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4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 260 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, plânın uygulanması sırasında kuru
lan sağlık ocaklarının, parti başkanlarının 
ve siyasi unsurların etkisi ile başka yerlere 
götürülmesinden ötürü partizanlığı yek
diğerine ve Sağlık Bakanından şikâyetçi 
•olduğuna dair demedi. 260;261 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, maviküf hastalığı ile ondan za
rar gören bağcılara yardım edilmediğine 
ve tarımsal kredilerin eski bareme göre 
düzenlenmesinden ötürü yetersiz durum
da kaldığınıa da'ir demeci 281:262 

3. — Gümüşane Milletvekili Sabri Öz-
can San'm, Türkiye'nin kalkınmasında 

Sayfa 
Gümüşhane'nin yerine ve bugünkü haline 
dair demeci 262:264 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul olunduğu bildirilen 759 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nm 93 ncü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/397) 

264:272 
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisince 

kabul olunduğu bildirilen 760 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nın 93 ncü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/398) 

272:273 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisince 

kabul olunduğu bildirilen 761 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nın 93 ncü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/399) 273 

7. — Türkiye Büyük'Millet Meclisince 
kabul olunduğu bildirilen 762 numaralı 
Kanun metninin, Anayasa'nm 93 ncü mad
desi mucibince yeniden görüşülmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/400) 273:274 



Sayfa 
5. — Görüşülen işler 274 
1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak

kında kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu 

Manisa Milletvekili Muammer Erten, Ege'
de tütünlere bulaşan hastalığın yaptığı büyük 
kayıplara, taban yerlere ekilen tütünlerin sa-
tmalmmıyacağı yolundaki demeçlerin sebcbol-
duğu spekülâsyonlara, bağlarda kullanılan kü
kürtle üzümlerin kurutulmasında kullanılan 
potasanm pahalılığına işaretle gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar, tekniker 
okulları öğrencilerinin yaptıkları boykota de
ğinerek, bu okulların tatbikat mühendis okul
ları haline getirilmesini ve bu konuda Millî 
Eğitim Bakanının açıklama yapmasını temenni 
eden bir demeç verdi. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel; Kars, Erzu
rum, Tunceli ve civarındaki büyük kuraklıktan 
zarar görenlere dağıtılan buğdayla ilgili borç
ların affına, 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç, Üçüncü 
Demir - Çelik Fabrikasının Samsun'da kurul
ması gerektiği halde AID ve UFA yardımlarının 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının genişletil
mesine harcanmasının yerinde olmadığına deği
nen birer konuşma yaptılar. 

Sözlü soru 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
Adalet Partisi Samsun İl Başkanının, hangi se
bep ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmî gezi
sine iştirak ettirildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/356) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 

JÇars ilinin de tetkik ve temas programına alln-

Sayfa 
teklifi ve İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 2/141) 

' (S. Sayısı : 105) 274:303,304:37 

Yeniden kurulacak Vakıflar kanun tasarısı 
ile Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Anayasanın 92 nci maddesinin 
10 ucu fıkrası gereğince, bugünkü tarihle ve 
Millet Meclisinde kabul edilen şekli ile kanun
laştıkları bildirildi. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre 
daha devam olundu. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
43 ncü maddesinin görüşülmesi sırasında usul 
hakkında konuştuktan sonra Başkanlığın 
uyarmasına rağmen sükûneti bozmakta direnen 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'e iki ihtar 
cezası verildi. 

27 Haziran 1966 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime (saat 19 da) son 
verildi. , 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Ahmet Bilgin Adil Yaşa 
Kâtip 

Abdülbâri Akdoğan 

masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/162) 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'-
mn, Bakırköy'ün, İkitelli ve Güneşli köy böl
gesinden istimlâk edilen arazinin yüzölçümüne 
ve mal sahiplerinin kimler olduğuna dair ya
zılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına-
gönderilmiştir. (7/163) 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

SORULAR 



2. — GELEN KAĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Türkiye Cumhuriyeti listesi (en ziyade 
müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı (1/227) (Dişileri, Gümrük ve Tekel, Ti
caret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti listesi (en ziyade 
müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin 82.05 
pozisyonundaki ilâve değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı (1/228) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin en 
ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı. (1/229) 
(Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân 
komisyonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin en 
ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesinde ya
pılan değişikliklerin onaylanmasına dair kanun 
tasarısı. (1/230) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

5. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı. (1/231) (imar ve iskân, İç
işleri, ve Plân komisyonlarına) 

6. — iş kanunu tasarısı. (1/232) (Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

7. — Deniz iş kanunu tasarısı. (1/233) (Ada
let, Ulaştırma, Çalışma ve Plân komisyanları-
na) 

8. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı. (1/234) (Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
9. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/395) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'-
mn, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/396) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âbdiilbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin elektrikler yan
dığı zaman anahtarlarını da açarak beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen arkadaşların da lütfen beyaz düğ

melere basma hususunda istical etmelerini rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge-

rek'i çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

.1 — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
plânın uygulanması sırasında kurulan sağlık 
ocaklarının, parti başkanlarının ve siyasi un
surların etkisi ile başka yerlere götürülmesin
den ötürü partizanlığı yerdiğine ve sağlık 
Bakanından şikâyetçi olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gümüşane Milletvekili Sayın 
Sabri özcan San burada mı efendim? Gündem 
dışı söz istemişlerdi. Yoklar. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener, 
,sağhk ocakları mevzuunda gündem dışı söz iste
miştiniz. Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarını; Trabzon 
ilinde, merkez kazaları ve köyleri dâhil, 74 sağ
lık ocağının tesis edilmesini plâna ve prog
rama ithal etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, hernedense bilin-
miyen sebeplerden ötürü, 1966 yılında bu 
ocaklar ihale edilip yapılmıya başlanırken 22 
adedi bu programdan çıkarıldı. Halbuki köy
ler, bilhassa fakir köyler 20 bin, 30 bin, 40 
bin liralık arsalarının tapularını Sağlık ocağı 
yapılmak üzere Hükümete vermiş bulunmakta
dır. Bu 22 ocağın paraları köylü tarafından 
verildiği halde, Hükümete tapusu verildiği hal
de, nedense Hükümet Sağlık Bakanlığı bunları 
programdan çıkartmıştır. Halbuki bir sağlık 

ocağı bir köyde tesbit edilmiş, program ko
nulmuş, valisi, kaymakamı, mahallin mebusu 
gitmiş mahallinde; evet, işte program işte 
plân, bir sağlık ocağı tesis edilecektir, demiş
tir. Ve bu köy de o araziyi temim ederek Hü
kümete vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelsi günü bana 
verilen bir telefon 'haberinde ihaleleri de 
yapılmak üzeredir, ilân edilmiştir, dendi. 
Vakfıkebir ilçesinin Iskefc köyünden ve bilhas
sa Şahini i köyünün siyasi tutumu icabı olarak 
buradan alınıyor ve A. P. Başkanı arkadaşımız 
mütaahhitlere, girmeyiniz buraya, bir gün son
ra tel emri geliyor başka köye naklediyorum, 
diyor. 

Muhterem, arkadaşlar, düşününüz ki, biz 
plânın, programın tatbikatını Sayın Hükümete 
bıraktık, ocak, bucak başkanlarına bırakma
dık. Bu memlekette bunlar denenmiştir. Plâ
nı ve programı tetkik buyurun, orada bir sağ
lık ocağının kurulma usulleri vardır. Merkezî 
oluşu, yola yakınlığı, su mevzuu, nakliyat du
rumu, telefon durumu vardır. Ama, hiçbir za
man siyasi akideler, siyasi nitelikler proıgram-
da derpiş edilmemiştir. Buradan almıyor baş
ka köye veriliyor. O köy de benim köyümdür, 
oradaki vatandaşlar da benim vatandaşlarım-
dır, onlara hizmet etmek en azından A. P. ilçe 

— 260 — 
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başkanı kadar benim de vazifemdir, ama bir 
Hükümetin-itibarı vardır. 

Ben keşmekeş bir şekilde, ocak bucak baş
kanlarının söylentisi veyahut da bir milletve
kilinin indî düşüncesiyle hareket eden Sağlık 
Bakanını size şikâyet ediyorum. İndî düşünce 
ile bunun yeri değiştirilin emelidir. (Soldan gü
lüşmeler, «ocak, bucak başkanları yok» sesle
ri.) Evet ismen yoktur, fakat sözleriyle vardır, 
öyledir. (A. P. sıralarından gürültüler.) Böy
ledir. 

Muhterem arkadaşlarım, merak etmeyiniz, 
bu şekilde Sağlık Bakanı eğer bu işi idare eder
se A. P. Grupunun da böyle rahatsız olacağı 
yerleri vardır. Bunu kabul buyurunuz. Bir 
program vardır. (A. P. sıralarından, «Neyi ka
bul buyuralım, ne alâkası var?» sesleri.) Zabıt
ları alır okursanız muhterem arkadaşlarım, 
bunun ne demek olduğunu öğrenirsiniz, tetkik 
edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, düşününüz ki, bu 
köylü vatandaşlar topluluğu 30 - 40 bin liralık 
arsasını verecek, tapusunu Hükümete verecek, 
ama bir kişinin sözü ile bunun yeri değiştirile
cek... Bunun ihalesi ilân edilir, ilândan çıkarı
lır. Bakanlıktan tetkik ettim; tel emri veril
miştir. Rica ediyorum; evvelâ 22 sağlık oca
ğının niçin çıkarıldığını, bu sağlık ocağının 
başka köye hangi sebeplerle taşındığını izah 
etsinler. Halbuki merkezî yerde idi, nüfusu da
ha kalabalıktı, yol kenarında idi, telefonu var
dır. Bir sağlık ocağının, mün'tesibinin daima 
faydalanabileceği, bütün vatandaşların kolay
lıkla gidebileceği bir köyden alınarak başka 
yere verilmesi partizanlığın ta kendisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunu şu par
ti veya bu parti meselesi olarak değil, ne olur
sa olsun, bir yerde bir Hükümet bir karar ver
miş midir? Kararını vermeden evvel plâna it
hal etmiştir, programına ithal etmiştir, mer
kezden Sosyalleştirme Dairesi ve onun ihtisas 
sahipleri gitmiş, tetkik etmiştir. Sağlık Müdür
lüğü bakmıştır. Valinin emri altında bir komis
yonda tesbit edilen bu hususlar, sonradan bir 
bakanın keyfî idaresi yüzünden, iki dudağının 
arasından çıkacak bir lâf ile ortadan yok edil
memelidir. Ben söylüyorum ve şikâyet ediyo
rum. Türkiye Büyük Millet Meclisine: Bu 
Sağlık Bakanı bu partizanlığı devam ettirdiği 

müddetçe sağlık işlerimiz doğru yürümiyecek-
tir. Lütfetsin, yerinden çekilsin. (Ortadan «bra
vo» sesleri, soldan gülüşmeler, alkışlar.) Merak 
etmeyin arkadaşlarım; sizin o alkışlarınızın al
tında yine sizin bu arzunuz vardır. Bunu ka
bul buyurun. (Soldan gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümetten 
istirham ediyorum; bu gibi programa alınmış, 
plâna alınmış olan işleri ve Hükümetin presti
jini, Devletin prestijini bu gibi ellere değil sa
lim ve ısrarlı ellere terk etsin. 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, maviküf hastalığı ile dondan zarar gören 
bağcılara yardım edilmediğine ve tarımsal kre
dilerin eski bareme göre düzenlenmesinden ötü
rü yetersiz durumda kaldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu. 
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Reis, gündem dışı söz istemiştim, salona geç 
geldim, söz sıramı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir dakika; ar 
kadaşımızm ismini telâffuz ettim. 

