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1. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm; hastanelerde yurtdaşlara 
reva görülen yersiz muamelelere son veril
mesi, hakkında demeci. 178:180 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in karadeniz fındık ürününün 
değer fiyatla satılması için şimdiden gerek
li tedbirlerin alınmasına dair demeci 180:181 

Sayfa 
3. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-

nm, orman niteliğini yitiren ve daha ve
rimli kültür arazisi haline getirilmesi gere
ken yerlerin tesbiti imkânını ortadan kaldı
ran kararın değiştirilmesi konusunda de
meci ' 181:182 

5. — Görüşülen işler 183 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen beşer üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/160, 2/141) (S. Sayısı : 
105) 183:216 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletevkili Ruhi Soyer'in, Niğde'de
ki Gcrebe barajından alman sulama ücreti, Ak-
kaya barajının yapılacağı yerlerin kamulaştı
rılması ve 506 sayılı Tapulama Kanununun ip
tali sonunda açıkta kalan memurların aylıkları 
konularındaki demecine Devlet Bakanı Refet 
Sezgin cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan, Orta-
ca'da Alevilik - Sünnilik üzerinde cereyan eden 
olayları ele alan gensoru önergesini yazılı so
ruya çevirdiğini bildirerek, Millî Birlik düşün
cesini «Ne mutlu, Türküm diyene!» vecizesine 
bağhyan bir demeç verdi. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu, Konya'-
daki yol, su ve elektrik müdürlüklerinde çalı
şan işçileri greve zorlıyan sebeplere çare bulu
namaması yüzünden yıllardır yol, su ve enerji 
bekliyen köylerin acıklı durummiyle ilgili bir ko
nuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın öner
gesi okunarak, Alevilik ve Sünnilik üzerinde 
cereyan eden olayları benimsercesine küçümse-
dikleri iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Bakanı 
haklarında gensoru açılmasına dair önerge 
geriverildi. 

Başbakanlık tezkeresi okunarak, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 1964 

Sözlü sorular 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga*-
nm, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/353) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üzerin 
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/354) 

Yazılı sorular 
3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-

nın, 10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Seçimle
rinden bu yana, bütün illere göre, ne kadar va
tandaşımıza yeniden silâh taşıma ruhsatı veril
diğine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/145) 

yılı faaliyet raporu ile murakıplar raporu ve 
bilançosu geri gönderildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde yazılı sebep ve sürelerle izin verildi. 

Hastalığı yüzünden iki aydan çok izin alan 
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu ile, Yoz
gat Milletvekili Celâl Sungur'a ödeneklerinin 
verilmesinin onaylanması hakkındaki Başkan
lık tezkereleri okunarak kabul olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personed kanunu 
tasarısı ile, 

Sayıştay kanunu teklifinin Anayasanım 92 nci 
maddesinin 10 ııcu fıkrası gereğince bugün
kü tarihle ve Millet Meclisince kabul edil
diği şekliyle kanunlaşmış olduğu bildirildi. 

Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun tasarısı
nın maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre 
daha devam olundu. 

22 Haziran 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkaııvekili Zonguldak 
Ahmet Bilgin S. Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Uluabat gölünün güney kıyılarında bulunan Ka-
raoğlan, Dorak, Onaç ve Akçapmar köylerinin 
taşkınlardan korunması için bir çalışma olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/146) -

5. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir kıs
mını tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı mecrasının 
taranması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
yazıl soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/147) 

6. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Pi
lot bölge olarak kabul edilen Altınözü ilçesinde 
ne gibi iyi erin plân ve programa alındığına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/148) 

SORULAR 
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7. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Hatay'ın Dörtyol ve iskenderun ilçelerinin dağ 
eteğinde bulunan köylerinin sel baskınlarından 
korunması için sel yataklarının taranması ve 
sed yapımı konularında ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/149) 

8. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın. 
Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin ova 
ıköylerinin içme suyu ve yol işlerinin halli konu
sunda ne gibi bir faaliyet ve program mevcudcl-
duğuna dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/150) 

9. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Büyük Amik projesine dâhil bulunan Tahta-
köprü Barajının kati ihalesinin ne zaman yapı
lacağına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmişti;. 
(7/151) 

10. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğrn'-
nun, Pilot bölge olarak kabul edilen Altınözü 
ilçesinde ne gibi işlerin plân ve programa alın
dığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/152) 

11. — Hatay Milletevkili Reşat Mursaloğlu'-
nun, Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı mec
rasının taranması konusunda ne düşünüldüğü 
ne dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/153) 

12. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'-
nun, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin 
ova köylerinin içme suyu ve yol işlerinin halli 
konusunda ne gibi bir faaliyet ve program mev-
cudolduğuna dair yazılı soru önergesi, Köy iş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/154) 

13. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'-
nün, Büyük Amik Ovası projesine dâhil bulu 
nan Tahtaköprü Barajının katî ihalesinin ne 
zaman yapılacağına dair yazılı soru önergesi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/155) 

14. — Hatay Milletvekili Reşat Mnrsaloğlu'-
nun, Hatay'ın Dörtyol ve iskenderun ilçeleri
nin dağ eteğinde bulunan köylerinin sel bas
kınlarından korunması için sel yataklarının ta
ranması ve sed yapımı konularında ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/165) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak 
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/328) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, 6375 sayılı Kanunla tasdik edilen «Kuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da kuvvetlerin Statüsüne dair» Sözleşmenin 
VII nci maddesinin 3. (a) (ii) bendi ile VII nci 
maddesinin tatbik ve tadiline dair 16 Temmuz 
1956 tarihli ve 6816 sayılı Kanun ile 10 Mart 
1954 tarihli ve 6375 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin kaldırılması hakkında kanun tekli Fi 
(2/329) (Dışişleri Komisyonuna.) 

3. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1960 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/330) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

4. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 14 arkadaşının, Devlet memurları ay

lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta • 
dili hakkında kanun teklifi. (2/331) (Plân Ko
misyonuna.) 

Tezkere 
5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 

bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri 
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/390) (Sayıştay Komisyonuna.) 

Raporlar 
6. — Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 

tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 nci* 
maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/165) (Gündeme) (S. Sayısı : 118) 

7. — Kişi Halleri işlemlerinin düzeltilmesi 
kararları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının 
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uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/182) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 119) 

8. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 

Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/189) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 120) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kara), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Biı-leşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; otomatik 
cihaz ile yoklama yapılacaktır. Arkadaşlar lüt
fen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Sa
yın arkadaşlar, çoğunluğumuz var, görüşmelere 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

.7. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm; hastanelerde yurtdaşlara reva görü
len yersiz muamelelere son verilmesi, halikında 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Akalın 
konuşmanızın kısa olmasını rica edeceğim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar-) — 
Muhterem Başkan, sayın mili et vekili eri; bu 
mevzuda gündem dışı konuşmak üzere ayın 
İ7 sinde ve 20 sinde söz istemiştim. Bir hâdise 
olmuştu zira, o günler, sıra gelmedi. Bugün 
Sayın Başkan lûfettiler, kendilerine teşekkür 
ederim. Konuşacağım mevzu, o gün geçmiş olmak
la beraber, aktüalitesini muhafaza etmektedir. 
Bu itibarla bugün de aynı meseleleri dile ge
tirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, fakir halkımız, köylü
müz ve sizler, hepiniz, zaman zaman hastane
lerden yakınmaktasınız. İşte bunun için söz al
mış bulunuyorum. Fakir halkımız, köylümüz ve 
cidarın ıstırabını aynen duyan, hastanelerden 
bilhassa Ankara'daki hastanelerden şikâyetçi 

olanların dertlerini dile getirmek istiyorum. Baş
kent ve İstanbul dışındaki yerlerde keyfî mu
ameleler olabilir. Oralarda da fakir halk ve köy
lü eziyet çeker, oralarda da vatandaşların adam 
yerine konulmadığı olabilir. Ama, Başkent hasta
nelerinde halkın çektiği yanında, onlarınki ha
fif kalır kanaatindeyim. Şimdi buyurun size te
rli taze birkaç, misal vermek istiyorum. Bugün
kü Hürriyet Gazetesinde iki haber var; 
J1 . 6 . 1966 tarihli Hürriyet Gazetesinin Se •-
beat Kürsü sütununda çıkan bir mektup, bu
günkü Hürriyet Gazetesinde yalanlanıyor. Konya 
Ereği isi Devlet Hastanesi Baştabibliği bir ha
beri takzibediyor. Neyi takzibediyor? Hastaneye 
getirilen 17 yaşındaki kızın midesi acele yıkanma
dığı için zehirlenip ölmüş. Baştabip diyor ki 
«Vaka geciktirilmişti, ölüm ondan dolayı oldu.» 
Kızın babası da; «hastanede doktorun inadın
dan kızımı kaybettim», diyor. Elbette ki ef
kârı umumiye kim haklıdır, bunu biliyor. 

Yine Hürriyet Gazetesinde Mardin Sağlık 
Müdürü bir tekzip göndermiş. Neyi tekzibedi-
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yor? Bir vatandaşımız, «doktorun keyfi gelin
ceye kadar çocuğumu kaybettim» diye yazmış 
onu yalanlıyor. 

Yine bugünkü Akşam gazetesinde bir hava
dis; Altıntaş ilçesinin Aykımkçı köyünde yet
mişlik ihtiyar Mehmet Erkek, Başbakanın yo
lunu kesiyor ve diyor M; «Yoksuluz, âciziz, ça-
resisiz, Kütahya Hastanesi zenginlerin hasta
nesi, biz fakirleri, yoksulları, çıplakları oraya 
almıyorlar, parası olmıyan oraya giremiyor.» 
diye dert yanıyor. 

Bu yetmişlik ihtiyar Mehmet Erkek'in ağ
zından ifadesini bulan şikâyet, bütün fakir hal
kımızın, köylümüzün şikâyetidir. Gerçek de bu
dur, bilhassa Ankara'da böyledir. 

Muhterem arkadaşlarım; Ankara'da hasta
neleri lütfen geziniz, görünüz. Yığın yığın va
tandaşlar, dertli insanlar kapı önlerini doldur
muşlardır. Çoğu muayene için nereye müracaat 
edeceğini dahi bilemiyor. Hastaneler öyle kar
makarışık teşkilâtlı, öyle formalitelerle dolu M, 
değil köyden gelen, diğer illerden gelen vatan
daşlar; bizlerin bile bulması, yolunu doğrult
ması güç oluyor. 

Müracaat memurları bir âlem, poliklinik 
muayeneleri bir fecaat, hasta yatırma ise bir 
ölüm! Geçen gün bir trafik kazasından kanla
rı akarak gelen bir gence acele müadhale edil
mesi gerekirken bir memur, «Fiş al, fiş al!» di
ye bağırıyordu. 

15 . 6 . 1966 da Ankara Doğumevine getiri
len Kayseri'nin Develi ilçesinden Ayşe Önder'e 
hemen müdahale edilmediği için kadıncağız 
öbür dünyayı boyladı. Olay da adliyeye intikal 
etmiş bulunuyor. Numune Hastanesine yatırı
lan Efeköylü Halil Yazan'ın paralı kısımda 
yatmaya parası kâfi gelmedi, kangren olan 
ayağı diz üstünden kesilip tedavisi bitmeden 
aklı bitti ve o halde de hastaneden çıkarıldı. 
Her gün bir sürü acıklı olaylar devanı edip 
gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar; fakir fukaranın teda
vi olacağı bir hastane de kalmadı artık. Ne 
imiş; full - time, dolu gün. Hastanelerde dolu 
igün esasını öngören 209 ve 641 sayılı Kanunla 
ıbiz hastanelerin daha iyi işliyeceğini sanıyor
duk. Hastaneler paralı olunca fakir fukara için 
denecek bir çift söz kaldı: «ört ki ölem.» Bu 
kanunlara göre doktorların geliri, maaş ve üc
retleri artırıldı. Bakınız 641 sayılı Kanunun 

1 neti maddesine göre, personelin maaşı artı taz
minat, artı prim, artı fazla mesai ücreti. B.ün-
lar olmalı, olmalı ama hasta vatandaşların, 
para veremiyecek olanların da tedavileri zor
luk çıkarılmadan yapılmalıdır, eziyet edilme
melidir. Kasabalı, köylü gelince hastanelerce 
nereye gideceğini gösterecek kılavuzlar kon
malı. Danışma büroları faydalı olmuyorlar, 
baştan savıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün memurlar 
parasız muayene oluyorlar, parasız ilâç alıyor
lar, bedava hastanede yatıyorlar. Asker ve ai
leleri malûm, sigortalı işçiler de malûm. Ya fa
kir halk, ya köylü ne yapacak? İşte size'209 
ve 641 sayılı kanunlar gereğince düzenlenen 
yönetmelik ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılan 
hastanelerdeki fiyat tarifesi: «Bir hastanın, 
muayenesi, - burada öyle yazıyor - poliklinik 
muayene ücreti 4 lira.» Ve bir listesi var, her 
hastaya veriyorlar bundan. Eritrosit sayımı,' 
hemoglobin, lökosit sayımı, trombosit sayımı, 
kanama ve pıhtılaşma, idrar muayenesi v.s.. di
ye sekiz kalemde yazıyor. Bunların her birisi 
için 20 ilâ 25 lira ki, bu şekilde 150 liraya ya
kın bir para almıyor. Eğer bir de radyografi 
çekmek lâzımgeliyorsa bir hastanın muayenesi 
250 lirayı buluyor. Düşünün, bir fakir adam 
gelecek, binbir müşkülât ile nereye muayene 
olacağını öğrenecek ve ondan sonra 250 lira 
ödeyip ancak yatamıyac ağını anlıyacak. Ya 
yattıktan sonraki durum; o daha feci artık. İş
te yeni çıkan listedeki fiyatlar: Yatak başı 75, 
50, 40, 25, 10 lira ve hastaneye göre bu durum 
değişiyor. 10 liradan aşağı yok. Bu parayı her 
vatandaş verebilir mi diye düşünmek icabedi-
yor. En aşağı yatak ücreti on lira olduğuna 
ve bu on liralık da herkese nasibolmadığına gö
re, fakir fukaranın nasıl muayene ve tedavi 
olacağını, nasıl hastaneye yatırılacağını düşün
memiz gerekir. Bunu milletvekili olarak hepi
miz, her gün memleketinizden, seçim bölgele
rinizden gelen insanların şikâyetinden çok iyi 
biliyorsunuz. Bu itibarla muhterem arkadaşlar; 
ben şahsan bedbinlik içindeyim. Ankara'daki 
Devlet dairelerinin çalışma sistemini öğrendik
çe, hastanelerin de bu iç yaraliyan halini gör
dükçe karamsarlığım artmış bulunuyor. Bir 
milletvekili meşgul olduğu bir hastayı yarım 
günde hastaneye yatıramazsa dahi, yukarıdaki 
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formaliteleri ikmal edemezse, okuması olmıyan 
ve hele hastane hademesine dahi, falan yer ne
residir diye soramıyacak bir vatandaşın zaval
lılığını, perişan halini düşünmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın vaktiniz doldu. 
Cümlenizi bağlayınız rica ederim. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Hasta
nelerdeki personel zerre kadar hasta ile ilgi
lenmiyor. Birçok defalar gazetelerde okuyoruz, 
Çetin Altan iktisadi yönden «İstanbul dukalı
ğı» ndan bahseder. Ben buna bir de idari yön
den, Ankara dukalığının mevcudolduğunu ek
lemek istiyorum. 

Sayın .Sağlık Bakanından birçok defalar ri
ca ettim, hastanelerin halini birkaç defa ken
disine anlattım. Bunu kendisinin de bilmesi ge
rekir. Hastanelerde kolaylık gösterilmesi için 
'bir tamim göndereceğini bana söylemişti. G-ör-
düm ki, aylardan beri böyle bir tamim gönde
rilmemiş ve hastaneler aynı minval üzere, yu
karıda arz ettiğim gibi devam etmekte ve va
tandaşlar, sürüm sürüm sürünmektedirler. Bu
ma Hükümetin bir çare bulması ve Meclis ola
rak da bunu ciddiyetle ele almamız gerekiyor. 
Bu mevzuda dalha konuşacağım çok uzun şey
ler vardır ve uzun uzun yazdım. Fakat, vak
timin dolduğu ihtar edildi. Sözlerime son ve
rinken hepinizi hürmetlerimle selâmlar vie Hü
kümetten ide bu işin üzeriinıe eğilmesini hassa
ten rica ödlerim. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karadeniz fındık ürününün değer 
fiyatla satılması için şimdiden gerekli tedbirle-
rin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) 
— Muhterem 'arkadaşlarım; meydana gelen 
âcil bir durutm sebeibiyle, gündem dışı söz 
almak mecburiyetinde kaldım. 

Bilindiği gibi, Karadeniz Bölgesinin bâzı 
vilâyetlerinin tek geçim mevzuu olan fındığın, 
elde edilmesine az bir zaman kalmıştır. 

Bu yıl rekor denecıede fındık vardır. İhraca-
(tıımızın % 15 ini teşkil ederek, dış ticaret den
gemizde önem'li bir yer tutan fındık mahsulü-
ımüzün değer fiyatiyle satılması için şimdiden 
gerekli ıtedhirlerin alınması lâzımdır. 

Fındık, alım - satım ve ihracatını meslek 
haline 'götiren bâzı fırsatçı tüccarların hareket

leri, fındığın, iç ve dış piyasa fiyatlarına mü
essir olaciak mahiyettedir. 

Alivre satışların yasaklanmasına rağmen, 
ımıemlekot menfatalerini dikkate almıyan bâzı 
ihracatçı tüccarlar, .bu yasağa riayet eıtmiye-
reik, mevzuata aykırı bir surette yaptıkları ucuz 
•alivre satışlarla fahiş kazançlar peşinde koş-
maiktaidırlar. Bu suretle bu davranışlar dış pi
yasada, fındığın fiyatının düşmesine seıbeibol-
ımuıştur. 

İç piyasaya gelincie; tüccarlarla manav de
nilen abacıların kredi ihtiyacı karşısında bu
nalmış bulunan köylüye, çok kısa vadeli ol
masına rağmen, fındıJk karşılığında % 50 nin 
üzerinde faizle para vermeleri yüzünden hakiki 
müstahsil, Fisko Birliğin müdahale alımından 
gerektiği şekilde faydalanamamaktadır. 

Tüccar ve aracı manavlar, çok ucuz fiyat
larla topladıkları fındıkları, müstahsili kılığına 
.girerek ve türlü oyunlarla, Fisko Birliğe sait-
ınrakta ve tahminlerin üstünde bir kâır sağla-
ımaktadırlar. 

Öteden beri .bu kürsüden ifade ettiğim gibi, 
Ziraat Bankasının müstahsil a müessir dere
cede kredi yardımı yapmaması köylüyü tefecü-
lıeriin eline düşürmekttedir. 

Fındık müstahsilinin, fındığı daldan alıp 
pazar götürünceye kadar dönüm başına yaptı
ğı ımasraf ikiyüz liranın üstündedir. 

Türkiye istihsal ortalaması, dönüm başına, 
60 kilo fındık olduğuna göre, çok seneler müs
tahsilin >eline geçen para, masrafını dahi kar
şılayamamaktadır. 

Köylünün faizcinin pençesine düşmemesi için 
Fislko Birlik tarafınıdan, fındık toplama avansı 
verilmesi bir zarurettir. 2834 sayılı Kooperatif
ler Kanunu buma müsaittir. 

Hükümet, hayat pahalılığı ile muvazi bir 
taban mubayaa fiyatı ile müdahalede bulun-
jmazisa fındığımız yok pahasına ihracedilir. 

Doğu Karadenizin, tek mahsulüne bel bağ-
ılıyan iki milyon müstahsili, bir daha kalkmma-
yacak şelkildc ezilir ve perişan olur. 

Temennimiz, fındığın hakiki değerinin ta
karrür etmesi ve fiyat bareminin en az beş li
ranın üstünde olmasıdır. 

Sosyal düzensizliklere ve köylünün iktisa-
den geri kalmasına seböbolan iç ve dış piyasa 
.ahenksizlikl erlinin biran evvel isıtenilen yola 
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solkulmıası için Hükümeti şimdiden ikaz .etme
yi vazife telâklki ediyorum. 

Durum vahimdir ve son derece acele ted
bir alınmasını gerektirmektedir. 

Hürmetlerimle. 

3. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
orman niteliğini yitiren ve daha verimli kültür 
arazisi haline getirilmesi gereken yerlerin tesbiti 
imkânını ortadan kaldıran kararın değiştiril
mesi konusunda demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertunga. Yal
nız konuşmanızı beş dakikayı geçirmemenizi 
rica ediyorum. 

ARİF EBTUNGA (İzmir) — Saym Başkan 
ve kıymetli aırîkadaşlarım; 1937 yılında 31İ6 
sayılı Onman Kanunu, onu takiben diğerleri, 
4785, 5658 ve 6831 sayılı Orman kanunları hep 
büyük ümitlerle getirilmişlerdir. 

Hepsinin gerekçelerinde, onmanlarm tah-
ribedildiği, yangın ve keçi ile mücadele olun
ması gerektiği, tasarruf meselesinin halli ya
ni ; neresinin Devletin ne nesinin tapulu eşhas 
malı olduğu, nihayet ormanların devletleştiril
mesi köylü - orman münasebetlerinin düzen
lenmesi gibi Ikonular yer almaktadır. Bütün 
bunlara rağmen yıllardan beri bu orman bahsi 
müzmin bir dert olmaktan kurtulamamış, bir 
hıulkuk Devleti düzeni içinde vatandaşları .hu
zursuz bir hale getirmiştir. 

Kanunlardaki ağır cezai hükümlere ve Ana
yasa Madde 131 deki oırman suçlarının affının 
yasaklanmasına rağmen, ne yangınlara, ne tah
riplere mâni olunmuş, ne de keçi otlatmalarının 
önüne 'geçilebilmiştir. 30 yıldan her gün arıtan 
şikâyetler dinmemiş, mevcut orman tarifi, işi 
büsbütün karıştırmış, ziraate ayrılması gereken 
yerler orman sayılmış, orman sayı]ması gere
ken yerler de ziraate veya mer'aya açılmıştır. 
İstihsal ve iş bayatlımıza hattâ Anayasanın say
gı duyduğu mülkiyet hakkına 'da ağır darbe r 

ler indirmiştir. 
6831 sayılı Onman Kanununun 1 nci mad

desi ormanı şöyle tarif eder: «Emekle yetiş
tirilen veya kendi kendine yetişen ağaç ve 
ağaççık toplulukları yerleriyle beraber orman 
sayılır». 

