önlüyorum. Eğer bir mâni varsa, bu manii de 
takdir edecek yine idare yetkilileri, âmirleri tak
dir edecek, bekçinin iradesi dışında. Böyle bir 
kanunun gerek hürriyetler rejimine, gerek Ana
yasaya tamamiylo aykırı olacağı kanaati bende, 
karanlık da olsa, mevcuttur. Bir Yol Vergisi var
lı. Bütün politikacıların ağzında idi; Yol Ver
disi almıyor, Yol Vergisi almıyor, diye. İşle 
bekçi parası da tamamiylo bu verginin bir ben--
:cri halinde vatandaşa külfet olarak tahmil edil
mektedir. Anayasa Mahkemesi bir kararla iptal 
öderken, hakikaten yerinde ve isabetli bir iptal 
kararı ile huzurunuza bu kanunu getirdiği anda 
')en Sayın Hükümetten bu kanunun esaslı bir şe
kilde ele alınarak âmme hizmeti gören bekçi teş
kilâtının da Devlet personeli içerisinde mütalâa 
edilmesini ve umumi bütçeden kendisine para ve
rilmesini uygun mütalâa etmekteyim. Eğer bu şe
kilde bekçiler istikbalinden emin, memuriyetin-
len emin, hakikaten gerçek mânada bir âmme 
'lizmetini gören insan olarak kendisini huzur 
'çindo hissettiği anda vazifesini tam olarak ifa 
edeceğine inanan bir insan olarak Iliikümetten 
alelacele böyle bir kanunu geçilmesini değil, bir 
iki maddelik bir kanunla mevcut bekçilerin ge
çimlerini sağhyacak, maaşlarının umumi bütçe
den verilmek suretiyle ceaslı bir şekilde kanunun 
hazırlanıp huzura getirilmesini ve ele alınarak 
görüşülmesini, huzursuzluk yaratan bir Yol Ver
gisi gibi bu sistemin de tarihe karışmasını tek
lif eder, hürmetlerimi arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Çarşı 
ve mahalle bekçileri kanun tasarısının tümü üze
rinde altı arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. Ye
terlik önergesi gelmiştir. Şimdi Hükümetten ve 
Komisyondan söz istiyen arkadaş varsa onlara 
söz vereceğim. Ondan sonra son söz milletvekili
nin olduğundan, sırada bulunan bir milletvekili
ne söz vereceğim. Bundan sonra kifayet önerge
sini oylıyacağım. 



M. Meclisi B : 85 26 . 4 . 1963 0 : 1 

_._ Buvurun Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; Bekçiler Kanunu münasebetiyle Ko
misyon adına bu kürsüden konuşan arkadaşları
ma evvelâ cevap vereceğim. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız bu kürsüden 
dediler ki, «ben bir kanun teklifi hazırlamış
tım bu kanun teklifi 2 Mart'ta komisyona gel
di, bende aynı komisyonda idim » Maliye Ko
misyonuna hakikaten gelmiştir. «Komisyon br 
kanun teklifini konuşmadı ve bilâhara efen
dim, Hükümetin teklifi gelinceye kadar benim 
teklifimi dosya altında bıraktı.» dedi1 er. Sa
yın arkadaşlar, bütün kJmisyonlarda vazife gö
ren kişiler olarak şunu iyice bilmektesiniz ki, 
Hükümete sorduk,. dedik ki, böyle bir kanun 
teklifi vardır, Reşit Ülker Beyden gelmektedir. 
ne diyorsunuz? «Biz de bir kanun teklifj hazır
lıyoruz, üzerinde çalışmalarımız bitmek üzere
dir, müsaade ederseniz bizim teklifimiz ile bir
likte onun kanun teklifi de konuşulsun.» Bun
dan daha makul bir şey olamazdı ve biz Hükü
metin kanun tasarısına öncevik tanımış değil iz 
Yalnız zaman kazanmak bakımından, nitekim 
huzurunuza Karma Komisyon çalışmalarından 
sonra bu kanun teklifi getirilmiştir. Eğer Ma
liye KomVıyonuna gitseydi, me~elâ; Reşit Ülke" 
Beyrn teklifi Maliye Komisyonuna gitseydi. 
oradan içişleri Komisyonuna, Plân Komisyo
nuna gitseydi, belki de bugün huzurunuzdr 
bulunmıyacaktı. Biz kanun hazırlamada sürat 
sağlamak bakımından, efendim, iki kanun tek
lifini de aynı komisyonda mütalâa ve müzake-c 
ederek bugün huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. Bu bakımdan şu veya bu teklife öncelik 
tanımış, şu veya bu teklif dosya altımda bıra
kılmış diye bir şey bahis mevzuu değildir. 

Reşit Ülker arkadaşımızın ikinci noktai na
zarına da cevap vermek isterim. Dediler ki. 
«bu kanunun koyduğu esaslar, efendim y-1 
vergisinin esaslarından farksızdır.» Ben bu
rada vergicin ne dernek oldulunu münakaşa 
edecek değlliım. Yol vergisinin niteliklerini do 
burada münakaşa edecek değilim. Yalnız şu 
kadarını ifade edeyim ki, komisyon sözcüsü 
olarak, yol vergisi seyyanen salman, kişisel bvr 
verg'dir. Bununla hiçbir alâkası yoktur. Bu. 
bir hizmetin karşılığı alman paradan ibarettir 
ki, aşağı - yukarı 50 - 60 seneden beri de tat

bikat. mahallî örf ve âdetlerimize uyularak bu 
yolda devam edegelmiştir. Mahallen gönden 
bL- hizmetin karşılığı, yalnız Türkiye'de değil, 
bütün Dünya devletlerinde yine mahallen te
min edilmektedir, bugün bu hizmetin hususi
yetine biinaen. Hattâ bugün Almanya'da b^o 
mahallî polislere ve teşkilâtına ödenen paralar 
yine mahallinden alınmaktadır. Bu bakımdan, 
bunun bir kaç arkadaşımız da burada ifade et
tiler. Yol Vergisi ile bunun hiçbir alâka ve mü
nasebeti yoktur, Yol Vergisini kaldırmış bu
lunuyoruz, fakat bekçi paraları, halen dahi 
bundan 1 - 2 ay evveline kadar mahallinden, 
Anayasa Mahkemesinin, efendim, bozma kara
rından evvel mahallinden tedai ik edilmekte 
idi. Şimdi' bu nokta üzerinde münakaşayı mu
cip bir hal yaratmaktansa üçüncü noktasına 
cevap vermek istiyorum. 

Getirilen kanun tasarısı Anayasa Mahke
mesi karariylc çelişmezliğe düşüyor, dediler. 
Anayasa Mahkemesi karariylc çelişmezliğe dü
şen hiçbir tarafı yoktur; bilâkis getirilen ka
nun tasarısı Anayasa Mahkemesinin bozma ka
rarındaki espriye uygun olarak hazırlanmıştır. 
Şöyle ki, bJ.1 defa vergi niteliğinde görülebile
cek bir tahsilat mevzuubahis ise, genel kanun
lar muvacehesinde bunun bir kanuna dayandı
rılması icabettiği noktai nazarı ileri sürürlmüş-
tü:-. Bunun tahsili, tahakkuku ve bunun sarfi
yatının bir bütçe ile tesbit edilip yapılması 
esasları bu kanunla huzurunuza geti ilmiş bu
lunmaktadır. Zaten Anayasa Mahkem esimin 
bozma kararı da buna iktiran etmekledir. 
Yoksa bunu çevirip Anayasa Mahkemesi bunu 
bozmuştur; efendim bunun mahallen tahsil 
edilmesi, imkânı yoktur, diye - bekçi paraları
nı - böyle bir sarahat yektur, şu veya bu büt
çe idinde mütalâa edilmesine dair sarih bir 
madde de yoktur. Anayasa Mahkemelinin ka
rarırda mahallî idarelerden birine bağlanabi-

' leceği esası vardır. Nedir bu mahallî idareler? 
Belediyeler ve özel idarelerdir, işte bugün be
lediyelerin durumu düşünülmüş, özel idare7erin 
durumu düşünülmüş, daha ciddî bir kamu dü
zeni içerisinde, kamu teşkilâtı düzeni içerisin
de inin mütalâa edilebilmesini sağlamak amacı 
ile Anayasa Mahkemesinin kararma, enins in o 
lâfzan ve ruhan uygun bir surette mahallî ida
relerden bulunan özel idareye bağlanmıştır. 
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Onun için Anayasa Mahkemesinin kararı ile, 
espirisi ile katiyen çelişen bir tarafı yoktur. 

Yine aynı hava içerisinde eski tatbkatla yeni 
tatbikat mukayese edilmiş, fevkalâde bir şey 
getirmediği ifade edilmiştir. Bunu söyliyen 
arkadaşlarımız, beni affetsinler, ya kanun ta
sarısını okumadılar veya hattâ kulaktan dolma 
bir malûmat ile bu tenkitlerini burada ileri 
sürdüler. Ben bir nebze olsun bu hususa do
kunmadan geçemiyeceğim. 

Bir defa eskiden, 29 Nisan 1330 tarihli Ka
nunun tatbikatında bir çok aksaklıklar görül
müş, bu hepimizin gözü önünde cereyan etmiş, 
hepimizi üzmüş vaziyette idi. Neydi bunlar? 
Bekçilere ödev dışı vazife vermek, yani onları 
şahsi ve kendilerine yüklenen vazifelerin dışın
da istihdam etmek. Gayet tabiî bu, gündüzleri 
vâki oluyordu ve birtakım şikâyetleri mucibo-
luyordu. Şimdi ne yaptık? Getirdiğimiz kanun
la bunu tamamen bir prensibe bağladık, dedik 
ki; bekçiler, güneşin batışı saatinden, güneşin 
doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bunların 
dışında vazife görmiyeeekler mi? Görecekler, 
onu da şu madde ile tavzih ve tâyin etmiş bulu
nuyoruz, dedik ki ; fevkalâde haller, güvenlik 
halleri mcvzııubahsolduğu zaman, su baskınları, 
yer sarsıntıları ve daha başka haller mcvcudol-
duğu zaman, o mmtakada bağlı bulunduğu en 
büyük idare âmirinin emri ile, hattâ tatbikatta 
«yazılı emir» olarak geçmektedir, yazılı emri ile 
istihdam edilecekler, muayyen bir maksada ya
ni o andaki fevkalâde hale münhasır kalmak 
üzere. Bu, gayet tabiî yalnız bekçinin vazifesi 
değil, hepimizin vazifesidir, o beldede yaşıyan 
insanlar olarak. Bundan daha tabiî, daha nor
mal bir şey olamaz. Kaldı ki, bekçiler Emniyet 
Teşkilâtının tamamlayıcı ve yardımcı bir cüzü 
halinde mütalâa edildiklerine göre, bun
dan daha tabiî bir şey olamaz. Çünkü bu felâket 
hepimizindir. Hepimiz de aynı zamanda insan 
olarak kendi kendimizi bu hizmete verebiliriz. 
Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Yoksa bek
çiler bunun dışında bir hizmete koşulacakları ve
ya bir hizmette istihdam edilecekler şeklinde ne 
açık ve ne de gizli kanunda hiçbir kayıt yoktur. 
Eski kanunda ödemelerde istikrar yoktu. Sızlan
malara sebeboluyordu. İki ay bakıyorsunuz 
bekçiler maaşlarını alamıyordu, vesaire, vesaire. 
Bekçi büroları vardı bir nevi dilenme müessese
si şeklinde cereyan ediyordu. Halbuki bu ka-

Tnun istikrar getirmiştir. Bekçilerin maaşları 
bellidir, terfi esasları bellidir. Bunlar prensip
lere bağlanmıştır. Kanuna bağlanmıştır. Değil 
yönetmelikle, kanunla tâyin edilir. Bu bakım-

'. dan bu kanunun esprisi geçen kanunla mukayese 
; cdilemiyecek kadar ciddî ve istikrarlıdır. Bun-
: dan evvelki bekçi teşkilâtlarında biliyorsunuz 
bir garanti yoktu, mahalle ve çarşı bekçileri

min bir garantisi yoktu. Halbuki şimdi bunu 
20 nci asrın modern bir müessesesi olarak müta-

; lâa edebileceğimiz Sosyal Sigortalara bağladık. 
• Bunlar Sosyal Sigortalara bağlı kaldıkları müd-
: detçe Sosyal Sigortalar hükümleri muvacehe

sinde her türlü hastalıktan tutunuz da, mes-
1 lekten ayrılmaya kadar bütün garantiler veril
miş durumdadır. Bu kanunun getirdiği en bü
yük garantilerden ve istikrar ve istikbal un
surlarından bir tanesi de budur. 

Diğer taraftan, eskiden bekçiliklere atanma, 
. bekçilikten çıkma yaşı, hastalığı ve sairesi, tat

bikatta birtakım suiistimallere müncer olabile
cek bir tatbikat görüyorduk. Halbuki bugün 

> burada bunun esasları vaz'edilmiştir. Bekçiler 
; hangi nitelikte olacaklardır, tik girişlerinde? 

Bunların adaylık süreleri ne olacaktır? Kurstan 
geçirileceklerdir, bir yaş haddi konmuştur. Bun
lar da kanuni bir statü içerisinde, tamamen bu
günkü realitelere uygun bir tarzda düzenlenmiş 
vaziyettedir. Zaten mahalle bekçileri kanunu
nun getirmiş olduğu en büyük espri düzendir. 
Yani bir kanuni düzen verilmiştir bu teşkilâta. 
Bu bakımdan Bekçiler Kanunu eski kanuna na
zaran bir şey getirmiyor, suiistimale de gidebile
cek maddeler var demek, bence ya maddeleri 
okumamazlıktan veyahut da bir aklıselim ışığı 

• altında bunları mütalâa etmemezlikten ileri gel
diği kanaatindeyim. 

Şimdi burada çok önemli bir noktaya temas 
etmek mecburiyetindeyiz. İki, üç arkadaşımız 
tasarıyı malî prensiplere aykırı bulduklarını ifa
de ettiler. Hakikaten bu nokta mucibi müna
kaşadır. Bu bir görüştür. Fakat gayet objek
tif ve samimî bir açıdan meseleyi mütalâa ettiği
miz takdirde, karşımıza bir problem çıkmakta
dır. Bu ıbir âmme vazifesidir. Şu halde bunun 
genel bütçe içinde mütalâa edilmesi veya özel 
ıbir büitçe, bir statüye bağlanması esasları imi, 
nalkaşa edilebilir. Fakat bugünkü şartlar ımu 
vacehesincle malî portesi 60 - 70 milyon civarın^ 
da bulunan !ve şimdiye kadar bütün tatbikat 
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- tını mahallî olmasından alan bıı teşkilâta yeni-
bir veçhe verip yeni bir malî külfet halinde 

• bütçeye yüklemek doğru değildir. Şu kadar ki, 
biliyorsunuz burada bütçe prensiplerini de mü-

, nâkaşa ve müzakere edecek değiliz, böyle bir ; 

yük tahmil edildiği takdirde ne olacaktır?' 
Yeni kaynaklar " bulunmak durumuna gidile-' 
çektir. Bu kaynaklar nasıl t canin edilecektir? 
Ya yeni bir vergi ihdas edeceksiniz veya mev
cut vergileri yükselteceksiniz veyahut bugün' 
için terviç edilmiyen başka bir yola gidecek
siniz. Bunların hiçbirisinin tasvip görmiyeceği, 

.aşikârdır. Kaldı ki, böyle bir yol aramaktansa 
mevcut tatbikata, senelerce idame edilmiş, aynı-
şartlar içimde devam, etmiş olan tatbikata yeni, 
bir şekil,'vermenin ve bu hizmetin mahallî o l 
ması ve onun 'özellikleri düşünülerek bu hiz-
ımetten istifade edenlere' bunun malî külfeti
nin yüklenmesi prensibinin bütün diğer yaban-' 
.cı memleketlerde olduğu -gibi, daha münasiibo-; 

• lacağı kanaatiyle sayın Hükümet hareket et
miş, bu maksatla teklifini, getirmiştir. Bun-; 

• dan daha normal birşey olamaz. Çünkü bu bir 
•• mahallî hizmettir. Mahallî hizmetin kontrolü 
- aynı hizmete para ödeyen şahıslar tarafından 
daha kolay yapılmaktadır. Onu daha çolk ya-

' kından benimseyecektir. Onun hizmetlerini ,go-
' züyle müşahadesiyle daha çok ihata edecektir. 

'Kendisinde bir mesuliyet duygusuda duyacak
tır. Bütün bu noktalardan mütalâa edildiği 
takdirde, sayın Hükümetin hazırlamış olduğu 
kanun teklifinin malî hükmü ve prensibi ko
misyonumuzca da yerinde görülmüştür. Büt-. 
çeye yeni bir külfet yüklem'ektense, mevcut 
nizamın düzen içerisine sokularak devam etti
rilmesini- biz çak musibet karşılamış duramda-; 
yız. 

Sonra bunu başka bir açıdan da mütalâa et-. 
- mek mümkündür; her şeyi Devlet yapsın. Ar-
: kadaşlar yani, birgün 'gelecek ki, belki bekçi 

paraları mevzuunu aşaealk ve birgün gelecek 
: belki ceketimizin düğmesinin dikilmesini dahi 
- Devletten ^.bekliyecelk kadar: bir zihniyete, biz 
;. gidemeyiz. Onun için yani .başka bir deyimle, 
• ..-ferdin', bütün külfetini malî yönden Devletin' 

"; üzerine yüklemek bugün için. dünyada tatbi-
->'katında inşirah bulmuş olan mahallî idareleri 

de bir nevi .körletmıek ve bu prensibe aykırı 
...Hareket••:etmiek demektir.. 

28 ; 4 . 19.66 O - r l 

J Bu bakımdan bu noktanın da aydınlatılma
sında fayda, mülâhaza ettiğimiz için, her şeyi 
Devlete yüklemenin bir çıkar yol olmadığını 
ve böyle bir tatbikat yaratılmaması lâzımgel-
diği kanaatini de komisyon, olarak beyan etmek 
isteriz. 

Yine Reşit Ülker arkadaşımız, bekçi parala
rının harcamaları suiistimal edilmiş ve edile
cektir, diyor. Arkadaşlarım, bekçi paralarının 
harcamaları suiistimal 'edilmiş olabilir. Fakat 
edileceği hükmünü çıkarmak, bu kanun muva
cehesinde, bence doğru bir hüküm değildir. Za
ten. suiistimal edilmesini önlemek için biz bu 
mevzuatı zaptı ra.pt. altına ve kanun çerçevesi 
içeüisinde teabHe gittik. Esasen bizim gayemiz 
de odur. Bunu önlemek için bu karunu getirmiş 

'.'ölüyoruz. Ne^yapiyoru?, bu kanun vasıtasiyle? 
- Bu bekçi paraları nasıl toplanacaktır ? Evvelâ 

nasıl takdir ve tevzi edilecektir1? Nasıl topla
nacaktır, hangi bütçe içerisinde mütalâa edi
lecektir? Harcamaları nasıl olacaktır? Bütün 
bunları prensiplere bağlamış durumdayız. Bu 
bakımdan şimdiye kadar suiistimal edilmiş, 
şimdiden, sonra da suiistimal edilecektir, şek
linde bir kanaat serd; etm.;ek, bence isabetli de
ğildir. Zaten bu kanun getirilmesindeki esbabı 
mucibe, Anayasa Mahkemesinin sadece bunları, 
salmaları bir vergi niteliğinde gördüğü ve 
bunların kanuni mesnedinin ve harcama mes
nedinin ve kontrolünün bulunmadığı cihetle 
'bunları bozmuştur. Zaten biz de bu esasları 
bu kanun teklifinde sarih olarak getirmiş ve 
prensiplerini de vaz'etmiş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan kanaatimizce, endişeyi mucip bir hal 
mevzuubahils değildir. 

Sonra yine Reşit Ülteer arkadaşımız diyor 
ki ; bu kanununun çeşitli tatbikatları olacak
tır. . . ' -

Sayın, arkadaşlar, bu noktaya sarahat ka
pandırmış olsalardı, ben de memnun olurdum. 
Fakat bu noktaya sarahat kazandırılmamıştır. 
Çeşitli 'tatbikatları nasjl- ola.oak, gayet tabiî... 
Hizmetin, görüldüğü yerler çeşitlidir. Hizmet 
belediyelik olan bir beldeden, tutunuz; İsıtan-
'bul'un bir mahallesine kadar çeşitli mahallerde 
bu hizmet görülecektir.. Hizmetin,niteliğinde, 

- hizmetin • ağırlığında, thizmetio mahallî hususi
yetinde bir. değişiklik olunca^gayet tabiîdir ki, 
^.ununla! beraber bekçil'^m adedinde bir deği-

j siklik, bekçilerin aldığı ımaaslarda- bir değişik-
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İlk olacaktır ve bekçi paralarının takdir ve tev-
ziinde de bir değişiklik olacaktır. Gayet tabiî
dir ki, bu kanunun getirilmesi maksadı da bu
dur. Bu değişiklik mahallî •hususiyetlere uygun 
bir 'değişikliktir. Yoksa bunu doğrudan doğru
ya 'bir idari mekanizma içinde değişik bir tat
bikat görecektir şeklinde ifadesi yanlıştır, böy
le 'bir şey yoktur. Kendi bünyesinden ve tatbi
katından gelmıe bir -çeşitlilik vardır. Bu nor
maldir, 'olacaktır. Diğer taraftan madem ki bu 
teşkilât 'bir statüye, bir kanuna bağlanmıştır. 
Şu halde evvelâ başlangıçta baz olarak bu teş
kilâtta bir norm sağlanmıştır demcıktir. Bu sağ
landığına göre de bunun çeşitli tatbikatından 
bahsetmek, bilmiyorum ne dereceye kadar isa
betli olur? 

Bundan sonra söz alıp konuşmuş olan Arif 
Ertunıga arkadaşımıza, 'bizi tasvibeden fikirle
rinden -dolayı teşekkür -ederiz. Sayın İşgüzar ar
kadaşımızın temas ettiği bir noktaya da cevap 
vermek istemiz. Dediler ki; memurlar gibi bir 
statüye tabi tutulsun. Efendim, zaten memurlar 
giıbi 'bir statüye tabi tutulmuştur, bir esasa, bir 
norma irca edilmiştir. Bütün mahalle ve çarşı 
bekçileri bir esasa irca edilmiştir, kanuni statü 
içerisine 'alınmıştır. Kaldı ki, vazifelerinden do
layı işledikleri suçları muvacehesinde kendileri 
Memurin Muhakematı Kanununa tabi tutula
cakları da sarahaten kanunda ifade edilmiştir. 
Yani vazifeleri dolayısiyle memurdurlar. Sade
ce vazifelerinde işledikleri suçlardan dolayı 
değil genel 'kolluk hizmetlerine yardımcı hiz
met gören bir teşkilât >oİmaları bakımından, ya
ni hizmet prensibi içerisinde de memur sayıla
caklardır. Bu bakımdan bu statüye esasında 
tabi kılınmışlardır. Diğer taraftan Polis vazife 
ve salâhiyetleri Kanununa paralel hizmetler 
bekçilere de verilmiştir. Yani hem vazife dola
yısiyle, hem vazifeden doğan aksaklıklar dola
yısiyle Memurin Muhakematı Kanununa tabi 
kılınmışlardır. 

Diğer taraftan Tarık Ziya Ekinci arkada
şımız dediler kiğ 1330 sayılı Kanun iptal edil
miştir. Böyle bir şey mevzuuba'his değildir. 1330 
sayılı Kanunun sadece malî hüküm ihtiva eden 
3 ncü maddesi iptal edilmiştir. Kanun tama-
miyle iptal odilmiş değildir. Burada yine aynı 
arkadaşımız Meclisin çalışma esaslarına değine
rek, 89 nçu madde muvacehesinde bu kanunu 
konuşamıyacağımızı söyledi. Fakat Meclisin ta

biî bu hususta Sayın Başkanın da ifade ettiği 
gibi, bir karar alması münasebetiyle, bu kanun 
huzurunuzda konuşulacaktır. Anayasayla ve 
ona aykırıhğıyla bir alâkası yoktur. 

Yine aynı arkadaşımız, «Bekçiler, vazifeleri 
dışında da çalıştırılacaklardır, çalıştırılmakta
dırlar.» dediler. Demin izah ettiğim veçhile, ko
nulan iki madde ile yani güneşin batışı saatin
den, güneşin doğuşu saatine kadar vazife gö
recekleri ve aynı zamanda fevkalâde güvenlik 
halleri mevzuubahsolduğu zamanda, en büyük 
mülki âmirinin kendilerine bunun dışında da 
vazife vereceğini açıklamış durumdayım. Bun
ların dışında katî olarak maddede sarahat var
dır; hiçbir şekilde istihdam edilemiyeceklerdir, 
kendilerine hizmet yaklenilmiyecekitir. 

