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da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Millet Meclisi Maliye, Sayıştay, 
Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/251, Cumhuriyet Senato
su 2/169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 96; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 764) 143 

3. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kında kanun tasarısı ile İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu tek
lifi ve İçişleri, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen beşer üyeden kurulu Ge
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Sayısı : 105) 143:173 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, 
Doğu - Batı yakınlaşması ve ekonomik v»î siyasi 
ilişkilerimizdeki gelişmeler konusunda bir de
meç vererek Manisa Milletvekili Mustafu Ok'un 
geçen birleşimde yaptığı konuşmayı cevaplandır
dı. 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar, tespit ve 
ilân edilen hububat fiyatları ışığı altında, Hü
kümetçe izlenmesi gereken hububat politikasını 
ve özellikle dış alımlar konusunda çiftçimiz 
aleyhine olan durumu açıklıyan bir konuşma 
yaptı. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'na. Ça
lışma Bakanı Ali Nali Erdem'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Polonya Halk Cumhuriyeti Meclis Divanı 
adına Millet Meclisi Başkanının Türk Parlâ
mentosundan bir kurulu bu yıl Ekim ayı içinde 
Poyonya'yı ziyarete çağıran mektubu okunarak 
tasvıbolundu ve çağrının kabul olunduğunun 
diplomatik yoldan bildirileceği açıklandı. 

Anîtara Milletvekili Hüspeyiin Balan'in, Ale
vîlik ve sünni'lik üzerinde cereyan eden olayları 
benimseressine küçümsedikleri iddiasiyle Başba
kan ve içişleri Bakanı haklarında Anayasanın 
89 r.cu maddesi uyarınca gensoru açılmasına 
dair önergesi okunarak, gündeme alınıp alınma
ması hususunun gelecek birleşimde oya sunula
cağı bildirildi. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
görüşülmesine 17 nci maddeden ve kalındığı yer
den 29 ncu maddeye kadar devam olundu. 

Hükümetin re^mî davetlisi olarak memleke
timize gelmiş olan Hindistan Turizm Bakanı Ek
selans Taleyar Han'ın görüşmeler sırasında Mec
lisi ziyareti dolayısiyle Başkanlıkça kendisine 
«Hoş geldiniz» denildi. 

20 Haziran 1966 Pazartesi günü saıt 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
Nurettin Ok S. Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Sürt 

Adil Yma 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekr*m özden'in, İstanbul'da, Sirkeci ile Üsküdar 
arasında bir teleferik yapılacağı haberine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/381) ' 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihtiyaç
larına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/382) 

Yazdı soru 

?.. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gen'in Müslümanlar arasına nifak sokmak ve 
milli birliği parçalamak istiyen nurculuk ve bu 
maksatla yayınlanan Nur Risaleleri hakkında 
vatandaşları aydınlatmak ve uyarmak için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/144) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka

nun tasarısı. (1/224) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 
2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunun, 1964 yılı faaliyet raporu ve bilan
çosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke

resi. (3/384) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonuna) 

3. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığının 1964 yılma ait bilanço, kâr ve 
zarar hesaplarının sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/385) (Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KATİPLER : Sadık Tekin Müftüoğ.u (Zonguldak), Adil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya-
.pılacaktır. Lütfen arkadaşların düğmelere bas
masını rica ederim. 

Yoklamaya iştirak etmiyen arkadaşların düğ

meye basmakta istical göstermelerini rica ede
ceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ekse

riyetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'deki Gebere barajından alınan sulama ücreti, 
Akkaya barajının yapılacağı yerlerin kamulaş
tırılması ve 506 sayılı Tapulama Kanununun ip

tali sonunda açıkta kalan memurların aylıkları 
konularındaki demeci ve Devlet Bakanı Refef 
Sezgin'in cevabı 
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KUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, seçim çevreme ait lokal bâzı mev
zuları yüksek huzurunuza getirmek zorunlulu
ğunda kaldığım için öızür dilerim. 

Mevzulardan bir tanesi; 25 sene evvel Niğde'
de yapılmış bulunan Gebere Barajının sulama 
Ücreti meselesidir, öteden beri bu sulama vazi
fesi belediye tarafından yapılır, ücreti de bele
diyece alınırdı. Bu defa yine belediye tarafından 
-yapılmakta, fakat araya Devlet Su işleri de gir
miş ve ayrıca Devlet Su İşleri de para istemek
tedir. Yani, vatandaş bir taraftan belediyeye 
isulama ücreti veriyor, diğer taraftan da dekar 
başına 18 lira gibi fahiş bir fiyatla Devlet Su 
İşleri tahakkuk yaptırmış, kendi kendine ilân 
etmiş, belediyeye astıkları ilânı, vatandaş, acaba 
bugün • belediyece ne ilân var diye bir düşünce 
ile gidip'oradaki ilânlara bakmadığı için görme
miş, bu şekilde kesbi katiyet etmiş, büyük bir yü
ksün altına girmiştir. Meselâ 100 dekar bahçesi 
olan bir vatandaş hem belediyeye sulama ücreti
ni verecek, hem de ayrıca dekar başına 18 lira 
D. S. t. ne aynı sulamadan dolayı para ödiye-
cektir. Hattâ bunların içlerinde hiç sulama yap
mamış olanlardan dahi istenmektedir. Hükümetin 
bu bapta dikkatini çekiyorum. Evvelâ,, bir koyun
dan iki post çıkarmak gibi acayip bir şey. Sani
yen, vatandaşlar alâkalılara müracaat ediyor, bu
nu ne yapacağız? Diyorlar. E!... Bu tahakkuk et
miş, ilân da edilmiş, katiyet kesbetmiş, o halde 
bunu vereceksiniz, sonra gidip mahkemeye müra
caat edeceksiniz geri alacaksınız... Muhterem ar
kadaşlarım, vatandaşları bu kadar müşkilâta koy
manın mânası yoktur. Bu memlekette huzuru, re
fahı getirmek yerine vatandaşa müşkilâtı, vatan
daşa eziyeti, vatandaşa-aylarca sürecek bir mah
kemenin yolunu göstermek doğru bir şey değil
dir. Tenkid kastiyle söylemiyorum, ama bir zühul 
oîduğür kanaatindeyim. Açık söylüyorum, Hükü
metin dikkatini çekiyorum, bu şekilde vatandaş
tan iki türlü para istemenin önüne geçsinler, ri-
ei ediyorum. Birinci ricam bu. 

İkincisi; yine Niğde ile Bor arasında yapıl
makta olan Akkaya mevkiindeki barajın isabet 
ettiği yerde yapılacak kamulaştırmaların vatan
daşa, 1965 Ağustos ayı içinde tekemmül ettirile
ceği teblıiğ edildiği halde, ancak 1966 nm Şubat 
ayında kıymetleri tesbit ettirilebilmiştir ve ha
len de hiçbir ödeme yapılmamıştır.. Vatandaş 
arazisinin istimlâk edildiği kanaatindedir. Bu 

yüzden ekip biçmemekte, ıtesahubedememekte, 
fakat, parasını da alıp, işleyip, yeni bir bahçe 
kurmak, yeni bir tesis vücuda getirmek imkânın
dan mahrum bırakılmış durumdadır. Bu duruma 
da nihayet verilmesini bilhassa Hükümetten ri
ca ediyorum. 

3 ncü arz etmek istediğim nokta; Tapulama 
Kanunu meselesidir; 

Muhterem arkadaşlar; 509 sayılı Tapulama 
Kanunu geçen devrede çıkmıştı, (biliyorsunuz ki, 
iptal edilmişti. Bu kanunla tâyin edilmiş olan 
Devlet memurları, Tapulama Kanunun iptali 
üzerine açığa alınmıştır. 

Şimdi; suçu, günahı yok, İstanbul'dan almı
şız bir memuru, tapulama müdürüsün veya tapu
lama bilmem nesisin diye Diyarbakır'a gönder
mişiz. Bir memur arkadaşımızın maaşı malûm ve 
mahdut, şimdi de açığa almışız. Neden? Kanun 
iptal edilmiş diye. Muhterem arkadaşlar; 509 
sayılı Kanun iptal edildi ama, bu kanunun yü
rürlükten kaldırıldığı 5602 sayılı Kanun var. Bu 
kanun 509 sayılı Kanunla iptal edildiği için, or
tadan kaldırılır kaldırılmaz, iptal edilir edilmez," 
5602 sayılı Tapulama Kanununun otomatikman, 
mani kalkınca memnu avdet eder kabilinden, yü
rürlüğe girmesini ve bu memurların da bir açık 
maaş ile bırakılması iktiza ederken, Niğde mın
tıkasında gördüğüm tapulama memurlarının ha
li hakikaten acıklı idi. Esasen maaşı yetişmiyen, 
esasen çoluk çocuğunu kutlayemut geçindiren bu 
insanların bir de açık maaşla iktifaya mecbur bı
rakılması hakikaten acıdır. Hükümetin ehemmi
yetle dikkatini çekerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve^ 
killeri; Niğde Milletvekili Sayın Ruhi Soyer Be
yefendinin üç konuya mütaallik gündem dışı ko
nuşmasına arzı cevabedeceğim. 

Evvelâ, 25 sene evvel yapılmış bulunan bir 
barajın sulama ücretinden bâzı ihtilâfların ta-
haddüs etmekte bulunduğunu ve vatandaşlara, 
hem belediyeye, hem de Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğüne para ödemek külfetinin tahmil edil
mekte bulunduğunu, bunun izalesi bakımından 
vâki müracaat üzerine de, iş kesinleşmiştir, bi
naenaleyh bunların tediyesinden sonra mahke
meye dâva açmak suretiyle istirdadı mümkün-
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dür, şeklindeki beyanları, ilgili Bakan arkadaşı
mızın vazifede bulunması itibariyle teferruatlı 
bir şekilde şu anda cevaplandırılacak bir soru 
olmamaktadır. Ancak Sayın Soyer'in bu konu
daki beyanları tetkik edilecektir; bu suretle 
vâki ikili bir ödeme bahis konusu olduğu tak
dirde, tabiatiyle vatandaşların lehine olanı ka
nun hükümleri çerçevesinde ihtiyar edilecektir. 
Ve ayrıca Yüce Meclise ve Sayın Soyer'e de 
neticesi takdim edilecektir. 

İkinci sorularına da aynı mahiyette cevabı
mı arz etmiş oluyorum. 

Üçüncü suallerine gelince; 509 sayılı Tapu
lama Kanununun iptali ile 12 Mayıs tarihinden 
itibaren Tapu Teşkilatındaki vazifelilerin açık 
maaşı aldığını ve bu suretle istihkaklarından 
noksan maaş aldıklarını bu memur vatandaşla
rın bu konuda mutazarrır bulunduğunu ifade 
buyurdular ve ilâve ettiler, dediler ki, bu kanun 
iptal edildiği cihetle otomatikman 5602 sayılı 
Kanunun yürülükte olması icabeder. Bu bir dü
şüncedir, ama filhal Tapu Kadastro Teşkilâtın
da vazifeli bulunan bütün memurların kadro
ları 509 sayılı Kanuna ilişkin cetvelle ihdas edi
len kadrolardır ve memurlar bu kanuna ilişkin 
cetvellere istinaden maaşlarını almaktadırlar 
5602 sayılı Kanunun kadro bakımından bir tat
bik kabiliyeti bahis oknusu değildir. 

Şunu da arz etmek isterim, bugün Türkiye'de 
açık maaşı alan Tapu Kadastro Teşkilâtında va
zifeli memur yoktur. Bütün memurlar 12 Mayıs 
tarihinden sonra, Maliye Bakanlığı ile vardığı
mız müşterek bir karar üzerine ittihaz edilen 
tebliğ ile maaşlarını tam olarak almaktadırlar. 
Bunun dışında Bakanlığımızda hiçbir bilgi mev
cut değildir. Tatbikatımız da Sayın Soyer'in 
ifade buyurduğu hususun aksinedir. Bu husu
su Yüce Meclise arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Ortaca'da Alevilik - Sünnilik üzerinde cereyan 
eden olayları ele alan gensoru önergesini yazılı 
soruya çevirdiğine dair demeci. (11/38) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan, Ortaca 
olayları dolayısiyle vermiş olduğunuz gensoru
nun geri alınması dolayısiyle, lüzum gördüğünüz 
açıklamada bulunmak üzere gündem dışı söz is
temiş bulunuyorsunuz. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Türk Milletinin içinde çırpındığı iki türlü 
büyük ıstırabı vardır. Birisi maddi ıstırapları, 
ikincisi mânevi ıstıraplarıdır. 

Maddi ıstıraplar kısaca : İşsizlik, pahalılık, 
bir iki kelime ile geçim sıkıntısıdır. 

Mânevi ıstıraplar ise zaman zaman hortlatı r 

lıp azdırılan ırk ayırımı, din ve -mezhep ayrımı
dır. • 

Türk Milletinin yönetimine talip olanlar bu 
iki türlü ıstıraba, doğru teşhis koyup yaralara 
isabetle neşter vuracak kabiliyet ve gnat ta de
ğillerse ameliyat masasında hastayı öldürcbilir,-
ler. Zira Türk Milleti bu ıstırapların yere yık
tığı ameliyat masasında bir hasta haline gelmiş
tir. Kocakarı ilâçları ile pratisyen doktorların 
reçeteleri ile ayağa kalkacak durumda değildir* 
Tecrübeli mütehassıslara ihtiyaç vardır.. 

Üzülerek arz edeyim ki, maddi yoklukların 
başı da mânevi yaraların cerehatlenmesi, sancir 
lar vermesinden ileri gelmektedir. Zira manen 
bir bütün halinde kuvvetli bünyeye sahip olmı-
yan milletler emniyet ve huzura kuvuşamazlar. 
Emniyet ve huzurun olmadığı yerde fakru zaru
ret vardır. Tıpkı hasta bir işçinin yaptığı işten 
hayır gelmiyeceği gibi. Kendi ıstıraplariylc ini 
uğraşsın, iş mi yapsın? İyi niyeti olsa da ağrı-: 
lan aman vermez ki. 

Şimdi Türk Milletinin mânevi ıstıraplarını 
düşünüyorum: Bu ıstırapların kaynağı ikidir. 
Biri ırk ayrımı bunun başında Türklük - Kürt
lük kompleksi geliyor. 

İkincisi : Din ve mezhep ayrımıdır. Bunun 
başında da Alevî - Sünni dâvası geliyor. Açıkça 
bunları ortaya koyacağım. 

Şimdi yine Diyanet İşleri Reisi beyanat ve
recek. «Bu memlekette Alevî yoktur ki dâvası 
olsun'». Başbalkan yine gürliyerek : «Türk Mil
letinin böyle bir hastalığı yoktur ki deva arı-
yalım.» 

İşte aziz arakdaşlarım hatanın büyüğü bura
dadır. ' -

Milletin ıstıraptan kıvrandığı sırada, hasta
lığına teşhis koyup ilâcını arıyacak yerde, sen
de bir şey yok deyip sırtına bir yumruk atılıyor. 
Bu tutum ve zihniyet ileri milletlerin 300 sene 
evvel tedavi ettiği ıstırapların Türkiye'de 20 nci 
asrın ikinci yarısında şiddetini artırmasına «ebe* 
bulmaktadır. ••'•'.-"•'. 
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Şimdi rica ediyorum: Kabul ediniz Türki
ye'de hem Türk - Kürt ayrımı vardır, hem de 
Alevî - Sünni ayırımı vardır. Bunu kabul edi
niz geliniz bu yaraya beraberce teşhis koyalım; 
beraberce ilâcını bulalım. 

Eğer Başbakan Türkiye'de Alevî - Sünni me
selesi yoktur sözünde ısrar ederse, eğer İçişleri 
Bakanı vukua gelen olayları süratle ve adaletle 
önleme istikametinde kesin tedbirler alacak yer
de bunları olmamış göstermek suretiyle örtbas 
etmeye kalkarsa gensoru önergeleri verilecek
tir. 

Hükümet buyursun izahat versin, teminat 
versin. 

Olaylar asılsız ve haberler yalan ise millî bü
tünlüğümüzü ilgilendiren böyle hassas bir mese
lede asılsız ve yalan haber yayan matbuat hak
kında ne gibi işlem yapılmıştır. 

Olayların basit bir arazi ihtilâfında düğüm
lendiği ifade edilmektedir. Arazi ihtilâfının 
çözümlenmesi için köylülerin baskına uğratıl
ması yollarının bozulması, köprünün yıkılması 
icabetmez. Sabah akşam kadınlı erkekli vatan
daşların elde silâh nöbet beklemesi icabetmez. 
Arazi ihtilâfı cana kıymayı, namusa tecavüzü 
icabettirmez. Bu memlekette Hükümet vardır. 
kanunlar vardır, mahkemeler âdil hâkimler var
dır. 

Hükümet, bir arazi ihtilâfını çözümlemekten 
âciz midir? 

Muhterem arkadaşlarım 1 
Hükümetin ortada mevcut cereyan etmiş vo 

etmekte olan olaylara bir teşhis koyması gerek
mektedir. 

Bu suretle gerekli tedbirleri alacağını ifade 
buyurması çok yerinde olacaktır. 

Bir hâdise politika yönünden muhalefet tara
fından istismar edilebilir, bu suretle olduğundan 
büyük gösterilebilir. Hükümetin vo Başbaka
nın muhalefete bu fırsatı vermemek için tutacağı 
yol, hâdiseleri inkâr etmek değildir. Hükümet 
idare edenlerin millî meselelerde gerçekçi olma
sı yönünden hicolmazsa meseleyi küçültülmüş 
şekli ile kabul etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
5 Haziran seçimlerinde iktidar partisi «Mu

halefet bizi çalıştırmıyor» diye millete dert ya
nıyordu. Sebebolarak da Meclis Başkanlığına 
verilen gensoru önergelerini ortaya koyuyordu. 
Muhalefetin başlıca şikâyeti ise, Seçim Kanunu

nun öne alınması ve milletvekillerinin konuşma 
süresinin 5 dakikaya indirilmesi noktasında top
lanıyordu. 

Seçimlerden sonra Sayın Meclis Başkanı Fer-
ruh Bozbeyli ferasetli bir idare ile partileri bir 
noktada anlaşmaya götürebildi. Bu anlaşmaya 
göre Seçim Kanunu ve gensoru önergeleri ilgi
lilerce geri alındı. Milletin özlemle beklediği 
kanunlar sıra ile görüşülmeye başlandı. Bence 
5 Haziran kısmî Senato seçimlerinin temin ettiği 
en büyük fayda bu neticedir. Bütün arkadaş
larımın bu fikrime katılacaklarına hiç şüphem 
yoktur. 

Ancak millî birliğimizi en hassas yerinden 
yaralıyan ve millet arasında karşılıklı sevgi, 
saygı ve kardeşlik duygularının gevşemesine yol 
açan, Ortaca hâdiselerinin gazetelerde yayın
lanan haber ve resimleri çileden çıkmamız için 
fazla gelmiştir. Alevî - Sünni ayrımını körükli-
yen, milleti mânevi ve dinî inançlariyle yere yık
maya matuf bu davranışlar karşısında, susmak 
yapabileceğimiz hartketlerden değildir. Grup 
kararı ve parti görüşü kayıtlarını tanımıyarak 
malûm gensoru önergemi verdim. Daha evvel 
talebettiğim gündem dışı konuşmaya Sayın Boz
beyli izin verseydi belki bu gensoruya lüzum kal
mazdı. 

Önergem Mecliste okunduktan sonra, Hükü
metin, Adalet Partisinin Meclis Başkanının ve 
Sayın Osman Bölükbaşı'nın bugünkü bahar ha
vasını bozacağı yolunda izhar ettikleri endişe 
karşısında yine millet yararına olacağı kanisiy
le gensoru önergemi geri alıp Sayın Başbakanın 
yazılı olarak cevaplanması isteği ile aynı mealde 
bir soru önergesi vermiş bulunuyorum. 

İçinizde bu hareketimi tenkid edenler bulu
nabilir. Ben kendime düşeni yaptım. Her mil
letvekilinin gensoru önergesi vermeye yetkisi 
vardır. Sırayı tenkid edenlere bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözümü bitiriyorum: İsteklerim vardır: Bir

çok olayların altında yatan gerçekler dile geti
rilmeden de i'z'anlı kişiler tarafından anlaşılabi
lir. Arife tarif gerekeni ez, diye bir söz vardır. 

Hükümet görevini ve mesuliyetini anlamalı
dır. İşte isteklerim. 

1. Muğla valisinin derhal merkeze alınma
sını istiyorum. (A. P. sıralarından bravo ses
leri) 

~ 140 — 



M. Meclisi B : 99 20 . 6 . 196G O : 1 

2. Diyanet işleri Reisinin derhal değiştiril
mesini istiyorum. (A. P. sıralarından bravo ses
leri) 

3. Kadro dışı din adamlarının faaliyetleri
nin durdurulmasını istiyorum. 

4. Kadrolu din adamlarının Hükümetin si
yasetine uygun davranışlar içine girmelerinin 
teminini istiyorum. 

Bu isteklerimi Adalet Partisi Hükümetinden 
ehemmiyetle talebederim. Allahm adı, ile, gö
nül açıklığı ile, birlik ve beraberlik içinde kar-
şılklı sevgi saygı ve kardeşlik duyguları ile dolu 
olarak haykırıyorum: Ben Türküm «Ne mutlu 
Türküm diyene». Hürmetle selâmlarım. (Muha
lefet sıralarından alkışlar.) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucunun, 
Konya'dahi yol, su ve elektrik müdürlüklerinde 
çalışan işçileri greve zorhyan sebeplere çare bulu
namaması yüzünden yıllardır yol, su ve enerji 
bekliyen köylerin acıklı durumiyle ilgili demeci 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, Konya'da 
devam etmekte olan grev hakkında müstacel be
yanda bulunmak üzere söz istemiş bulunuyorsu
nuz. Çok kısa olmak üzere rica ederim. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan. değerli milletvekilleri arkadaşlarım, 12 
günden beri Konya ilinin köy yollarını ya
pacak makinalar garaja çekilmiş boşu boşuna 
beklemekte, köv elektriği ve köy iem? suyu 
bekliyen 1 040 köy boşa beklemektedir. Çün
kü Konya'da Yol, Su, Elektrik Müdürlüğünde 
çalışan bütün işçiler grev halindedirler. 