Bu tarif çiok müphem, enine boyuna çeki-
lebli'len bir tariftir. Bu maddeye göre, 3 - 5 
çalı çırpı toplu olsa, 5 - 10 maki ve funda bir 

araya gelmişse, hattâ orman teşkilâtı mensup
ları canları istense hiçbir şey olmayıp ziraatı 
bile yapılan bir tarla olsa, burası yıllar evvel 
onmanmış, ermandan açılmadır derse, oraları 
tapulu malınız dahi olsa devletleştirilmesi tat
bik edilmekte, güzel ziraat toprakları orman 
sayılabilmektedir. Böylece gerçek karşılığı 
ödenmeden kamulaştırma yapılamıyacağı hük
mü de, (Anayasanın 38 nci maddesi) 
de apaçık çiğnenmektedir. Birçok yerler
de fıstık, zeytinlik ve meyvalık olan mü
kemmel ziraat arazileri Tarım Bakanlığına 
fetvası ile 6831 sayılı Orman Kanununun 
geçici 1 nci maddesine göre, orman sayıl
maktadır. Vatandaşlar mahkemelerde sürük
len dirilmekte, birçok çiftçi ocaklarna ızdı-
rap çöktürülmektedir. Bilhassa sahil şerit
lerimizde, bir kısım Karadeniz, Marmara, Ege 
ve Akdeniz Miminin hüküm sürdüğü sahil çev
relerimizde ekonomik ve zirai değeri yüksek 
milyonlarca dönüm arazi, bir taraftan üzerin
de meyvelik, bağ bahçe, incir, fıstık, fındık, 
zeytin, narenciye, muz v.s. gibi yüksek değerde 
verim getiren ziraat dalına ayrılması mümkün 
iken buraları, Onman kanunlarının hasis ve in
safsız hükümleri yüzünden bomiboş dunmaik-
ta, diğer taraftan da 100 binlerin üstünde köy
lü ocağının sahipleri topraksızlıktan kıvran-
malkta, iş ve istihsal hayatının nimetlerinden 
istifade edememektedirler. 

Bütün bu düşüncelerin ışığı altında ge
çen dönem 4 yıl müddetle bu Meclis, her parti
ye mensup üyeleriyle hem iktidar, hem de mu
halefet olaraJk, im müzmin konu üzerine eğil
di. Her partiye mensup milletvekilleri olaraJk 
bu kısır onman mevzuatını tadil edecek muh
telif ayrı tekliflerle geldik. Hükümet de bu 
istikamette, tam olmasa bile dertleri nispeten 
halledecek bir tasarı getirdi, buna ümitle 
sarıldık. Bizi tatmin etmemesine rağmen, iyi 
bir adımdır diye, komisyonlarda, Mecliste ta
sarı üzerine iyi niyetle eğildik. Geçen dönemin 
ıson senesinde tasarı kanunlaştı ve 663 sayılı 
Kanun olarak meriyete girdi. 

Buna göre, fiilen ilmen ve tamamen orman 
olmaktan çıkmış, onman bütünlüğünü bozmı-
yan iklim, su ve toprak rejimine zarar vermi-
yen toprak sınıfı ve kullanma kabiliyeti bakı
mımdan daha verimli, 'kültür arazisine kalbi 
uygun bulunan yerler, Tarım Bakanlığının tek:-
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lifi, Bakanlar Kurulu kararı ile orman rejimi 
dışına çıkarılır.» Bu hükme göre Tarım Ba
kanlığı adına Onman, Ziraat Yüksek Mühen
disi, toprak su uzmanı ile mahallî ziraat oda
sı temsilcisinin iştirak edeceği heyetler Ikuru-
lup bir yerin onman mı, yoksa ziraat arazM mi 
olduğunun iliiım ve tekniğin ışığı atanda tes-
bit edip haritaya bağlıyacaklar, böylece köy
lü de o.rmanla ziraat arazisinin sınırlarını bi
lecek, mahkemelere düşmekten kurtulacaktı. 
Geçen yıldan beri Bakanlık bu heyetleri kurup-
onları hazırlamaya da koyuldu. Geç kalındığı 
için de Bakanlığı ızaıman zaman sıkıştırmak 
mecburiyetinde ka'lidık. Şimdi en son göndük 
ki, Aımayaısa Mıalhlkamesi, 6831 sayılı Orman 
Kanununa 6 ncı bir geçici madde olarak ekle
nen 603 sayılı Kanunu bir kararla iptal etmiş 
•ve bu karar 4 Haziran 1966 tarihli Resmî Ga
zetede yayınlamış bulunmaktadır. Böylece 5 
sene sonra tekrar 5 sene evveline geldik, yıl
ların Türk köylüsüne verdiği ıstırapların baş
ladığı zamana döndük, yine hiçbir şey değiş
medi, yine bütün ümdltler sönmüş oldu. 

Şimdi tekrar düşünmeliyiz, Anayasa Mah
kemesinin bu kararını ciddiyetle okumalıyız, 
'kararı ve muhalıefiet şerhlerini dikkatle incele
meliyiz, Hükümet olarak üzerinde önemle dur
malıyız. Yine 30 yılın biriktirdiği ihmaller, ıs
tıraplar yığınla önıümüzdedir. Anayasa Mahfcc-
ımesıiınin kararı ve Anayasanın 37 ile 131 nci 
maddesi karşısında Türk 'köylüsünün bu dert-
loriîie çare bulamıyaealk imiyiz? 1 nci 5 Yıllık 
Plânm ve yıl]ilk programın da öngördüğü aira-
at, orman ve mera arazilerinin biribirinden 
ayrılması kanundaki yanlış ve müphem ifade
ler taşıyan hükümler yüzünden ekonomik (de
ğeri yüksek, mümbit milyonlarca dönüm asra-
zıinin hâlâ daha orman sayılmasının önüne gc-
çemiyecek miyiz? İstihsal hayatına girmek, ço
luk, çocuğuna nafaka temrin için -belki de ecda
dından kalan topraklarda didişen, sonra aftan 
'bile mahrum bir onman suçu ile hapislerde 
yatan fakir köylünün derdine denman olamıya-
caik mıyız ? Hakiki orman ve hakiki ziraat ile 

mera arazisini biribirinden ayırmayı, bunların 
öylece korunmasını ve tarımımızın kalkınması
nın hukuk Devlet nizamı içinde, artıik vatan
daşın Devletle düşmanca bir hava içinde yaşa
masının önlenımesiıni temin cdemiyecek miyiz? 

Bütün bu gerdeklerin bir daha hepimizi 
ide ilimden etkilemesini dilerken, Tüiık köylüsü
nün bütün elkoımomlik ve zirai hay atim ıızın da 
bu çıkmazdan süratle kurtulmasını temin içki 
Hükümetin de gayret göstermesini isıthlıam 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhtenöm aılkaıdaşlarmı gürı-

deıme 'haşlamadan evvel yarın saat 14 de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı olduğunu beliütmıek isterini. 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Sayın 
Başkan benim de söz talebim vardı.. 

BAŞKAN — Ne hakkında ? 
AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Gün

dem dışı.. Daima muhalefete söz veriyorsunuz. 
BAŞKAN —- Çok rdea ederim, biz bu hu

susta muhalefet, iktidar diye birşey ayımı ı-
yoruz, konunun ehemmiyeti üzerinde duruyor 
ona göre söz veriyoruz. 

Sizin konunuz ne idi ? 
AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Basın

da çıkan yazılar hakkında. 
BAŞKAN — SÖz verme hususu Başka

nın takdirime bırakılmış okluğundan, bugün 
öneımli konu 'olarak bunları teısbit etmiş bulu
nuyoruz. 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Oya 
vaiz'edim. 

BAŞKAN — Böyle şey yoktur, Başkanlığın 
takdirine bırakılmıştır. Lütfen oturun efendim. 

ADBÜLBÂRİ AKDOĞAN (Siirt) — Haya
t i ımevau üzerinde söz istiyorum. Lütfederseniz 
iki satır da ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, gündeme 
geçiyorum. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Ama Beyefendi... 

BAŞKAN — Rica ederim, siz Başkanın ka
rarma itiraz etmeyiniz, lütfen oturunuz. 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, Mali
ye ve Plân komisyonlarından seçilen beser üye
de?] kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/141) (S. Sayısı : 105) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar. 

33 ncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 33. — Teşkilâtın meslekî âmirleri 
her yıl en geç Eylül ayının birinci günü bekçi 
parası tahakkukuna esas olacak mesken ve iş
yerlerinin sokak ve kapı numaralarının, kiracı
larının veya ş a gül erinin, bulunmadığı takdirde 
mâliklerinin ad ve soyadlarını ihtiva eden lis
teleri mahallin en büyük mülkiye âmirine tevdi 
ederler. 

Mahallî mülkiye âmirleri bu listeleri bir haf
ta içinde bekçi paralarını takdir ve tevzi ko
misyonlarına verirler. 

Yılı içindeki değişiklikler için de süre kaydı 
aranmaksızın aynı usul uygulanır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında ilk söz Sayın 
Diler'in. 

Sayın Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 33 ncü madde mes
lekî âmirlere bir vazife tahmil etmektedir. Bu 
vazife de, bekçi parası ödiyecek olan mükellef
lerin isim listesini tesbit edip en büyük mülki
ye âmirine tebliğ etmesidir. Ancak bunun en 
geç Eylül ayının birinci gününe kadar bildir
mesini yüklemiş vaziyettedir. Vazife ve salâhi
yetlerin kanunlarda açık bir şekilde belirtilmesi 
htikıik tekniğinin esasıdır. Burada «en geç Ey
lül ayının birinci günü bekçi parası tahakkuku
na esas olacak mesken ve işyerlerinin sokak ve 
kapı numaralarının, kiracılarının veya şagille-
rinin, bulunmadığı takdirde mâliklerinin ad ve 
soyadlarını ihtiva eden listeleri mahallin en bü-

(1) 105 S. Sayılı basmayazı 26 .4 .1966 ta
rihli 85 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

İLEN ÎŞLER 

I yük mülkiye âmirine tevdi ederler» demek su
retiyle, en geç Eylül ayının birinci gününü ni
hayet olarak tesbit etmiş vaziyettedir. Fakat 
mebde yani başlangıç belli değildir. Bizde, ma-
lûmuâliniz, takvim yılı ikidir; biri malî yılbaşı, 
diğeri de takvim yılı başıdır. Acaba burada 
mebde olarak takvim yılı başı mı esas alınarak 
ifade edilmek istemiştir, yoksa malî yıl başı mı? 
Burada açık bir ifade yoktur. Bundan dolayı 
tavzihe muhtaçtır. 

ikinci olarak yine, (şagülerinin) tâbirini 
ben, evvelki mâruzâtlarıma 'binaen çıkarılması
nı istirham ediyorum. Çünkü, «şagil» tâbiri 
zorla işgal etmeyi de ihtiva etmektedir. Zor ile 
işgal etmek demek, malikine ve kiracısına karşı 
zorla bir gayrimenkulu işgal edip içine girmek 
mânasını taşımaktadır. Bu takdirde böyle bir 
kimseden bekçi parasını almak demek, asgari 
halde kendisinin durumunu hukukileştirmek 
dernektir. Bekçi parasını almamak suretiyle 
meydana gelen mahzur ile 'bir hırsızın, bir ka
tilin gelip zor ile, kiracıyı dışarı atması sure
tiyle içeriye 'girip gayri menkule şagil olması 
halinin meydana getirmiş olduğu içtimai fay
dayı bir teraziye koyup tartarsak 'bu takdirde 
bunun her halde şagillere, asgari de olsa, zım
nen de olsa, bir hukukî imkânın •tanınmasını 
kabul etmek, hukukun içtimai fayda prensibi
ne, hukuk asgari ahlâktır prensibine aykırı ha
reket etmiş olacağız. Ben bu yolda :bir önerge 
vereceğim, önergemde maddeyi vuzuha kavuş
turmak için, maddenin Mart ayından itibaren 
en geç Eylül ayının 'birinci günü, diye tavzih 
edeceğim. Ayrıca bu, «şagiller» tâbirinin mad
deden çıkarılması suretiyle maddeyi vuzuha ka
vuşturacak bir önerge veriyorum. 

önergenin kabul edilmesini saygılarımla ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğ-
lu. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOOLU (Burdur) 
— Muhterem arkadaşlarım, müzakeresi yapılan 
madde yerindedir. Benden evvel -konuşan arka
daşımız «şagil» kelimesi üzerinde durdu. Müte
addit maddelerde geçen bu kelimeyi, her mad
dede müzakere konusu yapmayı arzu ediyor. 
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Fakat geçen maddeler Yüksek Heyetçe kabul 
edilmiş olduğuna göre, artık bu, üzerinde dur-
mnya değer bir konu değildir. Bu itibarla bu
nun üzerinde arkadaşımın durmamasnı tavsiye 
edeceğim. 

«Eylül ayının birinci günü bekçi paralarının 
tahakkukuna esas olmak üzere» diye başlıyan 
cümledeki Eylül ayının bir de başlangıç tarihi
nin zikredilmesini arzu etmektedir, ki, buna 
da maddede lüzum yoktur. Çünkü «en geç» 
dendiğine göre, Eylül aymm birinci günü bu 
listelerin verilmesi lâzımdır. Binaenaleyh, daha 
evveli nihayet ilân edilip de tahakkuk cetvelle
ri bittikten sonra yeni yıl başlıyor demektir ki, 
başlangıç tarihi kendiliğinden meydana çıkar. 
Bu itibarla madde yerindedir, kabulünü rica 
eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eeşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci. 
TARIK ZİYA EKlNCl (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan Çarşı ve Mahalle Bekçi

leri Kanununun 33 ncü maddesinin önemli gör
düğüm bir noktası üzerinde fikirlerimi arz et
mek istiyorum. 

Malûmuâliniz, 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât 
Bekçileri Kanununun iptaline sebebiyet veren 
Anayasanın 61 nci maddesine göre, mükellefle
rin kendi malî güçlerine göre vergilendirilmesi 
esasını göz önüne almıştır. Anayasanın 61 nci 
maddesini tam mânasiyle yerine /getirebilmek 
için, mükelleflerin malî 'güçlerinin komisyon
larca bilinmesi iktiza eder. Maddenin birinci 
fıkrası; «Teşkilâtın meslekî âmirleri her yıl en 
geç Eylül ayının birinci günü bekçi parası ta
hakkukuna esas olarak mesken ve işyerlerinin 
sokak ve kapı numaralarının, kiracılarının ve
ya şagillerinin, bulunmadığı takdirde malikle
rinin ad ve soyadlarını ihtiva eden listeleri ma
hallin en büyük mülkiye âmirine tevdi ederler.» 
der. Bu listelerde mükelleflerin meslekî du
rumları göz önüne alınmamakta ve meslekî du
rumları bilinmediğine 'göre, komisyonca mükel
leflerin malî güçlerinin tesbit edilmesi ve malî 
güçlerine ıgöre bekçi parasının takdir edilmesi 
imkânsızdır. Denecek ki, komisyonlarda, her 
mahallenin muhtarı bulunmaktadır. Muhtar, 

mükellefin malî gücü hususunda komisyona fi
kir vermek suretiyle komisyon, Anayasanın 
61 nci maddesinin öngördüğü tarzda, mükelle
fin malî gücüne uygun bir şekilde vergi tarhı
na imkân verecektir, denilebilir. Ama, şunu da 
kabul etmek lâzımdır ki, her mahalle muhtarı 
kendi mahallesi dâhilinde bulunan bütün mü
kellefin, mesleklerini ve malî güçlerini yakînen 
bilmiyebilir. Çoğu kez mahallesine yeni gelmiş 
yahut da çalışması ve malî gücü (hakkında bil
gisi olmıyan zevat o mahallede bulunur ve bun
lar için tarh edilecek olan vergi ' Anayasanın 
61 nci maddesinin ruhuna aykırı olabilir. Bu 
itibarla verilecek olan bu cetvellere mükellef
lerin mesleklerinin de konmasını teklif ediyo
rum. Onun için fıkranın şu şekilde değiştirilme
sini talebedeceğim ve bu yolda bir de tadil öner-* 
gesi hazırlamış bulunuyorum: «özel idare me
murları, maliklerin ad ve soyadlarını ve mes
leklerini ihtiva eden listelen mahallin en bü
yük mülki âmirine tevdi ederler» denmesini ta-
lebediyorum. 

Tabiî buna paralel olarak maddenin son 
fıkrasına yani, 4 ncü fıkrasına; «özel idare me
murları da her sene bina yoklama neticelerini 
maliklerin, şagillerin vevya kiracıların meslek
lerini de bildirmek üzere mahallin kolluk âmir
lerine bildirmekle görevlidir» tarzında bir tadil 
teklifi de getireceğim. Arkadaşlarıma bunun 
önemini belirtmek için canlı bir örnek vermek 
istiyorum. Farz edelim ki, Ankara'da yirmi ta
ne takdir komisyonu teşkil edilmiş ve her tak
dir komisyonunun bölgesi dâhilinde oribeş, yir
mi milletvekili oturmaktadır. Bu bölgelerde 
oturan zevatın 'milletvekili olduğu listelere ya-
zılmıyacak olursa her bölgede, her arkadaş için 
ayrı bir bekçi parası tarh edilecektir. Bu itibar
la ileride ilânlar yapıldıktan sonra 'arkadaşların 
her birine tarh edilmiş olan vergiler birbirin
den farklı olacağından bu arkadaşların şikâye
tine ve itirazına sebebiyet verecek, böylece ida
renin uzun müddet meşgul edilmesi 'gibi ıbir ne
tice doğacaktır. Bu itibarla mutlaka gerek teş
kilâtın meslekî âmirleri tarafından, gerek özel 
idareler tarafından hazırlanmış olan cetvellere 
mükelleferin mesleklerinin de belirtilmesi ve 
mesleklerinin de tasrih edilmesi gerekir. Tek 
bir kelime ilâve etmek suretiyle maddenin bu 
boşluğunun kapatılmış olacağına kaaniim. Tek-
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lifim iltifatınıza mazlıar olursa, bir boşluğun 
kapatılmış olacağına inanıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Konuşmak

tan vazgeçtim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 33 ncü 

madde hakkında başka söz istiyen arkadaş ol
madığından, değiştirme önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Madde 33. — Fıkra 1 : Teşkilâtın meslekî 
âmirleri her yıl Mart ayından itibaren en geç 
Eylül ayının 'birinci günü bekçi parasının ta
hakkukuna esas olarak ve işyerlerinin sokak 
ve kapı numaralarının, kiracılarının veya ma
liklerinin ad ve soyadlarını ihtiva eden listesi 
mahallin en büyük mülkiye âmirine tevdi edi
lir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Çarşı ve Mahalle Bekçi

leri Kanununun 83 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

'Tarık Ziya Ekinci 
33 ncü maddenin 1 nci fıkrasının tadil şek

li : 
«Teşkilâtın meslekî âmirleri her yıl en geç 

Eylül ayının 1 nci günü bekçi parasının tahak
kukuna esas olacak mesken ve işyerlerinin so
kak ve kapı numaralarının, kiracılarının veya 

• şagillerinin, bulunmadığı takdirde maliklerinin 
ad ve soyadlarını ve mesleklerini ihtiva eden 
listeleri mahallenin en büyük mülkiye âmirine 
tevdi ederler.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
33 ncü maddenin, kürsüden arz ettiğim se 

heplerle reddedilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 

33 ncü maddenin 5 nci fıkrasındaki verile
cek 25 lira ücretin 15 lira olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ediyorum. 

Afyonkarahisar 
Mustafa Akalın 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Görüşülmekte olan Çarşı ve Mahalle Bekçi

leri Kanununun 33 ncü maddesinin 4 ncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Tarık Ziya Ekinci 
33 ncü maddenin 4 ncü fıkrasının tadil şek

li : 
«özel idare memurları da her sene 'binaların -

kiracı, şagil veya maliklerinin mesleklerini de 
gösterir şekilde bina yoklama neticelerini ma
hallin kolluk âmirlerine bildirmekle igörevlidir-
ler.» 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılkları sırası
na göre okutup oylarınıza sunacağım. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 

Akalın'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

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

edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

— 185 — 



M. Meclisi B : 100 22 . 6 . 1066 

Önergeyi . oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

(Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekin-
ci'nin, 4 ncü fıkranın tadiline ait önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinei'-

nin 4 ucu fıkranın tadiline ait önerlgesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — •Katılmıyoruz. 
BAŞKAiN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
33 neü maddeyi okunduğu şekilde oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Evvelce redaksiyon için Komisyona verilmiş 
olan 31 nci madde gelmiştir, okutuyorum. 

Madde 31. — Vali veya kaymakam tarafın
dan, özel idare memurları arasından tâyin edi
lecek bir memurun 'başkanlığında, belediye 
meclisinden bir üye, '.bulunan yerlerde Ticaret, 
Sanayi Odasından veya Esnaf teşekküllerinden 
bir üye ve mahallesi muhtarının iştiraki ile ye 
teri sayıda, bekçi paralarını takdir ve tevzi ko
misyonu kurulur. 

Belediye Meclisi ve Ticaret, (Sanayi odası 
kendi üyeleri .arasından bu maksatla bir yıl sü
re için Komisyon sayısı kadar asil ve yedek üye 
seçerler. 

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

ti İçindeki (her beldenin takdir ve tevzi ko
misyonları üyelerine, bu 'beldelerin iktisadi ve 
sosyal özellikleri göz ününde 'bulundurulmak 
ve günde 25 liradan çok olmamak üzere verile
cek ücret, il genel meclisi taraıfından özel idare 
'bütçesi ile tesbit edilir ve ilgili tertibine ko
nur. 

Üyelere fiilen çalıştıkları ıgünler için ücret 
verilir. Şu kadar ki, Komisyon üyeleri 33 ncü 
ve 34 ncü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi 
işini âzami bir ay içinde bitirmekle yükümlü
dürler. Bu süre içinde her hangi bir sebeple işi
ni bitirmiyen Komisyonun üyeleri en kısa za
manda işi tamamlamaya mecbur olup bir aydan 
fazla süren çalışmaları için kendilerine ücret 
ödenmez. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
Ankara Burdur 

Orhan Eren F.aik Kirbaslı 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 31 nci 
maddeyi yeni şekliyle' oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul odenlnr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları tarafırulan hazırlanacak tak
dir ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım 
ayının birinci günü mükelleflerin görebilecek
leri yerlerde 15 gün müddetle asıl inak suretiyle 
ilân olunur. İlân keyfiyeti ve yeri mûtat vası
talarla mükelleflere duyurulur. 