'Sayın Sami Binicioğlu Ege'de tütünlere 
arız olan maviküf hastalığı hakkında, dondan 
zarar gören bağcılara yapılan yardımlar hak
kında ve zirai kredilerin tevzii halkkında gün
dem dışı söz istemişlerdir. Lütfen mücmel ve 
kısa olsun, rica edeceğim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, Ege müstahsili, pamukçuluktan 
zarar görmüştür. Bugün tüJtün müstahsılma 
da maviküf hastalığı denen bir hastalıJk arız 
olmuştur ve tütün ekicinin tarlasına dikmiş ol
duğu fidelerin birçokları bu hastalık yüzünden 
kurumuştur. Hattâ bu hastalığın maviküf has
talığı olup olmadığı da teşhis edilememiş bir 
durumdadır. Çünkü bundan evvel, geçen se
nelerde bu hastalıkla yapılan mücadelede kul
lanılan ilâçların fayda vermediği seçmenleri
mizden almış olduğumuz mektuplardan anla
şılmaktadır. Bu itibarla bu hastalığın mavi-
•İriif hastalığı olup olmadığı veyahut başka bir 
hastalık ise bunun biran evvel teşhis edilerek 
gerekli tedbirlerin alınıması iktiza etmektedir. 



M. Meclisi B : 102 27 . 6 . 1966 O : 1 

Diğer taraftan, yine seçim bölgelerimizden 
almış olduğumuz mektuplardan anlıyoruz ki, 
Ziraat Bankası tütün ekicisine ihtiyacı olan 
krediyi zamanında vermediği için, ilâcını za
manında alamamakta ve bu yüzden ekmiş ol
duğu tütün fideleri kurumaktadır. Esasen tü
tün ekicilerine dönüm başına verilmekte olan 
100 liralık zirai kredi kifayetsizdir. Ege böl
gesinden gelen birçok mebus arkadaşımıza bu 
şikâyetler defaatle yapılmıştır. Bugün aldığı
mız mektuplarda aynı şikaâyetler devam et
mektedir. 

Bu vesile ile şunu da belirtmek istiyorum. 
Şikâyetler arasında bunlar da vardır. Ziraat 
Bankası, mahallî Ziraat Bankaları âdeta bi
rer tüccar bankası haline gelmiştir. Çiftçiye, 
müstahsıla yardım edeceğine, mahallin birkaç 
zengininin, tüccarının inhisarı altındadır. Bu 
zatlar oturdukları yerden telefonla Ziraat Ban
kasına muamelelerini yaptırmakta, muamele
leri hazırlanmış olarak ayaklarına kadar getiri
lip, imzalattırılıp paraları dahi verilmektedir. 
Fakat köylü Ziraat Bankası müdürünün karşı
sına resımi tazimle çıkmaktadır. Çok defa da 
hakarete mâruz kalmakta, kovulmaktadır. Bu 
arada Ziraat Bankası zirai kredi vereceği müs
tahsili birbirine kefil yapacağım diyerek noter 
'kapılarında, (banka kapılarında günlerce bek
letmekte ve almış olduğu kredi şehre gelip gi
derken ortadan yok olmaktadır. Hükümetimi
zin zirai kredileri, çiftçiye, köylüye verilmek
te olan zirai kredilerin usulünü, şeklini biran 
evvel ele alarak düzeltmesi ve gerekli tedbir
leri alması iktiza etmektedir. Çünkü benim 
Ibu söylediklerim 'bütün mdbus arkadaşlara za
man zaman yapılmış şikâyetlerdir ve doğrudur 
arkadaşlar. Ziraat Bankasından ticari kredi 
alan mahallî zenginler ve tüccarlar, zirai kre
di kifayetsizliği yüzünden, kendisine müra
caat eden köylü vatandaşlara bono kırdırmak
ta, ikinci defa onlardan faiz almakta ve men
faat temin etmektedirler. Bunlar önlenmelidir. 

Bu arada yine almış olduğumuz mektuplar
dan anlıyoruz ki, Ege bağlarının mâruz kaldı
ğı don âfeti sebebiyle Hükümetimiz bir yar
dım kararı almıştı. Bu yardım kararı uzunca 
(bir zaman geçtikten sonra tatbik edilmeye baş
landı. Fakat maalesef bu yardımda tapulu ta
pusuz diye bağların tefrik edildiği, tapulu 
bağlara yardım yapıldığı, tapusuzlara da yapıl

madığı anlaşılmaktadır. Oysa ki, don âfeti 
geldiği zaman bu tapulu, bu tapusuz diye ayır-
mamıştır. Tapulu bağlara da zararı olmuştur, 
tapusuz bağlara da zararı olmuştur. Eğer ga
ye zarara mâruz kalmış müstahsıla yardım ise, 
tapulu tapusuz diye tefrik yapmadan gerekli 
yardımın yapılması iktiza etmektedir. Esasen 
yurdumuzun birçok yerlerinde gayrimenkulle-
rin % 70 i, % 80 i tapusuzdur. Kadastro geç
memiştir. Zilyedlik hükümlerine göre tasar
ruf edilegelmektedir. Bütün bu hususlar dü
şünülerek tapusuz bağlara da mâruz kaldıkla
rı zarardan dolayı gerekli yardımın yapılması
nı sayın Hükümetten rica ve istirham ediyorum. 

Sözlerimi bitirirken bilhassa sayın Hükü
metin, sözlerimin başında bahsettiğim zirai 
krediler üzerinde durmasını istirham ediyo
rum. Bu, Türk çiftçisi ve müstahsili için bir 
iç yarasıdır. Aldığı kredi 1936 - 1937 yılları 
baremlerine göre nizamlanmış, aynen devam 
etmektedir. Bu parayı bankadan alıp, çıkar çık
maz, köylüyü bankanın kapısında uncu bek
lemektedir, bakkal beklemektedir. Bankanın 
kapısından çıkar çıkmaz bu para bitmektedir. 
Böylece istihsale yaramamakta, almış olduğu 
kredi az olduğundan dolayı ancak bununla kar
nını doyurmaktadır. Esasen köylümüz borçlu
dur. Bu bakımdan zirai kredilerin yeniden 
tanzim edilmesi, bilhassa banka müdürlerine 
köylüye, çiftçiye efendice muamele etmelerini 
tavsiye etmek iktiza etmektedir. Gözlerimle 
bizzat şahidoldum, banka müdürleri köylüye 
âdeta bir esir muamelesi yapmakta, kovmak
ta, günlerce banka kapılarında süründürmek-
tedir. Bunu Yüce Meclisinize arz eder, sa
yın Hükümetin bu hususta gerekli tedbirleri 
acilen almasını istirhaib ederim. Hürmetlerimle. 
(Sağdan alkışlar) 

3. — Gümüşane Milletvekili Sabri özcan 
San'm, Türkiye'nin kalkınmasında Gümüşane'-
nin yerine ve bugünkü haline dair demeci 

BAŞKAN — Sayın üzcan San. Türkiye'nin 
kalkınmasında Gümüşane'nin yeri konusunda de
ğil mi efendim? 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, geçen Cuma gün
kü oturumda bir sayın arkadaşımız burada Hü-
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kümetten Doğu'ya alâka göstermesini temenni et
mişti. Ben bu alâkanın mevcudolduğıına inan
makla beraber, temenniye de gönülden iştirak 
ediyorum. "Vakıa, Hükümetlerin yurt yönetimin
de Doğu, Batı diye bir ayırım yapması mümkün 
değildir ve yapmamışlardır da. Fakat yeniden 
mütalâa edilecek olursa memleketimizde birtakım 
bölgeler vardır; çok alâka görmüş olan bölgeler, 
az alâka görmüş bölgeler, hattâ hiç alâka görme
miş olan bölgeler vardır. Türkiye'mizin geri kal
mışlıkta çok ünlü bir beldesıi Hakkâri ise, hemen 
lıemen onun kadar geri kalmış olan bir bölge de 
Gümüşane'dir. Bu sene, Hakkâri'de kaç kişiye 
bir doktor düştüğünü bilmiyorum; ama bir Sağ
lık Bakanının ifadesine göre Gümüşanc'de 30 bin 
kişiye bir doktor düşmektedir. Vakıa, şimdi min
net duygularım ile ifade etmek isterim, 27 tane 
sağlık evi, sağlık ocağı yapılmaktadır. Gönül is
ter ki, bu binalarla beraber personeli de şimdiden 
hazırlanmış olsun. Ben bunu tecrübeli bir in
sanın ihtiyatı ile söylüyorum. Vaktiyle Gümüşa-
ne'de 1930 da mahalli imkânlarla, bir hastane 
yapıldı. 25 yataklı idi bu hastane. O zaman bir 
doktor bulundu ve hizmete açıldı, davullu, zur
nalı törenlerle açıldı. O zaman bu manzarayı 
karikatürize eden, mizahı seven bir vatandaş; 

«Tek doktorlu hastane 
İşte sana Gümüşane.» 

Demişti. 

Muhterem arkadaşlarım, aradan 36 sene geç
ti, biz bu hastaneye tek taş ilâve etmeden yatak 
sayısını 75 e çıkardık ve doktor da halen bir tek
tir. O mizahı seven arkadaşımız o mizahını bugün 
bile sadakatle tekrar edebilir. 

Sayın Sağlık Vekili arkadaşım, kendisine çok 
hürmet duyduğum çok sayın arkadaşım, Sayın 
Ahmet Şener'in ithamlarının dışında tuttuğum 
arkadaşımı tenzih ederek söylüyorum ki, şimdi 
aklıma geldi, birçok zamandan beri düşünüyor
dum, ona bir sual sormak istiyordum, fakat uta
nıyorum sual sormaktan, içinde bulunduğumuz 
çağdan dolayı utanıyorum. Suali sorabilirsem 
diyeceğim ki, Gümüşane' ilinin kaza merkezlerinde 
kaç seneden beri ebe yoktur? Elin adamları gök 
gemilerinde uzayda fing atarken bizim Anadolu'
da analarımız doğum şehidi olmaktadır. O halde 
şurada Sayın Sağlık Vekâletinin kulağını çın
latmak isterim. 

