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rula sunuşları 219,233 
1. — Manisa Milletvekili Muaımımer Er

tenin, Ege'de tütünlere "bulaşan hastalığm 
yaptığı foiiyük kayıplara, taban yerlere eki
len. tütünlerin satınalınmıyacağı yolanda
ki dıeaneçlerin sebeteolduğu spekülâsyonlar 
ı%. "bağlarda kullanılan kükürtle üzümLerin 
kuruutıüaıasıııda kuUamian potasının paha
lılığa işaret eden gündem dışı demeci 219:220 

2. — Sinop Millet vekili Hilmi İşgüzar '-
in, teniker okulları öğrencilerinin yaptık
ları 'boykota değinerek, bu okulların tatbi
kat mühendis okuüüarr haline getirilmesini 
v» İm konuda Mîllî Eğitim Bakanının açık
lama yapmasını temenni eden demeci. 2B0:221 

3. — Kars Milletvekili Âdil Kurtelln, 
Knavij Erzurum, Tunceli ve civarındaki bü
yük kuraklıktan zarar görenlere dağıtılan 
"buğdayla ilgili borçLaınn affına, dair de
meci. 222 

Sayfa 
4. —> Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-

m, Üçüncü Demir Çelik Fabrikasının Sam
sun'da kurulması gerektiği halde AID. ve 
UFA yaı\lunlarının Ereğli Demir Çelik 
Fabrikasının genişletilmesine harcanması
nın yerinde olmadığına değinen demeci. 222:223 

5. — Çarşı ve maıhalle bekçileri kanun 
tasarısının 43 neü maddesinin görüşülmesi 
sırasında usul hakkında konuştuktan sonra 
Başkanlığın uyarmasına rağmen sükûneti 
"bozmakta direnen Antalya Milletvekili İh
san Ataöv'e iki ihtar cezası verilmesi 233:234 

5. — Görüşülen işler 223,234 
1. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 

l>âzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/137) 223 

2. — Yeniden kurulacak vakıflara aiıb 
kanun teklifi. (2/250) 223 

3. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kın kanun tasarısı ile İstanbul Milletve
kili "Reşit Ülker'in, Bekçiler kanun tek* 
lifi ve İçişleri,. Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen beşer üyeden kurulu Ge*-
çici Komisyon raporu. (1/160, 2/141) 
(S. Sayısı : 105) 224:233,234:256 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karalıisar Milletvekili Mustafa Aka
lın ; hastanelerde yurtdaşlara reva görülen yer
siz muamelelere son verilmesi, 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz; 
Karadeniz fmdık ürününün 'değer fiyatla satıl
ması için şimdiden gerekli 'tedbirlerin .alınma
sı, ve, 

izmir Milletvekili Arif Ertumga; orman 'ni
teliğini yitiren ve daha verimli kültür arazisi 
haline getirilmesi gereken yerlerin tesbiti im
kânını ortadan kaldıran kararın değiştirilmesi 
konularında birer demeç verdiler. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasıansı-' 

Sözlü soru 
1. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 1950 

yılından beri kiaç bankanın tasfiyeye tabi tu
tulduğuna dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/355) 

Yazûı sorular 
.1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu'nun, bâzı dergilere Devlet ve Ka
mu İktisadi Teşekkülleri tarafından verilen 
ilân ve reklâmlara dair yazılı soru önergesi 
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (7/157) 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mııı, 
hangi siyasi partilerin, ıSiyasi Partiler Kanunu-
na-'göre kesinhesap ve bilançolarını Cumhuriyet 
Başsavcılığıma ve Anayas'a Mahkemesi Baş
kanlığına vermiş, hangilerinin vermemiş olduk- 1 
larma dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/158) 

2. — GELÇN 

TASARILAR 
1. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/225) (imar ve Iskam, içişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — iki kişiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 

(1/226) (Maliye ve Plân komisyonlarına) | 

nm maddeleri 'üzerindeki görüşmelere 33 ncii 
maddeden 41 nci maddeye kadar devam olun
du. 

24 Haziran 1966 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere, (saat 19,05 te) Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
Ahmet Bilgin Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

KÂĞITLAR 

I TEKLİFLER 
3. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çetiner 

ve 8 arkadaşının, 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 
numaralı Devlet Memurları Kanununun 237 nei 
maddesıine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/332) Millî Eğitim, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

I 4. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 

SORULAR 

3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Türk'ü Türk'e ve Müslümianı MüsTümama sev
dirmek ve Alevî - Sünni ayırımın bu yoldan 
kardeşlik esaslarına göre halletmek için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/159) 

• 4. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Siyasi Partiler Kanununun 114 ncü maddesinin 
yürürlüğe girmesinden sonra, bu madde gere
ğince C. Başsavcılığımla aksetmiş olan fiil ve 
haller olup olmadığına dair yazılı soru önerge
si, Adalet Bakanlığına igönderilmiştir. (7/160) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
tekniker okullarına memleketim ihtiyacı olup 
olmadığına ve teknikerlere hukukî ne 'gibi halk
lar verileceğinin teminata bağlandığına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa igönderilmiş
tir. (7/161) 
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Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli 
köyünden Mustafaoğlu Hüseyin Taşkın'a hide-
matı vataniye tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi (2/333) (Maliye vo Plân ve ko 
misyonlarına) 

TEZKERELER 
5. — îçel Milletvekili Celâl Kılıç'ın yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/391) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

6. — Kars Milletvekili Nuri Koç'un yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/392) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

7. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kadırıl-
ması hakkında Başbakanlık tezkersi C3/393) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

Lütfen arkadaşların beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
Ege'de tütünlere bulaşan hastalığın yaptığı bü
yük kayıplara, taban yerlere ekilen tütünlerin, 
satınalınmıyacağı yolundaki demeçlerin sebebol-
duğu spekülâsyonlara, bağlarda kullanılan kü
kürtle üzümlerin kurutulmasında kullanılan po-

(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

8. — Artova'nın Yukarıavara köyü hane 30, 
cilt 7, sayfa 98 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Ayşe'den doğma 4 . 12 . 1942 doğumlu Os
man Afacan ile Yukarıavara köyü hane 41, 
cilt 7, sayfa 108 de nüfusa kayıtlı ömeroğlu, 
îzzet'ten doğma 11 . 2 . 1937 doğumlu Halil 
Sakınmaz'm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/394) (Ada
let Komisyonuna) 

RAPOR 
9. — Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 

Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/84) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 121) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1966] 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmamış olan 
arkadaşların acele etmesini rica ederim. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

tasanın pahalılığına işaret eden gündem dışı de
meci 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, Ege tü
tüncüleri ve bağcıları hakkında gündem dışı söz 
istemişsiniz. Sayın Erten, çok kısa olmasını rica 
edeceğim. 

»>»••« 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER: Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar-, Millet Meclisinin 101 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 219. — 
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MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayını 
Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümetin çok 
acele olarak ele alması icabeden birkaç mesele
yi arz edeceğim. 

Bir hafta veya 10 günden beri Ege'de tütün
lere arız olan bir hastalık geniş çapta tahribata 
sebebolmuştur. Yaptığım tetkiklerde, köylüle
rin eskiden alışmış oldukları mavi küf mücade
lesinde kullandıkları ilâçların bu hastalığı mavi 
küf zannederek kullanmaları sonucunda tesir
siz kaldığı anlaşılmış ve bu hastalığın mavi küf 
olmadığı yolunda bir kanaat doğmuştur. îşin 
asıl hazin olan tarafı, bir hafta, 10 gündür bü
yük tahribat olmasına rağmen, Hükümet yetki
lilerinin en ufak bir şekilde ilgi göstererek, bu 
hastalığın teşhisi ve lüzumu tedbirlerin alın
ması yolunda hiçbir gayret gösterilmediği yo
lunda neticeye vardık. 

1962 yılında da aynı hal meydana gelmişti. 
Ama Hükümet bütün mütehassıs elemanlarını 
bu bölgeye sevk etmek suretiyle kısa zamanda 
bu gibi hastalıkları önlemenin ve millî serveti
mizin büyük bir kısmı olan tütünlerimizi koru
manın imkânını bulmuştu. Aynı hassasiyeti Hü
kümetten bekliyoruz. Tarlalardan aldığım bâzı 
numuneleri, alâka gösterirse, Hükümete takdim 
edeceğim. 

İkinci önemli olan nokta, Sayın Tekel Ba
kanı, tütün ekimi sırasında taban yerlere tütün 
ekilmemesini ve bu gibi yerlere ekilen tütünle
rin müdahale mubayaasına tabi tutulmıyacağı-
nı radyodan ilân etmişlerdi. Spekülatör çevre
ler bu fırsattan faydalanarak Hükümetin müda
hale mubayaası yapmıyacağı yolunda propagan
da yapmak suretiyle, şimdiden tarlada mevcut 
bulunan tütünleri, adına karaborsa dediğimiz 
muameleler yolu ile, çok ucuz fiyatla müstah
silin elinden almaktadır. Eğer, Hükümet müda
hale mubayaası kararında ise bu gibi speküla
törlerin faaliyetini önlemek için şimdiden bunu 
ilân etmesinde büyük fayda mülâhaza etmekte^ 
yiz. Bunu da istirham etmekteyim. 

Üçüncü mesele, bağlarda mûtadolarak kul
lanılan kükürtün torbası şimdiye kadar 30 lira
dan yukarıya çıkmadığı halde, bir haftadan beri 
60 - 80 lira civarında karaborsada muamele 
görmektedir ve büyük spekülatör çevreler bü
yük kârlar sağlamaktadır. Bunu önlemek için 
çok âcil tedbir alması gerektiği üzerinde Hükü
meti uyarmak istiyorum. 

Dördüncü temas, etmek istediğim nokta, kü
kürtte cereyan eden bu hâdiseyi ve geçen sene 
potasda. da cereyan eden hâdiseyi gören müs
tahsil geçen yıl yine üzümün kurutulmasında 
kullanılan potasa dediğimiz hammadde, 1964 
sonuna kadar 180 - 210 kuruştan muamele gö
rürken, 1965 yılında karaborsa olmuş ve yine 
10 liraya kadar yükselmiştir. Kükürtteki duru
mu gören müstahsil yakında kullanmak duru
munda olduğu potasada da aynı spekülasyonun 
yapılacağı endişesi içindedir. înönü hükümetleri 
Zirai Donatım Kurumu eliyle bir kısım pota-
sayı satmak suretiyle spekülâsyonun önüne 
geçmekte idi. Hükümetin aynı yolda tedbir ala
rak önümüzde doğması muhtemel bulunan bu 
madde üezrindeki karaborsayı da önlemesini 
rica edeceğim. Teşekkür ederim. Saygılar suna
rım. (Ortadan, alkımlar) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
tekniker okulları öğrencilerinin yaptıkları boy
kota değinerek, bu okulların tatbikat mühendis 
okulları haline getirilmesini ve bu konuda Millî 
Eğitim Bakanının açıklama yapmasını temenni 
eden demeci 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, Türk 
teknikerleri hakkında gündem dışı konuşma is
tiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar kısa olmak 
üzere, buyurunuz. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
ve muhterem milletvekilleri, 20 Nisandan beri 
Türk basınını ve Türk kamu oyunu işgal eden 
Türk Tekniker Okulu öğrencilerinin yapmış ol
dukları boykot ve imtihana girmeme ve bâzı 
taleplerde bulunmaları üzerine gündem dışı bir 
konuşma yapmak lüzumunu hissetmiş bulun
maktayım. 

Hepimizin de malûmu olduğu üzere sanayi 
memleketlerinde ve plânlı kalkınma devresinde, 
mühendisler için olduğu gibi memleket için de, 
en lüzumlu elemanlar teknikerdir. Memleketi
mizin kalkınması plânların tatbiki her yönü ile 
çeşitli sanayi dallarında başarılı çalışma yapı
labilmesi ve plânların hedeflerine ulaşabilmesi, 
bilgili ve huzur içinde bulunan teknik eleman
larla mümkündür. Bugün bu ihtiyaçların ışığı 
altında açılmış olması lâzımgelen 28 tekniker 
okulu öğrencileri, kendilerine zamanında vâ -
dedilen ve fakat yerine getirilemiyen hakların 
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ve yetkilerin sağlanması için boykota girmiş, 
sınavlara girmemek suretiyle tedris yıllarım da 
dâvaları uğruna harcamışlardır. 

Türkiye'de mevcut 28 teknik okulu öğrenci
leri lise ve sanat enstitüsü üzerine iki senelik 
süreli bir okul olup bunların mezunlarına 
«Tekniker» denmektedir. 

Liseden sonra iki yıllık tahsil süreli tekniker
lerin elbetteki bâzı istekleri olacaktır. Lise üze
rine kurulan Tekniker Okulu her şeyi ile bir 
yüksek okul durumundadır. Bunlara teknik sa
hada gerekli yetkinin verilmesi ve malî bakım
dan da geleceğinin teminat altına alınması, de
mokratik hayatın insanlara tanıdığı en. tabiî 
haktır. Hattâ memleketimizde mühendis sıkın
tısının çekildiği gerçeği karşısında, bu ihtiyacı 
karşılamak ve tatbikat sahasında daha verimli 
eleman çalıştırmak için, kanaatimize göre tek
niker okulları üzerine kurulmuş ve halen İstan
bul ve Ankara'da tedrisat yapan iki yüksek tek
nik okulunun adını «Tatbikat tş Mühendisi 
Okulu» haline getirmek ve bunlara «Tatbikat 
mühendisi» unvanı vermek maddi ve mânevi 
bakımdan mensuplarını tatmin etmenin en mâ
kul şekli olur. 

Almanya'da bile 12 yıllık tahsil süreli teknik öğ
retim yapan okulların mezunlarma «mühendis» 
unvanı verilirken, 13 yıllık tahsil süreli memle
ketimizin tekniker okulları mezunlarına «Dip
lomalı teknisyen» demek veya tekniker olarak 
sıfat vermek acaba insafsızlık olmaz mı? Bunun 
dışında, 14 yıllık tahsil süreli yüksek teknik 
okullarının mezunlarma «Tatbikat mühendisi» 
demek hakkından fazlasını istemek şöyle dur
sun, tatmin için haklarından feragat etmiş sa
yılmak icabeder. 

Bütün Türkiye'yi tekniker okulu öğrencileri 
ile bunların binlerce ailesini çok yakından ilgi
lendiren tekniker okullarının tutum ve davra
nışları ile Hükümetin yakından ilgilenmesini ; 

temenni etmek isterim. 
Tekniker okulları açılırken verilen sözlerin 

ve ümitlerin yarı yolda kesilmesi gençlerin ce
saretlerini kırmış, boykot karan almalarına da 
müessir olmuştur. Okullar açılırken, kuruluş 
kanunları hazırlanmadan okula öğrenci alın
mış hattâ daha sonra Ankara ve İstanbul'da açı
lan yüksek tekniker okullarının kuruluş ka- ; 
nunları bile henüz ejkanlamamıştır. Şimdi yeni- i 

den kanun tasansı hazırlanmak suretiyle tek
nikerlerin iki aydan beri devam eden haklı re
aksiyonlarının cevaplandırılması yoluna gidil
mesini gerekli bir tedbir olarak kabul edemiyo
ruz. 

Hükümetten ve yetkili organlardan ricamız 
memleketimizin gerçekten ihtiyacı olan, tatbi
katta en çok fayda gördüğümüz, plânları biz
zat yerinde tatbik eden, şantiyede çalışan, iş sa
hasının başında bulunan Türk tekniker okulu 
mezunlarına gerekli haklan vermeleri en in
saflı ve hakkaniyete uygun bir durum olacağı
na inanmış bulunmaktayım. Bunun için de, bu
güne kadar sınavlara girmemek suretiyle bir 
yıllık kayıpları olan teknikerlerin haklı istekle
rini dikkate almak suretiyle, tekniker okulla
rını programı ile ele alıp, gerekiyorsa değişik
lik yapmak suretiyle, teknik öğretim veren 
yüksek dereceli okullar olarak kabul etmek için 
yapı ve sanat liseleri üzerine altı sömestre tek
niker okulundan sonra iki sömestre süreler esas 
alınmalı ve bu okuldan mezun olanlann unvanı 
da «Tatbikat mühendisi» olarak kabul edilmeli
dir. 

Kısaca bu izahattan sonra Sayın Maarif Ve
kilinden bâzı hususlann kesinlikle cevaplandı-
nlması talebinde bulunarak sözlerime son ver
mek istiyorum. 

1. Oerçek olarak tekniker okullanna ihti
yacımız var mıdır, yok mudur? 

2. İhtiyaç yoksa okullar hakkında ne dü
şünülmektedir? 

3. İhtiyaç varsa, bunların bizce haklı olan 
istekleri ele alınmak suretiyle, tekniker okulla
rının üzerine bir yıllık süre ile kurulmuş olan 
yüksek teknik okullarının mezunlarına «Tatbi
kat veya İş Mühendisi» unvanı verilmek sure
tiyle, bütün teknikerleri bu kanaldan geçirerek 
tevhidi, meselenin hal çaresi olarak düşünül
mekte inidir? 

4. Bu hakların verilmesinden sonra, 28 tek
niker okulunun yakında - gazetelerden okuyo
ruz - Ankara'ya yürüyüş yapacakları ve Meclis 
kapılannda yatmak suretiyle haklarını alacak
larını ileri sürmektedirler. Bunların bir yıllık 
senesinin kaybedilmemesi için acaba Sayın Maa
rif Vekâleti bunlara tekrar bir imtihana girme 
hakkı tanıyacak mıdır? Bu vesileyle hepinize 
hürmetler ederim. (M. P. sıralanndan alkışlar) 
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«5. — Kars Milletvekili Âdil Kurt eV in, Kars, 
Erzurum, Tunceli ve civarındaki büyük kurak
lıktan zarar görenlere dağıtılan buğdayla ilgili 
borçların affına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel; Erzurum ve 
Tunceli illerinde dağıtılan buğdaylar hakkında 
kısa bir konuşma istemişsiniz. Çok kısa olma
sını rica ediyorum. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlar; 1961 yılında Türkiye'nin genel bir ku
raklıkla karşı karşıya kaldığı hepinizin malû
mudur. Bu kuraklık hâdisesi bilhassa Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu .bölgesinin dört vilâye
tinde büyük hasara sebebolmuş ve müstahsili 
büyük zararlara sokmuştur. Kars, Erzurum, 
Ağrı ve Tunceli vilâyetleri bu kuraklıktan 
büyük zararlar 'görmüşlerdir. Bu vilâyetleri
mizde meydana 'gelen 'zarar, matbuata intikal 
.etmiş, Meclise intikal etmiş ve bunun netice
sinde zamanın Hükümeti gerekli bütün .tedbir
leri alarak bu bölgeye yemeklik buğday sev
kıyatına başlamıştır. Yalnız burada işin tu-
ıhaf olan bir ,tarafı vardır; bu bölgeler hal
kına muhtaç çiftçilere tevzi edilen buğdayların 
bir kısmı ıbâzı vatandaşlara^ hibe olarak veril-
'miş, bâzı muhtaç çiftçilere ise borçlandırılmak 
suretiyle tevzi edilmiştir. Bu, adaletsiz bir du
rum yarattığı için ve bu bölge halkı arasında 
büyük sızıltılara meydan verdiği için, zama
nın Hükümeti, (borçlandırılmak suretiyle buğ
day alan köylülerin borçlarını da müteaaddit 
kereler tehir etmiş ve o devrin Devlet Ba
kanı Saym Turhan Peyzioğlu bu kürsüden 
ifade etmiş olduğu bir beyanında, «Bu borçla
rın telhir edilmiş olduğu, Hükümetin bu borç
ları tamaımen affetmek için lüzumlu bütün 
tedbirleri alacağını ve bunun formülünün bu
lunacağını» ifade etmiş idi. 

Muhterem arkadaşlar, bu beyana rağmen, 
aradan ıgoçıen dört sene içerisinde, bunun for
mülü bulunamamış ve bugün Ziraat Bankası 
bu bölgedeki halika, muhtaç çiftçilere yaptığı 
tebligatta Haziran ayı içerisinde borçlarını 
ödeme dikleri takdirde, bu köylülerin icraya ve
rileceğini tebliğ etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Doğu gerçekten de 
mahrumiyet bölgesidir. Şimdiye kadar gel
miş geçımiş bütün Hükümetler bu bölge 'hal
kına ve bu bölgeye övey evlât gözüyle bakmış-

I tır. (Sağdan alkışlar). Doğuda yaşıyan insan
lar için Devlet, demek Jandarma ve tahsildar 
demektir. İşte, zamanın Hükümeti, bu bölge 
halkına ilk defa olarak yardım elini uzatmış 
ve bu bölgede ikıtlıktan büyük zarar gören 
vatandaşlara buğday sevkıyatı yapım ıştır. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, tevzi ('dilen 
ıbu buğdayların, biraz önce ele ifade ettiğini 

I giibi, bir kısım vatandaşlara borçlandırılmak 
I suretiyle verilmesi, bir kısım vatandaşlara 

ise hiibe olarak verilmesi büyük mağduriyetle
re yol açmıştır, ayrıca büyük bir adaletsizlik
tir. 

Bu itibarla Hükümetten ricamız şudur: 
Şimdiye kadar Mr türlü tedbiri alınmayan ve 

I formülü bulunanı']yan bu meseleyi önemle ele 
alması ve bu borçların tamamen affedilmesi 

I için lâzım/gelen tedbirlere baş vurulmasıdır. 
Hükümetten bu meseleye gerekli önemi verme-

I sini istirham ediyorum. Hepinizi hürmetle se-
I lamlarım. 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Üçüncü Demir Çelik Fabrikasının Samsun'da 

I kurulması gerektiği halde AID ve TIF A yardım-
I larının Ereğli Demir Çelik Fabrikasının geniş-
I letilmesine harcanmasının yerinde olmadığına 
I değinen demeci. 

BAŞKAN — Saym llyas Kılıç. Üçüncü J>-
mir ve Çelik fabrikaları hakkında kısa bir' 
konuşma rica etmişsiniz. Mümkün olduğu ka-

I dar kısa olmasını rica ediyorum. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Saym millet
vekilleri; gündem, dışı (konuşmamızın mevzuu, 
Hükümet programında öngörülen 3 ncü Ereğ
li Demir ve Çelik fabrikasını n yerinin tesbiti 

I hususundaki çalışmalara dairdir. 

Hepimiz biliyoruz, millet de biliyor ki, Hü-
I kümet proigraımmda 3 ncü bir Demir - Çelik 

fabrikasının kurulması öngörülmüş ve buna 
I dair hazırlıklar ilgili (bakanlıkça kurulması ica-

beden yerlerde başlamıştı. Bu meyanda, biz
ler de bu fabrikanın kendi bölgemizde gerek 
muvasalat, gerek iktisadi .-balkımdan, 'gerek 

I iptidai madde bakımından, arazi, personel ve 
I buna ımünıasil diğer işler bakımından kurul-
I masını arzu etmiştik. Bakanlıkla yaptığımız 

temasta, Bakan bu işlerin gizli olarak hazır-
I landığmı 'etütlerin açıklanmasının doğru ola-
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ııııyacağını söylemişlerdi. Bizce bu yanlış bir 
tutumdu. Bu gibi şeylerin aleniyete dökül
mesinin, herkesçe ıher mıntakada her türlü 
etüdün "yapılmasının ve bunun millet önünde 
cereyan etmesinin faydası vardı. Şimdi haber 
alıyoruz ki, bu faibrikanın her hangi .bir böl
gede, 'meselâ Sivas veya Samsun'da, şartlara 
uygun her hangi bir yerde kurulmasından vaz
geçilmiş. AID den temin edilen 125 milyon do
larlık yardımiyle bizzat Hükümet başındaki 
Saym Başbakanın ve Sanayi Bakanının müda
halesiyle Ereğli, Demir ve Çelik Fabrikasının 
tevsii istikametinde karar alınmıştır. 