Konya'nın 1 040 kövünün yo7a, suva. elektri
ğe kavuşma için faaliyete sahne olacakı gün
ler esasen mahdut yaz günleridir. Çalışma 
mevsimi sona erdikten sonra esasen hiçbir şev 
yapılamamaktadır. Bu yönden, dışarıdan bü
yük dövizlerle satmalınmış makinalarm, 
bile bile garajda hapsedilmesi iç sızlatıcıdır. 
Konya'nın bu acıklı durumu çok üzücüdür 
arkadaşlar. 

Konya ili, İsviçre'den, Belçika'dan, Holân-
da'dan, İsrail'den kat bekat geniştir. Başka 
milletler Konya'dan daha dar ,kürük ve kısır 
toprak parçalarında, dünyaya örnek olan me
deniyetler kurmuşken bizim durumumuz, acı
dan da ötedir. Kendi ülkemiz olan topraklara, 
sömürülen, tahakküm edilen fakat hizmet edil-

miyen bir yer olarak bakan Osmanlı idare 
zihniyetimizin bir eseridir. 

İlgili Bakanlık Konya'yı ele alırken bir hiz
met yapılabilip yapılabilmiyeceğinı dahi hesa-
betmektedir. Arazi genişliği, köy sayısı, na
zara alınmadan Köy İşleri Bakanlığından her 
vilâyet başına ayrılan bir para Konya'nın da 
bu ihtiyacına gönderilmekte, bu para ise Kon
ya V.n kıraç topraklarında hiçbir hizmete yet
inmektedir. Köy İşleri Bakanlığından gönde
rilen bu para geçen sene ancak işçi ücretlerini 
karşılamaya yetmiştir. 

Bugün bütün hizmetleri durdurmuş olan me
selenin sorumluluğu çok yönlüdür. 

Sandika bütün işçileri için senelik 426 000 
lira zam istediğini, halbuki 76 vasıtanın bir 
günlük çalışmamasının zararının 25 000 lira 
ve bir aylık zararının ise 750 0C0 lira oldu
ğun1; ileri sürmektedir. Bu sadece yabancı 
diyarlardan dövizle alınan makinalarm hap
sedilmesinden doğduğu ileri sürülen zarar
dır. 

Faaliyetin tatilinden doğan zarar, hiçbir 
köye hiçbir hizmet yapılmamasmdan doğan za
rar nedir? Konya'nın 1 040 köyünün ihmal edil
mişliğinden doğan zarar nedir? 

Grevi ve başlatılışını incelersek, meselenin 
üzerinde ciddiyetle durulmadığını görürüz. 
İşveren olarak Konya vilâyeti ve Köy İşleri 
Bakanlığı meselenin üzerinde titizlikle dur
mamışlardır. Grevin önlenmesi, makinalarm 
hapsedilmemesi için elden gelen her şey yapıl
mamıştır. 

Hükümetin ileri gelenleri ve bizzat Başba
kan, meseleye vakıf oldukları halde, üzerine 
edilmemişlerdir. Taraflar arasında doŞru dü
rüst bir arabuluculuk teşebbüsünde dahi bu
lunulmuş değildir. Bu haliyle grevin daha haf
talarca ve aylarca sürmesi beklen1^ekted"r. .Çün
kü ehemmiyette alınmış değildir. Meydana 
gelen zararın büyüklüğü önemsenmemektedir. 

Neticede olan zavallı Konya köylerine ol
makta, senelerden beri yol ve su bekliyen köy
ler, bu seneyi de böyle bir keyfiliğin kurbanı 
olarak bekliyerek geçirmeye mahkûm edilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Meseleyi hepinizin bilginize arz eder saygıla
rımı sr narım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündemi
mizin sunuşlar kısmına geçiyoruz. 
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4. •— Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Alevîlik ve Sünnilik üzerinde cereyan eden olay
ları benimsercesine küçümsedikleri iddiasiyle 
Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılma
sına dair önergesi (11/38) 

BAŞKAN — Bu önergenin geriverilmesi hak
kındaki önergeyi okutuyorum efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, iki gün önce gündem dışı söz 
istemiştim, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ile
ride telâfi edilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
17 . 6 . 1966 gün ve 98 nci Birleşimde oku

nan gensoru önergemi aynı mahiyette bir yazılı 
soru önergesi verdiğimden geri alıyorum. Gün
demden çıkarılmasını arz ve rica ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 
ÎRSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, Meclisin kararı olmadan geri veremezsiniz. 
BAŞKAN — Rica ederim Riyaset Divanı Ma

kamı vazifesini bilir. Lütfen yerinize oturun 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hatırlatmak 
bizim vazifemizdir efendim. 

BAŞKAN — Oya sunulup sunulmıyacağını 
biz biliriz. Zatıâliniz Meclisi yerinizden idare 
edecek değilsiniz efendim. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — S i z e hatır
latmak da bizim vazifemizdir. 

BAŞKAN — Hâlâ konuşuyorsunuz, lütfen 
oturun efendim. 

5. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun 1964 faaliyet raporu ile murakıp
lar raporu ve bilançosunun geri gönderilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/386) 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Devlet Teşek
külleri ile ilgili bir geri isteme tezkeresi var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 5 . 1965 tarihli ve 32-1/2046 sayılı ya

zımızla sunulmuş bulunan Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumunun 1964 yılı faali
yet raporu ile murakıplar raporu ve bilanço

sunun geri gönderilmesine müsaade buyurul-
masmı rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/387) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlara izin verilmesi 
hakkında Başkanlık Divanı kararı vardır, oku
tuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 16 . 6 . 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 
Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 4,5 ay has

talığına binaen, 9 . 3 . 1966 tarihinden itibaren. 
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlü, 2 ay 

hastalığına binaen, 10 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Ali Fuad Başgil, 1 ay 
hastalığına binaen, 9 . 5 . 1966 tarihinden iti
baren. 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 10 gün 
hastalığına binaen, 9 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş, 12 gün 
mazeretine binaen, 4 . 7 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunuyorum. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 4,5 ay has
talığına binaen, 9 . 3 . 1906 tarihinden itibaren. 

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

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlü, 2 ay 
hastalığına binaen, 10 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren. 

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

istanbul Milletvekili Ali Fuad Başıgil, 1 ay 
hastalığına binaen, 9 . 5 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
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İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 10 gün 
hastalığına binaen, 9 . 6 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş, 12 gün 
mazeretine binaen, 4 . 7 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

7, — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'na ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/388) 

(BAŞKAN — İki ayı tecavüz etmiş olan izin
li arkadaşımıza maaşının verilebilmesi Yüksek 
Kurulunuzun tasdiki ile mümkün olacaktır. 
Okutup oylarınıza arz edeceğim efendim. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku-

5. — GÖRÜŞ 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/178; Cumhuriyet Senatosu 
1/609) (Millet Meclisi S. Sayısı : 109; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 770) (Millet Meclisi 1 nci 
Dönem S. Sayısı : 1031) 

2. — Millet Meclisi îdare Âmirlerinin Sayış
tay Kanunu teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet 3Ieclisi Ma
liye, Sayıştay, Anayasa ve Plân komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/251, Cumhuriyet Senatosu 
2/169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 96; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 764) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anaya
samızın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası hak-

rulun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yü
ce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

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

8. — Bir toplantı yüında iki aydan fazla izin 
alan Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'a ödene
ğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/389) 

BAŞKAN — Bir tane daha var, onu da oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılm'da iki 

aydan fazla izin alan Yozgat Milletvekili Ce
lâl Sungur'a ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
'• yenler... Kabul edilmiştir. 

İÜLEN İŞLER 

'kında Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca 
hazırlanan ve Genel Kurulun 13 . 6 . 1966 ta
rihli 96 ncı Birleşiminde tasvibe iktiran eden 
raporu muvacehesinde bugünkü gündemimizin, 
tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler kıs
mında yer alan Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel kanunu tasarısı ile Sayıştay kanunu teklifi
nin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süre
leri geçmiş olduğundan gerek tasarı ve gerekse 
teklif metinlerinin bugünkü tarihle Millet Mec
lisince kabul edilmiş şekliyle kanunlaşmış oldu
ğunu Genel Kurula arz ederim. 

3. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 2/141) 
(S. Sayısı : 105) (1) 

(1) 105 S. Sayılı basmayazı 26 .4 .1966 ta
rihli 85 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim tasarının müzakeresi
ne geçiyoruz. 29 ncu maddenin görüşülmesinde 
kalmıştık. Bu hususta söz sırası Sayın Orhan 
Bir git'indir. 

ORHAN BİRGIT (istanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Sami Binicioğlu? Yok. Sayın Kemal 
Şen soy, buyurun, efendim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan 
muhterem milletvekilleri, geçen oturumda 29 
LCU madde hakkında söz alan Sayın Nihat Diler 
bu madde metninde mevcut «şagil» kelimesinin 
bu madde metninden çıkarılması lüzum ve za
ruretine işaret ettiler ve esbabı mucibe olarak 
da «şagil» kelimesinin bir haksızlığı ifade ede
ceğini ve bu «şagil» kelimesi madde metninde 
mevcudoldukça bu maddenin âdeta haksız yöre 
hareket eden bir şahsı himaye ettiği mânasını 
tazammun ettiğini ileri sürdüler. Bu fikre ve 
mütalâaya iştirak etmek mümkün değildir. Çün
kü bir mesken veya iş yeri şu şekillerde bulu
nabilir. Meskenin veya iş yerinin hukukan sahi
bi bulunan şahıs bu mesken veya iş yerindedir. 
O takdirde bekçi parası bu şahıstan alınacak
tır. İkinci ihtimal; mal sahibi kiraya vermiştir 
ve yine maddeden anlaşıldığı veçhile, bekçi pa
rası kiracıdan alınacaktır. O zaman üçüncü bir 
ihtimal mevcuttur, bu ihtimal de bu binanın bir 
şahıs tarafından işgal edilmiş olması keyfiyeti
dir. Bu işgal haklı ve hukukî bir sebebe istiTia-
dedebileccği gibi, fuzuli bir işgal de olabilir. 
Bu işgal ister haklı ve hukukî bir sebebe istina-
detsin, isterse o mesken ve iş j^erini işgal eden 
»şahıs fuzuli şagil durumunda olsun, bu takdir
de bekçi parası o şahıstan alınacaktır. Binaen
aleyh. «şagil» kelimesinin burada haksızlığı hi
maye maksadiyle kullanıldığı veyahutta «şagil» 
kelimesinin madde metninde mevcut tutulması 
halinde, haksız bir şahsın fiilî tasarrufta bulu
nan ve hukukî dayanağı bulunmıyan bir şah-
s:n himayesi bahis konusu olamaz. Yalnız muh
terem arkadaşlarım bu maddede zihnimize ta
kılan bir nokta vardır. Bekçi parasını vermekle 
mükellef olan şahıs «sair hallerde malikidir» di
yor. Sair halden ilk akla gelen binanın boş ol
ması keyfiyetidir. Veyahut bina tamir edilmek
tedir, veyahut natamamdır. Şu hale göre bu ah
valde bekçi parası mal sahibinden alınacaktır. 

.Muhterem arkadaşlar, bu «malik» kelimesi üze
rinde durmak mecburiyetindeyiz. Çünkü tatbi
katta bir gayrimenkulun, bir meskenin veya iş 
yerinin tapuda birden ziyade şahıslar adına 
kayıtlı bulunduğunu her zaman görüyoruz. Bu 
takdirde bir meskenin veya iş yerinn sahibi ol
duğunu iddia eden bir şahsın karşısına yine bu 
mesken veya iş yerinin sahibi olduğunu iddia 
eden başka bir şahıs çıkmışsa, ezcümle bu dâva 
mahkemeye intikal etmişse, bu takdirde mal sa
hibi kim olacaktır? Tatbikatta mükerrer tapu
lar, birbirine takaddüm eden bir kaç tane tapu
nun mevcudiyetini görmekteyiz. 

Bizim istirhamımız, «sair hallerde mâlikin
den alınacaktır» meselesi üzerinde komisyonun 
bir açıklama yapmasıdır. Düşününüz, (A) na
mına mukayyet bir gayrimenkul, aynı sicilde 
mukaddem veya muahharen (B) namına kayıtlı 
ise, bu takdirde parası kimden alınacaktır. Ka
naatimize göre, maddenin bu kısmına bir vuzuh 
vermek zarureti vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 29 ncu 
madde üzerinde 6 arkadaşımız konuşmuş bulu
nuyor. Başka söz istiyen olmadığından bu hu
susta verilmiş olan önergeleri sırasiyle okutaca
ğım. 

OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Önergeler okunmadan evvel mi 
söz istiyorsunuz? 

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

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Sayın milletvekilleri, 29 
ncu madde üzerinde söz almış olan bütün arka
daşlarımız aşağı - yukarı bu «şagil» kelimesi 
üzerinde durmuşlardır. Komisyonun bu kelime 
münasebetiyle açıklaması ve halihazırdaki bu 
kelimenin kullanılmış olduğu bütün mevzuat 
muvacehesinde durum şudur : Burada gaye; 
mükellefi tesbit etmektir. Bekçi parasını ödi-
yecek olan mükellefi tesbittir. Eğer, ister işyeri 
o?sun, ister mesken olsun ev sahibi içinde bulu
nuyorsa, gayet tabiî bunu ev sahibi ödiyecektir 
yani maliki. Ev sahibi bulunmuyor da kiraya 
verilmiş bulunuyorsa bunu kiracı ödiyecektir. 
Yok, «şagil» kelimesinden kastedilen her hangi 
bir fiilî işgal mevzuubahis ise, bunun haklı bir 
işgal veya haksız bir işgal olup olmadığına ba-
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lulmaksızın, bu fakti normativi olan, fiilî durum 
nazarı itibara alınarak, doğrudan doğruya «şa
gil» kelimesi ile vasıflandırdığımız o kimseden 
para tahsil edilecektir. Bu gayet açıktır, gayet 
nettir. Bunun, yani işgale tekabül eden hukukî 
durumun haklı veya haksız olması, bekçi teşki
lâtını bağlamaz, arkadaşlar. Orası ayrı bir me
seledir. Eğer böyle bir şey bahis mevzuu ise bu, 
sahibi ile şagili arasında mahkeme yolu ile ve
ya başka yolla halledilmesi lâzımgelen, bizim 
ötemizde olan bir meseledir. Burada mühim 
olan bekçiden istifade edendir. Bekçiden şagili 
istifade ediyorsa haklı veya haksız kendisinden 
para tahsil edilecek demektir. Yani karşımızda
ki mükellef de budur. Bunun haklı bir sebebe 
istinadetmesi veya başka sebepler aranması bu
rada münakaşayı mueibolacak bir cihet değil
dir. Fiilî işgal mevzuubahistir, kim işgal ediyor
sa ondan alınacak demektir. 

Hürmetlerimle. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sual sormak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bir dakika su

al sormak istiyorlar. 
Buyurun, efendim. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Biz «şagili» 

kelimesinin ifade etmiş olduğu mânada tama-
miyle müşterekiz. Tahmin ediyorum ki, yanlış 
bi; anlaşma oldu. Ben «şagili» kelimesinin mad
de metninde mevcut bulunması lâzımgeldiğini, 
bnnun hilâfında mütalâada bulunan arkadaşı-
v-m fikrine iştirak etmediğimi ifade etmek iste
dim. 

Bizim üzerinde durmak istediğimiz «sair 
hallerde mâlikidir» tâbiridir. Acaba tatbikatta 
bu mesele birtakım iltibaslara meydan verir mi 
vermez mi? Yani meskene birkaç malik çıkarsa 
o zsman ne yapacağız? Bu hususta aydınlatma
nızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Devamla) — Efendim, vaziyet şudur: 
Ya bu yer kiradadır, yahut bir şagil tarafın
dan işgal edilmiş durumdadır veyahut sahibi 
mevzuubahistir. Eğer sahipleri bilinemiyorsa 
şagili vardır, şagili bilinemiyorsa, kiracı var
dır. Sahiplerinden birini tesbit edebildiğimiz 
takdirde ne diyoruz biz? Şagil haklı veya hak
sız olabilir, diyoruz. Sahipleri de haklı veya 
haksız olabilir. Bunlardan birinden tahsil et

mek mecburiyetindeyiz. Yani öbür taraf, huku
kî cihet bizi alâkadar etmez. Bu haktan kim isti
fade ediyorsa onu arayıp bulmak mecburiyetin
deyiz. «Sair haller» demekten kasdımız, budur. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, ben 

«şagil» kelimesinin metinden çıkarılmasını şu 
sebepten istemiştim : 

Zorla bir gayrimenkulu işgal etmiş olan 
kimsenin bu işgal halini kanunun himayesine 
almak, hukukta ahlâkı reddetmek demektir. 
Halbuki hukuk kaidelerinin asgari ahlâkı ih
tiva etmesi gerekir. Bu sebepten dolayı zor ile 
işgal edilmiş bir gayrimenkulun işgalini, bekçi
ye para ödetmek suretiyle, kanunun himayesi
ne müstahak kılmak hukukun asgari ahlâk pren
sibini inkâr etmek mânasına gelir. Bu sebep
ten dolayı maddeden çıkarılmasını istemiştim. 
ikinci olarak, tatbikatta büyük güçlüklere sebe-
bolacaktır. Bu yönden de çıkarılmasını istemiş
tim. Önergemin bu yönden kabulünü istirham 
eder, teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

milletvekilleri, komisyon sözcüsü arkadaşımız 
burada gayrimenkul üzerindeki hukukî ihtilâf 
bizi alâkadar etmez, işgal eden bir şagil de ol
sa, haksız yere de işgal etmiş bulunsa, o ma
demki bekçiden istifade ediyor, o halde ondan 
bekçi parası tahsil edilmelidir, gibi bir man
tıkla ortaya çıktılar. Düşününüz, bir insan bir 
gayrimenkulu zorla işgal edecek, şagil mevkiin
de olacak, o gayrimenkulden istifade etti, o 
mahallenin bekçisi de onu bekledi, öyleyse bek
çi parasını vermelidir. Bu ne oluyor? Bir şa-
gilin işgal ettiği evi terk etmemesi için kanun
da bir esbabı mucibe buluyor. Kanunda bir 
madde ile himaye edilmiş oluyor. Yani hukuk
ta birtakım anlaşmazlıklara, bâzı kimselerin 
kendine mahsus bir kaçamak yolu bulup bâzı 
dâvaların, iştiraklerin sürüncemede kalmasına 
sebebolabilir. Şimdi, denilemez mi ki, kiracı
dan veya ev sahibinden alınacaktır. Sahibi veya 
kiracısı bulunamazsa ne olacak gibi bir mevzu 
ile karşılaştığımız takdirde, böyle 20 - 30 tane 
gayrimenkul varsa, ondan da bekçi parası tah
sil edilmemiş clur. Yani 20 - 30 tane ihtilaflı 
yerden bekçi parasını tahsil edeceğiz diye, ta
mamen haksız olan bâzı kimseleri haklı mev
kiine düşürecek, dâvalarda ihtilât yaratacak 
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bir hukukî müeyyidenin getirilmesi tamamen 
yanlıştır, hukuk düzenine aykırıdır. Bu ileride 
eemiyetin başına musallat olacak bir hüküm-
kümdür, bunun tadil edilmesinde fayda vardır. 
«Şagil» kelimesi çıkarılmalı, gayrimenkul sa
hibinden veya müstecirinden bekçi parası alın
malıdır, diğer taraf açık bırakılmalıdır. Mad
denin bu şekilde tadilini istirhab ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, vaziyet aydınlık ama bir defa 
artık iki noktai nazar hâsıl oldu, bunları açık-
lıyalım. 

Anayasa Mahkemesince Mahalle ve Çarşı 
Bekçileri Kanununun lâğvedilmesinin sebebi, hiz
met karşılığı olması keyfiyetinin açıkça bir ni
zama bağlanmamış olmasından doğar. Bekçi üc
reti hizmet karşılığı olan bir ücrettir. Hizmet 
binada oturan insana yapılır. Şagilden ücret al
mamak demek, şagili himaye gibi bir mâna ta
şır. Onun için şu hukukî müesseselere ayrı ayrı 
yerde verdiğimiz mânayı bir aydınlığa çıkara
lım. Bir adam bir dükkânda, bir gayrimenkul-
de oturuyorsa, o mahallenin veya çarşının bek
çisinin bekçi hizmetinden istifade ediyorsa, hu
kukî ve ekonomik sebeplerle hizmet karşılığı 
olan bu paranın ondan alınmasından daha tabiî 
bir netice olamaz. Hangi şekilde himaye ediyo
ruz biz şagili? Hayır efendim, bilâkis âmme 
hizmeti görüyoruz, hizmet karşılığı aldığımız 
ücreti o zattan da alıyoruz. Eğer kanunlarımız
da, bir adamın elinde bekçi makbuzu varsa bu 
adam bu bekçi makbuzu ile bir gayrimenku
lun hukuken- sahibidir, diye bir hüküm olsaydı 
arkadaşlara hak vermek mümkün olurdu. Böyle 
bir hüküm olmadığına göre, bekçi parası da 
mülkiyet veya icar hakkı temin etmediğine gö
re, bu bekçi ücretinden dolayı bu zat bilâkis hi
maye edilmekten mahrum kalır ki, kanunu 
bu itibarla müdafaa etmek yerindedir. Arkada
şım Nihat Diler hukuk prensiplerine çok bağlı
dır. Fakat zannederim ki, buradaki hukukun 
Şekline aidolan şeyle, bir hizmet karşılığı olan 
paranın karşılaştırılmasında belki yanıldı. Onun 
için rica ediyorum, eğer bunu bu hale getirirse
niz bilâkis şagili himaye etmiş olursunuz. Âmme 
hizmeti göreceğiz şagile, fakat ücret almıyaca-
ğız. Onun için komisyonun getirdiği metinde 

bir değişiklik yapılmasına lüzum olmadığı ka
naatindeyim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mad
denin müzakeresi hakkında kifayet takriri gel
miştir, okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
29 ncu madde üzerinde yeteri kadar konuşul

muştur, kifayeti müzakere arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etmi-

yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 
Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına. 
29 ncu maddenin kürsüden arz ve izah etti

ğim sebeplerle reddini arz ve teklif ederim, 
istanbul 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 nscu maddenin komisyon tarafından geri 

alınmasını arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Hasan Ünlü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 ncu maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve talebederim. 

Madde 29. — Bir mesken veya işyerinin bek
çi parası mükellefi, malikidir. 