Köy okulları yapımı mevzuunda, Gümüşane'-
nin % 60 ihtiyacının tahakkuk ettiği gösterile

bilir. Fakat bu gerçekte % 30 bile değildir. Bu
gün hâlâ hiç okulsuz köylerimiz 168 dir. Bir tek 
odalı okulu olan köylerimizin sayısı 105 tir. 
21 köyün de okulu haraptır. 17 köyü olan bir na
hiyenin yalnız iki köyünde iki aded okul vardır. 
17 köyde iki aded okul ve bu nahiyenin civarında 
kırk kadar köyde okul yoktur. Buraya bir bölge 
okulu çok münasiptir. Ama bölge okulu yerleri 
tesbit edilirken Erzincan ve Erzurum'a iki, Di
yarbakır'a, Malatya'ya, Elâzığ'a iki, Sivas'a dört 
tane, ama Gümüşane'ye bir tane bile değil! Neden? 
Gayrı Allah bilir. 

Türkiye'mizin en büyük kazalarından biri 
olan Bayburt'ta lise yoktur. Köy yolları için bir 
şey söyliyemiyeceğim, Sayın Köy İşleri Balkanı 
beni çok iyi anlar, çünkü benim gibi o da dağlık 
bir bölgenin çocuğudur. 

Öteden beri nıeyvacılıkla meşgul olan Gümü-
gane'nin elmasının şöhreti yalnız isimle kalmak
tadır. Gerçekte yok bu. Çünkü, hiçbir zaman Gü
müşane mcyvacılığını kalkındırmak için bugüne 
kadar ciddî bir tedbir alınmamıştır. Bir meyva-
cılık ekibi yoktur, ziraat dairesi teknik elemanlar
la teçhiz edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özcan San, lütfen topar
layınız. 

SABEÎ ÖZCAN SAN (Devamla) — Bitiri
yorum. 

Gümüşane çok yoksuldur, çok fakirdir. Plele 
Merkez Kazamızda ve Torul'da toprak yoktur; 
Harşit ise mevcut toprağı aç bir iştiha ile alıp 
götürmektedir. Bunu Hükümetten çok yakın 
alâka ile istirham etmekteyim. 

Gümüşhane, adı üstünde, bir maden memle
ketidir. Evvelce Gümüşhane bir meadin mek
tebi halinde Osmanlı İmparatorluğu'nun ma
den olan bütün mıntakalarına usta gönderirdi. 
Meselâ Kes'kin'e, meselâ Akdağmadeni'ne, me
selâ Ergani madenine Gümüşhaneden usta git
miştir. Halâ orada Gümüşhaneli ustalar var
dır. Asırlarca Gümüşhane'de madenler işletil
miştir. Hattâ Gümüşane şehrinin bina edilişi 
dahi bu madenlerinin nedenindendir. Evliya 
Çelebiye göre «Yunan Hükemasmdan Fikos 
madeni sime tesadüf edip şehri İskenderâbad 
ettiı,:niştir.» 

Yine Evliya Çelebi diyor ki ; «kimi âtıl, ki
mi hali faaliyette 70 tane maden ocağı vardır. 
Bura ocaklarında gümüş ırmaklar gibi akar» 
Söz tabiî ona ait. 
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Hattâ yine seyahatnamenin bir yerinde Ya
vuz Sultan Selim Trabzon Valisi iken altın 
madeni bulmuş, babasına göndermiş, diyor ki; 
«Beyazıt-ı veli safahatından Yavuz Sultan Se-
lim'e hil'ati fahireler ihsan eyledi.» 

Bir İsveç maden bilgininin iddiasına göre, 
bütün dünyada ilk maden işletmesi Harşit vadi
sinde başlamıştır. Hattâ Franklin Bouillon 
Ankara İtilâf namesini imzalarken bizden bir 
maden imtiyazı istemiş. O zaman tahakkümden 
yeni 'kurtulmuş olmanın heyecanı içerisinde çe
kinmişiz, vermek istememişiz, ısrar etmişler, 
nereden denmiş, Harşit vadisinden, demişler ve 
ısrar etmişler, 30 sîenelik bir im.tiy.az almışlar. 
O zaman 'bereket versin, yol yok, iz yok. Tek
nik adamlarını göndermişler, hesaplarını yap
mışlar, bakmışlar ki alacakları hâsıladan, verc-
'cckleri fazla, onun üzerine vazgeçmişler. 

Hattâ, Harşit'e cok yaikın Kürtün civarın
da 'bugün halen bir demir dağ vardır. Bu de
mir kullanılmak suretiyle mahallî halk bir-örs 
yapmıştır, bu örs bugün orada mevcuttur. 
Şimdi, Bayburt'taki krom madeninin Türkiye'
nin >en zengin madenlerinden birisi olduğu tev
hit edilmiştir. 

Gümüşhane'den Tirebolu'ya, denizü inen bir 
yol vardır. Harşit Santrali işletmeye hazır. Ma
den rezervi istediğiniz kadar.. 

Şu halde Hükümetten ve alâkalılardan is
tirham ediyorum, acaba Gümüşhane'de Torul'
da, Bayburt'ta, Karadeniz havalisinde 3 ncü De
mir - Çelik fabrikalarının 'kurulması mümkün 
müdür, değil midir? Bu, etüt edilmiş midir? Bu 
suretle Doğu - Karadeniz ve Gümüşano halkı 
da 'kalkınmış olacaktır. 

Hürmlctlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim; gündem dışı söz is-
tiyen 'diğer arkadaşlara Ibu birleşimde söz vere-
miyeeeğim, üç arkadaşımız görüştü. 

4. •— Türkiye, Büyük Millet Meclisince- ka
bul olunduğu bildirilen 759 numaralı Kanun 
metninin, Anayasanın 93 ncü maddesi mucibin
ce yeniden görüşülmesine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/397) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Umu
mi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedibirlerle yapılacak yardımlara dair 1-5 Mayıs 
1959 tarih ve 7269 sayılı Kanuna bâzı madde- | 

ler eklenmesine dair Kanun, İş Kanunu, Deniş 
iş Kanunu ve Silâhlı Kuvvetler Personel Kanu
nu Sayın Cumhurbaşkanınca Anayasanın 93 ncü 
maddesine dayanılarak yeniden görüşülmesi is
teği ile T. B. M. Meclisine iade edilmiştir. Şim
di 'bu kanunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezke
relerini ayrı ayrı okutarak yapılması gereken 
işlem hakkında da Yüce Heyetinizin tasvibini 
alacağiıin. 

önce 759 numaralı Kanunla ilgili Cumhur
başkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 .6 .1966 gün ve 1/706, 9234/52276 

sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun
duğu bildirilen 759 numaralı Kanun metni ile 
ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçe
sinin tasdikli bir suretini ekli olarak takdim edi
yorum. 

lglbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanu
nun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uy
gun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun gecen dönemde Meclisimizce havale edil
diği İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 5 er üye alınarak kurulan bir 
Geçici Komisyonda görüşülmüştür. Kanunun 
bir daha görüşülmesini teminen yukarda adı 
geçen komisyonlardan; yani İmar ve İskân, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 5 er üye seç
mek suretiyle Geçici bir Komisyon teşkilini tas
vibinize sunuyorum... 

AHMET TAHTAK1LTÇ (İstanbul) — Söz 
istiyorum... 

BAŞKAN — Bir şey mi var Sayın Tahtaikı-
lıç? 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — işin 
esası hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Anayasanın 93 ncü ve İçtüzü
ğün 114 ncü maddesi gereğince yapılması ge
reken bir işlem var, onu yerine getiriyoruz. Bir 
mütalâanız varsa onu komisyonda söyleyiniz. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Bah
settiğiniz maddede (kanunların tekrar müzakere 
edilmesinin bir mucip sebebe dayanması lâzım. 
Senato'nun yazısı bir mucip söbdbolaımaz. Onu 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun izah edin efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Anayasa 
ve parlömanter kurallar -bu tezkere ile üzerinde 
durulacak bir mesele getirmektedir. Şahsan 
Millet Meclisi ile Senato arasında 'kanunların Se
natoda müzakere süresi hakkındaki ihtilâfın, 
Millet Meclisi ile Senato Başkanlığı arasında 
ancak Büyük Millet Meclisi çerçevesinde halle
dilecek bir mesele olduğuna kaaniim ve bunun 
halledilmesine taraftarım. Fakat Cumhurbaş
kanın kanunları tekrar müzakere edilmek üzere 
Meclise göndermesi halinde, o kanunun çıktığı 
şekilde tatbiki ile Devlet ve memleket bakımın
dan kendi takdirine göre her hangi hir mahzur, 
zarar husule getirdbileceği hakkında bir mucip 
sebep bahis konusu olmadıkça Cumhurbaşkanı 
bir kanunu tekrar müzakere edilmek üzere Mec
lise gönderemez. 

Sayın arkadaşlar, süre ihtilâfı hakkında her 
hangi bir noktai nazar dermeyan edilebilir. Fa
kat Anayasanın Cumhurbaşkanına kanunları 
tekrar müzakere etmek üzere Meclise gönder
mesi hakkındaki madde ve veto müessesesi ola
rak telâkki edilen bu iş hakkındaki hukukî 
esasları, literatürleri tetkik ederseniz, Senato
nun Millet Meclisi ile müddet ihtilâfına düş
mesi halimi bu işe ithal etmeye imkân yok
tur. İllâ ve illâ tekrar müzakeresinde şu noktada 
bir fayda vardır diye bir mucip sebebe da
yanması lâzım. Şimdi, öyle vaziyet hâsıl oldu 
ki, Millet Meclisinin müddetler hakkında aldığı 
kararın karşısında bir fikir sahibi olduğu nok
tai nazarı meydana çıktı. Anayasaya aykırı 
bir vaziyet hâsıl olması hali ise Anayasa 
Mahkemesince tetkik edilecek bir keyfiyettir. 
Onun için Riyasetin bu tezkere üzerine bir 
muamele yapmadan evvel, evvelâ Anayasayı 
alâkadar eden ve parlömanter ananeleri alâkadar 
eden iki Meclis arasındaki müddet ihtilâfın
da Cumhurbaşkanının bir söz sahibi olup ol
madığına ve bunun için kanunların tekrar 
müzakeresi salâhiyetinin kullanılıp kullanıl-
mıyacağma dair esas üzerinde durması ondan 

sonra mütalâası ile buraya gelmesi uygun 
olur. Aksi takdirde bu anane yerleşirse. Dev
let işi ve kanunların çıkması ve yürütül
mesi işi hiçbir suretle durdurulamaz. Nite
kim 10 günlük bir müddetle bağlıdır, Cum
hurbaşkanının tekrar müzakere edilmesini is
temesinde müddet meselesi de kesindir, ar
kadaşlar. Eğer Cumhurbaşkanı her hangi bir 
bahis konusu olan kanunun çıktığı şekilde 
tatbiki noktasından bir mütalâa dermeyan 
ederse, bu, hakkıdır. 10 gün zarfında bu 
hakkını kullanabilir. Bu hususu Yüksek Mec
lisin dikkatlerine arz eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Müftüoğlu, bir dakikanızı rica'ederim. Belki 
bu suretle söz söylemekten sarfınazar edersiniz. 