Bu kararın doğruluk derecesini bilmiyor uz. 
Ama bildiğimize göre, bu maksatla emirler ve
rilmiş, etütler yapılıyor ve hattâ Amerika'dan 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının kurulma
sında büyülk yatırımlar yapmış ve bundan bü
yük fayda sağlamış olan Cooper Firmasının 
elemanları da halen Türkiye'dedir. Bu firma, 
biliyorsunuz - burada Hükümeti uyarmak isti
yorum, sonra birtakım münakaşalar açılıyor -
Amerika'dan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası
nın kurulması için gümrüksüz gelen malzeme
den yüzde otuz da komisyon 'almakta ve böyle 
göndermektedir. Ve meselâ, 2 500 dolara te
min edilen hir hadde rulmanını 12 800 dolara 
Türkiye mal etmiştir. Keza bu firma bir mo
toru 47 000 liraya Türkiye'ye mal etmiştir. 
Aynı motoru piyasa 2.1 000 lira ile .gümrükle 
Türkiye'ye solkmuştur. Bu kadar kâr temin 
edeibilen bu firma adamlarının Ereğli Demir 
ve Çeliğin tevsii dolayısiylc Türkiye'de bulun
maları ve Ibu yolda gayret sarf etmeleri kar
şısında, aylardan beri Türkiye'nin her hangi 
bir yerinde kurulacağı söylenen bu fabrika
nın, kendi bölgesinde şartları müsaidolduğu 

takdirde kurulmasını istiyen vatandaşları su
kutu hayale uğratmış ve 'memleket çapında da 
Hükümetin vermiş olduğu söze, yapmış olduğu 
programa itimadı sarsmıştır. 

Şimdi biz soruyoruz; hakikaten Ereğli De
mir - Çelik Fabrikasının tevsii düşünülmekte 
midir ve bu doğru mudur1? 

Memleketteki ağır sanayiin muayyen nok
tada konsantre edilmesinin faydası var mıdır1? 

Millî bütçeden olan bu yatırımların mem
leket sathına, millî kalkınmayı, milletçe kal
kınmayı sağlaması bakımından dağıtıl m asine, ı 
bir fayda mülâhaza etmiyorlar ımı *? 

Amerika'nın Oooper firmasının mümessille
ri halen Hükümet ile temas halin'de midirler? 

Bu fabrikanın Ereğli Demir - Çeliğin tev
sii edilmek suretiyle yapılmasında mı, yoksa 
Samsun veya her hangi bir- bölgede fabrikanın 
kurulması için - böl geçi olarak beni vasıflan
dırmayınız, dikkatli konuşuyorum - fabrikanın 
.kurulması için lâzımgelen şartlar müsaidol
duğu takdirde başka ıbir bölgede kurulması dü
şünülmüyor mıı? Ve (bizzat Sayın Başbakan bu 
fabrikanın tevsii ile ilgilenip plânım ve progra
mın değiştirilmesi için emir vermiş midir? Ve 
bu falbrika hakikaten Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikasını kuranlara verilmek suretiyle, fahiş 
fiyatlarla 've üstün bir maliyetle sağlanmış ol
duğu hakikati karşısında yine aynı firmaya 
verilmesi düşünülecek midir? Çünkü, iki sene
den beri tam randımanla faaliyete geçen Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikası halen zararla çalış
makta ve /borç taksitlerini ödiyememektedir. 

Bu hakikatler karşısında Hükümetin dü
şüncesini öğrenmek bizim için ve bu işle ilgile
nenler için her halde faydalı olacaktır. Say
gılar sunarım. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Adlî Tıp Müessesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması halikında 
kanun tasarısı (1/137). 

2. — Yeniden kurulacak vakıflara ait ka
nun teklifi (2/250). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasamızın 92 nci maddesinin 10 ncıı fıkrası 
hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonun
ca hazırlanan ve Genel Kurulun 13 . 6 . 196G 
tarihli 96 neı Birleşiminde tasvibe iktiran eden 

raporu muvacehesinde umumi gündemimizin 
tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler kıs
mında yer alan, «Yeniden kurulacak vakıf
lar hakkındaki kanun teklifi ile Adlî Tıp Mü
essesesi kanununun ıbâzı maddelerinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının» 
Cumhuriyet Senatosunda görüşme süreleri geç
miş olduğundan gerek teklif ve gerekse tasa
rı metinlerinin bugünkü tarihle Millet Mecli
since kaibul edilmiş şekliyle kanunlaşmış (ol
duğunu Genel Kurula arz ederim. 
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5. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kuruul Geçici Komisyon raporu. (1/160, 
2/141) (S. Sayısı : 105) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimize geçiyoruz. Lütfen Hükümet ve Ko
misyon yerlerini alsınlar... 

Bekçiler kanunu tasarısının 43 ncü madde
sinde kalmıştık. Bu maddeden başlıyoruz. 

Maddeyi okutuyorum. 
MADDE 42. — Görevini ifa sırasında bek

çilere karşı suç işliyenler, genel zabıta mensup
larına karşı suç işliyenler gibi ceza görürler. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler, buyurunuz. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 42 nci maddenin ikin
ci fıkrası «İîekçi teşkilâtına ait her türlü mal 
ve kıymetlerin hukukî ve cezai bakımdan Derlet 
malı hükmündedir» diye bir fıkra koymuştur. 
Bu fıkra Türk Ceza Kanununa atıf yapmış va
ziyettedir. İster 3 ncü şahıs olsun, ister bizzat 
Devlet memuru olsun, bekçi teşkilâtına aidolan, 
Devlet malı hükmünde bulunan mail ve hukukî 
kıymetleri suiistimal eder, ona karşı suç işlerse 
Türk Ceza Kanununun bu husustaki ilgili hü
kümleri ile cezalandırılır, mânasını burada şart 
koşmuş vaziyettedir. Madde yerindedir. An
cak, kabul edilmiş olan 39 ncu maddede, «Bek
çi teşkilâtına aidolup kendisine teslim edilmiş 
bulunan araç, gereç, teçhizat ve eşyayı zayi, 
tahrip ve temellük edenler veya bunları tahsis 
olundukları mahal ve maksat dışında kullanan
lar ve kullanılmasına sebebolanlar veya emir ve
renler hakkında T. C. K. nun «Devlet malları 
aleyhine işlenen suçlar hakkında uygulanan 
maddeleri uygulanır.» demektedir. Ben bu 
39 ncu maddenin müzakeresi sırasında bunun 
bir tekerrür olduğunu ve kanun tekniğine ay
kırı olduğunu söyledim. Bu o kadar aşikârdır 
İd, muhterem arkadaşlarım, bunun için delil 
getirmeye ihtiyaç yoktur. Maddeyi birkaç de

fa okuduğunuz zaman bu iki hükmün birbirinin 
tekrarından başka birşey olmadığı açıkça ortaya 
çıkacaktır. Fakat, maalesef kendisine hürmet 
duyduğum ve hukukî kanaatlerine hürmet etti
ğim bâzı kıymetli arkadaşlar buradan kalktılar, 
komisyonun açıklaması lâzımgelen bir hususta, 
komisyonun hasbi müdafiliğini yaptılar ve bu 
39 ncu maddenin 42 nci maddede mevcudolan 
hükmünü mükerreren kanunlaşmasına sebebol-
dular. 

Sayın komisyondan istirham ediyorum. Bu 
iki madde arasındaki incelik farkım bana açık
lasınlar, ben de anlıyayım ve Yüce Heyeti de 
anlamış vaziyete gelsin, aksi halde, kanunlar bu 
şekilde çıkarılırsa ileride bu kanunları tetkik 
eden hukukçular bize iyi not vermiyeceMeırlir. 

Muhterem, arkadaşlarım sayın komisyondan 
bunu hassaten açıklamasını rica eder, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyaeııoğlu. Bu
yurun. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Bur
dur) — Muhterem arkadaşlar, benden, evvel ko
nuşan arkadaşım 42 nci maddenin 2 nci bendi
nin 39 ncu madde muvacehesinde fazla oldu
ğunu ve bir tekerrürden ibaret bulunduğunu 
izah etmeye çalıştılar. Halbuki dikkatle oku
nacak olursa bunun tamamen aksidir. 

39 ncu madde; bekçilerin kullandıkları araç
ları, gereçleri kullandıkları sırada tahribettik-
leri takdirde, iyi 'kullanmadıkları takdirde veya 
vazifeleri dışında kullandıkları takdirde, tâbi 
olacakları hükümleri ifade ettiği halde; 42 nci 
maddenin ikinci bendi ise, bekçi teşkilâtına 
ait mal ve kıymetlerin hukukî ve cezai bakım
dan Devlet malı hükmünde olduğunu, yani bu
radan çalanları veyahutta bekçi teşkilâtının dı
şında bu mallara tecavüz edenleri Devlet malı 
hükmünden olarak kabul etmiş ve onlar hakkın
da hüküm sevk etmiştir. Bu itibarla tekerrür 
yoktur. Hükmün re maddenin aynen kabulü
nü istirham, ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, madde yerinde tedvin edilmiştir ve 
ilki paragraf halinde gaye ifade edilmiştir. Bi
rinci paragrafta -bilhassa, kanaatime göre- en 

— 224 — 



M. Meclisi B : m 94 . 6 . 199» O : 1 

önemli nokta, bekçiye bu kanunun 3 ncü mad
desinde 28 çeşitli görev vermekteydik. Şimdi, 
bu çeşitli görevi yaparken, bekçilere vatandaşın 
karşı koyması, suçluların karşı koyması kar
şısında kanunda bu madde ile «genel zabıta 
mensuplarına karşı suç işliyenlere» şeklinde bi
rinci paragrafta bekçinin emniyetle hizmet yap
masını sağlıyan bir maddedir. Ve bekçilerin 
en büyük şikâyeti de salâhiyetlerini kullanır
ken kanuni şekle girmesini istemekteydiler. İşte 
bu madde .bekçilerin emniyetle vazife yapması 
ve kanun çerçevesinde kolaylıkla hizmetlerini 
yapabilmesi bakımından bu madde yerinde ted
vin edilmiştir. ikinci paragrafı biraz evvel ko
nuşan hatip arkadaşımız izah ettiler, yerinde
dir. 39 neu madde ile birbirini cerhedici du
rum olmadığı sabittir. Eğer ilk muhterem ha
tip arkadaşımız her iki maddeyi, hukukçudur 
kendileri, okusa idiler, ikinci bendinde bu bek
çilerin üzerine verilen silâh ve gereçlerin kay
bolduğu takdirde âmme -dâvasının açılabilmesi 
/bakımından bu madde yerinde tedvin edilmiştir. 
Maddenin aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — 42 nei madde hakkında baş
ka söz istiyen olmadığından değiştirme öner
gesini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
42 nei maddenin son fıkrası 39 ncu madde ile 

mükerrerdir. Çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon şimdi okuttuğum 

önergeye katılmıyor, önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. Mad
deyi tekrar okutuyorum. 

(Madde 42 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

BEŞÎCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
MADDE 43. — Bekçi teşkilâtı mensupları 

hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 

hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 tarihli 
Kanuna göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 
506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam 
eder. 

BAŞKAN — Sayın Niha't Diler? 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Vazgeçiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Diler vaz geçtiler. Sa

yın Boyacıoğlu? 
ÎSMAÎL HAKKI BOYACIOĞLU (Bur

dur) — Vaz geçtim efendim. 
BAŞKAN —- Sayın Boyacıoğlu vaz geçtiler. 

Buyurun Sayın Hasan Ünlü. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Efen

dim benim daha önce istediğim sözüm var, ya
zılı müracatım var. 

BAŞKAN — 44 ncü maddedeydi zanneder
sem. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — 43 ncü 
madde üzerinde idi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, şimdi haber
dar oldum, sizi kaydettim efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 43 ncü maddede «Bekçi 
teşkilâtı mensupları hakkında 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır ve 
29 Nisan 1330 tarihli Kanuna göre çalıştırılan 
bekçiler hakkında da 506 sayılı Kanunla tanın
mış hak devam eder» deniyor. 

Şimdi, bu maddenin bekçi teşkilâtı mensup
ları hakkındaki anlamı üzerinde durmak isti
yorum. 

Bekçi teşkilâtı mensupları denilince, aynı 
kanunun birinci maddesinde «Teşkilâtı bekçi 
ve bekçi adayından teşekkül eder» deniliyor. 
Şimdi burada bekçi teşkilâtı mensupları deni
lince, sadece bekçi teşkilâtı mensupları bekçi 
ve bekçi adayından mı ibarettir, yoksa bu bek
çi hizmetini gören tahsildar ve memur da bu 
teşkilât mensuplarına dâhil midir, değil midir? 
Sayın Komisyon bu hususu açıklarlarsa iyi ola
caktır. Çünkü bekçi teşkilâtı hizmetini gören 
bugün tahsildarlar vardır, memurlar vardır. 
Kanunun hükümlerine göre, «Bekçilere parayı 
toplıyamazlar ve aynı zamanda büroda çalıştı-
rılamıyor» şeklinde hükümler vardır. Bu anda, 
yani bu kanunun yürürlüğe gireceği ana ka
dar, bugün bekçi teşkilâtında çalışon bu me
mur ve tahsildarlar da bu mensupların içinde 
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midir, değil midir anlaşılması lâzımdır. Değil
se bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde bun
lar hakkında ne düşünülüyor? Tasarıda böyle 
bir hüküm yoktur, olmadığına göre komisyon 
bu hususu Yüce Meclisin huzurunda açıklarsa 
bu tereddüt ortadan kalkmış olacaktır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Kemal Nebioğlu, buyu
runuz efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısının 
önemli maddelerinden birisi de 43 ncü madde
dir. 43 ncü maddede «Bekçi teşkilâtına bağlı 
çalışacak kişilerin 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa tâbi tutulacakları» ifade 
edilmektedir. Bu suretle, bekçi teşkilâtı men-
sopları gerçekten ileri bir kuruluş olan Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tâbi olmakla sosyal gü
venlik hakları sağlanmış olacaktır. 

Yurdumuzda çalışanlar, öncelikle günlük 
nafakalarını temin edebilmek endişesi içinde
dirler. Günlük nafakasını temin edebilen, sağ-
lıyabilen çalışanlar ise ondan sonra istikbal en
dişesi içindedirler. Günlük nafakasını sağlıya-
bilen çalışanlar, ikinci derecede istikballerini 
garanti altında bulundurma çabası içindedir! en. 
Malûm olduğu üzere, kanun tasarısının kabul 
edilmiş bulunan 16 ncı maddesi, «Bekçilerin 60 
yaşma kadar çalışabileceğini ifade etmekte idi. 
Yüce Meclisin huzuruna çıkıp, 16 ncı madde 
konusunda ifade ettiğim hususlara tekrar av
det etmek mecburiyetindeyim. 

506 sayıl Sosyal Sigortalar Kanunu bekçi 
teşkilâtı mensupları için gerçekten güvenlik 
haklarını sağlamakta ise de, 16 ncı maddedeki 
«çalıştırılabilir» kaydı ile bekçilerin istikballe
rinde, emeklilik haklarının ortadan kalkması 
mevzuubahsolabilmektedir. 

Yüce Meclisin huzurunda 16 ncı madde ile 
ilgili görüşlerimi arz ederken, her hangi bir 
bekçi, 60 yaşını doldurmadan çıkarıldığı tak
dirde, 50 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
60 ncı maddesinin (A) fıkrası, (a) bendi 
gereğince emeklilik hakkından yoksun olacak
larını ifade etmiştim. 5Ö6 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 60 ncı maddesinin 
(A) fıkrasının (a) bendi, «Bir çalışanın 
emeklilik hakkına kavuşabilmesi için 60 ya
şını doldurması gerekir» şartını aramak
tadır. Gerçi kanunda ayrıca 60 yaşından evvel 

çalışanııyacak kadar malûl olanlar için ayrıca 
hüküm, varsa da, 16 ncı maddede zikredilen 
«Çalıştırılabilir» kaydı hiç şüphesiz «Çalıştırı
lamaz» ifadesini do taşıdığı için, iş gücünü 
yeteri kadar kaybetmediği halde pekala bir 
bekçi işinden çıkarılabilir ve emeklilik hakkı
na sahip olmıyabilir. 

Müsaade ededseniz 60 ncı maddeyi okumak 
isterim: 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 
MADDE 60. —-
A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek 

için, sigortalının; 
a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını dol

durmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
e) En az 5 000 gün mâllûllük, yaşlılık ve 

ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır. 
B) Yukarıki (b) ve (e) bencilerinde yazılı 

şartlardan birini veya her ikisini yerine getir
memiş olmakla beraber, sigortalılık süresi 15 - 34 
yıl olan ve her yıl için ortalama olarak en az 
150 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık 
aylığı bağlanır. «60 ncı maddede açıklıkla ge
rekli şartları yerine getirmiyeıı ve 60 yaşını 
doldurmamış bulunan her hangi bir çalışanın, 
şayet diğer fıkralarda mevzubahsedilen husus
lar yoksa, emekliye şevki mümkün değildir. 
Bu suretle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu bekçi teşkilâtı mensuplarını uygu
landığı vakit hastalık, analık, malûllük, iş ka
zaları sigortalarından istifade edebilecek, fakat 
gerçekten mevcut 16 ncı madde dolayısiyle 
emeklilik hakkından yarar! anaraıyacaktır. Hal
buki maddeye bir fıkra eklenmek suretiyle, 
hakikaten bekçilere sağlanması düşünülen 506 
sayılı Kanunun emeklilik konusundaki hüküm
leri pekâlâ yerine getirilebilir, bu da şayet 
16 cı maddenin yeniden müzakere edilmesi ko
misyonca düşünülmemekte ve Yüce Meclise ge
tirilmesi akla gelmemekte ise 43 ncü maddeye 
bir fıkra ilâvesi ile, «Şayet 60 yaşından evvel 
işten çıkarılacak bekçi olacak ise, bunlara 50(> 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin büyük (A) 
fıkrasının küçük a bendi uygulanmıyaeaktır.» 
diye bir fıkra ilâvesi suretiyle, hakikaten gele
cek bakımından iyi garantiler altında buluna
cak bekçilerin emeklilik yönünden de ihtiyar
lıkları garanti altına alınmış olacaktır. 
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16 ncı madde üzerindeki fikirlerimi görüş
melerimde arz etmiştim. 59 yaşındaki bir bekçi 
60 yaşmı doldurmadığı için, pekâlâ uzun hiz
met süresine rağmen, emeklilik aylığından, öde
neğinden istifade edemiyecek, bu haklardan 
yoksun kalacaktır. 16 ncı madde üzerinde ileri 
sürmüş olduğum hususlarda komisyonun sayın 
sözcüsü 16 ncı madde görüşülürken ileıi sür
müş olduğum bu iddialara cevap vermek lüzu
munu duymamıştı. Üzülerek, ifade edeyim ki, 
bu-elle tutulacak bir meseledir. 12 bine yakla
şan bekçi veya bekçi mensuplarını ilgilendiren 
ve bunların istikballerini garanti altına alınma
sı ile ilgili bir maddedir. Orada fırsat kaç 
mıştır, gözden kaçmış olabilir. Fakat burada 
imkân dahilindedir, bir fıkra eklenmesinde za-
rurpt vardır. Yoksa ayrı bir kanun teklifi ver
mek suretiyle mesele yine Yüce Heyetinize 
gelecektir, bu yola gidilmemelidir. Vermiş ol
duğum tadil teklifini kabul buyurursanız, bü
yük haksızlık telâfi edilmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hamdi Orhon. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu maddede mi efendim ? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) - Muhterem 
arkadaşlar; bu 43 ncü maddenin getirdiği hu
susiyetler üzerinde birkaç kelime söyliyerek 
Yüce Meclise hizmet etmek isterim 

Bir defa, bunun malî portesi geniştir. İşçi, 
işveren özel idaredir. İşçiden kesilecek iştirak 
hissesi -'belki nis'bette bir ufak hatam olabilir-
7 dir. Bekçi parası fonundan kesilecek olan 
% 11 dir. Yani % 18 ediyor. Emeklilik memur-
lardaki gibi 6 - 6 değildir. Ben bunları hesaJbet-
tim. Aşağı - yukarı bunun malî portesi 10 - 15 
milyon liradır. 

©unu böylece Yüksek Meclise arz ettikten 
sonra bir nokta kalıyor, ikinci fıkrada. Bunu 
bilhassa Komisyon Sözcüsü arkadaş Yüce Mec
lise arz ederse endişeler dağılır. Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'i olacağına göre, ge
çici 1 nci maddede intibakları yapılacak eski bek
çilerin İşçi Sigortaları bünyesine alındığı za
man, yekûnu milyonları tutan Sosyal Sigorta
lar primini kim verecektir? Belki birbuçuk, bel
ki iki milyon lira ben tamam olarak hesa'betme-
dim. Bunu kim ödiyecektir? Aşağı - yukarı 7 - 8 

aydan beri hizmet içinde bulunup, bâzı malî 
tedbirlerle hizmetleri yürütülen 10 ilâ 16 bin 
bekçinin zaten aldıkları para azdır. Bunlardan 
% 7 şer keserek o 7 - 8 aylığın geri alınmasına 
kalktınız mı bunların elinde bir şey kalmaz. 
Bu bir. 

Bunun karşılığını patron durumunda olan 
ek bütçe sahibi özel idare ödemiye kalkarsa pa
rayı nereden bulacak? Bunun aydınlanması lâ
zımdır. Eğer, şimdiye kadar 506 sayılı Kanu
nun bünyesine girerek İşçi Sigortaları bedeli 
karşılığında kesip sandığa yatırılıyorsa mesele 
yok. Şayet yatırılamıyorsa, ortada bir - iki 
milyon lira vardır. Bunu komisyonun geniş öl
çüde izah etmesi icabeder. 

Çıkar yol, eğer böyle bir malî külfet yoksa 
mesele yok. Varsa, o zaman, bu kanunun meri
yet tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar pri
mi yürür, diye kesip atmak lâzımdır. 