Manisa 
Sami Binicioğlu 

ıSaym Başkanlığa 
29 ncu maddesindeki «şagil» tâbirinin ve 

maddenin ikinci fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık sırasiyle öner
geleri teker teker okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

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

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 
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(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün takriri 
tekrar okundu.) 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun tak

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

BAŞLıI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in takriri 
tekrar okundu.) 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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. 

BAŞKAN — 30 ncu madde hakkında, Sayın 
Nihat Diler, buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri 30 ncu maddede tesbit 
edilen Hükümde «Mesken ve işyerlerinin bekçi 
parası, her yıl Ekim ayında, takdir ve tevzi ko
rnişonları tarafından, mahallin mülkiye amirin
ce verilecek 33 ncü maddede belirtilen listeler 
üzerine mahallen gerekli incelemeler yapılarak, 
mesken, ve iş yerlerinin emsali rayiç kiraları, ma
lik veya şagillerinin malî durumu ve mahallî özel
likler göz önünde tutularak aylık ve yıllık olarak 
tevzi olunur.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şagilliğin hukukî 
mânası', işgal etmektir. Yani meşru bir hukukî 

sebebe dayanmaksızın bir kimsenin gidip her 
hangi bir gayrimenkulu işgal etmesi halidir. 
Şagi'llik durumu muvakkattir, devam edemez. 
Ya, meşru bir hukukî duruma inkılâbeder, ya
hut da şagilin fiilî durumuna nihayet1 verilir. 
Bu durum karşısında ileri sürülen, şagilin hu
kuken himayesi, bekçi parasını ödemek sure
tiyle, adeta şagillerinı himaye edilmesi fikri1 va
rit değildir. Çünkü şagilliğin cemiyetin içinde 
yapmış olduğu hareket, haksızlık, meydana ge
tirmiş olduğu huzursuzluk, meydana getireceği 
huzursuzluk bekçi parasını ödememek suretiyle 
yapmış olduğu huzursuzlukla kıyas edilirse bi
risi diğerinden çok vahîm bir durum meydana 
getirecektir, çok vahîm bir netice meydana ge
tirecektir, böyle vahîm bir neticeyi sadece bekçi 
parasının alınmaması gibi bir durumla mukaye
se edip; bekçi parasını vermiyor, binaenaleyh 
şagil bu şekilde himaye edilir, şeklindeki fikir 
bence mantıkî değildir. Bir haksızlığa hukukun 
meşru elbisesini giydirmek, doğrudan doğruya 
«hukuk, asgari ahlâktır» prensibini reddetmek 
mânasına gelir ve şagillik de arz ettiğim gibi, 
temadi edemez ve etmesine de imkân yoktur. 
Hukukî bir duruma, hukukî bir neticeye inkı-
lâbetmesi lâzımdır. Şagil Medeni Kanunun ta
nıdığı mânada meşru bir zilyed olabilir. Şagil 
yerine «meşru zilyed» ibaresini ikame etme'k da
ha doğrudur. Aksi halde «hukuk asgari1 ahlâk
tır» prensibini peşinen bu hükümlerle ortadan 
kaldırmış olacağız, hukuk nosyonunu inkâr et* 
miş olacağız. Ben bu yolda bir önerge verece
ğim. Kabul etmenizi istirham ediyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu, buyu
run efendim. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Muhterem Başkan, saym milletvekilleri, mü
zakeresini yaptığı'mız maddenin tatbikatta bâzı 
müşkülâtını düşündüğümden, komisyondan bâzı 
hususların aydınlatılmasını istirham ediyorum. 

Maddede, bekçi parasını verecek mükellefin 
bu parayı verirken takdir heyetine birtakım 
kıstaslar sunuyoruz. Birincisi; binanın kirası, 
ikincisi, malikin veya şagilin malî gücü, üçün
cüsü de; mahallin özellikleri'. Takdir komisyonu 
bu kıstasları nazarı itibara alarak takdirini 
kullanacaktır. Farzımuhal bir gayrimenkulde 
kiracı olarak oturan şahıs, o anda takdir heyeti 
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gelir de, kendi malî durumunu ve oturduğu bi
nanın kira durumunu nazarı itibara alarak mu
ayyen bir meblâğ takdir ettikten sonra, bu mü
kellef o evi terk ederse, yeni gelecek fakir bir 
mükellef veya daha zengin bir mükellefin bu 
bekçi ücretinin takdiri için komisyonun tekrar 
toplanması mı lâzımgelecektir? Çünkü bir di
ğer maddede, takdir komisyonları bir ayda va
zifelerini bitirirler ve dağılırlar, diyor. Binaen
aleyh, her zaman toplanması ve bunlara her za
man ücret verilmesi mümkün olacak mı? Yoksa 
ilk defa yapılan bu takdir keyfiyeti yıl sonuna 
kadar o eve girecek diğer mükellefleri bağlı
yacak mıdır? Komisyon bu ciheti açıklayıver-
sm. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar bu madde, henüz mahiyeti belli 
olmıyan, vergi mi, harç mı, ne olduğu belli ol-
mıyan ve vatandaştan alınacak paranın mat
rahını, yani vergici tabiriyle, maliye tabiriyle 
matrahını tesbit eden maddedir. Yani bu vergi 
veya harcın neyin üzerinden alınacağını göste
ren önemli bir maddedir. 

Şimdi, evvelemirde usul bakımından şu nok
tayı arz edeyim. 27 ve 28 nci maddeler, ki ko
misyon geri almıştır, bu maddeler burada konu
şulmadan bu maddenin de konuşulmaması lâ-
zımgelir. Kendi bakımımdan bir örnek vereyim, 
niçin bu böyledir. Meselâ bendeniz ifade ettim. 
altında Sayın Demirel'in imzası bulunan îdari 
Reform raporunda da belirtildiği gibi. vatan
daşa yeniden külfetler yükliyen yani bekçi pa
rası almak için bir teşkilât kuracaksınız, komis
yonlar kuracaksınız, komisyonlar gidecek, teker 
teker o yerleri gezecekler, mesken, meskenden 
gayri ve arazi olan yerleri gezecekler, takdir 
edecekler, bunlar asılacak, itiraz edilecek, ve 
saire... Bütün bunlar için hem birçok muamele 
yapılacak ve hem de bunların yerine getiril
mesi için yeni bir teşkilât düzenlenecek. Onun 
için îdari Reform Komisyonu haklı olarak de
miş ki, ya bunu doğrudan doğruya Devlete bağ
layın, yahut da bugün alınmakta olan vergiler 
var; arazi ve bina vergileri var, o arazi ve bina 
vergilerinde bunun karşılığını, yani bekçi para
sının karşılığını tutacak bir nisbetin ilâvesi su
retiyle hiç yeni bir muameleye girişmeksizin 
mevcut arazi ve bina vergilerini alan mekaniz

maya bunu bir kanun maddesiyle verin... O za
man böyle olduğu takdirde, tabiîdir ki, ne mü
kellef maddesinin tesbitine ihtiyacolacak, yani 
vergiyi kim ödiyecek, vergi neyin üzerinden alı
nacak, matrah neyin üzerinden alınacak, mad
desinin tesbitine ihtiyaç var, ne de komisyonla
rın teşkil ve terekküp tarzına ait maddeye ih
tiyacolacak. Bu bakımdan ilerde 27 ve 28 nci 
maddeler komisyondan geldiği zaman, ben kal
kıp da böyle bir iddiada bulunursam komis
yonun lütfen; efendim bu 29, 30, 31 nci mad
deler konuşulmuştur, artık Meclisin yapacağı 
bir iş yoktur, Meclisin İçtüzüğüne göre bu mad
deler kabul edildiğine göre, sizin verdiğiniz 
takrir de 27 nci maddede konuşulamaz, şeklin
deki itirazı ile böyle bir durumun içine girmek 
lâzımdır. 27 nci madde geldiği zaman bendeniz 
takdim edeceğim. Bunu esas itibariyle Devletin 
vermesine taraftarım. Ama Meclis buna iltifat 
eder etmez, bu Meclisin yüksek takdiridir ve 
hürmetkarım. Bundan gayri daha hafif bir şek
li olan - öbürkü kabul edilmediği için - bunun 
Arazi ve Bina Vergileri Kanununa bir nisbetle 
ilâvesi hakkındaki bir teklifimiz, bu maddele
rin kabul edilmiş olduğundan bahisle karşısına 
çıkılmaması lâzımgelir. Eğer komisyon, hayır 
çıkacağız diyorlarsa, o zaman bendeniz teklif 
ediyorum, bu vergilendirme ile ilgili, yahut 
hare almakla ilgili maddelerin sonuna kadar 
hiçbir şey konuşmıyalım, 27 nci madde geldiği 
zaman konuşalım. Yok bir mahzur görmüyor
larsa, bendeniz buna devam edeyim. Evvelâ usul 
bakımından bunu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarım so
ruyor, niçin sen bu Bekçiler Kanununda çıkıp 
konuşuyorsun, diyorlar. Asgari 20 milyon va
tandaşı ilgilendiren bir kanundur bu, arkadaş
lar. BJzim Meclisimizden geçen kanunlar bazan 
10 bin kişiyi ilgilendirir, bazan 50 kişiyi ilgi
lendirir, bazan bilemediniz meselâ bir Golir 
Vergisi Kanunu g3İdiği zaman 3,5 milyon kişiyi 
ilgilendirir. 

Bir Gelir Vergisi Kanunu 3,5 - 4 milyon ara
sında mükellefi ilgilendirir. Bu, yirmi milyona 
yakın Türk vatandaşını ilgilendiren önemli bir 
kanundur. Şimdi bu kanunda neden bu meka
nizmaların karşısındayız, karşısındayım? Şun
dan dolayı: Bugün memleketimizin gerçekleri
ni biliyoruz, halkımızın ıstıraplarını biliyoruz, 
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Hepimiz halkın arasından çıkmış, gelmiş insan
larız. Vatandaşa ne şekilde olursa olsun bir 
tahsildar göndermeniz veya bir takdir komis
yonu göndermeniz vatandaşın felâketidir. Onun 
için, bizim vergi ıslahatımızın gayesi, vatanda
şın ıstırabını, -Sayın Demirel de söylüyorlar, 
şüphesiz asgari müşterekler içinde, bu noktada 
birleşiyoruz, hakikaten hepimizin gayesi, o fa
kir ve dertli vatandaşın derdini azaltmaktır -
derdini azaltmak ise, bunu istiyorsak, mümkün 
olduğu kadar tahsildar, memur, takdir komis
yonu gibi müesseseleri onun yanma gönderme-
mek lâzımdır. Gittiği zaman ne oluyor? Gitti
ği zaman ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O 
oraya gittiği zaman ne gibi hâdisoJerin cereyan 
ettiğini hepimiz biliyoruz. Onun içindir ki, ver
gi sistemimizde yapılan en büyük ıslahat; be
yan üzerine verginin alınmasıdır. Yani Gelir 
Vergisi ve bâzı vergilerimizin bpyan üzerine 
alınması olmuştur. Artık gidip de bir memur 
takdir etmemiştir, kendisi beyan etmiştir, ken
di beyaniyle bağlanmıştır ve vatandaş da bun
dan büyük bir rahatlık duymuştur. Öyle ise, 
biz gerçekten halka sevgimizi anlatmak, halkı 
rahatlatmak, sözle değil, hepimiz rahatlataca
ğız iddiasındayız, ama halkı rahatlatmamız için, 
onun bu türlü ufak gibi gözüken işlerle tema
sını kesmemiz lâzım. Bu teması kestiğimiz za
man bu iş düzelir. Neden?.. Çünkü tatbikatta 
şöyle olur: Adam, şu getirdiğiniz 30 ncu mad-' 
dedeki matraha göre ne ödemesi lâzım; 5 lira 
ödemesi lâzım. Çok kere ona gidildiği zaman, 
arkadaş sen beş lira değil, -bu işten dolayı he
le bu 27 nci maddedeki âzami - asgari hadler 
meselesi kabul edilirse, Anayasanın 61 nci mad
desinde bahsi geçen malî gücü beş lira olan bir 
adama, tatbikat olarak söylüyorum, gidildiği 
zaman- arkadaş, sen 455 lira ödiyeceksin. Ne 
yapacağız bunu? Bunun kolayını bulacaksın. 
Kolayı nasıl olacak? 15 lira olacak bunun kola
yı. Evet bu hâdiseler cereyan etmektedir. Bun
ları inkâr etmek veya olurdu olmazdı müna
kaşası mümkün değil. Tabiîdir ki, Devleti yö
neten dürüst insanlar çoktur. Onun için Devlet 
ayakta durabiliyor. Fakat dürüst olmıyan in
sanların da olduğunu kabul buyurunuz. Bu dü
rüst olmıyan insanlar olduğu içindir ki, ceza 
kanunları var ve biz Meclis olarak bunları ya
kalamaya ve vatandaşı bu musibetlerden koru

maya çalışıyoruz. Şimdi dikkat buyurunuz, mi
salimde, aslında beş lira verecek adamdan, 455 
lira ile korkutulup 15 lira almıyor ve bu para 
da Devletin kasasına giriyor. Sayın Hocam 
Profesör Hirsch bundan yıllarca evvel, sizi 
anlıyamıyorum, demişti bana. Vapurla beraber 
gidiyorduk, arkadaşlık ediyorduk, sizi anlıya-
mıyorum, siz niçin memurlarınızın maaşlarını 
yükseltmezsiniz de halkın birtakım insanlara 
açıktan para vermesini mümkün kılarsınız? O 
parayı doğrudan doğruya vatandaş Devlete ver
se daha iyi olur, demişti. Açıkça bir büyük hu
kukçu böyle ifade etmişti. Şimdi bendenizin 
çırpınması ve arkadaşlarımın çırpınması budur. 
Biz bu teması temin ettiğimiz zaman, yani tak
dir komisyonları, tahsildar bu işin içine girdiği 
zaman, biz ne kadar burada tedbir alırsak ala
lım bunun altından çıkmamıza imkân olmıya-
caktır ve tekrar ediyorum, vatandaş vaktiyle 
yol parasından nasıl bizar olmuş ise, 20 milyo
na yakın vatandaş bizar olacaktır ve bunun 
sorumluluğu, başta iktidar olmak üzere bize de 
racidir. Yalnız siz değil, biz de vazifelerimizi 
iyi yapmadığımız için bize de racidir. işte bu 
sebepten dolayıdır ki, 40 - 50 milyon lira tu
tacak bu paranın ya özel arazi ve bina vergile
rine bir zam nisbeti tesbit edilerek alınmasını, 
tekrar bir muameleye sokulmamasını, temas te
min edilmemesini veya bütçeye konulmasını 
ifade etmiştim. 

Şimdi bunları anlattıktan sonra, bu mad
deye gelelim. Muhterem arkadaşlar, 8 Aralık 
1965 tarihli Resmî Gazetede Anayasa Mahke
mesinin bu Bekçiler Kanununu iptal kararı var 
ve gerekçesinde deniyor ki : «Çarşı ve mahalle 
bekçilerinin görevi, zabıtanın denetimi altın
da ve onun yardımcıları olarak genel güvenliği 
sağlamak ve adlî zabıtaya yardımcı olmaktır.» 
Bu görevin bir kamu hizmeti olduğu meydan
dadır. 

Bu güderi karşılamak amacı .ile kimilerden 
alınan para da komililerine yöneltilen Anayasa 
deyimi ile vergi benzeri bir malî yükümdür. 
Bu balomdan bokça paraları. (Şimdi burası 
ile ilgili esas ndlataya geliyoruz) Anayasanın 
Gl n^i maddecinin kapjaımına giıımelktedir. Ger-
çıi bu malî yüküm bir kanun ile konulmuş bu-
lunımaiktadır. Ancak bu durum Anayasaya uy
gunluğun kabulü için yetmemektedir, Yani 
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kanunla da konulmuş olması Anayasaya uy
gunluk için yetmemektedir. 61 nci madde ge
reğince bekçi papalarımın herkesin malî gücü
ne göre alınmasını da sağlamak lâzımdır. Ya
ni Anayasanın koyduğu prensibim nasıl uygu
lanacağını her malî yükümün özelliğine göre 
ikamın koyucu anahaıtllariyle belli etmeli ve ida
reye yol göstermelidir. Amayasa Koımisyonu
nun raporunun 61 nci maddeye ilişkin kısmın
da açıklandığı dizere verginin vatandaşların 
malî .gücüne göre alınlması 'maliye ilminin pren
siplerine ve Sosyal Adalete uygun bir esastır. 
Konu, Anayasanın ilkelerinden Olan Sosyal 
Adalet ile ilgisi balkıımındam da öneıın taşımak
tadır. Şu hailde iptali istenen kanun hükmü
nün malî güc esasına uygun oılup olmadığı 
araştırılmalıdır. 

Şimdi arkadaşlar, bu madde, malî güc esa
siyle ilgi olan bu kanunun en önemli madde
sidir. Yani bu kamumun hu maddesinde her
kesin malî gücüne göre bekçi parasının alın
ması sağlanmalıdır. Şimdi aynı karar daha aşa
ğıda da bir tehlikeye işaret ediyor. «idane 
bu takdir hakkıma dayanarak, (yani kamın
dan bahsediyor) ihtiyacım genişletmek sure
tiyle (bilhasısa dikkatinizi çökerim) ihtiya
cımı gemüşlletmek suretiyle çok yüksek bekçi 
ücretleri alabileceği gibi yükümlüleri de ken
disi belli odelbilecek ve önergenin her ailenin 
•bütün fertlerini bu yüküme tabi tutabilecek 
veya bâzı kişileri bunun dışında bırakabilecek. 
Bu çeşit hir uygulama Anayasanın 61 nci mad
desinin özüne ve amacına uymaz. Anayasa Ko
yucusu ımalî yükümlerin kanunla konulmasını 
ve herkesin malî gücüne göre alınmasını em
retmekle bu ve benzeri keyfi uygulamaların 
önlenımeısimi hedef tutmuştur». 

Arkadaşlar; görülüyor ki, şu okuduğum 
kısumda Anayasa Mahkemesi 'bilhassa Anaya
sanın 61 nci maddesinde vergilerin alı utmasın
da herkesin ımalî gücüne göre esasınım dikkat
le üzerinde durmuştur. Yanıi karar, büyük bir 
kışımı ile malî güdün eski Çarşı ve mahallât 
bekçileri kanununda belirtilmcdiğimdem çıkmış
tır. Gelelim şimdi buraya. Biz ımalî gücü hangi 
esaslara göre tesbilt ediyoruz? «Menken ve iş
yerlerinin bekçi parası, her yıl Ekim ayında, 
takdir ve tevzi komisyonları tarafından, mıa-
hallim mülkiye amirince verilecek 33 ,ncü mad

dede belirtilen listeler üzerine mahallen ge
rekli inoelemıeler yapılarak ('buraya İkadar te
ferruat oluyor) mesken ve iş yerlerinin em
sali rayiç kiraları «Birinci unsur bu». «Malik 
veya şagillerin malî durumu». İşte bütün dün
yada maliyecilerim teshite uğraştık lan şey bu. 
Bütün maliye kitapları şu malî durumun tes-
biti nasıl yapılır diye uğraşır ve bir usul bul
maya çalışırla.r. Ama biz burada onu olduğu 
gıilbi almış koymuşuz. «Malî durumu ve mahallî 
özellikler.» Bir de bir ilâve ediliyor. Mahallî 
özellikten ne kasdcdilmek isteniyorea, malî 
baklımdan bunu da bendeniz pek anlıya'madıım. 
«Mahallî özelikler göz önünde tutularak aylık 
ve yıllık olarak tevzi olunur.» 

Şimdi muhterem, arkadaşlarımı, şu getirilen 
esasla eskisinin arasımda ne fark var? Bana 
sorarsanız, eskisinden daha kötü 'bir esas geti
riliyor. Eski 1330 tarihli Kanunda aynen şöy
le diyor: «Bunlara verilecek ücretin tâyini, 
miktarı ve tarzı tevzii ve cibayet ve tediyesi 
mahallerinin örf ve teamülüne ve ihtiyacına 
göre Meclisi İdarei mahalliyece tahtı karara 
alınır.» 