İki hususu açıklamak mecburiyetini hisse
diyorum. Bu kanunlar Mecliste birer geçici 
komisyonda müzakere edilmese idi, Başkanlı
ğın yapacağı sadece Yüksek Heyetinize 
bilgi vermek suretiyle bu kanunları evvelce 
onu görüşen komisyonlara havale etmekten ibaret 
kalacaktı. Bugün bu konunun Yüce Meclisi
nizin huzuruna getirilmesi sebebi, kanunların 
Meclisin normal sürekli komisyonlarında değil 
birer geçici komisyonda görüşülmesi ve şimdi 
bu geçici komisyonların yeniden teşkili için 
Yüce Heyetinizin tasvibini almak zorunluğu-
dur. 

İkinci hususa Sayın Ahmet Tahtakılıç'ın 
söz konusu ettiği hususa gelince; filhakika 
Sayın Cumhurbaşkanı Meclisten çıkan bir ka
nunun yeniden görüşülmesi isteği ile iade 
ederken Anayasanın 93 ncü maddesine göre 
bir gerekçe göstermeye mecburdur. Ancak, 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının yazışımın tasdikli bir ör
neğinin yazıya eklendiği bildirilmekte ve 
sonra da işbu gerekçe muvacehesinde denil
mek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanının bu 
gerekçeyi aynen kabul ve ona dayandığı ifade 
edilmektedir. Bu itibarla Başkanlıkça şimdi ya
pılmakta olan muamele yerindedir. Bundan 
başka gerek konunun esası, gerek Anayasa 
ve İçtüzük tatbikatı bakımından yanlış görü
len her hangi bir husus varsa sayın üyelerin 
bunu teşkil edilecek komisyonlarda savunma
ları normaldir, tabiîdir. 
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Sayın Müftüoğlu söz istiyor musunuz efen
dim bu konuda?... Buyurun. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar Sayın 
Başkanlığın ifade ettiği veçhile Saym Cumhur
başkanı Anayasanın 93 ncü maddesindeki gerek
çeye Senatonun yazısını istinadettirmiş ise de, 
gönül arzu ederdi ki, Saym Riyasetçe o yazı okun
sun ve bütün Meclis üyeleri de ona ıttıla kesbet-
sinler. Şu kadarını arz edeyim ki, gazetelerden, 
matbuattaki haberlerden öğrendiğimize göre, Se
natonun Cumhurbaşkanına Anayasanın 93 ncü 
maddesinde kendilerine tanımış olduğu hakkı kul
lanmaları için serd ettiği mütalâa veya gerekçede 
92 nci maddede gösterilen müddetlerin Senato
nun görüşüne göre mürur etmediği, Muhterem 
Heyetinizin aldığı karara göre de 92 nci madde 
de gösterilen müddetlerin mürur ettiği ve geçti
ği noktasından hareket ettiği anlaşılmaktadır. 

Şimdi gerekçe bu ise ve matbuata intikal eden 
doğru ise halen Riyasetin izhar ettiği, çizdiği yol 
kanaatimce hatalıdır. Zira ifade edildiğine göre, 
bu kanunlar bidayette Mecliste teşekkül eden 
geçici komisyonlara yeniden hayatiyet vermek 
suretiyle geçici komisyonlara sevk edilecektir. 
Haddi zatında Senatoda müddet mürur etmesine 
rağmen tadile uğrayan kanunlarda hakikaten isa
betli noktalar, değiştirilmesi lâzımgclen hüküm
ler mevcuttur. Şahsi kanaatim de bu merkezde
dir. Ancak, 93 ncü maddedeki Saym Cumhur
başkanına tanınan hak ve bu hakkında müsteni-
datı olan gerekçe müddet bakımından olduğuna 
göre, Geçici Komisyonların müddet bakımından 
bir yetki ile teçhiz edildiğini, mücehhez olduğu
nu kabul etmeye İçtüzük hükümleri bakımından 
imkân yoktur. Şu durum muvacehesinde ne yap
mak lâzım gelir? Bidayette, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Müşterek Riyaset Divanı top
lantısında bu müddetler meselesi bir ara ortaya 
atılmıştı. O zaman şöyle bir durum hâsıl oldu; 
Sayın Meclis Başkanımız, şu şekilde ifade etmiş
lerdi: Biz Meclisten bir kanun tasarısını Sena
toya sevk ettiğimiz zaman Senato haliyle bir ko
misyon kuruyor veya, normal komisyonlarına bu
nu havale ediyor. Bu havale keyfiyeti Senatoda 
okunuyor ve o celseyi müteakip geçmiş celse öze
ti tutanağında bunlar ifade ediliyor. İşte biz Mec
lis Başkanlığı olarak bu resmî kayıtlarla mukay
yet olmak üzere müddetleri buna göre hesaplı
yoruz. Malûmu âliniz Anayasanın 92 nei madde

sinde eğer Millet Meclisinden bir kanun öncelik 
ve ivedilikle çıkmış ise, bu kanunun Senatoda 
15 gün içinde görüşülmesi ve bir karara bağlan
ması iktiza etmektedir. Eğer 15 gün içinde gö
rüşülmez ve bir karara bağlanamazsa Senato yi
ne Anayasanın 92 nci maddesi hükmüne göre Mil
let Meclisinin metnini aynen benimsemiş olarak 
kabul edilir. Şayet müddetler mürur etmiş, 92 nci 
maddede ifadesini bulan hükümler tahakkuk et
miş ise, Muhterem Riyaset Divanımızın bu ka
nunları yeniden Geçici Komisyona havale etmek 
suretiyle acaba 92 nci maddede biraz evvel ifa
de ettiğim sarih hüküm ne şekilde tefsir edilecek
tir, ne şekilde tatbik edilecektir? Hüküm gayet 
sarih ve katidir. Diyor ki, şu müddet içerisinde 
görüşülüp karara bağlamadığı takdirde Senato, 
Meclisin kararını kabul etmiş sayılacaktır. Bu 
durum karşısında bendeniz Geçici Komisyonun 
kurulmasının faydalı olacağı kanaatinde değilim. 
Her şeyden önce görüşüm ve kanaatim odur ki, 
Sayın Riyaset bunu Saym Tahtakılıç'm da ifade 
ettiği gibi, T. B. M. M. ne değil ve fakat ona ni-
yabeten vazife görmesi icabeden Müşterek Riyaset 
Divanı toplantısına getirsinler. 

Zira T.B.M.M. Toplantısı dendiği zaman se
natör arkadaş! anımızda bâzı allerjik durumlar 
'hâsıl oluyor. Bizim yekûnumuz azdır, şudur, bu
dur v.s. şeklinde bir iç sızıltısı meydana geliyor. 
Bu sızıya meydan vermemek için her iki Meclis
lerin aynı adede salhilbolan Riyaset Divanları 
miüigiterek toplantısında bu hususun görüşülmesi 
lâzımdır. Müddetler bakımından 93 ncü madde
deki yetki kullanıldığına göre, o yetki cümlesin
den olarak müddet hakikaten mürur etmiş midir, 
etmemiş midir? önce meesileyi müşterek Riyaset 
Divanında halledelim. Müşterek Riyaset Divanı 
'kararını isterseniz Meclislere geltirelim; isterseniz 
T.B.M.M. ne getirelim. Oradan çıkacak nihai 
karara göre de eğer müddet mürur etmediğine 
ikaaııi1 ise Yüce Heyetiniz ve hey çitler, o takdirde 
fcomi'syonilara sevk edelim. Yok müddetler mürur 
etti ise Anayasanın 92 nci maddesi muvacehesin
de artık komisyonlarda yapılacak iş kalmamış 
olması iktiza eder. BinaenaHeyh, durumu bu şe
kilde izalh ettikten sonra gereğinin Riyaset Diva
nında tekrar düşünülmesini rica edeceğim. Say
gılarımı sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarım, Baş
kanlığımızın müddetlerin hesabında, birkaç bir-

266 — 



M. Meclisi B : 102 27 . 6 . 1966 O : 1 

leşim evvel Millet Meclisi Anayasa Komisyonu
nun Yüce Moclisinizce de kabul edilen kararına 
aykırı hiçbir görüşü yoktur. Ancak Sayın Cum-
huıfoaşkanınca T.B.M.M. ne iade edilen kanun
ların gösterilen gerekçe istikametinde mutlaka 
değiştirilmesi hakkında da bir zorımluk olmadı
ğını cUbeltte kabul edersiniz. Anayasanın hükmü 
gayet sarihtir. T.B.M.M. isterse evvelce kabul 
ettiği kanun tasarısında, kanun metninde ısrar 
edebilir, ancak bunun dahi görüşülmesi, teşkil 
edilecek bir komisyonun veya evvelce o metni 
kabul eden, görüşen komisyonun' raporu üzerinde 
cereyan etmesi icabeder. Bunun içindir ki, evvel
ce bu kanun tasarılarını görüşen Geçici komis
yonların yeniden teşkili, bu komisyonlardan ge
lecek raporum Yüce Heyette görüşülmesi, bir ka
rara bağlanması iktiza eder düşüncesidir ki, Baş
kanlığı bu yolda harekete sevik etmiştir. 

Sayın Fethi Çclikbaş, sifzin mütalâanız lohde 
mi, aleyhte mi? Bunu bir usul müzakeresi halin
de mütalâa etmek gerekir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Riyasetin 
görüşünün yerinde olduğunu belirteceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Anayasanın kendisi
ne verdiği yetkiye dayanarak Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığının tezkerecini de gerekçe göster
mek suretiyle mezkûr kanunların tekrar Mecliste 
konuşul masını istemiştir... 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Gerekçe 
okurisun.... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Evet, ge
rekçenin okunması lâzımgeTir, o naktai nazara iş
tirak ederim. 