İkinci nokta; Yüce Meclis bekçilerin vazife
lerini tesbit etmiş bulunmaktadır. Şunu kabul 
etmek icabeder ki, zannediyorum Emniyet İşle
ri Genel Müdürlüğü olarak, vilâyetler olarak 
ve nihayet topyekûn Dahiliye Vekâleti olarak, 
bekçilerin özelliklerine taallûk eden hizmetleri 
yürütecek ortada bir büro yoktur. Tahsilatı 
özel idare yapacaktır, malî kuyudatını özel ida
re tutacaktır. Ama bekçilerin zatî muamelâtına 
taallûk eden hizmetler var, sicilleri vardır. Bü
ro muamelâtı var. İşçi Sigortaları muamelâtını 
tanzim edecek büro lâzım. Bunları kim yürüte
cek? Bunlar açıktadır. Yarın eğer ben burada 
bulabildim tabiî hükmünü. Buna da bir çare 
bulamazsanız, yarın İçişleri Bakanlığı ve onun 
bütün kolları bu hizmetleri yürütecek adam bu-
lamıyacaktır. Özel idareler haklı olarak diye
cektir ki, «Ganim anladık, bize bu kadar mu
azzam hizmeti yüklediniz, tahsilatını ben yapı
yorum, benim bütçemdir, başkasına el sürdür
mem. Muhasebe hizmetlerini ben görüyorum 
ama, bekçilerin zatî muamelâtına taallûk eden 
hizmetleri gördürmek için ben tutup da bütçe
me para koyabilir miyim? Hem bana bir hiz
met veriyorsun, hem de benim zaten kaynağı 
kıt olan bütçeme birtakım bekçi bürolarının, 
bekçilerin zatî muamelâtını yürütecek, bekçi sı
fatını haiz insanları kullanma külfetini özel 
idareye yüklemek istiyeceksiniz. Ben bunu ya-
pamıyacağım.» diyerek, özel idareler, yani vi-
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lâyetler feryadedec ektir. Bilhassa bunların ba
şında büyük vilâyetler gelir. i 

Ben çare olarak şöyle Mr şey düşüldüm, ! 
Yüce Meclis tasvip buyurarsa bir möşkülün ; 

ınalli sadedinde. 
Şimdi, bu 43 ncü maddede kimlerin Sosyal 

Sigortaya dâhil olduğu sarih değildir. Ben bu
na vuzuh vererek idarenin de müşkülünü, bu
nun içinde halletmek imkânını aradım, şöyle 
bir tadil düşündüm. Kimler bu 506 sayılı Ka
nuna tabidir? Vasıf saydım. Çünkü, geçen ko
nuşmalarda bâzı kararlar alınırken, «Canım, 
bekçi adayları ne olacak, bekçibaşı ne olacak T» 
dendiği zaman, bunu ifade etmek imkânını bu- ) 
lamamıştım. Sıfatı asli bekçiliktir. Bekçi adayı, i 
bekçibaşı bunlar birer unvandır. Ama, bu fık
ranın içerisinde bunu saymak suretiyle, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kimlerin 1 
faydalanacağı veya kimlerin bu işin içine gire
ceğini tasrih edersek bu müşkülât halledilir ka
naatindeyim. 

43 ııcü maddeyi şöyle düşüaadüm : «Bekçi 
adayı, befcçSbaşısı ve befcçi hizmetlerini düzenli-
yeeık büro elemanları 506 sayıh Sosyal Sigorta
lar Kamumı-Kidan faydaJIamrlar» diyerek, idare
nin mmşMilüne bar istikamet vertaasek, bir Mifea-
met vererek bunların müşkülünü halletmek ve I 
bu maddeye 506 sayıh Sosyal Sigortala-rdan fay-
'dakaaıcak bekçilerin stat larım tâyin suretiyle 
datha vwuftılu bir bale geıtirmeyi arzu ettim. Öner-
gurcıi tafedim edeceğim, Komisyon iştirak buyu
rur, Yüee Meclis de taarvabederse iyi bir hizmet 
olur kaısaaf indeyim. I 

Yalnız işin (başımda da arz etttîm, 'bu kanu
nun son fıkra's-ını da eMedfe. Ama eğer şimdi'-
ye kadar İşçi Sigortaları primlerini eski bekçiler 
ödem'GtR îştse o fıkranın çıfaaritonası lâzımdır. Bu
nu bekçilerimiz ödiyeHaezler. Sosyal Sigortalar 
Kanunu "fcra karaunun neşri tarihiiadem itibaren* I 
tatfoik edilebilir. Çünkü iki rnüyoşa lirayı yahat I 
daha fa&la bir parayı Ödiyecek ne bekçimiz var- I 
dır, ne d*e özel idaremiz vardır, sayıgılar. I 

BAŞKAN — Saym Kaya ö'zde-mir, bayurun. I 
KAYA ÖZDEMİR (îötanbul) — Muhterem 

Basgkafn, değerli milîetrv^üleri; ibu tassannııı 16 I 
ncı maddesi Yüce Mecliste g'örüşüîürkeaı bâr en- I 
dişemi Yüik&ek Meclisıe ons etmiş ve 60 yaşına ka- I 
dar çalıştırılmak roeöburiye^inde fealata bekçi va- I 
tandaşlarımizm, çoğu haHde emeklilik aybğmdan, I 
yaşlılık aylığımdan yararlanmak imkânını bula- 1 
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'mıyacakiaraını ifade eftzmdştâmsu 16 ncı maıMenin 
tadili o zaman, takririmizi zamanında yetiştire-
mediğîm&z içdın ve Kooniöıyoaa da üıtafaıt barınma
dığı için mümkün olamadı. Ancak, 48 ncü madde, 
fbu bü/haslsa bekçi vatandaşlarımızın yaşlılık ay
lığından yararlanmaları için 506 sıayıh Kaınun'a 
sîtıf yapssafeta ve ©aıl&n 60 yaşına kadar Sosyal 
(Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (A) 
fıkrasının (a) bendi gereğince çalışma mecbu
riyetimde bırakmaktadır. 60 yaşına kadar her 
gece 12 saat mesai görecek olan vatandaşımızın 
çalışaımıyacağını ve netice itibariyle de kendileri
nin bu emeMilik haödarcndan MMîade <edemâye-
ceMerini Komisyonun» kabul buyurması iktiza 
eder. 

Uzun yıllar si'gorta mevzuatının taitbikatın-
da bu sigorta mevzuatıından istifade eden bir va
tandaş sıfatiyie bulunduğum için, Yüce Komis
yonun takdirine bir hususu Büyük Meclisin önün
de arz etimek istiyorum. Onlar eğer 60 yaşını 
'baz olarak kabul edecek ve emekliliğe ayrılmada 
mutlaka 60 yaşına kadar bekçi vatandaşlarımızı 
çalıştırmak istiyeceklerse, bundan geniş ölçüde 
istifade edecek bekçi vatandaşımız bulunımıyacafc-
tur. Ben hem çaflri'şaın ve hem hizmet gören bek
çi vaitandaşlarıımıızı da mutazarrır etm'iyecek ve 
onları da Sosyal Sigortalar Kanunundan fayda
lanacak bir şekilde formüle edebiten bir önerge 
hazırlayıp Yüce Başkanlığa takdim ettim. Tah
min ediyorum ki, gerek Komisyon, gerekse Meclis 
Mfalt buyurur ve bekçi vatandaşlarımız bu 
karramrn nıüzakeretsi sırasında yaşlılık aylığın-
da<n yarart anamı yacakmış gübi bir durumla karşı 
karşıya ıgetirmemiş oluruz. Ben 16 mcı madde 
müzakere edilirken de endişemi izhar etlmiştim, 
şimdi de ayna endişeyi taşıyorum. Onun için 
önergeme iltifat etmenizi rica ediyorum. Bu 
maksatla söz aldım. Teşekkür eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
B A S I ! (Burdur) — Komisyon adına söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi mi konuşursunuz, yoksa 
mmm mı konulacaksınız? 

SEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Şimdi verirseniz memnun 
olurum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırbaşiı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİKKIR-

BAŞLI (Burdur) — Pek muhterem arkadaşla
rım, bekçi teşkilâtının Sosyal Silogrltalar Kaaıunu-
na tabi tutulmam münasebetiyle, dalha evvel ko
nuşmuş olan hatip arkadaşlarımızın bu hususta-
iki tereddütlerini izale etmek bakımından, Komis
yon olarak aşağıdaki açıklamayı uygun bulduk. 

Berveçihipeşiın şunu arz edelim ki, halihazır 
kanunun çıkmasından evvel, tatbikat, 1,5 seneyi 
mütecaviz zamandan beri, bekçi teşkilâtı sosyal si
gortalara tabi tutulmuştur. 

506 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci 
fıkrası şöyle demektedir : (Sigortalı sayılanlar) 
bağlığınım ikinci fıkrası, «Çarşı ve mahalle bekçi
leri bu kanun hükümlerine tabidirler.» Görü
yorsunuz ki, tatbikatta doğabâlecek .aksaklıklardan 
mütevellit tereddütlerimize bu noMadan hiçbir 
maıhal yoktur. 

Bir arkadaşımız bekçi teşkilâtının içerisine ne
lerin dâhil olduğunu sûrdular, haklı bir endişeyi 
de belirtiler. Komilsyon olaırak şunu ifade edelilm 
ki, «bekçi teşkilâtı mensupları» tâbirinin içinde, 
bekçiler, bekçi adayları ve intubak madiiesi ola
rak belirtilmiş bulunan birimc'i geçici maddede. 
(halihazırda bunların tahsildarları vardır, hali-
baaiîrda muhasipleri vardır. Bu intibak maddesi 
ile bunlar aynı görevlere, aşağı - yukarı, hak
ları muhtel olmamak, kayıt ve şartı ile, intibak 
ettirileceklerdir. Bu bakımdan da endişeyi mu
cip bir hal mevcut değildir. 

Sosyal Sigortalar Kanununun yaş madde
siyle alâkalı bulunan hususa değinen arkada
şıma da şunu söylemek isterim ki, buradaki 60 
yaş tâbiri içinde, 60 yaşını doldurmuş olanlar 
şeklîyle tatbikat da devam etmekte olduğunu 
ve miisal olarak da, Personel Kanununun 44 ncü 
maddesinde belirtildiği üzere, bu suretle Dev
let memuru 45 yaşından evvel emekliye çıkarı
lamaz, 65 yaşından sonra da çalıştırılamaz» ka
yıtlarına paralel bir anlayış içerisinde 60 yaş 
tâbirini koymuş bulunduğumuzu ve bunun bu 
şekilde anlaşılması lâzımgeldiğini, son ola
rak kamuşan arkadaşımızın eğer 60 yaş 
kabul ettiğimiz takdirde, birçok bekçi va
tandaşlarımızın haklarının muhtel olacağı
nı ve Sosyal Sigortalar Kanununun mad-
det mahsıısasına paralel bir durum yaratıl
madığı hususundaki beyanlarına da şu cevabı 

vermek isteriz : Yaptığımız tetkikat, sonunda, 
bilâkis 60 yaşı dahi kâfi bulmıyan ve 60 yaşı 
kabul ettiğimiz takdirde dahi en az bir, iki bin 
vatandaşımızın bunun dışında kalabileceğini ve 
endişe etmekte olduklarını hali hazırda da Yük
sek Meclise bu hususta telgraf çektiklerini de 
ifade etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kesit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Ama mü

zakereler bitmeden soru olamaz efendim. 
Müzakereler bitsin de ondan sonra sual sorabi
lirsiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Diğer arka
daşların iddialarına cevap verilmedi gibi geli
yor bendenize. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
müzakereler bitsin madde üzerinde, o vakit so
ru sorabilirsiniz. 

Siz konuşmaktan vaz mı geçiyorsunuz efen
dim? 

REŞİT ÜLKER. (İstanbul) — Hayıar, vazgeç
miyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz o halde, konuşu
nuz. Ondan sonra sorularınızı sorarsınız. , 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-' 
kadaşlar, benden evvel konuşan hatipler gayet 
önemli bir noktaya temas ettiler : 43 ncü mad
deye göre halen ikinci maddeye göre, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine ithal 
edilmiş bir fıkraya göre, «Bekçiler Sosyal Si
gortalar Kanununa tabidirler» hükmü buraya 
esas hüküm olarak getirilmektedir «Bekçi teş
kilâtı mensupları hakkında 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır ve 
29 Nisan 1330 tarihli Kanuna göre çalıştırılan 
bekçiler hakkında da 506 sayılı Kanunla tanın
mış hakları devam eder.» 

Şimdi arkadaşlarımız temas ettiler. Bekçinin 
yaşı, 16 ncı maddeye göre, «Çarşı ve mahalle 
bekçileri, 60 yaşına kadar çalıştırılabilir. «Ça
lıştırılabilir kaydı var. Şimdi bir bekçiyi 59 
yaşında çalışıtırmıyabiliriz.» Çalıştırılabilir 
hükmünden dolayı buna hakkımız var, 59 ya
şında bekçi çakşmıyacak diyoruz. Sosyal Si
gortalar Kanununun 60 ncı maddesi hükmüne 
görer yaşlılık aylığından yararlanma şartla-
r.< açık. Yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için 
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sigortalının kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını 
doldurmuş olması lâzım. Demek k r bundan is
tifade edilmiyor. Eğer sual sorma imkânı ol
saydı bunun cevabını belki alacaktık ve konuşmı-
yacaktık. Bu nokta açıkta kalıyor. Bu nok
tayı kapatacak hüküm nedir? Yani, bu 59 ya
şında işinden uzaklaştırılmış olan bu insanla
rın hakkını neden kabul etmiyoruz? Ya bunun 
mantıkî bir sebebi vardır, şu şu sebeplerden do
layı biz bunlara hak tanıyamayız demek haksız
dır. Madem ki çalıştırmıyoruz, bunlara hak 
vermemek lâzımdır demeliyiz. Bu olmayınca 
başka bir müesseseyi getirmek lâzımdır. 

Şimdi burada yine sakatlığı göstermek isti
yorum : Eğer biz bunları Devlete bağlamış ol
saydık, Merkezî Hükümet Teşkilâtı raporunda
ki Devlet bütçesinden 250 bin lira verilerek 
Plânlamanın isteği üzerine, Bakanlar Kurulu
nun kararı ile yaptırılan ve dünkü gazetelerde 
bu idari reform için yaptırılan rapora göre İs
tanbul'daki nahiye müdürlerinin (Bucak mü
dürlerinin) kaldırılması İçişleri Bakanlığınca 
uygun görüldüğü beyan edilen rapordaki gibi, 
Devlet bütçesine bağlıyabilseydik bu bekçi va
tandaşları böylece ortada bırakmayacaktık. Dev
let memurları gibi Devlet Personeli Kanunun
daki teminatın içine sokmuş olacaktık. Şimdi 
ne kuş, ne do deve. İstediğimiz zaman işçi di
yeceğiz çünkü sosyal sigortalara bağlıdır, iste
diğimiz zaman da memur diyeceğiz. Önüne 
gelen bir tokat vuracak, işçi diye vuracak, me
mur diye vuracak. Bu olamaz arkadaşlarım. 
İşte burada yine bu birbirine karışık çıkılmaz 

hükümlerin içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu : 

ııun cevabının verilmesi lâzımdır. Yoksa pek çok 
bekçi mağdur olacaktır. Tıpkı 5439 sayılı Emek
lilik Kanununun B fıkrası gibi, bekçi titreye
cek, âmiri 59 yaşında kendisini atar mı atmaz 
mı? Tir tir titreyecek. Yani özel bir hüküm 
olacak bir tazyik vasıtası olacak; «Dikkat et 
Mehmet efendi 59 yakındasın, bir «Çalışamaz» 
şerhi verirsek hiç beş para almadan sokakta 
kalırsın.» Ben öyle anlıyorum. Yanlış anlı
yorsam bunu Sayın Komisyonun açklıyarak dü
zeltmesi lâzımgelir. Saygılarımla. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) —Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi altı arkadaşı

mız konuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi 
vardır... 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — İlk ben 

söyledim Sayın Başkan, ben müracaat ettim. 
BAŞKAN — Ben daha evvel onu işittim. İs

terseniz birbirinize devredersiniz, bence fark 
etmez. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Ama bu 
haksızlık. Ben istemiştim. 

BAŞKAN — Benim, için fark etmez. Ben 
evvelâ onu işittim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
43 ncü madde üzerinde yeteri kadar görüşül

müştür. Yeterliğine karar verilmesini arz ve 
talebederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın llhami Ertem, buyurunuz efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu madde hakkındaki konuşmalar 
kâfi derecede meseleleri ortaya çıkarmamıştır. 
Çünkü, arkadaşlarımız bilhassa Sayın Kaya Öz-
demir arkadaşımızın konuşma ve verdiği öner
ge ile Sayın Komisyon sözcüsünün verdiği öner
ge arasında irtibat kâfi derecede kurulama
mıştır. 

Sayın Kaya Özdcmir arkadaşımız derler ki, 
bu kanunun 16 ncı maddesi ile bekçilerin istih
dam haddi 60 yaşıdır. Fakat Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesi der ki/ bir kimsenin 
yaşlılık aylığı alabilmesi için yaşının 60 ı bul
ması lâzımdır. Halbuki, bekçilik çok yorucu 
bir hizmettir. Bu tarzda yaşlılık aylığı alabil
meyi 16 ncı madde ile 60 yaşını bağlıyacak olur
sak bekçi olanlar bundan mağdur olacaklardır. 
Bu yaşın aşağı düşürülmesi halinde ise bir se
neden beri sosyal sigortalardan faydalanmış 
olup yaşı 52 civarında olan, 54 civarında olan 
bekçilerimiz ise bu yaş düşmesi halinden mağ
dur olacaklardır. Onlar yaşlılık aidatından fay
dalanamayacaklardır. 

Binaenaleyh müsaade buyurun, bu iki görü
şü daha açıkça konuşalım, ne bugünkü bekçi-
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lerden yaşlı olanları yaş düşürmek suretiyle 
bir mağduriyete uğrasmlar, ne de daima çalı
şacak olan bekçiler 60 yaşını esas tutarak yo
rucu hizmetleri ilerdeki halde, altmış yaşını 
doldurmadıkları için emekliye ayrılmak im
kanından mahrum kalmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Ertem zatıâliniz, esas 
hakkında konuşuyorsunuz. 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Sayın Baş
kanım, arz etmek istediğim şudur ki, bu mad
de hakkında verilen önergelerle Komisyon ara
sında fikir intibakı olamamıştır. Ne söylenmek 
istendiği, neyin müdafaa edilmek istendiği bel
li olmamıştır. Çile çekmiş yıllarca hizmet et
miş bekçilerin mağduriyetini de önlemek, mes-
leke yeni giren bekçilere de bir külfet doğur
mamak için madde üzerinde konuşmalar de
vam etmelidir. Hürmetlerimle. , 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlar, yeterlik 
önergesini okutup oylarınıza iarz edeceğim. 

(Aydın Millet vekili Nah.it Menteşe'nin öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yeterlik 'önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. (Orta sıradan 
kabul edilmedi sesleri) 'Tekrar sayalım efen
dim. Mademki itimat buyurmuyorsunuz. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 26 kabul reyine kar
şı 18 ret vardır, önerge kabul edilmiştir. 

Tadil önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
43 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Hamdi Orhan 

Madde 43. — Bekçi adayı bekçi, bekçibaşı 
ve bekçi hizmetlerini düzenliyecek büro elema
nı için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hü
kümleri uygulanır. 29 Nisan 1339 tarihli kanu
na 'göre çalıştırılan bekçiler hakkında da ı506 
sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam eder. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 43 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim., 

İstanbul 
Kaya özde mir 

Madde 43, — Bekçi teşkilâtı mensupları hak
kında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hü
kümleri uygulanır. 29 Nisan 1330 tarihli kanu
na göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 506 
s'ayılı Kanun ile tanınmış haklar devam eder. 
Bekçilerin yaşlılık aylığından yararlanabilme
si için (506) sayılı Kanunun 60 ncı mıaddesine 
(A) fıkrası (a) bendinde belirtilen 60 yaş işar* 
ti aranmaz. Bekçiler 55 yaşını doldurmuş ol
mak şartiyle emekliliğe ayrılabilirler. 

Başkanlığa 
43 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâve 

edilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

«Bekçi teşkilâtı mensupları hakkında 506 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin (A) fıkrası
nın (e) bendinde -araman şartlar aranmaz.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
43 ncü madden'in aşağıda yazılı şekilde tadil 

edilerek kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Madde 43. — Bu kanıma göre tâyin olunan 
bekçi teşkilâtı 'mensupları hakkında 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygula
nır. 29 Nisan 1330 tarihli kanuna göre çalıştırı
lan bekçiler hakkında da 506 sayılı Kanun ile 
tanınmış haklar devam eder. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Efendim, öner
gem hakkında izahat vereceğim. 

BAŞKAN — önergenizi oylıyacağımız z'a-
man izahat verirsiniz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — önergemi izah 
etmem lâzım. 

BAŞKAN — Önergeniz okunduğu zaman 
izahat talebedebilirsiniz efendim. Müsaade bu
yurun. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 43 ncü 'maddesine aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

'Nevşehir İstanbul 
Ali Baran Numanoğlu Reşit Ülker 
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Ek Fıkra : 
Bıı kanunun 16 ncı maddesine uyularak 

60 yaşından evvel 'çalışmadan uzaklaştırılan
lar hakkında 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Ka
nununun 80 neı maddesinin (A/a) ifoendi uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri tekrar aykı
rılık sırasiyle okutup oylarınıza sunacağım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — önergeler ay
nı mahiyette. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olanlar bir oku
nur efendim. 

(Tra'bzon Milletvekili Hamdi Orhon'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iltihak edi
yor mu ? 

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

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak 
etmektedir, önergeyi kabul edenler... Etımiyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

(İstanbul Milletvekili Kaya özdemir'in öner
gesi tekrar okundu)1 

K E M A I J NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Bizim 
takririmiz okunmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen takrirler okunurken 
dikkat 'buyurunuz, okunuyor, dikkat 'buyurmu-
yorsunuz. 

(Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğ-
lu ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu iki 
önergeye komisyon katılıyor mu 1 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Bizim 
önergemiz okunmadı, aynı 'mahiyettedir Sayın 
Başkan. 

(Tekirdağ Milletvekili Keırial Nebioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu da aynı m'ahiyettedir. Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu üç önerge aynı mahiyette
dir, komisyon katılmıyor. Bu üç önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etauyem
ler... önergeler kabul edilmemiştir. 

(Tunceli Milletvekili HasanÜnlü'nün öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, izahat ve
recektiniz. 

HASAN ÜNLÜ (Tünedi) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben önergemi fen kanuaıtta sadeee 
bekçilerin tâyini ve aynı aamıanda. bekçilerin 
de bekçilik hizmetinde çalıştırılması hususun-
ki hükümleri mevcu dolduğunu ve bugün bekçi 
hizmetinde çalıştırılan memurlar ve tahsildar
lar hakkında her hangi 'bir hüküm mevcudol-
madığı sebebiyle, bir önerge vermiş bulunmak
tayım. Şimdi 'arkadaşlarımızdan Hamdı Orhon 
Bey bugün bekçi teşkilâtında çalıştırılan me
mur ve aynı zamanda tahsildarlar hakkında bir 
önerge verdi, bu önerge Yüce Meclis tarafın
dan kabul edildi. Ben de bu sebeple önergemi 
geri almak mecburiyetinde kaldım. Beni tatmin 
eder bir durum ortaya konuldu. Bu 'anda öner
gemi geri alacağım. Hürmetlerimle. 