Şimdi biraz (daha Türkçeleşmiş kelimelerle 
yani o (günkü dilden bugünkü dile aktarılmış 
olmak suretiyle buraya bu getirilmiştir. Yani, 
aynen alınmıştır. Eımısali kira rayici, denilmiş
tir, sagillerin malî durumu denilmiştir ki, onu 
A Ulah 'bilir, yani ölçü konulmamıştır ve bunun 
üzerine mahallî özellik gibi bir lâf konulmuş
tur. Şimdi tehlikeye bakınız; yalnız kira den
se, tehlike daha az. Yani hiç olmazsa bir yerin 
kirası aşağı - yukarı bugünkü sistem içersin
de, bugünkü kira mevzuatı içersinde, o yerin 
kanuni geliri civarındadır. % 10 - 15 i gibi bir 
ölçüdür. Yani herkesin, tarafların anlaştıkları 
bir ölçüdür. Yalnız bu getirilmiş olsa neyse. Ha
yır! Kira olduğu zaman da, efendim benim 
kiram bu kadar diyebilir. Senin kiranın bu 
kadar olması yeter bir delil değil efendim. 
Kanun bize salâhiyet vermiş; ne diyor, senin 
malî durumunu nazara itibara alıyoruz, yani 
bendenizin vergi tezine uyuyor bu; bendeniz 
vergi olduğu kanaatindeyim, harcolmadığı 
kanaatindeyim, vergi oluyor. Yani maksat; 
hizmete göre alınacaksa hare olması lâzım-
gelir. Umuma harcanacaksa, bütün Türk va
tandaşlara harcanacaksa vergi olması lâzım-
gelir. Aradaki fark kabaca budur. Şimdi bu-
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rada deniyor ki, senin malî gücüne göre, tak
dir edeceğiz. Kira ölçüsü de para etmez. 
Haydi, malı gücü de nazarı itibara alındı, o 
da kâfi değil. Adam, benim malî gücüm şu
dur diye ispat etse, kirasını ispat etse, be
nim malî gücüm budur, başka yerde bir şe
yim yoktur, dese, arkasından başka bir şey 
çıkıyor. Keyfiliğe yol açacak başka bir şey 
çıkıyor; mahallî özellikler dolayısiyle senin ne 
kiranı, ne de malî durumunu tam nazarı iti
bara almıyorum, mahallî özellik var, diyecek
siniz. Bu kadar keyfiliğe yol açan bir mad
de. Şimdi, vergi hukukunda muhtelif usuller 
vardır. Karineler usulü, beyan usulü vardır. 
Şüphesiz beyan usulü en ileri bir vergi siste
midir. Beyan ediyorsunuz, sahte veya hilafı 
hakikat beyan hakkında takibat hakkı mahfuz 
kalmak üzere o beyan almıyor. Güzel bir sis
tem, en temiz bir sistem, hepsi bunun üzerin
de toplanıyor. O olmadığı takdirde karineler 
usulü var. Matrahı tesbit etmek için, yeni 
vergi alacağımız miktarı tesbit etmek için bir
takım alâmetlere gidiyoruz. Bu alâmetler ne 
olabilir? Bu hususta da muhtelif sistemler tat
bik ediliyor, dış alâmetler tatbik ediliyor, gö
türü usul tatbik ediliyor; tabiî o da beğenil-
miyen, çok şikâyet edilen bir usul, idarece tak
dir usulü. Şimdi, bu idarece takdir en kötü bir 
şekil oluyor. 

tşte belki, başınızı ağrıtmak pahasına işin bu 
kadar teferruatına girmemizin sebebi, şu mad
de ile tamamen keyfi bir kanunu getirmemiz-
dendir. Diyecekiniz ki; peki ne teklif ediyor
sun1? Bendenizin evvelâ, yine ısrarla yani hal
kın ' yararına, vatandaşlarımızın yararına, ik
tidarın ve muhalefetin yararıma, bütün Mec
lisi a yararına gördüğüm şey; böyle bir siste
min 60 milyon lira için yapılmamasıdır Yani 
bunun portesi 50 - 60 milyon liradır. Görecek
siniz ki; Devletin eline geçtiği takdirde aslında 
50 - 60 milyon lira çıkmıyacaktır. Bu vasıta ile, 
bu hizmetin içine sokularak birtakım men
faatler de elde edildiği için, yani cip alındığı 
için, halı alındığı için, daktilo alındığı için, 
burada saymama imkân olmıyan hepinizin halk 
adamları olarak bildiğinizden emin olduğum 
şeyler dolayısiyle, bunum miktarı çoğalmakta
dır. Aslında bu, Devletin eline ve murakabe
sinle geçtiği zaman benim kanaatime göre, 30-40 

milyon lira arasında bir paradır. Geliniz muh
terem arkadaşlarım, halkın refahını istiyen biz
ler şu 30 - 40 milyon lira için bütün Türkiye'
de yeni teşkilâtlar kurmıyalım, rahatını, huzu-
nu bozmıyalım. 30 - 40 milyon lirayı biz bura
dan nerelere vermedik ki, bir kalemde. 15 -16 
milyar liralık bir bütçenin içinde 30 - 40 mil
yon lira hiçbir şey ifade etmez. Fevkalâde hal
kın yararıma bir şey yapmış olacağız. 

Şimdi bendenize çare olarak gözüken usul 
budur. Bu olmadığı takdirde; bunu yüksek tak
diriniz bilir. Kabul edersiniz veya etmezsiniz, 
takdir edersiniz ve biz ona da saygılıyız. Şimdi 
bu takdirde de burada şu, «malî durum», «ma
hallî özellikler» gibi ibarelerin çıkarılması lâ
zımdır. Çünkü, hiç olmazsa kirayı esas almalı- ; 

dır. Yani böyle Anayasanın 61 nci maddesine 
göre malî gücü yanlış istikamete sevk edebile
cek yolları bu maddenin içerisinden bizim çıkar
mamız lâzımdır. Belki de beğenmediğim bir şe
kil ama, hiç olmazsa ehven olan, daha az zararlı 
olan bir şekil olarak yalnız bunların kirasının 
esas alınması hiç olmazsa bir ölçüdür. Her ye
rin bir kirası vardır, aşağı yukarı. Bunu bir ki
ra esasınım üzerine getirmek en son çare olarak 
düşünülebilir. Ben esas itibariyle ona dahi mu
halifim. Bunldan dolayı en tehlikeli ve bütün bu 
kanunun ruhunu teşkil eden ve halkımızın hiç
birisinin, hiçbir vatandaşın yararına olmıyacak 
büyük suiistimallere vesile verecek olan bu 
maddenin ve sistemin kanundan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özoğul, buyuran efen
dim. 

NAZMI OZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, 30 ncu madde kanaatime göre yerinde 
tedvin edilmiştir. Biraz evvel konuşan Reşit 
Ülker arkadaşımız, -evvelce kamunun tümü üze
rinde konuşurken, merkeziyetçiliği savunduğun
dan aynı maddeler üzerinde de aynı sistemin 
savunucusu olarak bulunmaktadırlar. Diğer 
maddeler üzerinde konuşurken ifade ettiğim 
gibi, biz âdemimerkeziyetçili'k "sistemini savun
maktayız, ve bu sistemin de doğru okluğu, ha
yırlı olacağı1 kanaatindeyiz. Takdir komisyon
larından bahsettiler. Sonradan gelen maddeleri 
tetkik edersek, Takdir Komisyonu o mahallin 
muhtarı, özel idareden! bir memur, belediye mec
lisinden bir üye, ticaret odasından bir üyeden 
teşekkül etmektedir. Bu takdir komisyonunun 
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üç tanesi rey ile seçilen şahıslardır. Biraz önce, 
evvelki kanunun Anayasaya uygun olmadığını 
ve bilhassa vergi verceklerin malî durumları 
belirtilmediğinden, evvelki kanunun bozuldu
ğunu ifade ettiler. Bu maddeyi tetkik edersek, 
malî durumlar da bu madde içine alınmış bu
lunmaktadır. 

Mahallî özelliklerin kaldırılması üzerinde 
muhterem arkadaşım durdular. Şöyle ifade ede
lim; belediye sınırlan dâhilinde bâzı binaların 
yukarıya doğru yükselmesi, yani katların faz
lalaşması bekçilerin daha az kullanılmasına sc<-
bebolacaktır. Bizim eski şehirlerimizde geniş 
sahada, işyerlerinin tek kat üzerine bulunması 
o vilâyetin belediye sınırındaki meskenlerin ma
hallî özelliklerini ifade eder. Binaenaleyh, tak
dir komisyonların takdirinde mahallî özelliklerin 
de bu maddede nazarı dikkate alınması icabc-
deı\ 

Bir misâl vereceğim: Meselâ bugün Enez 
kabasının belediye sınırları içinde bekçi parası 
olarak bir lira verilmektedir. Bugün Ankara'da 
2,5 lira bekçi parası verilmektedir. Şimdi bu 
şunu gösteriyır ki; mahallî özelliklere göre tak
dir komisyonlarının, yine o mmtakanm mâlik
lerinin malî durumlarına göre muhtelif şekilde 
bu parayı takdir etmelerinin lüzumlu olduğu 
neticesine varılır. Ancak, bu maddenin yerin
de olduğunu ifade ederken, bir noktayı hatırla1 

tarak sözümü bağlamak isterim. 

Geçen devrede Meclise geldiğimiz zaman kü
çük esnafa vernri olarak bir takdir kullanılmış
tı. Bütün partiler, parti milletvekilleri, mem
lekete dağıldığımız zaman C. PT. P. li, Adalet 
Partili, bütün milletvekili arkadaşlarımız aynı 
hatayı, aynı yanlışlığı tesbit etmiştik. Yani, bâ
zı şahıslara geliri az olduğu halde fa-da vorm. 
geliri çok olduğu halde az vergi takdir edildi*}]' 
sabit olmuş ve Kurucu Meclis zamanında kabul 
edilen kanunun bu maddesini kaldırmış idik. 
Bu takdir komisyonları bu paraları takdir eder
ken, hali hazırda bekçi parası olarak verilen 
miktarlar evvelâ göz önünde bulundurulmalı 
ondan sonra ihtiyaçları nazarı dikkate alarak 
takdir etmelidir. 

Madde yerindedir, kabulünü arz ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fahri Uğrasız-
oğlu, 

FAHRl UĞRASIZOÖLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 30 ncu 
madde, bu vergilerin tahsiline başlamadan önce 
birtakım hazırlıkların neticesinde nasıl bir işlem 
yapılacağını bize açıklamaktadır. Buna göre 
meslekî âmirlerin, Eylül ayı içerisinde bekçi pa
rası vereceklerin adını, soyadını, işlerini, işyer
lerini, ticarethanelerinin yerlerini bir liste ha
linde bu bekçi paralarını takdir ve tevzi komis
yonlarına vermesini icabettirmektedir. Takdir 
ve tevzi komisyonları aldıkları bu listeler üze
rine mahallinde gerekli birtakım incelemeler ya
pacaklardır. Bu incelemelerin neye dayanacağı 
geçen defa komisyonun almış bulunduğu 27 nci 
maddede zikredilmiştir. Arkadaşlarımız buna 
temas etmiş]erdir. Buna göre vergiler takdir 
ve tevzi olunurken emsali rayiç kiraları, mü
kellefin malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve 
mahalli özellikler ölçü olarak tesbit edilmiştir. 
Bcnco bu ölçülerin* içinde emsali rayiç kiralan 
Ue, mükellefin malî gücü ve mahalli özellikler 
gerçekten birtakım realist ölçüleridir. Bu takdir 
ve tevzi komisyonlarının iyi çalışmasını, haklı ve 
adaletli iş yapmalarını sağlıyacak olan ölçülerdir. 
Bunun dışında başka türlü ölçüler bulmak güç
tü:-. Asıl burada tehlikeli olan, benim görüşümo 
göre, bekçi teşkilâtının ihtiyaçlarının bir ölçü ola
rak alınması keyfiyetidir. Hiçbir yerde, hiçbir 
suretle bütçeler ihtiyaçlara göre tesbit edilemez. 
Aile bütçesini biz ihtiyaçlarımıza göre tanzim ede
meyiz. Devlet ihtiyaçlarına göre yıllık bütçeleri
ni tanzim edemez. Bütçeler, mutlak surette ge
lirlerle ahenkli olmak mecburiyetindedir. Nite
kim Anayasamızda da vergi meselesi ele alınır
ken, 61 nci maddede mükelleflerin malî gücüne 
itibar edilmiştir. Anayasanın 61 nci maddesi 
şöyle yazmaktadır: «Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür.» O halde burada, Anayasa
dan bu madde tedvin edilirken, hiçbir zaman 
Devletin ihtiyaçlarına göre vergi tahsil edilir, de
memektedir; dese idi zaten hatalı olurdu. Bina
enaleyh, 27 nci maddede yer almış bulunan bu 
hususun, yani bekçi teşkilâtının ihtiyaçları mese
lesinin 30 ncu maddede yer almamış olması yerin
dedir. Ve esasen 27 nci madden:n de bu istika
mette tadil edilmesi gerekir. Bu bakımdan asıl 
tehlikeli olaıi; arz ettiğim gibi, bekçi teşkilâtı ih
tiyacının bekçi paraları takdir ve tevziinde esas 
ölçü olarak alınması keyfiyetidir. Binaenaleyh 
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arkadaşlarımın benden evvel temas ettikleri hu 
suslarda ben bir endişe görmemekteyim. Başkr 
hangi ölçüler olabilir? Mutlak surette meskenin 
iş yerinin veya ticarethanenin, emsali rayiç kira 
lan göz önüne alınacaktır, mükellefin malî duru
mu göz Önüne alınacaktır ve mahalli özeli iklerlr 
de elbette ki, göz önüne alınması lâzımdır. Bu tak
dirde aynı vilâyet içinde iki kazanın, veyahut da 
iki ayrı kasabanın biribirinden farklı vergi alın 
ması keyfiyetini ancak bu özellik durumu ile izah 
etmek mümkün olabilir. Binaenaleyh mahalli özel
likler keyfiyeti yerinde kullanılmış bir deyimdir 
ve burada kalması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 30 ncu maddeye göre. 
arz ettiğim gibi, vergi takdir ve tevzi komisyon
larının bir inceleme yapması lâzımdır. Bu ince 
leme çok önemlidir. Bütün adaletsizliği, eşitsizli
ği ve haksızlığı giderecek olan hususlar bu mad
dede yerini bulmaktadır. Ancak 30 ncu maddeyi 
27 nci maddeden ayrı mütalâa etmek güç olmak
tadır. Zira, vergi takdir ve tevziine esas olacak 
ölçüler hem 27 nci maddede yer almıştır, hem de 
30 ncu maddede yer almıştır. Bir tekerrür var
dır, kanaatimce lüzumsuzdur, bunun giderilmesi 
lâzımdır. 

Buna rağmen,30 ncu maddede 27 nci madde 
ile ilgili olan bâzı hususların da yer almamış ol
ması bir açıklık olarak kendisini göstermektedir. 
Bu itibarla 30 ncu maddenin daha açık bir hale 
getirilmesinde, daha tatminkâr bir hale getiril
mesinde fayda vardır. Şayet 30 ncu madden'n 
şu şekilde tedvini mümkün olabilirse bu noksan
lık ve boşluk da giderilmiş olacaktır. Kanaatime 
göre 30 ncu madde şu şekilde olmalıdır: «Mesken
lerin, iş yerlerinin, ticarethanelerin ve bekçi pa 
rasma tabi diğer yerlerin bekçi paralan her yılın 
Ekim ayında takdir ve tevzi komisyonları tara
fından mahallin mülkiye âmirine verilecek 33 ncu 
madede belirtilen listeler üzerine, mahallen gerek
li incelemeler yapılarak, 27 nci maddede söz ko
nusu edilen ölçüler dâhilinde aylık ve yıllık ola
rak tevzi olunur.» 

Bu duruma göre; 30 ncu maddede bu ölçüleri 
tekrar etmeye lüzum yoktur. Binaenaleyh, ölçü
lerin mecburi olarak komisyonda bulunan 27 nci 
maddede gözden geçirilmesi ve kesinlikle burada 
yer alması ihtiyaca cevap verir kanaatindeyim. 
Bu hususta bir takrir sunuyorum. Uygun görür
seniz bu boşluk giderilmiş olacaktır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, buyurun 
of endim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlanm, Mec
lisin günlerden beri meşgul olduğu çarşı ve ma-
'ıalle bekçileri kanun tasarısı üzerinde hiç ko
nuşmaya niyetli değildim ve hattâ, kimse alın
masın, bu mesele üzerinde ısrarla duran arka
daşlarıma da kanunun çıkmasını geciktirdikle
rinden dolayı için için kızmakta idim. Ben bi
raz başka türlü düşünüyorum. Orman Koru
ma Teşkilâtının ve Bekçi Teşkilâtının aslında 
karşısındayım ben. Yani olmamasını isterim; 
faydadan ziyade zarar!an olduğunu bildiğim 
için. Ama buna kudretim yetmediği için, bek
çi teşkilâtı olmasın diye düşündüğüm fikri ka
bul ettiremiyeceğim cihetle, Bekçi Kanununun 
çıkmasını ve fakat bunun iyi bir şekilde çıkma
sını arzu ediyoram. Yalnız her kanunda oldu
ğu gibi, Çarşı ve Mahalle bekçleri Kânununun 
da birkaç mühim maddesi var. Kanunun en 
çok vatandaşla ilgili olan maddeleri 27 nci 
madde ve 30 ncu maddesidir. Bundan evvelki 
oturumda tasarının 27 nci maddesinin, yanlış 
tedvin edilmiş olması hasebiyle komisyona ia
desine karar verildi. Nitekim bu hususta bir
çok arkadaşlarımız takrir verdiler. Taşandaki 
gördüğümüz, tertipten çok değişik şekillerde 
idi. Benden evvel konuşmuş bulunan arkada
şım Muhterem Reşit Ülker'in teferruatla izah 
ettiği üzere, ben de 27 nci madde ile 30 ncu 
maddenin bir arada mütalâa edilmesi fikrinde
yim, 27 nci maddenin komisyona iade edilmesi 
karşısında, 30 ncu maddenin de komisyona 
iade edilmesi gerektiğine kaaniim. Nitekim bu 
hususta bir de önerge vermiş bulunuyorum. 
Bu itibarla, şimdi 30 ncu maddenin reye vaz'-
oclil memesi ve komisyon tarafından geri alın
ması yerinde olur. Nitekim, Muhterem Reşit 
Ülker arkadaşımızın teferruatla izah ettiği üze
re bu 30 ncu maddede derpiş edilen komisyon
ların bekçi paralarını tesbitte kullandıklan 
usul, çok defa rasladığımız üzere ve başımıza 
da pek çok geldiği için hepiniz bunun acısını 
çekmizsinizdir her halde, eğer vali ile, veya 
kaymakamla, ne bileyim, komisyonla aranız iyi 
değilse her halde darbeyi yemişsinizdir. Biz 
bunun ço-k darbelerini yedik. Benim gibi ka-
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zanan bir avukat iki lira bekçi parası verirken, 
Mustafa Akalın zengindir diye on lira veriyor
du. Neden diyorduk, sen zenginsin diyorlar
dı. Belki' öbürü benden iyi kazanıyordu. Bu
nun gibi. aynı keyfî hareketler, aynı hissî hare
ketler daima devam edecektir. Muhterem Re
şit Ülker'e bu bakımdan teşekkür ederim, çok 
iyi anlamışlar meseleyi. Bu böyledir. Ben da
ha fazla işi uzatmak istemiyorum. Bu madde
nin 'komisyona iadesi bakımından takrir ver 
dim. Buna iltifat etmenizi istirham ediyorum. 
Eğer bu takririm kahul edilmezse, hiç olmazsa 
maddenin 'son fıkrasına şöyle bir cümle ilâve 
edilmesinde fayda mülahaza etmekteyim. 

«İş yerlerinin omsali' rayiç kiraları» Bu 
noktaya da temas etmek isterim, kiralar hiç ol
mazsa esas alınmalıdır, keyfiliğe daha az yer 
verir. 'Kiraları, malik ve şagillerinin malî du
rumu, ticaret ve sanayi odasında kayıtlı olan
ların sermaye esasına...» Hiç olmazsa bu bir kıs
tas olaJbilir, 'keyfiliğe 'biraz 'daha set çekmiş 
olaibilir. Eğer maddenin komisyonca geri alın
ması teklifimiz kabul edilmezse bu ibarenin 
ilâvesini istiyorum, bir de takrir veriyorum. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 30 
ucu .madde üzerinde altı arkadaşımız konuşmuş
tur. İki tane. kifayet takriri gelmiştir. Oku
tuyorum efendim. 

. ...... Millet Meclisi Başkanlığına 
...30 neu madde üzerinde yeteri kadar aydın-

1 anılmıştır. Müzakeresinin kifayetini arz ede
riz. 

Hatay Nevşehir 
Sabahattin Adalı İbrahim Boz 

Sayın Başkanlığa 
30 neu madde üzerinde yeteri kadar konu

şulmuştur. Kifayeti müza'kerc arz ve 'teklif 
ederim. 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon söz istemiş 
bulunuyor. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlarını, 
çok kısa bir mâruzâtta bulunacağım. Bu bekçi 
paralarının tevzii ve takdiri münasebetiyle 
30 neu maddede koymuş olduğumuz kıstaslar 
aşağı - yukarı bütün malî (kanunlarımızdan 
alınmış olan ölçülerdir. Bunların dışında, me

selâ, efendim, malik veya şagillerin ımalî du
rumunun nereden ölçüleceği v. s. gibi uzun 
uzadıya !bir münakaşayı getirecek bir durum 
yoktur. Netice itibariyle buradaki, mahallen 
gerekli inceleme yapmak, mesken, işyeri erin 
emsali rayiç kirasını nazarı itibara almak, ma
lik veya şagillerin malî durumları, mahallî özel
liklerden hiçbirine dominant bir vasıf tanınma
mıştır. Yani şüphe halinde şu prensip öncelik 
kazanır diye 'bir şey yoktur. Bu, takdir ve tev
zi komisyonlarına supleks vermek için, yani on
ların takdir ve tevzide bir serbesti içinde bu işi 
yapabilmelerini, yani ufuklarını genişletmek 
bakımından bu haik tanınmıştır ve bunların 
hiçbirine dominant bir vasıf, bir periyorite ta
nınmamıştır. 

Kaldı ki, burada bir arkadaşımız şöyle bir 
sual tevcih ettiler. Açıklanmasında hakikaten 
isalbet olacağı kanaatiyle, 'komisyon namı hesa
bına açıklıyorum. O da şudur; «kiracı değiş
tiği takdirde, yani sene içinde mükellef değiş
tiği takdirde, gelen mükellefin durumu ne ola
caktır? Yeniden mi takdir cihetine gidilecek
tir» diye bir sual sordular. Maddede görüyor
sunuz ki, bir sarahat vardır, aylık «veya» de
ğil «ve» yıllık olarak takdir ve 'tevzi edilir de
niliyor. Meselâ on lira, yılda 120 lira. Eğer bir 
kiracı üç ay oturmuş gitmişse 'bu gelir de büt
çeye yıllık olarak inikas edeceği için kiracının 
değişmesi, o yıl için bekçi parasında bir deği
şiklik yaratmıyacaktır. Biliyorsunuz ki, malî 
kanunlar da böyledir, şahsın yıl içindeki deği
şikliği ancak gelecek seneye inhisar eder. Bu 
bakımdan yeni kiracı o yıl için takdir edilmiş 
olan bekçi parasını ödiyecek ve gelecek yıl için 
yeni Ibir 'takdir istiyebilece'ktir. Aksi halde her 
gelen kiracı için takdir komisyonu gider, bu
na itirazlar vâki olur ve bu suretle de Bekçi 
Teşkilâtının işi gücü bırakıp bu işlerle uğraş
ması gerekir ki, hem bütçe prensiplerine aykırı 
olması, hem de gelirlerin takdirinde bir sar
sıntı yaratması bakımından 'bunların yıllık ola
rak nazarı itibara alınması komisyonumuzun 
kararıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olmast 
hase'biyle, sırada bulunan Sayın Hasan Ünlü'ye 
söz veriyorum. Buyurun. 

HASAN ÜNLÜ (Tuneeıli) — Sayım Bas
ık anı, maılhterem arlkadaşlarıım. Otuzuncu mad--

— 154 — 
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dede; «Mesken ve ,i§,yc;r.ler'in'.Lıı bekçi parası 
her yıl Elkhn ayında, takdir ve tevzi koanis-
yıomları tarafından, • mahallin mülkiye âmirin-
v>e verilecek 33 ncü maddede belirtilen liste
ler üzenine ımahallen gerekli incelemeler ya
pılarak, mesken ve işyerlerinin emsali rayiç ki
raları, ımâlik veya şamillerinin malî durumu 
ve mahallî özellikler göz ününde tutularak 
aylılk ve yıllılk olarak tevzi olunur» deniyor. 