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

BAŞKAN — Madde 'hakkında Sayın Nihat 
Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BOVAOIOĞLIT (Bur

dur) —- Vazgeçtim. 
BAŞKAN — ;Saym Reşit Ülker. 
REŞİT ÜDKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; bu maddelerin esasına muhalif ol
makla beraber, daha iyi bir şekilde''çıkması için 
bâzı fikirler •söylüyoruz. Yalnız, başında da 
arz etmiştim, bu malî hükümler kısmında, eğer 
27 ve 28 nci maddeler komisyondan gelmişse 
evvelâ 27 ve 28 nci maddelerin usul bakımın
dan konuşulması ve onlar kabul edildiği takdir
de bu maddelere devam edilmesi uygun olur ka
naatindeyim. 

Şimdi, komisyon buna talibolmadığma göre, 
bu 34 ncü madde ile eski kanunun tatbikatiyle 
bugün hiçbir fark yok. Bu kanuna göre, bele
diyelerin sınırları içinde bulunan tarlalar, bos
tanlar dahi, bunun şümulüne giriyor. (A. P. sı-
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ralarmdan, «komisyon geri aldı» sesi) Komis
yon 'geri aldı ise o kalıyor. Ama, kanunun esa
sı, belediye sınırı içinde bir tek başbir odaya 
sığınmış olsa dahi ıbekçi parası 'verecek. Şimdi 
bu para ne olacak? Ayda 20 lirayı aşmamak 
üzere yani, senede 240 lira meskenlerden, mes 
kenden 'gayri olanlarda ıayda 500 lirayı aşma
mak üzere yılda 6 000 lira olarak takdir edile
cek. Demek ki, sözle alırsak âzami hadleri el
bette kullanacak]ardır. Bunların içinde pek çok 
kişiye 6 000 lira veyahut senede 240 lira vergi 
konacaktır. Şimdi 6 000 lira vergi konacak. Na
sıl? Tıpkı 1330 tarihli muvakkat kanundaki gibi. 
Şişli veya Beyoğlu kazasında bir yere asılacak ve 
mûtat vasıtalarla ilân edilecek. Bunun ciddîliği 
yok arkadaşlar. Altı bin lira vergi koyduğunuz 
bir adama vergi sistemimizdeki usulüne göre 
tebligatın yapılması lâzım gelir ki, bu hakkını 
kullansın, itiniz etsin. Zaten bekçi parasında 
en büyük şikâyetlerden 'birisi de bilmem hangi 
gazetede ilân edilmiş, şuraya asılmış, mûtat va
sıtalarla tebligat yapılmış. Tamam, liste kesin
leşmiş. Oraya koşarsın yok, buraya koşarsın 
yok. Bu bakımdan 'bendeniz bilhassa İsrar edi
yorum, burada 'hem assınlar, herkes mukayese 
etsin 'başkaları ne veriyor 'ben ne veriyorum di
ye bir mukayese imkânı olsun elinde, hem de 
tebliğ edilsin. Bizim vergi sistemimizde tebliğ 
zaten esastır. Bu tebliğin buraya sokulması lâ
zımdır. 

Ayrıca, tebligat meselesi büyük suiistimalle
ri ve haksızlıkları önliyeeek bir sistem olur. 

İkincisi, ikinci fıkrada, «Takdir ve tevzi 
edilen bekçi paralarına yapılacak itirazlarda 
özel idarelerin diğer vergilerindeki usul ve esas
lar uygulanır» deniyor. Ben milletvekiliyim. 
önümde kanun var, Meclisin kitaplığı emrim
de, hukukçuyum, 'buna rağmen şunu bir vatan
daş olarak okuduğum zaman bundan ne mâna 
çıktığını benim kestirmeme imkân yoktur. Va
tandaş da gidecek bir tane bekçi kanunu alacak. 
sonra bakacak ki, burada özel idarelerin diğer 
vergilerindeki usul. Bu ne demektir? Oradaki 
usul nedir? Yani, gidip de iyi niyetli 'bir vatan
daş olarak Bekçi Kanununu satmulraış olsa bi
le, gene meseleyi çözümliycmiyecek, gidecek sa
ğa sola soracak, nedir bu özel kanunlar diye. 

Bizim vergi sistemimizin anahatları mükem
meldir. Bu mükemmelliğin içinde ne yapıyoruz, 

diğer vergileri de yazıyoruz; şu kadar 'gün zar
fında kanunun §u maddesine. göre şuraya iti
raz edebilirsin diye. Yani yapacağımız gerek 
mahallî ilânlar altında bu vergilere bekçi para
larına şuradaki, meselâ İstanbul'da olduğunu 
kabul edelim, istanbul'da şu numaralı, adresi 
de şu olan şu komisyona şu kadar gün zarfında 
şu sebeplerle itiraz edebilirsiniz diye buigünkü 
vergi sistemimizde gönderilen ihbarnamelerin. 
tebliğlerin arkasında daima vardır ve çok ye
rindedir, biz bundan avukat olarak hile istifa
de ederiz. Çünkü Devletin resmen yazdığı en 
son metin kanundur. 

Kanunlar her gün değişiyor, o mudur de
ğil midir. Yani, avukat bile olsanız son metni 
okuyacaksınız. Çünkü, atlıyabilirsiniz. O ba
kımdan gerek ilân yerinde, listenin altında ge
rekse, yapılan tebliğ varakasının altında veya 
arkasında nereye, nasıl itiraz edileceğinin de 
gösterilmesi lâzımdır. Bu takdirde halka büyük 
kolaylık göstermiş olacağız ve bunun neticesin
de de vatandaş ibizar olmaktan bir nisbet dâhi
linde kendisini kurtarabilecektir. Aksi takdir
de, zaten getirilen sistem can yakıcı bir sistem
dir, haksızlığa imkân verici bir sistemdir, bir 
de sistemin kendisinden değil, sistemin ayrıntı
larından, teferruatından dolayı da vatandaş çok 
bizar olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel. 
ADİL KURTEL (Kars) — Muhterem, ar

kadaşlarım; benden evvel konuşan Sayın Ülker 
arkadaşımın da işaret ettikleri gibi, mükellef
leri çok yakından ilgilendiren maddelerden bi
ri/d de Çarşı ve Mahalle Bekçileri kamın tar,a-
i'i'H'JiVJn 34 neti maddesidir. Komisyonca t eki lif 
edilen tasan maddesinde, bekçi paralanın tak
dir ve tevzi komisyonları tarafından hazırlatıla
cak olan takdir ve tevzi listelerinin herkesin gö
rebileceği bir yere asılması ve bu askı keyfiye
tini mûtat vasıtalarla ilân edilmesi, mükellefle
rin itiraz haklarını kullanmaları için bir baş
langıç olarak kabul edilmiştir. 

Muhterem arka'd aşlarım, herkesin görebile
ceği bir yerde askı yapılması, bu takdir ve tevzi 
listelerinin asılması ve bu askı keyfiyetinin 
mûtat vasıtalarla, belediye hoparlörü ve buna 
mümasil vasıtalarla ilân edilmesi hiçbir surette 
ve hi'ebir zaman mükelleflerin itiraz haklanın 
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kullanmaları için bir imkân sağlryacak nitelik
te değildir. Bu itibarla mevzuatımızdaki diğer 
mümasil hükümlere benzer bir hükmün 34 ncü 
maddeyle tedvin edilmesi ve bu şekilde kannnı-
laşması, mükelleflerin itiraz haklarım kullan
malarına ve haklarının zayi olmamasına yarıya-

. cağından, bu konuda hazırlamış olduğum bir 
önergeyi Başkanlık Divanına tevdi etmiş bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuatımızda mü
kelleflere bu gibi külfetler tahmil edilmesi hal
lerinde durum mükelleflere Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilmekte ve bundan 
sonra mükelleflerin itiraz hakları doğmaktadır 
ki, tasarıda bu şekilde bir maddenin yer alması, 
hem mevzuatımız hükümlerine uygun düşecek
tir ve hem de mükelleflerin itiraz haklarını kul
lanmalarına imkân Bağlıyacaktır. Bu konuda 
Yüksek Başkanlığa takdim etmiş olduğum öner
gemin kabulünü arz ederim. Takdir Yüce He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım. 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; ben, müzakere 
edilmekte olan 34 ncü maddenin, daha ziyade 
ikinci bendinde yer alan; «Takdir ve tevzi edi
len bekçi paralanma yapılacak itirazlara özel 
idarelerin diğer vergilerindeki usul ve esaslar 
uygulanır.'» şeklindeki ifadenin gayet müphem 
olduğuna işaret ederek bunun yerine Hükümet 
teklifimde olduğu şekilde daha vazıh, daha açık 
bir ifadenin tensibedilmesini teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kemal Nebioğlu, Sayın Nebioğ-

lu buyurunuz. 
KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri: 34 ncü madde göz 
önünde bulundurulduğu vakit hiç şüphesiz 
34 ncü maddeyle ilgili 30 ncu ve 31 ilci madde 
de göz önünde bulünduralmalıdiT. Malûmunuz 
olduğu üzere 30 ncu maddede takdir ve tevzi 
komisyonlannın Ekim ayı içinde toplanacağı 
emredilmektedir. 31 nci maddenin son fıkrası 
ise, Ekim ayı içinde takdir ve tevzi işi bitiri
lemediği takdirde bu sürenin devam edebilece
ğini, ancak devam eden bu süre içinde takdir ve 
tevzi komisyonlan üyelerinin ödenek al'amıya-
cakl'armı ifade etmektedir. Halbuki, 34 ncü 
maddenin birinci fıkrasında ilân keyfiyeti mev-
znubahişken «Kasım ayının birinci günü mükel

leflerin görebilecekleri yerlerde 15 gün müddet
le asılmak suretiyle ilân olunur» denilmektedir. 
30 ve 31 nci maddelerde geçen süreler içinde 
takdir ve tevzi komisyonları görevlerini ifa 
edemezlerse Kasım ayının birinden itibaren ilân 
keyfiyeti yerine getiril'emiyecektir. Bu sebeple 
maddede bir boşhik mevzuubahistir. Bu boşlu
ğun doldurulması1 gerekir. 

ikinci konu, Sayın Ülker tarafından işaret 
edilen vatandaşların itiraz edebilme imkânlarının 
mükelleflere bu imkânlann sağlanması konusu
dur. Mülki amirlikler tarafından ilân edile
cek olan bekçi paraları hususunda yapılacak 
olan itirazlar, gerçekten vatandaşlara bu im
kânlar sağlanması arzusu varsa tebligat sure- ; 

tiyle mükelleflere bekçi paralarının miktannm 
duyurulması gerekir. Bir diğer yönden de, 
yine mahalle muhtarlıkları kapısında askı ya
pılmak suretiyle vatandaşların tesbit edilmiş 
olan bekçi paralarını denetleme imkânlannm 
sağlanması gerekir kanısındayım. Zira bir ma
halle içinde kimin hangi malî güçte bulun
duğunu takdir etmek, bilebilmek de komşu
sundan daha iyi şekilde takdir edebilecek bir 
kimse elbette ki, o mahalle içinde düşünülemez. 
öncelikle şunu da kabul etmek gerekir ki, ko
misyon bu maddeyi geri almamakla prensibo-
larak vatandaşlardan miktarı bilâhara tesbit edi
lecek bekçi paralarının tahsilini düşünmekte
dir. Sözlerimi bağlarken ifade etmek isterim 
ki, vatandaşlardan tahsil edilecek olan böyle
sine yolun karşısındayım. Gerek vatandaşlara, 
mükelleflere itiraz etmek imkânlarının sağ
lanmasını, gerekse 30 ve 31 nci maddeler uya
rınca maddenin değiştirilmesini sağlryacak bir 
değiştirme önergesi veriyorum. Komisyon gerekli 
ilgiyi gösterirse gerçekten bir boşluk doldur
muş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, buyurunuz. 
ALI KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Çarşı ve mahalle bekçi
leri Kanununda maalesef maaşlarda ölçü yok, 
işten çıkanlmada ölçü yok, tâyinde ölçü yoktur. 
Hiç olmazsa bekçi parasının takdirinde bir ölçü 
olsun diye 34 ncü maddeye bir fıkra eklenmesini 
teklif ediyorum. Bunda hedef olarak ben oda sa
yısını esas olarak ele alıyorum. Aslında haliyle 
bekçilere takdir komisyonlarının toplayacağı bekçi 
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paralarının ölçüsünün malî güç olması lâzımdır. 
Amma, bugün Türkiye'de bunu takdir etmek, bu
nu tayin etmek, hepimiz de takdir edersiniz ki, 
mümkün değil. Bu bakımdan elinizde bir baz, bir 
ölçü olarak sadece işgal ettikleri oda sayıları var
dır. Binaenaleyh takdir ve tevzi komisyonları 
'bekçi paralarını takdir ve tevzi ederlerken bunu 
gözonüne alsınlar diye bir takrir veriyorum. 
Zannediyorum Meclisin sayın üyeleri, ölçü olan, 
yarın takdir ve tevzi komisyonlarına ışık tutacak 
bir ölçü olan bu teklifime evet diyeceklerdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yunus Koçak 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Vaz geçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Nazmi özoğul buyurunuz. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, 34 ncü madde yerinde tedvin edil
miştir. Bu madde dolayısiyle iki nokta üzerinde 
duruldu. 

İkinci konuştukları, ifade ettikleri nokta; 
can yakıcı sistem olarak ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; geçen maddeler üze
rinde bu konular çok konuşulduğu için, yeni
den konuşulur düşüncesiyle bu gelen sistemin 
canyakıcı bir sistem mi, yeni külfet getiren bir 
sistem midir diye bir mahallede bekçileri çağır
mak suretiyle, muhtar ile bizzat konuşmak su
retiyle ne kadar para. alıyor, bugün bekçilere 
ne kadar para veriliyor, bizim getirdiğimiz ka
nunda 300 lira 800 lira eğer bekçilere verilirse 
bugünkü verilen paralar yeter mi, yetmez mi; 
bunun bütün hesaplarını yaptım. Size bir kaç 
rakam arz edeceğim. 

Bu kanun canyakıcı sistem getirmemektedir, 
yeni bir külfet de getirmemektedir. Mahallenin 
ismini veriyorum : Yücetepe mahallesi 2 080 
daire vardır, 84 esnaf vardır. Her daire başına 
2,5 lira alınmakta, esnaftan 5 lira alınmakta
dır. Yökûn itibariyle bir yılda 62 520 lira, 2,5 
lira dairelerden alınmaktadır. Esnaftan 5 040 
lira alınmaktadır. Bunun yekûnu yılda 67 560 
lira oluyor, iki bekçi var arkadaşlar. Bekçileri 
çağırdım evimde oturduk, konuştuk kendileri 
ile. Bekçinin birisi 450 lira alıyor, diğer bekçi 
408 lira alıyor, eline geçen para bu imiş. Ayrıca 
sigortaya da veriyorlarmış. Bunlara da senede 
bir kat kışlık, bir kat yazlık elbise veriyorlar
mış, iki çift de ayakkabı. Bunları para üzerine 
çevirdik, yekûnu yılda, giyim eşyası olarak 645 

lira ediyor. 858 lira ayda ediyor. Velhasıl bek
çilerin aldığı maaş ve üzerine iki kat elbise, iki 
çift ayakkabı verildiği halde 9 945 lira masraf 
ediliyor. Alınan para, o mahalleden alman para 
67 560 liradır yekûn itibariyle. Yani, bekçi pa
rası olarak bir mahallede alman 67 560 liradan 
9 941 lira ancak bekçilere sarf edilmekte. Yani, 
57 619 lira bekçilere bu mahalleden verilme
mektedir. Burada bâzı arkadaşlarım tasarının 
tümü üzerinde çok şeyler konuşmuşlardı. Hay
ret etmiştim, nasıl oluyor bu bekçi paraları kim
lere sarf ediliyormuş, birçok yerlere sarf edili
yormuş. İş rakama dökülünce hakikaten vilâ
yetlerde bu noktalara sarf edildiği kanaatine 
vardığım için, bu kanunun bu noktasına gel
mek istiyorum, 34 ncü maddeye gelmek istiyo
rum. Yeni bir külfet getirmemektedir bu kanun 
ve canyakıcı bir sistem de değildir. Çünkü o 
mahallenin muhtarı seçimle gelmiştir, kıymet-
lendirilirse. Belediyeden bir kişi gelecek, tica
ret odasından bir kişi bulunacaktır. Seçimle ge
len insanların bir dahaki seçimle rey alması için, 
canyakıcı bir takdir yapmıyacaklardır, yapa
mazlar. Güler yüzlü, memnun edici hareket et
mek mecburiyetindedirler. Binaenaleyh, 57 619 
lira gibi masrafı bir tarafa bırakalım bu 2,5 lira
dan belki daha aşağıya inecektir. Binaenaleyh, 
canyakıcı değildir. Bu maddenin 2 nci bendin
de, vergi esaslarına göre itiraz hakkı tanınıyor. 
Arkadaşlar, bir arkadaşımız herkese teker te
ker tâyin edilece'k para miktarını bildiren vesi
ka verilmesini, yazılmasını istediler. Bu şunu 
ifade eder; yeniden bu bekçilerin başında bulu
nan idarede birçok memurları orada yine top
lamak, yazı işini, kırtasiyeciliği artırmak, esa
sında anaprensibolarak getirilen bekçiler için 
alman paranın bekçiye verilmesi esası alınmış
tır. Binaenaleyh, seçim esasında dahi en mukad
des reyimizi kullanmamız için bir liste asılmak
tadır. Böyle bu usulü de muhterem Hükümet 
yerinde getirmiştir. Komisyon da yerinde gör
müştür. Komisyonun bu usulünün kabul edil
mesinin yerinde olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 34 ncü 
madde üzerinde 6 arkadaşımız konuşmuş bulu
nuyor. 

İki yeterlik önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

— 189 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

34 ncü madde yeteri kadar aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen madde hakkındaki müzakerelerin 

kifayetine karar verilmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN —• Kifayet -önergelerini okuttum. 
Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 34 ncü 

maddesinin Hükümet teklifinde olduğu şekli ile 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : Hükümet teklifi; takdir edilen 
bekçi paralarına itirazda tutulacak yolu ve baş
vurulacak mercii daha açık ve seçik şekilde gös
termektedir. 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Y üksek Baş;kanlığa 
Tetkik ve müzakere edilmekte bulunan Çarşı 

ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 34 ncü 
maddesinin itirazla alâkalı ikinci fıkrasının 
Vergi Usul Kanununun 389 ncıı maddesine mu
vazi olarak tamamlanmak maksadiyle fıkraya 
aşağıdaki cümlenin ilâvesini arz ve teklif ede
rini. 

Madde 34. — İkinci fıkra ilâve : İtiraz, bek
çi parasının fazla tahakkuk ettirildiği iddia olu
nan kısmına raci olup, tarhiyatın ihtilaflı olmı-
yan kısırımın tahsilini durdurmaz. 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

Başkanlığa 
34 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Koni al Ncbioğlu 

Madde 34. — Takdir ve tevzi komisyonları 
tarafından tesbit edilen bekçi parası Kasım ayı

nın birinci gününden itibaren mükelleflere teb
liğ edilir. Mükellef, tebellüğ tarihinden itiba
ren 15 gün içinde mahallin en büyük mülki âmi
ri nezdinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. 

Şayet komisyon 31 nci madde gereğince sü
resi içinde takdir ve tevzi işini tamamlıyama-
raışsa mükelleflere yapılacak tebligat geç kalı
nan süre kadar ileri atılabilir. Böylesine gecik
me mûtat vasıtalarla mükelleflere duyurulur. 
Bu itirazlar il veya ilçe idare kurullarınca âza
mi 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. 
Takdir ve tevzi listeleri ayrıca mülki amirlikçe 
bekçi paraları mükelleflere gönderildiği tarih
ten itibaren başlamak üzere bir ay müddetle 
muhtarlıklarda asılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 34 ncü madde

sinde yazılı ilânın bekçi parası takdir ve tev
ziine muhatabolan vatandaşa ayrıca tebligatı 
mümkün kılacak şekilde değiştirilmesi için mad
denin komisyona iadesini teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
34 ncü maddenin kürsüden arz ettiğim se

beplerle reddedilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Takdir ve tevzi listelerinin asılmak suretiyle 

ilânı mükelleflerin itiraz haklarını çok kere kul
lanmalarına imkân vermiyeceğinden 34 ncü 
maddenin aşağıdaki, şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kars 
Âdil Kurtel 

Madde 34. — Bekçi paralarını takdir ve tev
zi komisyonları tarafından takdir edilen bekçi 
paraları mülki amirlikçe mükelleflere tebliğ 
edilir. 

Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına mü
kellefler 15 gün içerisinde itiraz edebilirler. İti
raz mahallin en büyük mülkiye âmirine verile
cek bir dilekçe ile yapılır. 

Bu itirazlar il veya ilçe idare kurullarınca 
15 gün içinde nicelenerek karara bağlanır. ' 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 34 ncü maddesine aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Gerek asılan listelerin altında gerekse tebliğ 
varakalarında itirazın müddeti nereye yapıla
cağı şartları gösterilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 34 ncü maddesinin 

1 nci fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 34. — Bekçi paralarını takdir ve tev
zi komisyonları tarafından hazırlanacak takdir 
ve tevzi listeleri Kasım ayının 1 nci günü mü
kelleflerin görebilecekleri yerlerde 15 gün 
müddetle asılmak suretiyle ilân olunur. İlân 
keyfiyeti ve yeri mükelleflere duyurulur. Aynı 
zamanda Vergi Usul Kanununa uygun olarak 
tebliğ edilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
34 ncü maddeye aşağıda yazılı olduğu şekil

de bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Ali Karcı 
Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyon

ları, takdir ve tevzi listelerini, şagillerin otur
dukları oda sayısını göz önüne alarak karar ve
rirler, * 

Millet Meclisi Başkanlığına 
34 ncü maddenin birinci fıkrasına «mahallî 

gazetelerinden birinde de bir defaya mahsus 
olarak ilân olunur» kaydının ilâvesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Meclis Başkanlığına 
Madde 34 e aşağıdaki şekilde bir fıkra ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

Madde 34. — Ek fıkra : İlân keyfiyeti dı
şında her mükellefe ödiyeceği miktar resmen 
tebliğ olunur. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Önergem üze
rinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilmiştir efen
dim. 