Ali Oücooğlu arkadaşımız anlı yamadığım 
bir cümle söylediler; fırsat heder ediliyor, de
diler. Hangi fırsatın heder edildiğini anlıyama-
dık. Herhalde daha iyi, daha ileri, daha mü
kemmel bir kanun yapılması zımnında bunu 
söylemiş bulunuyorlarsa, mevcut kanunun bü
tün problemleri, bugün bekçilerimizin bütün 
problemlerini içerisine alan ve bunlara cevap 
verebilecek bir nitelikte olduğunu ifade etmek 
isterim arkadaşıma. Enine boyuna gerek ma
hallî hususiyetler, gerek eski teşkilât ve gerek
se ileriye müteveccih hususlar nazarı itibara 
alınarak kanun, komisyonun kanaatince, dört 
başı mamur hazırlanmıştır. Yine bu arkadaşı
mız, bekçilerin statüsü nedir, diyorlar. Bekçi
lerin statüsü nedir sualine şöyle cevap vermek 
mümkündür; yani, biz diyorlar, anlryamadık 
bu kanunda bekçilerin statüsü nedir. Halbuki 
kanun dikkatle mütalâa edildiği takdirde bu 
kanunda bekçi teşkilâtlarının nerelerde kurula
cağı, kimlerin bekçiliğe alınacağı, bunların ter
filerinin nasıl yapılacağı, tâyinlerinin nasıl ya
pılacağı, maaşlarının ne kadar olacağı, vazife
lerinin neler olduğu, istikballerini garanti eden 
maddenin ne okluğu, nasıl işten çıkarılacakları 
ve malî hükümlerinin nasıi karşılanacağı ve 
sarfın nasıl yapılacağı, sarahaten kanunda be
lirtilmiştir. Bunun dışında bir bekçiler statüsü 
düşünmek, bilmiyorum ne dereceye kadar isa
betli olur? Eğer bunların dışında kendileri 
kapsamasını istedikleri başka hizmetler veya 
başka prensipler düşünüyorlarsa, onları da ken
dilerinden öğrenmek bizim için. bir zevk olur. 
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Dediler ki, bekçi parasında kıstas, komisyonun 
kararıdır*. Arkadaşlar; en mühim madde de 
belki 'budur. Böyle bir şey yok. Görünüşte ko
misyon karar verecektir. Komisyonda kimler 
var? Komisyonda, belediyenin temsilcisi var, 
komisyonda Ticaret Odasının temsilcisi var, se
çilmiş temsilciler, komisyonda o mahallin muh
tarlığından gelme muhtar veya idare heyetin
den birisi var. Bu vaziyet karşısında komis
yon tam mânasiyle mahallî hususiyetleri tem
sil eden bir karakteri ihtiva etmektedir. Kaldı 
ki ; komisyon sadece binalara veya ticarethane
lere bakıp karar verecek değildir. Bunun ka
nunda prensipleri de sarahaten vaz'edilmiştir. 
Nedir o prensipler? Ne diyoruz? Komisyon şun-

' lan nazarı itibara alarak karar verecektir. Ne
dir bunlar? Emsal kirası bedeli. Başka? Şâgili-
nln veya ev sahibinin malî gücü. Bunu da na
zarı itibara alacak. Mali güdü nedir? (C. H. P. 
sıralarından bir üye, «Yandı millet Beyefendi.») 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Milletin burada yanacak 
bir tarafı yok. Bir dul kadın farz ediniz; bir 
miras yemiştir, dul bir kadındır, geniş bir eve 
sahiptir, evi çok geniştir, ihatası çok fazladır 
diye herhalde bu mal, güç prensibini nazarı 
itibara almadan, gelir kaynağı düşünülmeden 
buraya da fazla bir bekçi parası konup kon
maması hususunda bu prensipten, mahallî ko
misyon istifade edecektir. Kaldı ki, Anayasa 
Mahkemesi kararında da bu husus sarahaten 
belirtilmiştir. Y'ani gelişigüzel salma yapılmak
tadır, malî güç nazarı itibara alınmamaktadır, 
diyor. Bunu söyleyen Anayasa Mahkemesi ka
mildir. Bu vaziyete göre bunu da nazarı itiba
ra almış vaziyetteyiz Bunun dışında bekçi teş
kilâtının ihtiyacı da nazarı itibara alınacaktır. 
Meselâ, sizlere şu kadarını ifade edebilirim, 
herhalde tatbikatta böyle olacaktır; bir bekçi 
teşkilâtının senede 10 bin liraya ihtiyacı varsa, 
salma yaparken herhalde bu 10 bin liraya gö
re tavandan itibaren tabanları buna göre tâyin 
edecektir demektedir. (X) beldesinde kalkıp 
da bunun üzerinde bu 10 bin lirayı geçen 100 
bin lira gibi bir tahsilat yapıp da 10 bin lira 
sarf 'edecek değildir. Yani bu formüle bu teşki
lâtı bağlıyan kıstaslardan birisidir. Diğer taraf
tan mahallî hususiyetlere, mahallî özelliklere 
de yer verecektir komisyon. Görüyorsunuz ki ; 

vazedilmiş olan prensipler komisyonun takdi-
üni yöneltecek yani takdirinde esas alınacak 
prensiplerdir. Y'ani komisyon bu prensiplerden 
inhiraf ederek gelişigüzel bir takdirde buluna-
mıyacaıktır. Onun için arkadaşlarımızın bu yön
den endişeleri, kanaatimizce yersizdir. Yine ay
nı arkadaşımız; bu nasıl teşkilâttır ki, grev ya
pamaz, sendikaya gireımez diyor. Aynı arkada
şımız arkasından da diyor ki ; âmme hizmeti 
gören bu teşkilâtın... Arkadaşlar, âmme hizme
ti gönen ve polis görevine yardımcı niteliğini 
taşıyan silâhla teçhiz edilmiş bir teşkilûta grev 
halkkı veriniz, bu, vazife ile kabili telif değil
dir. Sendikaya girmek hakkını veriniz, bu va-
ulfe ile kabili telif değildir. Komisyon daha ile
ri giderek, madde gelince göreceksiniz, bunla
rın siyasi partilere kaydolmalarını ve fiilen si
yaset yapmalarını dahi yasaklamıştır. Bu va
zifenin niteliğinden gelen, vazifenin icabettir-
diği yasaklardır. Siz. silâhla vazife gören em
niyet mensubu sayılabilecek bu teşkilâta grev 
hakkını verirseniz bunun ne dereceye kadar 
âmme hizmetiyle kabili telif olabileceğini yük
sek takdirlerinize bırakırım. 

Bir arkadaşımız 'burada goçmiş jeneler tat
bikatından bâzı sualler sordular. Biz de ken
dilerine şu rakamları veriyoruz. 

1962 yılında bekçi adedi 10 018 imiş, bekçi 
paralarından mütevellit tahakkukat 43 538 78G 
lira imiş. 1963 yılında 10 718 bekçi vazife gö
rüyormuş ve tahakkukat da 50 087 868 lira 
imiş. 

1964 senesinde bekçi adedi 10 778 tahakku
kat 54 389 670 lira, 1965 ssnesinde 11 207 bekçi 
vazifede imiş, tahakkukat da 63 812 751 lira
dır. Komisyon büyük bir çalışma eseri ve iyi 
niyetle üzerinde titizlikle durarak Hükümetin 
Kanun tasarısını elinizdeki tasarılardan da gö
rülebileceği gibi, bâzı noktaları değiştirilmek 
suretiyle mükemmelleştirdiği kanaati ile hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadır. Tasvip gö
receği ümidi ile hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, son 
söz milletvekilinin olması üzerine, s r^da bulu
nan Sayın Nazmi özoğul'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, muhtelif hatip arkada^Ur bu ka
nun tasarısının muhtelif noktalarına temas et-
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tiler. Kıymetli sözcü arkadaşımız da. geniş ma
lûmat verdiler. Ben bir noktaya temas etmekle 
iktifa edip, kıymetli zamanınızı israf etmiyece-
ğim. 

Muhterem arkadaşlar bekçilere, tevzi ko
misyonlarca 250 ilâ, 800 lira aylık üt ret takdir 
edilecek. Bu paranın kaynağı üzerinde durmak 
isterim. Bu paranın kaynağı 27 ne* maddede,; 

. ıbina başına 20 lira, iş yerine ayda 500 lira ile ; 

senede altıibin liraya-kadar tahakkuk edileceği; 
bu komisyonlarca tahakkuk edileceği ve bu pa
ranın alınacağı ifade edilmektedir. Madde ge- i 
linçe yine söz alacağım, bu madde hakkında ko- i 
nuşacağım. Şimdi yeni şehircilik plânlarına gö
re binalar yukarıya doğru çıkmakta yani kat-: 
lar artmaktadır. Eski şekline göre eğer 20 lira 
gibi bir madde konursa belki bu para bakımın
dan, takdir bakımından âzami 20 liraya kadar 
olan kısmı kıymetlendirilebilir. Ancak, bugün 
Ankara, istanbul gibi büyük şehirle r'mizde bi- : 

nalar yukarıya doğru çıktığına göre, emniyet. 
sahaları şehirlerde azalmaktadır. Binaenaleyh 
vatandaşa 20 liraya kadar para takdir etmek; 
bence fazla gibi gelmektedir. 

Senede, 6 000 lira bekçi parası bir müessese ; 
için yine çok büyük bir rakam olarak bulunmak
tadır. Kanaatime göre, eski statüye göre, yani 
şehircilik plânına göre, yayılma plânına göre. 
bu rakamlar tesbit edilmiştir. Bu konu hakkın
da bir de önerge veriyorum. Maddesi gelince 
de ayrıca konuşacağım. Bu paranın 20 lira ola
rak değil, âzami tabanın 10 lira olarak tesbit 
edilmesini, bu 500 lira olarak değil, bir sıfırın 
atılmasını ve 50 lira olarak tesbit edilmesini, ay
rıca, 6 000 lira olarak değil, yine bir sıfırının 
atılmasiyle 600 lira olarak tesbitini teklif edece
ğim. ve bu önergeyi de vereceğim. Şunu ifade 
etmek isterim ki, bu para, alınacak bütün para
lar bekçilere sarf edilecektir. Ayrıca başka fa
sıllara aktanlmıyacaktır. Çünkü alman paralar 
toplanacak, yine bekçilere verilecektir. Kanaa
time göre, bu fazla sıfırdan atılmak suretiyle 
kabul edildiği takdirde hem vatandaşa bu pa- : 
rayı öderken bir kolaylık temin edilmiş olacak 
ve yine kaaniim ki bekçilerin lüzumlu olan üc
retleri de karşılanmış olacaktır. 

Kıymetli zamanınızı almamak için diğer 
noktalara temas etmiyorum. Kıymetli sözcü 
arkadaşımız zaten geniş olarak diğer ..arkadaşla
rımıza cevabını verdiler. Hürmetlerimle öner

gemi'arz ediyorum. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 

önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler mes< 
leyi anlatmaya kâfi gelmiştir. 

Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
istanbul istanbul 

Nuri Eroğan Nurettin Bulak 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.... Etmiyenler.... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler....; Etmiyenler ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeye geçmeden önce bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçilerin gördükleri hizmet mutlak ve açık 

şekilde güvenlik hizmetidir. Bu sebeple asla 
«mahallî hizmet değildir.» Devlet hizmetidir. 
Bu sebeple Hükümet tasarısının değil benim, 
bekçi parasının ve teşkilâtının Devlete bağlan
masını öngören teklifimin müzakereye esas ol
masını. arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN —• Sayın Reşit Ülker arkadaşımı-
' zm önergesini okuttum. Oylarınıza sunuyorum. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — II dâhilinde belediye hudut
ları içinde çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı kuru
lur. 

Bu teşkilât bekçi adayı ve bekçiden teşek
kül eder 

Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve gider
leri il özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile 

" tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne göre 
bu idarelerce yürütülür. 

BAŞKAN — Birinci' madde hakkında Sayın 
îlhami Ertem, buyurun efendim. 
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ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, birinci madde hakkında iki bakım
dan mâruzâtım olacaktır. Birincisi1; ilk fıkra
nın ibare ve ifade tarzıdır. Gerek kanun tasarı
sında, gerek encümenin hazırladığı metinde, 
il dâhilinde belediye sınırları içinde, diyor. 
Muhterem arkadaşlarım, il dâhilinde olmıyan 
belediye yoktur ki, il dâhilinde densin. Bütün 
belediyeler bir ilin hudutları içindedir. Bina
enaleyh, bu ibare her iki metinde de hatalıdır. 
Bu sebeple ben birinci fıkrayı; «bu kanunda be
lirtilen görevleri yerine getirmek üzere beledi 
yeler sınırları içinde çarşı ve mahalle bekçileri' 
teşkilâtı kurulur» tarzında değiştirmeyi lüzum
lu buluyorum. Ancak bu ibare düşüklüğünden 
ve mâna ve mantık uzaklığından bu yolda kur-
tulunmuş olur. 

İkinci mâruzâtım esasa aidolacaktır. Muhte
rem arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki bu kanun 
Anayasa Mahkemesinin bozma kararına da 
uyarak birçok teminatlar getirmiştir, birtakım 
objektif kıstaslar koymuştur. Ama buna rağ
men tamamen objektif kıstasları koyduğunu 
ben de iddia edemiyeceğim. Şimdi, bu madde 
ile diğer maddeler birbirine bağlı olduğu için, 
bu hususları arz etmeye mecburum. 

Diyoruz ki, bu teşkilâta ait kadrolarla gelir 
ve giderler özel idare bütçesine bağlı ek bir 
bütçe ile olur. 

Şimdi, ek bir bütçe ile olunca, Sayın Söz
cünün dediği teminat, bekçilere getirilmemiş
tir. Çünkü bekçi tahsilatı, o ay bekçilerin istih
kakına yeterli olmazsa ne olacaktır? Yine eskisi 
gibi, aybaşı geldiği halde tahsilat yapılamadı
ğından özel idare bütçesinin başka imkânların
dan da bu ek bütçeye, yardıma ait kanunun di
ğer maddelerinde bir hüküm bulunmadığına 
göre; bekçiler aylıklarını alamıyacaklardır. Bi
naenaleyh, bu tarzdaki bir ek konuş birinci ola
rak evvelâ bekçileri1 muhtacoldukları sosyal gü
venlik ve teminattan mahram kılar, bir. 

GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Yok canım, öyle şey yok. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Yok canım, 
değil. Sayın Sözcü veya kim konuşuyorsa, gelir 
burada der ki, şu madde şu tarzdadır, ek bütçe 
yapılır, ama eğer bekçi teşkilâtı tahsilatında 
bekçilerin istihkakım karşılıyacak yeterli tah
sisat bulunmazsa bu, özel idareden veya şura-

— 59 

26 . 4 . 1966 0 : 1 

dan kendisine, şu yolla temin edilir, diye bildi
rir. Bu suretle burada, «yok» demek suretiyle 
değil. Bu suretle teminata kavuşmuş, madde
lerde olmıyan açıklık vuzuha kavuşmuş ve bek
çiler de gerekli sosyal güvenliği elde etmiş 
olurlar. 

Şimdi 27 nci ve 30 ncu madde, bekçi para
larının nasıl salınacağını ve bu salınmalarda ne 
gibi kıstasların dikkate alınacağını tesbit et
miştir. Böyle olunca benim gönlüm isterdi ki, 
Sayın Sözcünün buradaki uzun izahatına rağ
men birtakım kıstaslara bağlanmasına... 

BAŞKAN — Sayın Ertem bir dakika. Biz 
birinci madde üzerinde görüşme yapıyoruz. Siz 
27 ve 30 ncu maddelerden bahsediyorsunuz. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — 28 nci mad
deden bahsetmiyorum Sayın Başkan. Bu arz et
tiğim mesele, bilâhara yapacağım konuşma, 
27 ve 28 nci maddeler ile bağlıdır. Ek bütçe tar
zında ohırsa bu böyle olur, bir değişiklik yapı
lırsa 27 ve 28 nci maddelerde de değişiklik ya
pılması gerekecektir. 

BAŞKAN — Lütfen 27 ve 28 nci maddelere 
geçmeyin. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Ek bütçe 
tâbirini benimsemediğimi, ek bütçe yerine bu
nun objektif kıstaslarla bekçi paralarının teşbi

hini ve bu vazifenin il genel meclislerine bıra
kılmasını zaruri görmekteyim. Ancak böyle bir 
durumdur ki, gerek 27 nci ve gerek 30 ncu mad
dedeki daha objektif kıstaslara kavuşmayı te
min edecektir. 

ikinci olarak da, yine kanunun 31 nci mad
desindeki takdir ve tevzi komisyonlarının, bilâ
hara burada münakaşası yapılacak, ücret ve 
rilme durumlarına meydan bırakmıyacaktır. 
Onun için esas hakkındaki ikinci görüşüm odur 
ki, eğer Hükümet ve Komisyon kabul buyurur
larsa, bunu ek bütçe tarzında yapmasınlar, özel 
idare bütçesinde, ama tahsisi varidat tarzında 
kabul buyursunlar. Böylelikle bekçilerin, de
min arz ettiğim mahzuru, güvenlik endişesi or
tadan kalkmış olacaktır. Onun dışında da takdir 
ve tevzi komisyonlarına birtakım takdir hakları, 
hakkıhuzur vermek gibi meseleler ortadan kal
kacaktır. Ve esas olarak nasıl olsa bu bekçi pa
ralarının salmasını özel idareler yapacağına gö
re maddesi geldiğinde belirtileceği gibi, daha 
objektif esaslara dayanan objektif tarzda salma
lar mümkün olacaktır. Böylelikle Anayasanın 
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bozmasına ve vergilerin şahsiliği ve takdir hak
larının çok ileriye götürülerek onların indî şe
kilde birtakım kararlara varılmasına da imkân 
vermiyoecktir. Benim mâruzâtını budur. 

Sözlerimi hulâsa ediyorum; birinci fıkrada 
ibare değiştirilmelidir. İkincisi, ek bütçe tâbiri 
kaldırılmalıdır. Bunun yerine, özel idare büt
çelerinde tahsisi varidat suretiyle tıpkı asker 
ailelerine yardım gibi bir fasıl açılmalı. Ama 
buna karşılık da, özel idarenin diğer imkânlariy-
le bekçi tahsilatı' yetmediği zaman da istihkak
lar karşılanabilmelidir. Bir son soru ile sözleri
mi bitiriyorum. Tabiî ki, bu hizmetler görülür
ken, takdir komisyonlarının hazırladığı cetveller 
hazırlanırken, elbette ki, memurlar çalışacaktır. 
Bunlara karşı özel idare kadrolarına yeni bir 
zam yapılması düşünülmekte midir? Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayı n Nihat Di 1er. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, komisyonun değiştirdiği 
şekilde tasarının birinci maddesini okuduğumuz 
zaman müphem bir vaziyette olduğu göze çar
pacaktır. «il dâhilinde belediye hudutları iç.'ndc 
oarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı kurulur.» il dâ
hilinde olmıyan, kaza ve kasabalarda belediye 
olduğu takdirde, çarşı ve mahalle bekçi teşki
lâtı kurulacak mıdır? Sayın komisyonun bunu 
açıklaması gerekmektedir. Zira il dâhilinde cl-
mıyan kaza ve kasabalarda da belediye'cr var
dır, burada da çarşı ve mahalleler vardır. Bu
rada vazife alan bekçilerin durumu ne olacak
tır? Maddenin kaleme almış şeklinden, bunlar 
hakkında her hangi bir mâna çıkarılamamakta-
dır. Bu bakımdan vuzuha kavuşması gerekir. 

İkincisi; «Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir 
ve giderleri il özel idare bütçesine bağlı ek bir 
bütçe ile tesbit edilir ve her türlü ijlcmleri usu
lüne göre bu idarece yürütülür.» d'yor fıkra. 
Geçici Komisyon, Hükümetin teklifinin hilâfına 
bir ek bütçe tâbirini ilâve etmiş. Ek bütçe ile 
özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile tesbit 
edilir, her türlü işlemleri usulüne göre bu idare
lerce yürütülür, demektedir. Ek bütçe, malûmu 
âliniz, bütçenin umumilik, prensibine, bir yönü 
ile de bütçenin birlik prensibine aykırı bir du
rum ortaya çıkaracaktır. Bir defa ek bütçe ka
bul edilirse bu salman paraların toplanabilmesi 
için tahsildarlar gidip onu toplıyacaktır. Özel 
İdare tahsildarları mı gidip bunu toplıyacaktır? 

Özel idare tahsildarları gidip bunu toplıyacaksa, 
bu takdirde özel idare tahsildarlarının bekçi pa
ralarını toplama hususunda yapmış oldukları fa
aliyetin mukabili olan ücret özel idareden mi 
ödenecektir, yoksa bu bütçeden mi ödenecektir? 
Bu husus açık kalmaktadır. Eğer tah aklarların 
ücretleri de bu bütçeden ödenecekse, diğer mad
delerde bu hususta bir kayıt var mıdır? Bütçe
nin umumilik ve genellik prensibine aykırı ola
cağı cihctiyle, ok bütçe, tâbirinin kaldırılması 
daha doğrudur. 

Üçüncü olarak; bugün bu kanun meriye;e 
girdikten sonra halen bekçi- teşkilâtı içinde bu
lunan, büroda çalışan sivil büro memurları ve 
aynı zamanda tahsildir lamı durumu ne olacak
tır? Sayın Komisyondan, kanunun tümü üzerin
de konuşurken de bu hususta sual tevcih etmiş, 
durumun aydınlatılmasını istemiştim. Fakat Sa-
ym Komisyon her ncdeır;o bu mühim sualime 
cevap vermediler. 

Bugünkü bekçi teşkilâtı içinde bulunan si
vil büro memurları ve aynı zamanda tahsildar
lar endişe içindedirler. Bunların durumu ne 
olacaktır? Bu hususta eğer sayın komisyon tat
min edici bir cevap verirlerse şüphesiz Yüce 
Meclisi de memnun etmiş olacaktır. Biz de ona 
göre bu madde hakkında tam bir kanaat sahi
bi olacağız, ve değiştirge önergemizi de buna 
göre takdim edeceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 1 nci madde, tasarının tümün
de ifade ettiğimiz prensibi getiren madde. Ya
ni il özel idarelerine mi vereceğiz, yoksa genel 
bütçe içine mi alacağız? Bu madede halledilir. 
Bu madede yüksek Heyetiniz bir karar verirse 
diğer maddeler de ona göre verginin bekçi pa
rasının tesbiti, tevzii, toplanmasına ait madde
ler de metinden çıkarılabilir. Bendeniz demin 
arz ettim. Anayasa Mahkemesi iptal öderken şu 
gerekçeyi ifade ediyor; eski kanun, yani bugün, 
dünden beri kalkan üçüncü maddenin ilgili ip
tal edilen kısmı. «Buna verilecek ücretin tâyi
ni, miktarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesi 
mahallenin örf ve teamülüne ve ihtiyacına gö
re Meclisin idarei mahalliycce tahtı kara alı
nır. :> 

Şimdi bu iptal edilen ibare, bugün yapılan 
iş ve gerekçe, Anayasanın Gl nci maddesi: «Her-
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kes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.» 
Şimdi burada iptal edilirken istemiş ki Anaya
sa Mahkemesi, Anayasanın emrini yerine getir
mek istemiş ve ölçüsünü tesbit etmek istemiş. 
Bugün şikâyet, bu kanunun 1330 yılında çıkmış-
olmasmdan dolayı değil, bunun keyfî tatbikin
den şikâyetimiz var. Keyfî tatbik nerede olur? 
Keyfî tatbik ölçü, esas olarak aldığımız kıstas
ların sağlam olmamasından olur. Ne getiriyor
sunuz? Bir heyet kuruluyor. Zaten vardı efen
dim heyet. Meclisi idarei mahalliyecc... Bun
lar demokrasiye aykırı şeyler değil. Meclisi ida
rei mahalliye, idare meclisi yani, orada vazife
li insanlar lalettayin bir kimseye vermemiş. Bir 
heyet var. Niye? Örf ve teamül ve ihtiyacına 
göre. Bugün de aynıdır. 67 ilin herbirinin ihti
yacını tesbit edeceksiniz, kaç bekçiye ihtiyaç 
var? 70 bekçiye yahut 50 bekçiye ihtiyaç var 
belediyeler için. Onun karşılığı nedir? Biz bek
çiye ne verebiliriz? Ayda 150 şer, 125 şer lira 
verebiliriz., bunları da tesbit edeceksiniz. El
biselerine ne kadar gider? Şu kadar. Bunu da 
tesbit edeceksiniz. Toplamı, şu kadar yüz bin 
lira çıktı. Bunu gene mahalleden muhtarları 
alacaksınız, ondan sonra, bilmem, Ticaret Oda
sından da bir şahıs alacaksınız, idareden de 
var. Ne yapacak? Birtakım kıslaslara göre 
kirasına, vesairesine, vesairesine... Nerede öl
çü? Anayasa Mahkemesinin istediği ölçü ne
rede? Yine takdire kaldı. Bir evden bir ka
dın çıkacak, üstü başı yırtık.. Haa, zavallı, bu
nun hali vakti yerinde değil diyecek, heyet. 
Öbür taraftan belki ondan daha fakir, fakat 
temizliğine, titizliğine Türk ananesine uygun 
bir hanım çıkacak, bu temiz, pâk gi
yinmiş, bu kaldırır, ona beş lira koyalım, bu
na yirmi lira koyalım diyecek. Şimdi görülü
yor ki, hâdiseye tatbik edince bu kanun hiç
bir yenilik getirmemekte. Demin de ifade et
tim, kıymetli arkadaşlarım her halde onlara 
cevap vermiş olacaklar, Anayasanın 116 ncı 
maddesi yani, Anayasaya aykırı olduğuna kaa-
niim, açıkça söylüyorum. «Mahallî idareler, il, 
belediye veya köy halkının müştereken mahal
lî ihtiyaçlarını..» 

Muhterem arkadaşlar, şu bekçi bugünkü 
fonksiyonu ile, zabıtanın yardımcısı olan bek
çi mahallî ihtiyaç mıdır? O zaman eğer siz 

bekçiyi mahallî ihtiyaç olarak kabul ederseniz 
sayın Komisyon, o zaman orduyu da mahallî 
ihtiyaç olarak kabul edeceksiniz. Polisi de ma
hallî ihtiyaç olarak kabul edeceksiniz. Çünkü 
aynı görevi yapıyorlar. Dünkü bekçi değil, 
1130 tarihinin bekçisi değil. Gerek bunun ışı
ğında, gerek Anayasa Mahkemesinin iptal se
beplerinin ışığı altında ve di£er maddelerde 
Sayın îlhami Ertem'in de temas ettiği gibi 1 nci 
madde mihver madde, öz madde olduğu için di
ğer maddelerle ilgilidir. O bakımdan gerek ma
hallî ihtiyaç olmayıp Devletin Özbe öz Devlet-
liğlnden doğan bir vazife olması gerekse Ana
yasanın Gl nci maddesine getirilen şeklin de 
aykırı bulunması bu maddenin kabul edilmesini 
ve buradaki özel idare tâbirinin çıkarılması 
suretiyle bunun Devlete bırakılmasını gerek
tirecektir. 