Geçen gün Cumhuriyet. Senatosunda kanun 
tasarısı ve tekliflerin müzakeresinde müddet 
başlangıcı konuşulurken, Anayasa Komisyonun-
dan bâzı sualler sormuştum. Şimdi onun ehem
miyetini daha iyi anladım. Anayasa Komisyonu, 
gerektiği hallerde zabıt da tutulmak suretiyle, 45 
günlük müddetin baışlangıcının Millet Meclisin
den gönderilen teklif veya tasarılarla ilgili yazı
nın alındığı tarihi tosbit etmiştir. Gelen evrak 
arasında gösterildiği tarih mi olsun diye müna
kaşa etmişler, kabul etmemişler; Mecliste kabul 
edildiği tarih mi olsun demişler, kabul etmemiş
ler. Nihayet alındığı tarihi müddetin hesabedil-
mesfin.de başlangıç tarihi olarak kabul etmişler. 
Şimdi Cumhuriyet Senatosunun kuruluş gerek- | 

çesini eğer düşünecek olursak, bu çeşit usulî me
selelerde biraz müsamahalı davranmakta bende
niz fayda mütalâa etmekteyim. O günkü görüş
melerden sonra zabıtları Cumhuriyet Senatosun
da akşam okudum. Ve ayrıca Cumhuriyet Sena
tosunda bu mevzularla ilgili arkadaşlarla konuş
tum, ihtilâf şuradan doğmuş arkadaşlar : Cum
huriyet Senatosunda Başkanlık Divanı teşekkül 
etmeden bizim yazılar oraya gitmiş, alındığı ta
rih mebde ittihaz edilir denmiş. Arkadaşlar 
Cumhuriyet Senatosunda komisyon başkanlık di
vanları kurulmadan tezkerenin alındığı tarihi 
•mebde ittihaz eitimek Cumhuriyet Senatosunun 
müzakeresi için geçecek müddette kolaylık olur 
mu? Bu itibarla hiç olmazsa şekil meselelerinde 
olsun, usul meselelerinde olsun iki Meclisin sanki 
devamlı ihtilâf haline düşüyormuşeasına basında 
yer alan neşriyata vesile vermemesini bendeniz 
doğru görürüm, ve bunun netiteesi olarak - şimdi 
bunu tamir etmek imkânı da hâsıl olmuştur -
Başkanlık Divanının Muhterem Meclisinize sun
duğu gibi daha evvelki komisyonlara bu tasarılar 
tekrar havale edilir ve bu komisyonlar geçen 
günkü almış olduğumuz karara bağlı kalmaksızın 
daha geniş açıdan meseleyi tetkik ederler ve her 
hal ve kârda iki Meclis arasında müddetlerin 
hesajbedilmesinde bir ihtilâfa sebebiyet vermiye-
cefk yolu bulurlar, arkadaşlar. Üç gün veya beş 
gün Başkanlık Divanı kurulmaz. Başkanlık meş
gul olur; üç günde, beş günde kurdurur. 45 gün 
yerine Başkanlık Divanının kurulması için geçe
cek bir beş gün daha ilâve etsek 50 gün geçse, 
Sayın Müftüoğlu arkadaşımızın dediği gibi. 
Senatoda haklı olarak tadili lâzımgelen noktaları 
da Meclis benimsöse, daha güzel bir kanun çıksa 
ve bil âhara bütün bu meraisimden geçmek sure
tiyle asgari üç veya altı ay alması lâzımgelen bir 
'kanun yerine çıkıştan mükemmel bir kanun çı
kartmakta çok daha büyük fayda ve isabet var
dır arkadaşlar. Dediğim dediktir diye çalışmak 
demokratik bir usul olmasa gerektir. Hatayı gör
düğümüz yerde ta'ghih etmekte bendeniz fayda 
görürüm. Başkanlık Divanının davranışı uy
gundur. Ancak, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 
matufu olan Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanının yazısının gerekçe olarak okunması lâ
zım. Bunu takiben ilgili komisyonlara havalesin
de fayda ve zaruret vardır arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım sizin mütalâa
nız ne yönde olacak? 
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İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Bira/z değişlik olacak? 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSlMAtL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Benim kanaatimce mevzuun biraz değişik bir 
zaviyeden ele alınması lâzum'gelir. Vclt-o mlüeslsesetsi 
üzerinde durulma'sı iktiza eder. Anayasanın 93 
neü maddeci Cumhurbaskanınm uygun bulmadığı 
kanunu bir daha görüşülmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk etme yetkisinden bah
sediyor. Uygun bulunmıyan kanundur. Gerekçe, 
şu veya bu mahiyette, şu veya bu şekilde olabi
lir; gerekçe haklı da olabilir, haksız da olabilir. 
Bu Cumhurbaşkanının münakaşası caiız olmıyan 
bir takdir hakıkıldır. Uygun bulunmıyan kanun 
olduğuna göre Millet Meclisinin ve Cumhuriyet 
Senatosunun muamelelerin keenlemyekûn oldu
ğu böylece tezahür ettikten sonra, yeniden bir 
kanunu ele alıp görüşmek usûlü, prosedürü ne 
ise o usul dairesinde hareket etmesi lâzımgelir. 

Müddetler konusunda Sayın Çelibbaş'ın ka
naatine katılmak imkânını bulamıyorum. Mecli
sin vermiş olduğu karar Meclisi de bağlar, ko
misyonları da bağlar. Binaenaleyh; müddetler 
konusunda Meclisin daha önce vermiş bulundu-
ğlı kararlar dairesinde hareket etmek mecburi
yeti vardır. Bu bakımdan yeniden Geçici Komis
yonlara kamunun şevki ve geçici komisyonlarda 
görüşüldükten sonra Meclise gelip müzakeresi ve 
normal usulü takiıbetmesi yolundaki Sayın Baş
kanlık Divanının vermiş olduğu kararı şahsan 
isabetli bulmaktayım. 

Cumhuriyet Senatosunun gerekçesi ile kanu
nun geri çevrilmesi mevzuuna gelince; her ne 
kadar bu münakaşa edilmezse de, bu veto mües
sesesi ile halledilecek bir konu da ortada yoktur. 
Esasen bu Anayasa Mahkemesine başka bir ka
nun dolayısiyle haricen öğrendiğimize göre inti
kal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin halledeceği 
bir mevzudur. Anayasaya uygun olaın görüş Mil
let Meclisinin görüşü müdür, Cumhuriyet Se
natosunun görüşü müdür, yoksa her iki görüşün 
dışında başka bir görüş mü? Anayasa Mahkeme
since Anayasaya uygun telâkki edilecektir; bu
nu bilmemekteyiz. Her halde, Anayasa Mahkeme
sinden çıkacak olan karara kadar, Anayasa Mah
kemesi bu mevzuu bir, karara bağlaymcaya ka
dar konu meşkûk ve itibarî kalmakta devam ede
cektir. Uygun bulunmıyan kanun olarak kabul 
edildiğine göre bunlar - Anayasanın ibaresi bu

dur, uygun bulmadığı kanun diyor - uygun bu
lunmıyan kanun kabul edildiğine .göre Millet Mec
lisinin ve Senatonun dolayısiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin uygun bulup bulmaması bu 
metinlerin kanunlaşması için son vaziyeti tesbit 
edecektir. Ben Başkanlık Divanının bu bakım
dan verdiği kararın doğru olduğu ve bu karar 
dairesinde hareket edilmesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, iki lehte iki 
aleyhte görüşüldü. Ancak oyla halledilecek bir 
şey yoktur. Sadece ısrar edilen arzuya uyarak 
Cumhurbaşkanının katıldığı gerekçeyi, yani 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı yazısını okutu
yorum. 

Cumhurbaşkanlığına 
İş - Deniz iş - Tabiî âfetler - Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun tasarıları 
Cumhuriyet Senatosu komisyonları ve Genel ku
rulunda görüşülmüş, değişiklikler yapılmış ve 
Millet Meclisine iade edilmiştir. Son günler için
de sözü edilen tasarıların Anayasanın 92 nci mad
desinde tesbit edilen usul ve şekillere uygun ol
mayıp Millet Meclisince kanunlaştığı ilân edil
miştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, 
Devletin teşkilâtı olarak yasama organının iki 
kanadında kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesine esas olan Anayasanın maksadını her iki 
Meclislin İçtüzüklerine, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanlarının ayrı ayrı 
ve müşterek olarak aldıkları kararlara ve yıllar
dan beri yürütülen münasip mutabakatlara da
yanan meşru ve hukukî geleneklere aykırı olan bu 
kanunlaştırma olayının yüksek makamınıza, ulaş
tırılmasına karar vermiştir. Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanı Anayasanın maksadına ve 
hükümlerine uygun olmıyan ve Cumhuriyet Se
natosunun tecelli etmiş iradesini bertaraf ötme
ye matuf bu davranışın, tasarıların kanun olma 
niteliklerinde zaıf ve tereddütler meydana ge
tirmesi ve çeşitli ihtilâflar doğurması ihtimalle
rini düşünerek meselenin hukukî yönünü ve olu
şunu, Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince uy
gun bulunmıyan kanunların Meclislere geri çe
virme yetkisine sahip Yüksek Makamlarınıza 
duyurmayı bir ödev saymıştır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin kanun tekniği
ne uygun, memleket ihtiyaçlarına en iyi şekilde 
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cevap verebilecek ve objektif, umumi, mecburi ve 
daimil'iık niteliğinde olmasını temin için uzun tec
rübe ve çabalardan sonra, çift Meclis sistemi de
mokratik ülkelerde esas olarak alınmıştır. Ana
yasamız da kanunların belirtilen nitelikte olma
sı maksadiyle çift Meclis sistemini siyasi hayatı
mıza getirmiştir. 

Kanunların yapılma şeklini tesbit eden Ana
yasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisi Komis
yon ve Genel Kurullarında görüşme süresini aş
mamak ve 3 aydan çok olmamak kaydiyle me
tinleri görüşme yetki ve görevini Cumhuriyet 
Senatosuna vermiştir. Temel maksad, bütün ka
nun tasarı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senato
sunda görüşülmesidir. Bir teklif ve tasarı Millet 
Meclisinde tümü reddedilmiş olan dahi Anaya
sa tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmesini temel hukukî kaide olarak tesbit 
ederken işlerin sürüncemede kalma ve uzama ih
timallerini önlemek üzere tedbir almış bulun
maktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisi 
Komisyon ve Genel Kurullarında görüşme süre
lerini bu tedbirin çerçevesi olarak tâyin eden 
Anayasa, Cumhuriyet Senatosunu da bu süre 
ile kayıtlamıştır. Millet Meclisi Komisyonlar ve 
Genel Kuruldaki görüşme süresi kadar bir süre
de görüşme hakkını Cumhuriyet Senatosuna ta
nımıştır. Ancak, bu sürenin 3 ayı geçemiyece-
ğini ayrıca tâyin etmiştir. Sürenin başlangıcı 
hesabı ve takibine ait teferruat hükümleri şüp
hesiz ki, Anayasa konusu ve hükmü olamaz. 

Sürenin başlangıcında Anayasa prensibi işa
ret etmiştir. Millet Meclisi Komisyonları ve Ge
nel Kurulda görüşme süresi, Millet Meclisinde 
görüşme süresinde başlangıç, teklif ve tasarının 
Komisyona havale ve bunun hukukî işlemi olarak 
gelen kâğıda derç ise, Cumhuriyet Senatosunda 
da başlangıcın aynı şekilde hesabı tabiîdir. Bir 
hukukî kaide içinde aynı meselede iki ayrı ölçü 
mümkün olamaz. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi İçtüzükleri hükümlerine göre (Cumhuri
yet Senatosu İçtüzük 23, Millet Meclisi İçtüzük 
67 nci maddeleri) Komisyonlara havale ile ya
sama faaliyetleri başlıyaibilir. Sürenin başlangı
cında Millet Meclisinin Komisyona havale, Cum
huriyet Senatosunda ise, Millet Meclisi methinin 
Cumhuriyet Senatosunca alınma tarihlerinin 
esas alınması gibi farklı bir şeklin müddetin he
sabında esas tutulmasının • hukukî bir mahiyet 

ve mesnedi gösterilemez. Bu konuda iki Meclis 
arasında bir fikir ayrılığı mevcut değildir. 