BA ŞKAN — G eri verilmiştir. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyoraan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; usul hakkın

da. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi muhte

rem arkadaşlarım, Riyaset önergelerin oylan
masında usulü bir hataya düşmüştür. 43 ncü 
madde üzerinde önce Hamdi Orhon Beyin bir 
önergesi Meclisçe itibar görmüştür. Ondan son
ra Riyaset Komisyona Meclisin itibar ettiği bu 
önergeye fi]hal katılıp katılmadığını sorma
mıştır. Sonra Kaya özdemir ve üç arkadaşımı
zın önergesi itibar görmüştür. Ona da komis
yonun filhal katılıp katılmadığBiı sormamıştır. 

; Tekrar önergeler onaylanmıştır. 
Şimdi Meclis, bir madde üzer%dle' S - 6 - 7 

tane önergeye katılmıştır ve bu bir çıkmaza 
i girmiştir. Yapılacak şey; 'bir madde üzerinde 
; foir önergeye Meclis itibar ediyorsa iSayın Riya-
i setin filhal katılıp katılmadığını komisyona 
I sorması, komisyon katılmıyorum derse diğer 
i takrirlerle beraber maddeyi geri 'alması ve Mec-
* lisin temayülüne uygun hale getirmesi iktiza 
I eder. Riyaset hunu sağlamalıdır. Komisyon filhal 
l katılmıyorum derse önergelerle birEkte madde 
j komisyona iade edilir. Kamisyorc filhal katılı-
; yorum derse, ıbu takdirde kaibui edilen önerge-
| lerlfi birlikte Riyasetin maddeyi Meelisia oyu-
i na sunup bu işi bitirmesi lâzmdır. Riyasetin îbu 
] usul dairesinde hareket etmesini istirham edi-
l! yorum. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iddia 
edildiği gibi bir usulsüzlük yoktur. Her önerge 
riyasete intikal ettikten sonra Heyeti Aliyenize 
okutulmak mecburiyeti vardır. İşte bu 43 ncü 
madde üzerinde olduğu ıgibi muhtelif önergeler 
de icabında komisyonun iltihak etmemesi şek
linde dahi olsa, Heyeti Aliyeniz t'arafından tas-

vibedilebilir. Binaenaleyh, TJU tasvipler birik
tikten sonra, o vakit, «Bu tadil önergelerine fil
imi komisyon olarak katılıyor musunuz, katıla
mıyor musunuz?» diye Riyaset sorar. Sorduk
tan sonra, eğer hepsine birden katılıyorsa, ta
diller muvacehesinde redaksiyonu yapılmak 
üzere komisyona iade edilir ve oma ıgöre yapılır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

5. — 'Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarı
sının 43 ncü maddesinin görüşülmesi sırasında 
usul hakkında konuştuktan sonra Başkanlığın 
uyarmasına rağmen sükûneti bozmakta direnen 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e iki ihtar ce
zası verilmesi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usulsüzdür. 
BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşma

yın efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usulsüzlük 

iddiasında bulundum. 
BA ŞKAN — Oturun efendi. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Karşınızda 

ilkmektep talebesi yok. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, size ıbir ihtar 
veriyorum. Otur efendi, otur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Susmıyaca-
ğım, usulsüzdür diyorum. Bana Ibu şekilde hi-
tabedemezsiniz. Karşınızda ilkmektep talebesi 
yok, milletin mümessili var. 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — On defa daha 

ihtar verseniz, yine yaptığınız iş usulsüzdür de
rim. 

BAŞKAN — İkinci defa da ihtar veriyo
rum, buyurun oturun, diyorum. Ben siz konu
şurken müdahale 'etmedim. Biraz Riyasete iti
bar etmek, saygı göstermeniz lâzımdır. Siz her 
vakit bunu yaparsınız. Oturun efendim, otur
muyor musunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Millet gön
derdi beni buraya, bana 'böyle Mtabedemezsi-
niz. 

BAŞKAN — Otur. Ben usulden 'bahsediyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne demektir 
bu? 

BAŞKAN — Babanın.., var burada, otur. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kime bağırı
yorsun ? 

BAŞKAN— Otur efendim. 
(Adalet Partisi sıralarımdan, «Sayın Başkan, 

böyle hitabedemezsiniz, bir 'hitap tarzı vardır» 
sesleri). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çocuk mu var 
karşınızda? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tüzük 
gereğince bu celse sonuna kadar Ataöv'ün ko
nuşmaması iç'in oylarınıza (müracaat ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
memiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müdafaamı' 
yapacağım. 

BAŞKAN — Müdafaanıza 'hacet yok, kabul 
edilmemiştir. Ka'bul edilmemiştir, otur efendi, 
Neyi müdafaa edeceksin? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana ceza ve
riyorsunuz. Beni tevbih cezası ile cezalandırı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Ka'bul edilmemiştir. İki defa 
ihtarınız vardır. Oturunuz efendim. 

Efendim, şimdi kabul edilmiş önergeler mu
vacehesinde elbetteki Riyaset Komisyondan so
racaktır. İltihak ediyorlarsa, doğrudan doğru
ya kalbul edilen önergelere muvazi olarak mad
de oylanacak. Etmiyorlarsa maddeyi kendileri 
redakte edeceğiz diye komisyona 'geri isterlerse 
oraya verilecektir. Usul 'böyledir. Her vakit Ri
yasetin bu tasarruflarına lacaba itirazdan ne çı
kar? 

Kabadaydık mı bu? Burada kabadayılık sö
ker mi? İçtüzük Vargelimizde, ona göre hareket 
ederiz. Eğer usulsüzlük olursa çıkar konuşur
sunuz, cevabını veririz. Yerinizden bağırmaya 
ne hacet var. (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — K a b z a y ı 
yok burada, imilletin mümessili var, 
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BAŞKAN — Siz kabadayılığa kaçıyorsu- I 
nuz. tekrar ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Riyaset dik
tası da yok. | 

BAŞKAN — Riyaset diktası yok. Riyaset 
usule riayet eder. 

Siz yerinizden bağırmakla mütemadiyen mü- | 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

BAŞKAN — Tadil önergelerine komisyon I 
filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — önergeleri bize veriniz tet
kik edelim. 

BAŞKAN — önergeler muvacehesinde re
daksiyonu yapılmak üzere 43 ncü madde Ko
misyona iade edilmiştir. 

Madde 44 i*, okutuyorum. 
MADDE 44. — Bekçi teşkilâtı ve mensup

larının araç, gereç, malzeme ve teçhizatı ile kı
yafet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi 
bütçesinden karşılanır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler. Yok mu efendim? Yok. 

Sayın İsmail Boyacıoğlu? Yok... . 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu, buyurun efen

dim. 

FAHRİ UÖRASIZ03LU (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 44 ncü 
madde bekçi teşkilâtı ve mensuplarının araç, 
gereç malzeme ve teçhizatı masrafları iv n bek
çilere ait bütçeden karşılanacağını ifade et
mektedir. Bundan evvel 25 nci madde tedvin 
edilirken, Yüksek Meclisinizde bir temayül 
belirmişti. Bekçi paraları tahsil edildikten sonra, 
bu paraların ancak bekçi hikmetlerine sarf 
edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Ve mad
denin tedvini sırasında muhtelif arkadaşları
mız bu endişelerini izah etmişler, netice itiba
riyle, 25 noi maddede bekçi paraları yalnız bekçi 
teşkilâtı hizmetlerinde harcanır, kaydı kon
muştur. Bu Yüksek Meclisiniz izhar buyur
duğu temayüle uygun bir maddedeir. Yal-
mz, 44 ncü maddeyi tedvin ederken de bu hu- | 
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dahale ederseniz başka cezaları da tatbik edebi
lirim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aman canım, 
ne cezası vereceksin. 

BAŞKAN — işte «aman canım» la böyle işi 
geçiştirmek istersiniz, bu hassasiyet ister. 

İŞLER (Devam) 

susun göz önüne alınması ve bir ledbirin bu 
maddece yer alması iktiza etmektedir. Zira 
bekçilerden alman paraların yalnız bekçi hiz
metlerine sarf edilmesi kâfi değildir. Bekçi 
hizmetlerine sarf edilm'ş olan paralarla alı
nan teçhizatın, malzemenin, araç ve gereçle
rin de aynı maksat için kullanılması ve bu 
hususun da maddede yer alması iktiza etmek
tedir 

Bendeniz bu hususu arz ve teklif etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bi-
naenalcvh, bekçi teşkilâtı mensuplarının araç 
ve gereci erinin yalnız bu hizmetler için kulla
nılabileceğini tasrih etmekte fayda vardır. 
Bir hususu da göz önüne almak lâzımdır. O 
da şudur : Bakçiler yalnız emniyet ve asayiş 
vazifesini görmezler, yüksek malûmunuz ol
duğu veçhile, genel zabıta için de yardımcı 
kuvvetlerdir. O halde genel zabıtanın ihti
yaç gösterdiği hallerde almmıs olan araç ve 
gereklerin de bu maksatla kullanabilmesi lâ
zımdır. O haMc bir taraftan alman araç ve 
gerecier:n bekçi hizmetleri inin kullanılma
lını mümkün kılmaya çalışırken, bir taraftan 
da genal zabıta hizmetlerini de aksatmıva-
cak şedide bn hususun da bir fıkra halinde 
ver alması icabedyor. Bu bakımdan bende
niz 44 ncü maddede - ki, iki fıkradır - bu iki fık
ra araşma bir fıkra eklenmesi suretiyle bu 
boşluğun doldurulacağı kanısındayım. Böy
lece «Bakei teşkilâtı içrn satmalının araç, ge
reç, malzeme ve teçhizat bekçi hizmetleri ve 
genel zabıta ile ilgili hizmetler dışında baş
ka bir hİTnatte kullanılamaz» kaydım kovdu
ğumuz takdirde, madde bütün halini almış 
olacaktır ve hizmet daha yararlı bir hâle 
getp'îlm's olacaktır. Tefekkür ederim. 

P> \aK AN — S—m ö-n-M. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne^ — Muhterem 

arkadaşlarım, kanun tedvin edilirken, hatip ar-
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kadaşımızın endişesini de nazarı dikkate al
mış ve 39 ncu maddeyi okursak, 39 ncu mad-
dedy bu tedvin edilmiştir. Ayrıca madde ga
yet yerindedir, doğru tedvin edilmiştir, bu 
madde üzerinde uzun uzadıya münakaşaya da 
lüzum yoktur; 39 ncu maddeyi lütfen okur
sak bu tedbir yerindedir. Maddenin ayacn ka
bulünü arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Buyurun Sayın Ahmet Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz bir ar
kadaşımızın, bu teşkilâtın para ile alınan teç
hizat ve bilhassa vasıta ve saire varsa başka 
işlerde kullanılamaz, şeklindeki fikrine - ar
kadaşımız kusura bakmasın - iştirak etmem 
mümkün değildir. Çünkü, bütün Hükümetin 
•kolları bir koordinasyon içinde çalışmaya 
mecburdur. Bâzı kazalarda ve bâzı teşkilâtlar
da tahsisat kifayetsizliği yüzünden dahi olsa 
bir hizmetin görülmesi bakımından suiistimal 
edilmemesi yönünden kendisi ile beraberim. 
Ama bir idareci olarak elbette ki bu tahsisat
lardan alınacak olan teçhizatın kullanılmasını 
faydalı mütalâa ederim, koordinasyon bakımın
dan. 

İkincisi; standart kelimesi var burada. Aca
ba standart kelimesinin kullanılması yerinde mi
dir? Standart kelimesi muayyen yerlerde kulla
nılır. Onun için burada elbiseler hakkında bu 
«standart» kelimesinin kullanılması yerinde ol
masa gerektir. Sayın komisyon bu hususta bir 
cevap verir, izahta bulunursa memnun olurum. 
Fakat standardizasyon birçok yerlerde bilhassa 
ıslahat bakımından, zirai terimler bakımından, 
umumi terimler bakımından kullanılır. Ama 
bekçilerin elbiseleri standardize edilir, bu stan
dart hakkında eğer sayın komisyon malûmat 
verirse memnun olurum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ye
terlik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
44 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları 

arasına aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Urfa 
Fahri Uğrasızoğlu 

Eklenecek fıkra : 
Bekçi teşkilâtı için satmalman araç, gereç, 

malzeme ve teçhizat bekçi hizmetleri ve genel 
zabıta ile ilgili hizmetler dışında başka bir hiz
mette kullanılamaz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 44 ncü maddedeki 

«standardı» kelimesi yerine «şekli» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önergeleri tekrar teker teker 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Fahri Uğrasızoğlu'nun takriri tekrar okun
du.) 

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

B A S I ! (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma

maktadır. Okunan önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Müsaade eder 
misiniz, Sayın Başkan, buradan yerimden bir hu
susu arz etmek isterim. Bendeniz Sayın Komis
yona bir sual tevcih etmiştim. Bütün usuli rica
lara rağmen tenezzül edip cevap vermediler. 

BAŞKAN — Tenezzül değil efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunun hak

kında Başkanlık da kendilerine cevap verip ver-
miyeceklerini sorduğu halde eğer bize niyabeten. 
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vazife gören komisyonun buraya getirmiş olduğu 
hiçbir maddeyi görüşcmezsok olmaz bu. Bunun en 
azından Parlâmentoda bulunan her hangi bir üye
ye karşı doğru bir usul olmadığını kendilerine 
hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu kürsüden söy
leseydiniz daha iyi ederdiniz, ama komisyon ce
vap .yermek, istemezse bizim zorlamaya hakkımız 
yok. 

REŞİT ÜLKER'(İstanbul) — Saygı göster
mek lâzım. Riyaset in koraisj^ona ihtar etmesi ica-
beder. 

BAŞKAN — Riyaset komisyonu icbar edebi
lir.:, mi ille cevap vereceksin, diye Sayın Ülker? 
Böyle bir teamül var mı? Lütfen biran insaflı olun 
da şu işi yürütelim beyefendi. 

45 nçi madde hakkında Sayın Nihat Diler, 
buyurun efendim. (Reşit Ülker'in müdahalesi) 
Yerinizden konuşmamanızı çok rica ediyorum Sa
yın Reşit Ülker. Bu böyle devam edecek olurca 
bu iş yürümez. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan,' muhterem milletvekilleri, bekçi teşkilâtına 
ait Kanun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş 
vaziyettedir ve bekçinin para alma vaziyeti mu
allâkta kalmıştır. Bu kanunun çıkması bahis 
mevzuudur. Kanunun 45 nci maddesini Hükü
met başka türlü kaleme almış, komisyon da başka 
«Bu kamında sözü gecen yönetmelikler kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde yürvAüğe konur.» denmekte iken, halbu
ki komisyon, bunu değiştirmiş «Bu kanunda sözü 
geçen yönetmelilker kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten tibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe 
konur.» demek suretiyle Hükümetin tekliflinden 
müddet bakımından büyük bir farkla ayrılmış va
ziyettedir. Komisyonun bunu neden bu şekilde 
Hükümetin teklifi ile taban tabana zıt «Üç ay 
içinde yürürlüğe konur» şeklinde kabul ettiğini 
açıklaması gerekmektedir. Oünkü bu kanunun 
derhal meriyete girmesi ve dolayısiyle muallâkta 
kalan durumun hukukileşmesi lâzımdır. Komis
yonun bunu izah etmesini rica eder, teşekkürleri
mi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN —- Başka söz ist iyen? Yok. Değişik

lik önergesi do yok. Maddeyi okunduğu gibi oya 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN —• Madde hakkında Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Geçici birinci 

madde, okunduğu üzere, intibak şekil ve esasları
nı kaleme almış vaziyettedir. Ancak intibakı zaru
ri olan kimselerin bundan mütevellit itirazları ol
duğu takdirde her hangi bir itiraz hakkı tanınma
mıştır. Bu itiraz hakkının tanınması gerekmekte-
diı'. Komisyonun her hukukî muamelenin ilgili 
merclden yapılması sırasında haksızlığa mâruz ka
lan vatandaşın kendi bu hakkını bir üst merci-. 
don aramak için itiraz merciinin lüzum ve zaru
retine inanıp inanmadığını ve böyle bir haksızlık 
mevzii bahsolduğu takdirde ne şekilde giderilebi
leceğinin açıklanmasını arz ve rica ederim. Aksi 
halde, geçici birinci madde sarahatten ve vuzuh
tan uzaktır. Komisyonun bu hususu açıklamasını 
istirham ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Muh

terem arkadaşlarım, madde vuzuliludur. Biraz 
evvel komisyon da bu madde hakkında bir atıf 
yaparak konuşma, yaptı, fakat o konuşma da bi
zi tatmin etmedi. Oünkü, geçici birindi madde, 
intibak şekil ve esaslarının nasıl olacağını bir ku
rulun tesbit etmesini ve bu kurulun teşkili hakkın-? 
dadır bu madde. Yoksa kimler intibak edecek* 
tir? Eski bekçi mensuplarından yeni kanuna 
göre hangileri intibak ettirilecektir, şeklinde 
bir madde değildir. Bu yalnız kurulun teşkili 
baklanda bir maddedir. Biraz evvel bunu baş
ka türlü komisyon izah etmişti. Yani bekçi ve 
mensupları dendiği zaman, «mensupları» mâna
sından neyi anlıyacağız? Eski teşkilâttaki nruv 
nasipleri, kâtipleri anlamamız lâzımdır şeklin?-
de bir izan tarzına yöneldiler. Halbuki kanunun. 
birinci maddesinde, «Bekçi teşkilâtı bekçi ve 
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adaylarından teşekkül eder.» Binaenaleyh, bek-
ıçi ve mensubu kelimesine biz hukukçu olarak 
ancak adaylarını sokabiliriz. Yoksa diğerlerini 
mensubu içine sokamayız. Çünkü, birinci mad
de tasrih etmiştir, «Bekçi teşkilâtı, bekçi ve 
adaylarından müteşekkildir.» Bunun dışında 
•başkasını bekçi teşkilâtı olarak kabul edemez. 
Nitekim, onbirinei maddenin ikinci fıkrasında, 
«Ek bir bütçe ile tesbit edilir ve her türlü iş
lemleri usulüne göre bu idarelerce yürütülür.» 
demek suretiyle, paraların toplanmasını, tahsil
darlarının vazifesini özel idarelere bir külfet 
olarak yüklemiş olarak kabul ediyoruz. Nite
kim,- 11 nci maddede bekçi sicillerinin il emni
yet müdürlüklerince tutulacağını emretmiştir. 
Binaenaleyh, bu külfeti de emniyet müdürlük
lerine tahmil etmiştir. Orada dosyaları diğer 
polislerin dosyalarının utulduğu gibi, bunları 
da bir külfet olarak tutacaktır. Eğer komisyon 
olarak veyahut da kanunun ruh ve maksadını 
başka türlü anlıyorsak yani yeni bir teşkilât 
getiriyorsak bunun bir maddede açıkça zikre
dilmesi gerekir. Yoksa biz kanunda bekçi teş
kilâtını yalnız bekçi ve adayı olarak kabul edi
yoruz. Binaenaleyh, bu birinci maddeyi Diler 
arkadaşımız gibi değil, bu şekliyle kabul etmek 
lâzımdır. Kabulünü rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun 
Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değerli 
arkadaşlarım, gerçekten geçici birinci madde 
iyi tedvin edilmiştir. Ancak intibak yapılırken 
Her ne kadar bekçi mensuplarının hakları me
selesi mevzuubahsolduğu vakit emniyet mü
dürleri bu kurulda bulunacak ise de şayet o bel
dede, o ilde bekçi dernekleri varsa, bu bekçi 
derneklerinin birer temsilcisinin bu komisyon
lara iştirakleri, bekçi teşkilâtına bağlı kişilerin 
intibakları yapılırken hakların daha iyi sağlan
ması yönünden faydalı olur kanaatindeyim. 
'©Öylesine bir tadil teklifi de veriyorum. İltifat 
görürse memnun olurum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyuru
nuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; geçici birinci 
maddenin metni arkadaşlarımızın da söyledik
leri gibi,, sadece intibakı yapacak olan komis
yonu ifade etmektedir. Son fıkrasında şu ka

yıt vardır: «İntibakla verilecek olan üeret ha
lihazırda ödenmekte olan ücretten aşağı ola
maz.» Bu bekçilerin bilirsiniz ki; bugünkü, du
rumda, yani halihazırdaki durumda bir sicil
leri yoktur. Sicilleri tutulmamaktadır, memur 
olmadıkları için böyle bir şeyleri yoktur. An
cak muhasebelerinde bir bordroları, bir isim liste
leri vardır. Bundan başka bir de alınırken bir suç 
işlemişse, bu sebeple bir muamele veya bir kovuş
turma yapılmışsa belki bunlar hakkında dosyasın
da bir evrakı bulunacaktır. Ama buna esas olan, da
ha önceden bunların alınmasına paralel ve bun
dan sonraki tutumları ve memuriyetleri hak
kında paralel bir sicil dosyası olmadığı için 
bilhassa bu komisyonun, bu bekçilerin intibakı
nı getirirken arıyacakları vasıflar hakkında bu 
komisyona yardımcı olacak bir dosya yoktur. 
Onun için bu maddede vuzuh yoktur. Bilmiyo
rum, bir haksızlığa uğrarsa bir bekçi, acaba ne
reden hakkını arıyaeaktır?.. Yoktur. Hiçbir 
yerde buna ait bir madde yoktur Beyefendi, 
birinci maddeyi söylediniz ama peşinen de ilâ
ve ettiniz, - yani size cevaben arz etmiş olmı-
yayım, bir şey olarak karşılamayınız - cevaben 
dediniz ki, biz hukukçular 1 nci maddeye sap
lanırız.. Doğrudur, biz de hukukçulardan öyle 
öğrendik, ben hukukçu değilim. Ama bir per
sonel ci olarak bu işin başına bendenizi oturt-
sanız, istirham ettiğim husus şudur ki; bunu 
tatbik ederken müşkülâtla yani vali, kayma
kam, emir zoruyla, Hükümet zoruyla değil, ka
nun ve hukuk zoruyla usulü ile olacaksa bun
da müşkülât vardır. Bir bekçinin haksızlığı ne
reden aranacaktır? Almış bir bekçiyi," aldıktan 
sonra da, ben seni bekçi olarak almıyorum, 
dedi. Var mı müstenidatı? Yoktur, Ahmet, böy
le istedi, Mehmet böyle istedi diyecek. Olmaz 
böyle şey. Bir kimse bekçi olarak alınmıştır, 
gayet iyi bir kimsedir. Ama polise, komisere ve
ya kaymakama yaranmamış ise, «Ben bunu is
temiyorum.» derler. Ben de diyorum ki, «Bu 
bekçi öyle değildir. İyi idi, ahlâklı idi, namus
lu idi, öyle tanınıyor.» Bunun alınmasında ne
reye müracaat edilecek? İşte kuru bir fonksiyon. 
Birinci maddede herhalde buraya gelen bir ar-
kad _şa, hani birbirimize ders vermiyelim, esas
imi üzerinde duralım... (A. P. sıralarından mü
dahaleler.) Yoksa buraya kalkan arkadaşları
mız gayet tabiî ki; kendine güvenir. Bunlar 
maddesini de okuyarak buraya, çıkacaktır. -
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Onun için bu hüküm ile, bu geçici madde ile 
vuzuhlu, rahat ve huzur içinde bir intibak ya
pılacağına kaani değilim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, buyurun. 
NAZMI ÖZOÖUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, geçici birinci madde, şahsi kanaati
me göre, yerinde tedvin edilmiştir. Muhtelif 
bekçilerle konuştum, bugünkü terfi şekillerini 
tetkik ettim. Evvelce her ilde bunların terfi 
etmelerini nazarı dikkate alarak üç senede bir 
terfi edecek şekilde muhtelif listeler hazırdır. 
Şimdi bu maddeyi tetkik edersek, il genel mec
lisi geçen maddelere göre o vilâyet dâhilinde 
300 liradan 800 liraya kadar kaç tane kadro 
•olacağını tesbit edeceklerdir ve halihazırda bu
lunan bekçiler de bu kadroya göre, bu geçici 
birinci maddeye nazaran, teşkil edilecek heyet
çe bunların intibakları sağlanacaktır. Meselâ, 
•geçen gün kürsüden arz etmiştim, bir mahal
lede iki bekçi bulunmaktadır. Birisi 408 lira 
almakta, diğeri 450 lira almaktadır ve bunla
rın da bugüne kadar intibakları yerinde yapıl
mıştır. Bir arkadaşımız, «Bu bekçilerin inti
bakları yerinde yapılmazsa nereye şikâyet ede
cekler?» gibi bir suali kürsüden zapta geçir
miştir. Devlet Şûrası, çok tabiîdir ki, açıktır 
ve eğer bir haksızlık olduğu takdirde, bunlar 
Devlet Şûrasına müracaat edecekler ve hakla
rını alacaklardır. Bu kanun Devlet Şûrası yo
lunu kapayıcı bir madde getirmemiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ya, hangi 
Devlet Şûrası kararı tatbik edildi de bu da 
tatbik edilecek? 