Verilen rakamlar için, teşekkür ederim Ko
misyona, zaten ben 1962 de sormuş ve 43 milyon 
cevabını almıştım. Ötekileri tahminî biliyor
dum. Bakınız... 1962 de 10.018 bekçi var, 43,5 
milyon lira karşılığı. 1965 te 11.207 olmuş, 63 
milyon lira. Şimdi arkadaşlarım 43 milyon, 10 
bin bekçi... Bin bekçiye aşağı yukarı 4,3 milyon, 
dört milyon üçyüz bin olur ortalama oluyor. 
Şimdi bin bekçi artmış artan para miktarı 43 
milyondan 63 milyona çıkmış, 20 milyon art
mış. Şimdi, bunun içinde izah edilecek sebep
ler, sosyal sigortalar, ve saire, ve saire var, 
kabul ediyorum ama, bütün bunları da hesabet-
tiğimiz takdirde görülüyor ki, bunun bir ayar
laması yok. Yani toplanan paranın nereye sarı 
edildiği, Sayıştay'dan geçmediği için bizce meç
hul. Yalnız toplandığı kısmım söylüyor. Ne
reye sarf edildiği şu anda gösterilmiş değil. 
Demek ki, bu miktarlar artabiliyor. Şimdi, biz 
bunu il özel idarelerine bırakıyoruz. Bu bir 
yönü yani şu oynamayı, 43 milyondan 63 mil
yona çıkmayı göz önünde bulundurunuz, kim 
temin edebilir 1965 te 63 milyon lira olan bu 
para hele işyerlerinden alınacak senelik bekçi 
ücreti 5 bin lira, altı bin lira olunca... Herkes şi
kâyet ediyordur. Bunu nereden karıştırdın 
diye kızacaklar belki de bizlere, tetkik merciine. 
Ne karıştırılır? Bugün iyiydi; beş bin, altı bin 
lira yoktu. Bugün altı bin lira bekçi parası 
yoktu. 20 ilâ 240 lira belki pek ender ola
rak vardı. Fakat Özo.^ul arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, biz iyi bir iş yapalım derken 
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kötü bir iş yapmış duruma düştük. Kim temin '• I 
edebilir 1964 de 63 milyon lira olan bu para- : 
nm 1965 de 100 milyona çıkmıyacağmı ? Çün
kü ölçüsü yoktur bunun. Bunun yanında 
bekçiler bakımından bir teminat da teşkil etmi-. 
yor. Her il kendi iktisadi durumuna göre bunu ] 
ayarlıyacak, ister istemez. Muş'da Van'da, \ 
bekçi var. Bir de îstanbulu alın, orada da bek- • 
çi var. İkisi de bekçilik yapıyor. Belki Van'- j 
daki daha güç bekçilik yapıyor ,daha ağır gjart- • 
lar altında bekçilik yapıyor. Birisi zengin mu- i 
hitte olduğu için ona sekizyüz lira aylık vere- ] 
coğiz. Veriliyor bugün, bu söylediğim rakam -
var. Öbür tarafta Van'dakine 150 lira verece-j 
ğiz. Niçin, yani niçin? Aynı hizmeti gören, aynı { 
mesuliyete katlanan, aynı tehlikelere hattâ \ 
daha fazlasına katlanan bu insanlar arasında f 
niçin böyle ayrı ücret? Bir Devlet hizmetinden 
niçin?.. Bu niçinin sebebi yok. Binaenaleyh1 

çok kıymetli sözcümüzün ifade ettikleri, ki biz 
başında ifade ettik, bir Bekçi Kanunu gel- ; 

meşini can ve gönülden işiyoruz. Bu Bekçi Ka-H 
nununda bâzı yenilikler olduğunda şüphemiz', 
yok, ona da katılıyoruz. Yani bekçilerin malî; 
kısmı dışında bâzı işeyleri getirdiğinden de 
şüphemiz yok. Ama şunu özel idarelere bırak- • I 
mak suretiyle netice itibariyle bekçileri garan
tiden mahrum bırakıyoruz. îşte bilirler arka
daşlar, demin bir değerli arkadaşım bana hatır-) 
lattılar, dediler ki, özeİ idarelere öğretmenler; 
bağlı oldukları zamanlar altı ay, sekiz ay maaş; 
alamıyan öğretmenler vardı. : I 

Şimdi, elime bugün geldi, postadan çıktı, Ha-: 
ber Gazetesi; her halde Urfa'da çıkıyor gece' 
bekçileri iki aydan beri aylıklarını alamı-i 
yorlarmış, diye bir yazı. Bugün çıktı postadan, i 
bana göndermişler. « . . . Sayıları 140 m üze~] 
rinde bulunan şehrimizin tüm bekçileri Nisanın 
20 si olduğu halde hâlâ Mart aylıklarını dahil 
alamamışlardır. Çoğunluğu 225 kalanı da 250 -
350 lira arasında bir aylık alan gece bekçileri»: 

Bakınız oradaki ölçü, en fazlası, ş/u haber-' 
den de anlaşılacağı gibi, 300 liradır ve onu ;dal 
alamıyorlar. Biz bunu Devlet bütçesine aldığı
mız zaman, zabıtadır, şüphe yok, bugün en 
esaslı vazifeyi onlar görüyorlar, polisler umu
miyetle karakolda oturuyor veya onları kontrol 
ediyor, esas vazifeyi onlar görüyor. Şimdi bü
tün bunların ötesinde, demin okuduğum, fakat 
fazla iltifata mazhar olmıyan rapora gelince;. | 

bendeniz idareden yetişmiş bir arkadaşınız de
ğilim. Ama bu söylediklerimi bir de, mütehas
sıs idarecilerin hazırladığı bir raporun içeri
sinde görüce büsbütün güçlü olarak konuşu
yorum, huzurunuzda. Bakınız bu rapor Mer
kezî Hükümet Teşkilât, Kuruluş ve Görevleri. 
Bu rapor Tahsin Bekir Balta, Kemal Fikret 
Arık, Hasan Şükrü Adal, Süleyman Demirci, 
Ziya Eralp, T. N. Poster, Aziz Payaslıoğlu, 
Mümtaz Sosyal ve Kenan Sürgit'ten müteşekkil 
Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma .Projesi 
Yönetim Kurulu idaresinde hazırlanmış, ve 
rapor Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsü tarafından bastırılmıştır. 

Şimdi bu ciddî ve uzun araştırmaların arka
sında araştırıcıların bölüm bölüm teklifleri 
var. Hakiketen değerli bir rapor, Sayın Sü
leyman Demirel'in de içinde bulunduğu bir 
Kurul. Şimdi bu bahse gelince, çarşı ve ma
halle bekçileri genel zabıta içinde ve zabıta 
yardımcısı sınıfı sayılmalı, statüleri, görevleri 
genel zabıta ile münasebetleri ve yetkileri dü
zenlenmeli, bunlar ücret bakımından da genel 
bütçeye ithal edilmelidir. Biraz daha ileri gi
diyor, şunu da ilâve ediyor, bir başka yol daha 
gösteriyor. Yani bendenizin gösterdiğinden 
başka bir yol; ücretleri bina ve arazi vergile
rine yapılacak bir miktar zam ile karşılamak 
mümkündür meselâ, bunu kendisi söylüyor ama, 
genel bütçeye ithal edilmelidir diye de ifade 
ediyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada Grup 
kararları yok. Gördünüz, Reşit Ülker böyle ko
nuştu. Yine aynı Partiye mensup bir arkadaşı
mız da gayet samimî olarak inançlarını ifade 
ederek bir başka türlü konuştu. Biz bunda 
bir grup kararı almış değiliz. Burada yüce mil
letimize uygun bir kanun çıkarmak . istiyoruz. 
Sizler ki, daha fazla halkın içerisinden geldiği
nizi söylerseniz, güzel bir söyleyiştir, bir uyarış
tır, hepimiz için güzel ve iftihar verici bir şey 
dir. Siz de söylemelisiniz biz de söylemeliyiz 
daha çok. Böyle olduğu halde, yani sizler daha 
çok halkın içinden geldiğinizi güzel bir şekilde 
ifade ettiğiniz halde, niçin sevgili arkadaşlarım, 
hepinizin teker teker bildiğiniz bu yarayı 30 - 40 
milyonluk bir porte var diye bir kenara itiyor
sunuz? Bunun şerefi şüphesiz iktidar olarak 
daha fazla, sizlere ait olacaktır, biz muhalefet 
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olarak, söylemiş olsak bile bunu, hatırlatmış ol
sak bile size iktidar olarak, ekseriyet partisi 
olarak bu şeref size ait olacaktır veya müşte-J 
rek olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için ben bir 
takrir veriyorum. Bu ikinci fıkranın tay. edil
mesini ve tay edilince de genel bütçeye geçmiş 
olacak ve böylece milletimizin, halkımızın, fa
kir halkımızın, sıkıntılı halkımızın biraz daha 
az eziyet çekmesine sebebiyet vereceğiz, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararında malî bir hüküm olan bu parala
rın alınmasında konu matrah ve yükümlerin be
lirtilmesi zaruretinden bahsedilmiştir. Ayrıca 
kamu hizmeti gören bekçilere ödenen bu ücret
lerin de Devletçe yapılan harcamalar niteliğin
de olduğu söylenerek ve bu sebeple bir bütçe 
içinde bu gelir ve giderlerin tesbiti öngörülmüş
tür, Anayasanın 126 ncı maddesine atıf yapıla
rak. Bu yüzden tasarıda gelir ve giderlerin 
illerde durumu en müsaidolan tüzel kişi bulu
nan il özel idarelerinin bütçesine konulmasını 
derpiş etmiştir. Bence bu husus yerindedir ar
kadaşlar. Yalnız bir arkadaşımız, burada mad
dede bahsedilen yani 1 nci maddede bahsedilen, 
ek bütçe, tâbirinin kalkmış olmasını ifade etti
ler, sanıyorum İlhami Ertem arkadaşımız söy
lediler. Belki bu hususlar da düşünebilir ama 
bir bütçe içerisinde, özel idarelerin bütçesi 
içinde bu hususu derpiş etmekte ben bir sakınca 
görmüyorum. Eğer ek kısmı kaldırılacak olur
sa o zaman İlhami Bey arkadaşımızın ortaya 
attığı mahzur da ortadan kalkar. Eğer Komis
yon bu hususu temin ederse mesele yok. Ama 
kafamdaki tereddüdü burada ifade etmek istiyo
rum. Bu şekilde bu işin halledilmesinde ben bir 
sakınca görmediğimi arz etmek isterim. 

Arkadaşlarımın bâzıları umumi bütçeye kon
masını ifade ettiler. Ben aynı görüşü savunmu
yorum. Nihayet hepimizin fikirleri muhterem
dir. Bu 60 - 70 milyon lira gibi bir paranın 
umumi bütçeye konması demek, benim kanaa
time göre yeni bir vergi ihdas etmekten veya 
mevcut vergileri artırmaktan başka bir şey 
değildir, Veyahut da sair hizmetlerin masraf! a-
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I rını kısmak suretiyle bunu karşılamak yolunav 
\ gitmek meselesiyle karşı karşıya kalırız. 
j MUSLİHtTTİN GÜRER (Sakarya) — A f e-
\ rin, aferin. 
I ARİF ERTUNGA (Devamla) — Af erininize 
l teşekkür ederim. Biz yalnız burada fikirlerimizi 
jj ifade ediyorum. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek 
t lâzımdır. 
} BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
\ efendim. 

ARİF ERTUNGA (Devamla) — Yani arka-
i daşım ifade ettiler de ona cevap verdim. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen karşılıklı konuş-
• mayın. 
! ARİF ERTUNGA (Devamla) — Bu itibarla 
1 meselâ mahallede oturan ve çarşıda oturan va-
, tandaşlarımızm bu ihtiyacı için, mahalle ve car
isinin dışında bulunan köydeki arkadaşlarımızı 
; da onun vergisiyle bu ihtiyacı görmeyi de ben 
'şahsan doğru bulmadığım için, bu bakımdan 
; umumi bütçeye alınmasını ve böylece bu işin hal-
; ledilmesiııi doğru bulmadığıbı ifade etmek isti-
• yorum. Yalnız şunu ifade edeyim ki, her ilin 
1 hususiyeti arkadaşlarım ayrıdır. Meselâ İzmir'in 
; Kemeraltı caddesinde çalışan bir bekçi ile belediyo 
hudutları dışında meselâ Cumaovasında çalışan 

: bir bekçinin .ırasında, meşakkat ve hizmet bakı
mından elbette ki, fark vardır. Bu meşakkati 

' hizmeti hususiyeti tesbit edecek oradaki mahallî 
[ idarelerdir, takdir ve tevzi komisyonlarıdır. Bun
ların tesbit ettikleri ölçüler içinde o mahallede
ki, o çarşıdaki vatandaşlarımız bekçi ücretlerini 
öderler. Ve bir bütçe ile Anayasanın icabettir-
diği tarzda düzenlendikten sonra bence bir mah-

' zur ortada kalmıyor demektir. 
. Saygılarımı sunarım' arkadaşlar. 

; BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz, buyurun 
efendim. 
;. İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 1 nci maddenin 
3. ncü bendi; «bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir 
ve giderleri il özel idare bütçesine bağlı ek bir 
bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri usu
lüne göre bu idarelerce yürütülür,» demektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, kadrolar vilâyet mec
lisine verilmekte fakat takdir işi ayrıca bir tak
dir komisyonuna gördürülmektedir. Halbuki 
vilâyet meclislerinin seçmiş olduğu daimi encü
menlere hiçbir salâhiyet verilmemektedir. Bu 

, hal tamamen Vilâyet İdarei Umumiye Kanunu-

— •63- — 
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na aykırıdır. Yani, bu madde Idarei Umumiye* 
Vilâyat Kanunu ile çelişmektedir. Şimdi bu 
hususta bütün hükmî şahsiyet özel idare olu
yor. idare olduğuna göre, bütün hukukî sorum
luluk özel idarenin üzerine düşüyor. Bir taraf 
tan bekçileri sosyal sigortaya bağlıyor fakat Özel 
İdare Kanununda bütün hizmetliler Emeklilik 
Kanununa tâbidir. Yani, Şûrayı Devlete bir 
dâva açıldığı takdirde bu dâva doğrudan doğruya 
İdarei Umumiyei temsilen valilik aleyhine açıla
cak, bütün sorumluluk onlara yükletilecektir 
Bu durum karşısında kendine hiçbir karşılık bek 
İçmeden böyle bir hizmetin yürtülmesinc imkân 
ve ihtimal görmüyorum. Zira bu tamamen, de 
min de arz ettiğim İdarei Umumiyei Vilâyat Ka 
nununa aykırı bulunmaktadır. Bir takdir ko
misyonu yapacak. Fakat daimi encümenin hiçbir 
salâhiyeti olmıyacak. Yani bu demektir ki, vi
lâyet meclisini ihtiyar heyetine tebdil edeceğir 
İhtiyar heyeti salma yapacak, haline, vaktine 
göre, 1 nci, 2 nci, 3 ncü hane diye tevzi edecek 
aynen vilâyet meclisi de şu bina şunu getirir, şv 
yazıhane şunu getirir, bu şekilde takdir komis
yonlarının vermiş olduğu bir kararı bu şekilde 
tasdik mecburiyetinde kalacaktır. Biz bir ileriy 
doğru gidelim derken, tamamen aksine bir dönir 
yapmak'ayız İd, bu, kanunun ruhuna ve bünye 
sine uygun olmadığı gibi, özel idareler de bunur 
içinden çıkamaz arkadaşlarım. Ya daimî encü
menlere yetki vereeğiz, takdir komisyonlarını kal
dıracağız ve bunları arazi ve bina vergilerine 
muayyen surette zam yapmak suretiyle bunr 
camia içinde toplıyacağız, hiçbir sızıltıya meydan 
vermiyeceğiz, yoksa böyle bir salma sistemi içine 
gidecek olursak tamamen özel idameler de karmr 
karşılık olacaktır, zaten kısır olan özel idare
lerin bir iş yapmasına imkânı kalmadığı gibi 
vatandaşların şikâyet muhatabı bir merci haline 
gelecektir. Onun için ben bu maddenin bu şe
kilde değiştirilmesini talebediyorum. Bir de 
önerge vereceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN1 —• Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben fazla vaktinizi iş
gal etmiyeceğim. Yalnız burada tatbikata ait 
muhtemel, hiç de hoş olmıyacak ve ilerde yine 
Hükümeti ve Yüce Meclisi meşgul edecek bir 
hususa temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu hizme
tin bir Devlet hizmeti addedilmeyip, mahallî bir 

~S4 
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hizmet addedildiğini ve haklı olarak da Sayın 
Sözcü, Dünyanın birçok memleketlerinde de bu 
hizmetin mahallî bir belde hizmeti sayıldığını 
ifade etmiştir ki, bendeniz de buna bir yönü ile 
katılıyorum. Ancak, mesele mahallî hizmet olun
ca, şimdi bu mahallî hizmeti biraz öteye, belde
leri ilin takdirine terk etmek, kanaatimce isa
betli değildir. Neden arkadaşlarım? Şimdi il 
bütçesi içinde mütalâa edilecek, kadrolar ve üc
retler ilde kararlaştırılacaktır. İlerdeki madde
lerde de yine üzerinde durulacağı gibi, burada 
-şöyle bir netice doğacaktır; il içindeki kazalar 
büyüklü küçüklüdür arkadaşlarım, şimdi An
kara'da, Sayın Komisyon Sözcüsünün kendi1 ka
bası ile bir Kırıkkale kazasını keza bir Polatlı 
'lçesini mukayese ediniz. Buradaki kadroların 
adedi, keza buradaki bekçi ücretlerinin tavanı 
ilde hangi esaslara göre tesbit edilecek1? Bir 
lefa bekçi gelirleri olarak, ilde bir hesapta bir 
-îk bütçede toplanacak, paçal yapılacak, kadro-
lar ilin ihtiyacına göre, mütaakıp maddeleri, 
^ğcr ben yanlış anlamadımsa, ilin ihtiyacına 
Töre kadro adedleri tesbit edilecek ve yine ilin 
-şartlarına göre tavan tesbit edilecektir. Bu ol-
naz arkadaşlar. Bir bekçinin, Polatlı'daki mev
cut iktisadi şartlara göre orada alacağı ücret 
miktarı ile Sulakyurt'taki bir bekçinin alacağı 
"ıcret arasında bir fark olacaktır... Keza kadro 
ıdedleri hangi esasa göre tesbit edilecektir? 
Şimdi Sulakyurt'taki mahallî otoriteler, ma-
ballî ilgililer oranın şartlariyle karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Ve oradaki kadroyu imkân
larla müterafik olarak artırır ve azaltırlar. İl 
ne yapacak? Mesele ile gidince Sulakyurt iki 
bekçi ile idare ediliyorsa, beş bekçi istiyecektir. 
İhtiyacım budur diyecektir. Vilâyet, hayır bu 
değildir, diyecek. İhtiyacınız budur diyecek. Ve 
muhterem arkadaşlarım, bir bakıma ihtiyaç da 
budur, üç bekçidir, beş bekçidir. Bunu da bel
ki vilâyet kabul etmek zorunda kalacaktır. Şim
di mesele böyle vaz'edilince ortaya niçin özel 
idareye bağlanıyor da tabiî bağlılığı olan bele
diyeye bağlanmıyor? Deniyor ki, esbabı muci-
bede; efendim, özel idarelerin durumları daha 
mütekâmildir. Yok arkadaşlar, biz bunun içeri-
^'nden geldik, özel idarelerin durumları beledi
yelerden daha iyi değildir. Belediyelerin iyi 
olanları da vardır, malî durumları, bütçe du
rumları kötü olanları da vardır. Keza özel ida
relerin de durumları iyi olanları da vardır, va-



M. Meclisi B r 85 23 . 4 . 1963 O : 1 

ridatı müsaidolan mesut özel idareler de var
dır, olmıyanlar da vardır. Binaenaleyh, şimdi
den ilerde doğması muhtemel komplikasyonları, 
nahoş temayülleri önlemek için bu tasarının bi
rinci maddesinde zikredilen, özel idareye bağ
lılığı tadil edip belediyelere bağlamak zarureti 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa daha te
ma0. edeceğim. Şimdi bekçi tahsilatı ilçelerden 
beldelerden yapılacaktır. Bu tevzii, bu takdiri 
kimin yapacağı mütaakıp maddelerde sayılıyor. 
özel idareden bir memurun b a ş k a n ı m d a be
ledi veden ticaret odasından ve mahallin muh
tarından meydana g'-den heyet, takdir komisyo 
nunu teşkil edecektir. Bunlar mahallir imkân
larını şöyle koruvacaktır; eğer mahallin h'z 
metler'ne tahsis edilecek ise; hizmetleri ona gö 
re takdir edecek ve mahallin hikmetlerini layı 
kiyle karşılamaya gayret edeceklerdi:-. Faka' 
akline, buradan tahsil edilecek bekçi ücretler' 
ilde toplanacak ve başka beldelerin farkların-
karş^ıvacaksa ve bu muhtemel, ise,. şüphesi.-
"kendi beldelerini himaye yoluna gU ('Çeklerdi11 

Bunu da h'çıbir suretle, şu vey.t bu emirle 
bu kanunla önlemeye, bu kanunlaşacak olan ta 
sariyle ön'emeye imkân yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR 
BAŞLI (Burdur) — Onu madde hallelecek. 

SABAHATTİN SAVACI (Davamla) — O 
madde halletmiyor işi, iş, mesele, bütün muhte
mel bu temavülleri, bu g-dişmeleri «Hıdiden ön
lemek için tabiî bağlılığına Sayın Sözcünün iş a 
r^t ettiği gibi, diğer yabancı mcınlckctlerdV ol
duğu g'bi, mahalli otoritelere, mahalli büt^ele 
re bağlamak zarureti vardır. Bu da belediye
dir. Beledivelerden gayri mahalli addediliyor-
sa hizmet belediyelerden gayri bir bütçe bağlı
lığı düşünülemez. 

. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ] nci 

madde üzerinde altı arkadaş-mız kon'i>mus bulu
nuyor. Kifayeti müzakere önergesi gelmiştir. 
(«Söz istiyoruz» sesleri) 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) - - Söz isti
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyuru Î, önerge 
okunsun efendim. 

Şimdi Komisyon sözcüsü söz istemiştir, bu
yurun Sayın Komisyon sözcüsü. 

11 GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR-
BAŞLT (Burdur) — Sayın Başkan, Sayın arka
daşlar, evvelâ burada konuşan arkadaşlarıma 
cevap vermeden evvel şu noktanın tasrihini lü
zumlu görüyoruz ve bu hususta t,a Yüksek 
Başkanlığa bir değiştirme veya tashih önerge
si de vermiş bulunuyoruz komisyon olarak. Her 
nedense birinci madde tadil edildiği halde, bâzı 
değişikliğe uğradığı halde bu şekilde basılmış. 
Esası şudur maddenin. 

«Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle 
bekçileri teşkilâtı kurulur.» şekF.n.lfdir. Esas 
madde budur. Tabiî biliyorsunuz, takdir buyu
rursunuz ki, çok aceleye geldiği için değişiklik 
önergesini şimdi buldurduk, nazarı itibara alı
namamış. Komisyonda bizzat ben vermiştim bu 

I önergeyi, iyice hatırlıyorum. Bu sebeple bu de
ğişik şeklini de bildirmeyi uygun buldum. 

Şimdi gelelim cevaplara; zaten bu değişik 
şekliyle size arz edilecektir. Böyle aır edilince 
de, bu hususta anlaşılamıyor, il hudutları veya 
'1 dâhilinde kelimesinden mâna çık rılamıyor 
şeklindeki haklı itiraz da bu suretle cevaplan
dırılmış olacaktır. 

Şimdi gelelim son fıkraya. Savın arkadaş
lar, son fıkra burada konuşan arkadaşlarımızın 
mahzurlu gördükleri hususu bililtizam ortadan 
kaldırmak için hazırlanmış bir fıkhadır. Bera
berce, fıkrayı okuyalım. «Bu teşkilâta ait kad
rolar ile geiir ve giderleri il özel idare bütçesi
ne bağ'ı bir ek bütçe ile teobit ed.lir ve her 
türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce yü
rütülür » Arkadaşlar, bunun konmasının tek 
sebebi özel idarelerin usulsüz harcamalarına, 
yani kendi bütçelerindeki bizim tenkid ettiği
miz tasarruflarına mâni olmak için ek bütçe 
yapılmıştır. Bundan sonraki tahsisi bütçe ola
caktır. Yani biz bu tâbiri uzun münakaşalardan 
sonra, bütçe tekniğini de nazarı itibara alarak, 
getirdik. Yani bu bekçi teşkilâtının gelir ve gi
derine dokunulmamasını temin için konmuştur. 
biliyorsunuz ki, tek bir bütçe içeris.'nde müta
lâa edildiği takdirde, özel idare yarın fasıldan 
fasıla aktarma yapacak, bir gün gedecek bekçi
ler para alamıyacak. Halbuki ek bir bütçe, özel 
bir bütçenin niteliğini taşıdığı cihetle, sayın ar-

1 kadaşlarıma izah etmek isterim, bu suretle büt
çe aktarması yapılamıyaeak demekti^. Yani fa-

I sıllar aktarmasına il idare kurulu k.nar vermiş 

;n 
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olsa bile, bunun sağlamlığını ve garsntililiğini 
temin bakımından bu madde hazırlanmıştır. 

Bu ek bütçe tâbiri de sizlerin endişelerinizi 
ortadan kaldırmak bakımından, konmuş bir 
malî ıstılah niteliğindedir. Ve gayet tabiî, ek 
ıbütçenin özelliklerini bütün maliyec'. arkadaş
larımız bildikleri için, bu tâbiri bililtizam koy
muş bulunuyoruz. Sayın Ilhami Ertem Beyin 
endişeleri burada bilâkis varit olmıyacaktır. 
özel bir bütçe niteliğini taşıdığı iç •>. gelir ve 
giderleri ayrıca mütalâa edileceği için, bu ek 
ıbütçe içerisinde özel idarelerin gelişi güzel ta
sarrufları Önlenecektir. Diğer tarafta a son fık
rada «her türlü işlemleri usulüne göre bu ida
relerce yürütülür» denmektedir. 