Bu madde, 27 nci madde ile 28 ne i madde 
hükümleri ile ilgıili olan bir madde olduğu için 
yulkarıda saydı ğıım, 27 ve 28 nci maddeler 
komisyon parafından Meclise getirilmeden ön
ce görüşülmesi yerimde değildir. Zira bu iki 
maddemin Anayasaya aykırı olup olmadığı ta
raflımızdan iddia edilecek ve bunu mütaakip 
bu maddenin görüşülmesine devam edilmesi 
lâzım gelecek. 27 ve 28 nci madde bükümıleri 
ve 30 ucu madde hükmü Anayasaya aykırı
dır. Şöyle İki, Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 
61 ve 126 nci ımaiddeleri hükümleri gereğıince 
Bekçiler Kanununu, yani 29 Nisan 1330 tarihli 
Çarşı ve malhalle bekçileri kanununu ipıtal et
miştir. Anayasamın bu hükmünde kamu hiz
meti için evvelemirde her vatandaş malî gü
cüne göre vergi verir, deniyor. Aynı zamanda 
126 ucı maddede ise, (Bir bütçe ile tanzim edi
liyor ve bu bütçeye göre memura maaş verilir). 
deniyor. Şimdi bültç.e Gkınıel Bütçe, Katma Bütçe 
ve Özel Bütçe oilarak üçe ayrıldığına göre, 
bugün bu kanunda yer almış bulunan hüküm
ler doğrudan .doğruya özel bir bütçede yer 
verilmek suretiyle hazırlanmış ve tasarı bu şe
vklide huzurunuza getirilmiştir. Özel Bütçe, 
Özel idare Meclislerince tanzim edilen bir büt
çedir. Köyişleri Bakanlığı Teşkilât kanunu çı
kınca, doğrudan doğruya Nafıa Müdürlüğü em
rinde olan birçok teşkilâtlar ayrılmıştı ve gü
nün birinde özel idare bütçeleri tamamen orta
dan kaldırılmış olacaktır. Buna ihtiyaç kalma
dığı takdirde bekçi paraları için taınzlilm edilen 
bütçe >bu sefer tekrar bir kanunla huzurunuza 
gotiraleedk ve tadil edilecek diğer Devlet me
murları gibi .genel bütçeden paralarının veril-
ımesi hususu düşünülecektir. 

Aynı zamanda Reşit Ülker arkadaşımızın 
da beyan ettikleri gibi, bu kanun 25 nci mad
desi gcneğinee bekçi teşkilâtı hizmetleri içim 
para bu bütçeden, veriliyor. Kimlere veriliyor? 

Bu paryı tahsil hususunda teşkil olunmuş 
komisyona ve ayın zamanda bu bekçi paraları
nı toplıyan tahsildarlara, memurlara veriliyor 
denilmekrtledir. Şimdi İm bekçilerin tâyin tekli
fi, doğrudan doğruya 8 nci maddede belirtil
diği şekilde en büyük Mülkiye Âlmini tarafın
dan teklif olunur, deniliyor. Fakat tahsildar
ların ve Bekçi teşkilâtında vazifelendirilmiş 
(memurların tâyin teklifi ise il. .genel Meclisi 
üyeleri tarafından yapılır, deniyor. Böyle olun
ca fil genel Meclisi üyeleri yine bu toplanmış 
olan paraları arzu ettiği şekilde harcar, ada-
ımını bu teşkilâta yerleştirir ve fuzuli olarak 
birçok adamlar buraya tâyin ettirilir ve böyle
ce vatandaşlardan da eski bir tabirle salma yo
lu ile toplanmış olan bu para böylece berhava 
edilir. Şimdi bu .mahzurları bertaraf etime k 
ve ayrıca bu hükümlerin Anayasamıza da ay
kırı olduğunu göz önüne getirerek, keyfi bir 
paranın vatandaşlardan tahsili yolundaki yan
lış hareketi önlemek üzere, genel bütçeden 
bekçilerin maaşlarının verilmesi yolu araştırıl-
malııdır. Bu iddia ile Reşit Ülker arkadaşımız 
ve diğer iki. arkadaşımızla birlikte bir önerge 
vermiş bulunmaktayız. Bu önerge ile bu mad
delerin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
öfcmişiz, saygıiarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini tekrar 
okultup oylarınıza sunuyorum. 

(Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'ın öner
gesi tekrar okundu). 

Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un ve Ha
tay Milletvekili Sabahattin Adalı'nm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, kifayet 
önergesinin aleyhinde konuşmak üzere, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, yeterliğin aley
hinde konuşmam, daha ziyade bir usul (me
selesi ile ilgili olacaktır. Konuşan arikadaş-
larımızm konuşmalarından şunu anlıyorum. 
Bâzı arkadaşlarımız bu maddenin bâzı sebep
lerden dolayı geni verilmesini . istemişlerdir. 
Bundan evvelki oturumlarda maddenin geri 
verilmesi bahistkonusu edildiği zaman, bu bir 
usul meselesi ittihaz edilerek, maddenin esası
na geçilmeden, evvelâ madde şu sebeplerden 
geni verilsin mi, verilmesin mi şeklinde müza
kere yapılıyor, ondan sonra o 'geri 'verilmesi 



M. Meclisi B : 99 20 . 6 . 1966 O : 1 

hakkındaki önerge neddodiklıiği takdirde, mad
denin müzakeresine devam ediliyordu. Bugün 
her nedense bu usulden vaz geçilmiş okluğu 
için ben yeterliğim aleyhinde söz almış bulu
nuyorum. Gerekçem de şu; bendeniz de mad
denin geriverilmesini istiyen arkadaşlarla aynı 
kanıdayım. Çünkü, 27 ve 28 nei maddeler ko-
ım'isyon tarafından geri alınmıştır. Bu iki mad
demin ©em alınım-asmın sebebi, bu maddelerde 
ıbekçi paralarının miktarı ve nerelerden alına
cağı tesbit edilmek isteniyor. Tabir caizse bu 
•maddeler kemiyeti ifade etmektedir. Şimdi kar
şımıza bir keyfiyet çıkmıştır. Bekçi paralarının 
esası, mahiyeti şu şu şu olmalıdır, deniyor. 
Kısaca ifade etmek lazımsa, 27 nei maddenin 
mahiyeti, kaç lira bekçi parası alınacaktır... 

BAŞKAN -<— Sayın Uyar, lütfen kifayetin 
aleyhinde size söz venrniş bulunuyorum. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Evet efen
dim, kifayetlin aleyhine geliyorum. 

BAŞKAN — Esıas üzerinde konuşuyorsunuz, 
lütfedin, aleyhinde olarak sözlerinizi ikmal 
ediniz. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

28 nci madde nerelerden bekçi parası alına
caktır, 29 neu madde, kimden alınacaktır, 30 
ve mütaakip •maddeler, hangi esas ve ölçülende 
alımacaktır, sorularını cevaplandırmaktadır. 
Burada tanışan arkadaşlar, kira esas alınsın 
dediler. Bina vergisi esas alınsın dedi
ler. Binaenaleyh bu esaslara göre, 27 ve 
28 nci maddeyi geri almış olan Komisyon bu
gün burada ifade edilen sözleri kabul ettiği 
takdirde, bu yeni matrahlara veya esaslara 
göre yeni bir ölçü getireceğine göre, bu mad
deleri konuşmamızın hiçbir hikmeti ve kıymeti 
kalmıyacaktır. Bu itibarla, takdir komisyon! a-
riyle ilgili olan 30 ve 38 nei maddeye kadar 
olan maddelerin 27 - 28 noi maddeler esaslı 
olarak tedvin edilmedikçe görüşülmesi naçiz 
ikanaatimce fuzulidir, boş yene zamanımızı har
camaktır. 38 nci maddeden sonra konuşma
larımıza devam etmemiz, 27 - 28 nci madde
lerle birlikte bu maddenin kendisine göre blir 
veçhe vermemiz lâzımgelir. Bu hususların tec-
bit edilmesi için bendeniz de bu maddelerin mü

zakerelerimin geriye alınması ve komisyona 
iade edilmesi fikrinde olduğumu arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İç
tüzük hükümleri gayet sarihtir. Kifayet öner
gesi okunduktan sonra bu hususta, üzerinde 
ve aleyhinde bir arkadaş söz kullanabilir. On
dan sonra kifayet Heyeti Âüyenizkı tasvibi
ne arz edilir. Eğer tasvip buyurulmazsa el
bette müzakerelere devam edeceğiz. Tasvibedi-
linse, .artuk tekrar müzakerelere devam (imkânı 
jlmıyacağı saıih olduğundan tüzük hükümleri
ne aykırı hiçbir tutumumuz yoktur, arz ede
rim. 

Simidi okunımıi'j olan kifayet önergesini oy
larınıza ara odeceğkn. 

Kifayet önergesi ,kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kifayet kabul olunmuştur. 

Değiştirge önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim. 

\ 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kürsüden açıkladığım sebeplerle Anayasa
nın 61 nci maddesinin malî güç esasına aykırı 
olan 30 neu maddesinin reddini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
27 nci madde Anayasaya aykırı olduğun

dan bu maddeye hayat veren tahakkuk ve 
tevzi sitomiyle itiraz usullerini tesbit eden 
30 - 34 ve emsali maddeleri de Anayasaya ay
kırıdır. 27 nci maddeye Anayasaya uygun bir 
istikâmet vermeden müzakeresine imkân olma
dığından mezkûr 'maddelerin 27 nci maddeye 

• inıtizaren tehirini arz ve teklif ederiz. 
Trabzon İstanbul 

Hamdı Orhon Reşit Ülker 
Tunceli Kastamonu 

Hasan Ünlü Adil Toküzlü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 30 ,ncu maddesinin, Komisyona 

iade edilen 27 nci maddesinin kabulüne kadar 
Komisyona iade edilmesini arz ve-teklif ederim.' 

Afyon Karahisar 
Mustafa Alkalin 

Yüksek Başkanlığa 
30 neum addonin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif edenim. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 
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Değişik 30 ncu madde : 

Meskenlerim, işyerlerinin, ticarethanelerin 
ve ıbekçi parasına tabi diğer yerlerin bokçi pa
raları, her yıl Bkian ayında, takdir ve tevzi ko
misyonları tarafından, .mahallin mülkiye •ami
rince verûlecdk, 33 noü •maddede belirö'l:n- La-
•tcler üzenine mahallen gerekli incelemeler. ya
pılarak, 27 nei maddede : .söz konusu edilen öl
çüler dâhilinde aylık ve yıllık olarak tevzi olu
nur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulan tasarının 30 ncu maddesinin aşa

ğıdaki şekilde tadilini arz ve teklif öderim. 
Afyon Karahtear 
Mustafa Akalın 

Madde 30. — Mealken ve işyerlerinin 'bekçıi 
parası, her yıl Ekim ayında, takdir ve tevzi ko-
mvjsyonları tarafımdan, mahallin; mülîk.'.yc âmi
rine verilecek 33 . ncü maddede ?belirtilen liste
ler üzenine mahallen rgerdkli i-ineelemeler ^-ya-; 
pılarak - mesken ve işyerleulnin emsali rayiç 
•kiraları, malilk ve şagillercn malî durumu, Ti
caret ve Sanayi Odasına kayıtlı olanların ser
maye esasına göre ve mahallî özellikler göz 
önünde «tutularak aylılk ve yıllık olarak tevzi 
olunur. 

Millet Meclisi Bankacılığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanra. tasarısının 

30 ncu madeöiniın san kısmına «malî' du: umun
dan» sonra «Ticaret . Odalarına kayıtlı olan
larım sermaye -esasına göre» cümlesinin, 38 ndi 
•maddeejjnin son kısmına «bina •müjtemClâıtın-
dan olan odunluk, çamaşırhane, hu/suci garaj 
gibi küçük yapılardan ayrıca bekçi parası 
alınmaz» cümlesiminı eklenmesini arz ve teklif 
ederini. .̂ - '' ' 

Afyon Karahisar 
, . Mustafa Akalın 

Sayın Başkanlığa 
Kürsüden açıkladığım sebeplerle 30 ncu 

maddedeki «şagille rinan» kelinTesJnin çıkarıl
masını arz ve töklif edenim.. 

• '•'-"' Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 30 ncu •maddesinin sonuna mâlî 

•durumundan» sonra (Ticaret ve Sanayi Oda-

s:.na kayıtlı olanların sermaye esasına göre.) 
Cümlcsinon eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Şjmdi aykırılıkları sırası ile 
teker teiker dkutup oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Millotvdkıili Reşit Ülkemin öner
gesi tekrar ökuınıdu). . 

BAŞKAN — Kcımlisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIBBdVŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, efendim. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhön, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kastamonu 
Milletvekili Adil Tciközlü ve Tunceli Milletve
kili Hasan Ünlü'nün önergemi tekrar cikumdu.) 

BAŞKAN —• Aynı mahiyette Mustafa Aka-
lın'ın önergesini de c&uıtuyorum. • -- '-'.••• 

_,. (Afyon Milkıivcikili Mustafa Akakn'ın ilk 
Önergesi tekrar dkumdu). v . > ; • ' • 
^ GEÇİCİ KOmSYON SÖZCÜSÜ, -.FAİK 

KİRBAŞLI . (Burdur) — Katılmıyoruz"';"."'• 
BAŞKAN — Komıisyon katılmıyor. Bu ikd 

önergeyi oylarınza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlor... Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Uşak MiUetve-kili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KİRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon takrire katılmıyor. 
Takriri .oylarınıza sunuyorum; kabul eden

ler... Btmiyenler... ^ Kabul edilmemiştir efen
dim. . - .- , 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
./.ikalın'"jn iklncıi önergesi tekrar, okundu): 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KİRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılımı-
^mıyor: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. KabuJ 
edenler... Etmiyenler.. önerge kabul edilme
miştir. 

(Afyon Karahisar 'Milletvekili Mustafa 
Akalm'ın ikinai önergesi tekrar okundu).: 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 
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KIRBAŞLT ((Bundur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıhnı-
•mıyoT. Önergeyi •oylarınıza sunuyorum. Kabu' 
edenler... Etmiyenler.. önenge kabul edilme
miştir. 

(Afyon Karahisar ' Milletvekili Mustafa 
Akalın'ıın üçüncü önengesi (tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergenin yalnız baştaki 
30 ncu .'madde dlıe ilgili olan kısmına ıkoımîsyon 
iştirak ediyor mıi efieııdlim ? 

GEÇİCİ KOıMİSYÖN SÖZCÜSÜ . F A İ K 
KIRBAŞLI (Burdur) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — İşitiralk > etmiyor. -Yalnız 30 neaı 
madde, ile ilgili olan kismı oylarınıza arz ©di
yorum. Kabul edenler.. "Etmiyenler... Kabul 
ledilmemiştiıv efendim. 

Diğer önengeyi olkuıtuyorum. . 
(Erzunum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okunldu). 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, ©fen
dim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başîkan, <usul ha'kkuıda bir 
-mâruzatum var. Komisyon katılıyor mu, katıl
mıyor .mu, bunu beyan etmesi lâzımdır, işa
retle olmaz. Zaplta geçımesi bakımımdan söylü
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon benim duyduğuma 
göre ediyor, ama siz duymuyorsanız, ' omu bil
mem. ' " • • ' - , 

Komisyon katılmıyor, önergeyi oy]armuza 
sunuyorum. K:a!bul edenler... Etmiyenler... Ka-
'bul edilmemiştir efendim, 

Diğer önergeyi otoııtuyorum. 
(lAfyan Karahisar Milletvekilli Mustafa 

Akalın'in dördüncü önergesi' tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI -((Burdur)'.— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Oynarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
•Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan:şekliyle oylarınza arz'-edi
yorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 nci maddeyi dkuituyoruan. 

MADDE 31. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi .komisyonları vali ve .'kaymakam tarafın

dan özel idare mamurları arasından tâyin edi
lecek bir memurun başkanlığında belediye mec
lisinden bir üye ile mahallesi muhtarından ve 
bulunan yerlerde ticaret odasıni'iı 'bir üyesin
den teşekkül eder. 

Belediye meclisi ve ticaret odası kendi üye
leri arasından 'bu malksatla bir yıl süre .için 
bir asıl ve bir yedek üye seçerler. 

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

İl içindeki hor beldenin takdir ve tevzi <ko-
ımisyanu üyeleriine, 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 tesibit edilir ve ilgili terkibine 
• konur. 

Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret 
verilir. Şu kadar ki, (komisyon üyeleri 33 ve 34 

-nîöü maddelerde belitttilen takdir ve :tevzi işini 
âzami bir ay açiııde 'bitiranieklo yükümlüdürler. 
Ru-süre içinde her.hangi bir sebeple işini'bitir-
miyen komsiyonıın üyeleri en -kısa zamanda 'işi 
tamamlamaya mecbur olup bir aydan -fazla'Sü
ren çalışmalar içki.(kendilerine gün'lüik vücre/t 
ödenmez. . * ,.;;:,--. ' ."•••• f . ^ 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurun 
31 nci madde hakkında. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın)Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 31 nci maddenin 
•4 ıi'cü fıkrasında «İl ; ligindeki her beldenin ttak-
'dir ve tevzi komisyonu üyelerine, bu beldelerin 
iletisadi' ve sosyal özellikleri ?göz önünde \ bulun
durulmak ve günde 25 liradan çok ;• olmamak 
üzere verilecek ücret, id t genel meclisi 'tarafmL 

dan özel idare bütçesi, ile tesbit edilir ve * ilgili 
tertibine konurJ» deniyor. 

Burada, takdir komisyonlarına, fıkrada be
lirtildiği üzere beldenin iktisadi ve sosyal özel
likleri göz önüne getirilerek bir takdir hakkı 
tanınmış vaziyettedir. .Ancak' takdir !hakkı ta
nınırken asgari' haddi1 gösterilmemiştir, Ü Üyele
re verilecek ol'an aidatta asgari ve âzami htad 
gösterilmiştir. Ve 25 lira olarak gösterilmiştir." 
Bu, doğrudan doğruya bu takdir hakkım1 layı-; 
ki veçhile kullanma imkândı! ortadan kaldıra
caktır, eğer asgari"had'"belirtilmemişse^ bir ku
ruşu dahi yevmiye olarak komisyonun takdir 
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• etmesi imkân dahilindedir. Kanunlar vaz'edi
lirken objektif kıstaslara göre vaz'edilmesi lâ
zımdır. Eğer objektif bir kriter, .bir öl'çü yoksa 
takdir hakkını komisyonlar suiistimal edebilir
ler. Asgari haddi belli olmadığı için âzami had 
ile daima takdirler.yapılacak, bu suretle vergi-
ııılni;'bu .bir vergi ..olduğuna,: göre, verginin tah
sili için asgari masrafyapma prensibi ortadan 
kaldırılacaktır.' Verginin.en mühim1 prensiple
rinden biri, asgarî masraf ile vergiyi tahsil et-

.inektir. ,Bu prensibe aykırı bir durum ortaya 
,çı!kaçakti'r. Bu sebepten dolayı1 asgari haddin 
niçin zikredilmedi'ğinin sayın komisyon tarafın
dan açıklanmasını istirham ederim. 

sîkitocisi; maddenin -beşinci f ıkrasmda ; «üye-
• tlere tfi4*eiı*çahşti'kkiTi günler için-ücret verilir. 
^ u ifcadar &İ, ^komisyon »üyeleri 33 ve 34 neü 
j-maddöle-rde ibelirti'len takdir ve-tevzi işini âza-

• «mi »bifr. ay û'çfeı ^bitirmekte yuMmlüdürler . ;Bu 
î«îire »i'çinde H*er Jhangi ^bir; sesbeple ^işMİ'bitirmi-
%-ytn Jkomifcyon üyeleri *en Vlosa mamanda <işi ̂ ta
mamlamaya »mecbur olup-bir «lydan >f azl'a-süren 
•"çal»rçittaîar *-içito -kedi ler ine 'ğüriiük • ücret • öden-
•'«mezv»okşuyor. 

Burada iktisadi prensiplere .riayet etmek, 
.asgari bir-masrafla, bunu neticelendirmek gayesi' 

. güdülmektedir. Ancak, komisyon üyeleri' gü
nün şartlarına göre bütün enerji ve imkânlarını 
kullandıkları halde bîr işi bitiremiyorlarsa ve 

"bir Aydan fazla çalışmaları da gerekiyorsa, bu 
'çalışmalarını ücretsiz .yaptırmak bir nevi au-

" garya'kâbıü ettirmek demektir. Angaryayı ise 
Anayasa men etmiş vaziyettedir. Karşılıksız hiç 

'kimsenin Vazife; göreni iye ceği aşikârdır. Sayın 
'^Komisyon Sözcüsünün, Anayasanın angaryayı 
"kabul etmediğine''dâir açık hükmü karşısında 
nasil 'böyle b i r 'hükmün varâ'edildiğini burada 
izah etmesi gerekmektedir. "Mâruzâtım' bundan) 

" ibarettir. 'Komisyon"benim sorduğum suâllere 
cevap verdikten sonra değiştirge önergemi ve
receğim, iltifat"'buyurülmasmı istirham eder, 
teşelddirlerimi "arz ederim. 

"BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlar, 31 nci 
madde üzerinde söz istemiş olan arkadaşların 

İsimlerini okuyorum. '.Sayın. Nihat "Diler konuş
tular, "Sayın Ismâi'l Boyacıöğlu, Sayın "Reşit Ül
ker, "Sayın'""Tahir Akman, "Sayın vNazmi özoğul, 

"Sayın'Musta'fa'Üyar, Sayın' Arif 'Ertun'ga, Şim
diye'kadar söz istemiş olan ark'adaşla'nınız bun-

iardır. .Sayın İsmail'JBoyacıoğlu?... Y.ok mu efen-
.dim ?.. («Yok» .sesleri) Bayın .Reşit Ülker. 