Önergeleri aykırılık derecelerine göre teker te
ker okutup oylarınıza arz edeceğim. 

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

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

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

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamakta. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Boyacıoğ-

lu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmektedir.. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dikkate 
alınmak üzere. 

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

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmemektedir. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in önergesi tek

rar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor.. 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in üçüncü 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak

tadır. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'mn önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak

tadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

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

(Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün öner
gesi tekrar okundu.) 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Önergemi izalı 
etmek istiyorum. İzah ettikten sonra oya arz edil
sin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim izah edin. 
HASAN ÜNLÜ (Tuncoli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 34 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasında: «15 gün müddetle asılmak suretiyle 
ilân olunur. İlân keyfiyeti ve yeri mûtat vasıta
larla mükelleflere duyurulur.» şeklindeki kayıt 
bence kâfi gelmiyor. Mükellefler, bu komisyonun 
almış bulundukları kararın nereye asılmış oldu
ğu hususunu belki farkına varamazlar ve bu şe
kilde esas hakları plan itiraz hakkından da mah

rum kalırlar, haberi olmadan bu müddeti geçir
miş olabilirler. Bu sebeple hiç olmazsa mahallî 
gazetelerden birinde bir defaya mahsus olmak üze
re ilân edilmesi keyfiyeti yerinde olur. Gazete 
eğer nahiye de, belediye de olabilir, ilçe de ola
bilir, ilçede gazete çıkmıyorsa vilâyette çıkan ga
zeteye ilân ettirilmek suretiyle yine bu mümkün 
olabilir. Gazete, bir neşir organı olduğuna göre, 
okuyucular tarafından biribirlerine bu haberi 
ulaştırmak suretiyle bu ilân keyfiyetine muttali 
olabilir. Vatandaş buna muttali olduktan sonra, 
bu hususta vatandaş kendisine verilen bu hakkı 
da kullanmak imkânına nail olur. Bu sebeple 
önergemin kabul edilmesini Yüce Meclise saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak

tadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak
tadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Önergemi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, çok rica ede
rim. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Kabul ettiğiniz önerge muvacehesinde redak
siyonu yeniden yapmak üzere 34 ncü maddeyi 
komisyona iade ediyoruz. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

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

Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak tah
silatın yılda 4 taksitten fazla olmamak üzere tak
sit zamanları, süreleri her ilin özellikleri göz 
önüne alınarak il genel meclislerince bütçe karan 
ile tesbit ve usulüne göre ilân olunur. 
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Bekçi paralarının tahsilinde 6183 sayılı Âm
îne alacalkanmn tahsili usulü hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz Nihat Diler'in. Sayın Diler? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Savın İsmail Boyacıoğlu?.. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Vaz

geçtim., 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Reşit Ülker?.... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz sıramı 

Muslihittin G ürer'e bırakıyorum. 
BAŞKAN — Reşit Ülker söz sıralarını Sayın 

Muslihittin Gürer'e bırakmışlardır. 
îSayın Muslihittin Gürer, buyurun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzake
resini yapmakta olduğumuz 35 nci madde, Geç"ci 
^Komisyon tarafından hakikaten bu kanunun ru
huna uygun ve büyük elastikiyet tapr şekilde 
tedvin edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa bu mad
dede, itirazların incelenmesinden sonra kcsinlcş 
miş olan tahakkukların özel idareye bildirilmesi 
ve bu bildirimlerden sonra mahalli ve her vilâ
yette bulunan il genel meclisleri ile mahallin şart
larım nazarı itibara almak suretiyle dört taksite 
kadar tahsil edilebileceğinin dercedilmiş olması, 
hakikaten çok yerinde bir husustur. Çünkü, her 
vilâyetin kendisine mahsus, mahalli durumlarına 
mahsus şekilleri bulunabilir. Böyle dört taksite 
kadar demek suretiyle il genel meclislerine bir 
hak tanınmış olmasının çok yerinde olduğu kana
atini taşımaktayım. Geçici Komisyonun yapmış 
olduğu bu değişiklik yerindedir. Aynen kabul 
edilmesinde büyük fayda gördüğümü huzurunuz
da arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ali İhsan Balım?.. Sayın Balım. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 

Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; ben, müzakere 
etmekte olduğumuz bu maddenin 3 ncü bendin
deki hüküm üzerinde duracağım. 

«Bekçi paralarının tahsilinde 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Ka
nun hükümleri uygulanır.» denilmetkedir. Yan* 
Tahsili Emval Kanununa atıf yapılıyor. Özel ida
re vergileri gibi Mahalle ve Çarşı Bekçilerinin 
vergilerinin de tahsilini öngörmektedir, bu hü-
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j küm. Özel idare vergileri o kadar yüksek miktar
da yaygın değildir, yani o kadar çok vatandaşı 
ilgilendirmez. Halbuki, Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanunu çok sayıda vatandaşı ilgilendirmek
tedir. 6183 sayılı Kanuna göre alacaklar tahsil 
edilirken vatandaşların gerçekten güç durumda 
kalmış olabilecekleri endişesi zihinleri meşgul edi
yor. Benim arzım ve komisyondan aydınlanma ba
kımından soracağım soru bu olacaktır. Bu kanu
na göre tahsili yapılacak bu vergiler, vergi mükel
lefini acaba cidden çok güç duruma koymıyacak, 
müzayakada bırakmıyacak mıdır? Endişem bu* 
dur. 

Teşkkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, buyurun. 
TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakere 
edilmekte olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunun 35 nci maddesi üzerinde Yüce Heyetinizin 
iki noktada dikkatini çekmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi; maddenin birinci fıkra
cının yazılış şeklidir. Maddenin birinci fıkrasın
da; «İtirazın incelenmesi sonunda kesinleşmiş olan 
tahakkuklar özel idareye bildirilir.» denmektedir. 
Buna mukabil kendisine bekçi parası tarhedilmiş 
olan ve tarhedilmiş bu parayı da haklı bularak 
itiraz etmemiş olan vatandaşların kesinleşmemiş 
olan tahakkukları, özel idareye bildirilmez, gibi 
bir anlam çıkabilir. Kanunların açık, kesin ve 
kısa olması prensibolarak kabul edildiğine göre, 
bu fıkraya şöyle bir şekil verilmesinin doğru ola
cağını arz etmek isterim: «Kesinleşmiş olan tahak
kuklar özel idareye bildirilir.» demek suretiyle 
burada hem itiraz etmiş olan vatandaşların itira
zı neticesinde tahakkuk etmiş olan listeler bildi
rilir, hem de itiraz etmemiş, buna ittiba etmiş olan 
vatandaşların tahakkuk eden listeleri özel idare
ye bildirilir, anlamı çıkar ve dolayısiyle de fazla 
bir ifade kullanılmadan gayet kesin, kısa bir ifa^ 
de ile maksat anlaşılmış olur. Bu hususta hazır
lanmış bir önergem vardır, Başkanlığa takdim 
edeceğim. Heyetinizin iltifatına mazhar olursa, 
maddenin kısa, vazıh ve kesin bir hale gelmesi 
sağlanmış olur. 

İkinci olarak üzerinde durduğum diğer bir 
husus" da maddenin ikinci fıkra sidir. Bu da mü
kelleflere ödeme kolaylığı sağlamak bakımından 
ufak bir değişikliği uygun görmekteyim. Malû
munuz, bekçi paralarına tabi mükelleflerin büyük 
bir kısmı sabit ve dar gelirli yurttaşlar, memur-
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Lar, işçiler, küçük esnaf veya yılda ancak birkaç 
ay İş1-bulabilen vatandaşlardır. Bu itibarla ka
nunda öngörüldüğü tarzda il genel meclislerine 
icabında, iki^-icabında üç taksitte ödeme yetkisini 
tanımak ve vatandaşların bir aylık maaşlarından, 
bir yılda ödiyecekeri bekçi parasının yarısını öde
meyi •tahmil etmek gibi açık bir kapı bırakmanın 
doğru olmadığı kanısındayım. Ayda 300 - 400 
lira :alan küçük bir memur, eğer tadkir edilen bek
çi" parası .ikibuçuk lira veya beş lira ise, aşağı -
yukan Jbîr defada il genel meclisinin vereceği ka
râr" gereğince -30 lira veya 15 lira gibi, kendi büt
çesine göre büyük bir para ödemek mecburiyetin
de bırakılabilir. Bu takdirde fırkaya kesin bir 
şekil verilmesini ve «4 taksitte ödenir.» ibaresi
nin yerleştirilmesini arz ediyorum. 

- Bu hususta hazırlamış olduğum değişiklik 
önergeleri vardır, önergemi Başkanlığa takdim 
e&iyorum,iltifatınıza ma/har olursa hem ödeme 
kolaylığı sağlama ' bakımından, hem de kanun 
maddesine açıklık ve kesinlik verme bakımından 
bir; boşluk kapatılmış olacaktır. 

Saygılarımla. 
' B A Ş K A N — Nazmi Özoğul. 

:; NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, 34 ncü maddede itiraz şeklini kabul et
tik." 35 nci maddede ise, vatandaş itiraz edecek, 
itiraz ettikten sonra nasıl bir muamele yapılaca
ğını bu maddede tesbit etmemiz lâzımdır. İtiraz 
nasıl olacaktır? Onun için birinci bendinde; «İti
razın incelenmesi sonunda kesinleşmiş olan tahak
kuklar Özel idareye bildirilir.» diyor ve kanunen 
bu hangi muamelenin yapılacağı tesbit ediliyor. 
Bü, yerindedir. Kanaatime göre hatip arkadaşı
mızın ifade ettiği şekilde anlaşılmamaktadır. 

Yine taksit meseleleri üzerinde muhterem ar
kadaşımız konuştular. II genel meclisinde, ma
lûmları, valinin riyasetinde reyle seçilen arkadaş
lar vardır. Mtiallî bütün hususları bilen ve o 
mahalde uzun müddet oturup adaylığını koyup 
seçilen ihsanlardır. Binaenaleyh, orada bugün 
için kaç taksitte alındığı bilinmektedir. Meselâ 
Ankara'da dört ayda bir bekçi paraları, yakın 
'târihe kadar alınmakta idi. Her halde il genel 
meclisine seçilen arkadaşlar, onlar da bekçi pa-
:râsı vemektedirler. Binaenaleyh evvelce alışılan 
usulleri,'her halde rey ile seçilen arkadaşlar, han
gi'partiden olurlarsa olsunlar, il genel meclisin
de- bulunan arkadaşlar alışılmış usulün tatbikini 
istiyecekl erdir. Bugün Ankara'da dört ayda bir 

alınmaktadır. Fakat diğer vilâyetlerde bu usule 
göre belki iki ayda alınmakta idi... Binaenaleyh 
madde dört taksitten fazla denmemek suretiyle, 
ki bu incelenmiştir. 4 taksitten fazla tatbik edil
memektedir Türkiye'de. 

Madde yerindedir, aynen kabulünü saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Hilmi İşgüzar, ^ a y ı n İşgüzar 
buyurun. •.,.,. 

HİLMİ İŞGÜZAE (Sinop),, ̂  Sayın Başkan," 
muhterem arkadaşlar; 35 nci madde hukuk tek
niği bakımından biraz müphemdir. Daha ön
ceki 34 ncü madde görüşülürken bir takrir ver
miştik, fakat kabul edilmediği için 34 ncü mad
de üzerindeki görüşlerimizi burada açıklamak 
mecburiyetinde kaldık. Şayet 34 ncü maddede 
ilâve olarak teklif ettiğimiz fıkra kabul edilmiş 
olsaydı, 35 nci madde daha iyi olacaktı. Zira 
şahıslar izinli olabilirler, hasta olabilirler, vazife-: 

li olabilirler ve ilân edilen müddet içerisinde bun-' 
lara muttali olamazlar. Kesinleşir ve hak orta
dan kalkar. Bu bakımdan 35 nci maddenin 
34 ncü madde ile ilgisi olması gerekirken bu ilgi 
bu şekilde kesilmiş oluyor. Esasında itirazın in
celenmesinden sonra kesinleşmiş olan tahakkuk
lar özel idareye bildirilir ve ondan sonra tahsile 
geçilir. Kesinleşmemiş olan bir şey olmıyacâ-
ğına göre, itirazın incelenmesi kaydı yersizdir, fu-
zulidir. Hukuk tekniği bakımından bizim görü
şümüze aykırıdır. 

İkinci fıkra yerindedir. Dört taksitten fazla 
olmamak üzere takdiri mahallî idareye bırakı
lıyor. öyle tahmin ediyorum ki, muhterem ar
kadaşlarımın söylediği gibi, objektif hareket 
edildiği takdirde bu elastikiyet iyi olur. Fa
kat kanun daha çok objektif hareket istediğine 
göre, «dört müsavi taksitte ödenir» şeklinde ka
leme alınmış olsaydı, çok daha iyi olurdu, tak
dir etme makamında bulunan kişiler zorlan
mazdı. , 

İkinci fıkrada, bekçiler parasının tahsilin
de, âdeta, vergiler için konulmuş olan 6183 sa
yılı Âmme Alacaklarının Tahsili hakkındaki 
Kanunu tatbikini, tazammun ediyor ki, bunu da 
biz hukuk tekniği bakımından, bekçi paraları 
için yerinde bulmuyoruz. Umumi hükümlere gö
re ,bunım kaleme alınması lâzımgelirdi. Bu ba
kımdan bendenizin görüşü budur. Bu fıkra da 
iyi bir şekilde kaleme alınmamıştır. Hukuk tekniği 
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ve görüşü bakımından iyi değildir ve 34 neü 
madde ile de iyi bir irtibatı yoktur. 

Bir de takrir veriyorum efendim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KTRBAŞLI (Burdur) — Pek muhterem arka
daşlarımın, komisyon olarak 35 nci madde üze
rinde toplanmış bulunan üç itiraza burada ce
vap vermek lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz. 

Bir defa hukukî bakımdan ve vergi tekni
ği bakımından bu madde gayet isabetli olarak 
hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde ne vatandaşı, ne 
de idareyi yanlış yola sevk .edecek, güc durum
da bırakacak her hangi bir vaziyete düşürecek 
hali yoktur. Şöyle ki, birinci fıkra, «itirazın in
celenmesi sonunda kesinleşmiş olan tahakkuk
lar...» diyor. Gayet tabiî, itirazlar incelendik
ten sonra, birinci devresi bitmiş ve kesinleş
miş demektir. Kesinleşmiş olan tahakkuklar da 
özel idareye bildirilecektir. Niçin bildirilecek
tir"? Bütçe yapımına ve tahminlerine esas teş
kil etmek üzere. Burada ikinci fıkrada 4 tak
sit meselesi üzerinde arkadaşlarımız durmuşlar
dır. Malîye tekniği bakımından bu, çok ehem
miyetlidir. Bilhassa, eğer biz dördün yerine se
kiz, on taksit gibi veya her ay tahsil edilir gi
bi bir madde koymuş olsaydık, burada masraf
ları artırırdık ve bu noktai nazardan çok da
ha fazla tahsildar kullanmak mecburiyetinde 
kalırdık. Nitekim Sular İdaresinin yaptığı etüt 
de bunu göstermiştir. Sular İdaresi, iki ayda 
değil, üç, dört ayda toplamak niyetindedir. Her 
ay, her eve gitmek fazla tahsildar istihdamını 
icebettirecektir, büyük bir külfettir. Diğer ta
raftan bunların toplu olarak toplanması da 
maliye tekniği bakımından, gelir ve giderleri 
arasında likiditeyi temin noktai nazarından 
ehemmiyetli gördüğümüz için bunu âzami dört 
taksite kadar getirebilirdik. Yani üçer aylık 
olarak alınmasını öngördük. 

Diğer taraftan 3 ncü fıkraya gelince, bek
çi paralarının tahsilinde Tahsili Emval Kanu
nu Hükümleri uygulanır, diyoruz. Bundan da
ha tabiî 'bir şey olamaz. Vergi niteliğinde olma
sı, âmme hizmetleri ve masraflarına iştiraki ifa
de etmesi bakımından diğer âmme tahsiline ait 
alacaklarda uygulanmış ve uygulanmakta 'olan 
kanunun bunlara da teşmil edilmesi zaruridir. 
Hem 'bir teminat getirmesi bakımından, hem de 

vatandaşa bu kanun hükümleri karşısında bek
çi paranı yatır, yatırmazsan Tahsili Emval Ka
nunu hükümleri hakkında câri olacaktır deyip, 
vatandaşa bir ikaz mâhiyetinde olmak düşün
cesiyle bu hüküm, Tahsili Emvali KanuHüîia 
"bağlanmıştır. 

Saygılarımla. ', 
BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde hâşk'a 

söz istiyen arkadaş olmadığına göre değiştirge 
önergelerini okutuyorum: ' • 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma 
35 nci maddenin kürsüde arz ettiğim sebep

lerle reddedilmesini arz ve teklif ederim. y>l 
• İstanbul 

. R e ş i t Ü l k e r . •.• ', •:• 

Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan Çarşı ve Mahalle Bek

çileri Kanununun 35 nci maddesinin 1 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde d-eğiştirilmesini/ arz 
ve teklif ederim. * ':•;' 

Saygılarımla. . ,. ,." 
Diyarbakır 

. Tarj,k- Ziya-,Ekinci 
35 nci maddenin 1 nci fıkrasının tadil şekli: 
«Kesinleşmiş olan tahakkuklar Özel idareye 

bildirilir.» "v'~..'' 

Millet Meclisi Başkanlığına ••" 
Görüşülmekte olan Çarşı ve Mahalle bekçi

leri Kanununun 35 nci maddesinin 2 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini-,'^arz ve 
teklif ederim. , . ., 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci. 

35 nci maddenin 2 nci fıkrasının tadil. şekli: 
«Bu tahakkuk cetvelleri- üzerine , tahsilat 

yılda dört taksitle yapılır. Taksit süreİeri,her 
ilin özellikleri göz önüne alınarak il genel' mec
lislerince bütçe karariyle tesbit ve usulüne göre 
ilân olunur. 

İstiyen mükellefler tahakkuk eden bekçi 
paralarını bir taksitte ödiyebilirler.» . '; : } : 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri sıra ile teker 
teker yeniden okutup oylarınıza arz: edeceğim. 

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

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

— 195 — 



M. Meclisi B : İOO 22 . 6 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

(Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin-
ci'nin, 1 nci fıkraya ait önergesi tekrar 
•okundu.) 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FAIK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin-

ci'nin, 2 nci fıkraya ait önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN CAnkara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
önergeyi -oyunuza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun tasarısının 

35 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

«Madde 35 kesinleşmiş olan tahakkuklar 
Özel idareye bildirilir. 

Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak 
tahsilat dört müsavi taksitle yapılır ve taksit
ler mahallî hususiyetlerine göre ilân olunur. 

Bu tahsillerde Umumi Kanun hükümleri uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
35 nci maddeyi okunmuş olduğu şekliyle oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 35 nci madde kabul edilmiştir. 

34 ncü madde redaksiyondan gelmiştir, oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

MADDE 34. — Bekçi paralarını takdir ve 
tevzi komisyonları tarafından hazırlanacak tak

dir ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım 
ayının birinci günü mükelleflerin görebilecekle
ri yerlerde 15 gün müddetle asılmak suretiyle 
ilân olunur, ilân keyfiyeti ve yeri mûtat va
sıtalarla mükelleflere duyurulur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 34 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 36 yi okutuyorum efendim. 

MADDE 33. — Bekçi parası tahakkukunda 
bu kanunun 38 nci maddesindeki istisnalar dı
şında muafiyet tanınmaz. 

BAŞKAN — Nihat Diler?.. Yoklar. 
Sayın ismail Boyacıoğlu. Buyurunuz efen

dim. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem arkadaşlarım, 36 nci maddenin de 
atıf yaptığı 38 nci maddenin müzakere konusu 
'dilmesi şartiyl'e aynen kabulü gerekir. Bu iti
barla maddenin kabulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, burada da esas sistemin neticesi1 

olan mahzurlar kendini göstermekte. Bekçi pa
rasının tahakkukunda, bu kanunun 38 nci mad
desindeki istisnalar dışında muafiyet tanınmaz. 
Tabiîdir ki, 38 nci maddeye bakacağız. 38 nci 
maddede de; «14 Temmuz 1931 gün ve 1837 sa
vdı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinde 
belirtilen daimî muafiyete tabi binaların malik 
veya şagillerinden bekçi parası alınmaz.» O ka
nunda, yani, 1837 sayılı Kanunda, 3 ncü mad
desi, yani burada zikri geçen ilgili madde aşa
ğıdaki yazılı binalar icar ve isticar edilmemek 
şartiyle Bina Vergisinden müstesnadır. Yani, 
Bina Vergisinden müstesna oluyor, bekçi para
sından da istisna haline geliyor. «Devletçe mül
hak ve hususi bütçelerle idare edilen teşekkül
ler ve belediyelere aidolup irat getirmiyecek bir 
cihete tahsis edilen binalar...» Ecnebi devletlere 
aidolup sefarethane ve konsoloshane ittihaz edi
len binalar ve müştemilâtı mütekabiliyet şar-
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tiyle münhasıran dinî hizmetlerin ifasına mu-
hassas ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve 
bunların müştemilâtı, 

4. Meccani olmak şartı ile hastane, sanator
yum ve hamamlar ile alelıtlak eytamhane ve da
rülacezeler. «Meccani olmak şartiyle» diyor. 

5. Menafii umumiyeye hadim cemiyetlere 
ait binalar, - kazanç temini gayesi bulunmamak 
şartiyle -

6. Zürram zirai istihsalâtta kullandığı alet 
ve edevat depoları, zahire ambarları samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, ku
rutma mahalleri, böcekhaneler, serler, fırınlar 
ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe 
ve barakaları, köy misafir odaları, balıkçıların 
deniz istihsalinde kullandıkları aletlere mahsus 
depolar ile, kayıkhaneler ve denizlerle göllerde
ki işçi ve balıkçı kulübe ve barakalar, icar edil
memek şartiyle, 

7. Sahiplerinin ikametine mahsus olup, se
nelik iradı 25 liraya kadar olan, 25 lira dâhil 
bu kabîl binaların tahaddüdü halinde yalnız 
biri muafiyetten müstefidolur. 