BAŞKAN — Sayın Şener, eğer ihtiyaç gö
rürseniz söz veririm efendim. Yerinizden müda
hale buyurmamanızı rica ederim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Yine ikin
ci paragrafta, «İntibakın evvelce verilen mik
tardan daha az olmaması nazarı dikkate alına
caktır.» şeklinde ifade edilmektedir ki, yerin
dedir. Meselâ biraz evvel de ifadu ettiğim gibi 
bir bekçi 450 Tl. alıyor, diğeri ise 408 Tl. alı
yordu, üçyüz liradan sekizyüz liraya kadar de
ğişiyor. Bu intibak tatbik edilirken, bu rakam
dan daha aşağı bir rakama intibak olmıyacak-
tır. Bu madde yerindedir, kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen*.. Yok. De
ğişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Komisyon adına söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, 
burada geçici 1 nci madde, birçok arkadaşla
rımın belirttikleri gibi, bir intibak maddesi 
olup, sarahati de ihtiva ettiği kanaatindeyiz. 
Şöyle ki, bundan evvel kabul edilmiş bulunan 
43 ncü maddedeki, «Bekçi teşkilâtı mensup
ları» tâbiri içerisinde halihazırda kimlerin bu
lunacağı şeklinde bir açıklamada bulunmuştuk. 
Tekraren arz ederiz ki, bu maddeye sarahat 
kazandıran takrir münasebetiyle de bunun içe
risinde, bekçi adaylariyle beraber büro men
suplarının da bulunduğu şeklinde bir takrir 
kabul edilmiş ve 43 ncü maddeye de bu suret
le «mensupları» tâbiri sarahat kazandırmıştır. 
İntibak maddesi, gayet tabiîdir ki, bu 43 ncü 
maddenin ışığı altında değerlendirilecektir. 

Bir arkadaşımızın bu intibakta bâzı usulsüz
lüklerin ve hattâ yolsuzlukların mağduriyetleri 
yaratabileceği hususundaki endişelerinin, ka
yıtların vâridolmadığı yönünden veya bu tarz
da bir esbabı mucibe ile endişelerini belirtmiş
lerdir. Bugünkü bekçi teşkilâtı çenelerden beri 
yürürlüktedir, yürütülmektedir. Gayet tabiî 
bunların her hangi bir sicil sistemi getirmiş 
bulunmaktadır, bu, gayet tabiî, takdir edersi
niz ki, ileri bir adımdır. Fakat, hali hazır tat
bikatta her bekçinin veya bekçi mensubinin 
bir şahsi föyü vardır. Teşkilât mensupları da 
bize bunu anlatmışlardır. Şahsi föylerinin için
de, bu intibaka esas teşkil edecek malûmat da 
vardır. Meselâ, hangi tarihte be'kçiliğe girdi
ği, hangi tarihlerde izin aldığı, izinlerinin ma
hiyeti, maaşları, terfileri gibi hususlar bu si
cil föyünde değil de şahsi föyünde bulunmakta
dır. Aynı zamanda, kendilerine ödenen maaş 
bordroları ve sair hususlar da mevcut bulun
duğu için, bu husustaki cetveller de şimdiye ka
dar saklanmakta bulunduğu için, vilâyette teş
kil edilecek intibak komisyonuna intibakta ko
laylık sağlamak ve mümkün mertebe mağduri
yetlerini enlemek üzere bu kayıtlardan istifade 
edilecektir. Bu bakımdan keyfîlik olabileceği 
hususundaki endişelerin, gerek komisyon üye
lerinin seçilme ve teşkili tarzında ve gerekse 
bunlara esas teşkil edebilecek malûmatın da bu-
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lunduğu yolundaki gerçekler karşısında mevzuu-
bahsolamıyacağı kanaatindeyiz. Hürmetlerimizle. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Bir sualim 
var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 

ücretin tavanı 800 liradır. Bilmiyorum alacak 
var mı? Bir iki tane de olsa, 1 000, 1 200 lira 
alan kimse varsa, bunların intibakı nasıl yapıla
cak? Bu 800 lira tavan nasıl olacaktır? Eğer 
varsa diye soruyorum. Yoksa yorulmasınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Şimdi oraya ben 
komisyon şay yapmadan cevap vereyim efendim. 
Şimdi, 800 liranın üzerinde olan bekçi değil de, 
memurun bulunduğu, veyahutta bekçi de bu
lunmuş olsa bile bu memurun kadrosuna veya 
muhasiplik ve saire kadrosuna intibak ettirile
bileceği düşüncesindeyiz. Ve en normali de bu 
olması icabeder. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Geçici 1 ne i maddenin 1 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tekirdağ1 

K^mal Nebioğilu 

Geçici madde 1. —• İntibak şokil ve esasla
rı valinin veya görevlendireceği vali muavininin 
başkanlığında emniyet müdürü, il jandarma ko
mutanı özel idare müdürü ve il daimî komisyon 
üyelerinden biri - şayet varsa - bekçi derneğin
den bir temsilcinin katılması ile kurulacak bir 
kurul tarafından tesbit edilir ve uygulanmak 
üzere atamaya yetkili âmirlere bildirilir. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 
katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli Çar
şı ve mahallât bekçileri hakkındaki Kanuna gö
re çalıştırılan bekçilerden dört seneden fazla 
fasılasız hizmeti bulunanların bu kanunda be
lirtilen tahsil şartını haiz olmasalar dahi kesin 
olarak intibakları yapılır. 

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

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Sayın Diler. 

NİHAT DtLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bu geçici ikinci mad
dede, hukukun riayet etmesi lâzımgelen mükte
sep hak prensibini ihlâl etmektedir. «Dört sene
den fazla, fasılasız hizmeti bulunanların, bu 
kanunda belirtilen tahsil şartını haiz olmasalar 
dahi kesin olarak intibakları yapılır» denmekte
dir. 

Dört seneden aşağı, yani iki sene, 1330 tarih
li Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanununa göre 
hizmet etmiş olan bir bekçi dışarıya atılıyor, 
demektir. Bunun intibakı yapılmadığına göre, 
hukukun müktesep hak prensibi, dolayısiyle 
Anayasanın 11 nci maddesini açıkça ihlâl edil
miş vaziyete gelecektir. Bu yönden müktesep 
hak prensibine aykırıdır ve bugünkü teşkilâta 
göre, yine bekçilerden gayri büro memurları 
vardır. Tahsildarlar vardır, muhasipler vardır, 
muhasip yardımcıları vardır, veznedarlar var
dır. Onların da intibakları bu kanunun hük
müne göre açık bir şekilde nazarı itibare alın
mamıştır. Bu kanun meriyete girer girmez, 
intibakları hakkında şikâyet etme hususunda 
bunların her hangi bir hukukî mercileri de bu
lunmadığına göre, bunların Devletin kendileri
ne bahşedeceği yaşama emniyetinden uzak va
ziyette kalacaklardır. Madde kifayetsizdir, hu
kukun umumi prensiplerinden ofan müktesep 
hak prensibini açıkça ihlâl etmektedir. Komis
yonun bu hususda Yüce Meclisi tenvir etmesi 

gerekmektedir. Tenvir ettikten sonra bu husus
ta önerge vereceğim, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasıozlu, 
FAHRÎ UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Balkan, muhterem -arkadaşlarım, geçici ikinci 
maddede, bekçilik hizmetlerine alınmış olanların 
intibaklarının yapılabilmesi için, 4 seneden faz
la fasılasız hizmet görmüş olmaları şart koşul
maktadır. Demek ki, bu maddeye göre, 4 sene
den fazla hizmet görmüş olan bir bekçinin in
tibakı yapılacak, 'bilfarz, 3 yıl, 11 ay, 29 gün ça
lışmış olan yani, 4 seneyi doldunmıyan bir bek
çinin intıîbalkı yapılamıyacaktır. Hele bu 4 yılı 
doldurmıyanlardan bir kısmı ilkokul mezunu dc-
ğilseler, bunların intıTbakı hiç yapılmıyacaktır. 
O halde bu birtakım haksızlıklara ve şikâyetle
re yol açabilecek olan bir maddedir. Buradaki 
4 yıllık kayıt şüphesiz sübjektif 'bir takdir hak
kının kullanılmasiyle buraya alınmış olan bir 
maddedir. Bunun daha dbjektif bir hale geti
rilmesi lâzımdır. Hem haksızlığa meydan ver-
miyecek şekilde olması, hem de şikâyetleri ön-
liyecek şekilde olması gerekir. Bunun için, bu 
kanunun 9 ncu maddesinde adaylık süresi iki 
yıl olarak kalbul edilmiştir. Bu iki yıllık süre 
içerisinde açılacak bir kursu başarı ile bitiren
lerden ve bir yıl hizmet görmüş olanlar asıl 
bekçiliğe geçirilmektedir. Binaenaleyh, bura
daki iki yıllık adaylık süresi hiç olmazsa objek
tif foir görüşe dayanmaktadır. Yani bekçi ça
lışmıştır, hizmet etmiştir, adaylık süresini dol
durmuştur, iyi sicil a-lmıştır ve tasdik edil
miştir, asıl bekçi olarak tâyini yapılmıştır. O 
halde, biz buradaki dört sene kaydını aynen ka
bul edecek olursak pekeok şikâyetlerle- ve sız
lanmalarla karşı karşıya kalacağımız aşikâr
dır. Binaenaleyh Ibu dört senelik kaydın, aday
lık süresinde olduğu gibi, iki yıl alarak kabul 
edilmesinde fayda vardır. Ve foımu izah etmek 
de mümkündür. Şikâyeti yapan bekçiyi tatmin 
etmek de mümkündür. Onun için, geçici ikinci 
maddede geçen dört seneden fada, kaydı yerine, 
iki seneden fazla,, dört seneden az kaydı yerine 
de iki seneden az hizmet miktarı, tesbit edile
cek olursa daha haklı bir işlem yapılmış olur. 
Bu maddenin bu şekilde değiştirilmesine ilti
fat göstermenizi istirham ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — îsmail Boyacıoğlu. 
ÎSMAtL HAKKI BOYACIOĞLU (Bur

dur) — Muhterem arkadaşlarım,, bu madde 

müktesep halklara halel getirmiyor. Biraz ev
vel kabul ettiğimiz birinci madde kurulların 
teşkili hakkında idi. ikinci madde ise, bu ku
rullara yol gösterir mahiyettedir. Ve kurul
ların 'bâzı hallerdeki salâhiyetlerini takyidetmiş-
tir, sınırlandırmıştır. Bu itibarla bu maddenin 
müktesep haklara halel verecek şekildeki anlamı 
doğru değildir. Yalnız, iburada, son fıkrada, 
«Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce yapı
lır, şeklindeki üçüncü fıkrası ile biraz evvel ka
bul ettiğimiz geçici birinci madde arasında bir 
çelişme hali vardır. Binaenaleyh, bu son fıkra 
kaldırıldığı takdirde bu muamelelerin tekemmü
lü ıbirinci maddenin kapsamı içine girer ki, da
ha doğru bir yol takibcdilmiş olur. Bunun hak
kında bir önerge takdim edeceğim. Hürmetle
rimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayım Hasan Lât;f Sarıyüce... 
TARIK ZİYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, öğrenemedik, söz sıram ?ar mı 
acaba"? 

BAŞKAN — Var efendim. 
Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce... Yok. 
Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurunuz. 
TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz geçici 2 nci madde 

bir intibak maddesi değil, bir tasfiye madde
sidir. Sayım Hükümet ve sayın komisyon tâ
birimi mazur görsünler, bunun bir tasfiye 
maddesi olduğunu sebepleriyle biraz sonra arz 
edeceğim. Çünkü, maddede 1 nci fıkrada, tah
sil şartını haiz olmasalar dahi üesin olarak 
intibakları yapılır, ifadesi kullanılmaktadır. 
Halbuki müzakere etmekte olduğumuz Çarşı 
ve Mahalle Bekçileri Kanununum 6 nci madde
sine göre, bekçiler de tahsilden başka şart
lar da aranmaktadır. Bekçinin boyunun 1.65 
ten aşağı olmaamsı lâzımdır. Bekçinin vazife
ye alınırken 30 yaşından daha büyük olmaması 
lâzımdır. Eğer, ikinci madde tatbik edildiği 
sırada, dört yıl çalışmış olan bekçi 36 yaşın
da ise, sen bekçiliğe girdiğin sırada 32 yaşın
da idin diye, 6 nci maddenin hükmüne uya
rak, bekçi tasfiye edilir. Ve kendisine hiçbir 
hak tanmmıyabilir. 

Yine aynı şekilde, bu madde uygulanırken 
bekçinin boyu eğer 1,65 değil de 1,64 veya, 1,63 
ise, bu altıncı maddenin ruhuna uygun suret-
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te hareket etmek şartiyle komisyon, senin bo
yum bekçillerde aranan esasa uygun olmadığı 
için seni tasfiye ediyoruz, diyebilir. Bu iti
barla, maddeye bir vazahat vermek ve mükte
sep hakların çiğnenmemesini temin etmek ge
rekir. Biraz evvel konuşan arkadaşlarım açıkça 
beyan ettiler, gerçekten bu madde, müktesep 
hakları çiğneyen ve müktesep haklara karşı 
çıkan bir maddedir. 

Maddenin başka bakımdan da eksiklikleri 
vardır. Bu da, kanunun 9 ncu ve 13 ncü mad
delerle olan aykırılk halidir. Kanunun 13 ncü 
maddesinde, bir bekçinin bir üst dereceye terfi 
edebilmesi için, onun üç yıl süre ile olumlu 
sicil alması ve üç yıl süre ile çalışmış olması 
şartı getirilmiştir. Halbuki burada, indî ola
rak, hiçbir şeye dayanmadan dört yıl süre 
ile olumlu sicil almış ve dört yıl süre ile 
çalışmış olan bekçinin intibakı yapılıyor, ama 
üç yıl çalışmış bir bekçinin intibakı yapılmı
yor. Halbuki bu kanunda bekçimin üç yıl 
süre ile çalıştığı takdirde bir üst dereceye terfi 
etme hakkını tanıyor. Ve nitekim 1330 tarihli Çar
şı ve Mahal]ât Bekçileri Kanununa göre, üç yıl 
çalıştırılan bekçi üst dereceye terfi etmiş ve 
bir üst derecenin maaşını almaktadır. Bu iti
barla fıkrada, «Yaş ve beden şartı . tahsil şartı 
aranmaksızın» kaydı getirilmek suretiyle üç 
yıl süre ile olumlu sicil almış olanların mut
laka kesin olarak intibaklarının yapılmış ol
ması şartı konmalıdır. 

İkincisi, maddenin 2 nci fıkrası kanunun 
9 ncu maddesiyle bir aykırılık, bir çelişme ha
lindedir; bunu da telâfi etmek gerekir, 9 ncu 
madde bekçilere iki yıl adaylık süresi tanımış
tır. îki yıl süre ile adaylık yapan bir bekçi, 
kursa tabi tutularak, bekçilik kadrosuna ge
çirilir. O halde iki yıl süre ile bekçilik yapmış 
olan ve iki yılını bekçilikte ikmal etmiş 
olan bir vatandaşın, 1330 tarihli Çarşı ve Ma-
hallât Bekçileri Kanununa göre, iki yıl çalış
tırılan bekçinin, mutlaka kursa tabi tutula
rak intibakının yapılması gerekir. Bu da 
onun müktesep hakkıdır. 9 ncu maddenin ge
tirmiş olduğu bir haktır. îki yıl çalıştırmışsı
nız, bekçiliğin çeşitli görevlerini ifa etmiştir, 
âmirlerinden eğer olumlu sicil almışsa kursa 
tabi tutulur ve intibakı yapılır. Böylece ka
nundaki bu eksiklikler telâfi edilmiş olur. 

Maddenin son şeklinin şu şekilde hazırla
mış olduğum tadil teklifi ile değiştirilmesini 
talebedeceğim. Yüce Meclis bu teklife itibar 
ederse, hem şimdiye kadar çalışmış olan bek
çilerin müktesep hakları muhafaza edilmiş olur, 
hem de adaylık süresini aşmamış olan iki yıl 
süre ile çalışmış olan bekçi vatandaşların da 
laurüa tabi tutulmak suretiyle ehliyetli bekçiler 
gîfoi çalışltıri'lmaları imkânı aramır. Bu ehliyeti 
haiz olmıyanlar da kendillerilne başka vazife ara
manın yolarını bulurlar. Ama, dört yıl süre 
ile çBİlışmış olan bekçileri bu haktam mahrum 
edersek büyük haksızlık olur. 

Kaldı ki, bütün bu şartları kılı kılma ve bü
yük bir hayatiyetle arıyacalk olursak, birçok il-
çeİOTİmize bekçi bül'amıyacağız. Bekçiliğe müra
caat eden, bekçilik vazi'felsi talebeden yurttaşların, 
b'ehemeihal boyunun 1,65 oil'ması, beöıemehal 30 
yaşım aşmamış ol tası veya çalıştığı süre ilâve 
edilmek surdtilyle 30 yaşımı aşmamış olmam, ve 
Misil şartı gibi birçok şa-rtfları önüne sürersek, 
biz birçok ilçelerimize bekçi bulamıyacağız bekçi 
çalıştıramıya'caği'z. Ama, belki bâzı büyük illerde 
daha büyük ücret teMif etmek suretiyle bekçi 
bulunabilir ama, ilçelerimizi de düşünelim, ora
daki bekçilik görevimi de nasıl ve ne şekilde yürü
tülebileceğini de nazarı itibara alalım. 

Bu itibarla mıaddemirr düşündüğüm son şekli 
olarak hazırladığım tadil teklifini arz ediyorum : 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 29 
Nisam 1330 ta rMi Çarşı ve mahallâlt bekçileri 
haMamdaki Kamuna göre çalıştırılan bekçilerden 
üç seneden fazla fasılasız hizmeti buüumamlar bu 
kanunda belirtilen taihsil, beden ve yaş şartlarını 
haiz olmanalar dahi, kesin olörak intibakları ya
pılır. Üç soneden az hizmeti bulunanlardan ilki 
yıl fasılasız hizmet yapanlar ilkokul mezunu ve 
60 yaşımı göçmemiş olmak şartiyle kursa tabi 
tutularak valilikçe asaleten tâyinleri yapılır. Bun
lardan iki yıl hizmet süresini dtoldurnmıyanların 
aday olarak intibakları yapılır ve haklarında bu 
kanunun 9 ncu maddesi hükmü uygulanır.» 

Takrirlerimi Medlis Başkanlığıma takdim edi
yorum. îl't'ifatilarımza mazhar olursa, geıiıiş bir 
vaJtandaş kütlesinin hukuku ve müktesep hakları 
korunmuş olur. Saygılar sunarnım. 

BAŞKAN — Sayın Aytalç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayım Başkan, 

muhterem arkadaşlar, Bekçiler Kamununum gö-
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rüşmekte olduğumuz geçici ikinci maddesiyle 
••birçok bekçi vatandaşlarımızın mağdur o'acakları 
ve müktesep haklarının çiğneneecği aşikârdır. 
Bir sone, iki sene, üç seneden fazla emeğimi bu 
teşkilâta vermiş ve ümildini bu teşkilâta bağlamış, 
soluğunun çocuğunun nafakasını bu teşkilâttaki 
hizmetti ile tomin eden vatandaş1 arımızın, bu ka
nunu çıkarmakla bu müktesep hakkını tamamen 
çiğnemiş ve kendilerini de mağdur etmiş oluruz, 
ümiıtlerimi de kırmış oluruz. Bsn de bu mevzuda 
bir değiştirge önergeni hazırladım, şahsi kanaa
time göre 4 seneden fazla müddet çoktur, birinci 
fıkrasında bunun ilki senedem fazla, şeklinde de-
ğifttirilmemni ve ikinci fıkrada ise, iki seneden az 
hizmeti buıluntam'lamn şeklinde değiştirilmesi mu
vafık olacaktır. İltifat buyurmanızı diler, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

ve muhterem arkadaşlar, bendeniz benden evvel 
görüşen h?ıtiplerin görüşlerinin tamamen aksine 
fikirlerimi arz edeceğimi. 

Kanunlar her şoyden ovvel miükıtöTep bir hal
ikı, umumi hukuk pren-vpleri kabul cıttiği gibi 
makaMe şâm'l olmıyacağı prenVi'Kni de kaıbul 
eder. Biz bu itki e°as üzerinde durduğumuz tak
dirde geçici maddemin bu iki prensibe de tama
men aykırı olduğunu görüyoruz. Her ne kadar 
•bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte yani 
29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve mahallât bekçileri 
Kanununa göre, çalıştırılan bekçilerden, dört se-
norlm fazla fasılasız hizmeti bulunanların inti
bakları sağlanacağı, dört seneden az hizmetleri 
olanların da ilkokul mezunu olmak ve 60 yaşını 
geomemiş olmak kayıt ve şartiyle ancak intibak
larının yapılacağı işaret editlmiştir. 