Bu tâbir sayın arkadaşlar, Anayasa Mahke
mesinin bozma kararma paralel bir ifadeyi bu
raya getirmiş bulunmaktadır. Yani bu demek
tir ki, özel idarelerin çalışmaları nasıl kanuni 
esaslara bırakılmış ise, usulüne uygun olarak bu 
idarelerce yürütülür, demek zaten bu tâbir için
de bütün kanuni esaslara istinadettiriliyor de
mektir. Yani bozma sebebine paralel bir hüküm 
getirilmiş ve bu suretle de kanuni esaslara irca 
edilmiş bulunmaktadır. Yani bu tâbiri de, her 
türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce yü
rütülür, yani bu idare bende hâkim olan usuller 
binada da tatbik edilecek demekle, efendim biz 
Anayasa Mahkemesinin, usulüne uygun olma
dan kanunsuz yapılıyor şeklindeki ifade tarzını 
burada kanuni aştırmış oluyoruz. 

Şimdi bu arada bekçilerin aldıkları paralar 
arasında, ücretler arasında fark olacaktır, bek
çi paraları gelişigüzel takdir edilecektir veya 
edilmiyecektir şeklindeki arkadaşlarımın müta
lâalarına burada cevap vermiyeceğim, işi uzat
mamak bakımından. Buna ait maddeler geldiği 
zaman, bunun cevabı komisyonumuz tarafından 
sizlere verilecektir. Yalnız burada özel idarele
re mi bağlansın, belediyelere mi bağlansın şeklin
de bir mütalâa ileri sürülmüştür. Bu mütalâa
ya şu cevapla yetineceğiz. Maddenin birinci fık
rasına göre, belediye hudutları içinde kurula
caktır bu teşkilât. Bir ili nazarı itibara alınız, 
köyde de belediye var, biliyorsunuz. Demek ki, 
belediyelik olan her yerde bu teşkilât kurula
caktır... E... Peki sizden istirham ederim, köy 
belediyesini zaten idare etmekten yani idari yön
den, kapasite yönünden idare etmekteıı âciz. Bir 

de bu teşkilâtı buna yüklersek bu işin içinden 
çıkamayız. Sonra bir zaptı rapta alamayız. O 
zaman nereye bağlıyacaksınız? Yani bir merke
zi idare kurmaya imkân, ihtimal yoktur. Bili
yorsunuz ki, belediyeler özel idare gibi mahalli 
idarelerdir, ama ikisinin arasında nıüstakiliyct 
bakımından fark vardır. Birinin başkanı vali
dir, diğerininki, belediye reisidir, mahallen se
çilmiştir. Yani müstakar bir kişiye bağlamak is
tedik biz bunu. Müstakar kişiye bağlamak 
doğrudan doğruya, işte mahalli teşkilâttan seçil
miş kişilerin teşkil etmesi il özel idareleri, diğer 
taraftan işte emniyet ve asayiş bakımından va
zifeli kılınmış olan en büyük mülkî âmirinin de 
bu işin başında olması ve saire düşüncelerle ve 
daha açıkçasını söyliyeyim, il özel idarelerinin 
bütçelerinin hazırlanış ve sarfiyat bakımından 
daha ciddî olduğu veya olacağı kanaatiyle biz 
bu teşkilâtı Anayasa Mahkemesinin hükmüne 
uyarak, mahallî teşkilâttan birine bağlanabilir, 
hükmünden istifade ederek, bu teşkilâtı özel 
idarelerine bağladık. Ama belediyelere de bağ
lanabilirdi belki ama büyük, mahzurlar doğa- . 
cağı endişesi komisyona hâkim olmuştur. Bu ba
kımdan komisyon genellikle Hükümetin getir
miş olduğu teklife uymuş ve onu tasvibederek 
bugünkü şekliyle maddeyi düzenlemiş bulunmak
tadır. 

Sayın Reşit Ülker arakdaşımız dediler ki ; 
1962 senesinde 10 018 kişiyken 43 milyon ta-
hakkukat vardı. 1965 senesinde bu aded 11 207 
ye çıktı, tahakkukat 63 milyon, aradaki fark 
1 200 bekçi okluğu halde değer bakımından, 
kıymet bakımından tahakkukat yönünden fark 
20 milyona yaklaşmıştır. Kendileri takdir buyu
rurlar ki; 1962 senesinden 1965 senesine kadar 
Sosyal Sigortalar sahasında, işte ücretlere zam 
v. s. yapılma babında birçok ileri adımlar atıl
mıştır, bekçi adediyle beraber teşkilâtta, bâzı 
yenilemeler de, zamlar da gördüğü için, bu yir
mi milyon ihtiyaca, binaen yine, aynı teşkilâtın 
elemanlarına sarfedilmiştir. Bunun dışında sui
istimal edilmiş, mahkemeye düşmüş, v .s. olmuş, 
büyük tahkikatlar geçirmiş hiçbir bekçi teşkilâtı 
şubemiz vesairemiz yoktur. Bu, normal bir gi
dişin, ilerleyişin neticesidir. Bunda endişe-

j yi mucip bir hal de yoktur. Kaldı ki; arkasın-
j dan, Sayıştaydan geçmediği için dediler. Zaten 
; bizim, kanunu bu haliyle huzurunuza getirmek-
i teki kastımız da Hükümetin Anayasa Mahkeme-
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sinin kararına uyarak, bu işe bir kanuni mesnet 
vermek bakımındandır. Gayet tabiî, özel idare
lerin bütçelerinin tâbi olduğu prensiplere tâbi 
olunca, bu ek bütçe gayet tabiî, kanuniyet o 
prensip içinde kendiliğinden gelmektedir. Ve 
bu Anayasa Mahkemesinin kararma bilâkis tı
patıp uygun bir hal şeklidir. Yoksa birçok ar
kadaşların dediği gibi, bunun yarın Anayasaya 
aykırılığı ileri sürülebilecek, takdir komisyon
ları vesaireyle hiçbir alâkası yoktur. Zaten ka
nuni mesnet, arkadaşlar biliyorsunuz ki, bizim 
diğer vergi mevzuatımızda da takdir usullerimiz 
vardır. Yani bir yerde takdir usulü varsa Ana
yasaya aykırılık mı vardır? Rica ederim. Diğer 
normal vergi kanunlarımızda bile rc'sen takdir 
komisyonları vardır. Orada yalnız alacağımız 
20 lira, bilmem 500 lira meselesi değil, adamın 
servetiyle alâkalı hususlar da vergi bakımından 
bazan takdire gitmektedir. Orası Anayasaya ay
kırı değil de, bekçi teşkilâtının takdir komisyon
ları vasıtası ile yapacağı ve kanuniyet kesbetti-
receğimiz.bu hııusus mu Anayasaya aykırı ola
caktır? Böyle bir şey olamaz. Kanunların tatbi
katında takdire her zaman yer verilmiştir. Hâ
kimin koltuğundan vergi mevzuatına kadar bü
tün iş böyledir. Biliyorum eğer ben yanlış aııla-
madımsa, sizin anlatışınızdan bunu anlamış bu
lunuyorum. Şimdi maddeyi bu değişik şekli ile 
arz edeceğiz. Komisyonunuz, endişeyi mucip 
bir hal olmadığı kanaatindedir. Hürmetlerimle. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sorum var, 
efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahlıaar) — 
Daiha evvel ben soru için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Ben sizi söz istiyceek sandım. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sorsun 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, sorun, Sayın Mus

tafa Akalın, 
MUSTAFA AKALİN (Afyon Karahisar) 

— Söz sıram gelmediği için sual şeddinde en
dişelerimi açıklamak istiyorum. 

Birinci (maddede soru mevzu um; birinci 
nıaldde diyorki: «İl dâhilinde belediye hudut
ları içinde çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı ku
rulur.» Güzel buyurdular, sayın sözcü işaret 
buyurdular; köylerde belediye teşkilâtı var, 
bâzı nahiyelerde belediye 'teşkilâtı var. ÇCmdi 
bu madde müphem. Birincisi, merkezide nasıı1 

olacak? Her ilçede müstakil özel bir idare müsta-

killen hareket edecek. Bu, nahiyelerle nasıl 
olaeak? Oraya mı bağlanacak? Belediye teşkilâtı 
olan köyler de bu müstakil olan özel idarelere 
mi bağlı olacaktır? Maddede sarahat yoktur. 
Bunu nasıl izah edecekler. Hukukçu oldu
ğumuz halde bu maddeden bir şey anlıya-
mıyoruz. Bunu lütfen izah ederler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — İzah edeyim efen
dim, müsaadenizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim 

biz şöyle anlıyoruz; her belediye tşekilâtı olan 
yerde muhakkak surette mahalle ve çarşı bek
çileri teşkilâtı kurulacaktır. Şimdi eğer, bi
liyorsunuz ki, idari bakımdan hudutları, na
zarı itibara alırsak; bir vilâyet var, bir de kaza
lar var. Vilâyetin içinde nahiye varsa, orada 
belediye varsa kurulacaktır. Vilâyetin içinde 
belediye kuruluşuna ait nitelikleri taşıyan köy 
varsa iki bin nüfuslu ve saire falan, oralarda da 
bekçi teşkilâtı kurulacaktır. Efendim kazanın 
içerisinde zaten belediye var, kazanın içinde 
bekçi teşkilâtı kurulacaktır. Kazanın içerisinde 
büyük bir köy veya nahiye var, orada da be
lediye teşkilâtı varsa orada kurulacaktır, yani 
her belediye bulunan yerde bekçi teşkilâtı da 
kurulacaktır. Gavet sarihtir bu. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Belediyelerin olduğu her yerde bekçi teşkilâtı 
kurulacaktır. Bunu anladık, fakat anlıyama-
dığımız bu değildir. Bir vilâyette özel idare
ler müstakil mi olacak, lütfedip izah edin, 
an'lıyamıyorum ? Hakikaten bir belediye var ki, 
hem çiftçi mallarını korumak için teşkilâtı var, 
köy malını, korusunu, çiftçi mallarını korumaya 
para verecek, ayrıca bunlara, köy bekçisi ola
rak, kanun gereğince bir şey ödeyecek, özel 
idare toplıyacak, bu nasıl olacak? Nasıl ve
recek? Köydeki bekçinin parası buradan ödene
cek mi? (A. P. sıralarından, konuşmalar.) 

BAŞKAN — Müsade buyurun, sorusunu izah 
ediyor, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Tatminkâr cevap ve
receğim efendim. Şimdi, her belediye teşkilâtı 
bulunan yerde bu teşkilât kurulacak. Eğer 
burası bir köyse, belediye teşkilâtı kurulmuşsa, 
kövlerde de belediye teşkilâtı var, o zaman 
belde olur. Bunu anlatmak istiyorum. Aslın-
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da köydür fakat belediye teşkilâtı kurulmuştur, 
belde haline gelmiştir. Orada buyurduğunuz 
gibi, çiftçi mallarını koruma statüsü içinde de 
bekçiler vardır, değil mi bekçileri neleri koru
yorlar f Belediye sınırları dışını. Bunlar - nere
lere raci olacak, bunların vazife ve salâhiyet
leri? Belediye sınırları içinde belediye sınır
ları içerisinde bulunan ticarethane ve binalar
dan aldıkları paralarla bunları istihdam ede
cekler. Bu da o kazanın özel idaresine bu su
retle bir kotizasyonda bulunacak, bu kotizasyo-
na göre de bu iş idare edilecek. Bunda sa
rih olmıvan bir şey yok. Kaldı ki, 28 nei 
maldeve bakalım. 28 nci madde ne diyor? «Mü
kelleflerden alınacak bekçi paralarının tahak
kukunda, belde sınırı içinde bulunan.ve çarşı, 
mahalle bekçilerinin korumakla mükellef ol
duğu bilûmum mesken, müessese, depo, işyerleri 
ve benzerleri» demektedir. Yani belediye hudut
ları içerisinde bulunan... 

MTTSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Liıtfder misiniz Sayın Başkan, bizim anlıva-
m,idımmw, nerelerde, nasıl toplanacağı hususu
dur. (GüWiltüler.) 

BALKAN — Müsaade buyurun efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Çiftçi mallarını koruıma kanunu içimde çalış
mış, onu hazırlamış, uzun uza'dıya tetkikte bu
lunmuş bir arkadaşınızım. Maddedeki durum 
biraz müphemdir. Arilryamıyorum. Anlıyaımadı-
ğım taraf şudur; nereden gelir, nasıl dağıtılır, 
bunlar anlaşılıyor. Anlaşılmayan nokta şudur; 
Kasaba olmuş ve dediğiniz gibi, çiftçi koruma 
kurullarının mahalli içinde olan, ticarethane, 
ev ve saire gelirleri temin edilecek. Bu bek
çileri, belediyesi olan kasaba yerindeki bekçi
lerin idaresi doğrudan doğruya vilâyet özel 
idaresi, topyckûn kazalarda, özel idarelerde ve 
bu belediyelere nasıl tevzi edilecek? Mesele bu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FA
İK KIRBAŞLI (Devamla) — Biliyor
sunuz ki, iller idaresi Kanunu sarihtir beyefen
di, yani bu teşkilât bir il mertebesinde, bir de 
kaza mertebesinde vardır. Gayet tabiî o kaza-
içinde bulunuyorsa dediğiniz belde gayet tabiî 
o kaza hududu içinde mütalâa edilecektir. Bi
liyorsunuz ki, ondan sonra da genel bir 
mütalâası olmak üzere ile gelecektir, yani bu 
meratibi silsile idari teşkilâtımızdaki esaslara 
göre düzenlenmiştir. 
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BAŞKAN —• Sayın Hamdi Orhon, buyuruu 
efendim. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Efendim bu
nu tahsisi varidat esasına dayadık. Ek ödenek 
ve saire hepsi yerinde, tamam doğru aldığı 
parayi bekçilere tahsis edecektir. Yani tevzi, 
tahsis ve tahakkuk komisyonları vardır vilâyet
lerde. Bir tanesi o kazayı nasıl takdir edecek? 
Bir vilâyette 11 tane kaza vardır. Bir vilâyet
te bir tane de merkez özel idareler tevzi, tahsis 
ve tahakkuk komisyonu vardır. Biraz evvel 
bunlar izah edildi bu komisyon 3 - 5 kişiden 
ibarettir, denildi, bunları burada tekrar etmek 
istemiyorum. Onbir kazadaki şartları, mesken
lerin durumunu, faktörlerini, esnafın vaziyeti
ni nasıl takdir ederek tevzi edecek? En mü
him nokta budur. Vilâyet mezkezinde olursa 
böyle. Ama onbirinci kazadakini nasıl bilebi
lecektir, oraya gidecek midir? Bu noktanın 
tasrih edilmesini rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Burada sarih bir hüküm 
koyduk. 31 nci maddede bekçi paralarını tak
dir ve tevzi komisyonları vali ve kaymakam 
tarafından özel idare memurları arasından tâ
yin edilecek bir memurun başkanlığında bele
diye meclislerinden bir üye ile mahallesi muh
tarından ve bulunan yerlerde ticaret odasının 
temsilcisi de dâhil olmak üzere yani mülki teş
kilâtımıza uygun bir tarzda komisyonlar te
şekkül ettirilecektir. Her kaza için ayrı ayrı 
efendim. 

BAŞKAN — Başka soru soracak var mı? 
Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın sözcü
ye tekrar soru sormak lüzumunu hissettim. 
Efendim, birinci maddenin üçüncü fıkrasında: 
«Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve giderleri 
il özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile 
tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne gö
re bu dairelerce yürütülür.» denilmektedir. 

Bekçi teşkilâtının tamamen işletilmesi için 
bunun zaruri olduğunu ifade buyurdular. Hal
buki, mahallî idareler reorganizasyona tâbi tu
tulacak ve kaynakları, falan esaslara bağla
nacaktır. özel idre mensuplrmm, bekçi para
larına el uzatmaları gibi bir şey bahis mevzuu 
oluyor. Ek bütçe şeklinde olursa, bekçiler ken
di paralarını tahsil edemiyecekler, tahsil ede-
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medikJeri takdirde, acze düşecekler, bu parayi 
alamamaktan mütevellit bir sıkıntının içine 
düşeceklerdir. 6183 sayılı Âmme alacaklarının 
tahsili hakkındaki Kanunun hükümleri de bun
ların imdadına yetişemiyecektir. Acaba bu 
hususta ne düşünüyorlar'? Eğer ek bütçe kal
dırılırsa mahallî idarelerin reorganizasyonu do-
layısiyle gelir kaynakları da kuvvatlandirildi-
ğine göre, icabı halde mahallî idareler, yani 
özel idareler bekçilerin paralarını ödiyecektir. 
Bu suretle biraz teminata kavuşmuş olacaklar
dır. 

İkincisi; şimdi halihazırda teşkilâtın 
içinde tahsildarlar vardır, büro memur
ları vardır. Bu tahsildar ve büro me
murlarının durumu ne olacaktır? Yine tah
sildarlık görevi özel idarelere verildiğine göre, 
özel idarenin tahsildarları ve bekçileri parala
rını tahsil ettikleri takdirde munzam bir üc
ret mi alacaklardır, yoksa kendi aylıkları ile 
mi yetineceklerdir? Bu takdirde bekçi parala
rında fazla bir masraf olmıyacak mıdır? Sayın 
sözcüden bunların izahını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Tamam efendim, şimdi bir 
defa başlangıçta da sarahaten ifade etmiş ol
duğum gibi, ek bir bütçe getirmekteki kas
tımız, tahsisi varidatı burada sağlamaktır. 
Sayın arkadaşım, tahsisi varidattan kasıt da, 
bu bütçenin gelirlerini ve giderlerini başka fa
sıllara ve bütçelere aktarmıya mâni olmak için
dir. Ek bütçeden kastımız budur. Bililtizam 
bu tâbiri, bu ıstılahı getirdik dedim. Sebebi 
odur ve sizin buyurduğunuz endişeleri orta
dan kaldırmak için biz esasen bu ıstılahı ge
tirmiş bulunuyoruz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ama bu en
dişeleri kuvvetlendirecek mahiyette görünüyor. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bilâkis, 
çünkü ek bütçe, malî bir ıstılahtır. Uzun mü
nakaşayı zait buluyorum. Bundan kasıt şu
dur; ek bütçe, diğerine ek olduğu bütçeye ak
tarma yapılamıyan bir bütçedir. Ek bütçe ken
dine mahsus prensipleri ve özellikleri olan bir 
bütçedir. Ek bütçe, tahsisi varidat prensibini 
gerçekleştiren bir bütçedir. Yani bütün bunlar 
nazarı dikkate alınarak bu bütçeye bir teminat 
vermek bakımından, bu ek bütçe, tâbiri geti
rilmiştir. 

İkinci noktaya geliyorum. Mevcut bekçi 
büroları var, mevcut tahsildarlar var, orada 
istihdam edilen memurlar vardır. Geçici mad
deler geldiği zaman göreceksiniz ki, biz bir 
intibak maddesi koyduk. Bunlar esasen bekçi
dirler, ama idari görevde istihdam edilmekte
dirler. İntibak maddesinde bunları bu kanuna 
intibak ettireceğiz. Eğer- bir vilâyette tahsildar 
aded bakımından kâfi gelmiyorsa, bu kanun 
yalnız bekçi ücretlerinin tahsil edilmesine mün
hasır tahsildar kullanılmamayı âmir değildir. 
Yani hassaten bekçi ücretlerinin tahsil edilmesi 
için de efendim, özel idareye bağlı fakat bekçi 
bütçesinden, bekçi teşkilâtı bütçesinden ücreti 
ödenen tahsildarlar da istihdam edebilecektir. 
Bu, mahallî idarenin durumuna bağlıdır. 

İntibak maddesi de geldiğinde sarih olarak 
endişelerinizi ortadan kaldıracak mahiyettedir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Yeterlik önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri! kanun tasarısının 

birinci maddesi üzerinde yeter derece görüşül
müştür. 

Kifayetine karar verilmesini arz ve talebede-
rim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olmak 
üzere sıradan bir arkadaşa söz vereceğim... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Usul üzerinde bir yanlışlık 
yaptık. Daha evvel yeterlik önergesini okutmuş 
bulunuyoruz. Son söz milletvekilinin olduğuna 
göre evvelâ sıradan bir arkadaşa söz vermek 
m e c bu r i y e tin d ey im. 

Sayın Reşat Özarda. (Yok, sesleri) 
Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmış olduğumuz Çarşı ve mahalle 
bekçileri kanun tasarısının birinci maddesi üze
rinde benden evvel konuşmuş olan değerli arka
daşlarım kendi görüşlerini muhtelif zaviyeler
den yüksek huzurunuzda ifade ettiler. Yalnız 
ne garip bir tesadüftür ki, iyi niyetle getiril
miş olan ve Anayasa Mahkemesinin hakir olarak 
iptal etmiş olduğu .'> ncii maddesi gereğince 
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Devletin bir prensibe bağlamak ve Hükümetin 
hakikaten çarşı ve mahalle bekçilerini iyi pren
siplere bağlamak suretiyle haklarını garanti1 al
tına alırken birinci madde üzerinde muhtelif 
arkadaşlar çeşitli açılardan birinci maddenin 
yerinde olmadığını ve mutlaka değiştirilmesi ik
tiza ettiğini kendilerine göre birtakım prensip
leri de savunmak suretiyle, huzurlarınızda ifade 
ettiler. 

Bendeniz bu ifadeler içinde Yüksek Mecliste 
artık âdet haline gelmiş bulunan ve her hangi 
bir maddeyi kabul etmemek durumunda bulunan 
bir arkadaşın ilk sığmağı ve ilk dayanağı olan 
Anayasaya aykırıdır, binaenaleyh çıkmamalıdır 
prensibini şahsan bu deyimlere muhalif olduğu
mu ve daha Hükümet tarafından Sayın Dahiliye 
Vekâletinin büyük hüsnüniyetle sunmuş bulun
duğu bu tasarının çıkarken boğazlanmak iste
nildiği kanaati bendenizde hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 
müzakeresini1 yapmış olduğumuz birinci mad
dede iki prensip var; bir haklı olarak belediye 
sınırları içinde çarşı ve mahalle bekçileri için 
tatbik edilecek husus, ki doğrudur hakikaten 
Hükümet tasarısında belediyeler sarih olarak 
tasrih edilmediği için Geçici Komisyonun çok 
yerinde olarak getirmiş bulunduğu belediyeleri 
tasrih etmek suretiyle, tâbirine aynen iştirak 
etmek' suretiyle bu birinci fıkranın yerinde ol
duğu ve bu hususta mütalâa beyan etmiş olan 
arkadaşların, Komisyon Sözcüsünün de söyle
miş olduğu gibi, itirazlarının vâridolmadığı ka
naati, ilk nazarda kendisini göstermektedir. Ar
kadaşların dikkatle üzerinde durmuş oldukları 
bu özel idarelere bağlanırken bu ek bütçeden 
anlaşılan kasıt ve maksut nedir sualidir. Muh
terem arkadaşlarım; bu bir yeniliktir. Biliyor
sunuz ki, doğrudan doğruya tahsisi varidat 
prensibidir ve clolayısiyle bütçe tekniğine de 
uygundur. Binaenaleyh, bütçe tekniğine uygun 
olan bu husus gelirken, arkadaşların bundan 
evvel olduğu gibi, meselâ öğretmenler misalin
de, veyahut da acaba burada kabaracak olan bu 
tahsisat, milyonları bulacak olan bu para özel 
idrelerin olsun, diğer dairelerin olsun iştihala-
rın'i kabartır mı prensibini, ek bütçe, demek su
retiyle, yani tahsisi varidat prensibine uygun 
olmak suretiyle, tesbit etmek suretiyle, hallet
miş bulunmaktadır. Yani artık çarşı ve mahalle 
bekçileri için tahsil edilecek paralara özel ida

renin her hangi bir seksiyonu buna el uzatamı-
yacak, bu yalnız mahalline masruf olacaktır. 
Şu hale göre, benden evvel görüşmüş olan arka
daşlarımın bu husustaki endişeleri ve bu husus
taki bütçe tekniğine, bütçenin umumilik pren
sibine aykırı mıdır, değil midir endişelerinin 
vardolmadığı kanısını taşımaktayım. Binaen
aleyh hakikaten bizi en nazik zamanımızda yani 
geceleri ve her şeyden elimizi eteğimizi çektiği
miz bir zamanda, bu sükûn içinde asayişi te
minle mükellef olan bu bekçilerin ve dolayı-
siyle bu kanun neticesinde sosyal durumları ol
sun, kendi hukukî durumları olsun, bütün hu
susları garanti altına alındığı sabit bulunduğun
dan, maddenin değiştirildiği, komisyon tarafın
dan değiştirildiği şekliyle Yüksek Heyetinizce 
kabul buyurulmasmı, şayet tatbikatta bir ak
saklık görülecek olursa, badema bu hususların 
düşünülmesi iktiza ettiğini arz eder, hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın 
Mehmet Ali Aytaş, buyurun efendim. 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Hükümet tarafından sevk edi
len bu kanun tasarısı ile mühim bir müessese
mizin sağlam temellere ve bu mühim müessese
mizin mensuplarının daha garantili bir geçini 
standardına kavuşturulacağında şüphe yoktur. 
Yalnız muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı 
görüşülürken muhtelif noktai nazarlar ileri sü
rüldü. Bir noktai nazara göre bekçilik teşkilâtı 
merkezi Hükümete bağlansın dîye bir fikir ile
riye sürüldü. Diğer taraftan kanunun getirdiği 
şekle göre bütçesinin de il özel idareleri tara
fından idare edilmesi teklif edildi. Bir değerli 
hatip arkadaşımız, belediyelere verilmesini uy
gun buldu. Muhterem arkadaşlar, ben hatırlı
yorum, Osmanlı imparatorluğu devrinde ve 
Cumhuriyetin ilk zamanlarında bekçilik teşki
lâtı doğrudan doğruya mahallelere bağlı idi ve 
mahalle heyeti idaresi bekçileri kendileri1 seçer 
ve kendileri i'dare ede'rdi. Bugün içimizden her 
hangi bir arkadaş bekçilerin mahalle idare he
yetleri tarafından seçilmesi ve ücretlerinin bun
lar tarafından tâyin edilmesi ve emeklilikleri-
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nin onlar tarafından temini gibi bir noktai na
zar da ileri sürülebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun müza
keresi dolayısiyle biz umumi bir idare noktai 
nazarını gözden geçiriyoruz. Merkeziyet mi, 
ademimerkeziyet mi? Mahallî idareler mi, yok
sa merkezi Hükümet mi? Bunun üzerinde bir 
münakaşa, ister istemez bir münakaşa açılmış 
bulunuyor. Bu münakaşayı bir iyi neticeye var
dırmaya mecburuz. Meselâ, ben şahsan değil 
bekçilerin, umumi zabıtanın da mahallî idare
lere verilmesi fikrini müdafaa edebilirim. Ve 
bunun ileri demokratik memleketlerin tatbika
tında olduğunu da ileri sürebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun esaslı de
mokratik bir anlayışın tekâmülünü temin eden 
bir kanundur. Bu mevzu üzerinde, yalnız para
ları nereden verilecek, miktarları ne olacak; 
köylere mi dâhildir, belediyelere mi dâhildir? 
Bu münakaşa üzerine kalamayız, bu mevzu üze
rinde daha esaslı, daha derin fikirler ileri sür
meye mecburuz. Binaenaleyh, bu müzakereler 
devam etmelidir. Onun için biz istesek de, iste
mesek de demokratik bir müessesenin münaka
şasını yapıyoruz ve bunu iyi bir neticeye bağ
lıyacağız. Onun için lütfediniz bu müzakereler 
devam etsin. Aslında görüşeceğimiz birinci 
madde, temel maddedir. Bu meseleyi iyi bir şekle 
sokarsak mesele kendiliğinden çözülmüş ve bir
biri arkası gayet sükûnetli, salim ve doğru bir 
istikamette ilerüyecektir diğer maddelerinin 
müzakeresi. Onun için birinci maddenin biraz 
daha görüşülmesi zaruri olduğuna inanıyorum. 
Aslında zaman da kalmadı. Az bir zaman da 
kaldı. Bu mevzuu biraz daha derince görüşelim, 
daha iyi bir hal şekline bağlıyalım. Onun için 
bana lütfen iltihak ediniz, kifayeti reddedelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 

aleyhinde bir arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. 
Kifayeti oylarınıza arz edeceğim : Kabul 

edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde değiştirge önergele
rini okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kürsüden ifade etmiş olduğum veçhile, bek

çiler, gördükleri Devlet hizmetinden dolayı 
Devlet bütçesine alınmalıdır. Bu sebeple 1 nei 

maddenin 3 neü fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin birinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değştirilmesini, lüzumsuz olan 2 nci 
fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

«illerde; belediye sınırları içinde Çarşı ve 
Mahalle Bekçi Teşkilâtı kurulur.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

Madde 1. — Belediye hudutları içinde Çarşı 
ve Mahalle Bekçi Teşkilâtı kurulur. 