Zürraa ait binaların bir kısmı ikamete ve 
bir kısmı altıncı fıkradaki muafiyetleri muhar
rer maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu tak
dirde vergi yalnız ikamete mahsus olan kısım 
üzerinden alınır. Arkasında mahallî idarelerle 
ilgili bir fıkra var, bunu okumuyorum. Yangın
la f'^'l'i bir fi'kra var, bir de hususi fıkra var. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, görülüyor ki. 
kolaylık, yani sistem bozulunca, bir sistemden 
çıkınca i'ş, yeni bir sistem yaratmak icabedivor. 
Yeni bir sistem yaratmak da kolay değil. Yal
nız Bina Vergisine atıf yapmak, buna yet
miyor. Çünkü B'na Vergisi başka bir esa? 
üzerinden almıyor. Yani vergi mükellefi
yeti konusu matrahı başka esas üzerinden 
oluyor, binası varsa ve orada da birtakım sos
yal maksatlar güderse onları da istisna olarak 
tutuyor. Halbuki, bekçi parası diye alacağımız 
para esasa dayanıyor. Yani, dünya yüzünde 
bina sahibinin varlığı olduğu aşikâr veyahut 
işgal eden sıfatiyle. Şimdi, bu tarafa geçinc-e 
bekçi parasını bir defa başta biz hemen hemen 
istisnasız almak durumuna düşüyoruz. Halbuk" 
Anayasanın 61 nei maddesine göre, herkes malî 
gücüne göre vergi vermekle mükellof. Ve eski 
kanunun belli - başlı iptal sebeplerinden birisi 
de, malî güç esasının ciddiyetle ele alınmaması 

Anayasa Mahkemesi kararında bu hususu sarih 
olarak anlatıyor. Onun için malî güç esasım 
nazarı itibara alacağız. Malî güc esasını nazarı 
itibara almak demek, malî gücü olandan vergi 
almak, malî gücü olmıyandan da vergi almamak 
demektir. Şimdi bu neticeye ulaşıyoruz. Hal
buki; burada istisnalar ifade edilirken ve 
38 nci maddeye de geçitiğimiz zaman ki 
bendenizin kanaatine göre bunları bir mad 
dede mütalâa etmek mümkündür, o kısım
dan girmedim, vakit kaybolmasın diye.. Düşü
nülebilir, gayet kıymetli bir mütalâadır, ikisi
nin bir tek maddede mütalâa edilmesi. Fakat 
mademki burada geliyor, ben yerinin burası ol
duğu kanaatindeyim. İleride konuşamazsınız 
denmesi endişesinden korkuyorum. Çünkü, 
36 nci maddeyi kabul ettik. 

Şimdi, böyle olunca malî güç esası burada 
tatbik edilmiyor. Neden tatbik edilmiyor? . 
Çünkü, malî güç esası tatbik edilmiş olsa, malî 
gücü orada yazması lâzımdı. Malî gücü olmı-
yanlardan bekçi parası alınmaz... Alınmaz deme
si lâzımdır, malî gücü olmıyanlardan. Hakika
ten arkadaşlar, bu da tatbikatta büyük haksız
lıklar yaratacaktır. Kendi seçim bölgelerimiz
den bildiğimiz - tabiî İstanbul'da böyle olunca 
Anadolu'da daha çok olacaktır, İstanbul zaten 
Anadolu'nun bir nümunesidir, bütün Anadolu'
yu içinde taşıyan küçük bir numunesi, Ankara.. 
İstanbul'da, büyük şehirlerde böyle oluyor - şim
di orada öyle yerler vardır ki, oradan bir lira, 
50 kuruş dahi almak doğru değildir. Giremez-
siniz, yani girdiğiniz zaman üstünüz başınız kir
lenir. İnsanlar o kadar sefaletin içinde yaşar
lar. Şimdi bunlar tenekeden şeylerdir, mukav
va koymuşlar yani, tenekeyi de bulamamışlar 
çünkü, tenekeyi de çöpçüler satar şehirde. Ya 
ni tenekeyi istediğin yerden bulamaz insan, te
nekeyi de almak için çöpçüye para vermesi lâ
zımdır. Çünkü bunun da yani tenekenin de 
çöpçü için ekonomik bir değeri vardır. Tene
keyi alamadığı için mukavva, bilmem ne kul
lanmış. Bu derece müşkül şartlarda yaşarlar. 
Kanun kanundur. Kanun mutlaka tatbik edilir 
Tatbik etmiyenler muhtelif türlü ceza görürler 
mevduatımızda. Binaenaleyh, Anayasanın 61 nci 
maddesine göre ve Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararma göre, malî güç esasını isterseniz de
ğerli arkadaşlarımın söylediği gibi 36 nci mad
dede, isterseniz 38 nci maddede mutlaka buraya 
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; sokmak mecburiyetindeyiz. Yani, veremiyecek 
durumda olandan almamamız lâzımgelir. Şim
di ben o fıkraları neden okudum ? O fıkraların 
içinde verecek durumda olanları biz muaf tutu
yoruz, başka mülâhazalarla. Yani, belde hu
dudu içinde olmak şartiyle, bâzı binaları; «zür-
raın zirai istihsalâtta kullandığı....» filân diye 
ba§lıyan kısımda, bunları biz muaf tutuyoruz. 
Yangın v.s, ye uğramış olanları muaf tutuyo
ruz, fakat veremiyecek olanları ve asıl Anaya
sanın istediği budur, para veremiyecek olanlar 
kısmına gelince; istisnasız hepsinden alınır diyo
ruz. Bence bu kanunda böyde bir açıklık bırak
tığımız zaman Anayasaya aykırı bir durum bı
rakmış oluruz. Anayasaya aykırılık iddiasının 
da kendisine göre yolları vardır. Böyle bir id
dia olması bile muhakkak bu kanun tatbik edi
lirken birtakım haksızlıkları peşinen yani vere-
cak parası olmıyanlardan bu parayı almak sure
tiyle, malî güç esasını çiğnemek suretiyle pek 
çok vatandaşı ıstıraba sokmuş oluruz. Ben bu 
kanaatteyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga. 

karşımıza getiriyor. Şimdi Bina Vergisinin, 
1837 sayılı Kanunun (3) ncü maddesindeki is
tisnalara göz attığımızda görürüz ki, bunların 
içinden bekçi parası alınacak olan yerler de var
dır. öbür taraftan muhafiyet tanınmaz demek
tedir 36 ncı madde. Alınmaması gereken bâzı 
insanlardan da bekçi parasını almış oluyoruz, bu 
şartlarla. Belki bâzı arkadaşlarımın fikirlerine 
uygun gelmiyefoilir ama, orada malî gücü de 
dikkate aldığımız zaman bâzı muafiyetleri ta
nımak mecburiyetindeyiz. Komisyon fikrini he
nüz dinlemedik. Komisyon bizi bu konuda tat
min edecek bir hal şekli bulursa belki mesele kal
maz. Fakat bir hal şekli bulmaz da komisyon da 
bizi tatmin etmezse bu kanaatimizde, bu noktai 
nazarımızda ısrar ettiğimizi ifade eder ve say
gılarımı sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel buyurunuz. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; 36 ncı maddede, «Bekçi parası tahak
kukunda bu kanunun 38 nci maddesindeki istis
nalar dışında muafiyet tanınmaz.» denmektedir. 

36 ncı maddenin tasarıda yer almasının lü
zumlu olup olmadığını tesbit edebilmek için, 
38 nci madde ile 36 ncı maddeyi birlikte tetkik 
etmek lâzımdır. Tasarının 38 nci maddesinde 
«14 Temmuz 1931 gün ve 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanununun 3 ncü maddesinde belirtilen 
daimî muafiyete tabi binaların malik veya şa-
gillerinden bekçi parası alınmaz.» denmekte
dir. 38 nci madde tasarıda yer almış olduğuna 
göre, bu madde dışında bu kanuna göre her 
hangi bir muafiyet tanımak için bu kanunun 
dışında yahut bu kanunun diğer hükümlerin
de muafiyet tanımak için her hangi bir kanu
ni imkânın mevcudolması lâzımdır. 38 nci 
madde hangi hallerde muafiyet tanınacağını 
ve kimlerin bekçi parasından muaf tutulacağı
nı sarahatle ve açıkça tesbilt etmiş bulunmak
tadır. O halde 36 ncı madde tasarıda bulun
masa dahi 38 nci madde dışında her hangi 
bir kimsenin yahut her hangi bir binanın bek
çi parasından muaf tutulması kanunen imkân 
dâhilinde değildir. Çünlkü bunun kanuni bir 
mesnedi yoktur. O halde 36 ncı maddenin ta
sarıda yer alması bir fazlalıktır, tasarıdan çı
karılması lâzımdır. Bu hususta bir takrir veri
yorum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, Hürmetlerimle. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; bu 36 ncı madde. «Bekçi 
parası tahakkukunda bu kanunun 38 nci maddesi

ndeki istisnalar dışında muafiyet tanınmaz» de
mektedir. Arkadaşlarımın değindiği 38 nci mad
deye de bir göz atacak olursak, ilk nazarda görü
rüz ki, 38 nci maddeyle 36 ncı madde sanki birbi
rinden ayrı yazılmasa da olabilirmiş gibi bir ka
naat uyanıyor. Ben bu kanatteydim. Sayın Şe
fik İnan Hocamla biraz önce münakaşasını yap
tık. Bu 36 ncı madde hakikaten muhafiyetle-
ri tanımadığını ifade eden ve malî tekniğe göre 
uygun mütalâa edilen bir maddedir, dediler ve 
ben de bundan hakikaten tenevvür ettim. Ama 
neyin dışında bir muhafiyet tanınıyor? 38 nci 
maddedeki istisnaları getirmek kaydiyle, diyor. 
Hakikaten buna rağmen ben iki maddenin bir 
araya gelmesinde, Reşit Ülker arkadaşımız gibi, 
bir kanaat taşımaktayım. Yalnız burada mühim 
olan mesele 38 nci maddede mevzuuıbahsolan 
1837 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki istisna
ları hakikaten, Bina Vergisi bakımından istis
naları ele alıyor. Halbuki bizim Bekçi Kanunu
nun ortaya koyduğu esas, Reşit Ülker arkadaşı
mızın dediği gibi, bir malî güç meselesini de | 

— 198 — 
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BAŞKAN — Sayın Mhat Diler, buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, bu 
36 ncı maddeye arkadaşlar da temas ettiler. Bir 
nevi tenakuzlar silsilesini ifade eden ve kanu
nun insicamsız bir şekilde ele alındığını tam 
mânasiyle gösteren bir madde olarak gözümüze 
çarpmaktadır. 30 ncu maddeyi okuyalım, geç
miş maddelerden 30 ncu madde aynen şöyle 
diyor : «Mesken ve işyerlerinin bekçi parası, 
her yıl Ekim ayında, takdir ve tevzi komisyon
ları tarafından, mahallin mülkiye amirince ve

rilecek 33 ncü maddede belirtilen listeler üzerin
de mahallen gerekli incelemeler yapılarak, mes
ken ve. işyerlerinin emsalinin rayiç kiraları, ma
lik veya şagillerinin malî durumu ve mahallî 
özellikler göz önünde tutularak aylık veya yıl
lık olarak tevzi edilir.» 

Demek ki bekçi parası bir nevi vergidir. 
Verginin de malî güçler göz önüne alınarak 
tarh edilmesi lâzım/gelmektedir. 1924 tarihli 
Anayasamızın bir maddesinde, «Vergi âmme 
ıhizmetlerine iştirak payıdır.» denmektedir. 

. Mer'i Anayasamızın 61 nci maddesinde de; 
vergilerde vatandaş kendi malî güçleri nisbe-
tinde iştirak ederler, diye bir hüküm de mev
cuttur. 30 ncu madde de malî güç kıstasını 
esas olarak almış vaziyettedir. Halbuki 36 ncı 
maddeye baktığımız zaman madde; «Bekçi pa
rası tahakkukunda bu kanunun 38 nci madde
sindeki istisnalar dışında muafiyet tanınmaz.» 
diyor. 38 nci maddeye de baktığımız zaman, 
«14 Temmuz 1931 gün ve 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanununun 3 ncü maddesinde belirtilen 
daimî muafiyete tabi binaların malik ve şa-
gillerinden bekçi parası alınmaz.» diyor madde. 
Demek ki, Bina Vergisi şeklinde bir vergi ha
linde ortaya çıkıyor. Mütenakıstır. Bir arada 
ele alınıp bir kanun maddesi halinde tesbit 
edilmesi lâzımdır. Burada iktisadi güç değil 
bina muafiyetini âdeta kıstas almak suretiyle, 
Bina; Vengisinin bir temadisi olarak bu bekçi 
paralarını bize kanun maddesi hatırlatmakta
dır. İnsicamsızdır, irtibatsızdır. Ayrıca vergi 
her şahsın kendi iktisadi gücü nisbetinde âmme 

. hizmetlerine iştiraki olduğuna göre, hiçbir 
;y*fcrgi veremiyecek vaziyette olan, hiçbir malî 
gücü .olmıyan kimseden verginin alınması ta
mamen adaletsizliktir, haksızlıktır. Verginin 
bâzı hususiyetleri vardır; verginin şahsi olma-

I sı lâzımdır, elâstiki olması lâzımdır, müterak
ki olması lâzımdır. Bu hususiyetlerin burada 
olmasına imkân yok ama, hiç olmazsa iktisa
di gücü olmıyan kimselerden vergi alınmama
sı suretiyle, bu bekçi paralarının alınmaması 
suretiyle bir istisnanın vaz'edileceği yerde, ik
tisadi gücü olan ve fakat bina muafiyetini haiz 
bir binada oturan şagil veya maliklerden bekçi 
parasının alınmaması tamamen büyük bir hak
sızlık olacaktır. Kanun maddesi insicamsız ve 
irtibatsız olarak ele alınmıştır. Ve bu husus 
bütün arkadaşlar tarafından da aşağı - yukarı 
dile getirilmiş vaziyettedir. Sayın komisyonun 
bu maddeyi geri alıp 38 nci madde ile birlikte 
mütalâa ederek, iktisadi gücü olmıyan kimse
lerden para alınmaması suretiyle, bir istisna 
vaz'etmek suretiyle kaleme alınmasını arz ve 
teklif ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin öürer, bu
yurun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 38 nci 
madde üzerindeki görüşmelerimizi maalesef 
36 ncı madde üzerinde arz etmek mecburiyetin
de kalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ortaya bir 
teknik husus çıkmaktadır. 38 nci maddeye atıf 
yapan 36 ncı madde, daha ziyade bina vergileri 
muafiyetine dayanmaktadır. Halbuki müza
kere ettiğimiz mevzu Bekçiler Kanunudur. Do-
layısiyle bekçi paralarının muafiyeti hakkında 
kesin ve anahükümler getirilmiş olmasında bü
yük faydalar gördüğümü arz etmekle sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bilhassa bü
yük şehirlerimizde ve her zaman bu kanundan 
sonra da müzakeresini yapacağımız Gecekondu 
Kanununun içindeki ve Türkiye'de büyük bir 
durum teşkil eden ve sosyal cephemizin biran 
teminini teşkil eden bu gecekondular ve keza 
Anayasanın 61 nci maddesi ahkâmına göre veri
lecek, tarh edilecek hususta her insanın malî 
gücü nazarı itibara alınması iktiza ettiğinden 

4 

ve böylece sosyal dengesizlikler, için de bulunan 
belediye sınırları içinde tahsir edilecek bir bekçi 
parasının muafiyetini gösterirken daha dikkat 
li olmamız lâzımgeldiği kanaatini taşımaktayım. 
Onun için bina vergileri muafiyetine dayanan 
bir muafiyeti direkt olarak bekçi paralarına: da 
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tanımanın biraz vicdanlarda olsun, biraz tatbi
katta olsun hakikaten sosyal adalete uymıyan 
birtakım boşluklar yaratacağı melhuzdur. Prensi -
bolarak bu noktadan hareket etmek suretiyle, 
esasen 36 nçı maddeyle 38 nci madde bir madde 
olarak tedvin edildiği takdirde, bu hususu sara
haten belirtmenin ve dolayısiyle ilgili komisyon 
tarafından 38 ncı maddenin 38 nci madde için
de redaksiyonu yapılmak suretiyle bu şekilde 
malî gücü bu parayı vcremiyc?ek olanları ve 
hakikaten belediye sınırları içinde bulunup da 
bugün iktisadi bir zaruret içinde bulunanlar). 
bugün gecekondularda yaşıyanlar ve bugün ha
kikaten 50 kuruş bekçi parasını veremiyecek 
durumda olanları biz, biliyorsunuz ki, iyi bir 
duruma millet olarak, memleket olarak getir
meye çalışıyoruz. Şu hale göre velevki 50 ku
ruş olsa dahi, onlardan bekçi parası namı altında 
bir para alınmasının âmme vicdanında büyük 
rahnenel açacağı ortada bir hakikat olarak gö
zükmektedir. Şu hale göre esasen teknik ola
rak da bina vergisi muafiyetinin bekçi paras1 

muafiyetine uymadığı nazarı itibara alınmak 
suretiyle, bu maddenin malî güç esasına dayan
mak suretiyle tedvin edilmesini ve yeni baştan 
nazarı itibara alınması suretiyle Yüksek Meclis 
huzuruna iki maddenin birleştirilmesi suretiyle 
yeni bir maddenin getirilmesini arz ve teklif 
etmekteyim. 

Hürmeti erimle. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 36 ncı madde 

hakkında altı arkadaş konuşmuştur. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmış, madde üzerinde kâfi ko

nuşmalar yapılmış bulunmaktadır. Müzakere
nin kifayetini rica ederim. 

Manisa 
Süleyman Cağlar 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değeri; 

arkadaşlarım; kanunun en önemli maddelerin
den biri muafiyet tanımıyan 36 ncı maddedir. 
36 ncı madde Anayasanın 61 nci maddesi ile il
gili bir maddedir. Diğer taraftan kanunun 
27 nci, 30 ncu ve 38 nci maddesi ile de ilgili bir 
maddedir. Gerçekten yeterli şekilde konu ay
dınlığa çıkmış olsaydı Sayın Komisyonun bu 
konuda haklı olarak serdedilen, Anayasanın 
61 nci maddesi karşısında 36 nci maddenin du-
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rumu hususunda ileri sürülen iddialara yeterli 
cevap vermesi gerekirdi. Halbuki sayın komis
yon bu yola gitmediği gibi gerek Hükümetin 
getirmiş olduğu tasarıdaki şekil - ki komisyon 
aynen kabul etmiştir - gerekçesinde anlam açık
tır diyerekten yeterli bir gerekçe de getirmemek
tedir. 38 nci madde ile iligli gerekçelerde ise 
yine konuyu aydınlığa kavuşturacak ve yoksul 
halkın, hakikaten vergiden muaf vatandaşın du
rumunun ne olabileceği hakkında akla gelen 
soruları ccvaplanıdrmamakta, sarahate kavuş-
turmamaktadır. Bu sebeple de yeterlik aleyhin
de bulunuyorum ve yeterliğin aleyhinde oy kul
lanmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 38 nci maddesinde kimlerden bek
çi parası almmıyacağı açıkça tesbit edilmiştir. 

Tamamen bu muafiyet dışında muafiyet ta
nımak için kanun, bir mesnedolmadığmdan 
36 ncı maddenin tasarıda kalması bir fazlalık 
olacağından 36 ncı maddenin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Âdil Kurtel 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

36 ncı maddenin kürsüden arz ettiğim sebep
lerle reddedilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 
36 ncı maddenin tasarıdan çıkarılmasını tek

lif ederim 
Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Sayın Başkanlığa 

Kürsüden açıkladığım sebeplerle Anayasanın 
61 nci maddesinin sarahati karşısında 36 ncı 
maddenin yeniden kaleme alınmak üzere Ko-
msyona geri verilmesini arz ve telif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
36 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve tekıif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 
Ek fıkra : Malî gücü olmıyanlardan bekçi 

parası alınmaz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Âdil 

Kurtel, Kemal Nebioğlu ve Reşit Ülker arka
daşlarımızın önergeleri aynı mealdedir, madde
nin reddini tazammun etmektedirler. Üçünü 
birlikte okutup oylarınıza sunacağım. 

(Kars Milletvekili Âdil Kurtel, Tekirdağ 
Milletvekili Kemal Nebioğlu ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in önergeleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Ret mahiyetinde olan bu üç 
önergeyi okuttum. Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden

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

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, fıkra 
ilâvesine dair önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 36 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler. 

Sayın Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bütçede; «Bekçi teş
kilâtı ve hizmetleri için ayrılmış ödeneğin ta
hakkuk memuru bekçinin il ve ilçe merkezin
deki en büyük meslekî âmiridir.» kaydı konul
muştur. ilçe merkezinin haricinde kasabalar 
vardır. Nüfusu 2 000 den fazla olan yerler var
dır. Burada belediye teşkilâtı var. Burada da 
çarşı ve mahalleler teşekkül etmiştir. Burada
ki tahakkuk âmiri acaba ilçe merkezindeki en 
büyük meslekî âmir midir? Bu hususu komis
yonun açıklamasını rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — ismail Boyacıoğlu. Sayın Bo-

yacıoğlu?.. Yok. 
Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon? Yok. 
Söz istiyen başka arkadaşımız mevcudolma-

dığmdan maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 37 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — 14 Temmuz 1931 gün ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinde belirtilen daimî muafiyete tabi binaların 
mâlik veya şagillerinden bekçi parası alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, 36 ncı madde üzerinde kanaat
lerimi açıklarken, 38 nci maddeye de temas 
etmiş vaziyette idim. 38 nci madde bu haliyle 
tasarının 30 ncu ve (liğer maddeleriyle tamamen 
aykınlık, çelişiklik teşkil etmektedir. Bu bir 
nevi vergidir. Vergi, müstakil bir vergi midir, 
yoksa Bina Vergisinin bir devamı mıdır, ona 
munzam olarak çıkarılmış bir vergi midir? Bu 
husus kanun tasarısının 38 nci maddesinden 
anlaşılamamaktadır. Bekçi paralan herkesin 
iktisadi gücüne göre tahsil edilmesi lâzımge-
len para olması lâzımgelirken, burada; Bina 
Vergisi muafiyetine tabi olanlardan bekçi pa
rası alınmaz demek suretiyle bir hüküm kon
muştur. Bu hüküm hem diğer maddelerle 
mütenakısdır, hem de Anayasanın 61 nci mad
desine açıkça aykırıdır. Anayasanın 61 ve 129 
ncu maddelerine göre, nasıl eski kanun iptal 
edilmişse, aynı şekilde eğer bu madde yeniden 

— 201 — 
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kaleme alınmaz, bir sarahata kavuşturulmaz. 
malî güç esasına göre madde tanzim edilmezse 
Anayasa Mahkemesince yüzde yüz iptal edile
cektir. Muhterem komisyonun, Yüce Meclisin 
birçok üyelerinin bu madde üzerinde ileri sür
müş olduğu fikirleri nazarı dikkate alarka, ye
niden kaleme almasını ve aynı zamanda bu 
maddenin içinde iktisadi gücü olmıyan kimse
lerden bekçi parasının alınmıyaeağı yolunda da 
bir hükmün konmasını temin etmek suretiyle 
maddeyi yeniden kaleme alırsa, o takdirde Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmesi bahis mevzuu 
olmıyacaktır. Muhterem komisyondan huzu
runuzda istirham ediyorum, maddeyi geri al
sın, bu suretle yine Anayasanın 61 nci madde
sine uygun şekilde tedvin etsin, Yüce Mecli
sin huzuruna getirsin. 