Iîomeın şunu arz edelim ki, bugüne kadar bu 
kanunun şümulüne göre çalıştırılam bekçiler var
dır. Binaenaleyh, bu bekçilerim müktesep hakları
na dokunmaya, hukuk prensipleri bakımından, 
hakikimiz yoktur. Bunlar ya işe yarar, bekçi ola
rak işe yaramıyorsa bugüne kadar çıkarılması 
icabederdi eğer sicil alamamış]arsa. Sicil aldık
larına göre, asli bir bekçi olarak bunlar vazife
lere devam ettiklerine göre geçici ikinci madde
nin bu şekilde tefrik edilmesi yerinde delildir. 
Ancak, bunlar içinde mevcut aday olacak du
rumda bulunanlar varsa onlar için ayrı olarak 
bu kanun yürürlüğe girdiği zaman öyle zanne

diyoruz ki sicil alamıyanlar bundan istifade 
cdcmiycceklerdir. Bu bakımdan bu maddeyi bir 
kül olarak kabul etmek suretiyle hali hazırda 
23 Nisan 1330 tarihli Kanuna göre teşkilâtta va
zife alanlar istisna kabul etmeksizin, tamamı
nın intibakının yapılmış olması yerinde olur. Bu 
yapıldığı takdirde, daha önce arz ettiğim gibi, 
müktesep hak makable şâmil diye, hukukun ana-
prensiplcrinde yerini bulan kaideleri çiğnemiş 
oluruz. Onun için benden evvel konuşan arka
daşlarımın fikirlerinin hiçbirine burada iştirak 
cclemiyeccğiz ve Sayın Komisyon Sözcüsünden 
istirhamımız, bu maddeyi tekrar ele almak su
retiyle, hiçbir şekilde vazife süresine bakılmak
sızın hepsinin intibakının sağlanmış olması ye
rinde olur ve zaten kanun küllo'arak düşünü
lürse bunların içersinde sicil alamıyanlar dura
maz. O bakımdan mağduriyete meydan verme
mek ve hukuk prensiplerine kanun tekniğine da
ha uygun bir şekilde hareket edebilmek için, 
bendeniz bu tefrikin tamamen aleyhindeyim. 
Sayın Komisyon Sözcüsünün bu hususa dikka
tini çekmek isterim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden bir arka
danım bu geçici ikinci madde için, «Bu madde 
bir tasfiye maddesi olacaktır» dedi. Hakikaten 
şimdiye kadar senelerden beri bekçilerimizin tah
sil şartı olmadan alındığı malûmdur. Adedi 
1G 000 kadar olduğu ifade edilen bu bekçilerin 
her halde 15 000 e yakın olanının ilk tahsili ol
madığı da muhakkaktır, öyle görünmektedir. 
Şimdi, bu geçici ikinci maddeyi bu şekilde tah
sil şartı ile intibak kaydı suretiyle çıkardığımız 
takdirde, büyük bir kütleyi haksız yere kolun
dan tutup atmış olacağız. Senelerden beri bek
çilik yapmıştır, çoluk çocuğunun nafakasını 
oraya bağlamıştır, «Devlet beni buraya tâyin 
etti, bu bir nevi zımni mukaveledir, benim bu
rada müktesep hakkım vardır, Devlet her halde 
beni suçum olmadan kolumdan tutup atmaz, di
ye düşünen vatandaş, günün birinde yıldırım 
gibi tepesine bir kanun darbesinin indiğini ve 
hiçbir suçu olmadan tasfiyeye tabi tutulduğunu 
görmüş olacaktır, bu kanunu aynen kabul eder
sek. 

Bâzı arkadaşlarım, burada dört sene müddeti 
çok gördüklerini, bunun iki seneye indirilmesini 
ifade buyurdular. Dört sene müddet nasıl sub-
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jektif bir müddet ise, bunun iki seneye indiril
mesi de aynen sübjektif bir esasa dayanmış ola
caktır. Bu itibarla, halen bekçi olanların âmir
leri tarafından kendilerinde bir suç görülmeyip 
atılmadığına nazaran, bekçilik hakkı üzerinde 
Devletle nevama bir mukavelesi var sayılır. Eğer 
bu kanunu bu şekilde çıkaracak olursak bu zım
ni mukaveleyi tek taraflı olarak ihlâl veya 
feshetmiş olacağız. Bu, adalet esaslarına aykı
rıdır. Bu itibarla, büyük bir kütlenin sefalete 
doğru itilmesine Yüce Meclisin muvafakat et-
miyeceği kanaatindeyim. Bence, halen bekçi ola
rak kullanılanların, hatalı bir sicilleri ve kaba
hatleri yok ise aynen intibak ettirilmeleri doğru 
olur. Yüce Meclisin bu yolda karar vereceği 
ümidiyle hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Maddeyi geri istiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri iste
miştir, madde değiştirge önergeleriyle bir
likte komisyona iade edilmiştir. 

Kim söz istedi ve yazıldıysa söz hakkı mah
fuzdur. Şimdi buradaki kayda göre, Sayın Ül
ker, Hasan Ünlü ve ondan sonra da Yunus Ko
çak arkadaşlarımızın söz hakları mahfuzdur, 
komisyon maddeyi getirdiği zaman. 

Geçici madde 3 ü okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte çarşı ve mahal!ât bekçi 
teşkilâtına ait her türlü taşınır, taşınmaz 
maller ve kıymetle, para ve alacaklar, borç ve 
taahhütler ve teçhizat, melbusat ve araçlar. 
bekçi hizmetlerinde kullanılmak kaydiyle ile 
özel idarelerine devredilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler. 

Bir dakikanızı rica edeyim Sayın Diler; bir 
geçici 3 ncü madde teklifi var. Onu okutayım, 
ondan sonra söz vereyim. 

Teklif edilen geçici 3 ncü maddeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya geçici 3 ncü madde olarak aşağıdaki 

maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
«Geçici madde 3. — 60 yaşını doldurması se

bebiyle hizmet ile ilişiği kesileceklerden, fasıla

sız 5 seneye kadar (5 sene dâhil) hizmeti olan
lara 2 500 lira, 10 seneye kadar (10 sene dâhil) 
hizmeti olanlara 4 000 lira, 10 seneden fazla 
hizmeti olanlara da ayrılışlarında 5 000 lira taz
minat ödenir.» 

Aydın 
Nahit Menteşe 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, teklifim hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Efendim, geçici 3 ncü madde hakkında yeni 

bir madde teklifi var. Bunu okuttum, önerge 
sahibi teklifi hakkında zihat vermek istiyorlar. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlarım; ikinci maddeye karşı 
yapılan tenkidler muvacehesinde, biz ayrıca bir 
geçici üçüncü madde eklenmesini teklif etmiş 
bulunmaktaydık. Ancak, sayın komisyon ikin
ci maddeyi geri istemiş bulunmaktadır. Eğer 
saym komisyon bu vaziyet muvacehesinde bunu 
yeniden redaksiyonunu yapıp yeni bir teklif ha
line getirecekse biz teklifimizden şimdilik sarfı
nazar ederiz. Tümünün intibaklarını yapacak
larsa o takdirde mesele kalmıyacaktır. Biz bu 
hakkımızı mahfuz tutarak ileride komisyonun 
getirdiği teklife göre hareket edeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdilik sarfınazar etmiştir. Ge
riye verilmiştir. 

Eski 3 ncü madde üzerinde Sayın Diler ko
nuşacaktır, buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, kanun maddeleri ka
leme alnıdığı zaman kelimeler üzerinde dikkat 
edilmesi lâzımdır. Bu da kanun tekniğinin bir 
icabıdır. Mer'i Anayasamıza göre kelimeler umu
miyet itibariyle terimler Türkçel estirilmiştir. 
Bir yeknesaklık vardır. Fakat geçici 3 ncü mad
deyi okuduğumuz vakit maalesef öztürkçe keli
melerin yanında Arapça kelimeler de göze çarp
maktadır. Bunun Türkçeleştirilmesi gerekmek
tedir. 

Geçici 3 ncü maddenin metninde «Melbusat» 
kelimesi geçmektedir. «Melbusat» kelimesinin 
yanında «araçlar» kelimesi geçmektedir. Birisi 
Öztürkçe, diğeri ise Arapçadır. «Melbusat» in 
öztürkçesini sayın komisyon buraya koyup o 
şekilde, herkesin anlıyabileceği bir kelime ile 
maddenin anlaşılır hale sokulmasını arz ve tek
lif ederim, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

arkadaşlarım, geçici 3 neti maddenin ikinci fık
rası üzerinde görüşümü açıklamak üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Bu maddenin ikin
ci fıkrasına göre, «25 Nisan 1966 tarihine kadar 
tahakkuk etmiş bekçi ücretleri ve bakayası da 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü 
hakkındaki Kanuna göre, il özel idarelerince 
tahsil edilir» denmektedir. Halbuki, Nisan ayı 
sonuna kadar bizim oturduğumuz mahallede 
bekçi paraları halen tahsil edilmiştir. Mayıs ayı 
geçmiştir, Haziran ayı geçmek üzeredir ve bu 
kanun Senatodan geçinceye kadar Temmuz ayı 
da geçmiş olacaktır. Binaenaleyh, buradaki ka
naatime göre, 25 Nisan 1966 kaydının değişti
rilmesi gerekmektedir. Şayet bu fıkra bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk 
etmiş olup da tahsil edilmemiş olan bekçi ücret
leri ve bakayası 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsili usulü Kanununa göre il özel idare
lerince tahsil edilir1» şeklinde değiştirilirse bu 
fıkra düzeltilmiş olur ve daha uygun bir hale 
getirilmiş olur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Boyacıoğ-
lu?.. («Yok» sesleri) 

Başka söz istiyen olmadığına göre, değiştir
ge önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik 2 nci fıkra : Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da 
tahsil edilememiş olan bekçi ücretleri ve baka
yası, 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili 
usulü hakkındaki Kanuna göre il özel idarele
rince tahsil edilir ve ek, bekçi teşkilâtı bütçe
sine irat kaydolunur. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddedeki «melbusat» kelime

sinin, «elbiseler» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nuîl 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Sayın Baş

kanım, müsaade ederseniz usul hakkında bir tek 
kelime söylemek istiyorum. Metin noksan okun
du. Arka sayfayı da okuduğumuz zaman vazi
yet görülecektir. Maddenin gerisi vardır, bakın 
arka sayfayı çeviriniz.? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, maddeyi tek
rar okutuyorum : 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallât bekçi teş
kilâtına ait her türlü taşınır, taşınmaz mallar 
ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve taah
hütler ve teçhizat, melbusat ve araçlar, bekçi 
hizmetlerinde kullanılmak kaydiylc il özel ida
relerine devredilir. 

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk et
miş bekçi ücretleri ve bakayası da 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanuna göre il özel idarelerince tahsil edilir ve 
ek bekçi teşkilâtı bütçesine irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, biz maddeyi 
eksik okutmuşuz, sizin önergenizde belirttiğiniz 
husus maddede mündemiçtir.. Bu vaziyet karşı
sında önergenizin oylanmasında ısrar ediyor mu
sunuz ? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Anlıya-
madım efendim. 

BAŞKAN — Esasen geçici üçüncü maddede 
teklifiniz aynen vardır. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Geri almıştır. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in takriri 

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

BAŞLI (Burdur) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner
geyi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. Maddeyi tashihi ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte il genel meclisleri toplantı 
halinde değilse, bu kanunla il genel meclisine 
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verilmiş olan görev ve yetkiler bir defaya mah
sus olmak üzere il daimî encümenlerince ifa 
olunur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Diler, vaz geçtiler... Sa

yın Boyacıoğlu?.. Yoklar... Tadil önergesi de 
yoktur... Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza 
arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürü-
lüğe girdiği tarihte belediye meclisleri top
lantı halinde değilse Takdir ve Tevzi Komis
yonuna seçilecek asil ve yedek belediye meclisi 
üyeleri belediye encümenince seçilir. 

Ticaret odaları meclisi toplantı halinde de
ğilse, bu kuruldan seçilecek asil ve yedek üye 
ticaret odası üyeleri arasından oda yönetim ku
rulunca seçilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Nihat Diler vaz geçtiler... Sayın 

Boyacıoğlu?.. Yok. Maddeyi okunduğu şekilde 
oylarınıza arz ediyorum... Kabul edenler.... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği yıla mahsns olmak üzere bekçi 
paraları tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar 
bekçi teşkilâtı mensuplarına verilecek ücretler, 
mevcut bekçi paraları ile karşılanamazsa bilâ-
hara mahsubu yapılmak üzere il özel idarele
rince aylık ve ücret tertiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Nihat 
Diler, buyuran. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu kanunun meriyete 
girmesinden sonra, bekçi paraları bu kanunun 
icaplarına göre toplanacak ve netice itibariyle 
sarfiyatı da bu kanunun hükümlerine göre ya
pılacaktır. Ancak, bu kanunda tesbit edilen bir 
prensip hükmüne göre, ek bir bütçe içinde bu
nun mütalâa edilmesi lâzımdır. Özel idareye 
bağlı ek bir bütçe içinde tahsilat ve sarfiyat 
yapılması gerekmektedir. Bekçi paraları ile kar
şılanmazsa bilâhara mahsubu yapılmak üzere il 
özel idarelerince aylık ve ücret tertiplerinden 
ödenir. Bu aylık ve ücret tertipleri, il özel ida
relerinin bizzat kendi tertiplerinden mi, yoksa 
bekçilere ait ek bütçenin aylık ve ücret tertip-
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lerinden mi olduğu hususu maddede açık değil
dir. Buraya «ek bütçe» tâbirinin konması lâ
zımdır. Bu şekilde madde vuzuha kavuşacaktır. 
Bu yolda bir teklif veriyorum. Kabul etmenizi 
istirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Muh

terem arkadaşlarım, geçici 6 ncı madde doğru 
vaz'edilmiştir. Nihat Diler arkadaşımızın ifade 
ettiği şekilde anlaşılmaması lâzım. Çünkü bu 
kanunun tabik mevkiine geçinceye kadar birkaç 
ay zaman zarfında para bulunamazsa özel ida
renin kendi bütçesinden avans vermek suretiyle 
ödenecektir. Bir nevi kredi mahiyetindedir, 
tekrar kendilerine iade edilecektir. Binaena
leyh, bunu, ek bütçe, özel idare bütçesi diye 
ayırmaya tefrik yapmaya mâna, yoktur. Hürmet
lerimi arz ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —Başkanım be
nim söylediklerime cevap istiyorum yalnız ko
misyon yönünden, arkadaşımın fikirlerine işti
rak ederlerini? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim yeri
nizden konuşmayın, Nihat Bey tekrar söz isteyin 
vereyim, olur, yalnız yerinizden konuşmayı bı
rakın. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Komis

yon eğer benden evvel konuşan arkadaşın ka
naatine iştirak ediyor ve maddenin bu şekilde 
tedvinini kabul buyuruyorsa ben kendi önergem
den vaz geçerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz Istiyen olmadığın 
göre... Komisyon izahat verecek mi efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Hayır... 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiyor, başka 
söz istiyen yok, değiştirge önergesi de yoktur; 
maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza arz edi
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

Yukardaki fıkrada zikredilen haklara ait 
intibaklar 24 . 4 . 1966 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu... 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kemal Nebi-

oğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri; geçici 7 nci madde bekçi teşkilâtı 
mensuplarının Sosyal Sigortalar Kurumuna intı-
baklariyle ilgili bir maddedir. Kanunun Senato
dan çıkış tarihi belli değildir. İntibak 24.4.1966 
tarihinden itibaren yapılacağına göre ve kesil
mesi gereken gerek çalışanlar için primler, ge
rekse çalıştıranlar yönünden kesilmesi lâzımge-
len primler 506 sayılı Kanuna göre şöyledir : 
İş kazası, meslek hastalıkları konusunda işve
ren % 6 prim ödiyecektir. Hastalık primi ola
rak işveren % 4 ödiyecektir. Çalışan bekçiler ise 
% 4 ödiyeceklerdir. Analık sigortası için işve
ren % 1 prim ödiyecektir. Malûllük, ölüm, yok
sulluk sigortası için ise % 6 çalıştıran, % 5 ise 
çalışanlar ödiyecektir. Sosyal Sigortalar Kuru
muna ifade ettiğim primler ödenmesi gereke
cektir, demektedir geçici 7 nci madde. 

Bskçilerin aldıkları ücret malûmdur. Bunla
rın bir anda kesilmesi yani, kanun çıktığı anda 
intibaklarının yapılması belki de ellerine geçe
cek olan ücretin tümünü de götürme yoluna gi
debilir. Diğer taraftan çalıştıran müesseseye de 
bir yük olacaktır. Esasta intibaklarının da bu 
yönde yapılması ve çalışan kişilerin mağdur edil
memesi gerekir. Fakat geçici 7 nci maddeye yeni 
bir şekil vermek yoluna gidildiği takdirde, bu 
toplanan toplam primlerin taksitlerle ödenmesi 
yoluna gidilirse, hem çalışan bekçi veya bekçi 
adaylarına veya memurlarına bir yük olmıyabi-
lir, hem de çalıştıran müessese için gerçekten bu 
bir yük olmadan ödeme imkânını bulabilirler. 
Bu takdirde, yüzde 20 nin üstünde bir prim 
ödeme meselesi mevzuubahistir. Bunun bir kıs
mını biraz evvel ifade ettiğim gibi çalışanlar 
ödiyecekler, bir kısmını ise çalıştıran müessese 

ödiyecektir. Şayet komisyon maddeyi geri alır 
da, bu ödeme konusunda bir kolaylığı 7 nci 
maddede zikrederlerse, gerçekten kanunun bu 
maddesi çalıştıranlar ve çalışanlar için yeterli 
şekle sokulmuş olur, kanaatindeyim. 

Sygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen, yok. Değiş
tirme önergesi yoktur. Maddeyi okunduğu şe
kilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Geçici 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Yeni bir 8 nci madde teklifi vardır, onu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 Nisan 1966 tarihinden bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihe kadar, özel idarelerce 
muhtelif yerlerden borç alınarak bekçilere da
ğıtılan paranın iadesini temin bakımından, ge
çici 8 nci madde teklif ederim. 

«Geçici 8 nci madde — Bütçelerinin aylık ve 
ücret tertiplerinde ödenek bulunmaması sebe
biyle, bekçi ücretlerini ödiyemiyen özel idareler 
borçlanmak suretiyle bekçi ücretlerini ödemiş-
lerse, borçlanılan miktar birinci fıkradaki hük
me göre tahsil edilen bekçi parasından alınmak 
suretiyle mahsubedilir.» 

Edirne 
Nazmi Özoğul 

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

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Pek muhterem arkadaşalr, 
bu maddenin veriliş sebebi çok ehemmiyetlidir. 
Şu bakımdan ki, Anayasa Mahkemesinin bu ka
nunu iptalinden sonra müddet de biraz gecikmiş 
olduğu için son iki aylık maaşlarını özel idare
lerin borçlanması suretiyle ödedikleri hakikati 
karşısında yarın için yapılacak tahsilattan bun
ların mahsubunun yapılabilmesi için bu mad
deye zaruret hâsıl olmuştur. Çünkü dedik ki, 
bu ancak özel idarenin dışında ve ona ek bir 
bütçe ile gelir ve gideri tanzim edilir, dedik. İki 
aydan beri özel idareler borçlanmak suretiyle 
bunları ödediklerine göre bu paraları nereden 
tahsil edeceklerdir1? İşte bu geçici madde ile de 
buna imkân vermek bakımından, borçlanarak 
ödemişlerse, bu paraları özel idareler ki şimdi 

— 246 — 



M. Meclisi B : 101 24 . C . 1966 O : 1 

halihazırdaki bu iki aylık durum öyledir, bun
ları yani bekçi paralarının tahsilatından kapa-
yabilmeleri imkânını sağlamak bakımından ge
tirilmiştir. Teşekkür ederim. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Geçici 8 nci 
madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde buyurun, 
efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, gerek muhterem önerge sahibinin 
önergesi ve gerekse sözcü arkadaşımızın beya
nından anlaşılan şudur: Anyasa Mahkemesinin 
bozmasından bu yana ve bu kanunun meriyete 
girdiği tarihe kadar ödenen paralar için, tahmin 
ederim ki, İçişleri Baaknlığı, Maliye Bakanlığı 
ile mutabık kalarak bir formül bulmuşlar ve for
mülün mahiyeti şu; Maliye Bakanlığı bir ban
kaya para yatırıyor. O banka özel idarelere 
borç veriyor. Tahmin ederim faizsizdir Hazine 
parası olduğuna göre.. Bu vilâyetler de buradan 
ödeme yapıyor, ödemenin mahiyeti de şöyle 
oluyor: Bilâhara özel idareler bunları bankaya 
iade edecek, banka da Hazineye iade edecek. 
Muamele bu şekilde bir zincir içinde tama!ana
cak. Nâçiz kanaatim odur ki, evvelâ İm kanu
na göre, özel idareler bünyesinde bekçi teşkilâtı 
organize edilmiş değil, böyle bir kanun yok he
nüz. Ne zaman bu kanun çıkar meriyete girer, 
o zaman özel idarelerin bünyesinde malî hüküm
lerini organize edecek hükümler çıkar. 

Bugün özel idarelerin bünyesinden bunlara 
maaş verme imkânı yoktur. Ne yapmak lâzım
dır? İmkân yoktur ama bir de zaruret vardır. 
Bir ihtiyaç, bir âmme hizmeti görülecek. Benim 
nâçiz kanaatim şudur: Bu paralar özel idare
lere değil, Çarşı ve mahallât bekçileri Kanu
nunun malî hükümleri iptal edilmiştir, yoksa ka
nun halen mer'idir. O kanunun bünyesinde Ha
zinenin bir bankaya, bankanın da o teşkilâta 
yardım ederek bunun organize edilmesi icabe-
derdi. özel idarelerin bünyesinde bu malî hü
kümlerin, bu para alış verişlerinin tertiplenmesi, 
kanaatim odur ki, kanuna ve bugünkü hukuk sis
temimize aykırıdır. 

Şimdi ne yapılmak isteniyor? Bunu Yüce 
Mecliste belirtmek lâzım. Çünkü nihayet bu 
kanun bittikten sonra Yüce Senatoya gidecek. 
Yüce Senatoda da bilhassa tahmin ederim, bu 
maddenin bu kısmına çok takılırlar. Şimdi, vâ

ki bir tasarrufu şu 8 nci ek teklif edilen madde 
ile meşrulaştırıyor. Bunun açık tablosu bu. Yü
ce Meclis buna müsaade verir veya vermez onu 
bilmem o Yüce Meclisin takdirine kalmış bir iş
tir. Ama, işin mahiyetini iyice bilmek ve ona 
göre oylarımızı kullanmak zorundayız. Benim 
kanaatim o. Yani özel idareler içinde halen bir 
bekçi teşkilâtı yoktur ki özel idarelere para ve
rilmiş de bunun mahsubu muamelesine gidiliyor 
yok böyle bir şey, yok böyle bir kanun elimizde. 
Elimizde mevcut olan Çarşı ve mahallât Kanu
nudur ve halen de meridir. Bu elimizdeki ka
nunun son bir maddesinde, «Çarşı ve mahallât 
bekçileri Kanunu ilga edilmiştir» hükmü kesin
leşinceye kadar bu kanun meridir. Binaenaleyh, 
özel idareler bünyesinde bu malî muamelâtın 
yapılması mevzuat dışıdır. Onu Yüce Meclise 
arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nazmi özo-
,5ıü. 