Bu teşkilât resmî ve sivil olmak üzere iki 
sınıfa ayrılır. 

Resmî teşkilât bekçi ve bekçi adaylarından, 
sivil teşkilâtı ise muhasip, veznedar, tahsildar 
ve kâtipten ibarettir. Bu teşkilâta ait kadro
larla gelir ve giderler il özel idare bütçesi ile 
tesbit edilir ve her türlü bütçe işlemleri usul
lerine göre bu idarelerce yürütülür. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinde özel idare tâ

birinin kaldırılarak, belediye tâbirinin kullanıl
masını ve kanun metninin buna göre tashihini 
arz ve teklif ederiz. 

! İstanbul Gümüşane 
Nurettin Bulak Sabahattin Savacı 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci maddenin (İl dâhilinde belediye hu

dutları içinde «ve lüzum görülen yerlerde» çar
şı ve mahalle bekçi teşkilâtı kurulur) şeklinde 
1 nci fıkrasının tadilini' teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin, birinci fıkrasının aşağıda

ki tarzda değiştirilmesni arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — Bu kanunda belirtilen görevleri 
yerine getirmek üzere belediyeler sınırları için-
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de «Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtı» kuru
lur. 

Edirne 
İlhamı Ertem 

Yüksek Başkan lığa 
Birinci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

tarzda değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

llhami! Ertem 
Bekçi teşkilâtının gelirleri ve giderleri özel 

idareler bütçelerinde özel maddelere gelir ve 
gider kaydolunarak, özel idareler muhasebe 
usulüne göre bu kanundaki esaslar dâhilinde 
tahsil ve sarf olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının! 

birinci madde 1 nci fıkrası Geçici Komisyon 
değiştirişi yanlış basılmıştır. Doğrusu aşağıda
dır. 

Madde 1. — Belediye hudutları içinde çarşı 
ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtı kurulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 

Meclis Başkanlığına 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasının konu 25 n'ci 

maddesi karşısında (ek bütçe) kaydının mad
deden çıkarılmasını arz ederim. 

Giresun 
Ali Oüceoğlu 

BAŞKAN — Şimdi efendim öne'rgeieri din
lediniz. Sırasiyle, en aykırı olandan başlamak 
üzere okutup oylarınıza arz edeceğim. En aykırı 
önerge Sayın Reşit Ylker arkadaşımızın öner
gesidir. Evvelâ onu okutuyorum. 
önerge Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın öner
gesi tekrar okundu.) 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Trabzon Milletvekili Hamdi1 Orhon'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmıyor. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
kan, önergemizi izah etmiş olsak daha yi olur, 
belki komisyonun önergesi karşısında önerge
mizi geri akabiliriz. Evvelâ komisyon metnini 
bir defa, okutun, belki önergelerimizi geri alı
rız. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan önergemi izah sadedinde bir dakika söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet kabul edildikten sonra 
mümkün olaımyacağı kanısındayım. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Önergemi 
izah edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yerinizden izah edin komisyo
na, yerinizden mümkün. Fakat kürsüden söz 
vermek mümkün değildir. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) - - Teamül var 
Sayın Başkan, teamül. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, benim istediğim sayın komisyon 
sözcüsü arkadaşımın istediğinin aynıdır. Yalnız 
tahmin ediyorum, muhterem komisyon sözcü
sü arkadaşım zühul ediyor. Burada münaka
şalar oldu. Belediyelerde kurulsun dendi bek
çi teşkilâtı. Kendilerinin yaptığı teklif şöyle: 
«Belediye sınırları, -ben hudutları diyorum, 
Türkçelcştirdim - Belediye sınırları içinde çarşı 
ve mahelle bekçileri teşkilâtı kurulur» deyince 
âdeta il şahsiyeti hükmiyesiyle irtibatı kesil
miş burada belediyelerde kurulsun tezi kabul 
edilmiş mahiyetimi iktisabeder. Ben komisyo
na hizmet ediyorum, özel idareler, idari bir de
yimdir. Şahsiyeti hükmiyeyi il tâbirinde bu
lur. Onun için başa il tâbirini koydum. 
Çünkü, geçici bütçe yapılıyor, tahsisi varidat 
sistemini kabul ediyor. Nerede? İl şahsiyeti 
hükmiyesi içinde. Onun için başına, illerde 
tâbirini koymuş bulunuyorum. Ve bu suretle 
muhterem komisyon sözcüsünün tashihen 
vermiş olduğu önergeyi tamamlamış oluyorum. 
Ayrılık yok, yardım ediyorum. 

İkincisi; kanunlar gayet sarih olmalı, lü
zumsuz tâbirlerden kaçınmalı. Bakınız burada 
lüzumsuz bir fıkra var, onu kaldırtıyorum, 
kaldırın bumu diyorum. Kanunun ismi ne; 
«Çarşı ve Mahallât Bekçi Teşkilâtı Kanunu.» 
1 nci fıkrayı o şekilde şayet kabul edersek, 
2 nci fıkra da bakın ne diyor; «Bu teşkilât bekçi 
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adayı ve bekçiden teşekkül eder.» Yoktur böyle 
bir tâbir. Polis Teşkilât Kanununu okuduğu-
ğuıımz zaman, polis teşkilâtı, polis namzedin
den, polisten teşekkül eder denir mi? Bu po
lisliğe girişin şartıdır. Bir bekçi de girer
ken elbette ki, namzet olarak girecektir, sonra 
bekçi olacaktır. Deniyor ki, bekçi namzedin
den ve bekçiden teşekkül eder. Fazladır, lü
zumsuzdur, aşağıda hükümler var. Bunun da 
çıkarılarak birinci maddenin vuzuha erdirile
rek güzel bir sekile konması için yapmış olu
yorum ben teklifimi. Bununla hem komis-

-*\ yomun teklifini tamamlamış oluyorum, hem de 
lüzumsuz bir tâbirin çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. Karar sizin. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 
Söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Bu mümkün değildir. Kifayet 

kabul edilmiştir. Şimdi yalnız Hamdi Beyin 
önergesi, ikinci fıkranın kaldırılmasını istemesi 
do'ayısiyle komisyonum teklifinin aynı değildir. 
Binaenaleyh ona aykırıdır. Bu itibarla eğer 
komisyon iltihak ediyorsa ona göre, iltihak 
etmiyorsa ona göre oylıyacağım. Başka hal 
çaresi yoktur. Cevabı cevap taklbeder ki, bu 
mümkün değildir. 

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

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyorlar. 
önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyemler... Kabul edilmemiştir. 
(Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu.) 

ALI CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kanım, ben de gayet kısa olmak üzere söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cüceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel komisyon sözcüsü bura
da bu, ek bütçe, tâbirini niçin kullandıkla
rını izah ettiler. Kanunun 25 nci maddesi ay
nen der ki; «Bekçi paraları yalnız bekçi teş
kilâtı hizmetlerime harcanır ve yılı içinde har-
canmıyan miktar ertesi yıla bekçi parası ola
rak devredilir.» Burada bir tahsis olduğuna 
göre ve bir özel idare bütçesi içinde bir ek 
bütçe, demenin bence hiçbir mânası yoktur, bu 

madde karşısında. Burada denecek olan şey, 
ÖZ3İ idare bütçesi bir fasılda bekçi pa
ralarına ait kısım da taınzim edilir, düzenle
nir. Binaenaleyh, ek bütçe tâbiri, komisyon 
sözcüsünün izah ettiği gibi, bir yenilik ge
tirmemektedir, 25 nci maddenin tahdidi hük
mü karşısında. Onum için bu kısmın çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

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

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon Sayın Diler'in öner

gesine katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak ve Gü-

müşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyoın katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

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

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm önergesi 

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

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — öınergeye komisyon katılmıyor. 
Sayın Yunus Koçak'm önergesini oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Şimdi bir dakikanızı rica edeceğim. Saat 
19 a gelmiştir, fakat iki - üç önerge vardır, bi
rinci maddeyi ikmal etmemize müsaadenizi 
rica edeceğim. 

önergelerin oylanması bitinceye kadar otu
ruma devam hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
kanım, iki cümle ile izah etmdk üzere söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, ek bütçe getirildiği zaman da 
sayın sözcünün de belirttiği gibi, ek bütçenin 
birtakım formaliteleri vardır ve bu kanunda 
da zaten umumiyetle meseleler birbirine ka
rıştırılmıştır. Ancak bu tarzdaki bir ifade olur
sa varidat tahsis edilmiştir. Sureti katiyede 
özel idare bu tahsisattan başka bir yere sarfi
yat yapamaz, ama buna karşı iş gayet basit
leşmiştir. Özel idarenin bütün usulleri tatbik 
edilecektir. Özel idarenin bütün memurları ha
rekete geçecektir. Satmalına komisyonu kim 

olacaktır?. Âmiri ita kim olacaktır? Madde bü
tün bu meseleleri bu tarzı ile gayet sarih ola
rak ifade edecektir. Bu bakımdan önergemin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

(Geçici Komisyon Başkanı Orhan Eren'iıı 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun değişiklik öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi komisyon değiştirgesi şek
linde oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 1 nci madde değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

27 Nisan 1966 Çarşamba günü saat 15 te ya
pılacak T. B. M. M. toplantısından sonra top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

*mmm» 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'nün, Kastamonu'dan her yû üç - be§ bin ki
şinin büyük şehirlere göç etmesine sebebolan 
iktisadi faktörlerin ve işsizliğin giderilmesi 
ko?ıusunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi, ve Başbakan adına Sanayi Bakam Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/63) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

1. Her yıl Kastamonu ilinden üç - beş bin ki
şinin büyük şehirlere, işyerlerine göç ettikleri, 
halen İstanbul'da 60 bin, Ankara'da 30 bin 
Kastamonulunun yerleştiği bir hakikattir. 

2. Son nüfus sayımına göre en düşük nü
fus artımı başında (binde beş nisbetinde) ili
miz gelmekte ve buna iktisadi faktörlerin se-
bebolduğu aşikârdır. 

3. Millî mücadelede büyük hizmet ve fe
dakârlıkları tarihe malolmuş Kastamonu'lula-
rın uzun yıllar ihmale uğramış ve Devlet im
kânlarından mahrum kalmış olduğu, 

Kurulan Şeker Fabrikası çevremiz iktisadi 
hayatında biraz olsun hareket sağlamış ise de 
beklenen refah kalkınma olmamış ve halkın ıs-

— 74 



M. Meclisi B : 85 

tıraplarmm önlenmemiş bulunduğu malûm
dur. 

4. Seksen kilometre kadar kısalacak olan 
İnebolu - Kastamonu - Ankara yolunun yıllar 
yılı programa alınmamış olması, demiryolu ola
rak Karabük - Zonguldak hattına kavuşama-
ması ve 1957 yılında inebolu'da yapılacağı ke
sin olarak vadolunan çimento fabrikasının bu
güne kadar müspet bir yola ulaşamaması dert ve 
ihtiyaçlarımız arasındadır. 

5. Bir orman memleketi olmak itibariyle 
kendir ve meyva istihsali dışında bir inkişafa 
mazhar olamıyan, ümit ve problemlerini fab
rika gibi kuruluş ve tesislere bağlıyan ilimi
zin şeker fabrikası yanında Sanayi Bakanlığın
ca kurulması bir zaman evvel düşünülen mar
melât fabrikasının programlaşmaması ve bil
hassa her türlü iptidai maddesi çok bol mik
tarda mevcut bulunan kâğıt sanayiine ait bir 
tesisin kurulması konularını inceliyen plânla
ma uzmanlarının hazırladıkları raporun da
yandığı mesnetlerin tahlil ve münakaşasını 
yapmak, vaktiyle yabancı uzmanlar tarafın
dan incelenen bu konu üzerinde önemle dur
mak istiyoruz. Kâğıt sanayii için her türlü ip
tidai maddelerin ucuz olarak temini kolaylıkla 
her an mümkün bulunduğuna ve izmit Seliloz 
Sanayii için Kastamonu ormanlarından istih
sal yapıldığına nazaran kâğıt sanayiine ait bir 
tesisin Kastamonu'da kurulmasını iktisadi ve 
teknik şartlara uygun olacağı her bakımdan 
tezahür etmektedir. 

6. Kalkınma hamlelerimizde yatırımların 
en az gelişmiş mahallerden başlanması plânlı 
kalkınmamızın esaslı prensip ve amaçlarından 
bulunduğundan uzun yıllar yukarıda belirtti
ğim gibi her sahada Devlet imkânlarından 
mahrum kalmış bulunan ilimizin kısmen olsun 
dertlerini karşılamak üzere belirtilen ihtiyaç
larımızdan muhtelif Bakanlıkları alâkadar eden 
hususlar hakkında plân hazırlama ve tatbikatı 
bakımından teşebbüslerimize devam olunmakla 
beraber bugün plânlama uzmanları tarafından 
hazırlanan ve üzerinde önemle durduğumuz 
orman mahsulünden ve bunun iptidai madde
lerinin ilimizde bir kâğıt sanayii kurulmasına 
elverişli bulunduğuna inandığımızdan bu hu
susta Hükümetimizin düşüncelerinin ne oldu
ğunu öğrenmek istiyorum. 

26 . 4 . 1966 O : 1 
i T. C. 

Sanayi Bakanlığı 15 . 4 . 1966 
Müsteşarlık ve Yazı işleri 

Bürosu 
Sayı: 9/201 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 4 . 2 . 1966 tarüı, 7/63-1178/5103 sa-

I yılı Başbakanlığa muhatap yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Âdil Tofeözlü'nün, 
«Kastamonu'dan her yıl 3 - 5 bin kişinin büyük 

I şehirlere göçmesine »ebebolaaı iktisadi faktörle-
I rin ve işsizliğin giderilmesb konusunda Basba-
I kana yönelttiği yazılı soru önergesine cevabı-
I mız ekte sunulmuştur. 
I Bilgilerinize ara ederim. 

Başbakan adına 
I Sanayi Bakanı 
I Melhmet Turgut 

I Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün Baş-
I bakana yönelttiği yanlı soru önergesine Sanayi 
i Bakanlığı cevabı 

I Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün, 
I Kastamonu ilinde her yıl 3 - 5 bin kişinin bü-
I yük nüfuslu merkczlene intikaline yol açan iş-
I sizliğin ve diğer iktisadi faktörlerin izalesi yo

lunda ne düşünüldüğü hakkındaki sözlü soru-
1 sunda Bakanlığımızı ilgilendiren üç konu, arz 
I ettikleri önem ve endüstrimizin plânlı fealkın-
I ima hamlesi içindeki durumları bakımlarından 
I ele alınmış, keyfiyet ilgili kuruluşlara sorul-
I muştur. Varılan sonuçlar aşağıda sırasiyle anz 
I edilmiştir. 
I 1. inebolu Çimento Fabrikası: 
I Hemen her ilimiz, kendi hudutları dâhilinde 
I bir çimento fabrikası kurulmasını temenni ey-
I liem'ektedir. Teknik ve ekonomik şartların mü-
I saadesi nisbetinde bu istikamette süratle yol 
I alınacağı muhakkaktır. Yüksek malûmları ol-
I duğu veçhile Devlet sektörü endüstri yatırım

ları kalkınma programlan içinde yer alarak 
gerçekleştirilmektedir. 

I Yapılan esaslı etütler sonunda Birinci Beş 
Yıllık Plânda İnebolu'da bir çimento fabrikası 
kurulması derpiş edilmesine imkân hâsıl olama
mıştır. Buna da sebep, bu bölgede, evvelice Is-
tanlbul bölgesinden celbedilmekte olan çimen
tonun yerime Bartın Fabrikasının daha yakın-
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dan ve daha ucuza gelecek malın ikamesinin 
mümlkün olmasıdır. Öte yandan Trabzon Çimen
to Fabrikasının da 1967 ortalarında işletmeye 
açılmasiyle Doğu - Karadeniz bölgesi ihtiyaçla
rı bu yeni fabrikaca karşılanacak ve Bartın Çi
mento Fabrikası kendi hinderlandmı ve bu ara
da Kastamonu bölgesini daha iyi ve daha sürat
li olarak besliyeeektir. Bu durum karşısında 
bugün için İnebolu'da yeni bir çimento fabri
kası tesirine imkân görülmemektedir. 

2. Kastamonu bölgesinde bir kâğıt sanayii 
tesisi: 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçeve
sinde yeniden kurulacak selüloz ve kâğıt fab
rikalarının tesis yerlerinin intihabı mevzuun
daki mesainin neticesi alınmış ve Çaycuma, Da
laman, Giresun bölgesi seçilmiştir. 

Çaycuma'da kurulacak yarı kimyevi selüloz 
ve ikraft kâğıdı tesisleriyle ilgili olarak, Kasta
monu ormanları, Orman Genel Müdürlüğünce 
.etüdedilmiş ve yeni tesislere Kastamonu or
manlarından sevk edilecek ıhamımaddeler bir 
plâna bağlanmıştır. Buna göre Kastamonu Or
man Başmüdürlüğüne bağlı Kastamonu, Taş
köprü, Tosya, Azdavay, Araç, Boyabat, Cide, 
Daday orman işletmelerinden her yıl 114 540 M3 

ibreli ve 42 430 M3 yapraklı orman mahsulü 
(odun) satınalınacaktır. 

Diğer yandan İkinci Beş Yıllık Plânın ha
zırlık çalışmaları için teşkil olunan özel ihti
sas komisyonları meyanmda «Kâğıt Özel İhti
sas Komisyonu» raporunu tevdi ettikten sonra 
bir taraftan memleketin kâğıt ve karton ihti
yacı, diğer taraftan hammadde potansiyeli g'âz 
önünde tutularak kurulacak yemi tesislere isti
kamet verilecektir. Orman mahsullerinin de sı
nırlı olmaları dolayısiyle zirai artıkları ve bir 
yıllık bitkilerin değerlendirilmesi de bahse ko
nu istikametlendirmede önemle nazara alına
caktır. 

Netice: Kastamonu'da bir selüloz ve kâğıt 
fabrikası tesisi mevzuu, selüloz ve kâğıt sana
yiinde anaJhedefler gereği gibi tesbit edildikten 
sonra, diğer muhtemel kuruluş yerleri arasın
da bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutu
lacaktır. 

3. Kastamonu Şeker Fabrikası ve bölgeye 
sağladığı sosyal ve ekonomik faydalar: 

A) Fiilî istihsal ve kapasite durumu: 
1963 yılında faaliyete başlıyan Kastamonu 

Şeker Fabrikası, 1963 yılı bir tecrübe yılı ol
ması itibariyle 19 347 dönümlük tecrübe ekimi 
yapılarak 47,5 bin tonluk pancar rekoltesine 
dayanan 8,4 bin ton şeker istihsal eylemiştir. 

1964 yılı iyi bir mahsul yılı olmuş ve 45 bin 
dönümlük bir pancar ekim sahasından 116 bin 
tonluk bir rekolte ve bu rekolteden de 24 674 
ton şeker istihsal edilmiştir. 

1965 yılı ise havaların gayramüsait gitmesi 
ve ekimlin zamanında yapılamaması sebebiyle 
yalnız Kastamonu bölgesi için değil diğer bü
tün bölgeler için talihsiz bir istihsal yılı olmuş
tur. 

Bu sebeple Kastamonu bölgesinde 40 000 
dönümlük pancar ekim sahasında rekolte bütün 
bölgelere şâmil, verimsizlik sebebiyle 72 700 ton 
olmuş ve şeker mahsulü ise 1964 ün 2/3 ü ora
nında 16 517 ton olarak kalmıştır. 

Normal hava şartları altında ekimin zama
nında yapılması mümlkün olduğu yıllarda ise, 
İki genellikle böyle olur, Kastamonu Şeker 
Fabrikası, yıllık kapasitesi olan 120 000 ton
luk pancar rekoltesini işlemek üzere faaliyeti
ni prograiınlaştırır ve 120 000 ton civarında 
elde edilecek mahsulü işler. 

B) Fabrikanın çevresiıne sağladığı faydalar: 
Kastamonu Şeker Fabrikası çevresine ta

rımsal ekonomik ve sosyal bakımdan büyük 
faydalar sağlamıştır. 

Pancar ziraati, tekniği geliştirici, istihsali 
artırıcı, ziraat kültürünü yükseltici, işsizliği 
önleyici vasıfları ile bölgede 10 000 - 15 000 
çiftçi ailesinin ve bilvesile bölgenin, kalkınması
na hizmet eylemiştir. Şöyleki: 

a) Ekilen sahalar itibariyle faydalar. 
1964 yılı istihsaline ve fabrikanın yıllık ka

pasitesine göre 110 000 ton pancar ortalama 
olara'k alınacak olursa pancar ziraati, mahsul 
miktarları ile çiftçiye ödenen paralar şöyledir : 
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Merkez Bölgesi Ekilen 
saha 

(Dekar) 

Merkez Bölgesi 9.500 
Anaç bölgesi 3.000 
Boyabat bölgesi 7.000 
Devrakâni bölgesi 3.000 
Kastamonu » .10.000 
Taşköprü » 9.500 
Tosya » 3.000 

Alınan 
mahsul 
(Ton) 

20.000 
8.000 

20.000 
5-.000 

20.000 
30.000 

7.000 

Ödenen Pan
car bedeli 

(Tl.) 

2.800.000 
1.100.000 
2.800.000 

700.000 
2.800.000 
4.200.000 

980.000 

45.000 110.000 15.380.000 
b) Münavebe sisteminin yerleşmesi. 
Pancar ekimi münavebeyi icabettirdiğinden 

her gittiği yere kendinden önce münavebeyi 
götürmekte, bu suretle toprakların en rantabl 
şekilde işlenerek mahdut bir araziden âzami 
mahsul alınmasını, çiftçinin toprak su, gübre 
imkânlarından en iyi şekilde faydaıl anmasını 
ve ziraatin emniyetini sağlamıştır. 

c) Ziraat alet ve makinelerinin kullanıl
ması. 

Pancar, derin köklü bir bitki olması dolayı-
ısıiyle tarlaların derin bir şekilde sürülöbilmeısi 
işi pulluk, traktör kullanılmakla mümkün ol
anaktadır. Çiftçiler bu zarureti kolayca kavra
mış bulunmaktadır. 

Pancar tarlalarının hazırlığı, bakımı, su
lanma ve sökülmeleri gilbi işler için çiftçiler 
'traktör, pulluk, çapa, 'motopomp, su boruları, 
ıliğren sökme beli gilbi faydalı alet ve maki-
nalarla donatılmaktadır. Bu malzemenin büyük 
bir kısmı mahallen temin edilmektedir. Bu da 
mahallî küçük sanat erbabına kazanç sağla
maktadır. 

d) Suni gübre kullanılması. 
Pancar ekim sahası ünitesi başına en çok 

miktarda mahsul veren bir nebattır. Bu sebeple 
pancar tarlalarının gübre! enmeleri bir zaruret 
olarak belirir. Çiftçi gübre istimalindeki fayda 
ve zaruretini kavramıştır. 

Pancar için tarlaya atılan gübrenin % 20 si 
tarlada kalarak mütaakıp yıl ekilen münavebe 
nebatının da verimini arttırmaktadır. 

e) Pancar ekim ve bakımı. 
Pancar, tarlanın ihzarı, ekim, intaştan sonra 

teklenmcsi, muhtelif zamanlarda çapalanması, 
bulanması, haşere ve hastalıklarla mücadele gibi 
çeşitli safha ve devrelerdeki çalışmalarla çiftçiye 
boş zamanlarını değerlendirmeye imkân veren 
bir mahsuldür. 