Maruzatım budur, teşekkür, ederim. 
BAŞKAN — Sayın ismail Boyacıoğlu'? Yok. 

Saym.Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Saym Hamdi Orhon? Yok. 
Saym Nazmi Özoğul. Buyurun efendim. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, kabul etmiş .olduğumuz 36 ncı mad
de bu 38 nci maddeye atıf yapmaktadır. 38 nci 
maddeye bir fıkra eklenmesini teklif ediyorum. 
O da; bâzı kazalarımızda hattâ vilâyetlerimiz
de, - biraz evvel hatip arkadaşlarımız 36 ncı 
maddeye eklenmesini teklif etmişlerdi, redde
dilmişti - yeri 36 ncı madde değildir. Çünkü 
36 ncı madde istisna tanimiyan bir maddedir. 
Herkesten para alınması ifade edilmektedir ve 
teknik bir maddedir. Böyle olmakla beraber tek
nik madde yerinde bunun kabul edilmesi doğru 
bulunmamaktadır, o bakımdan reddetmiştik. 
Ancak hakikaten fakrü zaruret raporu alan va
tandaşlarımız mevcuttur. Bunlar da belediye
lerden bu raporu aldığı takdirde, bâzı teşek
küllerden malî yardım görmektedirler, binaen
aleyh; 38 nci maddeye; «Fakrü zaruret raporu 
alanlardan1» fıkrasının eklenmesini teklif etmek
teyim. Maddenin düğer, Bina Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinde belirtilen daimî muafi
yete tabi binalardan bekçi para'sı alınmaz.» kay
dı yerindedir. Biraz evvel Reşit Ülker arkadaşı
mız burada bu binaları saydılar. Meselâ cami 
gibi sanatoryum, gibi, kışla gibi, cemiyetin hem 
mânevi, he'm de fizikî durumuna yardım eden 
böyle, hadim cemiyetlerden ve böyle binalardan 

ayrıca bekçi parası alınması doğru değildir, 
madde yerinıdedir. Ancak bir fıkranın kabulü
nü teklif ederim. 

Saygılarımla. " ~ 

BAŞKAN — Saym Muslihiddin Gürcr. 
MUSLlHİDDlN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; muafi
yet maddesi olan 38 nci maddenin müzakeresin-
de 36 ncı maddeyi müzakere ederken söyledik
lerimizin ışığı altımda bu maddeye bir fıkra ek
lenmesini teklif etmekteyim. Şöyle ki : Muhte
rem arkadaşlarım, bekçi paralarını verecek olan 
mükelleflerin Bekçiler Kanununun yeni baştan 
tedvinine esas sebep Anayasamızın mevcut ah
kâmı karşısında bu yeni kanunu getirmiş bulu
nuyoruz. O nedir? 61 nci maddeye göre, her mü
kellef malî gücü, yani malî takati yerinde olan
lar bekçi parası vereceklerdir. Halbuki, bugün 
memleketimizde bekçi paralarını vermeye mü
kellef olacaklarım malî güçleri çeşitlidir. Bele
diye sınırları içinde bu şekilde malî gücü olan
ları nazarı itibara aldığımız zaman; meselâ bir 
istanbul şehrini, meselâ bir Ankara şehrini, is
tanbul'da bir senitte büyük güçler, bir semtte 
de küçük güçler vardır. Şimdi, bir gecekondu 
semtinde ve dolayısiyle haddizatında fakrü za
ruret halinde bulunan ve yaptığı meskenini tür
lü sebeplerle temin etmiş, yalnız kendisini yağ
mura karşı koruyacak mukavvadan bir bina te
min etmiş olan bir insandan; sen bu kanunun 
şümulüne gireceksin ve dolayısiyle sen de bekçi 
parası mükellefi olacaksın, demenin Anayasa
nın 61 nci maddesiyle tezat teşkil ettiği kanaa
tindeyim. Çünkü, malî gücü olmıyan bir insanı 
muafiyete sokmadığımız takdirde veyahut da 
ona bir muafiyet tanımadığımız takdirde veya
hut da bunu bir muafiyet içerisinde kom
bine edemediğimiz takdirde ortada bir ada
letsizlik ve dolayısiyle sosyal adaleti sar
san bir hususun olacağı bir gerçektir. Sa
niyen teknik olarak da müşahede edildiği 
takdirde 38 nci maddedeki muafiyet, Bina Ver
gisindeki muafiyettir. Halbuki, müzakere et
mekte olduğumuz Bekçiler Kanununda ve do
layısiyle bekçi paraları hakkındaki muafiyeti 
düşünmemiz peşinen iktiza etmektedir. Belki 
bunu formüle etmek bakımından, hakikaten 
Bina vergilerini esas almanın ve dolayısiyle bir 
Bina Vergisi muafiyetini esas tutmanın belki 
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formül bakımından bir kolaylığı vardır. Ama bu 
formül kolaydır, diye veyahut da kanunu daha 
yuvarlak şekilde çevirebiliriz diye, bir kalem halin
de bunu genişletmeden geçmenin tatbikatta bü
yük yaralarını görmek işten olmıyaeaktır. Onun 
için içtimai adaletsizliği gidermek ve hakikaten 
Anayasanın 61 nci maddesine göre malî gücü ol-
mıyan ve bugün müreffeh Türkiye ve hakikaten 
her bakımdan güzel bir yurt yaratmak çabasın
da olan bizler için malî güçleri nazarı itibara al
mak suretiyle bu bekçi paralarını veremiyecek 
olanları bu istisnanın haricinde bırakmanın doğ
ru olmıyacağı kanaatindeyim. Bu sebeple ge
cekondularda oturanlar veya türlü sdbeplerle tür
lü yerlerde oturup da haddi zatında malî gücü 
olmıyanlarm, malî gücünün olmadığı ilgili ma
kamlarca ciddî bir tetkik yapılmak suretiyle du
rumları tesbit edildiği takdirde bunlara muafi
yet tanınması kanaatini taşımaktayım. Bu husus
ta da Sayın Başkanlığa bir önerge takdim ediyo
rum. Tahmin ediyorum ki, Sayın Komisyon da 
hakikaten bu haklı olan esbabı mucibe karşısında 
bu maddeyi yeni baştan gözden geçirmesi lüzu
munu hissederler. Tahmin ederim ki, önergem 
Yüksek Heyetinizce de iltifat görür. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar, buyu
runuz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 38 nci mad
denin muafiyeti tazammun eden bir madde oldu
ğu biraz evvel konuşan arkadaşlarım tarafından 
Umumi Heyetinizde gayet veciz şekilde ifade edil
di. Bendeniz, benden önce konuşan arkadaşları
ma aynen iştirak ediyorum. 14 Temmuz 1931 gün 
ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun muafi
yetini bu madde esas almaktadır. Bahis mevzuu 
kanunun 3 ncü maddesinin 7 numaralı bendinde 
sıralanmış olan muafiyetler kısmı var; samanlık
lar yani, çiftçinin kullandığı binaları ve emsali 
binalar. Bir de; «İradı gayrisâfisi 25 lirayı geç-
miyen binalardan vergi alınmaz.» diyerek bir 
madde tedvin edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şehir ve kasa
balarda iradı gayrisâfisi 25 lirayı geçmiyen bina 
kaldığını sanmıyorum. Şu hale göre bu madde iş-
lemiyeeek demektir. Yine hepinizin bildiği gibi, 
komşusunun ianesi ile geçinen vatandaşlarımızın 
maalesef Türkiye'de mevcudiyetini de unutma

mak gerekir. Bu vatandaşlardan ayda bir lira 
veya birbuçuk lira veya daha fazla, daha yüksek 
bir bekçi parası istendiği takdirde, bunun yara
tacağı içtimai fonksiyonu hepimiz müşahede ede
biliriz. Bu bakımdan bendeniz 38 nci maddeye 
bir fıkra ilâvesi hakkında biraz evvel arkadaşla
rımın da verdiği takrir gibi bir takrir veriyorum. 
Fıkranın mahiyeti şudur arkadaşlar: «Takdir 
ve tevzi komisyonlarınca fakrü hali tevsik ve tes
bit edilen kimselerin oturdukları binalar Bekçi 
Vergisinden muaftır.» şeklinde bir fıkra ilâvesini 
teklif ediyorum. Muhterem Heyetinizin alâka gös
termesini ve bu istikaımette rey kullanmasını ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. Buyurun. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Kıymetli arka

daşlarım, 38 nci madde üzerinde konuşan arka
daşlarımızın arasında Sayın Nazmi Özoğul arka
daşım bu maddenin yerinde olduğunu ifade etti
ler. Ve hakikaten saydıkları ve verdikleri misal
lerde meselâ, Bina Vergisi Kanununda muaf olan 
yerler için de, ibadet yerleri elbette muaf olmalı
dır, dediler. Ben kendilerinin verdikleri misale 
birkaç tane daha ilâve edeyim. Meselâ mütekabi
liyet esasına göre sefarethaneler de Bina Vergi
sinden muaftırlar ve onlar da bekçi parası ver-
miyeceklerdir. Belediye ve Devletin geliri olmı-
yan binaları da vergiden muaftırlar. Bunda ken
dileri ile beraberim. Ama bunun altında bâzı 
maddeler var ki, bunlar Bina Vergisinden muaf 
olmuşlardır, bunlar da bekçi parası verecekler
dir, bizim getirdiğimiz istisnaya göre. Nedir 
onlar? Benden evvel Muslihittin Gürer ve Sayın 
Süleyman Çağlar arkadaşlarım da ehliyet ve li-
yakatla, hakikaten yerinde olarak temas ettiler,. 
onlara bir göz atacak olursak, görürüz ki, meselâ 
bu 3 ncü maddenin altıncı fıkrasında bahsi,geçen, 
zürram zirai istihsalâtta kullandığı alet ve edevat 
depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalık
lar, ağıllar, ahırlar, kümesler filân diyor. 

Zahire ambarı Bina Vergisinden muaf oluyor 
ama, içinde, ne bileyim, geniş miktarda, zahire 
saklıyan büyük bir çiftçinin binası, Bina Vergi
sinden muaf oluyor ki, bu da bekçi parası vermi-
yecek demektir. Öbür taraftan diğer maddede 
fakir fukaradan bile, geçimini, zor temin eden va
tandaşı da 36 nci maddeye göre, bekçi parası 
vermekle mükellef tutarken, bu madde ile geniş 
ölçüde büyük bir çiftçinin, varlıklı çiftçinin zahi
re ambarından bekçi parası almıyoruz fakat, di-
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ger fakir fukaradan bekçi parası alıyoruz. Ahır 
ve ağılları hepimiz biliriz, birçok kazalarda kenar 
kısımlarda geniş ağıllar vardır, bunların süt ima
lâthaneleri vardır, geniş çapta, 30 - 40 tane inek 
beslerler, azçok iyi para kazanırlar. Bunlar Bina 
Vergisinden muaf tutuluyor. Bunu zirai yönden 
bina bakımından kabul ediyorum ama, bunlardan 
bekçi parasını da almıyoruz bu maddeye göre. Di
ğer taraftan fakir fukaradan yine bekçi parası 
alıyoruz, buna itiraz ediyorum. Öbür taraftan, fı
rınlar Bina Vergisinden muaftır bu maddeye gö
re.' Bina Vergisinden muaftır ama niçin bekçi 
parası almıyalım? Ben esasında mutabık deği
lim Sayın Nazmi özoğul arkadaşımla ve maddeyi 
bu şekilde getiren komisyonla. Fakir fukaradan, 
herkesten bekçi parası alıyoruz, bir muafiyet ta
nımıyoruz. Ama bu gibi istisnalar böyle muafi
yet tanımakla bu kabil iyi varidat getiren iş yer
lerinden de bekçi parası almıyoruz, bunun yü
künü gecekonduda yaşıyan, kenar mahallelerde 
yaşıyan, malî gücü olmıyan vatandaşlara yüklü-
yoruz. Kanun malî gücü esas almıştır, o yüzle 
karşımıza gelmiştir. 

Anayasanın 61 nci maddesinden arkadaşlar 
bahsetti; o da bir esastır. Bunları dikkate almı
yoruz bu madde ile varlıklı kimselerden de bekçi 
parası almama yoluna gidiyoruz. 

Yine bu maddede diyor ki, «Kayıkhaneler, 
denizlerde, göllerde işçi ve balıkçı kulübeleri, 
dalyanlar.» öyle balıkçılar var ki, bunları hepi
miz yakından biliyoruz. Bunların motorları fa
lan vardır. Bunların kulübeleri vardır. Bütün 
bunlardan bina vergisi almıyoruz. Ama bu şart
lar altında bekçi parası da almıyacağız. Buna 
mukabil bunlar körfezlerde dünya kadar para 
kazanıyor. Fakir fukara vatandaşa göre çok da
ha fazla gelirli oldukları halde, onlardan bekçi 
parası almıyoruz. İşin esas tarafı budur. Sanı
yorum ki, komisyon veya kanunu getiren Hü
kümet, bilmiyorum belki yanılmış olabilirler. 
İşin kolay tarafını bulmuşlardır. Sanırım ki, Sü
leyman Çağlar arkadaşımın söylediği gibi. işin 
kolay tarafıdır bu. Bina Vergisinden muaf olan 
kısımları getirip bunlar istisnadır diye buraya 
ekliyoruz, böylece işi kolayca hallediyoruz. Hal
buki, adaletli hareket etmiyoruz arkadaşlar. 
O itibarla Çağlar ve Güler arkadaşıma iltihak 
ediyorum. Buraya mutlaka bir fıkra eklenme
lidir. Ve böylece bunlar muaf olduktan sonra, 
gecekonduda yaşıyan fakir, fukara, vatandaşla

rımızdan mutlak surette malî gücü olmıyan, ta
kati olmıyan vatandaşlarımızdan da mutlak su
rette bekçi parası almıyalım. Bu suretle bunu 
bir şekle ve nizama sokalım arkadaşlarım. Bun-» 
lardan da almış olsa idik, o zaman bir diyece-

. ğim yoktu. Nihayet herkese gelir, «kanunun 
kestiği parmak acımaz» derler. Umumiyet pren
sibi kor, katiyen muafiyet tanımıyoruz, deriz. 
O zaman mesele biter ama, Bina Vergisinin ko
lay tarafı olan muafiyet kısmını buraya getirip 
de, fakir vatandaşları bundan muaf tutarsak, 
o zaman sanırım ki, adaletsiz hareket etmiş olu
ruz. Bu itibarla maddenin bu şekli ile kabulüne 
katiyen taraftar değilim. Arkadaşlarımızın ver
dikleri tadil önergeleri ile buna bir hafifletici 
sebep bulmalıyız. Ve malî gücü yerinde olmayan 
vatandaşlarımızı bundan muaf tutmalıyız arka
daşlar. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) —Değerl i 
arkadaşlarım; 38 nci madde incelenirken hiç 
şüphesiz 27 nci madde ve ondan sonra gelen 
diğer maddelerin düşünülmesi gerekmektedir. 
Bir yönü ile biz, 27 nci madde ne şekilde gele
cek, bilmediğimiz için yani, tavan bekçi ücreti 
ne şekilde tesbit edilecek bunu bilmediğimiz için 
de yapacağımız müdahaleler gerçekçi olmıya-
caktır kanısındayım. Bir yönü ile biz karanlık
ta göz kırpıyoruz. 27 nci maddedeki taban bekçi 
ücretleri bilinmediğinden, bekçi parası ödiye-
eek mükelleflerin malî güçlerinin hesaplanması 
nasıl yapılacaktır? 

Diğer taraftan, muafiyete girmesi gerekli 
vatandaşlar hangi açıdan değerlendirilecektir? 
Meseleyi şu açıdan incelemekte yarar vardır 
zannediyorum. Biran için Gelir Vergisi ödemi-
yen bir işçi düşünelim. Gelir Vergisi muafiye
tinden istifade etmektedir. Ve bu sebeple de 
ancak kendisini geçindirecek kadar bir ücret 
aldığı için Gelir Vergisi ödememektedir. Bu du
rumda olan kimsenin, bekçi parası ödemesi han
gi esaslar dairesinde gerekli kılınacaktır? Me
selâ; şayet 27 nci maddedeki taban bekçi üc
reti 20 lira olarak kalacaksa gecekonduda otu
ran ve gerçekten Gelir vergisinden muaf olaın 
bir vatandaşın asgari bir lira ödediğini düşü
nürsek, bir diğer yanda muazzam bir köşkte 
oturan vatandaşımız ne ödiyecektir? Taban, 
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bekçi ücretini ödiyecektir. Nedir bu? 20 lira. 
Peki, malî gücüne göre kanunun diğer mad
delerinde zikri geçen malî güce göre bekçi pa
rası tahsil edilmiş olacak mıdır? Elbetteki 
tahsil edilmiş olmıyacaktır. Bu sebeple de 
38 nci maddenin sonuna bir fıkra eklemek 
suretiyle; malî gücü yetersiz bulunanların bek
çi parasından muaf tutulmaları gereklidir, ka
naatindeyim. 

38 nci maddede bir diğer cihet; Hükümet 
tasarısındaki ikinci fıkranın komisyon tarafın
dan maddeden çıkarılmış olmasıdır. Komisyo
nun ikinci fıkraya iltifat etmemiş olmasıdır. 
Komisyonun gerekçesine baktığımız vakit; 
«38 nci maddenin 2 nci fıkrasının tatbikatta 
bir fayda sağlamıyacağı düşünülerek metin
den çıkarılması uygun görülmüştür.» Deniyor. 
Komisyonun dayandığı madde, 29 neu mad
dedir; «Bir mesken veya işyerin'n bekçi pa
rası mükellef kirada olan yerlerde kiracısı. 
kira münasebeti yoksa şagili, sair hallerde 
malikidir» demek suretiyle bir sıra takibet-
miştir. Hükümet'm getirmiş olduğu tasarıdakT 

gerekçe incelendiği takdirde, 38 nci m-ıddenin 
ikinci fıkra ile ^gi'i husus da şu şekilde ifade 
edilmiştir. : «Ancak, Devlete ait veya katm° 
bütçelerle idare edilen kurumlar ve bunlar." 
bağlı müesseseler bir binada kira ile oturuyor -
larsa, bu takdirde binanın sahibinden beke: 

parası alınması gerekmektedir denmektedir.» 
Gerekçede sarahat vardır. Demek istemekte
dir ki, 38 nci maddenin ikinci fıkrası Hükü
met tasarısında olduğu şekilde kabul edil
diği takdirde mâlik, bekçi parası ödemeden 
kurtulamıvacaktır demektir. Bu silsile taki-
bedilecektir, yami 27 nci madde öncelikle uy
gulanacaktır hükmüne Hükümet iştirak etmı> 
olsaydı, gerekçede bu kadar sarili ve acık bir 
hüküm getirmezdi. Bu sebeple Hükümet tasarı
sındaki ikinci fıkranın da kabul edilmesi gerçek
ten lüzumludur, gereklidir kanaati.ndev:m. Şa
yet, bu kanun tasarısının kamun şeklinde uy
gulanabilmesi istenmekte ise. Anayasanın 61 nci 
maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bekçi 
parasını ödeyemivecek olan vatandaşlarımız 
bundan mutlaka muaf tutulmalıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK I 

KTRBAŞLI (Burdur) — Kıymetli arkadaşla
rım, tasarının Komisyonumuzca kabul edilmiş | 

f bulunan 38 noi maddesi üzerinde daha evvel 
'comuşmuş olan arkadaşların yaptıkları konuş
malarda tekalf ettikleri veya tenkidlerirıi top
ladıkları noktalar üzerinde arzı cevabetmek 
maksaddyle huzurunuzdayım. 

Evet, Komisyon olara/k gayet tabiîdir ki, 
malî gücü onüısaidoimıyan vatandaşlari'mızm 
vergi mahiyeti taşıyan bu gibi bir ödemeye mu-
lıaıtabolmamalarunı can ve gönülden biz de ar
zu etmekteyiz. Burada konuşan arkadaşlarım, 
bundan evvelki madde ile beraıber bağlantılı 
bir tarzda konuıtular ve kanaatimizce çeliş
meye de düştüler. Bir taraftan malî güçler na
zarı itibara alınsın derken, diğer taraftan o 
malî güçlere göre 'istisna kabul edilmiş bulu
nan bir kanun maddesini de, neden bu istisna 
kabul ediliyor, diye ayrıca tenkidde bulundu
lar. 