A) 15 . 4 . 1966 tarihli 86 sayılı Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı kararı, 

B) Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına 
bir soruya 22 . 12 . 19ı65 günü Millet Meclisi 
Genel Kurulunda Millet Meclisi Başkanvekili-
nin verdiği cevap. 

C) Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senato
sunda görüşülen 500 ü aşan tasan ve teklifte 
tatbik edilen gelenek. 

Sürelerin başlangıcında mutlak bir muta
bakat göstermekte idi. Bu-konuda Başkanlık 
Divanlarında bir anlaşmazlık ınevcudolmadığı 
halde 26 . 3 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığı Anayasa Komisyonuna meseleyi götür
müş, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ise, 
4 . 5 . 1966 tarihinde süre başlangıcında Mil
let Meclisinin kayıttan beri, Cumhuriyet Sena
tosunu kayıtlayan bir görüşe varmıştır. Süre
nin başlangıcının tesbitinde Cumhuriyet Sena
tosunda tatbik edilecek usul ve şeklin Anaya
sanın 92 nci maddesinin maksadına uygun ve 
devam eden tatbikat çerçevesinde, «Gelen kâ
ğıtlara derç» tarihi olması gerekli ve hukukî 
iken bir anlaşmazlık olmadan bir Meclisin tek 
taraflı olarak değiştirme yoluna gitmesi ve ye
ni kayıtlar koyması hukuka aykırıdır. Sürenin 
başlangıcında esas Anayasanın koyduğu objek
tif ölçünün dışında bir şekle sokularak Cum
huriyet Senatosunda görüşülme imkânı orta
dan kaldırılamaz. Cumhuriyet Senatosunun gö
rüşme imkânlarının kaldırılması, daraltılması 
Anayasanın temel fikrine ve ruhuna aykırılık
tır. 

Sürelerin hesabında Anayasanın 92 nci mad
desindeki, «Bu fıkrada belirtilen süreler Mec
lislerin tatili süresince işlemez.» kaydı tasrihî 
anlamındadır, tahdidi anlamında değildir. Ana
yasanın hazırlanması sırasında 21 Mayıs 1961 
tarihinde Komisyon Sözcüsünün açık ifadesin
de belirttiği gibi, sürenin hesabında tatilin sa-
yılmıyacağı tabiî görülmüş ve tasrih kabul edil
miştir. Daha nelerin sürelere katılmıyacağmı 
Anayasa yapıcısı tüzüklere, geleneğe ve tatbi
kata bırakmıştır. 

Nitekim iki Meclisin Başkanlık Divanları 
28 Kasım 1963 tarihli 28 nci Toplantılarında 
meseleyi karara bağlamışlar; «Meclislerin Di-
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vanları ve komisyonları gibi teşrii faaliyet or
ganlarının teşekkül edememesi sebebiyle teşriî 
faaliyette bulunamadıkları zamanın» tıpkı Mec
lisler tatilde imiş gibi süreden sayılmıyacağmı 
kesin bir şekilde tesbit etmişlerdir. Yüzlerce 
tasarı ve teklif bu tesbitin çerçevesindeki he
saplarla görüşülmüş ve hukukî tam neticeler 
tevlidetmiştir. Bu konuda hukukî esas Anaya
sa görüşmeleri esnasında teyidedilen maksada 
uygun olarak, «"Teşriî faaliyet organlarının te
şekkül edememesi sebebiyle teşriî faaliyette bu
lunamamak halidir.» yani teşriî faaliyette bu
lunma imkânları mevcutsa süre işliyecck, im
kân mevcut değilse süre işlemiyecektir. Objek
tif bir hukuk kaidesi bu şekilde gelenek ola
rak tesbit ve temin edilmiş bulunuyordu. Mec
lislerin Başkanlık Divanı ile komisyonların se
çimi konusunda iki Meclis arasında ve divan
larında her hangi bir anlaşmazlık da mevcut 
değildi. Bir konuda anlaşmazlık kendisini 1965 
Kasım ayı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanı ve komisyon seçimlerinin uzaması üzerine 
gösterdi. Teşriî faaliyette bulunabilmek için 
Meclis divanları ile komisyonların seçimi kâfi 
ve mümkün müdür? Komisyonların başkanlık 
divanlarının seçimleri gerekli midir?.. Bu ko
nu tartışmalara esas oldu. Teşriî faaliyet esas 
olduğuna göre onun tam işleme şeklinin temi
ni zamanına gitmek gereklidir. Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğüne göre komisyonlar iki yılda 
bir seçilir ve iki yıllık görevi biten komisyon 
seçim döneminde görev yapamaz. Eski komis
yon yenisi seçilene kadar görev yapamıyacağı-
na göre, görevi biten komisyon yerine yeni ko
misyonun seçilmiş olması kâfi değil, bu komis
yonun çalışma imkânına salıibolabilmesi için 
başkanlık divanının teşkili gerekir. 17 sayılı 
Müşterek Başkanlık Divanı Kararı bu görüşü 
teyidetmekte ve Meclislerin divanları ve ko- I 
misyonlar gibi teşriî faaliyet organlarının te
şekkülünü öngörmekte, sadece Başkanlık Diva
nı ve komisyon seçimlerini tasrih etmemekte, } 
bunlar teşriî faaliyet organlarının teşkilini ön- I 
igörmektedir. Başkanlık Divanı ve komisyon se- I 
çimlerinin mutlak münasip mutabakat halinde 
ibulunan Meclisler ve divanlar, komisyonların 
divan seçimlerinde de anlaşmazlık halinde de
ğillerdi. 22 . 12 . 1965 tarihinde Millet Meclisi 
Genel Kurulunda bir soruya cevap veren Mil
let Meclisi Başkanvckili, Başkanlık Divanı adı- j 

na, «Bu müddetin başlangıcının temin edilmesi 
için evvelemirde Senato komisyonlarının baş
kanlık divanlarının kurulması ve her hangi bir 
kanun tasarısının görüşülebilecek bir hale gel
miş olması lâzımdır.» şeklindeki ifadeleri bu
nun kesin delilidir. Son aylarda Millet Meclisi 
bâzı tasarı ve tekliflerin, Cumhuriyet Senato
sunda görüşülüp değiştirilen metinlerini, Ana
yasa gereğince Millet Meclisince yeniden görü
şülmesi cihetine gitmiyerek, süresi içinde gö
rüşme yapılmamıştır iddiası dermeyan etmesi 
üzerine Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
anlaşmazlığa bir çözüm şekli bulma ümidi ile 
4 . 1 . 196G tarihli toplantısında konunun Müş
terek Başkanlık Divanında görüşülmesine ka
rar vermiştir ve Müşterek Başkanlık Divanı 
toplantısını Millet Meclisinden talebetmiştir. 
Millet Meclisi Başkanlığı Müşterek Divan gün
demini tanzim yetkisine sahiboiarak konuyu 
ancak istişari mahiyette görüşmek kaydiyle 
gündeme almıştır. Bu kayıtlı toplantıda (14 
Ocak 1966) ayrıca komisyon başkan, sözcü ve 
kâtiplerinin seçilmesi için geçecek zamana da 
sâri bulunmıyacağmı istişari mahiyette karara 
bağlamıştır. Kararın Millet Meclisinin tâyin ve 
talebiyle istişari karakterde alınması sebebiyle 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 18 Ocak 
1966 tarihli toplantısında, Divanın daha önce 
aldığı karar gereğince, «Komisyon Başkanlık 
Divanı seçilmesine kadar geçen sürenin sayıl
mıyacağmı» esas tutan kararını benimsemiş ve 
Cumhuriyet Senatosu grupları temsilcilerinin 
iştirakiyle Danışma Kurulu 24 . 2 . 1966 tarihli 
toplantısında bu görüşü tasrih etmiş, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulu aynı günlü Birle
şiminde Danışma Kurulunun bu kararını kabul 
etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve 
genel kurullarında uzun ve dikkatli emeklerin 
sonucu olarak değişiklikler yapılan metinler 
Anayasanın 92 nci maddesindeki mekik siste
mine göre Millet Meclisi komisyonlarına, Ge
nel Kuruluna gerekli hallerde iki Meclisten eşit 
sayıda üyeden kurulu karma komisyonlarda 
görüşülmesi icabederken, Millet Meclisi evvelce 
kabul ettiği metni kanunlaştırması Cumhuriyet 
-Senatosu komisyon ve genel kuruldaki değiş
tirmeleri bertaraf etme ve Millet Meclisi komis
yon, genel kurul ve karma komisyonların sarf 
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edecekleri çalışmaları önlemek de Anayasaya 
aykırıdır. 

Anayasanın maksadı, tasarı ve tekliflerin 
iki Mecliste görüşülmesidir. Süreler, gecikme
leri önleme için bir tedbirdir. Tedbir mahiyet 
ve şümulünü, tesirini ve kullanış şeklini esas 
olarak tesbit eden Anayasa işleyiş ve tatbi
kattaki ihtiyaçlara cevap vermeyi içtüzüklere 
ve geleneklere bırakmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasanın ruh ve 
mânasına uygun ve maksadı içinde olarak İç
tüzük ve Müşterek Başkanlık Divanı kararları 
çerçevesi içinde metinleri , 'görüşmüş, karara 
'bağlamıştır. Millet Meclisi Anayasa ile bağdaş-
mıyan ve kurulun meşru gelenekleri tek taraflı 
olarak değiştirerek süre içinde görüşme yapıl
mıştır, iddiasiyle metinlerin kanunlaştığını id
dia etmektedir. Cumhuriyet Senatosu gelen 
metinleri varılan mutabakatlara uygun olarak 
görüşmüş ve karara bağlamış bulunuyordu. 
Bu mutabakatlara uygun olarak süreler hesa-
bedilmiş ve değiştirmeler yapılmıştır. 

Millet Meclisi bilâhara bir karar almıştır. 
Bu karar haklı ve yerinde olsa dahi, önceki 
geleneğe uygun görüşme şeklini ve hukukî du
rumunu değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. 

Anayasanın çift Meclis sistemini temindeki 
asıl maksadına aykırı olan, Anayasanın maksa
dına uygun bir görüşme usulünde geçmiyen bu 
şekildeki kanunlar Anayasa Mahkemesinde ip
tal dâvası konusu edilebileceği gibi muhatap 
kimseler tarafından her zaman mahkemelerde 
Anayasaya aykırılığı iddia edilecek bir za'fı 
bünyelerinde taşıyacaklardır. 