Kastamonu bölgesinde yılda 45 000 dönüm 
pancar ekildiği takdirde bu sahaya pancarın eki
minden hasadına kadar bakım ve söküm işlerin
de tüm olarak 1 000 000 iş günü tutarında bir 
çalışmayı gerektirecektir. Bu da mühim bir iş 
imkânı ve emeklerin değerlendirilmesi olacaktır. 
Bu. iş imkânının para ile ifadesi cari rayiçlere 
göre 7 - 8 milyon liradır. 

f) Pancar söküm ve sevkiyatı. 
Olgunlaşan pancarlar, tarlalarından söküle

rek köyden kantarlara ve kantarlardan da fab
rikaya nakledilir. Bu nakliyatta yüzlerce vasıta 
(kamyon, traktör, araba) çalışır. Binlerce insan 
da tahmil ve tahliye işinde emek verir. Her yıl 
kampanya devresinde 100 - 120 000 ton panca
rın taşınması için yevmiye vasati 400 - 500 va
sıta 100 gün müddetle iş imkânına kavuşmakta
dır. 

g) Tali hasılat. 

Şeker (Fabrikası) tasfiyehanesinin imalât 
faaliyetinden artık olarak kalan küspe ve melas
tan, pancar baş ve yaprağından çiftçilerimiz 
iyi bir hayvan yemi olarak faydalanmaktadırlar. 
Yılda 40 - 50 bin ton küspe, aynı miktarda pan
car baş ve yaprağı çevre hayvancılığının geliş
mesine, et ve süt gibi hayvani mahsullerin veri
minin artmasına hizmet edecektir. 

Diğer yandan fabrika yılda 8 000 ton kireç 
ve 10 - 15 000 ton kömür sarf edecek durumda
dır. Bu malzemenin satmalma bedelleri ile i;ak
liyeleri mahallî ekonomiye sağlanan yardımlar
dır. 

Netice olarak Kastamonu Şeker Fabrikasının 
çevresine sağladığı ve sağlamaya devam edeceği 
yekûn olarak 50 milyon Tl. na erişmekte ve 
dökümü aşağıdaki tabloda özetlenmektedir : 
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Pancar ziraati ile bu çevrede meydana gelen mahsul - iş, imkânı, nalkiye ve diğer 
kıymetler 

Pancar bedeli olarak çiftçiye her yıl ödenen bedel 
Pancar ekimi ile elde olunan pancar baş ve yaprağı - küspe ve melasın hayvan yemi 
olarak et değeri (1 Kg. et 4 Tl. dnO 
45 bin dönüm pancarın muhitte yaratacağı iş imkânı işçi ücreti olarak (İşçi yevmiye
leri vasati 6 Tl. dır.) 
İstihsal olunan 100 000 - 120 000 ton pancarın tarlalardan kantara ve oradan fabrika
ya nakliye ücreti ile sair nakliyeler, 
Gübreli pancar sahalarında ertesi yıl ekilecek mahsullerin artışı - sürüm - bakım - su 
imkânları temini suretiyle diğer mahsul artışları tutarı 
İşçilik ücreti olarak çalışanlara ödenecek ücretler, yedirme ve giydirme masrafları 
(1 yıllık toplam.) 
Fabrikasyon ihtiyacı olarak gerekli kireç taşı, kömür, şeker nakliyesi, diğer mütefer
rik masraflar 

Zirai yönden temin edilen hâsıla 

Melas ve sair mahsullerin nakliye tutarı 
Mahallen temin edilen malzemeler için ödenen bedel 
Kantin eşyası olarak yapılan mubayaalar 
Memur - hizmetli ve işçilere ödenen maaş ve ücretler 

Elde edilen 
kıymet tu
tarları Tl. 

15 000 000 

7 000 000 

6 000 000 

5 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

1 000 000 

40 000 000 

3 000 000 
1 000 000 

800 000 
6 000 000 

Umumi vekûn 50 800 000 

h) Sosyal hizmetler : 
Pancar ekimiyle zirai yönden sağlanan fay

daların yanında, çevreyi etkiliyen şu sosyal faali
yetler de yapılmaktadır. 

— Her yıl pancar eken muhtelif köylerden 
çiftçi çocukları fabrikada misafir edilerek 1 ay 
müddetle kendilerine örnek çiftçi olabilmeleri 
için zirai ve sosyal kurslar yapılmakta ve fabri
kaca günün şartlarına göre yedirilmekte, giydi
rilmekte, eğitilmektedir. 

Bu faaliyetler her yıl devam etmektedir. 
Pancar ziraatinin tatbik edilmesi için 500 

köyden her yıl ekici çavuşu ve ekici ustası alın
makta, kendilerine verilen ücret karşılığı fabri
kada eğitilmekte, ziraat tekniği yönünden ye
tiştirildikten sonra köylerine gönderilerek fab
rika adına pancar ziraatini yaptırmakta ve çift
çiye faydalı olmaktadır. 

— Fabrika teşkilâtının önderliği ile pancar 
eken çiftçileri bir birlik ve tesanüt altında top-
lıyabilmek ve çiftçilerin her türlü zirai ihtiyaç
larını ucuz ve uzun vadeli karşılayabilmek gaye

siyle Kastamonu ve civarı Pancar Ekicileri İs
tihsal Kooperatifi kurulmuştur. Kendi teşekkül
leri c yıl içinde aşağıdaki cetveldeki malzeme
leri vererek ortakların ihtiyacını karşılamıştır. 

Traktör 
Traktör pulluğu 
Kültivatör 
Hayvan pulluğu 
Tırmık 
Motopomp 
Boru ve hortum 
Çapa 
Sökme beli 
Diğren 
Dikenli tel 
Yonca tohumu 
Kuzine 
Araba 
Römork 
Harman merdanesi 

60 
30 

1 
2.000 
3.000 

50 
2.500 

32.000 
14.000 
5.000 

150 
1.000 

1.000 
50 
4 

10 

Aded 
» 
» 
» 

Tk. 
» 

Mt. 
Aded 

» 
» 

Ton 
Kg. 

Aded 
» 
» 
» 

— Çiftçilerin ziraat aletleri tamir ve bakımı 
fabrika atelyelerinde yapılmaktadır. 
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— Her yıl kampanya zamanı çalışan 600 - 700 
işçinin yemek ve giyim ihtiyacı fabrika tarafın
dan karşılanmakta ve bunlar fabrikanın sosyal 
diğer imkânlarından da faydalanmaktadırlar. 

— Fabrika dahilindeki okul ve sağlık tesis
lerinden civarındaki bütün köylüler istifade et
mekte, ayrıca şehirde okuyan köylü çocukları 
fabrika servis otobüslerinden istifade ederek gi
dip gelmektedirler. 

2. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'ın, 
Orman suçlularının zarar mahiyetindeki tazmi
natlarının affı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir soru önergesi ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'-
in yazılı cevabı (7/93) 

22 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet tarafından hazırlanmış bulunan af 

kanunu tasarısında Anayasa hükmü muvacehe
sinde orman suçlarının affının düşünülmediği 
görüşülmekte ise de, yaşama imkânları ve şart
ları dolayısiyle her hangi bir surette orman su
çu işlemek mecburiyetinde kalan orman köylü
lerinin hiç olmazsa zarar mahiyetindeki tazmi
natlarının affı hususunda Hükümet ne düşün
mektedir? Sayın Adliye Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla di
lerim. 

Kastamonu Milletvekili 
Adil Aydın 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14.4.1966 

Ceza İş. 6 . Müdürlüğü 
Sayı: 12368 

Konu: Kastamonu Mil
letvekili Adil Aydın'ın 
soru önergesinin cevap-
landırıldığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alınan 25 . 3 . 1966 gün ve 
7/93 -1673/8089 sayılı yazılarına : 

Orman suçlarının, zarar mahiyetindeki taz
minatlarının affı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair, Kastamonu Milletvekili Sayın Adil Aydın 
tarafından yöneltilen 22 . 3 . 1966 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda arz edilmiştir. 

Hükümet programında derpiş edildiği üzere; 
şümulü, memleket gerçek ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak hazırlanan af kanunu tasarısı, Millet 
Meclisine takdim kılınmış ve Adalet Komisyo
nunda müzakeresi ikmal olunarak, Genel Ku
rul gündemine intikal etmiştir. 

Yüce Meclislerde en mükemmel ve nihai şek
lini alacak olan af kanunu tasarısının kapsamı 
dışında, bir affın düşünülmemekte olduğunun 
önerge sahibine bildirilmesine delâlet buyurul-
masını saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin*in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı'nm yazılı cevabı (7/99) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygıyla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin 

1. Hudut köyleri elektriğe öncelikle kavuş
turulurken, 

a) Hudut şehirleri arasında da ayrıca bir 
öncelik düşünülecek mi? 

b) Bu öncelik ölçüsü neye göre olacak? 
2. Yunanistan ve Bulgaristan hududunda

ki kaç Edirne köyü (isim ve aded olarak) ne za
man elektriğe kavuşacak? 

3. Elektrik hangi yolla verilecek? 
a) Enerji hattına bağlanarak mı? 
b) Dizel şebeke olarak mı? 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 15 . 4 . 1966 

Plânlama ve Koardinasyon 
Sayı : 458/5923 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 4 . 1966 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/99 - 1703/8315 sayılı 
yazıya; 

Hudut köyleri elektriğe öncelikle kavuştu
rulurken, hudut şehirlerinim de elektriğe ka
vuşturulması için bir öncelik düşünülüp düşü
nülmediğine dair Edirne Milletvekili Türkân 
Seçkin tarafından verilen yazılı soru önerge-
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sine hazırlanan cevabın ilişikte sunulduğunu 
saygı ile arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy işleri Bakanı 

Hudut köyleri elektriğe öncelikle kavuştu
rulurken, hudut şehirlerinin de elektriğe kavuş
turulması için bir öncelik düşünülüp düşünül
mediğine dir Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Seçkin'in .Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru
mun cevabıdır : 

1. Hudut köyleri hakkındaki çalışmaları
mız henüz etüt safhasındadır. Hudut şehirleri 
arasında ayrıca bir öncelik düşünülüp düşü
nülmeyeceği ve ölçünün neye göre olacağı 
Bakanlığımın hizmet sahası dışındadır. Trakya 
bölgesindeki İstanbul Çorlu - Babaeski - Edirne 
enerji tesislerinin servise girmesiyle bu soru 
kendiliğinden cevabını bulmuş olacaktır. 

2. Trakya bölgesinde köylere enerji vere
bilecek elektrik tesisleri yukarıda arz olunduğu 
üzere henüz inşa halindedir. Bu tesislerin ser
vise girmesini mütaakıp o civardaki elektrifi
kasyon faaliyetlerine hız verilecektir. Halen 
bölge köyleri etüt safhasında bulunduğundan 
elektriğe kavuşacak köylerin isimlerini ve 
adedini şimdiden söylemek mümkün olmıya-
caktır. 

3. Köylere dizelli tesisler kurulması,- enerji 
maliyetinin yüksekliği, işletme ve bakım 
problemleri ile zisai ve smai elektrifikasyon 
imkânları sağlanamaması bakımından uygun 
düşmemektedir. Bu itibarla Trakya hudut köy
leri, Trakya bölgesi elektrifikasyonu ile ilgili 
tesisler servise girdikten sonra ele alınabile
cektir. 

Etüt neticeleri bahis konusu köylere elek
triği götürmeyi zorunlu kıldığı takdirde ge
çici olarak dizelli tesislerde düşünülebilecektir. 

- . . > . >&< ..-<.... 
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GÜNDEMİ 
85. BİRLEŞİM 

26 . 4 . 1966 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

«İNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X .1. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (S. Sayısı : 89) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 19661 





Dönem : 2 
Toplantı : i M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (1/160, 2 /141) 

T.C. 
Başbakanlık 21 . 3 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/312/1653 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18.3.1966 tarihinde kararlaştırılan «Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 
Genel gerekçe : 

29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve mahallât bekçileri hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin, bekçi 
paralarının tâyini, tevzii, cibayet ve (tediyesi ile ilgili kısmı, Anayasanın 61 ve 126 ncı maddelerine 
aykırı görülerek Anayasa Mahkemesince 25.4.1966 gününde yürürlüğe girmek üzere 26.10.1965 gün 
ve E. 1965/25, K. 1965/57 sayılı karar ile iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi bahis konusu iptal kararında, çarşı ve mahalle bekçi ücretlerinin tâyini mik
tarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesini mahallerinin örf ve teaımülün'e ve ihtiyacına göre mahallî 
idare kurullarınca karara bağlanmasına dair yukarda belirtilen madde hükmünün, bekçi paralarının 
tâyin ve tevzi tarzı bakımından objektif bir Ölçü koymadığını ve bu paraların tevziinde idare
nin yalnızca örf ve teamül ve ihtiyaç icapları ile bağlı bulunduğunu ve bir malî yüküm olan bu 
paraların alınmasında konu, matrah ve oranm ve yükümlülerinin belintilmesinm ziorunlu olduğunu 
ve nilhaydt kamu hizmeti gören bekçilere ödenmekte olan ücretlerimi Devletçe yapılan harcamalar 
niteliğini taşıdığından bu teşkilâtın ihtiyaçları ile ilgili harcamaların bir bütçe içinde tesbit 
edilmesini gerekçe olarak göstermektedir. 

Kısaca açıklanan gerekçede gösterilen bu sebepler nazarı itibara alınmak suretiyle hazırlan
mış olan bu tasarıda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtı gelir ve giderlerinin mahallî kamu 
tüzel kişileri arasında durumu en müsait ve mütekâmil olarak tesbit edilen il özel idareleri büt
çesi içinde gösterilmesi esas alınmakta ve bugüne kadar halktan salma şeklinde idare kurulları 
kararı ile toplanmakta olan bekçi paralarının mahallinde teşkil edilecek Takdir ve Tevzi komis
yonları tarafından tasarıda belirtilen objektif kıstaslara göre takdir ve tevzii öngörülmektedir. 

Ayrıca, 1330 tarihli olan Çarşı ve mahallât bekçileri hakkında Kanunun günün hukukî ve sos
yal şartlarını takipten çok uzak kaldığı ve bu teşkilâtta çalışan kimselerin her türlü teminat-
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tan yoksun bir halde bulunmaları sebebiyle kendilerinden beklenen güvenlik hizmetini tam mâ-
nasiyle yerine getiremedikleri açık bir hakikattir. Bugüne kadar bâzı kanunlar içine sı
kıştırılmaya çalıştırılan münferit hükümlerle bir kısım ihtiyaçları karşılanmak istenen bu teş
kilâtın durumu yapılan bu müdahalelerle daha karışık hale getirilmiştir. Tasarı, bu konuyu 
da halle çalışmakta ve çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini işe alınma ve çalışma 
şartlarını, özlük haklarını düzenliyen tek metin halinde ortaya çıkararak bu teşkilâtın hukukî 
statüsünü tesbit etmek gayesini gütmektedir. 

Maddelerin gerekçeleri 

: Madde 1. — İl hudutları içindeki beldelerde çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtının kurulacağını 
belirtmektedir. Bu teşkilâta ait kadrolarla gelir ve giderlerinin il özel idareleri bütçesi ile tesbit 
edilmesi öngörülmek suretiyle genel gerkçede izah olunan ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararma 
dayanak teşkil eden Anayasanın 126 ncı maddesi ıhı gereği karşılanmış olmaktadır. 

Madde 2. — Genel zabıta vazifesini görecek olan çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı bu duru
mu itibariyle genel zabıtaya yardımcı ve silâhlı bir kuruluş olarak düzenlenmiştir. 

Bu kuruluşun meslekî âmirini tesbit eden ikin-i fıkra ile tasarının diğer maddelerindeki atan
ma, sicil, izin ve ikramiye ile ilgili hükümlerin uygulanmasında esas olacak bir tarif verilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 3. — Anlamı açıktır. 
Madde 4. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife zamanlarını açıklıyan bu maddede, genel 

zabıtaya yardımcı bir kuruluş olan bu teşkilât men "alplarının gündüz de çalıştırılabilmelerini müm
kün kılınmakla beraber bu durumun yalnızca güvenlikle ilgili istisnai hallere bağlı olması ge
rekli görülmüştür. 

Madde 5. —• Anlamı açıktır, 
Madde 6. — Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda bulunması gereken niteliklerden açıklamaya 

ihtiyaç duyulan fıkralar; 
B) Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtına gire-ek kimsenin ilkokulu bitirmiş olması şart kılına

rak teşkilât mensuplarının asgari bir tahsile sahilbolmaları gerekli bulunmuştur'. 
C) Bu kuruluşta yaş haddi olarak tesbit edil on 60 yaşına kadar çalışacak bekçilerim 30 yıl hiz

met görmüş olmalarını temin etmek üzere kurııhışa 30 yaşından yukarı kimselerin almmiaması 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 7. —• Anlamı açıktır. 
Madde 8. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin atamı ıa usulünü belirt inciktedir. 
Madde 9. — Anlamı açıktır. 
Madde 10. — Anlamı açıktır. 
Madde 11. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife görecekleri beldelere göre sicil âmirlerini gös

termektedir. 
Madde 12. — İl içindeki her beldede çalıştırılacak bekçi miktarının en büyük mülkiye âmiri tara

fından tâyin edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. Böylece, ilin asayişinden sorumlu olan valinin, 
genel zabıtaya yardımcı olarak vazife görecek bcrçilerin mifetarımı, beldelerin asayiş durumuna ve 
bununla ilgili diğer faktörlere göre ayartiyalb ilmesi imkânı sağlanmak istenmiştir. Ancak bek
çilere verilecek aylık ücretin miktarı ise .maddede gösterilen hadler içinde il genci!, meclislerince tes
bit edilecektir. 

Madde 13. — Aylık ücret derecelerinin il genel meclisince tesbit edileceğini açıklamaktadır. 
Madde 14. — Anlamı açıktır. 
Madde 15. — Anlamı açıktır. 
Madde 16. — Bu kuruluş"mensuplarının görevlerinin yıpratıcı mahiyeti nazara alınarak yaş 

haddi (60) olarak tesbit edilmiştir. 
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Madde 17, 18, 19, 20. — Anlamı açıktır. 
Madde 21. — İl içindeki beldelerde çalıştırılacak'çarşı ve mahalle bekçilerinin kadroları ile 

teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına ait tekliflerin emniyet müdürlüğünce hazırlanmasını öngörmek
tedir. Bu hazırlık safhasında ilçelerden gelecek istekler ve beldelerin özellikleri nazarı itibara alın
mak suretiyle tekliflerin tesbiti uygun görülmüştür. 

Madde 22. — Anlamı açıktır. 
Madde 23. — Anlamı açıktır. 
Madde 24. — Tasarıdaki esaslara göre çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtının gelir ve giderleri 

il özel idareleri bütçesi içinde ve aidolduğu tertiplerinde bu nam ile gösterileceğinden muhtelif 
kanunlara göre bir kısım hizmetler için özel idare gelirlerinden bâzı kurumlara ödenmekte olan 
payların hesabında bekçi paraları gelirinin hariç tutulması uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 25. — Anlamı açıktır. 
Madde 26. — Anlamı açıktır. 
Madde 27. — Maddede, belde hudutları içerisinde toplanacak bekçi parasının takdir ve tevzii 

için meskenler ve işyerleri esas alınmaktadır. Meskenlerden alınacak bekçi parasının ayda 20 lirayı 
aşamıyacağı ve bu had dâhilinde mesken sahibi veya şagili mükellefin 30 ncu maddede gösterilen 
şartlar göz önüne alınarak takdir ve tevzi komisyonları tarafından ödiyeceği bekçi parasının tesbiti 
öngörülmüşitür. Buna mukabil ticarethane ve işyerlerinde bu had yüksek tutulmuş ve bu yerlerden 
ayda 500, yılda 6 000 lirayı aşmamak üzere bekçi parası alınabileceği belirtilmiştir. İşaret eltmek 
gerekir ki, bu yerlerden alınacak bekçi parasının takdirinde maddede gösterilen esaslar nazarı iti
bara alınacaktır. 

Madde 28. — Maddede işyerleri misal olarak sayılmıştır. Bu yerlerden, belde sınırı içinde olmakla 
beraber 4081 sayılı Çiftçi mallarını koruma Kanunu kapsamı dışında kalan yerlerde bu kanun hü
kümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 29. — Bir mesken veya işyerinden alınacak bekçi parasının mükellefini göstermektedir. 
Kiralı yerlerde bina sahibi ile .şagili arasında bekçi parası mükellefinin değişmesine sebebolabilecek 
özel bir anlaşma hükmünün ancak taraflar arasında muteber olacağı ve bu hükmün idareyi bağla-
mıyacağı açıklanmıştır. 

Madde 30. — Anlamı açıktır. 
Madde 31. — Anlamı açıktır. 
Madde 32. — Anlamı açıktır. 
Madde 33. — Anlamı açıktır. 
Madde 34. — Anlamı açıktır. 
Madde 35. — Anlamı açıktır. 
Madde 36. — Anlamı açıktır. 
Madde 37. — Anlamı açıktır. 
Madde 38. — Bekçi parası muafiyetinde 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinde 

gösterilen daimî muafiyet halleri esas olarak kabul edilmiştir. Ancak, Devlete ait veya katma 
bütçelerle idare edilen kurumlar ve bunlara bağlı müesseseler bir binada kira ile oturuyorlarsa bu 
takdirde binanın sahibinden bekçi parasının alınması gerekmektedir. 

Madde 39. — Anlamı açıktır. 
Madde. 40 — Bu kuruluş mensuplarının Memurin Muhakenıat Kanununa tabi oldukları açıklan

mak suretiyle 1255 sayılı Meclis Tefsir Kararı kanuni bir hüküm haline getirilmektedir. 
Madde 41. -— Anlamı açıktır. 
Madde 42. — Anlamı açıktır. 
Madde 43. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çarşı ve mahalle bekçilerini kapsamına aldı

ğından, bu tasarıya göre tesbit edilmiş kadrolara atanacak olan bekçilerin de 506 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olacağı ve 1330 tarihli Çarşı ve mıahallât bekçileri hakkında Kanun gereğince ha-
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len vazife görmekte olan bekçilerin 506 sayılı Kanunla sağlanan sosyal haklardan istifadeye de
vam edecekleri belirtilmiştir. 

Madde 44. — Anlamı açıktır. 
Madde 45. — Anlamı açıktır. 
Geçici madde 1. — Bu kanun gergince il genel meclisleri tarafından tesbit edilecek kadrolara 

yapılması gereken intibakın şekil ve esaslarının maddede gösterilen kurul tarafından tesbit edil
mesi ve uygulanmak üzere atamaya yetkili âmire bildirilmesi uygun bulunmuştur. Ancak intibak 
suretiyle verilecek ücretin halen verilmekte olan ücretten aşağı olamıyacağı da belirtilerek kuruluş 
mensuplarının bugünkü hayat şartlarının ağırlaşmasına mâni olmak istenilmiştir. 

Geçici madde 2. — İntibakta uygulanacak esası göstermektedir. 22 Nisan 1330 tarihli Kanuna 
göre çalıştırılmakta olan bekçilerden dört seneden faızla fasılasız hizmeti olanların ilkokul mezunu 
olmasalar dahi kesin olarak intibaklarının yapılması uygun görülmüştür. Hizmetleri dört seneden 
az olan bekçilerin aday olarak intibaklarının yapılabilmesi için ilkokul mezunu olmaları ve 60 
yaşını geçmemiş bulunmaları şart olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Anlamı açıktır. 
Geçici madde 4. — Tasarının birçok hükümleri ile il genel meclislerine bâzı görevler verilmiş 

bulunmaktadır. Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte il genel me^Mermin.1 toplantı halinde olmıya-
cağı bir ihtimal olarak düşünülmüş ve bu sebeple uygulamada her hangi bir gecikmeye meydan ve-
riknemesi için bu meclis'lere tanınmış olan görev ve yetkilerin bir defaya mahsus olmak üzere il 
daimî encümenlerince ifa olunması uygun mütalâa edilmiştir. 

Geçici madde 5. — Anlamı açıktır. 
Geçici madde 6. — Anlamı açıktır. 
Madde 46. — Yürürlükten1 kaldırılan kanunu göstermektedir. 
Madde 47 ve 48. — Yürürlük tarihi ve yürütme ile ilgilidir. 
Tasarı bu sebeplerle hazırlanmış bulunmaktadır. 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Bekçiler kanunu teklifi (2/141) 

29 Kasım 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bekçiler kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

BEKÇİLER KANUNU TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Bugün şehir ve kasabalarda bekçilik görevi 20 Nisan 1930 tarihli «Çarşı ve mahallât bekçileri 
hakkındaki Kanunun» çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Bekçilere verilen ücrette gene bu kanunun 3 ncü maddesine göre «bunlara verilecek ücretin 
tâyini, miktarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyısi mahallerin örf ve teamülüne ve ihtiyacına göre 
Meclis idarei mahalliyece tahtı karara alınır, ve bekçi ücretini tediye edenler hakkında mecalisi 
mezkûrece Tahsili Emval Kanunu ahkâmı tatbik olunur» hükmünce bekçi paraları il ve ilçe idare 
kurulları tarafından bina ve işyerleri sahip ve kiracıları namına her yıl tesbit edilen mükellef 
listelerine göre mahallî bekçi muhasip ve tahsildarlarınca tahsil edilmektedir. Bu usul önce Ana
yasamızın 61 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. Anayasamızın 61 nci maddesi «Vergi, Resim ve 
harçlar ve benzeri malî yükümler kanunla konulur.» Oysa ki mahallî idare heyetleri hiçbir ölçü 
ve esasa dayanmaksızın bekçi parası tâyin etmekte ve yıllardan beri bütün vatandaşlar bundan 
şikâyet etmekte idiler. 