NAZMİ ÖZ03UL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, secim tatiline girmeden evvel, bu 
kanunu Meclisten geçirmemizin l irumlu olduğu 
zabıtlarda muhtelif hâtiplerce ifade edildi. Ka
nun geçmediği için, zamanında çıkmadığı için 
12 bin bekçi vatandaş, memlekete hizmet eden 
1°, bin bekçi vatandaş, her halde o günden bu-
T-inc kadar maaş almadan hizmet etmemiştir. 
B'naenalevh, bunlara o günden bugüne kadar 
alman tedbirlerle, ben bekçi vatandaşlarla da 
konrştum almışlardır paralarını, şimdi.... 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Almıyanlar da 
var. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Devamla) — Bâzı yer
lerde paralarını almıyanlar da var, bunu biliyo
rum. Fakat almışlardır. Bu tedbir alınmış ve 12 
bin aile, çoluk çocuk perişan vaziyetten kurta
rılmıştır. Şimdi, bu 8 nci maddeyi getirmekle 
borçlanan yani alınıp çoluk - çocuk aç kalmasın, 
dive onlara maaş verilmiştir. Şimdi yeni kanun 
tedvin ediliyor. Malûm bu kanuna göre, birinci 
maddeye göre, ek bir bütçe halinde icabeden 
bekçi paraları toplanacaktır. Binaenaleyh, mah
sup yapmak bakımından bu geçici maddenin 
mutlaka kabulü icabeder. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Komis-
von bu maddeye iştirak ediyor mu efendim? 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un öner* 
gssi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Geçici sekizinci maddeye ko
misyon katılmaktadır. Geçici sekizinci maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Geçici sekizinci 
madde kabul edilmiştir. Komisyon bu maddeye 
filhal katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı 

ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu?... Yoklar. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 46 ncı madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 9 ncu madde ile ilgili 
yazısını okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkındaki ka

nun tasarısının 9 nen maddesi hakkında Edirne 
Milletvekili îlhami Ertem'in ve Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener'in tadil teklifleri Yüksek 
Meclisçe kabul edilmiş ve yeniden tedvini vazi
fesi Komisyonumuza tevdi buyurulmuştur. 

Kabul buyurulan takrirlerle tasarının 9 ncu 
maddesi ve buna ilişkin prensipler çelişme ha
line gelmiş" bulunmaktadır. 

Bu itibarla tasarıdaki 9 ncu maddenin ko
misyonca kabul ve teklif edilen şekli ile oya 
konulmasında İsrar ettiğimizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
Ankara Burdur 

Orhan Eren Faik Kırbaşlı 

BAŞKAN — Söz istiyen var mi l . Komisyo
nun 9 ncu maddesini okutuyorum efendim. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında sez istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 9 ncu mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 27. — ti özel idarelerinin, bekçi1 teş
kilâtı giderlerini karşılamak üzere, belde hudut
ları içerisindeki meskenlerin kiracılarından, ki
ra münasebeti yoksa şagillerinden, sair hallerde 
do maliklerinden alacakları bekçi parası ayda 10 
lirayı aşamaz, ancak ticarethane ve işyerlerinden, 
bu yerlerin emsali rayiç kiralan, mükellefin malî 
gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî özel
likler nazara alınmak suretiyle ayda 300 lirayı 
aşmamak üzere bekçi parası alınabilir. 

Bu knunıın uygulanmasında mesken, her şa
hıs veya ailenin ikamet ettiği bina veya bina bö
lümleridir. 

Bx\ŞKAN — Efendim evvelce bu madde hak
kında söz istemiş olan arkadaşlarımız vardır. 
İsimlerini okuyorum: 

Nazmi özoğul, Yaşar Akal, Mustafa Uyar, 
Arif Ertunga, Hilmi İşgüzar, Salih Yıldız, Şük
rü Akkan, Nihat Diler, İsmail Boyacıoğlu, Reşit 
Ülker, Hamdi Orhon, Ahmet Şener, Kemal Nebi-
oğlu, Fahri Uğrasızoğlu, Tabir Akman, Orhan 
Birgit, Kemal Şensoy, Settar İlksel, Kemal Ay
taç, Mustafa Akalın, Yahya Kanbolat, Sedat 
Akay, Sami Binicioğlu. 

Buyurun Saym Nazmi Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, Bekçiler Kanununun en önemli mad
desi 27 nci maddedir. Bu maddeye göre, takdir 
komisyonlarının tavan olarak kanunun kabul et
tiği miktarın âzamisini kabul etmesi Türkiye'de 
belediyeler hudutları dâhilinde bulunan 20 mil
yon vatandaşı alâkadar etmektedir. Âzami mik
tarı kabul etmesi, bugünkü tatbik edilen bekçi 
parası miktarını çok aşması demektir. Şimdi ev
velki maddede 20 lira idi, bugün 10 lira olarak 
kabul edilmiştir. Gecen gün kürsüde beyan etmiş
tim, Enez ilçesini misal vermiştim. Enez kaza
sında bekçi parası olarak 1 lira alınmaktadır. An
kara'da bir mahallede muhtarla konuşmak ve bek
çilerle konuşmak suretiyle tesbit ettim, bir mahal
leden misal verdim, Yüce Tepe mahallesi. 2,5 lira 
Ankara'da bekçi parası alınmaktadır. Ve rakam
ları zabıtlara geçirmiştim, tekrar ediyorum. Fay
dalıdır. Aynı mahallede 2 080 daire vardır. 84 
esnaf bulunmaktadır. 2 080 daireden 2,5 liradan 
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ve yine esnaftan 5 liradan bekçi parası alınmak
tadır. Senede alınan bekçi parası miktarı 60 bin 
lirayı geçmektedir. Halbuki iki bekçi bulunmak
tadır bu mahallede, bekçilere verilen para 9 bin 
lira civarındadır. Rakamları biribirinden çıkar
dığımız takdirde 57.bin küsur lira bekçi parası 
faza olarak alınmaktadır. Ve bu 57 bin küsur 
liranın... (Nerelere sarf edildiği belli sesleri.) Evet 
muhterem arkadaşımız ifade ediyorlar, bugüne 
kadar ne olduğu şu kürsüdeki zabıtlar okunursa 
meydana çıkar. Bâzı hatip arkadaşlarımız ko
nuştuğu zaman, ne maksatla konuşuyorlar diye 
kıymetlendirememiştim, rakamlar üzerinde çalış
tıktan sonra vaziyeti anladım. Hakikaten bu pa
ralardan kaymakamlıklardaki daktilolar - ki, za
bıtlarda bulunmaktadır. - ve hali - ki, ifade edil
miştir arkadaşlarımız tarafından - bahçelerde ve 
muhtelif yerlerde kullanılmakta olduğu anlaşıl
maktadır. Yani alman bekçi parasının bugün al
tıda biri bekçilere sarf edilmektedir. Altıda beşi
nin de başka maksatlarda kullanıldığı anlaşılmak
tadır. Şimdi bunu ifade etmekten maksadım ka
nunun özü sade bir mahallede bu zayi olan 50 
küsur bin liranın, 50 küsur bin lira paranın zayi 
olmaması ve yerine verilmesi hedefini güden bir 
kanun hazırlanmıştır. Bekçi parası olarak alman 
para bekçiye sarf edilecektir. 

Şimdi, bunu tesbit ettikten sonra, rakam üze
rinde (Vırmayı faydalı mütalâa etmekteyim. Bir 
zamanlar, nalın ve mıhın memleket için köyde, 
milletin yüzde 80 i teşkil eden çiftçi için ne kadar 
önemli olduğunu eski politikacı arkadaşlarımız 
çok iyi bilirler. Şimdi 20 milyonu ilgilendiren bir 
bekçi parasının tavanını tesbit etmekteyiz. Bunu 
tesbit ederken şunu da ifade etmek isterim ki, 
tesbit komisyonları reyle gelen insanlardır, özel 
idareden bir memur, ticaret odasından bir memur, 
sanayi odasından bir memur, belediyeden seçilen 
bir zat, bir muhtar bulunmaktadır. Bunlar se
çimle gelen zatlardır. Ancak takdirlerde yapıla
cak hatalar 20 milyonu ilgilendirecek bir rakamı 
ifade edecektir. Bu bakımdan biz kanunun bu 
maddesini vaz'ederken tavan üzerinde çok titiz 
durmamız lâzımdır. Ancak tavanı, âzami alına
cak parayı tesbit ederken, 12 bin bekçiyi ilgilen
dirdiği için ve onların da geçim durumunu, ya
ni üç yüz liradan 8 yüz lira arasında bir geçim 
durumuna intibakı yapılacağına göre, bu rakam
lar üzerinde âzami 800 lira rakamını dahi alsak 
bütün bekçilere 800 lira seyyanen verilse, bu ma

hallede yaptığım hesaplar gösteriyor ki, hepsine 
sekizyüz lira versek, yine bugün bekçi parası ola
rak Türkiye'de alman yani bir mahalleden bahse
diyorum; 2,5 lira, hattâ en azından bir lira yete
cek durumdadır. Bununla beraber kanunun es-
pirisi, bilhassa Anayasa Mahkemesinin bozma se
beplerinden bir tanesi de malî gücün nazarı dik
kate alınmadığı ifade edilmektedir. Şimdi, fakir 
bir vatandaşla, hakikaten geniş malikâneleri bu
lunan bir vatandaştan alınacak bekçi paraları 
arasında malî güc nazarı dikkate alınacağı için, 
bunlardan alınacak miktarda tavan yukarı doğ
ru çıkması icabeder. Yani, şimdi 10 lira olarak 
tesbit etmişler. Belki 10 liranın üstüne doğru çı
kabilir. Ancak, büyük kütleyi ilgilendiren bir ka
nunda, biz kanun vaz'edenler büyük kütleyi dü
şünmeyi hedef tutmalıdır. Ben önceden bir öner
ge de vererek 10 lira olarak tesbit edilmesini tek
lif etmiştim. Şimdi bu maddede de 10 lira ola
rak kabul edilmiştir. Ancak, zabıtlara geçmesi 
için ifade edeyim, bu tavanı tesbit edecekler, il 
genel meclisi üyeleri bütçeleri yaparken bugün
kü alman bekçi paralarını nazarı dikkate alırlar
sa ve miktarı tesbit eden komisyon da bugünkü 
alman bekçi parasını nazarı dikkate alırlarsa 
Türkiye'deki 12 000 bekçimizin malî durumu 
ve bütün ihtiyaçları temin edilecek durumdadır. 
İş yerleri için arz etmek isterim, 300 lira olarak 
ifade etmişlerdir. İlgili arkadalşarla konuştum, 
evvelki kanuna göre 6 000 lira veren var, diyor
lar. Ancak bu madde daha 6 000 lira ve yüz lira 
olarak ifade edilmiştir. Ben bu rakamlarda bir ha
ta olduğunu ve - zabıtlarda vardır o zamanki ko
nuşmamda. - Sıfırların fazla konulduğunu ifade 
etmiştim. Yani 6 000 liranın 600 lira, 500 lira
nın ise 50 lira olarak tesbit edilmesinin daha uy
gun olacağını ve istikbalde binde bir ihtimal ile 
de olsa tahakkuklarda yapılacak hataları önliyece-
ği kanaatinde olduğumu ifade etmiştim. Bugün 
de aynı kanaati savunmaktayım. On lira âzami 
tavan olarak meskenlerden alnıması uygun olabi
lir. Önergem vardı evevlce. Fakat, üçyüz liranın 
aleyhindeyim, Maddenin bu şekilde tedvinini say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Yaşar Akal, var mı efendim? 
Yok. Mustafa Uyar, yok. Arif Ertunga, yok. 
Hilmi İşgüzar, buradalar, buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlar, kanunun ilk madde-
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leri üzerinde görüşlerimizi arz ederken, ifade 
ettiğim gibi, 27 nci maddede olduğu gibi, sal
ma usulüyle bekçi paralarının karşılanmaları 
değil, bunların bir memur gibi Devlet bütçe
sinden para almasını ileri sürmüştük. Fakat 
kabul edildiğine göre, şimdi 27 nci madde 
üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. Ben
deniz daha önce bir takrir vermiştim ve takrir
de meskenler için âzami tavanın 10 lira olarak 
tahakkuk ettirilmesinin yerinde olacağını söy
lemiştim. Komisyonun^ bu hareketini burada 
takdirle anmak isterim. Yalnız, diğer ikinci 
fıkrasında yer alan, işyerleri için takdir edi
len âzami haddin 300 liranın ben aleyhindeyim. 
Yani 300 liranın az olduğu fikrini savunacağım. 
Çünkü, her şeyden evvel lüzumlu bir tahsisa
tın bulunması, toplanması lâzımdır. Bunun 
için elbette ki bir paraya ihtiyaç vardır. Pa
ralar elbette ki arz edilen, bu kanunda yerini 
bulan mesken ve işyerlerinden alınacaktır. Biz 
büyük işyerlerini yani, Hilton Oteli gibi, ban
kalar gibi, SEKA Genel Müdürlüğü gibi, De
mir ve Çelik fabrikaları gibi yerleri 300 lira 
olarak kabul ettiğimiz zaman, maddenin altta-
rafında da yer alan, bilhassa bekçi teşkilâtı
nın ihtiyaçlarına göre tâyin ve takdir edilece
ğine göre, acaba bu ihtiyaçları karşılamak 
için 300 lira işyerlerine verirsek, büyük mü
esseselerdeki bugün 500 - 600 - 700 lira aylık 
olarak bekçi parası vermek durumunda bulu
nanları 300 liraya düşürürsek o takdirde va
tandaşların âzami tavan olarak kabul ettiği
miz 10 liraya doğru, takdir komisyonlarını zor
lamış, bir ve iki lira bekçi parası vermek du
rumunda olan vatandaşlara, asgari 8 - 9 gibi, 
yani büyük kütleye işyerlerinden sosyal ada
let yönünden, yani irtibat bakımından uzak
laştırdıkça, büyük kütle üzerine 10 lira âzami
ye doğru takdir komisyonlarını zorlarız. Bu 
bakımdan bendeniz bir takrir vereceğim. Eğer 
Yüksek Meclis takdirini takririm lehine kulla
nırlarsa ve bu arz ettiğim sebeplerle demin de 
arkadaşların söylediği gibi köylülerin, vatan
daşların fakir olması, geçim seviyelerinin dü
şük olması nazarı . itibara alınırsa, o takdirde, 
bir lira, iki lira, üç lira gibi bekçi paralan 
verecek olan vatandaşlar . sekiz ve on liraya 
doğru zorlanmaz. Bu bakımdan il özel idare
lerinin bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak 
üzere, belde hudutları içerisindeki meskenle

rin şagillerinden, şagili yoksa maliklerinden 
alacakları bekçi parası on liradır, on lirayı ge
çemez. Ancak ticarethane ve işyerlerinde bu 
yerlerin emsali rayiç kiraları mükellefin malî 
gücü bekçi teşkilâtının ihtiyaçları ve mahallî 
özellikleri nazara alınmak suretiyle ayda. 500 
lira, yılda 6 000 liraya kadar olan bir haddin 
kabulünün lehindeyiz. Öyle zannediyorum ki, 
sayın komisyon buna iştirak ederler, iltihak 
ederler. Yalnız korkumuz şu olabilir, yani tak
dir hudutları arasında elastikiyet ne kadar 
çok olursa çok iyi bir şey olur. Fakat, bâzı ha
talar da olmaz diye bir iddiada da bulunamam, 
bâzı hatalar da olabilir. Bu hatalar vardır, di
ye biz daima malî gücü, imkânları geniş ve 
büyük müesseselerin verebileceğini, aşağı dü
şürmek gibi bir duruma düşersek, demin de 
söylediğim gibi, daha ziyade büyük kütleyi 
ilgilendiren on liraya doğru vatandaşı zorlarız. 
Bu bakımdan bendeniz bir takrir veriyorum. 
Bu takririmin esbabı mueibesinde arz ettiğim 
gibi, yani meskenlerle işyerleri arasındaki ir
tibat ve nisbeti daha normal, daha âdilâne 
bir şekle sokar. 

Demin arz ettim, büyük bankalar vardır, 
meselâ, büyük işhanları vardır, fabrikalar, bü
yük oteller vardır, bunlara üçyüz lira verdirir-
sek, takdir edersek o zaman aradaki elastiki
yet ortadan kalkar ve adalete uymaz. 'Bende
niz bir takrir veriyorum. Takririme iltifat eder
seniz teşekkür ederim. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Yoklar. 
Sayın Şükrü Akkan? Yoklar. Sayın Nihat Di
ler, buyurunuz efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, saym millet vekilleri; maddenin evvelki 
metnini okuduğum zaman da, şimdi de getiri
len teklifi dinlediğim vakit, 1330 tarihli çar
şı ve Mahallât Bekçileri Kanununun 3 ncü 
maddesini iptal eden Anayasa Mahkemesinin 
iptal fikrini komisyonun benimsemediğini mü
şahede etmekteyim. 1330 tarihli Çarşı ve Ma
hallât Bekçileri Kanununun 3 ncü maddesini 
Anayasa Mahkemesinin iptal etmıe sebebi, iki 
esasa ve Anayasanın iki açık hükmüne daya
narak olmuştur. 

Birincisi 61 nci madde: «Herkes kamu gi
derlerini karşılamak üzer© malî gücüne göre 



M. Meclisi B : 101 24 . 6 .1966 0 : 1 

vergi ödemekle yükümlüdür.» Bekçi hizmeti 
bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetini kar
şılamak üzere, herkes kendi malî gücüne göre 
vergi ödemek mecburiyetindedir. Bekçiliğin 
(gerektirdiği kanını hizmetlerinin vüsat ve şü
mulü evveldeaı diğer bütçelerde olduğu gibi 
tesbit edilmesi lâzımdır. Yani evvelden tahmin 
•edilmiş, tesbit edilmiş, bu bekçilik hizmetleri
nin aksamadan yürütlmesi için ne miktar pa
raya ihtiyaç vardır, bunun ilgili bir merci ta
rafından tahmin edilmesi lâzımdır. Bu tahmin 
yapıldıktan sonra, her bekçilik hizmetinden 
istifade edecek olan vatandaştan kendi ikti
sadi gücü nisbetiınde vergi almak cihetine git
mek lâzımdır. Takdir ve tevzi :komisyonları ka
nunun bahsetmiş olduğu tavan hükümlerini, 
bundan evvel 27 nci maddede yani komisyon 
şimdi teklifinin haricinde, evvelki metinde ta
ban olarak meskenlerde yirmi lira, iş yerlerin
de altı yüz lira olarak kabul edilmişti şimdi 
gelen teklifte 10 lira birisinde, diğerinde de 
300 lira olarak kabul edilmiştir. Bu bir kalem 
darbesiyle halledilecek bir mesele değildir. Ka
lem darbesiyle bunu halledecek bir cihete gi
dersek 300 lira da, 600 lira da makbul olabi
lir. Fakat esasen ihtiyacın ne olduğunu baştan 
tesbit etmek lâzımdır. Malûmuâliniz Anaya
sa Mahkemesinin bozduğu şey 61 nci maddenin 
açık hükmüne göredir. Açık hükmü ne diyor? 
«Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere 
maili gücü nisbetinde vergi ödemekle yüküm
lü olması» 

Kamu hizmetini ne şekilde karşılayacağız'? 
Bunu evvelden bir merciin tespit etmesi lâ
zımdır. Evvelden bütün bekçi ve bekçi teşki
lâtına ne miktar para gidecektir, bunu evvel
den tahminî olarak tesbit etmesi lâzımdır. 
Ondan sonra da giderleri ona göre hesaplayıp 
Kanunun hükümleri içinde, giderleri tarhet-
mek ve gelirleri o şekilde tesbit etmek gere
kir. Bu, prensipten -tamamen uzaktır. Kanu
nun bütün metinleri içinde böyle bir durum 
yoktur. Bütçe prensibine aykırı bir vaziyet 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 126 nci maddeyi 
okuyalım: «Devletin ve kamu iktisadi teşebbüs
leri dışında (kamu tüzel kişilerin harcamaları 
yıllık bütçelerle yapılır. Kanun, kalkınma plân
ları ile ilgili yatırımlar ve bir yıldan fazla 
sürecek.iş, ve hizmetler için özel büce ve hü

kümler koyabilir. G-enel ve Katma Bütçelerin 
nasıl yapılacağı ve uygulanmağı kanunla gös
terilir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiçbir hüküm konmaz». Sayın 
arkadaşlarım,, bütçenin öteden beri maliyeci-
lerce tarif edilmiş bir şeıkli vardır. O da, Dev
letin ve Devlete bağlı teşebbüslerin gcılir ve 
giderlerini yıllık olarak tesbit eden ve bunla
rın uygulanmasına izin veren bir şeklî kanun
dur, bir kanundur, demektedir. Bu şimdiye 
kadar görüşmüş olduğumuz kanun maddelerin
de bekçi hizmetlerini karşılayacak olan gider
lerin hangi esaslara göre tesbit edildiği ve ge
lirlerinde buna mukabil ne şekilde tahsil edi
leceği yolunda muhammel bir hüküm yoktur. 
Böyle olmayınca arkadaşların kalem darbe
siyle 10 lira noksandır, 20 lira faızladır, 300 li
ra noksandır, 600 lira fazladır şeklinde getire
cekleri hüküm, Anayasanın sizlere okuduğum 
61 ve 126 -nci maddelerine aykırı olacaktır. 
Tekrar 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçi
leri Kanununun üçüncü maddesi gibi, Anaya
sa Mahkemesi de bu kanunu iptal etmiş olacak
tır.. 

Onun için sayın komisyon sözcüsünün bu 
hususta Yüksek Meclisi tenvir etmesini rica 
edeceğim. Aksi halde madde ve kanun bu şe
kilde kabul edilirse Anayasanın 61 ve 126 nci 
maddelerine aykırı bir durum hâsıl olacaktır. 
Sayın Ütker arkadaşımızın evvelâ söylemiş ol
duğu fikir bu bakımdan doğrudur, bu da bir 
âmme hizmetidir, umumi bütçeden bunların 
masraflarının karşılanması gerekmektedir. Ak
si halde bir fasit daire içine girilecektir ve 
netice istihsal edilmiyecektir. Anayasa Mahke
mesi 61 ve 126 nci maddelere göre tekrar bu 
27 nci maddeyi iptal etmek cihetine gidecek
tir, Komisyonun bu hususta bizleri tenvir et
mesini,'istirham eder, saygılarımı sunarım. 