JRE§İT ÜLKER (İstanbul) —.Muhterem _ar-
.kada-şlar,; ..esas .itibariyle maddenin varlığına 
.muhalif -almakla .beraber, Yüksek Meclisin.say-
.gı .değer takdiri . başka türlü tecelli -ettiği :tak-
.dirde, daha .iyi bir .madde metni 4 meydana ge 
tirmek jkaydiyle şu :noktaları ifade etmek isti
yorum : 

jŞimdi, bu 31 jtıci.maddede .takdir.komisyon
larının .teşkil tarzı var. Bu takdir komisyon
lar ı ne dereceye kadar halkın ve meslek -.erba
bının - çünkü, .işyerleri var, .konutlar.var -
.konutlarda yani etvlerde, .meskenlerde vatanda
s ın ihtiyaçlarını, konuttan .gayri olan yerlerde 
ise .meslek < erbabının. vaziyetlerini iyi İrilecek 
insanlardan teşkil .edilmesi hem.demokrasi.ka-
ıidelerine .uygundur, hem de da'ha. adaletli bir 
tevzi ve teshitin yapılmasının gereğidir. 

. dŞimdi, rhalk ^bakımından muhtarın jalınması 
/yerimde tolmıtştur. [Muhtar yola gelir,. -rpartUi 
«değildir. Muhtar ^çıkarılmış colan /kanuna i^jöre 
-.parti adayı .olarak çgelmez. Gerçi part i lilelili-
fişiği vardır, ama, t umumiyetle! o maıhâlle-iıaJikın-
dan .rey,almak -durumundadır. Giderler .de o 
.tevzi komisyonlarında, mahallenin malî:.gücü 
.üstünde birtakım tesb itler yaparlarsa, o muh-
.tar orada ,kolay .kolay durmaz. O itibarla 
. o .kısım,yerindedir. Halk temsilcisi olarak muh-
.tarın alınması yerindedir. 

Yalnız, burada diğer-meslek -teşekkülleri 
'-bakımından-bir durum var. -«Mahalle muhtarla
rından ve ticaret odalarından "bir üyeden'te
şekkül eder...» Şimdi bu meslek teşekkülleri 

:hakikaten rahmetli 'Ziya Gökalp'ın demokra
siyi gerçekleştirecek teşekküller olarak "kabul 
ettitoeri-varlıklardır-ve iyi 'hizmet de yapıyor

l a r . Gün-geçtikçe her alana yayıldılar ve ta-
•mamlanıyıorlar ve büyük hizmetler -yapıyor-
lar. Şimdi Türkiye Ticaret Odaları, "Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin elimde 
Çarşı ve mahalle bekçileri .kanun .tasarısı 
hakkında ^görüşleri var. Yazmışlar, gerekçesi
ni koymuşlar ve göndermişler. /Tabiî, -biz bel
ki bunları. hatırladık, :ama onlar tarafından 
.gönderilmiş olması daha emniyetle .bizim ;ko-
nuşmamızı ..gerektiriyor. Onlar * haklı .olarak 
diyorlar ki," ticaret odalarından bahsediyorsu
nuz. Halbuki ticaret odalarıyla sanayi ..ada-
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lan birçok yerlerde yavaş yavaş birbirinden 
ayrılmaktadır, bâzı yerlerde birliktedir, bâzı 
yerlerde ayrı ayrı. Bu, kendi gerekçelerinde 
sarih olarak var. Yani bilmediklerini farz et
meye imkân yok. Kendileri yani en yüksek bir
liği temsil ettikleri için doğru söylediklerini 
'kabul etmek lâzım. O bakımdan bir ufak de
ğişikliği ben haklı görüyorum. Yani ticaret 
odası metni maddede olduğuna göre ticaret ve 
sanayi odalarının ayrı bulundukları belediye
lerde bu odalarca seçilecek birer üyeden ve 
birlikte bulundukları yerlerde ise ticaret ve 
sanayi odasından seçilecek iki üyeden teşekkül 
eder, diye bir teklif yapıyorlar. Gayet yerin
dedir. Sanayi odası deyip geçmiyelim. Bugün 
özel teşebbüs diye her yerde konuştuğumuz 
şey budur. Bilhassa Türkiye'nin sanayileşme
si lâzımdır. Sayın Başbakan da, Beş Yıllık 

Plân da, biz de bunu ifade ederiz, sanayi oda
ları, ticaret odaları gibi gayet önemli kuru
luşlardır. Türkiye'nin iktisadi varlığını ileriye 
götürecek kuruluşlardır. Binaenaleyh, ticaret 
odalarının yanında sanayi odalarını da nazarı 
itibara almak gayet tabiî bir ihtiyaçtır. Bu 
kanunda bir nokta var, bendeniz tam formüle 
edemedim, bu kanun tüccar ve sanayiciden da
ha çok esnafı ilgilendirir. Yalnız Esnaf Ka
nunu bakımından ben formüle edemedim, ya
ni buraya nasıl bir ibare sokmak lâzım? Bun
lar ilçe olacağına göre, her ilçede esnafın her 
bir dalının, ahçıların, ayakkabıcıların v. s. 
hepsinin birer teşekkülü vardır. Zannediyo
rum, bunların bir de birliği vardır. Tanı tet
kik etmediğim için kesin söyliyemiyeceğim, fa
kat esnafın da burada temsil edilmesi lâzımdır. 
Daha çok esnafı ilgilendirecektir. Yani sana
yici ve ticaret erbabından ziyade esnafı ilgi
lendirecektir. Esnafın da burada bir yolla tem
sil edilmesi düşünülmelidir. Muhterem komis
yon belki bizden daha iyi bir formül bulup ge
tirecektir. 

Sonra, burada yine mühim bir nokta; 
«11 içindeki her beldenin takdir ve tevzi ko
misyonu üyelerine bu beldenin iktisadi ve sos
yal özellikleri göz önünde bulundurulmak ve 
günde 23 liradan çok olmamak üzere verilecek 
ücret il genel meclisi tarafından özel idare büt
çesi ile tesbit edilir ve ilgili tertibe konulur.» 
deniyor. 

Görülüyor ki muhterem arkadaşlar, evvel
den beri söylediğimiz büyük bir masraf kapı
sı, yani şurada vatandaşa tekrar yükletilen bir 
masraf kapısı açıkça ortada görülmektedir. 
Bekçi parası diye aldığımız bu paranın; va
tandaşın kanma ekmek doğruyarak, öyle di
yelim, yani hepsi vereceği için, aldığımız bu 
paranın bir kısmını boşu boşuna sarf edece
ğiz. Eğer Devlet bütçesinde olsa bundan çok 
daha az bir para ile bunu idare etmek müm
kündür. Yahut Arazi ve Bina vergilerine ilâ
ve edilmiş olsa buna hiç ihtiyaç kalmıyacaktır. 
Şimdi bunun dışında burada, «Üyelere fiilen 
çalıştıkları günler için ücret verilir.; §u ka
dar ki komisyon üyeleri 33 ve 34 ncü madde
lerde belirtilen takdir vetevzi işini âzami bir 
ay içinde bitirmekle yükümlüdürler.» deniyor. 
Ben şimdi burada bir tereddüde düşüyorum. 
Zaten işin başından beri, yani esasını kabul et
memekle beraber, geçen maddeler bakımından 
şu esası : Komisyon sözcücü sinirlenmesinler, 
herkesin burada doğru bildiği fikirleri arka
daşlarına anlatması hakkıdır. Ben başka bir 
şey yapmıyorum. Ben burada arkadaşlarıma 
anlatıyorum. Arkadaşlarımı ikna ettiğim nis-
bette memlekete yararlı bir iş yapacağım ka
nısındayım. Bu bir kanıdır, belki de yanılı-
yorumdur. Ama ben kendi inancıma göre ya
nıldığım kanaatinde değilim. 

Şimdi, düşünüyorum; İstanbul'da Fatih il
çesinde bir ayda nasıl bitirilir? Ben bir ay
da bunu bitiremiyecekleri kanaatindeyim. Bir 
ayda bitirmek değil, vefat etmeleri dahi müm
kündür. Çünkü o apartmanlara teker teker.çı
kacaklar. Bu muazzam bir iştir. Ben bunun 
tatbikatını seçmen kütüklerinden biliyorum. 
Öyle kolay kolay herkesin yapacağı bir iş de
ğil. Atletlerden seçmeli, bir de yaş kaydı koy
malı. Yani bu işi yapacak adamlar günde 15 -
20 - 30 tane herbiri beş, altı, sekiz katlı apart
manı teker teker inecek, çıkacak. Bunun için 
bu komisyon üyelerinden özel şartlar aramamız 
lâzımgelir. Onun için burada değerli komis
yondan istirhamım; koydukları müddet genel 
olarak Türkiye için doğrudur ve koydukları 
tahdit de çok yerinde bir tahdittir. Yani uza
tılıp bundan para alınabilir mi? Alınabilir. Re
alist, gerçekçi hareket etmişlerdir. Ama, hiç 
olmazsa böyle büyük yerler için birden fazla 
komisyon kurulmasını öngörürler veyahut (Nü-
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fusu yüzbinden, iki yüzbinden fazla olan şe
hirlerde bulunan komisyonlar bu kayda tabi 
değildir.) diye bir kayıt koymaları lâzımdır. 
Yoksa ya kanunu ihlâl edeceğiz, göz yumaca
ğız, bizim için bunlar böyle yanlış kanun yap
mışlar, diyecekler. Yahut da, kati olarak kanu
nu tatbik eden birisi çıktığı takdirde, bitmiş
tir, bu iş diye kalır. Onun için burada nüfus 
esasına göre bir değişiklik yapmak lâzımdır. 
Nitekim buna benzer bir şeyi biz seçim kurul
ları için yaptık. Nüfusu iki yüzbini aşan ilçe
lerde bir ikinci seçim kurulu kurulması Yük
sek Mecliste geçen devrede kabul edilmiştir. 

Bendeniz bunları arz etmek isterim, değerli 
komisyon her halde bunların bir kısmına ilti
fat buyururlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tahir Akman, buyuru
nuz efendim. 

TAHÎR AKMAN (Çanları) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu 31 nci maddede; «-Bekçi para
larını takdir ve tevzi komisyonları vali ve kay
makam tarafından özel idare memurları ara
sından tâyin edilecek bir memurun başkanlığın
da* deniyor. Şimdi il ve ilçe merkezi olmıyan 
belediyeler vardır. Bu belediyelere de öyle 
tahmin ediyorum ki, ilçelerden bir memur gön
derilecek ve onun başkanlığı altında tevzi 
edilecektir. Beldeyi daha iyi tanıyan, muhtar, 
belediye âzası ve belediye reisidir. Bu ilçeler
den bir memur göndermektense, il ve ilçe 
merkezi olmıyan beldelerde belediye reisleri
nin başkanlığı altında bu komisyonları teşkil 
etmek daha yerinde olur. Çünkü, ilçeden gön
derilecek memura ayrıca, burada yoksa da 
umumi hükümlere çöre bir harcırah vermek 
gerekecektir. Esasen il ve ilçe belediyelerinin 
dışında kalan belediyeler de belki düşünül
memiş olabilir. Bu itibarla burada bir harcı
rah mevzuubahis değildir ama, umumi hüküm
lere göre, Harcırah Kanununa göre bu memura 
bir harcırah verilecektir. Hor halde c memur da 
da Birasına göre bir otomobil de tutar gider. 
Zattn il ve ilçe merkezi olmıyan belediyeler 
hemen hemen köy karakterini haiz olduğu için 
gelirleri gayet mahduttur. Bu itibarla ayrıca 
bir daha bir külfet tahmil edilmemesi gerekir. 
Eğer tensip buyurulursa il ve ilçe melez i ol
mıyan belediyelerde komisyonların belediye baş
kanının riyaseti altında toplanmasını uygun 

bulmaktayım. Bu vesile ile yine bu maddede 
bir hususa temas etmek istiyorum. Malûm ol
duğu veçhile bu bekçi teşkilâtı bütçesi il özel 
idareleri bütçesine ek o'arak teşkil edilmektedir. 
Bu bütçe bir küllolarak ele alınmakta ve bütün 
be1 delerden tonlanan paralar bu bütçede temerküz 
etmektedir. Varidat bu bütçede toplanıyor, 
masraflar da bu bütçeden yapılacaktır. 

Şimdi, bir vilâyetin 10, 15, 20 tane beledi
yesi olabilir. Tevziat ne şekilde yapılacaktır? 
özyi idare memurunun başkanlığında toplanan 
komisyon o beldeye gidecektir. O beldenin malî 
gücüne göre halka tevziat yapacaktır? Ama bu 
tevziatı yaparken kıstas ne olacaktır? Bu meç
huldür. Ben kanunun bütün maddelerini göz
den geçirdim, bir kıstasa raslıyamadım. Yani, 
demrk istediğim şudur : Bu belde, filân belde 
kaç para verecektir? Farzımuhal o vilâyetin 
bekçi parası bütçesi yüzbin liradır. Şimdi bunun 
on tane belediyesi vardır. Bu yüz bin lira on 
belediyeye ne şekilde tevzi edilecektir? Kanun
da bir sarahat olmadığına göre, her komisyon 
gidecek, zaten komisyonların ekseriyetinin âzası 
mahallî olduğu için kendi beldesinde daha az 
tahakkuk ettireceklerdir. Her belde bu şe
kilde hareket ettiği takdirde bekçi teşkilâtı mas
raflarını karşılıyacak parayı temin etmek im
kânı olmıyacaktır. O halde bir kıstas bulmak lâ
zımdır. Denecektir ki, filân belediyeye şu kadar 
bekçi parası tahakkuk ettirilecektir. Bu kıstas 
ne olmalıdır? Bu kıstas kanunun hükümlerinden 
çıkmamakta. Muhtelif şekillerde düşünülebilir. 
İlk akla gelen şey, o beldenin bekçi kadroları ile 
umumi masraflara iştirak ne olabilirse; vilâyet 
bunu taksim edebilir, mükellef adedine göre 
belki, o miktar üzerinden o beldeden tahsilat 
yapmak lâzımgelir. O takdirde komisyon gide
cektir, o beldede, farzımuhal, beş bin lira bekçi 
parası tahakkuk ettirmek icabederse, bu beş bin 
lirayı o beldenin - kanunun hükümlerinde yazı
lı - halkın, mükellefin malî gücüne göre tevziat 
yapacaktır. Bu kıstas konmadığı takdirde bir 
karışıklık olacaktır. Başka bir kıstas da ola
bilir. Şayet kanunun maddelerine böyle bir hü
küm ilâve etmediğimiz takdirde, şunu düşünebi
liriz, vilâyetteki bütün mükellefler tesbit edilir. 
Farzımuhal on bin mükellef vardır, vilâyetin 
bekçi varidatının ne olması lâzımgeldiği de tes
bit edilmiştir. Bu, mükellef adedine taksim edi-
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lir, ondan sonra her beldedeki mükellefle zar-
bedilmek suretiyle o beldeden tahsil edilecek 
bekçi parası tesbit edilir. Şimdi böyle bir kıs
tas da akla gelebilir. Şimdi bunların hangisi 
olacaktır? Kanunda bunu tesbit etme imkânı 
yok. Onun için ben komisyondan rica ediyorum, 
bu 31 nci maddeye de konabilir, ben de ayrıca 
bir teklif verebilirim. 27 nci madde üzerinde de 
durulabilir. Şu halde bu kıstası tesbit etmek 
yerinde olur. Aksi takdirde, her vilâyet başka 
başka kıstaslar tesbit edecekler ye buna göre 
hareket edeceklerdir. Şunu da tebarüz ettirmek 
lâzımgelecektir ki, küçük beldelerde, bilhassa il 
ve ilçe dışında kalan belediyelerde bugün bek
çileri 200 lira civarında aylık almaktadırlar. 
Biz bunu üç yüz liraya çıkardık. 300 lira olun
ca, bu beldeler bugün vermekte oldukları bekçi 
parasından belki bir misli fazla verecektir. Yeni 
bir külfet tahmil ediyoruz - ki edilecektir - haki
katen bu da mağduriyetlerini mucibolacaktır. 
Çünkü küçük beldelerde bu paraları vermek ha
kikaten güçtür. Hattâ tekrar şunu da tebarüz 
ettireyim ki, il ve ilçe belediyelerinde bekçi üc
retleri 300, 400, 500, 800 liraya çıkabilir. Belki 
bu il ve ilçeler bunu kaldırabilir. Ama, küçük 
beldeler kaldıramaz. Kül halinde bu bütçeyi 
nazarı dikkate aldığımız takdirde, büyük belde
lerin bu ağır külfetleri küçük beldelere do teş
mil edilmiş olacaktır. Küçük beldeler de bu 
büyük beldelerin daha fazla masrallara iştirak 
etmiş olacaklardır. Onun için biraz ev
vel dediğim gibi, kıstası her şeyden evvel tes
bit etmek lâzımdır. Her beldenin bekçi kadrosu 
adedine göre ve o bekçi kadrosunun o adedini 
nazarı itibara alarak vilâyetlerden iştiraki ica-
den umumi masrafları eklemek suretiyle o bel
denin gelirlerini evvelden tesbit etmeli ve ona 
göre komisyonlara, bu beldeye bu kadar bekçi 
parası tahakkuk ettirilecektir, ona göre mükel
leflere,-tevzi ediniz, demek lâzımgelir. Aksi tak
dirde küçük belediyeler bundan çok mağdur 
olur. Şurasını da bu vesile ile tekrar tebarüz 
ettireyim ki, şimdi bu Bekçi Kanunu mükellef
lere, vatandaşlarımıza, belde halkına yeni bü
yük külfetler tahmil etmektedir. Öyle ümidedi-
yorum ki, bu kanunda beldelere, yeni mükellef
lere bugün, iki lira verecekse üç lira, 4 lira ve
recek şekilde tevziat yapılacaktır. Bu da bu 
beldeler için büyük bir külfet teşkil eder. Be
nim arz etmek istediğim şu : 

Bugün için beldelerin ödemekte oldukları 
bekçi paraları sabittir, bellidir. Bunun dışında 
fazla tahakkuk ederse, il bütçesine maliyeden 
bir yardım yapılmalıdır. Bu suretle de belde 
hakkı yeni bir külfet karşısında kalmaktan kur
tulmuş olur. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Bu hu
susa dair olan, esas itibariyle 27 nci maddede de 
-tekrar arz edeceğim, il ve ilçe merkezi olmı-
yan beldelerde belediye başkanlarının riyase
tinde toplanmasına dair bir takririm var, onu 
takdim ediyorum. 27 nci maddede de ayrıca gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Nazmi Özioğul, buyurun efen- *— 
dim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde üzerinde hatip arkadaş
larım geniş geniş fikirlerini izah ettiler. Ben kı
saca bir - iki noktaya temas edeceğim. 

Maddede takdir komisyonları tesbit edilir
ken, bu işin âdilâne yürümesi için gerekli ti
tizlik gösterilmiş ve yerinde bir madde olarak 
huzurumuza çıkarılmıştır. Yalnız iki nokta var, 
- ki, biraz evvel Reşit Ülker arkadaşımız bir 
noktaya temas ettiler - hakikaten bâzı yerler
de sanayi odaları ve bilhassa küçük kazalarda 
esnaf dernekleri mevcuttur, ticaret odası yok
tur, sanayi odası yoktur. Fakat esnaf dernek
leri vardır. Bu konuda bir önerge vereceğim. 
Çünkü, evvelce bir tatbikat geçirdik, Millî Bir
lik Hükümeti zamanında takdir komisyonları 
tesbit edilirken mahallî dernekler bu takdir ko
misyonlarına konmadığı için, yalnız memurla
ra bu vazife verildiği için büyük aksaklıklar 
görüldü ve bütün Millet Meclisi, bütün parti
lerin milletvekilleri aylıksız olarak köyleri gez
mek suretiyle bu aksaklığı o zaman tesbit etmiş 
ve o kanunu, bütün Meclisin iştirakiyle kaldır
mıştık. Şimdi huzurumuza bu kanun getirilir
ken, alman tecrübeye göre Muhterem Hükümet 
yerinde olarak muihtarı, özel idareden bir me
muru, belediye meclisinden bir üyeyi, Ticaret 
Odasından bir üyeyi bu işte vazifelendirmiştlr. 
Buna ilâveten bir önerge vereceğim, sanayi 
odaları veya bunlar bulunmazsa, esnaf dernek
lerinden birer üye katıldığı takdirde takdir 
yerinde olacaktır. 

Biraz evvel bir muhterem hatip arkadaşı
mız, bu kanunla 20 milyona yeniden, külfet 
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yükleneceğini ifade ettiler. Ben aynı fikirde 
değilim. Burada fikrimi arz etmeden evvel 
mutlaka mahallinde tetkik eder ondan sonra 
fikirlerimi arz etmeyi uygun görünüm. Bir mi
sal vereceğim; ilgili muhtarlıkla temas ettim, 
'benim oturduğum mahallede iki bin küsur dai
re vardır. Bunlardan 2,5 lira bekçi parası alın
maktadır. Yani bu, vasati olarak 5 000 Tl. eder. 
Bu mahallede üç tane bekçi bulunmaktadır. 
Bunların aldığı para vasati 300 liradır; 900 lira 
eder. Yani halihazırda bugün bu mahallede 
bekçiye verilen paradan dört bin lira daha faz
la para alınmaktadır. Binaenaleyh bu, birinci 
maddede bekçi için alman paraların; bilhassa 
Hükümete çok teşekkür ederim, bekçi için alı
nan paraların başka yere sarf edilmemesini bu 
kanun içine koyduğuna göre, büyük külfetle
rin vatandaşa yüklenmiyeceği kanısındayım. 

Takdir komisyonları da seçimle gelen zat
lar, mahallin reyi ile seçilen zat1 ar olduğuna 
göre, Hükümetçe getirilen bu kanun bir külfet 
kanunu değildir. Bilâkis doğrudan doğruya 
bekçileri bir teminat altına almak ve ^Devlet 
memurunun vasıflarını ona vermek amacını 
'gütmektedir. Muhtelif arkadaşlarımız merkezi
yet sistemine bağlamak yolu ile Devlet memur
ları Millet Meclisinden çıkan kanunla maaşını 
alır fikriyatını savundukları için, biz de ademi 
merkeziyet sistemini savunduğumuz için, yine 
yerinde bir kanundur. 33 ncü madde hakkın
da vereceğim önergeye iltifat buyurulmasını 
hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 31 nci madde hak
kındaki mâruzâtım daha ziyade komisyona 
bâzı sorular tevcih etmek suretiyle olacaktır. 
Bu itibarla bilhassa komisyonun nazarı dikka
tini celbederim. 