Öteyanıdan senede 50 - 60 milyon lira tutan bu paranın harcanması Sayıştaym murakabesi hari
cinde kalmaktadır. Bekçi parası olarak toplanan paraların bekçilere verilmeyip başka hizmetlere 
kullanıldığı hattâ partizan emellerin gerçekleştirilmesine dahi kullanıldığı rahmetli Avni Do-
ğan'm ağzından Millet Meclisinde dile getirilmiş ve buna karşı tedbir alınması taleibedikniştir. 
Bugün dahi bu şikâyetler derece farklariyle devam edip gitmektedir. 

Bunun yanında, bekçilere verilen aylıklar her mahalde ayrı ayrı tesbit edilmiş olduğundan 
aynı hizmeti gören insanlar ayrı ayrı maaş almakla eşitsizlik meydana gelmekte idi. Bu ücret
ler 150 lira ile 750 lira arasında değişmektedir. 

Pek çok yerlerde aynı hastalıktan iki aydan fazla rapor alınması halinde bekçilerin işlerine 
nihayet verilmektedir. 

Bekçilerin emeklilik hakları yoktur. İşe alınıp çıkarılmaları belli usullere bağlı değildir. Yaş 
haddine, uğramaları, müktesep hakları sosyal yardımlar hiçbir garanti halinde değildir. Görevlerini 
çoğu zaman kahramanca yapan bu fedakâr insanların, görevleri, bizim emniyetimizi korumak oldu
ğu halde kendi hayatları ve gelecekleri garanti altında, emniyet altında değildir. 

Bekçi paralarının tahsili için ayrı ayrı teşkilât kurulması, bu paraların büyük bir kısmının 
heder edilmesine sebebolmaktadır. 

İşte bu kanun teklifiyle bu keşmekeşe bir son vermek ve hayatımızı, malımızı, canımızı 
koruyan bu insanların durumlarını sağlam esaslara bağlamak amaç edinilmiştir. 

Polis görevinden hemen hemen hiç farkı olmıyan bu emniyet hizmetinin lâyık olduğu merte
beye ulaşmasına çalışılmıştır. 

Bu sebeple bekçilerin, mesleke giriş, atanma, staj, yer değiştirme, sicil, terfi, disiplin işleri, 
(mükâfat, kursları, emeklilik ve kadroları kanunda belli edilmiştir. 

Bunun yanında 1330 tarihli «Çarşı ve mahallât bekçileri Kanunu» kaldırılarak bekçiler döner 
bütçeye alınmıştır. Maliye Bakanlığı bekçi paralarını karşılayacak bir kanun çıkarabileceği gibi 
bu kanunu hiç getirmiyerek de hareket edebilir. Bundan böyle bekçiler de Devlet memurları gibi 
Devlet bütçesinden para alacaklardır. Halkımız da birtakım keyfî vergi salmalarından kurtul
muş olacaktır. 
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MADDELER GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — Bekçi teşkilâtının kurulacağı yerler belli edilmiştir. 
MADDE 2. — 2 nci maddede görevleri ve yerleri belirtilmiştir. 
MADDE 3. — 3 ncü maddede giriş, atanma, staj, yer değiştirme, sicil, terfi, disiplin işleri gibi 

hususların Tüzükte belirtileceği gösterilmiştir. 
MADDE 4. — Bu maddede, kadroları gösterilmiştir. 
MADDE 5. — Yıllık ve haftalık izin ve hastalık ve tedaviye ait hükümler yer almıştır. 
MADDE G. — Bu maddede, yararlık gösterdikleri zaman alacakları mükâfatlar gösterilmiştir. 
MADDE 7. — Bu maddede, kurslar görerek bilgilerinin artırılmasının sağlanması düşünül

müştür. 
MADDE 8. — Bu maddede, emeklilik hakları düzenlenmiştir. 
MADDE 9. — Bu maddede, teçhizat bedellerinin Devlet tarafından verileceği belirtilmiştir. 
MADDE 10, 11. — Bu maddelerde, çeşitli hükümler yer almıştır. 
Geçici maddeler ile de geçici hükümler düzenlenmiştir. 
MADDE 12, 13. — Bu maddeler, yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

BEKÇİLER KANUNU TEKLİFİ 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarda bekçi teşkilâtı kurulur. 

MADDE 2. — Bekçi teşkilâtı genel zabıtanın idari ve adlî görevlerinde ona yardımla mükel

leftir. Bu görevin yapılması sırasında genel zabıtanın yetkilerine sahiptir. 

MADDE 3. — Bekçilerin mesleke giriş ve atanma, staj, yer değiştirme, sicil, terfi, disiplin iş
leri gibi hususlar bekçiler tüzüğünde belirtilir. 

MADDE 4. — Bekçi teşkilâtı mensuplarının meslek ve maaş dereceleri ile unvanları aşağıda 
gösterilmiştir : 

Meslek Derecesi Maaş Derecesi Memuriyet Unvanı 

1 700 Baş Bekçi 
2 600 Baş Bekçi 
3 500 Bekçi 
4 400 Bekçi 
5 .400 Bekçi 
6 350 Bekçi 
7 '300 Bekçi 

MADDE 5. — Bekçi teşkilâtı mensuplarına yılda bir ay, haftada bir gün izin verilir. Devlet, 
özel idare ve belediye hastanelerinde tedavileri parasız yapılır. Ayakta veya evlerinde tedavileri 
ile nafakası kendisine ait kimselerin tedavisinde doktor istihdam edilebilir. 

MADDE 6. — Bekçi teşkilâtı mensuplarına, Hazarda güven ve asayişin korunması hususun
daki vazifelerinden dolayı her hangi bir suretle yaralanan veya bu yüzden sakat veya derhal 
veya bu yüzden mâruz kaldıkları yaralanma veya hastalık neticesi tedavide iken ölenlere nakdî 
tazminat verilmesi hakkındaki 1475 sayılı Kanunların hükümlerinden başka, aşağıdaki hallerde il 
idare kurularının kararlariylc armağan verilir : 

A) Memleketin emniyet ve asayişi ve Devletin menfaatleri ve kişilerin mal, can ve namusunu 
koruyucu yüks*ek hizmetleri görülenlere brüt bir maa§ tutarına kadar. 
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B) Olağanüstü durumlarda hayatını tehlikeye koyarak üstün yararlık gösterenlere brüt iki 

maaştan bir senelik maaş miktarına kadar. 

MADDE 7. — içişleri Bakanlığınca bekçi teşkilâtı mensupları için eğitim kursları açılır. Kursa 
katılacakların iaşe, ibate ve diğer her türlü masrafları Devletçe karşılanır. 

MADDE 8. — Bekçi teşkilâtı mensupları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabiidirler. Po
lis memurlarının tabi olduğu fiilî hizmet zammı bunlara da uygulanır. Polis Bakım ve Yardım 
Sandığına da üye olabilirler. 

MADDE 9. — Bekçi teşkilâtının personel, yönetim, hizmet masrafları, motorlu ve motorsuz 
taşıt ihtiyaçları, resmî giyecek ve teçhizat bedelleri Devletçe temin edilir. 

MADDE 10. — 3056 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına (Bekçi Teşkilâtı) başlığı altında bu ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 11. — Her ile o yıl için verilecek bekçi teşkilâtı mensuplarının aded ve dereceleri malî 
yılın birinci ayı içinde içişleri Bakanlığınca belli edilir ve illere bildirilir. 

Valiler kadro tahsisine esas olmak üzere bunların il içinde dağıtımını yapar ve Bakanlığa bil
dirir. 

MADDE 12. — 29 Nisan 1330 tarihli «Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanun» ile 507 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki çarşı ve mahallât bekçileri hakkındaki hükümler kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Tüzük 
çıkarılır. Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde intibak muameleleri tamamlanır. 

GEOÎGÎ MADDE 2. — Geçici . birinci madde gereğince yeniden atananlardan yaşları 40 ı geç
miş bulunanlar atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Emekli Sandığına müraat ettikleri takdir
de bekçilikte geçmiş hizmetlerinden en çok 10 yılı borçlandınlaralk emekliliklerine sayılır. 

GEOlCl MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallât bekçilerine ait 
her türlü taşınır, itaşınımaz mallar ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve taahhütler Hazineye 
devredilir. 

GEÇlOl MADDE 4. — 10 ncu maddede belirtti1 en (1) sayılı cetveldeki kadroların 11 derecede 
450 lira maaşlı 1 200 aded belkçi, 10 ncu derece 500 lira maaşlı 900 aded bekçi kadroları 1968 malî 
yılından, 9 ncu derece 600 lira maaşlı 600 aded başbekçi ile 8 nci derece 700 lira maaşlı 300 aded 
başbekçi kadroları da 1971 malî yılından evvel kullanılmaz. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

[1] SAYILI CETVEL 

Bekçi Teşkilâtı 

D. Memuriyet nev'i Aded Maaş I D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 Başbekçi 300 700 12 Bekçi 1 500 400 
9 Başbekçi 600 600 13 » 3 000 350 

10 Bekçi 900 500 14 » 3 500 300 
11 » 1 200 450 
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Çarşı ve Mahalle Bekçileri Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri 22 . 4 . 1966 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/160 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan «Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında kanun tasarısı» ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Bekçiler kanunu teklifi» esas olarak aynı mahiyette olduklarından 
birleştirilmiş ve müzakereye esas olarak da Hükümet tasarısı ele alınarak ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak 
maddelerin tetkikine geçildi : 

Tasarının 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki, il hudutları içindeki beldelerde çarşı ve mahalle 
bekçi teşkilâtı kurulacağına dair hükmün, daha açık ifade ile ve teşkilâtın kurulacağı yerlerin be
lediye hudutları dâhili düşünülmüş olması itibariyle «İl. dâhilinde belediye hudutları içinde çarşı 
ve mahalle bekçi teşkilâtı kurulur» şeklinde değiştirilmesi, keza aynı maddenin 3 ncü fıkrasında il 
özel idare bütçesi içinde mütalâa edilen bekçi bütçesinin bu bütçeye ek bir bütçe olması gerekeceği 
düşünülerek bu fıkranın «Bu teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine bağ
lı ek bir bütçe ile tesbit ed ilir ve her türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce yürütülür.» şeklin
de değiştirilmesi yerinde görülmüş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 ncü maddesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri tadadi surette belirtilmiş bu

lunmaktadır. Bu hal, vazifelerin sarahatle ifade edilmiş olması bakımından uygun görülmüş ise de, 
tatbikatta sayılan hususlar dışında vaziyetler zuhurunda personeli müşkülâta mâruz bırakabileceğin
den maddeye genişlik vermek maksadiyle madde sonuna fıkra halinde «Bekçiler diğer kanunlarla 
genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar» cümlesinin eklenmesi uygun 
görülmüştür. 

Tasarının 4 ncü maddesinde yer alan «Güneşin batışından doğuşuna kadar» tâbirinin, 
daha kesin bir mahiyet vermek gayesi ile «Grüneşin batışı saatinden doğuşu saatline ka
dar» şeklinde değiştiril'mesü; keza mezkûr maddenin son cümlesindeki «İstisnai hal:» tâ
birinin maksadı tam bir şekilde ifade etmediği göz önüne alınarak ve gündüz çıalıştırı-
labilme halinin yalınız güvenlik ile ilgili değil kamu düzeni ile de irtibatlı olması gereke
ceği düşüncesi ile ve uygulamada her hangi bir suiistimale meydan vermemek için bu cüm
lenin «Grüvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalâde hallerde 
vali ve kaymakamım vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne su
retle olursa olsun gündüz çalıştırılamaz» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüş ve madde 
bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının, çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda bulunması gerekli nitelikleri sayan 6 nci 

maddesinin bekçiliğe alınmaya mâni suçları belirten (F) fıkrasının son kısmının «Dolanlı if
lâs veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak» şek
linde değiştirilmek suretiyle tadadedilen fiiller dışında kalan suçların da madde şümulüne alın
ması gerekli görülmüş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 9 ncu maddesinin, tatbikatta bâzı teşkilât mensuplarının haklarım ihlâl edici sonuçlar 

doğurabileceği düşünülmüş ve adaylık süresinin kesin olarak belirtilmesinin bir zaruret olduğu 
göz önüne alınarak maddenin «Adaylık süresi iki yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı 
ile bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe asaleten tâyinleri yapılır. 
kursta başarı gösteremiyenlerin ilişikleri kesilir, iki yıl içimde kurs açılmadığı takdirde 
ehliyeti sabidolanlarm asaletleri tasdik olunur ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir.» 
şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 10 ncu maddesinin son fıkrasındaki «Kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve 
yevmiyeler içişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir ifadesinin «Kursa ka
tılan bekçilere verilecek yolluk ve yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, içişleri Ba
kanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 11 nci maddesinin 2 inci fıkrasındaki «ilçelerde görevli» tâbirinin yalnızca ilçe 
merkezlerini ifade edeceği, halbuki maksadın ilçe sınırları içindeki yerler olduğu düşünüle
rek bu tâbirin «ilçenin idari sıınırları içerisinde» şeklinde değiştirilmesi gerekli görülmüş ve 
madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesindeki, il içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçisi 
miktarının en büyük mülkiye amirince tâyin edileceğine dair hüküm, bekçilerin ücretlerini ve 
kadrolarını tesbit yetkisine sahip kılman il genel meclislerinin bu yetkilerine bir müdahale 
sayılabileceği ve en büyük mülkiye âmiri ile bu meclis arasında görüş ayrılıklarına sebebiyet 
vereceği bir ihtimal olarak düşünülmüş ve böyle bir mahzuru ortadan kaldırmak gayesiyle 
en büyük mülkiye âmirine bekçi adedi konusunda teklif yetkisi verilmesi yeterli görülerek mad
denin «il hudutları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçilerinin adedi 
en büyük mülkiye âmirinin teklifi ve bunlara verilecek aylık ücreti miktarı beldelerin Özellik
lerine göre 250 liradan az, 800 liradan çok olmamak üzere il genel meclislerince tesbit olunur.» 
şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 13 ncü maddesi ayneu kabul edilmiştir, 
Tasarının izin hakkını düzenliyen 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında bekçi adaylarının izin 

haklarının da sarih bir şekilde belirtilmesi bakımından, bu fıkranın «Çarşı ve mahalle bekçileri 
adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 g\Xn yıl
lık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir» şeklinde değiştirilmesi uygun gö
rülmüş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 15 nci maddesinin 2 nci fıkrası «Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gös
teren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.» şeklinde 
değiştirilmiş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının, çarşı ve mahalle bekçilerinin işten çekilme ve teşekküllere iştirak durumlarını dü

zenliyen 17 nci maddesinde, kamu hizmetlerinin münferiden çekilme ile dahi aksryabileceği göz 
önüne alınarak ve siyasi parti veya teşekküllere girme veya siyasi faaliyette bulunma gibi silâhlı 
bir kuruluş mensubu için yasaklanan hareketlerin maddede gösterilmesinin zaruri ve faydalı ola
cağı düşüncesi ile bu maddenin «Çarşı ve mahalle bekçileri işten birlikte veya kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sendika kuramaz, kurulmuş sendikalara iş
tirak edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez, siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapa
mazlar.» şeklinde değiştirilmesi gerekli bulunmuş ve madde bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 nci maddesi, tatbikatta açıklık ve kolaylık sağlanması bakımından «Çarşı ve ma
halle bekçileri ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar.» şeklinde değiştirilmesi 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasındaki, Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında özel id&-
re personeline uygulanan disiplin hükümlerinin uygulanacağını belirten hüküm, ifa edeceği gö
revler bakımından genel zabıtaya yardımcı ve silâhlı bir kuruluş olan bu teşkilât mensuplarının 
disiplin bakımından Emniyet Teşkilâtı mensuplarına uygulanan müeyyidelere tabi bulunması ge-
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rekli görülerek bahsedilen fıkrada bulunan «Özel idare personeli» tâbiri yerine «Emniyet Teşkilâtı 
mensuplarına» tâbirinin konulması uygun mütalâa edilmiş ve madde bu değişik şekli ile kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesine daha açık mâna verilmek düşüncesiyle bu maddenin «Çarşı ve ma
halle bekçileri, işten çıkarılmalarını gerektiren bir suç işledikleri takdirde atanmalarmdaki usule 
göre işten çıkarılırlar» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 22 nci maddesi ayne'n kabul edilmiştir. 
Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 26 nci maddesinin, 1 nci maddenin Komisyonumuzca değiştirilen şekline uygunluğu

nu sağlamak maksadiyle «Bekçi teşkilâtı gelir ve giderleri ek bütçenin aidolduğu tertiplerinde 
gösterilir» şeklinde değiştirilmesi gerekli ve uygun görülmüştür. 

Tasarının 27 nci maddesinin, tatbikatta her hangi bir tereddüde sebebiyet vermemek gayesiyle 
ve göz önüne alınacak kanuni unsurları daha açık bir şekilde ifade edebilmesi için düzeltilmesi ge
rekli görülmüş ve bu madde «îl özel idarelerinin, bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak üzere, bel-
,de. hudutları içerisindeki meskenleri şagülerinden, şagili yoksa mâliklerinden alacakları bekçi pa
rası ,a'yda 20 lirayı aşamaz, ancak, ticarethane ve işyerlerinden, bu yerlerin emsali rayiç kiralan, 
mükellefin malî,gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî özellikler nazara alınmak suretiyle ay-
.da. 500,.. yılda 6 000 lirayı aşmamak üzere bekçi parası alınabil İT.» şeklinde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 28 nci maddesin'de, mükelleflerden alınacak bekçi paralarının tahakkuku için bâzı 
işyerleri örnek olarak gösterilmiş ise de, işyeri olması itibariyle bekçilerin konımakla mükellef 
bulundukları diğer bâzı yerlerin madde şümulünde mütalâa edilmemesi gibi yanlış bir tatbikata 
sebebiyet; veTmemek maksadiyle ve her işyerinin maddede ayrı ayrı sayılmasının da mümkün ol
amadığı nazarı itibara alınmak suretiyle, güdülen gayeye ulaştırılacak genel tâbirlerin maddeye 
konulması yoluna gidilmiş ve bu düşüncelerle maddenin «Mükelleflerden alınacak bekçi paraları
nın tahakkukunda, belde sınırı içinde bulunan ve çarşı ve mahalle bekçilerinin korumakla mükel
lef olduğu bilûmum mesken, müessese, depo, işyerleri ve benzerleriyle 4081 sayılı Kanunun kap
samı dışında kalan bağ, bahçe, bostan gibi yerler esas tutulur.» şeklinde değiştirilmesi uygun gö
mülmüş . ve madde bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Bina sahibi» tâbirinin, diğer maddelerdeki 
tâbirlerle uygunluğunu sağlamak için «Bina mâliki» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştü]'. 

Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
. Tasarının 31 nci maddesinin 5 nci fıkrası 2 nci cümlesindeki «Bir ay» tâbiri «Âzami bir ay» ola
rak" değiştirili'p kabul edilmiştir. 
'•; Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının, ilân süresi içinde takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına mükelleflerin itiraz usu

lünü düzenliyen ve itiraz mercii olarak il veya ilçe idare kurullarını gösteren 34 ncü maddesinin 
2 nci ve 3 nöü fıkraları, bekçi paralarının vergi niteliğinde bulunması sebebiyle özel idarelerin 
diğer vergilerinde takibedilen itiraz yolunun bu konuda da tatbiki gerekli bulunduğundan belir
tilen fıkralariti. metinden çıkarılması yerinde görülmüş ve bu maddeye 2 nci fıkra olarak «Tak
dir ve tevzi edilen bekçi paralarına yapılacak itirazlarda özel idarelerin diğer vergilerindeki 
usul. ve esaslar uygulanır.» cümlesinin eklenmesi uygun görülmüş ve madde bu şekli ile kabul 
edilmiştir. 

Tasarin'ın 35 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 2 nci satırındaki «Hâsılatın» kelimesinin «Tahsi
latın1» şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
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Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 37 nci maddesinde, bütçe ile ilgili diğer maddelerde Komisyonumuzca yapılan deği

şikliklere muvazi olarak gerekli değişiklik yapılmış ve bu madde «Bekçi teşkilâtı hizmetleri ile 
-ilgili her türlü harcamaların tahakkuk memuru, bekçilerin il ve ilçe merkezlerindeki en büyük 
meslekî âmiridir.» şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının, bekçi parası muafiyeti konusunda bir istisna hükmü getiren 38 nci maddesinin 2 ı\ei 
fıkrasının tatbikatta bir fayda sağlıyamıyacağı düşünülerek metinden çıkarılması uygun görül
müştür. " . 

Tasarının 38 nci maddesinden sonra ve 39 ncumaddesinden evvel «Dördüncü bölüm - Ceza hü
kümleri» başlığının konulması uygun görülmüştür. 

Tasarının 39 neu maddesindeki «Suçun mahiyetine göre» tâbiri, tatbikatta tabiî bir hali işa
ret etmekte olduğundan fazla görülerek metinden çıkarılmış ve aynı maddenin son fıkrasının 
dahi, bedel tazmininin diğer kanuni yollarla, da sağlanabileceği göz önüne alınarak bu, konuda 
yeni bir durumun ihdası uygun mütalâa edilmediğinden metinden çıkarılması uygun görülerek bu 
madde «Be'kçd teşkilâtına adıdolup, kendisine teslim edilmiş bulunan araç, gereç, teçhizat ve 
e§yayı zayi, tahrip ve temellük edenler veya bunları tahsis olundukları mahal ve maksat dışın
da kullananlar, kullanılmasına sebebolanlar veya. emir veremler hakkında Türk Ceza Kanununun, 
Devlet malları aleyhine işlenen suçlar ile ilgili maddeleri uygulanır.:» Şeklinde değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. . . . . . . 

Tasarının 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 
Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının^ 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrası, bekçi bütçesi ile ilgili olarak diğer maddeler

de komisyonumuzca yapılan değişikliklere uygunluğu sağlamak maksadiyle «Bekçi teşkilâtı ve 
mensuplarının araç,' gereç, malzeme ve teçhizatı ile kıyafet masrafları özel idare bütçesine 
ek bekçi bütçesinden karşılanır.» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 45 nci maddesinde yer alan ve tasarınım muhtelif hükümlerinin uygulanması ba
kımından gerekli yönetmeliklerin hazırlanması konusunda verilen kanuni müsaadeyi gösteren 
bir ay müddet az bulunmuş ve madde «Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç. ay içinde yürürlüğe konur» şeklinde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrarasmda, bekçi bütçesinin özel idare bütçesine ek 

olarak hazırlanması esasına göre komisyonumuzca diğer maddelerde yapılan değişikliklere mu
vazi olarak değiştirme yapılmış ve bahis konusu fıkra «25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk etmiş 
bekçi ücretleri ve bakayası da 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
göre il özel idarelerince tahsil edilir ve ek bekçi teşkilâtı bütçesine irat kaydolunur.» şeklinde düzel
tilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Kuruluna» tâbirinin «Kurulunca» şek

linde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
Tasarınım geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya, 1330 tarihli Çarşı ve mahallât bekçileri hakkında Kanuna göre halen çalıştırılmakta 

olan bekçilerin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği 25 4 . 1966 tarihinden 
bu tasarının kanumiyet kesbedip yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçecek zamıam içündle aylıklar, Özlük 
ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre tanınmış olan haklar bakımından her hangi bir şekilde mağdu-
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riyetlerini önlemek gayesiyle aşağıdaki geçici 7 nci maddenin eklenmesi uygun görülerek kabul edil
miştir. 

«Geçici Madde 7. — Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı mensuplarının aylıkları ve her türlü 
özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre iktisabettikleri bilcümle haklar, 
24 . 4 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam eder. 

Yukarıdaki fıkrada zikredilen haklara ait intibaklar 24 . 4 . 1966 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yapılır.» 

Tasarının 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarınım 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara Milletvekili 

O. Eren 

Başkan V. 
Ankara Milletvekili 

K. Yılmaz 

Sözcü 
Burdur Milletvekili 

F. Kırbaşlı 

Üye 
Ankara Milletvekili 

//. T. Toker 

Üye 
Sivas Milletvekili 

G. Sakarya 

Üye Üye 
Çorum Milletvekili! Gaziantep Milletvekili 

Malî hükümlere mtitaallik söz hakkım mahfuzdur. M. Uygur 
Diğer maddeleri değiştirilen ve değiştirilmiyen 

şekilleriyle aynen kabul etmiş bulunuyorum. 
N. Yücer 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — 11 hudutları içinddki beldeler
de çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı kurulur. 

Bu teşkilât bekçi adayı ve bekçiden teşek
kül eder. 

Bu teşkilâta ait kadrolarla gelir ve giderler 
il özel idare bütçesi ile tesbit edilir ve her tür
lü bütçe işlemleri usulüne göre bu idarelerce 
yürütülür. 

MADDE 2. — Çarşı ve mahalle bekçi teşki
lâtı, en büyük mülkiye âmirinin emrinde, genel 
zabıtaya yardımcı, silâhlı bir kuruluştur. 

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

MADDE 3. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görevleri şunlardır: 

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

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldır
ma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakala
mak, 

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

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahi
yetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkların ya
pılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelin
ceye kadar önleyici tedbirleri almak, 

4. Adlî kolluk işleriyle ilgili vakalarda de
lillerin kaybolmamasmı sağlıyan muhafaza ted
birlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görev
lerinin ifasında halkın yardımından da fayda
lanabilirler.) 

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yö
nünden görevleri: 

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

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — İl dâhilinde belediye hudut
ları içinde çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı kuru
lur. 