•BAŞKAN — Sayın İsmail Boyacıoğlu. 
İSMAİL BOYACIOĞLU (Burdur) — Muh

terem arkadaşlarım; bâzı arkadaşların endişe
si tavanın yüksek olmasından dolayı bâzı mü
kelleflerin mağdur olacağı noktasında toplan
maktadır; Halbuki, kanunun esas prensiplerin
den bir tanesi, malî güç prensibidir. Malî gü
cü yüksek olandan yüksek ücret almazsak da
ha fakir tabakalara bunun inikası daha çok 
olacaktır. Nitekim eski kamunumuzda tavan 
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diye bir şey yoktur, ıbir kuruştan başlar, ilâni-
haye gidebilir. Fakat tatbikatta iki lirayı, bir 
lirayı, elli kuruşu aşmamıştır. Fakat, giderleri 
doldurabilmek için fabrikalardan yüksek üc
ret alınmak suretiyle giderini, bütçesini buna 
göre tanzim etmiştir. Bu itibarla, tavanın yük
sek tutulmasında ibâzı arkadaşların düşündü
ğü gibi düşünmemek, endişe etmemek iktiza 
eder. Gerçi, ıbütün Türkiye'yi ilgilendiren, bu 
kanunun en mühim maddelerinden birisi olan 
ıbu 27 nei maddede çak lâflar söylenebilir. Ni
ye 50 kuruşa, 25 kuruşa inmesin denebilir ama 
gecenin huzur ve rahatı, 25 kuruşla temin edil
mez arkadaşlar. (Binaenaleyh bu giderimizi 
karşılıyabilmik için ve sosyal adaletin tahak
kuku için bu tavanların yüksek tutulmasın
da bir mahzur yoktur. Hattâ ben bir önergem 
ile işyerlerinde 300 lira değil eskisi gibi beş yüz 
lira olarak kabulünü istirham edeceğim ve bu
nun için de bir önerge takdim ediyorum. Lüt
fen kafbtul buyurun, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülıker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşllar, bu maddenin ©sası kanunun ruhu
nu teşkil etmektedir. Bu noktada konu tama
men idari reform ile ilgili olduğu için bu nok
tanın, Beş Yullık Kalkınma Planındaki yerini 
tesbit etmek lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Daha neler varmış da... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, ço!k üzüntü ile komisyonun hattı 
hareketini müşahade ediyorum. Komisyonlar 
bizi temsiil eden arkadaşlardır ve bizim ciddi
yetimizi de temsil etmeleri lâzımıgelir. 

5 Yıllık Plânın 80 nci sayfasında idari re
formla ilgili, idarede «yeniden düzenleme» 
79 ncu sayfada başlıyor, 80 nci sayfada şu ma
lûmat var: «Bügünikü kuruluş esas olarak Os
manlı İmparatorluğundan devralının 24 Nisan 
1330 tarihli Çarşı ve Mahaıllât Bekçileri Ka
nunu.» Her halde 5 Yıllık Plânın bahsetti
ği Osmanlı Devletinden devralının kanunlar
dan birisi ve en önde gelenlerinden birisidir. 
Bugünkü kuruluş, esas olarak Osmanlı İmpara
torluğundan devralının sistemde, yeni şartlara 
uydurulmak üzere yapılan değişikliklerle or
taya çıkmıştır. Ancak, bu değişiklikler belirli 
ilkelere dayanmadığından iş bölümü ve koor-

dinasyon bakımından tamamen yetersiz ve güç 
çalışır bir kuruluş meydana gelmiştir. Bu se
beple, gereık Merkezi Hükümet kuruluşunu, 
ımerkez ve taşra teşkilâtı «ile birlikte, gerek mahal
lî idareleri il özel idaresi, belediye ve köyleri ile 
ıbirlikte kalkınmakta olan bir ekonominin ih
tiyaçlarını rasyonel bir şekilde ve süratle kar-
şıılıyabilıecek duruma getirmek kaçınılmaz bir 
zarurettir. Bu çapta yeniden düzenleme olduk
ça uzun bir hazırlık ve araştırıma devresi ge
rektirir. Meselenin genişliği ve eldeki imkân
lar göz önünde tutularak, ıbu hazırlıkların bel
li bir öncelik sırasına göre yapılması icabet-
mektedir. Bu amaçla, 1962 yılı plânlı devreye 
geçiş programında 'konunun ele alınmasında 
Merkezî Hükümet Teşkilâtının durumuna ön
delik verilmesi kararlaştırılmıştır. Merkezî Hü
kümet Teşkilâtlının buıgümkü durumumu ince-
lemejk ve yapılacak reformun yönünü ve ana-
" hatlarını belirtecek tavsiyeleri bulup çıkarmak 
amacı ile geniş bir araştırmaya (girişilmiştir. 
Bu araştırmada, Merkezî Hükümet Teşkilâtı 
içinde sayısı 50 yi bulan kuruluş görev dağı
lımı, yetki karışması, koordinasyon, ıgörev ve 
yetkiılerdeki ıboşluk ve tekerrürler kuruluşun 
Hükümet teşkilâtı içindeki yeri bakımından 
ele alınmaktadır. Bu devrede, mahallî idareie-
rin durumu ile ilgili incelemelerin de başla
ması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu ara
da, önemli sosyal meselelerin çıkmasına sebeb-
olan köy sınırlarının tesbiti konusunun sağlam 
esaslara bağlanması üzerinde özellikle durula
caktır. Yapılmakta olan araştırmalar süratle 
sonuçlandırılıp, idarenin bütününü kavrayan 
bir reformun temel ilkeleri ve reformu gerçek
leştirecek ve takibedecek idari kuruluş tesbit 
edilecek ve bu çerçeve içinde idarede tedricî 
ve devamlı bir reformun uygula-nmasırua baş
lanacaktır. 

Şimdi muhteremi arkadaşlarım, 5 Yıllık Plâ
nın, - ki buna uymaya Hükümetler, meclisler 
ve komisyonlar ayrıca 77 sayılı Kanunla mec-
ıbudurlar. - Buradaki emre uygun olarak Bi
rinci Koalisyon zamanında, - yani Beş Yıllık 
Plâna istinaden, özel ve hususi birşey değil - 5 
Yıllık Plâna istinaden bir rapor hazırlanmıştır. 
Merkezi Hükümet teşkilâtı kuruluş ve görevle
ri, merkezi Hükümıet teşkilâtı araştırma proje
si, yönetim kurulu raporu. Şimdi, bu rapor 
bir Bakanlar Kurulu kararı ile yapılmıştır. 
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Yani gelişigüzel bir rapor değildir. Ali'nin ve
linin veyahut her hangi bir kimsenin değildir. 
Da/vot edilmiş yabancı bir mütehassısın' verdiği, 
özel olarak da istenilmiş bir rapor değildir. Ba
kanlar Kurulu kararı ile hazırlanmış bir rapor
dur. Kararname tarihi 13.2.1962 dir. Başbakan 
ismet inönü, Akif Eyidoğan, Turhan Feyzioğlu, 
Avni Doğan, Necmi öfcten, Nihat Su, Sahir Ku-
rult'luoğlu, İlhami Sancar, Topaüoğlu, Sarper, 
tnan, incesulu, Paksüt, Gürsan, Seren, Bulad-
oğlu, Oral, Akyar, Eceviıt, Çelikbaş, Evliyaoğlu, 
Mulhiddin Güven. 

Şimdi, bu rapor, bu Bakanlar Kurulu kararı 
il© hazırlanan rapor da, ki sayıöı 6/209 dur; Tür
kiye Merkezi Hükümet teşkilâtına dâhil; bakan
lık daire ve müesseseler arasında, Türkiye Büyük 
Miiüet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Em
niyet, üniversiteler ve iktisadi Devlet Teşebbüs
leri hariç, Merkezi Hükümet görevlerinin dağılış 
tarzını teöbiit etmek ve bu dağılışın âmme hiz
metlerinin en verimli tarzda ifasına imkân ve
rip vermediğini inceLiyerek bu hususta teklif ve 
tavsiyelerde bulunmak üzere, Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme İdaresi Enötitüsü, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi, ilgili fakülte
ler ile, Bakanlık ve dairelerin işbirliği yapması 
suretiyle bir araştırma yapılması ve bu araştır
mayı sevk ve idare edecek Proje îdare Kurulu
nun Başbakanca seçilmesi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, 
bir kararname ile verilmiştir ve buna sarf edil
mek üzere de 250 bin lira Devlet Bütçesinden 
harcanmıştır. 

Şimdi bunun Proje Yönetim Kurulu üyeleri
ne bakalım : Orada Fikret Anık, Balita, Payaslı-
oğlu, Eralp, Adal... (A.P. sıralarından «ne lü
zum var?» sesleri) Çok lüzumludur. Müsaade bu
yurun efendim, lüzumunu biraz da bendeniz 
takdir edeyim. Şükrü Adal, Mümtaz Soysal, Ke
nan Sürgit, Yüksek Mühendis Süleyman De-
mirel. 

Şimdi Sayın Demirel, bu projenin idare ku
rulunun üyesidir. Ayrıca, Sayın Demrel, bugün 
Başbakanımız, Proje Yönetim Kurulu ve Merkezî 
Arattırma Grupu Proje Yönetim Kurulunun da 
üyesidir. Aynca Merkezî Araştırma Grpuunun 
da üyesidir. Böylece hazırlanmış olan bu raporun 
161 nci sayfasına gelelim. Şimdi bu rapor bir 
defa. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından iste

nilmiş, Beş Yıllık Plâna konulmuş, Devlet Büt
çesinden 250 bin lira harcanmış ve resmî makam
larca yapılmış Devleti temsil eden kişiler ki lis
tesi var. Bunlara «ne lüzum var» buyurdular, 
ben de lüzum görmedim. Her iştirak edenin lis-
töde ismi var, bunlarla beraber hazırlanmış ciddî 
bir projedir. Şimdi bu pnojeden dünkü gazetede 
okudum ve memnun oldum, tenkid için söylemi
yorum, bilâkis memnun oldum. Yani yapılmış, 
hazırlanmış, düşünülmüş, hem ilim adamları ve 
hem de idarecilerin yaptığı bu raporda, Hükü
met, istanbul'daki bucak müdürlüklerini kaldın-
yor, lüzumsuz bulmuş. Kaymakamlıklar var, bu
caklar yok. Bu raporun işareti üzerine böyle bir 
reforma girişmiş, tebrik ederim, yerinde bir ta
sarruftur. 

Ş'ilmd'i gelelim bekçiler için deniliyor? Bu ra
por befiiçileri de tetkik etmiş. Bu rapor diyor ki: 
160 neı sayfada başka şeyler de var, zabıta var, 
yani zabıtayı alarak inceliyor. Birleşme zorunlu-
ğundan başlayıp, «Çarşı ve mahallât bekçileri ge
nel zabıta içinde ve zabıtanın yardımcısı sınıfı sa
yılmalı; sıtaibüleri, görevleri, genel zabıta ile müna
sebetleri ve yetkileri düzenlenmeli, bunlar ücret 
bakımından da genel bütçeye ithal edilmelidir. 
Ücratleri, bina ve arsa, arazi vergilerine yapıla
cak bir miktar zam ile karşılamak mümkündür. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunu şu bakım
dan söylüyorum; yani Sayın Demirci'm imzası 
cTimasaydı da bu rapor olsaydı yine söyliyecektim, 
fakalt şu anda bu rapora katılmış ve raporun en 
önemli organlarının başında bulunmuş bir kim
sedir. Bunun şerefi var, yani yanlış bir fikir ol
duğu için söylemiyorum, bilâkis doğru bir fikir 
olduğuna kaaniim. Böyle bir raporu, yazan de
ğerli arkadaşımız, şimdi Hükümetimizin başm<-
da. Ne beklenir? Bu raporda Hükümetlere tavsi
yede bulunduğu şeyin kendi başında bulunduğu 
Hükümette evleviyetle taftbik edilmesi gerekir. 
Bendenizin kanaati, tafbiî Başbakanın her şeyi, 
şu konuşmaların hepsini dinlemesinin mümkün 
dlmadığı kanaatindeyim, realist olmak lâzım. 
Ama, arkadaşlarının kendisine bu kürsüden söy
lenilen bu sözleri Başbakana nakletmedikleri ka
naatindeyim. Şimdi... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Maddeyle 
ilgisi yok, umumi bu. 

REŞlT ÜLKER (Devamla) — Dinlememiş 
olduğunuz anlaşılıyor, ilgisi, yani maddeyle ilgisi, 
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genel bütçe ile olması lâzım. Bu maddenin red
dedilmesi lâzım, evet, ya... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Daha ev
vel söylediniz bunları. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Daha evvel 
söyleım'lş olmam,' tekrar maddesi geldiği zaman 
söylemiş dlmama engel mi teşkil ediyor, Sayın ar
kadaşım? 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, lütfen karşı
lıklı konulmayın, siz de müdahale etmeyin efen
dim. . 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi görülü
yor ki, muhalefette iken veyahut bir başka va
zifenin, ilmî ve ciddî bir vazifenin başında iken 
mütalâa serd ederken düşünceler başka oluyor, 
icraatın başına gelindiği zaman o düşünceler bir 
tarafa bırakılıyor, zaıten Türkiye'nin çelktiği sı
kıntı bundan arkadaşlar. Biz eğer vaktiyle sa
mimî olarak söylemiş olduğumuz sözleri hep 
s a t a n , kişiler olarak ve partiler olarak tatbik et
miş olsak, bu memleket çok daha çabuk refaha ve 
ümrana kavuşurdu. Biz bunu yapamıyoruz, işte 
maalesef, bu hükümleri, bu kadar açık sarih ol
duğu halde ve altı da imzalandığı halde, tatbik 
edemiyoruz. 

Şimdi gelelim, işin esasına, yani, bu 27 nc'i 
maddede efendim, 600 lira olsun, 20 lira olsun. 
E, peki Komtovona alalım. Mademki konuşa 
ıkonuşa milletvekilleri, bunun zevkine varmışlar
dır. Bir haksızlık olduğunu hissettiler, öyle ise 
ne yapalım? 20 lirayı 10 liraya indirelim. Ve 
600 ü de üç yüze. Hangi ölçü ile 600, hangi öl
çü ile 300? İşte biz bunu anlamak istiyoruz. Ni
çin 300 e indirdik ve neden 600 teklif ettik. Ni
çin 300 e indirdiğimizi 30 liraya indirmiyelim? 
Var mı bir ölçü ortada? Yok bir ölçü. Ne hesap 
ne kitap istatistik bilgi veya her hangi bir ölçü 
yok. Niçin 25 liraya indirmiyelim, niçin 300 lira 
olsun, niçin 20 veya 10 lira olsun? Her hangi 
bir ölçü yok. Anayasa Mahkemesi 1330 tarihli 
muvakkat kanunu niçin iptal etmiştir? Bunun 
liçin iptal etmiş. Açınız 1330 tarihli Muvakkat 
Kanunu, okuyunuz, oradaki sözlerle buradaki bu
gün yaptığımız tatbikat arasında milimetre fark 
yok. 29 Nisan 1330 tarihli kanun diyor ki; (Bek
çilerin memuriyetleri İstanbul'da polis müdürü 
ve vilâyette en büyük, mülkiye memurları tara
fından tasdik edilmek üzere sureti intihabı - Şim
di buraya geliyorum - bunlara verilecek ücretin 

tâyini, takdiri ve tarzı tevzii ve cibayet ve tedi
yesi mahallerin örf ye teamüllerine ve ihtiyacına 
göre Meclisi İdari Mahalliyece tahtı karara alı
nır.) Bugün yapılan iş de yine ölçüsüz. Nerede 
başlayıp, nerede bittiği belli olmıyan, takdir ko
misyonları geldiği zaman da nerede başlayıp ne
rede bitireceği belli olmıyan, Anayasa Mahkeme
sinin iptal sebeplerinin hepsini içine cem eden 
bir metni getirmiş bulunuyoruz. Bu iki kere iki 
dört eder bir hakikattir. Binaenaleyh, bu bir 
vergidir. Yani, Buraya getiriş şekli ile söylüyo
rum, eskiden ne idi onu söylemiyorum. Eskiden, 
vergi mahiyetinde telâkki edilmiyebilir, eski ka
nunda yani 1330 sayılı Kanuna vergi benzeri de 
denilebilir. Ama, bugün buraya getirdiğimiz 
kanun resmen bir vergi kanunudur. Ve neden 
vergi kanunudur? Çünkü, Devletin, liberal olan 
Devletin dahi bir normal vazifesi olan emniyet 
ve asayiş görevi için, biz Meclis olarak, Anaya
sa baki kaldıkça, biz Meclis olarak hare niteliği 
altında vergi almaya kalkamayız. Çünkü, Dev
letin bu işi yapması Devletin esas fonksiyonudur, 
vazifesidir, görevidir. Yani Devlet emniyet ve 
asayişi esas bütçeden temin etmek mecburiyetin
dedir. Şimdi bunun teferruatına daha fazla gir
miyorum, evvelce söylediklerimi daha teknik söy
lenecek çok şeyler var. Ben de çok söyledim, fay
dalı olsun diye söyledim. Başınızı ağrıttığım 
için özür dilerim, ama düzelttiler diye, buna 
inanarak söyledim. Kötü muhalefetler böyle şey
leri söylemezler. Kötü muhalefetler böyle şeyler
de susarlar ve böyle kanunlar çıkınca ve halk 
feryada başladığı zaman da kötü muhalefetler 
böyle kanunlardan istifade ederler. Ama burada 
milletin dertlerine yaralarına merhem olsun di
ye, tâ başından itibaren, tümünden itibaren bu 
hakikatleri söyledim. Ne yapalım? Böyle oldu 
bu. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi OrhonL. Yok. 
Sayın Ahmet Şener. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Pek muhterem arkadaş
larım, konuşan hatipler bu getirilen, değişik şek
liyle getirilen 27 nci maddenin Anayasaya aykırı 
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bulunduğu, zira Anayasa Mahkemesinin" bozma I 
sebeplerine de aykırı düşmesi hasebiyle, bunun 
muallel olabileceği hakkında kanaatlerini izhar 
ettiler. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ka
rar meydandadır. Ne diyor Anayasa Mahkemesi 
esbabı mucibesinde ve izahlı kararında? Diyor ki: 
«Bekçi paraları bir teşkilâta bağlanmalıdır, bek
çi paraları bir esasa bağlanmalıdır. Bekçi para
ları bir nisbet dâhilinde alınmalıdır. Bu alınır
ken malî güç esası da nazarı dikkate alınmalı- I 
dır.» Bu getirilmiş olan kanun ne yapmış? Evet, 
biz de bir teşkilâta bunu bağlamış vaziyetteyiz. 

Efendim, bir bütçeye bağlamış vaziyetteyiz. 
Bunların nasıl tahsil edileceği, nasıl harcanaca
ğı, genel bütçe prensipleri içinde, yani bütçe an
layışı içinde, özel idarelere ek bir bütçe ile tan
zim edilmiş olması ile ciddiyetle getirmiş bulu
nuyoruz. Bu sebeple Anayasa Mahkemesinin es- I 
babı mucibesine ve izahlı kararma tamamiyle uy- I 
gun tedvin edilmiştir maddeler. Malî güç esası 
da burada nazarı itibara alınmıştır efendim. 

Diğer taraftan Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mız, 5 Yıllık Plânın 80 nci sayfasına atfen dü
zenlenmiş olan meşhur Mehtap Projesinden ba
hisle, bekçi teşkilâtı hakkında bu hususta ora
da kaydedilmiş olan noktalara dokundular. 
Bekçi teşkilâtı orada belirtilmiş olan en önemli 
hususlardan birisi, genel zabıta içinde mütalâa I 
edilmesi hususuna ehemmiyetle yer vermiştir. 
Malî noktai nazara, finansman noktai nazarına 
gelince, bunun genel bütçe içinde mütalâa edil
mesi ile edilmemesi arasında, hangisinin daha 
isabetli olabileceği Hükümet tarafından düşü
nülmüş, genel bütçe içinde mütalâa edildiği tak
dirde bunun 32 milyon vatandaşa yük tahmil 
edeceği, halbuki bunun mahallî bir hizmet ol- I 
ması hasebiyle ancak istifade eden vatandaşlar- I 
dan finanse edilmesi prensibinin esas alınması I 
nazarı itibara alınarak, mahallî idareler bütçesi 
içerisinde mütalâası kararlaştırılmış bulunmak
tadır. Bütün vatandaşlrm iştiraki, finansmanı 
sağlandığı takdirde ne olacaktır? O zaman, 
mevcut bütçe sistemi içinde bir vergi artışına 
gidilecek, yeni finansman kaynakları aranacak, I 
ne bakımdan mütalâa ederseniz ediniz, vatan
daşın istifade etmiyen köydeki vatandaşların 
sırtına da bu hizmetin finansmanı yüklenecek
tir. Bu bakımdan bütçe prensipleri ve finans
man prensipleri üzerinde, âmme hizmetinin | 

I mahallî hususiyetleri nazarı itibara alınarak 
başlangıçta tesbit ettiğimiz prensipler üzerinde 
tekrar münakaşayı mucibolacak daha fazla söz 
söylemeyi zait bulmaktayız. 

Yine Reşit Ülker arkadaşımız buyurdular, 
ki, «ölçü, hesap, kitap yoktur» Sayın arkadaş
lar, bunun hesabı da var, kitabı da var, ölçüsü 
de var, hattâ miktarı da var. Masrafların ne ka-

I dar tahmin edilebileceği de elimizde mevcuttur. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Tahminleri 

kim yapıyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Devamla) — Gayet tabiî bütün tah
minleri alâkalı olan şahıslar yapar. Bunun dı
şında makina ile tahmin yapacak değiliz. 

Şimdi, maddenin en önemli noktasına geli
yoruz. Komisyon, Hükümetin teklifine uyarak, 
binalarda 20 lira ve ticarethanelerde 500 lira, 

I olarak senede 6 bin lira almak kaydiyle, başlan
gıçta durumu bu hadler içinde kabul etmişti. 
Bilâhara, maddeyi geri alan komisyonumuz, 
madde üzerinde teemmül etmiş, arkadaşları ve 
alâkalı şahısları komisyonda dinlemiş, netice iti
bariyle 10 lira 300 lira gibi bir had içerisinde 

I maddeyi yeniden tedvin ederek huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. Bu hadlerin daha aşağı
ya indirilmesi halinde, sosyal bir muvazenesiz
lik, ödeme gücü nazarı itibara alınmış olsa bile 
ihtiyaçlara tekabül edecek paranın finansman 
yönünden bir sosyal adaletsizlik doğacaktır. 
Şöyle ki, bir gecekondudan ne tahsil ederseniz 
ediniz, meskenlerde haddi düşürdüğünüz tak
dirde gecekondunun ödiyeceği meselâ 50 kuruş 
ile en lüks bir meskenin veya bir köşkün ödi
yeceği 10 Jira karşısında bu nisbet düşük tutul
duğu zaman nasıl bir adaletsizlik doğabileceğini 

I her halde tahmin buyurursunuz. Bunun dışm-
I da, bilhassa ticarethanelerde bu adaletsizlik da-
I ha çok artacaktır. Birkaç tane misal vazedece

ğim. Meselâ Siirt vilâyetinde 2 mükellef senede 
39 bin lira bekçi parası ödemektedir. Bunun dı
şında da 2 556 mükellef de senede 45 bin 501 
lira ödemektedir. İçel vilâyetinden de bir misal 
vereyim; İçel'de üç mükellef 14 000 lira öde-

I mektedir senede. Diğer taraftan 13 237 mükel
lef de 126 745 lira ödemektedir. Bunları misal 

I olarak arz etmemizin sebebi çok ehemmiyetlidir. 
Hadleri düşürdüğünüz takdirde, meselâ Siirt 
vilâyetinde iki mükelleften alman 39 bin lira 

I bekçi ihtiyaçlarını karşılıyabilmek bakımından, 
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diğer az gelirli ve malî gücü düşük olan vatan
daşların üzerine yüklenecektir. İşte bu bakım
dan ehemmiyetlidir. Bir iki arkadaşımızın tica
rethaneler hakkındaki haddin 500 liraya çık
ması hususundaki fikrine komisyon olarak ka
tıldığımızı ifade etmek isterim. Hürmetleri
mizle. 

NİHAD DİLER (Erzurum) — Som sora
cağım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, vakit geçmiştir. 27 
Haziran 1966 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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