31 nci maddenin ikinci satırında; «Bekçi 
paralarını takdir ve tevzi komisyonları vali 
ve kaymakam tarafından...» denmektedir. Bu 
şekildeki tahrir tarzından, vali ile kaymaka
mın anlaşarak birlikte özel idareden bir memu
ru tensilbetmeleri, seçmeleri anlaşılmaktadır. 
Halbuki bendenizin kanaatime göre, bunun ak
si olması lâzım. Çünkü takdir ve tevzi komis
yonları, yine muğlak olmakla beraber, kanu
nun umumi veçhesinden bu takdir ve tevzi ko

misyonlarının ilçe merkezlerinde olacağı anla
şılmaktadır. Böyle olunca, ilçe merkezlerinde 
kaymakam tâyin edecek, il merkezinde de vali 
tâyin edecektir. Şu halde buna vali ve kayma
kam değil, vali veya kaymakam demek doğru 
olur kanısındayım. 

İkincisi, tekrar ediyorum, takdir komisyon
ları ilçe merkezlerinde kurulacaktır sanıyorum. 
Kanunun umumi gelişi o merkezdedir. İlçe mer
kezlerinde kurulacağına göre, konuşmalarımı 
bu esas üzerinde teksif ediyorum. 

«Belediye meclisinden bir üye ile, mahallesi 
muhtarından ve bulunan yerlerde Ticaret Oda
sının bir üyesinden teşekkül eder.» demekte
dir. «İlçe merkezlerinde kurulacak takdir ko
misyonlarına belediye meclisinden bir üye...» 
diyor. Hangi belediye meclisinden arkadaşlar? 
İlçe merkezindeki belediye meclisinden mi yok
sa ilçeye bağlı bir bucağın, gece bekçi teşkilâtı 
listesi tesbit edilirken, bucak belediyesinden mi 
gelecek? Burada da muğlaklık var kanaatime 
ıgöre. 

Yine mahalle muhtarı ibaresi muğlaktır. 
Hangi mahalle muhtarı? İlçe merkezinde 3 - 5 
hattâ 10 mahalle vardır. İlçe merkezindeki ma
hallelerden birinin muhtarı olabilir, bunu kay
makamın takdirine mi bırakıyoruz? Bu bir. 

İkincisi, asıl mesele, ilçeye bağlı bir köy be
lediyesi veya ilçeye bağlı bucak belediyesinin 
gece bekçisi paralarının listesi tesbit edilirken 
komisyon çalışmalarına mevzu olacak ünite 
muhtarlık mı olacaktır? Her muhtarlığın hu
dutları içindeki binalar, meskenler ve iş yer
leri ayrı ayrı tesbit edilirken, o muhtarlıktan 
bir kişi mi gelecektir, o mahallenin muhtarı 
mı gelecektir? Bu hususların açıklanması ve 
maddeye bu yolda sarahat verilmesi lâzımdır 
kanaatindeyim. 

Şahsi kanaatüm, ilçe merkezlerinde kurula
cak olan takdir komisyonlarımın görevinde her 
nıu'htarluk bir ünite olmalıdır. O mahallenin 
muhtarı bulunmalı ve kendi mahallesinin bekçi 
parası takdiri yapılırken o bu komisyona giv-
nıelidir. Belediye değiştiği takdirde, bir nahiye 
belediyesi, bir köy belediyesine geçildiği takdir
de, o belediye meclisi'nden bir üye gelmelidir ve 
o belediyeye bağlı nmhtarlııktan bir arkadaş 
gelmelidir ki, bu suretle mahallî idareciler ken
di mahallesindeki mükelleflerin imkânların!! bi-
lebi'lsinler ve takdirde bir hata olmasın. Bu en-
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dişelerimi giderecek cevaplar verilir ve madde
nin bu istikamette değiştirilmesine komisyon 
lütfeder uyarsa memnun olacağım. Teşekkür 
ederim. 

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

kıymetli arkadaşlarım, 31 nci madde üzerinde 
fikrimi söylemeden evvel, bu madde ile ilgili 
bulunan, yani 27 nci maddenin geriye almma-
siyle hâsıl olan durum karşısında, bundan evvel 
bu malî hükümlerle ilişkin maddelerin geriye 
alınmaları konusu üzerinde konuşan arkadaşla
rımın fikirlerinden ilham alarak bir hususu 
açıklamak istiyorum. 

Arkadaşlar, bu 31 nci madde için bâzı arka
daşlarım geri alınmalıdır, dediler. Gerekçe ola
rak da; çünkü 27 ve 28 nci maddeler komisvon-
dadır, acaba nasıl bir şekil meyçlana gelecek ve 
belki de mümkündür ki, bu paralar bövle tak 
dir suretiyle değil de, hattâ bâzı arkadaşlarım 
daha ilerive giderek. Devlet bütçesinden ödeni
şin veya Arazi ve Bina vergilerine zam yapmak 
suretiyle bu yük karşılansın, dediler. Arkadaş
larım, şunu ifade etmek istiyorum ki, bu ka
nun mesnet olarak mahallî teşkilâtta vazife 
gören bu mahalle bekçilerinin masraflarını, o 
beldede bu hizmetten istifade edenlere yükle
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Devlet bütçe
sinden bu paranın ayrılması konusu, tümü tize 
rinde yaptığımız konuşmalarda da söyledi'ğimi'7 
gibi, yine vatandaşlardan bir nevi vergi almak 
demektir. Bu itibarla bu kanunun getirdiği es
pri içinde bu masraflara, sadece bu bekçi teş
kilâtından istifade eden insanların iştirak etmiş 
bulunması daha âdil bir yoldur. Kanunun es
prisini kabul eden bir arkadaşınız olarak, ben de 
diyorum ki, bu masraflara iştiraki sadece bu 
teşkilâttan faydalanan halk görsün. Bir arkada
şım buyurdular ki, bütün vatandaşlar bunu ver
sin. O zaman ne olacak? Hattâ rakam ifade ede
yim, Türkiye'nin nüfusunu 30 milyon farz eder
sek, kasabalarda ve şehirlerde yaşıyan vatan
daşların yekûnu 10 milvonu geçmez. Bir arka
daşım zannediyorum ki bu rakamı 20 milyon 
olarak ifade etti, 10 milyonu geçmez, kanaati
me ^öre. Binaenaleyh, ne oluyor? Bu 10 milvo-
nun içinde, bu teşkilâttan faydalanan halkın 
yanında bu teşkilâttan faydalanmıyan, bütün 
köylerde yaşıyan vatandaşlar da Devlet bütçe
sine vergi verdiklerine göre, bütün bunlar da 

bu yükü çekecek demektir. O zaman, ya bun
lardan bu yükü kaldıracaksınız, belediyelerin, 
şehir ve kasabaların dışında bulunanlardan bu 
yükü kaldıracaksınız veyahut da o köylerdeki 
kır bekçilerini de buna dâhil edeceksiniz. Bu 
itibarla âdil olan usul, kanunun getirdiği yol
dur. Bence halkın şikâyet ettiği, 27 nci madde
de geniş bir nisbette 20 küsur milletvekilinin 
de söz almasının sebebi, kanunun 27 nci mad
desinde tesbit edilen tavanın yüksek olmuş ol
masından ileri geliyor, kanaatindeyim. Komis
yon da bu maddeyi geriye aldığına göre, ihti
mal ki, bunda normal bir haddi tesbit edecek
tir, o zaman mesele nisbeten kendi kendine hal
ledilecektir. Şimdi bu 31 nci madde de, 27 ve 28 
nci maddenin esprisi, havası içinde kaleme alın
mış bir maddedir. Binaenaleyh, bâzı arkadaşla1-
"imm dediği gibi, 31 nci madde de geriye götü-
rülsün, iade edilsin, ondan sonra tekrar karşı
mıza gelsin şeklindeki bir fikrin sahibi olma
dığımı peşinen arz etmek istiyorum. 

Şimdi 31 nci madde bize ne getiriyor? El
bette, 27 - 28 ve en sonra 29 ve 30 ncu madde
leri de komisyon geriye almak temayülünde 
olmadığını gösterdiği için ve Meclis de buna 
karar verdiği için, 31 nci maddenin de aynı sı
layı takibedeecğine şüphe yoktur. O itibarla 
11 nci maddedeki ifade edilen fikirleri de, hü
kümleri de daha yapıcı ve daha olgun bir tarz
da ele almak pekâlâ mümkündür. Nitekim Mus
tafa Uyar arkadaşını biraz evvel 31 nci madde
de bâzı anlamadığı kısımları ifade ettiler. Sa
nırım ki, komisyon buna olumlu bir cevap ve
recektir. Hakikaten mahallî üyeler komisyona 
girerlerse daha faydalı olur. Meselâ vali ve kay
makamın tâyin ettiği takdir ve tevzi komisyo
nu üyelerinden özel idare memura başkan ola
cağına göre, onun yanındaki belediye meclisi 
üvesi, artık bu kazadaki merkez belediye mec
lisi mi olsun, yoksa bir belediye kurulmuş olan 
köydeki belediye meclisi üyesi mi olsun, mese
lesini sanırım ki, komisyon burada ifade ederse 
mesele hallolur. Elbetteki o mahallin belediye 
meclisi üyesinin komisyona girmesinde fayda 
vardır, o özellikleri bilmiş olması bakımından. 

Sonra muhtar ve üye komisyona girerkenı, 
elbette ki, hangi beldenin takdir.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KTRBAŞLI (Burdur) — O mahallenin muhtarı 
girecek. 

— 1G4 — 
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ARİF ERTUNGA (Devamla) — Mahallesi
nin muhtarının gireceği gayet tabiîdir ve böy
lece ifade edilirse, kanunda daha fazla teferru
ata girip bütün bunları dile getirmekte bir mâ
na yok, mesele kendiliğinden halledilmiş olur. 

Sonra takdir ve tevzi komisyonlarına «en 
çok 25 lira, mahallî, ekonomik ve sosyal özel
liklere göre bir ücret verilir» diyor kanun. Bu 
bence yerindedir arkadaşlarım. Çünkü bu ko
misyonlar nihayet bir aya yakın ve belki de 
bir ay iş göreceklerdir. Böyle iş görecek olan, 
geniş bir liste hazırlıyacak olan ki, 33 ve 34 ncü 
maddeye göre bunlar kapı numaralarını, sokak 
numaralarını, mükelleflerin isimlerini - hattâ 
bunlar 34 ncü maddede ilân edilecek, görecek
siniz - tesbit edecek olan bir komisyonun üye
lerine elbette bir ücret vermek lâzımdır. Ka
nun da en çok bunu 25 lira olarak göstermiştir. 
Ama, bir ayda işleri bitirmek mecburiyetini de 
koymuştur ki, bu da doğrudur. îş bir aydan 
fazla uzarsa, onun da ücretsiz olarak çalışma
sını derpiş etmiştir, hüküm koymuştur. Bence 
bu da yerindedir. 

Yalnız Nihat Diler arkadaşım bu noktaya 
defindiler ve o zaman işleri uzarsa bunlar pa
r a s ı mı çalışsınlar, bu bir angarya olur, dedi
ler. Arkadaşlar, bence bunu böyle düşünmemek 
gerekir. Bunun çok misallerini görüyoruz. Bu 
kabîl ücret verilen yerlerde maalesef bu biraz 
suiistimal ediliyor. Ücret alıyorum diye sonun
da bu müddeti aşıyor, aştıkça vatandaşın da 
parası nahak yere harcanmış oluyor. Onun için 
kanundaki hükme göre, bir aydan fazla işler 
sürecek olursa ücret verilmemesi yerindedir. 
Bu itibarla komisyon kendisini sıksın, millet ve 
vatan için çalışan bu komisyon üyeleri de nor
mal bir zamanda işlerini bitirsinler. Elbette va
li] er ve kaymakamlar bu işi komisyona verir
ken. yük kaldırma kabiliyetlerinin dışında on
lara fazla yük yükliyecek değillerdir. Ama her 
halde valinin ve kaymakamın komisyona bir ay 
içinde normal olarak görülecek işleri verecek
lerini kabul ederek, bir aydan fazla mesai için 
ücret verilmesi suiistimale yol açacağı düşün
cesiyle bence hüküm yerindedir. 

Bunun dışında söyliyecek fazla bir şey kal
ınıyor. 27 nci maddenin esprisini takibederek, 
31 nci maddede bu şekilde, mâkûl bir hadde 
inip de karşımıza geldikten sonra göreceğiz ki, 
bu haliyle bu madde yerinde bir madde olmak

ladır ve kabulünde fayda mütalâa ettiğimi ifa-
.le etmekle zevk duyarım arkadaşlarım. Saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlarım 
31 nci maddeden maksat; bekçi paralarının 
takdirinin esasına hizmet edecek olan komisyo
nun tesbitinden ibarettir. Şimdi burada sözü 
i'fizla uzatmadan, sadece komisyondan sorulmuş 
olan birkaç suale aydınlatıcı bir cevap vermek
le yetineceğiz. 

Birinci önemli sual; takdir ve tevzi işinin 
'•ir ayda nasıl bitirilebileceği, meselâ Kadıköy 

-nazarı itibara alındığı veya Çankaya nazarı iti
bara alındığı takdirde veya Nazilli nazarı iti
bara alındığı takdirde, bu işin nasıl bitirilebi
leceği sorulmuştu. Şimdi maddede «Bekçi pa-
•alarmı takdir ve tevzi komisyonları» tâbiri 
vardır. Bunların bir değil, bir kaç tane olabi
leceği de maddedeki bu cem'i olan tâbirden an
laşılmaktadır. Bu bakımdan, zaten bir tadilât 
önergesi de buraya sarahat kazandırmak için 
/eriimiş bulunmaktadır. 

İkinci mühim noktaya gelince; buradaki ko-
iiisyanlarda değişen iki unsur vardır, yani iki 
.'iye vardır. Bunlardan birisi mahalle muhtar
ları, birisi de belde belediyelerinden iştirak ede
cek olan belediye meclisi üyeleridir. Hangi bel
denin takdiri yapılacaksa veya takdir komis
yonu hangi beldede çalışacaksa, o beldenin be
lediye meclisinden seçilecek bir üyenin o komis
yona katılması gayet tabiîdir. 

Diğer husus da şudur : Şehir içinde hangi 
mahallenin, bekçi paralarının takdiri yapıla
caksa , o mahalle muhtarının veya muhtar yok
sa, bir idare heyeti âzasından bir üyenin de 
o komisyona dâhil edileceği gayet tabiîdir. 
Nitekim madde «Belediye meclisinden bir üye 
ile mahallesi muhtarından» demektedir ki, bu 
da maddeye sarahat kazandırmaktadır. Bu ba
kımdan biz komisyon olarak açıklanacak baş 
ka bir husus göremiyoruz. Buradaki bir aylık 
müddet tâbiri de, fazla suiistimal edilmemesi için 
konulmuştur. Komisyonlar da bir miktar artı
rabileceğine göre, bunların lüzumlu ve takyide-
dilmiş müddet içerisinde bitirilmesinin hem 
alacakları yevmiyenin suiistimalini önlemek 
ve hem de biran evvel tahakkukları yapıp va-
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tandaşlara arz etmek bakımından ehemmiyetli 
olacağını belirtir, hürmetlerimi arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Soru mu efendim, buyurun, 
Sayın Diler. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Takdir ko
misyonu üyelerine âzami 25 lira takdir edi
leceği maddeye konmuştur. Acaba asgari kaç 
lira takdir edebilirler? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, prensip iti
bariyle, bütün malî kanunlarda takdir komis
yon! arma asgari değil, âzami ücretler, ma
hallîn hususiyetlerine supleks vermek için as
gari değil, âzami ücretler konmuştur. Bir köy 
belediyesi gayet tabiîdir ki, burada biz beş 
lira desek belki de iki buçuk, üç lira üze
rinden bunları yaptırabilecek adam bulacağı 
için, biz burada asgarileri değil daima âzami
leri koymayı daha uygun bulduk ve bugün 
Türkiye'deki bu komisyonlar için ücretlerin 
tesbiti hususunda kıstaslar âzami hadler üze
rindedir. Genelliği de nazarı itibara almış bu
lunuyor komisyonumuz. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Komisyon
dan bir sual daha sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sorular kaç tane ise arka ar
kayı sorulur ve cevabı alınır. Yoksa, bir soru 
cevap alınacak sonra bir daha soru sorup ce
vap alınacak şekilde karşılıklı konuşma tarzında 
sual sorulmaz. Lütfedin de kaç. sorunuz varsa 
ikmal edin, buna göre cevap alınız. Başka so
runuz var mı? 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Bir sorum 
daha var. 

BAŞKAN — Buyuran. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Bîr aylık 

müddetin, komisyonu âzami derecede faaliyete 
sevk edeceğini ve suiistimalin önüne geçmek 
için konulduğunu Sayın Komisyon Sözcüsü be
yan buyurdular. Mütemadiyen komisyon üyeleri 
çalıştıkları halde, bir ay müddet içinde işlerini 
bitiremezlerse, bir ay daha çalışmak mecburi
yetinde olurlarsa, kendi ellerinde olmıyan se
beplerle çalışırlar da yapamazlarsa, bir ay bun
ları ücretsiz çalıştırmak angarya değil midir? 
Bu Anayasanın hükmüne aykırı değil midir ? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON' SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, o noktaya 
şöyle cevap vermek mümkündür. Diyoruz ki, ko

misyonlar vali veya kaymakam tarafından kuru
lacaktır. Elbette ki, bir idare âmiri muayyen bil
işin ne kadar müddetle, kaç komisyonla bitirilece
ğini takdir eder, başlangıçta ona göre komisyon 
adedini tesbit eder. Eğer birkaç gün aksasa bi
le bunun büyük bir ehemmiyeti olmaz. Bir âmme 
hizmetidir, birkaç günlük aksama voliyle ücret
siz dahi görülebilir, demektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İbrahim Boz. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — 31 nci madde

nin 5 nci bendinde; «İl içinde her beldenin tak
dir ve tevzi komisyonu» dediğine göre, her bel
denin ayrı ayrı takdir ve tevzi komisyonu oluyor. 
Bunu tekrar açıklamaya lüzum var mıdır? Sayın 
sözcüden soruyorum. Bu husus sarihtir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BASI,! (Devamla) — Evet efendim. Fakat bel
deler, meselâ misalini verdiğim İskenderun, Fa
tih, Kadıköy de birer beldedir, bu tâbir içinde
dir. Buralarda da bekçi teşkilâtları vardır, bir 
komisyonun bunu böyle bir aylık müddet içinde 
halletmesi maddi bakımdan imkânsızdır. Bu ba
kımdan birkaç; tane komisyon teşkil edilebilece
ği yolunda bir açıklamayı zaruri gördüğümüz 
için bu türlü beyanda bulundu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nobioğlu. 
KEMAL NEBİ OĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Komisyon Sözcüsü nerelerde kaç komisyon kuru-
1 a cağını zannetmektedirler? 

İkincisi, bunun yıllık bilançosunu ne tahmin 
etmektedirler? 

Üçüncüsü, komisyonlar her yıl toplanacak mı
dır? 

OtfOÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Efendim biliyorsunuz ki, 
yurdumuzda bu konuda belirttiğimiz tâbirle, ne 
kadar belde varsa asgarisinden o kadar komisyon 
kurulacaktır. O beldelerin nüfusu bu bir aylık 
müddet içinde tek komisyonla bu işin yürütülme
sine imkân vermiyorsa, maddi bakımdan bir im
kânsızlık varsa, bu sefer oradaki komisyon aded-
lei'i de gayet tabiî artacaktır. Siz bunun hesabı
nı kendiliğinizden yapabilirsiniz. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? Bir soru da
ha var zannederim, Sayın Sözcü? 

(IEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Malî yükü ne olacaktır, de
miştiniz. Bu malî yük komisyonların malî yü
kü nıü, yoksa bekçi teşkilâtının mı?.. 
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KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Komis
yonların alacakları; bu bir aylık âzami çalışma 
süresi içinde ne kadar para alacaklar?.. Bir bilgi
niz var mı, demek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Her komisyon üyesine 25 
lira âzami ücret takdir edilecektir, dedik. Bunun 
hesabını yapmaya imkân yoktur. Çünkü küçük 
bir beldede ne kadar takdir edileceği komisyonu
muzca bilinemez, efendim. 

BAŞKAN — Başkan soru var mı? 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Her yıl 

toplanacak mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIll-

BAŞLI (Devamla) — Evet. Kanunda da sarahat 
vardır. Çünkü, Bekçi Teşkilâtının ek bütçesine 
esas teşkil eden tahakkuklar her sene yapılacağı 
için, her yılda toplanacak demektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aka gün. 
NECATİ AKAGÜN (Gümüşanc) — Sayın 

komisyon sözcüsü yeteri kadar komisyon kurula
bileceğini belirttiler. Komisyonlar tâbiri, il'e dâ
hil, ilçeye dâhil beldelerde teşekkül eden komis
yonlar manasınadır. «Yeteri kadar komisyon ku
rulur.» tâbiri konmadıkça ileride büyük mahzur
lar doğurabilecek şekilde görülmektedir. İptali 
mucibolabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim, bu noktaya sara
hat kazandırmak için, bu birinci fıkranın sonuna 
«Ticaret Odasının bir üyesinden yeteri kadar ko
misyon teşkil edilir.» şeklinde bir ek yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bu önergeyle de Başkanlığa 
sunulmuştur efendim. 

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

efendim, aydınlandım. 
SEDAT AK AY (Kocaeli) — Benim bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — tiler içindeki 

her beldenin takdir ve tevzi komisyonları var mı
dır? 

İkinci sorum, «mahalle muhtarı» denmekte
dir. Beldede birkaç muhtar varsa, bu muhtar
lardan hangisi ne şekilde iştirak edecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Evet efendim, birinci sua
linize cevap vereyim, Bu bir tekrar olacak ama 
zararı yok. 

Şimdi efendim, birinci fıkrada komisyonun 
tarzı teşekkülü ifade edilmiştir. Fıkranın sonun
da, demin verdiğim cevapta olduğu gibi, «lüzumu 
kadar» tâbiri ile de bunun birçok aded olabile
ceği ifade edilmiştir. 

İkinci suale gelince; biraz evvel de ifade et
miş olduğum gibi, beldede bir tane takdir komis
yonu vardır. Bunların içerisinde yalnız mahalle 
muhtarları değişkendir, muharriktir. Hangi ma-
halleniriki tesbit edilecekse o mahallenin muhtarı 
bu komisyona dâhil edilecektir. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir. 
Mıihterem arkadaşlar, 31 nci madde üzerinde 

6 arkadaşımız konuşmuştur. Yeterlik önergele
ri gelmiştir, son söz milletvekilinin olması do-
laıyrsiyle, son defa Sayın Kemal Nebioğlu arkada
şımıza söz vereceğim, ondan sonra yeterlik öner
gelerini oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Kemal Nebioğlu, buyurun-. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — »aynı 

Başkan, sayın milletvekilleri, 31 nci maddenin 
prensibolaraık karşısında bulunmaktayım, zira 
bekçi paralarını n genel bütçeden ödenmesinden 
yamayım. Fakat 27 nci madde görüşülmek ilmkâ-
nı sağlamadığı için de, bu madde üzerindeki fi
kirlerimi ayrıca belirtmekte yaraır buluyorum. 