Bu şekilde kanunların çıkmamasını arzu 
eden ve Anayasanın tasarı ve tekliflerin belir
li bir süre içinde behemehal Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülmesini emreden Anayasa mak
sadının muhafazasını ümideden Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanı, durumu Sayın Cum
hurbaşkanına saygılariyle arz eder. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, yapılacak işlem gayet sarihtir. Demin de 
bir münasebetle arz ettim. Eğer bu kanun ta
sarısı Meclisimize ilk geldiği zaman Meclisin 
normal, devamlı komisyonlarında görüşülmüş 
olsaydı o bugün huzurunuza böyle bir müzake

re mevzuuyla gelmiyecekti. Bunu Başkanlık 
Divanı sadece Yüce Meclise bilgi vermek su
retiyle aidolduğu komisyona havale edecekti. 
Ancak, bu kanun tasarısı için böyle bir şey 
yapmaya imkân yoktur. Çünkü kanun tasarı
sı geçici bir komisyonda görüşülmüş, vazifesi 
bittiği için de inhilâl etmiştir. Binaenaleyh; 
bu Geçici Komisyonun teşkilinde zaruret var
dır. Bu zaruret kanun tasarısının behemehal 
Senatonun veya Cumhurbaşkanının gösterdiği 
gerekçelerin ışığı altında değiştirmesi ve Mec
lisçe bu yolda bir karar alınması anlamına gel
mez. Bilâkis biraz evvel de ifade ettim, Mec
lis Başkanlığı kanun tasarı ve tekliflerinin 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi müddet-
leriyle ilgili hususta bundan dört - beş birle
şim evvel Millet Meclisi Anayasa Komisyonu
nun Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eden ka
rarında musirdir, bu görüştedir. Binaenaleyh, 
yapacağımız, bu formalitenin yerine getiril
mesinden ibarettir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ana
yasa Komisyonunun raporu üzerinde konuşaca
ğım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yeniden bir usul mü
zakeresi açmıyalım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Mü
saade buyurursanız izah edeyim. Bu teklif Ana
yasa Komisyonuna gitmelidir. Çünkü Meclis 
bu husustaki kararını Anayasa Komisyonunda 
tartışılmaksızm almıştır, yanlış bir içtihada se-
beboluyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tahtakılıç 
belki neticede sizin de fikriniz tahakkuk ede
cek. Ama, bu kanun tabiî âfetlerle ilgili bir ka
nundur. İmar - İskân, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınarak kurulan bir ge
çici komisyonda görüşülmüştür. Bu komisyon 
halen yoktur. Bu komisyonun yeniden teşekkü
lünü Meclis kabul ederse İmar - İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er kişi alarak ku

rarız. Bu komisyon raporunda bize derse ki, bu ev
velâ Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşül
sün. O zaman muktezası yapılır. Anayasanın 93 
ncü maddesiyle bugün elimizde bulunan İçtü
züğümüzün 114 ncü maddesi gayet sarih. Re'-
sen, evvelemirde Anayasa Komisyonuna hava
lesi diye bir durum yoktur. Ama, buna rağmen 
Anayasanın yeni karşımıza çıkan bir tatbi-
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katiyle karşı karşıyayız. Buna rağmen Yüce He
yetiniz şimdi geçici komisyon teşkili kabul et
mezse ondan sonra yine Başkanlık gereğini dü
şünür. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yeni bir mesele ile karşı karşıyayız bu
yuruyorsunuz.. .. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben bu konu
da yaptığımız müzakerelerin usule uygun olma
dığı konusunda bir söz istemiştim?... 

BAŞKAN — Evet, Sayın Ataöv aldım. Bi
raz evvel bu konuda bir usul müzakeresi açıldı, 
Başkanlığın tutumunun yanlış olduğu hakkın
da iki arkadaş, doğru olduğu hakkında da iki 
arkadaş görüştü. Binaenaleyh, zatıâlinize ne ko
nuda söz vereyim1?. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben işte bu
nun usulü hakkında söz söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. Ancak bu yeni bir 
usul müzakeresi anlamına gelmiyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, yapılmış olan usul müzake
resinin usulsüzlüğü yönünden ben konuşuyo
rum. Durum şudur : Sayın Cumhurbaşkanı bâzı 
'kanunların kendi takdir hakkını kullanarak 
tekrar görüşülmesini Meclisten istemiştir. Bu, 
Riyasetin Meclise getirmiş olduğu usul daire
sinde halledilecektir. Benim buraya bir itirazım 
yoktur. Şimdi Sayın Reisimiz bu konuyu bir 
usul meselesi yapıyoruz deyip, iki lehte ve iki 
aleyhte söz verdikten sonra bunu bir karara 
bağlaması lâzım. Usûlü bir karara götürmek lâ
zımdır. Şimdi 5 senedir bu Anayasayı tatbik 
ederiz. Sayın Fuad Sirmen buradalar, Sayın 
Ferruh Bozbeyli ve Sayın Nurettin Ok geçen 
devre bu Meclisi idare ettiler. Ben hiçbir zaman 
bir usul meselesi hakkında iki lehte ve iki aleyh
te konuşma yapıldıktan sonra, sanki kah
vede görüşülen bir mevzu imiş gibi bırakıldı
ğını görmedim arkadaşlar. Usûl müzakereleri 
bir karara bağlanır. Eğer bir karara bağlan-
mıyacaksa usul müzakeresi yaptırıyorum diye 
iki lehte, iki aleyhte söz verilmez. Bu teamülü 
ortadan kaldırmak lâzımdır. Bu bize çok ağıra 
mal oluyor. Mademki neticeye varılmıyacak, 
niçin iki lehte, iki aleyhte konuşturuluyor'? 
Meclisin oyuna sunulmıyacaıksa, bir karar alm-
mıyacaksa neden konuşturuluyor1? Netice alm-
mıyaca'k şeyle vaktimizi öldürmiyelim. Riyaset 

bundan sonra usul müzakeresi yaptığı mevzuun 
sonunu bir karara bağlamalıdır. Karara bağla-
mıyaca'ksa usul müzakeresi yaptırıyorum diye 
iki lehte, iki aleyhte kimseyi konuşturmama!ı-
dır ve Riyaset kendi kararını tatbik edip mese
leyi halletmelidir. Bu itibarla yapılmış olan 
usulî müzakere usule aykırıdır. Riyaset böyle 
müzakerelere bir daha meydan vermeden kara
ra bağlatmak suretiyle bir usul ittihaz etmek 
neticesine varmak suretiyle müzakereleri yürüt-
melidir ve ikinci bir defa leh ve aleyhte konuş
turarak kararsız bir şekilde Meclisin vaktini öl-
dürmemelidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 89 ncu 
maddesinin son fıkrasını Sayın Ataöv arkada
şıma hatırlatıyorum : «Neticede reye müracaat 
etmek lâzımgelirse mesele işari reyle halledi
lir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; tabiî âfet
lerle ilgili kanun tasarısı Cumhurbaşkanınca 
Anayasanın 93 ncü maddesine dayanılarak ye
niden görüşülmesi talebi ile iade edilmiştir. Bu
nun için İmar - İskân, İçişleri ve Plân komis
yonlarından beşer üye alınarak 15 kişilik bir 
bir geçici komisyon teşkili zaruridir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Öner
gem var efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Tahtakılıç; bunun 
evvelemirde Anayasa Komisyonuna havalesini 
rica ederim, buyuruyorlar. Bu daha aykırı bir 
tekliftir. Evvelâ konunun Anayasa Komisyonu
na havalesi teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İmar - İskân, İçişleri ve Plân komisyonların
dan da alınacak beşer üyeden kurulacak bir ko
misyona havalesini kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Binaenaleyh, kabul ettiğiniz 
karar gereğince gereği Başkanlıkça yapılacak
tır. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
olunduğu bildirilen 760 numaralı Kanun metni
nin, Anayasanın 93 ncü maddesi mucibince ye
niden görüşülmesine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/398) 

BAŞKAN — Aynı şekilde 760 sayılı İş Ka
nununu Cumhurbaşkanı yeniden görüşülmesi 
talebi ile iade etmiştir. Cumhurbaşkanlığı tez
keresini okutuyorum. 
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Şu hususu arz edeyim ki, bu tezkereye mes
net teşkil eden Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğının gerekçesi, ki 21 Haziran 1966 tarih ve 
6493 sayıyı taşıyor, biraz evvel okunan gerekçe 
ile aynıdır. Binaenaleyh tekrar okunmasına, lü
zum ve zaruret yoktur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 Haziran 1966 gün ve 2208 - 48934 

sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun. 
duğu bildirilen 760 numaralı Kanun metni ile 
ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçe
sinin tasdikli bir suretini ekli olarak takdim 
ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanu
nun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uygun 
bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım 
760 numarayı alan İş Kanunu, da Tarım, Ulaş-

—tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Ada
let, Çalışma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye alınmak suretiyle teşkil edilen geçici bir 
komisyonda görüşülmüştü. Binaenaleyh, aynı 
komisyonlardan aynı miktarda üyeler alınarak 
bir geçici komisyon teşkilini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği Başkanlıkça yapılacaktır. 

6'. — Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
olunduğu bildirilen 761 numaralı Kanun met
ninin, Anayasanın 93 ncü maddesi mucibince 
yeniden görüşülmesiyle dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/399) 

BAŞKAN — 761 sayılı Deniz İş Kanununun 
yeniden görüşülmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresini okutuyorum. Gerekçe aynıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 Haziran 1966 gün ve 7078-40106 

sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun

duğu bildirilen 761. numaralı Kanun metni ile 
ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın

dan alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçe
sinin tasdikli bir suretini ekli olarak takdim 
ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanu
nun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uy
gun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Deniz 
İş Kanunu evvelce Yüce Meclisçe İş Kanununu 
müzakere etmekle vazifelendirilen komisyona 
havale edilmiştir. Biraz evvelki kararınızla İş 
Kanununu yeniden görüşmek üzere bir geçici 
komisyon seçtiniz. Deniz İş Kanununun da ay
nı komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
olunduğu bildirilen 762 numaralı Kanun met
ninin, Anayasanın 93 ncü maddesi mucibince 
yeniden görüşülmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/400) 

BAŞKAN — 762 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun yeniden görüşülmesi 
ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının ge
rekçesi de aynıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Haziran 1966 gün ve 10610/60480 

sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olun

duğu bildirilen 762 numaralı Kanun metni ile 
ilgili, olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
dan alınmış olan Anayasaya aykırılık gerekçe
sinin tasdikli bir suretini ekli olarak takdim 
ediyorum. 

İşbu gerekçe muvacehesinde, anılan kanu
nun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi mucibince, bir daha görüşülmesi uy
gun bulunmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısı evvel-

cıo Meclisimizde Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden seçilmek 
suretiyle kurulan bir Geçici komisyonda görül-
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müştür. Bu kere bir daha görüşülmesini temi-
nen yukarıda adı geçon komisyonlardan beşer 
üye seçilmek suretiyle geçici bir komisyon teş-

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve içişleri, 
Maliye ve Plân komisyonların darı seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 
2/141) (S. Sayısı : 105) (1) 

BAŞKAN — Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
kanun «tasarısına kaldığımız noktadan görüş
meye devam ediyoruz. Sayın Hükümet ve Ko
misyonun yerlerini almalarını rica ederim. 