Şimdi, tatbikatta durum şu merkezdedir. 
Mv defa bu, bir âmme hizmetidir. Bu hizmet
ten istifade edeni e.:)ln, bu hizmete' iştirakleri 
zaruridir. Kaldı ki, meselâ Kocaeli Vilâyetin
le 31 378 mükelleften yılda 221 483 lira alın-
ıırktadır. Yıllık vasatisi 7 lira olup, ayda bu 
mlkellefler 58 kuruş ödemektedirler. Eh, mü-. 
ıaaıde buyurunuz, 58 kuruş ayda bir çay, kah-
7e parası 'kadar bir şeydir. Eğer biz bu malî 
güçleri nazarı itibara alıp da, bunların takdi
ri nereye bırakılırsa bırakılsın, bu vatandaş
lardan 31 000 kişiyi değil de 15 000 klşiyû, 
10 000 kişiyi fakirlik ilmühaberi ile bekçi pa
rasından muaf tuttuğumuz takdirde, bakınız 
durum ne olacaktır? O zaman 221 483 liradan 
asgari 150 000 liraya yakın kısmı bunların dı-
junda kalabilecek duruma gelecektir. Sonra 
ne olacaktır? Senin malî gücün daha fazla diye 
veya sen bunun dışında kaldın diye diğer va
tandaşlara da, bilhassa malî gücü, memur ol
ması hasebiyle veya ücretli olması hasebiyle 
)clli olan vatandaşların sırtına bu yüklenecek
tir. O zaman kendiliğinden bir muvazenesiz
lik, kendilisinden bir sosyal adaletaizl'k oııta-
ya da çıkmış olacaktır. Esasında mükelleflerin 
çokluğundan dolayı bu bekçi paraları temin 
edilebilmektedir. Verdiğim misalde ayda 58 
kuruş tutmak suretiyle bu iş ekle edilmiştir. 
Ve bütün milyonların çoğu bu şekildedir. Biz, 
yalnız gerekçede de belıiıttiğimiz gibi, malî 
güc esasını nazarı itibara alacak olursak, ona 
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ıbir priyorite tanıyacak ve dominant birşcy iza
fe edecek olursak o zaman ne olacaktır? Em
sa l bira bedeli, mahallin hususiyetleri gibi 
koyduğumuz diğer prensipler de kcnıdiliğmıden 
ortadan kalkacalktır. Tasarımın bundan evvel-
Iki kabul etmiş bulunduğunuz diğer maddele
rine de muhalif bir durum, ister istenmez kabul 
etmiş olacağız. 

Şimdi, sizleırie sorarım; aşağı - yuıkarı ken
dini geçindirecek durumda olup da, bir köşkte 
'oturan birisini farzediniz, olabilir, böyle yer
ler de mevcuttur. Malî durum nazarı itibara 
alınıyor diye belki 50 kuruşla ayda iştirak ede
bilecek durumda iken bu hizimete, bunları da 
böylece 'muaf tuttuğmmuz takdirde o zaman 
ıbâzı prensipleri de kendiliğinden ortadan kal-
dıınm'a'k vaziyetine düşmek ihtimalimiz kuvvet
lidir. Bu bakımdan bilhassa Arif Ertunga arka
daşımız ıburaıda 1837 sayılı Kanunun bir mad
desini okurken, fırınlar, falan diye bahsetti. 
Halbuki kanunun ıtıüm îi naz'arı itibara alındı
ğı takdirde, bakımız başında ne diyor1? «Aşa
ğıdaki yazılı binalar icar ve isticar edilmemek 
kayıt ve şartiyle muaftırlar». Yani, bir fırm 
icar edilirse başka birisine, bu muafiyetten 
istifade edemiyecektir. Kaldı ki, Arif Entutnga 
iarikadaşımi'zın okuduğu madde şöyledir; «Zür-
ranın zirai 'istihsalâtlta kullandığı» 'diye baş
lıyor, yine zürraa aidolmak kayıt ve şartiyle 
zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar ağıl
lar, ahırlar, kümesler. kurutıma mahalleri. Ufak 
bir kasaiba düşününüz; adamın 'bir evi vardır, 
yanııbaşında da ufacık bir ahırı vardır. Onun 
yanı başında da görünüş itibariyle hiç olmaz
sa müştemilât- sayılabileceğimiz şekilde bir 
samanlığı varıdır, bir böcckbaıucsi varıdır. Şim
di bunlara ayrı ayrı bıdkoi parası tahakkuk 
ettirildiğini düşününüz. Bunun altından ko
lay kolay bir zürraın çıkmasına imkân ve ih
timal yoıktur. Bu bakımdan zaten tasarıda mu
afiyet 'diye tanınmış olan ımuafiyet hudutları 
içinde mütalâa edilmiş olan husularda bunlara 
aittir. 

Arif Ertunga arkadaşımız bu noktayı belirt
medikleri için, belki sizlerin de zihni bu hususta 
karışmış olabilir ümidi ile bunu açıklamak mec
buriyetinde kaldım. 

Netice itibariyle Hükümetin getirmiş olduğu 
tasarısının 38 nci maddesinin son fıkrası kaldı
rılmak suretiyle madde metni gördüğünüz şekil-

* de düzenlenmiştir. Bir arkadaşımız; «son fık
rayı niçin kaldırdınız?» diye sordular. O hususa 
da cevap verelim. Sebebi şudur; şimdi,. Devlet 
dairelerine kira mukavelesi ile binalarını devre-
redenlcr, bu kanun hükümlerine göre Devlet ki
racı vaziyetine düştüğü için, bekçi paraları Devr 
letten alınacaktır, ister istemez Devletten alına
caktır. Kiracı varken ev sahibine gidilmiyeceği 
için, Devletten alınacaktır. Devleti de bu işten : 

muaf tutmak amacilye bu iş, yapılmıştır, bir. 
İkincisi; şöyle bir fıkra getirmiş olsaydık; fen
dim bunlar da, doğrudan doğruya ev sahiplerin-. 
den yani, mal, mülk sahiplerinden alınır, desey-
dik, yani kiraya verilmesine rağmen o zaman 
maddenin ruhu ile kabili telif bir durum yaratıl-
mıyacaktı. Bu bakımdan Hükümetin getirmiş 
olduğu tasarıdaki son fıkrayı, bu mülâhaza ile 
kaldırmış bulunuyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem arkadaşlar, 38 nci maddenin 
muafiyet tanıdığı ve atıf yaptığı Kanun 
14 Temmuz 1331 tarihinde meriyete girmiştir. 
Biz doğmadan çok evvel meriyete giren ve o za
manın hayat şartlarına uygun olarak tedvin edi-' 
len bu kanunun bugünkü bünyemİ2,e uygun ola-
mıyacağını takdir edersiniz. Bugünkü günye-
mize uygun olmıyan bir kanuna atıf yapmak 
suretiyle tatbikat yapmaya imkân yoktur. Bir 
maddesinde diyor; «25 lira gayrisâfi iradı olan 
bir gayri menkulden vergi alınmaz.» Bugün dağ 
başındaki bir kulübenin senelik gayrisâfi ira
dı 25 liranın çok üstündedir. Binaenaleyh, mu
afiyeti tanırken, bir taraftan fakrü zaruret için
de geçimini dahi temin edemiyen bir şahıstan, 
yetimden ve bir duldan bekçi parası alırken. 
gayrisâfi iradı 25 lirayı geçmiyor diye fersah 
fersah ileride kıymet iktisabeden bir gayrimen 
külden bekçi parası almıyaeağız. Burada tena
kuza düşüyoruz. Bu itibarla ben bir önerge ver 
dim. Bu maddeyi, benden evvel görüşen diğer 
kıymetli arkadaşlarımın fikirlerini de meczet-
mek suretiyle Komisyon, yeniden tedvin etsin 
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ve getirsin. Maddenin Komisyona iade edilme
sini teklif ediyorum. 

Diğer taraftan Süleyman Çağlar arkadaşımız 
da, yine fakru zaruret içerisinde bulunan vatan 
daşlafin bekçi parasından muaf tutulmasını ar
zu ettiler. Bu çok yerinde bir tekliftir, ki sa
dakaya muhtaç bir kimse dahi, bekçi parası 
vermek zorunda kalacaktır. Bâzı tatbikat ta bu
na itiraz etmiyecek fakat, hapsen tazyik tehdidi 
altında kalacaktır. Bu itibarla bu görüşler mu
vacehesinde yeniden bu maddenin tedvini gere
kir, hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini okutu
yorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kürsüden açıkladığım sebeplerle Anayasanın 

61 nci maddesine aykırı olması doleyısiylo Ko
misyonca yemden kaleme alınmak üzere madde
nin Komisyona iade edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Saym Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 38 nci maddenin müzake 

reler ışığı altında yeniden tedvin etmek üzere 
Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyacıoğhı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
38 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Ek fıkra : Malî gücü olmıyanlardan da bek

çi parası alınmaz. 

Başkanlığa 
38 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim. 
Tekirdağ 

Kemal Ncbioğlu 
«Malî gücü yeterli olmıyanlardan bekçi para

sı alınmaz.» 

Başkanlığa 
Madde 38 e bir fıkra eklenmesini istirham 

ediyorum. 
Sakarya 

Muslihiddin Gürer | 
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«Zaruret halinde bulundukları ilgili makam
larca tesbit edilenler, bekçi parasından muaftır
lar.» 

Sayın Başkanlığa 

38 nci maddeye; «fakrü zaruret raporu alan
lardan da bekçi parası alnımaz» kaydının kon
masını arz ederim. 

Edime 
Nazmi Özoğul 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
30 ncu maddesinin son kısmına, (malî duru
mundan sonra ve ticaret odasına kayıtlı olanla
rın sermaye esasına göre) cümlesinin, 

38 nci maddenin son kısmına (Bina müşte
milâtından olan odunluk, çamaşırhane, hususi 
garaj gibi küçük yapılardan ayrıca bekçi parası 
alınmaz.) cümlesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakere konusu 38 nci madde muafiyeti 
tazammun etmektedir. Bu hususun tahakkuku 
için 14 Temmuz 1931 gün, 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanununun üçüncü maddesinin 7 no.lu ben
di esas alınmıştır. Bahis mevzuu bendin tasnif 
ettiği çiftçinin, ahır, samanlık ve emsali bina
ları ile iradı gayrisâfisi 25 lira olan meskenleri 
vergiden muaf tutmuştur. 1931 yılı şartlarına 
göre tanzim edilmiş bu muafiyetin bugünkü 
şartlara uyması mümkün değildir. Çünkü, şe
hir ve kasabalarda iradı gayrisâfisi 25 lira olan 
bir meskenin kaldığını sanmıyorum. Şu hale ge
re, muafiyet maddesinin işlemesi mümkün de
ğildir. 

Yukardaki sebeplerle 38 nci maddeye aşağı
daki fıkranın ilâvesini rica ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Fıkra «Takdir ve tevzi komisyonunca fakru 
hali tevsik ve tesbit edilen kimselerin oturduk
ları binalar, bekçi vergisinden muaftır.» 
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Millet Meclisi S ay m Başkanlığına 

38 nci maddenin «3 ncü maddesinde belirti
len» ibaresinden sonra (6 ve 7 nci fıkralar hariç) 
ibaresinin konmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 
Kürsüden ifade ettiğim sebeplerle Hükümet 

tasarısındaki ikinci fıkranın maddeye ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Efendim iki önergenin ikisi de 
maddenin komisyona iadesini tazammun ettiği 
için, ikisini de okutup oylarınıza arzedeceğim. 

(Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Boyacı-
oğlu ve Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. • 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

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

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN — Reşit Ülker, Kemal Nebioğlu, 

MuBİühitt'in Gürer ve Nazmi özoğul arkadaşları
mızın, önergeleri mıea'len aynı mahiyettedir. Tek
rar okutup oylarınıza arzedeceğiım. 

(İstanbul Mükıtovefâli Reşit Ülker, 'Tekirdağ 
Milletvekili Kemal Nebioğlu, Sakarya Milletve
kili Muslihittin Gürer ve Edirne Milletvekili 
Na.zmi özoğul'un önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu 'okunan önergeler; fakra 
zaruretini Mualt edenlerden bekçi parası alınmaz 
mealindıeıdir. Onun için dördünü birden oyları
nıza arzedeceğim.. 

Komisyon1 bu önergelere katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon Katılmaımaktadır. 
Bu önergeleri kabul edenler... Lütfen işaret 

etsinler... Kabul etmiyenler... Bu önergeler ka
bul edilmiştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon iştirak et
memektedir. Önergeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. («Kabul edilen önerge aynı mealdeydi!» 
sesleri) Müsaade buyurunuz efendim, bir karı
şıklık oldu. Karışıklığı önlemek için önergeyi 
bir kere daha okutacağım. 

Komisyon yalnız bir fıkra ilâvesi için geri 
istedi. Aynı mahiyette değildir, bunlar.... 

(Manisa 'Milletvekili Süleyman Çağlar'ın 
önergesi1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu husus evvelce kabul edildi
ğinden önergeyi oylarınıza sürümüyorum. . 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
38 nci maddenin «3 ncü maddesinde belirti

len» ibaresinden sonra (6 ve 7 nei fıkralar ha
riç) ibaresinin konmasını arz. ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergemi kı
saca izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, birkaç arkadaş temas ettiler, Bina 
Vergisi Kanununa burada 38 nci maddede atıf 
yapılıyor, üçüncü maddesi olduğu gibi almıyor. 
Fakat üçüncü madde içindeki altıncı fıkra var 
ki ; zürranın zirî istihsalâtında kullandığı alet 
v. s. diye başlayıp gider. Yedincisi de; muhte
rem arkadaşlarınım üzerinde durduğu; «Sahip
lerinin ikametine mahsus olup senelik İradı 25 
lira olank» diye bir kısım vardır. Şimdi bende
nizin verdiği önerge ile altı ve yedinci fıkralar 
hariç, demek suretiyle, bu zaten yanlış bir şey 
oluyor, o yanlışlık kalkıyor, madde doğru şekle 
ifrağ ediliyor. Yani zürraln, zirai istilhsalâtta 
kullandığı.... diye başlıyan maddedeki bütün 
hükümlerle, 25 lira ki, tatbik kabiliyeti o lamı-
yan bir şeydir, lüzumsuz bir fıkra oluyor. Bu 
iki fıkra istisnal'ainn içinden çıkarılmış oluyor. 
Yani doğru bir şey yapmış oluyoruz. 
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BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini tek
rar okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 

Başkanlığa 
Kürsüden ifade ettiğim sebeplerle Hükümet 

tasarısındaki ikinci fıkranın maddeye ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Kemal Ncbioğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Kabul edilen önergelere komisyon filhal işti

rak etmediğinden, kab.ul edilen önergelere mu
vazi olarak redaksiyonu yapılıp getirilmek üzere 
madde komisyona verilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza hükümleri' 

MADDE 39. — Bekçi teşkilâtına aidohıp, 
kendisine teslim edilmiş bulunan araç.; .gereç, 
teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip ve temellük eden
ler veya bunların tahsis olundukları mahal ve 
maksat dışımda kullananlar, kullanılmasına se-
bebolanl'ar veya emir verenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun, Devlet malları aleyhine işle
nen suçlar ile ilgili maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurunuz Sa
yın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tasarının bundan son
raki maddeleri, maalesef her halde hiç dikkat 
edilmeden kaleme alınmış, tekerrürlerden ibaret 
olduğu göze çarpmaktadır. 39 ncu maddeyi oku
yalım, bir de 42 nci maddeyi okuyalım. 39 ncu 
maddede : «Bekçi teşkilâtına aidolup kendisine 
tcsli'm edilmiş bulunan araç, gereç, teçhizat ve 

eşyayı zayi, tahrip ve temellük edenler veya 
bunları tahsis olundukları mahal ve maksat dı
şında kullananlar, kullanılmasına sebebolanlar 
veya emir verenler hakkında Türk Ceza Kanu
nunun, Devlet mallan aleyhine işlenen "suçlarla 
ilgili maddeleri uygulanır.» denmektedir. Şimdi 
de 42 nci maddenin, bilhassa ikinci fıkrasını 
okuyalım : «Bekçi teşkilâtına ait her türlü mal 
ve kıymetler hukukî ve cezai bakımından Devlet 
malı hükmündedir.!» denmektedir ki, bu bil' teker
rürdür. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Değildir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Nihat Bey devam ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Durup dur
duğunuz yerden sebebini siz de komisyon gibi 
bilmediğiniz için, oradan müdahale ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatime göre 42 
nci maddenin ikinci fıkrası da nazarı itibara alıp 
bir madde halinde tedvini suretiyle kaleme al
mak lâzım, veyahutta 39 ncu maddenin çıkarıl
ması lâzım. Aksi halde kanun tekniğine, kanu
nun bugüne kadar çıkarılmış kanunların aksi
ne, hukuk prensiplerine riayet edilmeksizin çı
karılacak bir kanun olacaktır. Yüce Meclisin 
vazifesi muhakkak kanun çıkarmak değildir. 
Kanunları hukukun umumi esaslarına uygun şe
kilde çıkarmaktır. Tasarı hukukun umumi 
prensiplerine, esaslarına ve kanun tekniğine ay
kırı mükerrer birtakım maddeler ihtiva etmek
tedir. Bunlardan sarfınazar edilerek 39 ncu 
maddenin yeniden kaleme alınması veya çıkaJ-
rılması, 42 nci madde olarak nazarı itibara alın
ması veya birlikte mütalâa edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğhı. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

—• Muhterem, arkadaşlarımı; sırf konuşmuş ol
mak için sö zalımıdıiğı kanaati var bendenizde. 
Halbuki, 39 ncu maddeden sonra 42 nci mad
dede eğer bir fazlalık,varsa bu arada konuşu
lacaktır. 39 ncu madde hakkında bir şey konu-
şulmamıştır. Binaenaleyh, Meclisin kıymetli va
kitlerini' %gal etmemek için bu gibi ahvalin 
tekerrür etmemesini bilhassa istirham edece
ğim. 
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Hürmetlerimi sunarım. Maddenin kabul edil
mesi lâzımdır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Zatıâliniz 
konuşmuş olmak için kürsüye çıktınız. 

BAŞKAN — Rica ederim, Nihat Bey müda
hale etmeyiniz. Sayın Yılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarıim, ben 39 nen 
madde üzerindeki görüşlerime, lüzumsuzluğu 
gerekçesiyle başlıyacağım. Zira, mer'i olan 
bir kanun vardır. Bu kanun, Türk Ceza 
Kanununun, Devlet malları aleyhine işle
nen suçlarla ilgili kanundur. Bu kanunda Türk 
Ceza Kanununun Devlet malları aleyhine işle
nen suçlarla ilgili maddelerinde; Devlete ait 
mallar ta'hribedildiği, zayi edildiği, temellük 
edildiği zaman, ne şekilde muamele yapılacağını 
zikretmektedir. Şimdi her teşkilât kanununda 
bunlar, bu esas Ceza Kanunu hükümleri1 ayrı 
ayrı tadadedilirse, bu, kamın tekniğine aykırı 
olur. Kanaatimce, 39 ncu maddenin bu şekilde; 
«Bekçi teşkilâtına aidohrp kendisine teslim edil
miş bulunan araç, gereç, teçhizat ve eşyayı zayi, 
tahrip ve temellük edenlere ceza verilir.» diye 
ayrıca bir madde kaymaya lüzum yoktur. Zira 
bu şekildeki hareektlere tevessül edenlerin, de
min de söylediğim gibi, Türk Ceza Kanununun 
sarih hükümleri muvacehesinde cezalandırıla
cakları yazılıdır. Bu bakımdan 39 ncu madde
nin tasarıdan çıkartılmasını arz ve teklif eden 
bir önerge veriyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kevni Nedimoğlu, buyu
runuz. 

KEVNİ NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım; bendeniz teknik bir noktaya 
temas edeceğim. Kanaatime göre, komisyon 
metninde bir t ab hatası var. «Bekçi teşkilâtına 
aidolup kendisine teslim edilmiş bulunan araç. 
gereç, teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip ve temel
lük edenler...!» Burada iki fiili birlikte mütalâa 
eder bir mâna çıkmaktadır. Halbuki, Hükümet 
tasarı-sında tahrip ve temellük edenler diye fiil
ler ayrılmıştır. Bunu temin edici bir önerge 
takdim ediyorum. Tahmin ediyorum, ki, komis
yon da kanaatime iştirk edecektir. Bu şekilde 
düzeltilmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, mâruzâtım gayet kısa olacaktır. 

39 ncu ve 42 n'ci maddeler tamamen yerinde
dir. Yani, komisyonun yaptığı metin tamamen 
yerindedir. Birisi bekçi ve vazifelilerin işlediği 
suçtur. Tabancasını kaybeder, daktlo makin a-

/Sinı temellük eder, tahribeder, .onun işlediği 
suçtur, 39 ncu madde lâzımdır; özel kanundur; 
sarahatte fayda vardır. Yalnız, demin konuşan 
muhterem arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Hü
kümet teklifinde iki kelime düşmüştür, yerine 
konması lâzımdır. 

42 n'ci maddede ise, bekçiye karşı işlenen 
suçlar vardır. Başkasının bekçiye karşı işlediği 
suçtur, bekçilerin araç ve gereçlerine karşı 
üçüncü şahsın işlediği suçlardır. Binaen aleyh, 
her iki hüküm yerindedir, sarihtir, bence müza
keresi de kâfidir. Takdirinize mazhar olabilecek 
iki maddedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiye'n olmadığına 
göre, değiştirge önergelerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddede; «tahrip» kelimesinden son

ra gelen «ve!» kelimesinin «veya» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı
lanlıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. 
önergeyi kabul edenler... - Etmiyenler... Ka

bul edilmemiştir. 

(Elâzığ Milletvekili Kevni Nedimoğlu 'ram 
önergesi tekrar okundu.) 

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

BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl

mıştır. 
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Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Taısarıum 39 neu maddesinin 42 iver madde 

ile birlikte mütalâa edildiği takdirde, of) IU-Ü 
maddenin metinden çıkarılmasını arz ve tekiri' 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VAlK ivII! 

BAŞLI (Burdur) Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Bu önergeyi kabul edenler... Etmiyenler,.. 

Önerge reddedilmiştir. 
Madde böylece tashih şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
tashih şekliyle kabul ediTmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Diler? 
NİHAT DtLEPv (Erzurum) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI BOYACIOĞLU (Bıırduı) 

— Muhterem rakdaşalarim, çarşı ve mahalle 
bekçileri, polis ve zabıta gibi iki türlü vazife 
görmektedir. Birisi, zabıtal mania vazifesi de
diğimiz idari görevleridir, ikincisi de adlî gö
revlerdir. Bugün tatbikatta polis adlî görevle
rinden dolayı Memurin Muhakenıatma tabi de
ğildir. Bundan bir derece daha aşağı sınıf teş
kil eden bekçilerin bütün vazifelerinin Memu
rin: Muhalce matına tabi tutulması doğru olmaz, 
kanaatindeyim. Bu itibarla bendeniz bir önerge 
takdim edeceğim. Buraya, «idari görevlerinden 
dolayı Memurin Muhakemat Kanununa tabidir» 
dersek, adlî görevlerinden dolayı doğrudan 
doğruya savcıların takibat yapma yetkisi do
ğar. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
Buyurun Sayın Orhon. 