Bira.z evvel saıyın komisyon sözcüsüne tevcih 
etmiş olduğum sorular, her beldede yeteri kadav 

komisyon kurulması gereği, sanırım yurdumuzda 
3 bine yaklaşan komisyonun kurulmasını bir zo-
runluk haline getirecektir. Ortalama olarak, 20 
liradan komisyon üyelerine ödenek verildiği tak
dirde yıllık iki milyon liraya yaklaşan bir ödenek, 
yine bekçi paralaırındam çıkmış olacaktır. Her ne-
kadar vatandaışlaırınıızın sırtından çıkacak olan 
bu paıra bir hiamet karşılığında ödenecek ise de, 
gerçekten 27 nci madde gerektiği şekilde tedvin 
edilmek imkânı bulunabilirse bu fuzuli masraf da 
yapılmamış olacaktır. 31 nci mıadde de, ticaret 
odasından da bir yetkilinin, 'bir üyenin' bulunaca
ğı, hükmünü getirmektedir. Elimde Izmiır Ti
caret Odasının 29 . 4 . 1966 günü yayınlanmış ve 
milletvekillerine göndermiş olduğu 405/4981 sa
yılı bir yazısı var. Bunun ikinci sayfasının bir 
pragraifında aynen şu şekilde bir beyan mevcuıt-
ıtur. «Ferdin malî durumu ve (halen maddede yer 
alan «Mahallî özellikleri» Deyimleri kesin sınır
lar ifade eden kavramlar değild'ür. Hiç kimse baş
kasının malî duTuimunn isabetle bilemez, böylece 
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(komisyon üyeleri ya gelişigüze'l büifett dağıtma 
yoluna gidecekler, ya da indî, hattâ keyfî usuller 
uyguhyacaklardır» demektedir. Biraz evvelki 
30 neu madde görüşülürken söz sıram gelmiş olsay
dı daha genişlikle ifade edeceği/m hususlara kısaca1 

31 ne i madde ile ilişkisi bulunması dolayısiyle 
dokunmak arzusundayım. 

BAŞKAN — Rica ©derim. 30 ncu mıadde 
'hakkındaki görüşmeler bitmiş olduğuna göre si
ze 31 noJi 'madde hacımda sözünüzü taımamlamak 
'için müsaade veromiyeceğim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) ~ Sayın 
Başkan, ben de 30 neu madde değil 31 nci mad
de ile ilgili hususlar «hakkındaki görüşlerimi arz 
ettiğimi belirttim. 

BAŞKAN — Lütfen 31 nci madde hakkında 
görüşün, tekrar rica ederim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Merak 
buyurmayın efendim. 

îzmir Ticaret Odasının görüşü budur. Bu 
görüşü saklıyan bir ticaret odasındaki bir üye
nin içinde bulunacağı komisyonun tesbit edece
ği bekçi parasının miktarı ve gerçekten, yeteri 
kadar titizlikle tesbit edilip edilemiyeceği hu
susu, gerçekten şüphe 'götürecek bir noktadır.. 
Hiç şüphesiz, her yıl ekim ajanda toplanacak 
olan komisyon, her yıl bekçi paralarını ayrı, 
ayrı tesbit edecektir. Bu soruyu sayın komisyon 
sözcüsüne tevcih ederken 30 ncu 'maddede bu 
husustaki sarahati 'bilmekte idim. Ancak bu 
maddeye 'bir sarahat getirmek suretiyle, şayet 
hayat pahalılığında bir büyük değişme olmadı
ğı takdirde, o beldede gerçekten ıbelirli deği
şiklikler bulunmadığı takdirde, 31 nci maddede 
toplanması gerekli komisyonun her yıl toplan
mak suretiyle vatandaşın sırtına ayrıca <bir kül
fet getirmemesi temennisi içindeyim. CBu suret
le... 

BAŞKAN — 'Sayın Nebioğlu, Komisyonla
rın her yıl Ekim ayında toplanacağı 30 ncu 
maddeye ait !bir keyfiyet olduğuna göre, bun
dan bahsetmemenizi rica ettiğim halde, ısrarla 
konuşuyorsunuz. Beni sözünüzü kesmeye mec
bur etmeyin. (Lütfen 31 nei madde sınırından 
dışarı çıkmamanızı tekrar rica edeceğim. 

KEMAL NPÜBÎÖĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, komisyonların nasıl toplanacakları, 
kimlerin vasıtasiyle seçilecekleri ve ne gibi bir 

ücret alacaklarını ifade eden madde 31 nci mad
dedir. 

BAŞKAN — Lütfedin Ekim ayında topla» 
nacak komisyonlardan balhseden 30 ncu mu, 
31 nci madde mi efendim? 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — 31 nci 
maddenin bir fıkrasında... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da hudutla
rı aşmayın diye rica ettiğimi kalbul buyurun 
beyefendi. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Estağ
furullah. Sayın Başkanım, ben 31 nci maddenin 
ilgili paragrafı üzerinde durmak suretiyle ko
nuşmaktayım. Malûmuâliniz komisyon üyeleri
ne âzami, 25 lira, yaptığı iş dolayısiyle ödenek 
verilecektir. Bu külfetin vatandaşlara her yıl 
yüklenmemesi temennisindeyim. Bu tamamen 
31 nci madde ile ilgili bir dilektir. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

31 nci madde üzerinde yeteri kadar konu
şulmuştur. Kifayeti müzakere arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

Başkanlığa 

31 nci madde üzerindeki konuşmalar mev
zuu aydınlatmıştır. Yeterliğini arz ve teklif 
ederim. 

Gümüşane 
'Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okuttum. 
Kifayet önergelerini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kifayet ka
bul edilmiştir. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

31 nci maddenin kürsüden arz ettiğim se
beplerle reddedilmesini arz ve teklif ederim, 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
31 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

Şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Madde 31. — Fıkra 1 : Bekçi paralarını tes-
ibît edecek olan takdir ve tevzi komisyonları, 
Vâili ve kaymakam tarafından özel idare me
murları arasından tâyin edilecek bir memurun 
'başkanlığında, belediye meclisinden bir üye ile 
mahallesi muhtarından, 'Ticaret ve Sanayi Oda
larının ayrı bulundukları beldelerde ı'bu odalar
ca seçilecek birer üyeden ve birlikte bulunduk
ları yerlerde ise Ticaret ve Sanayi odasından 
seçilecek iki üyeden teşekkül eder. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
31 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
31 nci maddeye eklenecek son fıkra : 
'Takdir ve Tevzi komisyonlarınca, takdir ve 

tevzi edilen bekçi paralarına yapılacak itirazla
rı tetkik ve karara bağlamak üzere 1 nci fıkra
da adı geçen mahallî idareler mahallesi muhta
rı ve meslekî teşekküllerden, yine aynı sayı ve 
oranda ve fakat ayrı üyelerden kurulu (Bekçi 
paralarına itiraz Komisyonu) teşkil olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
(Görüşülmekte olan Çarşı ve Mahalle bekçi

leri hakkındaki kamın tasarısının 31 nci mad
desinin 1 nci ve 2 nci fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Madde 31. — «Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları vali ve kaymakam tarafın
dan özel idare memurları iarasından tâyin edi
lecek bir memurun başkanlığında belediye mec
lisinden bir üye ile mahallesi muhtarından ve 
bulunan yerlerde Ticaret Odasından bir üye ve 
Ticaret Odası yoksa esnaf derneklerinden bir 
üyenin, iştiraki ile teşekkül eder. 

Belediye Meclisi ve Ticaret Odası ve Esnaf 
Dernekleri kendi üyeleri arasından bu maksat
la 'bir yıl süre için bir asil ve bir yedek üye se
çerler.» 

Samsun Samsun 
Süreyya Uluçay Şevki Yücel 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 31 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
son kısmındaki «bulunan yerlerde ticaret» iba
resinden sonra 'gelen kısmın 'çıkarılarak «tica
ret» kelimesinden sonra «Sanayi odaları veya 
esnaf teşekkülerinin bir üyesinden yeteri ka
dar komisyon teşkil ettirilir» şeklinde bir kıs
mın ilâvesini, aynı maddenin 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 31. — 2 nci fıkra : Belediye Meclisi 
ve Ticaret, 'Sanayi Odaları, kendi üyeleri ara
sından bu maksatla bir yıl süre için komisyon 
adedi kadar asıl ve yedek üye seçerler. 

Aynı maddenin 4 ncü fıkrasının ilk satırın
daki «komisyonu» kelimesinin «komisyonları» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim 

Edirne 
Nazmi özoğul 

Sayın Başkanlığa 
31 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
20 . 6.1966 

İzmir Aydın 
Mustfa Uyar M. Kemal Yılmaz 

3.1/1 - Bekçi paralarını takdir ve tevzi ko
misyonları vali veya kaymakam tarafından özol 
idare memurları arasından tâyin edilecek bir 
memurun başkanlığında, her mahalle 'bir ünite 
olmak üzere mahallenin bağlı bulunduğu bele
diye meclisinden bir üye ile mahallesi muhta
rından ve bulunan yerlerde ticaret odasının bu* 
üyesinden teşekkül eder. 

Sayın Başkanlığa 

31 nci maddenin 4 ncü fıkrası : 
Takdir komisyonu üyelerine verilecek üc

retlerin asgari halli belirtilmediği için tatbikat
ta güçlüklere, hattâ suiistimallere sebebolacak-
tu\ 

Bütün güçleriyle noksansız bir ay çalıştıkla
rı halde işlerini bitiremiyen takdir komisyonu 
üyelerinin ücretsiz çalıştırılmaları hali bir nevi 
angarya olacağından ve Anayasaya aykırı ol
duğundan yeniden komisyonca kaleme alınma-

— 169 — 



M. Meclisi B : 99 

W ı , 'aksi halde metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Başkanlığa 
31 nci maddenin ö nci fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

«Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret 
verilir, şu kadar ki komisyon üyeleri 33 ve 
34 ncü maddelerde 'belirtilen takdir ve tevzii 
işinin ilk tesbitinde âzami 1 ay; mütaakıp yıl
larda 10 gün içinde görevlerini bitirmekle yü
kümlüdürler.:» 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin «özel idare memurları ara

sından tâyin edilecek bir memurun» ibaresinden 
sonra aşağıdaki ibarenin maddeye eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Tahir Akman 

«îl ve ilçe merkezi olmıyan beldelerde bele
diye başkanının» 

BAŞKAN —i Aykırılıkları sırasiyle tekrar 
teker teker okutup oylarınıza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in "birinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? (Sol
dan «önerge salhibi yok» sesleri) Heyeti umu mi -
yenin malı olmuştur, kendisi olmasa bile okun
ması lâzımdır. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... önerge 
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BA ŞLT (Burdur) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

20 . 6 . 1966 O : 1 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

(tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 3 ncü 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
(Samsun Milletvekili Süreyya Uluçay ve 

Şevki Yücel'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Edirne Milletvekili Nazmi özoğuTun öner 
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve Aydın 
Milletvekili Kemal Yılmaz'in önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı

yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerlge kabul edilmemiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'mın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etki
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Çankırı Milletvekili 'Tahir Akman'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komjsyon önergeye katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi redaksiyonu yapılmak üzere Ko

misyona veriyorum efendim. 
32 nci maddeye «geçiyoruz. 

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 tanı 
mânasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tabi 
kalacağıma, gerek bekçi teşkilâtı gerek mükel
lef haklarını bir tutacağıma, bekçi paralarıum 
takdirinde de her hangi ibir tarafa eğilim sure 
tiyle görevimi kötüye kullanmıyacağıma na
musum üzerine yemin ederim.'» 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde, buyu
run -Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yok. 
Sayın İbrahim Boz. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Vazgeçtim, 
BAŞKAN — Sayın -Şevket Bohça. 
ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu Bu

yurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhce 

rem arkadaşlarım, 32 nci maddede ilâhi varlık 
huzurunda doğru düşünmeyi, doğru ifade etme
yi ve doğru hareket etmeyi telkin eden yemiu 
metninin yer almış olması çok yerinde ve isa 
foetli olmuştur. Her ne kadar bu metin içerisin
de vicdan ve. kanaate göre hareket edileceği ifa

de edilmekte ise de bunun tamamlayıcı unsuru 
alan, «tesir altında ibırakma» ve «tesir altında 
kalma» kelimelerinin eklenmesinin lüzumlu ola
cağı kanaaatlndeyim.. Metin okunduğu za
man bu husus daha iyi anlaşmış olacaktır. Ka
bul ederseniz ben de memnun olmuş olurum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Akman? Yok
lar. 

Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Vazgeçtim 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz isti-

yen? 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Söz istemiştim 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ARİF ERTUNOA (İzmir) — Sayın arka
daşlarım; kanunun 32 nci maddesi hakikaten 
bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonlan-
nra başkan ve üyelerinin vazifeye başlamadan 
evvel bir yemin şeklini koymuş •bulunmaktadır. 
Arkadaşlarım, bu kısım çok önemlidir. Çünkü. 
başkan ve üyeler vazife 'görürlerken bütün bel
dede - ki, mükelleflerin malî durumlarını, on
dan sonra ticarethane ve işyerlerine emsali ra
yiç kiralarına göre 'bir ücret ayarlıyacaklardır. 
Mükelleflerin malî güçlerinden sonra, bekçi teş
kilâtının ihtiyacını düşüneceklerdir. Bilâhara 
mahalli özelliklere göre 'bütün bu ücret mevzu
unu nazara alacaklardır. Binaenaleyh, böyle 
mühim bir konuya *bu takdir ve tevzi komisyon
ları girerken kanun bâzı emniyet supaplarını 
getirmiştir. Meselâ 34 ncü madde, bunların koy 
muş olduğu ücretlere ve takdirlere itiraz hakkı 
da tanımıştır. Ama bütün bunların üzerinde bu 
komisyon üyelerinin bir vicdan muhasebesini 
yapmak üzere, işlerine başlarken bir yemin şek
lini getirmiş bulunmaktadır. Burada hakikaten 
vicdan ve kanaatlerinin icaplarına uygun kala
caklarına dair ve bekçi teşkilâtının gerek mü-. 
kellefler nezdinde ve gerek bekçilerin durumu
na nazaran bir ayırım yapmıyacaklarma dair 
iki tarafı da gözetecek şekilde bir yemin getir
mişlerdir. Bu arada bir başka emniyet sübabı 
var arkadaşlarım. Demokratik nizam içinde bu 
komisyonu teşkil eden üyeler belediye meclisle
rinden gelmekte, muhtarlıktan gelmekte ve ni
hayet meslek teşekküllerinden 'gelmekte olduk-
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lanna göre, ibütün bu teşekkülleri de yapacak-
lan yanlış takdirle bir töhmet altında bıraka
caklardır. O itibarla bütün bu emniyet sübap-
lannm yanında da böyle bir yemin şekli ile 
Jbunları bağlamış olmalarının, Sözlerimi fazla 
uzatmamak ve arkadaşlarımı da memnun 
etmek için, yerinde olduğunu ifade ediyor ve 
kürsüden iniyorum ^arkadaşlarım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Kıymetli 

arkadaşlarım, bu madde üzerinde görüşmenin 
lüzumsuzluğuna inanan arkadaşlarımın çok ol
duğunu biliyorum. Sabırsız arkadaşlardan 
özür dileyerek sözüme başlamak isterim. Faz
la üzerinde durmıyacağım. Yalnız hizmete baş
lamadan evvel yeminin önemine gerçekten inan
maktayım. Her ne kadar yeminin faydası ol
duğu şüphesizse de, ikisinin yemine bağlılığı 
a'hlâk anlayışı ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ba
kımdan yemin metninin bir parça daha doyu
rucu olması kanaatinde lolduğum için söz aldım. 
Eğer, izin verirseniz iki küçük ilâve teklifin
de 'bulunmak istiyorum. 

Yemin metninde, -bir tarafta bekçi teşkilâtı 
göz önünde bulundurulmuş, mükellef hakları 
bir ayrı taraf olarak alınmış; isabetli bir husus. 
Ancak bizatihi çeşitli mükelleflerin araların
da bir tefrik yapılmayacağı hususu yemin met
nine katılmamış. Türkiye'nin şartlarını biliyo
ruz, belki de siyasi eğilimlere göre, ayrı ayrı 
vatandaş vicdanında rahatsızlık doğurucu seç
meler yapılmasına mâni olmak için, burada, 
«vatandaşlar arasında tefrik yapmıyacağıma»1 

şeklinde bir ibarenin ilâvesi sanırım faydalı ola
caktır. 

Bir de izin verirseniz, «Bekçiler Kanununun 
ruhuna ve lâfzına sadık 'kalacağıma» ibaresinin 
ilâvesi zararlı olmaz diye düşünüyorum. 

Yine izin verirseniz, son cümleyi «Namu
sum üzerine yemin ederim» yerine «Namusum 
ve şerefim üzerine yemin ederim şeklinde ya
parsak daha mükemmel 'bir hale getirmek müm
kün olur. Belki bâzı arkadaşlar bunu lüzum
suz zannedebilirler. Özür diler teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Sa'bri Özcan San. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 32 nci madde bir 
yemin metnini ihtiva etmektedir. Yeminin bağ

layıcı, mânevi bir niteliği vardır. Bunun için 
yemin metinlerinin biraz da mistik bir ifade ile 
kaleme alınması lâzımdır. Bu bakımdan kana
atimce biraz daha dikkat ister. «Komisyonda 
çalışacağım süre zarfında» diye başlıyan bu 
metinde «süre» yepyeni bir kelime. Dilimizde 
güzel bir karşılığı varken «zarf» kelimesi de 
kullanılmasına hiç de lüzum olmıyan eski bir 
kelimedir. Üstelik «süre»' ile «zarf» yanyana 
geldikleri vakit, eskilerin, tenafüri lisanî diye 
isimlendirdikleri bir terime de misâl olmakta
dır. Metinde, «tam mânasiyle vicdan ve ka
naatim icaplarına tabi kalacağıma» denmekte
dir. Şayet vicdanda kanaat hâsıl olmuş ise, 
tam mânasiyle hâsıl olmuştur. Yarım ise ka
naat zaten hâsıl olmamıştır. O halde burada 
«tam mânasiyle» sözüne lüzum yoktur. Bu ger
çek ile bir değiştirge önergesi takdim ediyo
rum, iltifatınızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığıad 
göre değiştirge önergeleri vardır, sırasiyle oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
32 nci maddenin kürsüden arz ettiğim se

beplerle reddedilmesini arz ve teklif ederiıöv 
İstanbul 

Reşit Ülk^r 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim gerekçe ile 32 nci mad

dedeki yemin metninin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabri Özcan Sân 

«Komisyonda çahşacağım süre içinde vic
dan ve kanaatim icaplarına uyarak gerek bekçi 
teşkilâtı, gerek mükellef haklarını bir tutaca
ğıma, bekçi paralarının takdirinde de her han
gi bir tarafa eğilim suretiyle görevimi kötüye 
kullanmıyacağıma namusum üzerine söz veri
rim.» 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddedeki yeminin aşağıdaği şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
20 . 6 . 1966 

Uşak 
Fa;hri Uğrasizoğlu 

Yeminin değişik şekli : 
Komisyonda çalışacağım süre zarfında hiç

bir kimsenin tesiri altında kalmıyac ağıma, ko-
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misyon üyelerinden hiçbirine tesir etmiyeceği-
me; vicdan ve kanaatim icaplarına uyacağıma; 
gerek bekçi teşkilâtı ve gerekse mükelleflerin 
haklarını aynı derecede koruyacağıma ve bu 
hususta görevimi kötüye •kullanmıyacağıma, 
namusum üzerine yemin ederim.» 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasiyle 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmiyenler... önerge ka'bul edilmemiştir. 

(Gümüşane Milletvekili Saibri Özcan San'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon «katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

(Ankara) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Uşak Milletve'kili Fahri Uğrasızoğhı'nun 
önergesi (tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir önerge daha gelmiştir. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
32 nci maddeye; 
a) «Bekçiler Kanununun ruhuna ve lâfzına 

sadık kalacağıma» ibaresinin eklenmesini. 
b) Son cümlede, «namusum»' sözünden son

ra «şerefim» kelimesinin eklenmesiyle, cümle
nin «namusum ve şerefim üzerine yemin ede
rim» şeklinde değiştirilmesini. 

e) Ayrıca, «vatandaşlar arasında tefrik 
yapmıyacağıma» ibaresinin eklenmesini, saygı 
ile arz ederim. 

Aydm 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... KaJbul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen aku'tup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Madde 32 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi aynen oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Vakit geciktiğinden 22 Haziran Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Alevîlik ve sünnilik üzerinde cereyan eden olay 
lan benimsercesine küçümsedikleri iddiasiyle 
Başbakandan ve içişleri Bakanı haklarında Ana
yasanın 89 mcu maddevsi uyarınca gemaora a'çıl-
masına dair önergesi (11/38) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n, 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 
2/141) (S. Sayısı : 105) [Dağıtma tarihi : 
24.4.1966] 

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

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/178; Cumhuriyet Se
natosu 1/609) (Millet Meclisi S. Sayısı: 109; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 770) (Millet 
Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı: 1031) [Dağıtma 
tarihi: 2 . 5 . 1966] 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Sa
yıştay Kanunu teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet 

! Meclisi Maliye, Sayıştay, Anayasa ve Plân ko-
j misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko-
| misyon raporu (Millet Meclisi 2/251, Cumhuri-
;' yet Senatosu 2/169) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
i 96; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 764) [Da-
j ğıtma tarihi: 22 . 4 . 1966] 

i V 
I İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKtNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanhoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç-

(Devamı arkada) 



larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak 
mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının af
fına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı As
kerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski Ka
ra Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında Ay
dın Milletvekili Reşat Ozarda'nm, Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 
20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer 
bir kısım suçluların affına ve bir kısım idari iş
lemlerin değiştirildiğine dair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/117, 2/81, 114, 
2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sayısı : 79) 
[Dağıtma tarihi: 1 . 3 . 1966] 