Bu teşkilât bekçi adayı ve bekçiden teşek
kül eder. 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görevleri şunlardır : 

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

1. Bir kimsenin can, mal ve îrzma saldır
ma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakala
mak, 

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

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahi
yetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkların ya
pılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri ge
linceye kadar önleyici tedbirleri almak, 

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

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yö
nünden görevleri : 

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satı
lan veya kullanılan yerleri, 
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b) Kumar oynanan genel ve herkese açi'k 
yerleri, 

c) Mıntaıkası dâhilinde gizli fuhuş yapan
ları, 

d)' Mmltakası dâhiline gelen misafir ve ya
bancıları, 

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

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

g)" Sokak, geçit ve meydanları tıkıyarak 
trafiğe manii olan taşıt ve araçlarını ve diğer 
'engelleri, : 

h)1 Yangın, deprem, su baskını gibi âfet 
ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, 

En kısa zamanda polis ve jandarma ve it
faiye teşkilâtına haber vermek ve önlenmesi 
gerekenleri önlemek, 

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkân, ma
ğaza, ev, motorlu araç gibi malların korunma
sında sahipleri tarafından noksan alınan ted
birleri tamaımlattınmaik, 

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işit
tikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hâdiseleri, 
•istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en 
yakın kollulk kuruluşuna bildirmek, 

4. Vazife saatleri içinde tabdidedilen mm-
talkasmı fasılasız surette dolaşmak. 

C) Mahalle salkinlerinin istirahat, sağlık 
ve selâmetini sağlamak bakımından görevleri: 

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

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

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs 
sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi ver-
ımek, 

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın 
veya âfet gibi önemli ve acele haller sebebiy
le, yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhi-
linde olanları öncelikle yerine getirmek, 

14 — 
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b) Kumar oynanan genel ve berkese açık 
yer] eri, 

c) Mıntakası dâhilinde gizli fuhuş, yapan
ları, 

d) Mıntakası dâhiline gelen misafir ve ya
bancıları, . . .. . 

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

f) Mevzuat ve. yetkili makamlarca tâyin 
edilen saatlerden sonra, her ne .şekilde olursa 
olsun, halkın, rahat ve huzurunu bozacak su
rette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapan
ları, 

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak 
trafiğe mâni olan taşıt ve araçlarını ve diğer en
gelleri, . . „ • • • • . • .: 

h) Yangın, deprem, su baskını gibi âfet ve 
tehlikelerle ilgili önbilgileri, ; . 

En kısa zamanda polis ve jandarma-ve itfa-: 
iye teşkilâtına haber Vermek ve önlenmesi -ge
rekenleri önlemek, 

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkân, mağa
za, ev, motorlu araç gibi malların •korunması ıı-: 

da, sahipleri tarafından noksan alman tedbir
leri tamamlattırmak, 

3. . Vazife saatleri içinde,gördükleri, işittik
leri, şüphe ettikleri şahsı veya hâdiseleri, isti-. 
rahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en ya-. 
kın kolluk kuruluşuna bildirmek, . 

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

O)- Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve 
selâmetini sağlamak bakımından görevi eri : 

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrıyan, dü-1 

şüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma 
muhtacolanlara yardım etmek, " •• •'->••' 

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

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sor-'. 
m ak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, 

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın ve
ya âfet gibi önemli ve acele haller, sebebiyle, 
yapılacak yardım isteklerinden. gücü dâhilinde 
olanları öncelikle yerine getirmek, 
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5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su 
baskını gibi âfetlerde mahalle sakinlerine der
hal bilgi venme'k, görevli ekipler gelinceye ka
dar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri al
mak, 

6. Kuduz hayvana Taslandığında mümkün 
ise bunları teoridederek zararlarını ortadan kal
dırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, 
bu suretle zararlarını 'ortadan kaldıramadığı 
takdirde itlaf etmek, 

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

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gi
bi âmme teslislerinde vâki arızaları, sokaklara 
süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve 
tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşu
na bildinmeık. 

MADDE 4. — Çalışma süreleri ve fazla me
sai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kal
mak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel 
olarak güneşin batışından doğuşuna kadar va
zife görürler. Güvenlik ile ilgili istisnai haller
de vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gün
düz de çalıştırılabilirler. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Özlük işleri 

MADDE 6. — Çarşı ve mahalle bekçisi ola
caklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şart
tır : 

A) Türk vatandaşı olmak, 
B) İlkokulu bitirmiş olmak, 
C) Askerlik ödevini bitirımiş olup 30 ya

şından yukarı olmamak, 
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir 

hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık ku-

GeçM Koımi&yonuın değiştirişi 

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

6. Kuduz hayvana Taslandığında mümkün 
ise bunları tecridederek zararlarını ortadan v 

kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar et
mek, bu suretle zararlarını ortadan kaldırama-. 
dığı takdirde itlaf etmek, 

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

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

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

MADDE 4 . — Çalışma süreleri ve fazla me
sai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kal
mak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel 
olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine 
kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu dü
zeni bakımından gecikmede sakınca bulunan 
fevkalâde hallerde vali ve kaymakamın vere
ceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun 
dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz ça
lıştırılamazlar. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

özlük işleri 

MADDE 6. — Çarşı ve mahalle bekçisi ola
caklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şart
tır : 

A) Türk vatandaşı1 olmak, 
B) İlkokulu bitirmiş olmak, 
C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşrn1-

dan yukarı olmamak, 
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir 

hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık ku-
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ruhi tarafından verilmiş raporlarla tevsik edil
miş olmak, 

E)' Boyu 1,65 M. den aşağı olmamak, 
F) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve

yahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihti
las, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye (kullanmak, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis 
cezasından hükümlü bulunmamak, 

G) Tünk toplum telâkkilerine göre kötü 
şöhretli tanınmamak, 

H) Kamu haklarından mahrum olmamak, 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile 
mahkûm bulunmamak. 

MADDE 7. — Bekçiliğe giriş sınavla olur. 
Sınav şekil ve usulleri içişleri Bakanlığın

ca düzenlememek bir yönetmelikle belirtilir. 

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

MADDE 9. — Çarşı ve mahalle bekçiliği
ne aday olarak atananlar ilk açılacak kursa 
gönderilirler. Bu kursu başarı ile bitirenlerden 
bir yılhk aday süresini dolduranların asalet
leri valilikçe tasdik olunur. Başarı gösteromi-
yenlerin ilişikleri kesilir. 

iki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde eh
liyeti sabit olanların asaleten tâyinleri yapılır 
ve bu gibiler ilk: açılacak kursa iştirak ettirilir. 

MADDE 10. — Kursların süresi 3 aydan 
fazla olamaz. 

Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esas
ları ile kursların açılma zamanı, yerleri, süresi 
ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve 
yevmiyeler içişleri Bakanlığınca düzenlenecek 
bir yönetmelik ile belirtilir. 

MADDE 11. — Bucaklarda görevli çarşı 
ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, 
kaymakam ikinci sicil âmiridir. 

İlçelerde görevli çarşı ve mahalle bekçileri
nin, en büyük meslekî âmiri birinci, kaymakam 
ikinci sicil âmiridir. 
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rulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edil
miş olmak, 

E) Boyu 1,65 m. den aşağı olmamak, 
F) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihti
las, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs 
veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı ha
pis cezasından hükümlü bulunmamak, 

G) Türk toplum telâkkilerine göre kötü 
şöhretli tanınmamak, 

H) Kamu haklarından mahrum olmamak, 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile 
mahkûm bulunmamak, 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde eh
liyeti sabit olanların asaletleri tasdik olunur. 
Ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettiri
lir. 

MADDE 10. — Kursların süresi 3 aydan 
fazla olamaz. 

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

MADDE 11. — Bucaklarda görevli çarşı ve 
mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kay
makam ikinci sicil âmiridir. 

ilçenin idari sınırları içerisinde görevli çar
şı ve mahalle bekçilerinin, en büyük meslekî 
âmiri birinci, kaymakam ikinci sicil âmiridir. 
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Merkez ilçelerinde görevli çarşı ve mahalle 
bekçilerinin görev aldığı birlik, karakol veya 
merkez âmiri birinci, en büyük meslek âmiri 
ikinci, kanaatlerde aykırılık halinde vali üçün
cü sicil âmiridir. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ile em
niyet müdürlüğünce tutulur. 

MADDE 12. — îl içindeki her beldede çalış
tırılacak çarşı ve mahalle bekçisinin miktarı en 
büyük mülkiye amirince tâyin ve bunlara veri
lecek aylık ücretin miktarı beldelerin özellikle
rine göre 250 liradan az, 800 liradan çok olma
mak üzere il genel meclislerince tesbit olunur. 

MADDE 13. — Bekçi Teşkilâtı mensupları
nın aylık ücret dereceleri il genel meclislerince 
tesbit olunur. Tâyin ve terfiler bu derecelere 
göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. 

Bir üst dereceye terfi edebilmek için bulun
duğu derecede fiilen üç yıl çalışmış ve olumlu 
sicil almış olmak, üst derecede açık kadro bulun
mak şarttır. 

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

MADDE 14. — Çarşı ve mahalle bekçilerin
den 15 yıla kadar hizmeti olanların 20, 15 yıldan 
fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı 
vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre veri
lir. 

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

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

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

Takdirname ve ikramiyeler, meslekî âmirin 
gerekçeli teklifi ve vali veya kaymakamın tas
vibi ile verilir. 

MADDE 16. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
60 yaşma kadar çalıştırılabilir. 
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Merkez ilçelerinde görevli çarşı ve mahalle 
bekçilerinin görev aldığı birlik karakol veya 
merkez âmiri birinci, en büyük meslek âmiri 
ikinci, kanaatlerde aykırılık halinde vali üçün
cü sicil âmiridir. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri il em
niyet müdürlüğünce tutulur. 

MADDE 12. — il hudutları içindeki her bel
dede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçileri
nin adedi en büyük mülkiye âmirinin teklifi ve 
bunlara verilecek aylık ücreti miktarı beldele
rin özelliklerine göre 250 liradan az, 800 lira
dan çok olmamak üzere il genel meclislerince1 

tesbit olunur. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
kamu hizmetlerini aksatacak şekilde işten bir
likte çekilemiyecekleri gibi, sendika kuramaz, 
kurulmuş sendikalara iştirak edemez ve grev 
yapamazlar. 

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

MADDE 19. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
vazifeleriyle ilgili olarak riayet etmeleri gere
ken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle belirtilir. 

Bunlar hakkında özel idare personeline uy
gulanan disiplin hükümleri uygulanır. • 

MADDE 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri, 
ipledikleri suçlardan dolayı atanma! arındaki 
usule göre işten çıkarılabilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 21. — 11 içindeki beldelerin tama
mına ait çarşı ve mahalle bekçileri kadroları ile 
bu teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına ait teklif
ler, ilçelerden gelecek isteklerle beldelerin özel
likleri de göz önünde bulundurularak Emniyet 
Müdürlüğünce hazırlanıp valilik kanali ile za
manında özel idareye intikal ettirilir. 

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

MADDE 23. — Bekçi Teşkilâtı ve munsup-
Jarı için alım, satım ve çeşitli harcamalar özel 
idarelerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütülür. 

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

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

Geçici Komiisyıonıın değiştirişi 

MADDE 17. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
işten birlikte veya kamu hizmetlerini aksatacak 
şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sen
dika kuramaz, kurulmuş sendikalara iştirak 
edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez, 
siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamazlar. 

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

MADDE 19. — Çarşı ve mahalle bekçileri
nin vazifeleriyle ilgili olarak riayet etmeleri ge
reken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlana
cak bir yönetmelikle belirtilir. 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensup
larına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. 

MADDE 20. — Çarşı ve mahalle bekçileri, 
işten çıkarılmalarını gerektiren bir suç işledik
leri takdirde atanma! arındaki usule göre işten 
çıkarılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. -— Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE .26. — Bekçi teşkilâtı gelir ve.gider
leri bıı nam ile aidolduğu tertiplerinde gösteri-
lir, . 

'MADDE 27; — İl özel idarelerinin, bekçi teş
kilâtı giderlerini karşılamak üzere, belde hudut
ları ..içerisindeki, meskenlerin şagili erinden, şa-
gili yoksa mâliklerinden alacakları bekçi parası 
ayda 20 lirayı aşamaz, ancak ticarethane ve iş
yerlerinden, bu yerlerin, emsali rayiç kiraları 
mükellefin malî durumu ve bekçi teşkilâtının 
ihtiyacı nazara alınmak suretiyle ayda 500, yıl
da 6 000 lirayı aşmamak üzere bekçi parası alı
nabilir. , . 

• Bu .kanunun uygulanmasında mesken, her 
şahıs veya ailenin ikamet ettiği bina veya bina 
İj.'Üürı^eridir. 

MADDE "28. — Mükelleflerden alınacak bek
çi paralarının tahakkukunda, teşkilâtın bulun
duğu belde, sınırı içindeki bilûmum meskenler 
ve işyerleri «dükkân, mağaza, yazıhane, mu
ayenehane, fabrika, atelye., ardiye, depo, ban
ka, otel, sinema, açık hava sineması, otopark ve 
emsalleriyle 4081 sayılı Kanun kapsamı dışında 
kalan bağ, bahçe bostan ve benzerleri» esas 
tutulur. 

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

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

MADDE 30. — Mesken ve işyerlerinin bek
çi parası, her yıl Ekim ayında, takdir ve tevzi 
komisyonları tarafından, mahallin mülkiye ami
rince verilecek 33 ncü maddede belirtilen lis
teler üzerine mahallen gerekli incelemeler ya
pılarak, mesken ve işyerlerinin emsali rayiç ki
raları, mâlik veya şagillerinin malî durumu ve 
mahallî özellikler göz önünde tutularak aylık 
ve yıllık olarak tevzi olunur. 

MADDE 31. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları vali veya kaymakam tara
fından özel idare memurları arasından tâyin 
edilecek bir memurun başkanlığında belediye 
meclisinden bir üye ile mahallesi muhtarından 

Geçici Komisyonıı/n değiştirişi 

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

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

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

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

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

Bina mâliki ile şaigülleri arasında yapılaı-
cak özel anlaşma hükümleri idareyi bağlamaz. 

MADDE 30. — Tasarının 30 mcu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları vali ve kaymakam tarafın
dan özel idare memurları arasından tâyin edi
lecek bir memurun başkanlığında belediye mec
lisinden bir üye ile mahallesi muhtanndan ve 
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ve bulunan yerlerde Ticaret Odasının bir üye
sinden teşekkül eder. 

Belediye meclisi ve Ticaret Odası kendi üye
leri arasından bu maksatla bir yıl süre için 
bir asil ve bir yedek üye seçerler. 

Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mül
kiye amirince ihtiyar heyetinden seçilecek bir 
üye komisyona katılır. 

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

Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret" 
verilir. Şu kadar ki, komisyon üyeleri 33 neü 
ve 34 ncü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi 
işini bir ay içinde bitirmekle yükümlüdürler. Bu 
süre içinde her hangi bir sebeple işini bitirmiyen 
komisyonun üyeleri en kısa zamanda işi tamam
lamaya mecbur olup bir aydan fazla süren çalış
maları için kendilerine günlük ücret ödenmez. 

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

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

MADDE 33. — Teşkilâtın meslekî âmirleri 
her yıl en geç Eylül ayının birinci günü bekçi 
parası tahakkukuna esas olacak mesken ve işyer
lerinin sokak ve kapı numaralarının, kiracıları
nın veya şagillerinin, bulunmadığı takdirde 
mâliklerinin ad ve soyadlarını ihtiva eden lis
teleri mahallin en büyük mülkiye âmirine tevdi 
ederler. 

Mahallî mülkîye âmirleri bu listeleri bir haf
ta içinde bekçi paralarını takdir ve tevzi komis
yonlarına verirler. 

Geçici Komisyonun değisştirişi 

bulunan yerlerde ticaret odasının bir üyesin
den teşekkül eder. 

Belediye meclisi ve ticaret odası kendi üye
leri arasından bu maksatla bir yıl süre için 
bir asil ve bir yedek üye seçerler. 

Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mül
kiye amirince ihtiyar heyetinden seçilecek bir 
üye komisyona katılır. 

il içindeki her beldenin takdir ve tevzi ko
misyonu üyelerine, bu beldelerin iktisadi ve 
sosyal özellikleri göz önünde bulundurulmak 
ve günde 25 liradan çok olmamak üzere veri
lecek ücret, il genel meclisi tarafından özel 
idare bütçesi ile tesbit edilir ve ilgili tertibime 
konur. 

Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret 
verilir. Şu kadar ki, komisyon üyeleri 33 ve 34 
neü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi işini 
âzami bir ay içinde bitirmekle yükümlüdürler. 
Bu süre içinde her hangi bir sebeple işini bitir
miyen komisyonun üyeleri en kısa zamanda işi 
tamamlamaya mecbur olup bir aydan fazla sü
ren çalışmalar için kendilerine günlük ücret 
ödenmez. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi ay
nen kabul edilmirtir. 
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Yılı içindeki değişiklikler için de süre kaydı 
aranmaksızın aynı usul uygulanır. 

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

MADDE 34. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları tarafından hazırlanacak 
takdir ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım 

.ayının birinci günü mükelleflerin görebilecek
leri yerlerde 15 gün müddetle asılmak sureti ile 
ilân olunur. Hân keyfiyeti ve yeri mûtat vası
talarla mükelleflere duyurulur. . 

tlân süresi içinde mükellefler, takdir ve tev
zi edilen bekçi paralarına, mahallin en büyük 
mülkiye âmirine verecekleri bir dilekçe ile iti
raz edebilirler. 

Bu itirazlar il veya ilçe idare kurullarmca ; 

âzami 15 gün içinde incelenerek karara bağla
nır. tdare kurullarının bu konuda verdikleri 
kararlar kesindir. 

MADDE 35. — îtirazm incelenmesi sonunda 
kesinleşmiş olan tahakkuklar özel idareye bil
dirilir. 

Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak 
hasılatın yılda dört taksitten fazla olmamak 
üzere taksit zamanlan, süreleri her ilin özellik
leri göz Önüne alınarak il genel meclislerince 
bütçe karan ile tesbit ve usulüne göre ilân 
olunur. 

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

MADDE 36. — Bekçi parası tahakkukun
da bu kanunun 38 nci maddesindeki istisnalar 
dışında muafiyet tanınmaz. 

MADDE 37. — Bütçedeki bekçi teşkilât 
hizmetleri için aynlmış ödeneğin tahakkuk 
memuru, bekçinin il ve ilçe merkezlerindeki 
en büyük meslekî âmiridir. 

MADDE 38. — 14 Temmuz 1931 gün ve 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinde belirtilen daimî muafiyete tabi bina
ların malik veya şagillerinden bekçi parası 
alınmaz. 

Genel ve katma bütçelere dâhil teşekkül ve 

Geçici Komİ!syonuı^, değiştirişi 

MADDE 34. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonlan tarafından hazırlanacak tak
dir ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım 
ayırım birinci günü mükelleflerin görebilecek
leri yerlerde 15 gün müddetle asılmak suretiyle 
ilân olunur, ilân keyfiyeti ve yeri mûtat vası
talarla mükelleflere duyurulur. 

Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına ya
pılacak itirazlarda özel idarelerin diğer vergi
lerindeki usul ve esaslar uygulanır. 

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

Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak 
tahsilâtm yılda 4 taksitten fazla, olmamak üze
re taksit zamanları, süreleri her ilin özellikleri 
göz önüne alınarak il genel meclislerince, bütçe 
karan ile tesbit ve usulüne göre ilân olunur. 

Bekçi paralannın tahsilinde 6183 sayılı 
Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanun1 hükümleri uygulanır. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Bekçi teşkilâtı hizmetleri ile 
ilgili her türlü harcamaların tahakkuk memu
ra, bekçilerin il ve il*çe merkezlerindeki en bü
yük meslekî âmiridir. 

MADDE 38. — 14 Temmuz 1931 gün ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinde belirtilen daimî muafiyete tabi binalann 
mâlik veya şagillerinden bekçi parası alınmaz, 
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müesseselerin kira ile oturdukları binaların sa
hipleri bekçi parası muafiyetinden istifade 
edemezler. 

MADDE 39. — Bekçi teşkilâtına aidolup., 
kendisine teslim edilmiş bulunan, araç, gereç, 
teçhkat ve eşyayı, zayi, tahrip veya temellük 
edenler veya bunları tahsis olundukları mahal 
ve maksat dışında kullananlar, kullanılmasına 
sebebolanlar veya emir verenler hakkında su
çun mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 
Devlet malları aleyhine işlenen suçlarla ilgili 
maddeleri uygulanır. Ayrıca il idare kurulu 
kararı ile müsebbiplerine bedelleri tanzim etti
rilir. 

MADDE 40. — Çarşı ve Mahalle Bekçi Teş
kilâtı mensupları, vazifelerinden mütevellit ve
ya bu vazifelerini ifa sırasında işledikleri suç
lardan dolayı Memurin Muhakemat Kanununa 
tabidirler. 

MADDE 41. — Çarşı ve Mahalle Bekçi Teş
kilâtı mensupları zabıta hizmet ve görevleri dı
şında, her ne suretle olursa olsun çalıştırıla
maz. . 

MADDE 42. — G-örevini ifa sırasında bek
çilere karşı suç işliyenler, genel zabıta mensup-
İarma karşı suç işliyenler gibi ceza görürler. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 43. — Bekçi teşkilâtı mensupları 
hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 tarihli 
Kanuna göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 
506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam 
eder. 

MADDE 44. — Bekçi teşkilâtı ve mensup
larının araç, gereç, malzeme ve teçhizatı ile kı-

M. Meclisi 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

MADDE 39. — Bekçi teşkilâtına aidolup, 
kendisine teslim edilmiş bulunan araç, gereç, 
teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip ve temellük eden-
ler veya bunları tahsis 'olunıdukliarı ıııahal ve 
maksat dışında kullananlar, kullanılmasına şe-
bcbol'anlar veya emir verenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun, Devlet malları aleyhine işle
nen suçlar ile ilgili maddeleri uygulanıl'. 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi ay, 
nem kabul edil .iy!ir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 43. — Tasarının 43 ııcü maddesi ay
nen1 kabul edilmiştir. "••'••• ""• 

MADDE 44. — Bekçi teşkilâtı ve mensup
ları mm araç, gereç, malzeme ve teçhizatı' ile kı-
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yafet masrafları özel idare bütçesinin bekçi gi
derleri bölümünden karşılanır. 

Bu hükmün uygulanma şekli ve tabanca 
ve mermilerin ve kıyafetin standardı İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte be
lirtilir. 

MADDE 45. — Bu kanunda sözü geçen yö
netmelikler kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç bir ay içinde yürürlüğe ko
nur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İntibak şekil ve esas
ları valinin veya görevlendireceği vali muavi
ninin başkanlığında emniyet müdürü, il jan
darma komutanı, özel idare müdürü ve il daimî 
'komisyon üyelerinden birinin katılması ile ku
rulacak bir kurul tarafından tesbit edilir ve 
uygulanmak üzere atamaya yetkili âmirlere 
bildirilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli Çar
şı ve mahallât bekçileri hakkındaki Kanuna gö
re çalıştırılan bekçilerden dört seneden fazla 
fasılasız hizmeti bulunanların bu kanunda be
lirtilen tahsil şartını haiz olmasalar dahi kesin 
olarak intibakları yapılır. 

Dört seneden az hizmeti bulunanlardan ilk
okul mezunu ve 60 yaşını geçmemiş olanların 
aday olarak intibakları yapılır ve bunlar hak
kında bu kanunun 9 ncu maddesi hükmü uy
gulanır. 

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce ya
pılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarhite Çarşı ve Mahallât Bekçi 
Teşkilâtına ait her türlü taşınır, taşınmaz mal
lar ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve 
taahhütler ve teçhizat, melbusat ve araçlar, 
bekçi hizmetlerinde kullanılmak kaydı ile il 
özel idarelerine devredilir. 

Geçici Kumi&yanufn değiştirişi 

yafet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi 
Imtçesinde'ir karşılanır. 

Bu hükmün uygulanma şekli ve tabanca ve 
mermilerin ve kıyafetin standardı İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belir
tilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici bi
linci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallât bekçi 
teşkilâtına ait her türlü taşınır, taşınmaz 
mallar ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve 
taahhütler ve teçhizat, melbusat ve araçlar, 
bekçi hizmetlerinde kullanılmak kaydivle il 
özel idarelerine devredilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 105) 



- 2 4 , 
Hükümetin teklifi I 

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk et- | 
miş bekçi ücretleri ve bakayası da 6183 sayılı j 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanuna göre il özel idarelerince tahsil edilir 
ve bekçi gelirleri bölümüne irat kaydolunur. 

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

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte belediye meclisleri toplan- | 
ti halinde değil ise takdir ve tevzi komisyonu
na seçilecek asil ve yedek belediye meclisi üye
leri belediye encümenince seçilir. 

Ticaret Odaları Meclisi toplantı halinde âfc* \ 
ğil ise, bu kuruldan seçilecek asil ve yedek 
üye Ticaret Odası üyeleri arasından oda yöne
tim kuruluna seçilir. | 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği yıla mahsus olmak üzere bekçi 
paraları tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar I 
bekçi teşkilâtı mensuplarına verilecek ücretler. 
mevcut bekçi paralan ile karşılanamazsa bilâ-
hara mahsubu yapılmak üzere il özel idarele
rince aylık ve ücret tertiplerinden ödenir. 

MADDE 46. — 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı 
ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanun yü- • 
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

Geçici Kamilsyonun değiştirici 

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk et
miş bekçi ücretleri ve bakayası da 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanuna göre il özel idarelerince tahsil edilir 
ve ek bekçi teşkilâtı bütçesine irat kaydolunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici dör
düncü maddesi ayınen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte belediye meclisleri top
lantı halinde değilse Takdir ve Tevzi Komis
yonuna seçilecek asil ve yedek belediye meclisi 
üyeleri belediye encümenince seçilir. 

TicarelrTJdaiarı meclisi toplantı halinde de
ğilse, bu kuruldan seçilecek asil ve yedek üye 
ticaret odası üyeleri arasımdan oda yönetim ku
rulunca seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici al
tıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Çarşı ve mahalle 
bekçi teşkilâtı mensuplarının aylıkları ve her 
türlü özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa göre iktisabettikleri bilcümle 
haklar, 24 . 4 . 1966 tarihinden bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam 
eder. 

Yukarıdaki fıkrada zikredilen haklara ait in
tibaklar 24 . 4 . 1966 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yapılır. 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Tasarımın 47 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 48. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri Bakanı yürütür. 

18 . 3 . 1966 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulf^tırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Tan. Babanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bügehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. JHnçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. B. 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En ve Ta. Kay. Bakanı 

1. Deriner 
Imıatr ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. 0. Avcı 

Geçici Komisyonum1 değiştİTİşi 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

)>&<( .«.. 
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