HAMDt ORHAN (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bundan evvel de bu 40 ncı madde 

| üzerinde durmuştum. O zaman Sayın Komisyon 
sözcüsü arkadaşımız; «42 nci madde geldiği za-

j man konuşsak daha iyi olur» demişti. Benim en-
j dişenı şudur: Mumterem arkadaşımız kısmen te-
i mas buyurdular; bekçi tamamen zabıtanın yar-

dımcısıdır, polistir bekçi. Bunun başka mânası 
! yoktur. Vazifesinin 'ifasında polis hangi kavani-
j ne tabi ise, o kanun ve usullere tabidir. Gerek ta

sarrufları ve gerekse suçları itibariyle. Bu me
tin o kadar şamil düzenlenmiştir ki, 'bakınız; 

I «çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı mensupları.» Bir 
i defa bu kelime de doğru değildir. «Mensupları» 
i deyince, bekçinin dışında da hu teşkilâttia hir-
j takım hizmet gören insanllar var mânasını ifade 
I ediyor, doğru değil. Bir defa metin şöyle ola

cak: «Çarşı ve mahalle bekçileri» Sarahat ifa
de edecek. Vazifelerinden mütevellit veya vazi-

I felerini ifa sırasında işledikleri suçlardan ayırt 
j polis gibi, jandarma gibi iki türlü vazifesi var 

birisi idari vazife, birisi adlî vazife. Bu öyle bir 
şekle konmuş ki, sanki hem idari ve hem de ad
lî vazifelerinden mütevellit suçlardan ötürü 
Memurin Muhakemat Kanununa tabi olur ha
vası var. Bu asla caiz birşey değildir. Yarın tat
bikatta adlî merciler büyük 'güçlük çekerler. Ve 
adlî suç işledikleri zaman, vatandaş da mağdur 
olur. Şimdi ne yapmamız lâzım? Buna bir vu
zuh vermek lâzımdır. Evvelâ bekçi tâbiri ile 
düzeltmek lâzımdır, bu bir. 

I ikincisi, Memurin Muhakemat Kanunu, esa
sen hatırlarsınız saflarınızda da 'bulunan .arka
daşlar vardır; bu kanunun kail kınası için uzun 
yıllar siyasi parti mensupları mücadele etmiş
lerdir. Maalesef bugün 'garip bir tecelli olarak, 
yine Memurin Muhakemat Kanununun kalkanı 
altına iltica etmişizdir, "bir himaye kalkanı koy-
muşuzdur. Ama önümüze gelmiştir, bunun bu
rada geniş ölçüde münakaşasını faydalı bul-

I mam. Memurin Muhakemat Kanununda - bili-
I yorsıınuz, bu bir Osmanlı kanunudur - bu ka-
! nıında hangi suçlardan ötürü, memurlar 'hak

kında idari vazifesinden mütevellit takibat ya
pılır. Tasrih edilmiştir. Bunun dışındaki suçlar 
doğrudan doğruya «adlî suçlardır. Savcılar re'-

I sen takibata geçer, öyle suçlar vardır ki, hatır-
I larsınız; gene endişemi arz eedyim; bir kısmı 
ı kalkmıştır, irtica, irtikâp, 1609, eski millî ko-
I runma, seçim suçları bu suçlar re'sen takibata 
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tabidirler. Emsali suçlar vardır 'böyle ve bunlar 
re'sen takibata tabidirler. Şu madde âdeta öyle 
'bir donmuş madde haline geliyor 'ki, bunlar da
hi Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerine 
göre takibata tabi olur. Yani bir takip memuru 
tâyin edilir, takip memuru yapar, idare heyeti
ne verir, idare heyeti şuraya buraya (gider ni
hayet Şûrayı Devlette iş biter. 13u suç işlenmiş
tir, ölü yerdedir, ağlayan başındadır, 1 - 1,5 se
ne sürer. Onun için bu maddede şöyle bir şey 
denmek suretiyle eğer isteniyorsa zabıtayı ya
ni polis ve jandarmayı idari vazifelerden 'ötürü 
Memurin Muhakemat Kanunundaki himaye sis
temi alınmak isteniyorsa, o zaman metinde şöy
le birşey demek lâzımdır: «Bekçiler hakkında 
Memurin Muhakemiat Kanununda yazılı suçlar
dan ötürü bu 'kanun hükümleri tatbik edilir.:» 
Orada yazılı diğer suçlardan ötürü. O zaman di
ğer suçlar; seçim suçları, adlî suçlar hepsi bu
nun dışında kalır. Bu maddeye bir vuzuh ver
mesini muhterem komisyondan rica ediyorum. 
Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çarşı ve Mahalle bekçileri kanun tasarısının 
40 ncı maddesinin son kısmındaki (işledikleri 
suçlardan dolayı) cümlesine «memur sayılır. 

Kaymakam ve valiler suçun maihiyetine gö
re gerekirse bekçinin vazifesine son verebilir.» 
Cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon iKarahisar' 
'Mustafa Akalın 

BAŞKAN.— Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılma
maktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir önerge 
vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Başka takrir olmadığı için bu
nu oyluyorum. Eğer gelirse gene oylarım. Bu 
önerge kabul veya kabul edilmesin öbürlerini 
de oylıyacağım. 

önergeye Komisyon katılmamıştır. Bu öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Hamdi Orhon tarafından gelen 
önergeyi okutacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

40 ncı maddenin geri alınmasını arz ve tek
lif edenim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EBEN (Ankara) — Maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• Komisyon iltihak etmiş, madde 
Komisyona iade edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 41 nci maddede bun
dan evvelki 39 ncu maddenin taşıdığı tekerrür 
hükmünü taşımaktadır. Aynen okuyorum: 
«Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilâtı mensupları 
zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne suret
le olursa olsun çalıştırılamaz.» 

Meclisçe kabul edilmiş olan 4 ncü maddeyi 
okuyorum. 4 ncü maddenin metni şöyledir ay
nen; «çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti 
hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şar-
tiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak 
güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar 
vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni ba
kımından gecikmede sakınca bulunan fevkalâ
de hallerde vali ve kaymakamın vereceği emir
lerle gündüz de çalıştırılabilirler. Bunun dışın
da her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırı
lamazlar.» 

Bu 4 ncü maddenin son cümlesinin sarahati 
karşısında 40 ncı maddeye yer olup olmadığı
nın takdirini sizlere bırakıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu, bu

yurun efendim. 

— 212 — 
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İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan arkadaşımız 41 nei maddenin lüzumsuz 
olduğuna işaret buyurdular. Halbuki, lüzumsuz 
değildir, 4 ncü madde ile mukayese yapıldığı 
takdirde bu sarahat anlaşılacaktır. 

41 nci maddede bekçilerin çalışma süreleri 
tesbit edilmiştir. Yani, gündüz çalıştırılamaz
lar, mesaileri gecedir denmiştir, özü budur. 
41 nci madde ise vazife esnasında yani, gece ça
lıştırılırken bu bekçilerin karakolda veya başka 
bir hizmette çalıştırılamaması hükmünü koymak 
için tedvin edilmiştir. İnceliği buradadır. Bina
enaleyh, maddenin kabulü gerekir. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, bu
yurun. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; kanaatimce 
yeni getirilen çarşı ve mahalle bekçileri kanu
nu tasarısı ile 1330 tarihli Çarşı ve mahallât 
bekçileri Kanunu arasındaki en önemli farkı 
teşkil eden bir maddeyi görüşmekteyiz. Bu 
madde bu iki kanunu birbirinden ayıran temel 
farkı taşımakta, son derece olumlu ve devrim
ci bir maddedir. Madde devrimcidir çünkü, 
asırlık alışkanlıklara karşı çıkmaktadır. Bilin
diği gibi, Çarşı ve mahalle bekçileri öteden be
ri akşam gün batışından, sabahleyin gün doğu
şuna kadar kendilerine tevdi edilen görevi yap
tıktan sonra, gündüz de bir sürü angaryalar 
yapmaktadırlar. Karakolu temizlemekte, odun 
kırmakta, sobayı doldurmakta, âmirlerinin ken
dine göstermiş oldukları hususi işleri yapmak
ta, çarşı ve pazarda kendilerine tevdi edilen 
görevi yapmakla görevli tutulmuşlardır. Bu se
beple bütün geceyi uykusuz geçiren bekçi, gün
düzleri de bu kabîl angaryalar yapmak sure
tiyle, yorgun ve bitkin düşer. Ertesi akşam tek
rar göreve geldiği zaman, görev yapamaz bir 
halde çoğu kez bir kenarda uyumak zorunda 
kalır. Ve bu halde de bekçi yakalandığı zaman, 
bekçi görevini yapmıyor diye en ağır bir şekil
de cezalandırılır. Malları çalman vatandaşlar 
da, «bekçiler görevini yapmıyor» diye, haklı 
olarak, şikâyette bulunurlar. Bu itibarla mad
denin getirilmiş olmasını son derece olumlu ve 
memnunlukla karşılıyoruz. Yalnız, maddenin 
bir eksik tarafı vardır; bu kabîl alışkanlıkların 
bir kanun maddesiyle ortadan kaldırılması çok 

defa kolay olmamaktadır. Alışılagelen bir tea
mülü yıkmak kanuna bir madde koymakla 
mümkün değildir. Bu itibarla bu maddenin ya
şantı haline gelmesini sağlamak için, kanuna 
bir de müeyyide eklemek gerekir. Yani, normal 
görevi dışında bekçiye iş yaptıranlara, ona an
garya yaptıranlara bir ceza tertibetmek ve bu 
cezayı maddeye bir fıkra halinde eklemek ge
rekir. Böyle bir hüküm eklendiği takdirde bu 
alışılagelen teamül yıkılır ve maddenin ruhu 
tam mânasiyle tatbik mevkiine getirilmiş olur. 
Onun için, maddeye aykırı hareket edenlere, 
yani bekçileri gündüz vazifeleri dışında özel iş
lerinde kullananlara; üç aydan altı aya kadar 
hapis cezasını öngören bir fıkra teklif ediyo
rum. Hazırlamış olduğum bir önergeyi Başkan
lığa tevdi edeceğim, Yüce Heyetinizin iltifatına 
mazhar olursa bu olumlu, son derece değeri ye
rinde olan maddenin hayatiyet kazanması müm
kün olacaktır. 

Yüce Heyeti saygı ile selâmlarım. . 
BAŞKAN — Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım «Çarşı ve mahalle bekçi 
teşkilâtı mensupları zabıta hizmet ve görevleri 
dışında, her ne suretle olursa olsun çalıştırıla
maz.» hükmünün yani, doğrudan doğruya bu 
hükmün ihlâli halinde hangi müeyyidenin tat
bik edileceği hususu düşünüldüğü takdirde şüp
hesiz ki, Türk Ceza Kanununda bu hususta bir 
hüküm vardır. «Vazifesini kötüye kullananlar» 
diye-hükümler mevcuttur. Bu hükümler gere
ğince bekçileri hizmet dışında fuzuli olarak ça
lıştıranların işledikleri fiillere bu hükümler 
tatbik edilir. Yalnız, tasarının umumi vaziyeti
ne bakılacak olursa, «bekçilerin işledikleri fiil
ler haikkmda Türk Ceza Kanunu veyahut Me
murin Muhakâmat Kanununun hükümleri tat
bik edilir» şeklinde maddelerde hüküm vardır. 
Fakat, bekçileri vazifeleri dışında çalıştıran 
âmir veyahut memur hakkında her hangi bir 
hüküm burada mevcut değildir, yoktur. Bu hu
susta bir sarahatin belirtilmesi icabeder. Bu iti
barla komisyondan rica ediyorum; burada bir 
hükmün bulunması lâzımdır. Mademki bekçinin 
işlemiş bulunduğu fiiller hakkında mevcudolan 
hükümler maddede belirtiliyor. Bekçileri fuzu
li olarak çalıştıranların sarih olarak; hangi ce
zai müeyyidelere tâbi olacağı hususunun belir
tilmesi lâzımdır. 



M. Meclisi B : 100 22 . 6 . 1966 O : 1 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Sayın Ali İhsan Balım, buyu

runuz efendim. 
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 41 nci madde; 
«Çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı mensup
ları» tâbiri gene geçmektedir. Bir önceki mad
denin müzakeresi sırasında bir arkadaşımız 
haklı olarak, bir soru sordular, mensupları de
mekle acaba bekçilerden başkalarının da bu 
teşkilâtta yer alabileceğini mi kastediyorlar? 
Şimdi 41 nci maddede de bu tâbir geçtiğine gö
re demek ki, bekçiler dışında da bu teşkilâtta 
yer alacak ve bekçi paraları olarak toplanılan 
paralardan ücret alacak bâzıları var demektir. 
O takdirde, bekçi parası olarak vatandaşın sır
tına yüklenilecek paranın miktarı artacaktır. 
D cm ok ki, bekçilerin yanı sıra bekçi paraları
nın tahsildarı olacak, onun yanı sıra daktilosu 
olacak, onun yanı sıra muhasebe müdürü olacak 
ve neticede de bekçi parası olarak vatandaştan 
ne miktar para tahsil edilecektir, sualinin ce
vabı açık kalacak ve kanaatimce korkutucu 
olacaktır. Çünkü bir bekçiye verilecek paradan 
belisi daha fazlası bir muhasebe müdürüne, bir 
kâtibe verilmek durumu olacaktır ki, vatanda
şa yüklenecek, bekçi teşkilâtı dolayısiyle vergi 
miktarı çok fazla olacaktır. Benim endişem bu
dur. Mademki bekçilere verilecek olan paranın 
tahsilini özel idare vergileri şeklinde mütalâa 
ediyor ve her hususta o fasla göre muamele 
görmesini icabettirir kayıtlar koyuyoruz. Niçin 
özel idare teşkilâtı tahsildarları bekçi paraları
nı tahsil etmesinler? Bunun için ayrıca bir teş
kilâtı niçin vaz'edelim, niçin vatandaşa ayrıca 
bir yük yükliyelim? 

Lütfetsin komisyon, bu hususta açıklamada 
bulunsun. Vatandaşları bekçi parası diye bek
çi parasından daha çok memur parası verme 
durumunda bırakmıyalım. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KLR-

BAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz mü istiyor? 
Efendim, buyurun. Yalnız, vaktimiz de pek az 
kalmıştır, ona göre eğer yetişecekse buyuru
nuz. 5 dakika bir vaktimiz kalmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Mâruzâtımız çok kısa ola
caktır sayın arkadaşlarım. 

Bir arkadaşımız bu 41 nci maddede müeyyi
de bulunmadığını ifade etti. Türk Ceza Kanu
nunun 240 nci maddesinde bilâkis üç ay, altı ay 
gibi değil; altı aydan üç. seneye kadar vazifeyi 
suiistimal edenler hakkında hüküm bulunmak
tadır. Ve Türkiye'mizde de epeyce tatbikat bul
muştur. 

İkinci noktaya gelince; Sayın Ali İhsan Ba
lım arkadaşımızın sorduğu hususa cevap vere
yim. I3ek tabiîdir ki, özel bir bütçesi olan teş
kilâtın gelir ve giderlerini idare etmek bakımın
dan büro memurlarına ihtiyacı olacaktır. Esasen 
'bundan sonra gelecek olan intibak maddemizide 
de hali hazırda mevcut büro memurlarının da bu 
teşkilâta ka'Tbedilccckleri ve intibak ettirilecekle
ri de yazılıdır. Teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bir sual so
racağım efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de efen
dim. 

BAŞKAN •—• Bir dakika efendim. Buyurun 
Sayın Hilmi Bey. 

Müsaade buyurun Nihat Bey, evvelâ Hilmi 
Beye söz veriyorum. Lütfedin. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Tasarının bi
rinci maddesinde şöyle diyor; «bu teşkilât bekçi 
adayı ve bekçiden teşekkül eder.» Oradaki teş
kilât, bekçi teşkilâtından kasıt aleni ve açıktır. 
Aday ve bekçilerden teşekkül eder diyor. «Men
supları» dediğine göre teşkilât mensupları an
cak bu aday ve bekçiler midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) —• Aday ve bekçiler olarak. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Hangi madde
de sayılmışlardır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Büro memurlarımız inti
bak maddesinde sayılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun, Nihat Bey. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — 4 ncü mad

dede bekçilerin vazifeleri; Güneşin batışı saa
tinden doğuşu saatine kadar vazife gördükleri, 
güvenlik ve kamu düzeni bakımından gideril
mesi sakıncalı bulunan hallerde vali ve kayma
kamların verecekleri emirlerle gündüzleri do 
çalıştırılabilirleri şeklinde ifade ediliyor. 41 nci 
maddede ise, «Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı 
mensupları...» tâbiri kullanılıyor. Bekçi teşki
lâtı mensupları tâbirinden bekçi adayı ve büro 
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memurları da mı kastediliyor? Zatıâlinıiz ifade
nizde büro memurları tâbiri kullanıyorsunuz. 
O zaman 1 nci maddenin, değiştirilmesi lâzım-
geîmektedır. 

GEÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ FAİK KIE-
BAŞLI (Burdur) — Efendim ben bir intibak 
maddesinde bahsettim. Yani bundan sonra ge
len bir maddemiz vardır. Hali hazırda mevcut 
büro memurları vardır, bu teşkilâtın içinde on
lar da gayet tabiî büro memurları olarak inti
bak ettirilecektir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — 1 nci madde
yi bendeniz sayın sözcüden soruyorum. 41 nci 
•maddede; «Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı 
mensupları zabıta hizmet ve görevleri dışında, 
her ne suretle olursa olsun çalşıtırılamaz.» de
nilmektedir. İ*ki hüküm arasında ne gibi bir 
fark vardır? Komisyonun bunun inceliğini an
latmalarına lüzum ve zaruret vardır. Bu şekil
de mübayenet ihtiva eden kanunlar bu Meclis
ten çıkarılırsa hukukçuların tenkidleri karşısın
da kalınılacaktır. Sayın Sözcünün bu hususu 
izah buyurmalarını rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLT (Burdur) — 4 ncü maddedeki husus 
daha geniş tutulmuştur. Şöyle ki; gece çalıştı
rıldığı için bekçiler gündüz çalıştırılamaz ma
nasınadır. Buradaki husus da biraz daha dar 
tutulmak suretiyle başka bir işde çalıştırıla
maz manasınadır. Yani, bir bekçinin başka bir 
işte, gündüz veya gece farkı düşünülmeden ça-
lıştırılamıyaeağmı âmirdir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kasıt efen
dim?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, sözcü cevap ve
riyorlar. Nihat Bey karşılıklı bu şekilde mükâ-
leme devam ederse sonu gelmez. Sorunuzu sor
dunuz, cevap veriyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Anlaşılmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Cevap veriyorlar. Lütfen din
leyin efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim 
4 ncü maddede bir tekerrür ve tenakuz oluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim ne tekerrür var
dır, ne de tenakuz vardır. İki madde de gayet 
sarihtir, birbirini tamamlamaktadır. 

BAŞKAN — Efendim zaman dolmuştur, 
saat 19,00 u bulmuştur. («Bu maddeyi bitire

lim» sesleri.) Başka söz istiyen arkadaşlarımız 
vardır. Eğer vazgeçerlerse, o vakit devam ede
riz. Yalnız bir arkadaş değil, birkaç arkadaşı
mız söz: istemişlerdir. Şimdi isimlerini okuyo
rum efendim: 

Sayın Arif Ertunga arkadaşımız?.. Yoklar. 
Sayın Kemal Nebioğlu?.. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Ben ko
nuşmak için müracaat etmedim. 42 nci madde 
için söz istedim. 

BAŞKAN — Bir de Hamdi Orhon arkada
şımız var. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Benim öner
gem var efendim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum efen
dim. 

Şimdi dört önerge gelmiştir. Bunları oku
mak için kâfi zamanımız yok. Eğer lütfedip 
karara bağlarsanız devam edelim. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Dört önergenin okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin sarahati karşısında 41 nci 

maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
41 nci madde yerindedir. Ancak, «Çarşı ve 

mahalle bekçileri» olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Çarşı ve mahalle bekçi

leri kanununun 41 ned maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Tarık Ziya Ekinci 

41 nci maddeye eklenen fıkra: 
«Buna aykırı hareket edenler hakkında 3 

aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 500 lira
dan 1 500 liraya kadar para cezası hükmolu-
nur.» 

— 215 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 41 nci maddesine aşağıdaki fık

ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 
«Bu madde hükmüne aykırı hareket eden

ler hakkında T. O. Kanununun 240 nci mad
desi tatbik edilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Madde 41 in aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 
«Çarşı ve mahalle bekçileri zabıta hizmet ve 

görevleri dışında her ne suretle olursa olsun 
çalıştırılamaz.» 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. Lütfen okuyun. 

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

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum... Kabul 

edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

(TraJbzon Milletvekili Hamdi Orhon'un Öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum... Kabul 

edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
(Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'-

nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
I NURİ EROĞAN (İstanbul) — Kabul edilen 
j önerge ile aynı mahiyettedir. 
1 BAŞKAN — Son okunan önerge de evvel

ce kaibul edilen önerge ile aynı mahiyette ol
duğundan ikisi birden, 41 nci madde ile bera
ber, redakte edilmek üzere Komisyona veril
miştir. 

24 Haziran 1966 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19,08 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
100. BİRLEŞİM 

22 . 6 .1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İSLER 
X I . — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkmda 

kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
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 Istan-
bu Milletvekili Reşit Ülker ve on arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve oniki arka
daşının, Gecekonduların düzenlenmesi hakkın
da; Konya Molletvekili İhsan Kabadayı ve on 
arkadaşının, Gecekonduların ıslâh, 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, 
imar ve İskân ve Plân komisyonlarından üçer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/76, 
2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı: 83) [Dağıtma ta
rihi: 3 . 3 .1966] 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun asaırısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nm. Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlarınm ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
bâzı suç ve ve cezaların affı hakkında ve Cumhu
riyet 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 işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/117, 2/81, 2/114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1.3.1966] 