Efendim, Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun 
tasarısının 27 nci maddsi komisyona iade edil
miş yeniden tedvin edilen metin okunmuş ve 
bu metin üzerinde beş arkadaş görüşmüştür. 
Şimdi söz sırası Sayın Kemıai Nebioğlu'nun, 
Buyurun Saym Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, saym miletveıkilıleri; 27 nci maddenin 
müzakeresinde, herkes kamu giderlerini kar
şılamak üzere malî gücüne, göre vergi ödetmek
le yükümlüdür. Vergi resiım ve harçlar ve 
benzeri malî hükümler ancak Kanunla ko
nur diyen Anayasamızın 61 nci maddesi de, 
her hangi bir hizmetin ifası için ve bu hiz
mete sarf edilmek üzere vergi alınamaz pren
sibini koyan 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye 
Kanunu ile karşı - karşıya bulunmaktayız. 
27 nci madde her ne kadar Anayasamızın 
61 nci maddesindeki, «malî gücüno göre» iba
resini ve şartını yerine getirmek için mesken
lerde on ve ticarethanelerde 300 liraya kadar 
tavan konmuş ise de, böyle bir koyuş ile Ana
yasanın aradığı şartın yerine getirileceği id
diası yerinde değildir. 

Maddede üzerinde durulması gereken bir. 
diğer önemli nokta da malî gücü takdir mese
lesidir. Bu takdir yetkisi 31 nci maddede yer 
alan kişiler tarafından kullanılacaktır. Bugü
ne kadar toplanmakta olan bekçi parası 1300 
tarihli Çarşı ve Mahallât Beşkçilerf Kanunun

l a ; 105 S. Sayılı basmayazı 26.4.1966 ta
rihli 85 nci birleşim tutanağın sonuna eklidir. 

kilini tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gereği Baş
kanlıkça yapılacaktır. 

dan daha ileri bir görüş getirmemektedir. 
Komisyon bu tavan bekçi ücretini tesbit et
mek suretiyle bir ilerilik iddiasında buluna
maz kanaatindeyim. Böylesine bir iddianın 
27 nci maddenin gerekçeleri üzerinde yapaca
ğımız etütler ve incelemeler neticesinde ye
terli olmadığını ortaya çıkaracaktır. Bilindiği 
üzere 27 nci maddenin getirilişinde gerekçe 
şu olmuştur. Hükümet tasarısındaki gerekçe : 
«Maddede, belde hudutları içersinde topla
nacak bekçi parasının takdir ve tevzii için 
meskenler ve işyerleri esas alınmaktadır. Mes
kenlerden alınacak bekçi parasının ayda 20 
lirayı aşamıyacağı ve bu had dâhilinde mes
ken sahibi veya şagili mükellefin 30 ncu 
maddede gösterilen şartlar göz önüne alına
rak takdir ve tevzi komisyonları tarafından 
ödeyeceği bekçi parasının tesbiti öngörülmüş
tür. Buna mukabil ticarethane ve işyerlerin
de bu had yüksek tutulmuş ve bu yerler
den ayda 500 yılda 6 000 lirayı aşmamak üzere 
bekçi parası alınabileceği belirtilmiştir. İşaret 
etmek gerekir ki, bu yerlerden alınacak bekçi 
parasının takdirinde maddede gösterilen esas
lar nazarı itibara alınacaktır.» 

Komisyonun gerekçesi ise, Hükümet ta
sarısındaki gerekçeden daha ötede değildir. 
Komisyon kanun tasarısının müzakerelerinde 
ve 21 nci maddenin müzakerelerinde bir de 
27 nci maddenin müzakeresinde geçen birle
şimde gerçek gerekçeyi ortaya koymuştur. 
21 a.ci madde görüşülürken komisyonun bu ko
nudaki gerekçesi şu olmuştur; genel bütçe
den ödenemez, zira hizmet mahallîdir. Geçen 
birleşimde 27 nci madde müzakere edilirken, 
komisyon yeniden bu konuya değinmiş ve 
genel bütçeden ödenemez, zira bunların hiz
metlerinden yararlanamıyacak olanların öde
dikleri vergilerin bu hizmetler için kullanması 
mevzuubahsolacaktır demişlerdir. Gerçekten 
gerek komisyonun ve gerekse Hükümetin sü
kûtla geçiştirmiş olduğu 27 nci maddenin ge
rekçesi, iler tutar gerekçesi budur. Komisyo-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nun bu gerekçeleri tutarsızdır, gereksizdir. 
Zira, bekçilerin yapacakları görevlere bakmak 
gerekir. Bekçilerin yapacakları göreve baktı
ğımızda, bunlar emniyet teşkilâtının birer 
yardımcı uzvu mahiyetinde iş görecektir. Emni
yet görevi bir kültür ve bu görev Devlete ve
rilmiştir. Emniyet görevi polisten bekçiye, 
jandarmaya kadar devam eden bir görevdir. 
Ve bunun içinde mütalâa edilmesi lâzımdır. Bu
nun içinde görmek, meseleyi incelemek lâzım
dır. 

27 nci madde bu haliyle yani komisyonun 
getirdiği haliyle kabul edildiği takdirde 
bu uygulama bizi 16 ncı asrın Fransa'sı ile aynı 
derecede bir uygulama içine koyacaktır. Komis
yonun getirmiş olduğu, ortaya koymuş olduğu 
gerekçeye göz gezdirildiği vakit hizmetin mahallî 
oluşu ve bu sebeple bekçi parasının bir vergi ma
hiyetine konması hususu tutarsızdır, demiştik. 
Bu tutarsızlığı, polis memurlarının il ve ilçeler
de yapmakta oldukları görevleri göz önünde bu
lundurduğumuz vakit daha açıklıkla meydana çık
maktadır. Biran için bekçi teşkilâtının kaldırıl
dığını düşünürsek o takdirde bu görevi kimlerin 
yapması gerekecektir sorusu akla gelecektir. Bu 
da elbette ki, emniyetin görevi içine girecektir. 

Bu konu üzerinde dururken 28 nci maddeye 
de göz gezdirmek gerekecektir. 28 nci madde «Çar
şı ve mahalle bekçilerinin korumakla mükellef ol
duğu bilûmum mesken, müessese, depo, işyer
leri ve benzerleri...» ilâ gitmektedir. Demek ki, 
bekçi müessesesi, bekçiler öncelikle muayyen yer
leri korumakla görevlendirilmektedirler. Bu ko
rumakla görevli oldukları yerler 28 nci maddede 
tek tek zikredilmiştir. 

Bir diğer önemli nokta ise geçen birleşimde 
komisyonun sayın sözcüsü bir ilde toplanmış 
olan bekçi paralarını zikrederken iki mükellefin 
39 bin lira yılda bekçi parası ödediğini ifade et
mişlerdi. Bu demektir ki, bir mükellef, ifade edi
len ilde 19 bin liradan daha fazla bekçi parası 
ödemiştir. Bu miktar bugünkü uygulamadır. 
Öte yandan komisyon evvelce yıllık altıbin, şimdi 
ise 3 600 liraya indirdiği ticarethaneler bekçi pa
rası hususundaki gerekçesi yoktur. 1965 yılı için
de yapılan uygulamaya göre ticarethane veya iş
yerlerinden yılda 19 bin lira bekçi parası alınabil
mekte iken bugün bu miktar 3 600 liraya indi
rilmektedir. Ölçü nedir? Birim nedir, neye da
yanılarak böylesine bir indirme ile Yüce Meclisin 

huzuruna bir teklif getirilmektedir? Bunun da bir 
gerekçesi yoktur. 

Diğer taraftan eski uygulama yani yılda 19 
bin lira kadar bekçi parası alınabilmesi keyfiye
ti mevzubahisken, yine de vatandaşların sırtına 
elde tutabilecek kadar yüksek vergiler, bekçi pa
raları yüklenmekte idi. Bu ondokuz bin lira üç-
bin altıyüz liraya indirildiği takdirde, yeni ka
nunda birçok hizmetlerin itfasını zorunlu kıldığı
na göre, aradaki fark nereden ödenecektir? Kim 
ödiyecektir bu parayı? Ondokuz bin liraya kadar 
ödenebilecek bekçi paraları üçbin altıyüz liraya 
indirilmetkedir. Bu aradaki farkın mutlaka tah
sil edilmesi lâzım. En azından bu kadar farkı 
tahsil etmek gerekmektedir. Peki bu fark nere
den tahsil edilecektir? Elbette ki, diğer mükellef
lerden tahsil yoluna gidilecektir. Bu mükellef
ler kimler olacaktır? Meskenlerde oturan ve tavan 
bekçi parası olarak on lira takdir edilen vatan
daşlarımız olacaktır. Bu yurttaşlara yükletilecek 
bekçi parası bu oranlar içinde mütalâa edildiği 
takdirde hiç şüphesiz tavana doğru yaklaşan bir 
zorlayış içinde takdir ve tevzi komisyonları ça
lışmak mecburiyetinde kalacaklardır. Bu takdir
de de meskenler konusunda ileri sürülebilecek 
hususlar mevcuttur. Anayasanın 61 nci maddesi 
ve getirilen 27 nci maddedeki malî güce göre bek
çi parası alma keyfiyeti tamamen ortadan kalka
caktır. 

Zira bir misal olarak bir başka sayın millet
vekili arkadaşımızın burada ifade ettiği gibi ve 
komisyonun sayın sözcüsünün de üzerinde dur
duğu gibi her hangi bir malî gücü çok yeterli 
olan zengin bir vatandaşımızdan tavan bekçi 
parası olan 10 lirayı aldığımız takdirde diğer 
gecekonduda oturan vatandaşımızdan asgari 
seviyede bekçi parası tahsili imkânsızlık içi
ne girecektir. Buna imkân bulunmuş olsa bile, 
bugün incelendiği takdirde görülecektir ki, ge
cekondularda 2,5 lira bekçi parası tahsil edil
mektedir. Bir yanda 10 lira, diğer tarafta 2,5 
lira gibi bir oran kurulduğu takdirde demek 
ki, 4 gecekondu sahibi bir büyük köşk sahibi 
zengin bir vatandaşımızın ödediği bekçi ücreti 
kadar bekçi parası ödemek mecburiyetinde ka
lacaktır. Bu takdirde Anayasanın 61 nci mad
desinde aranan ve tasarının 27 nci maddesine 
de aynen aktarılan malî güç keyfiyeti maalesef 
arzu edildiği şekilde tahakkuk etmiyecektir. 
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Bu bir cephesiyle yoksulun, yoksul vatandaş
larımızın ödedikleri bekçi parasiyle zenginin 
malının korunması cihetine gidilmesi gliibi tu-' 
haf bir durumu meydana getirecektir. Önce
likle komisyonun 27 nci madde üzerindeki ge
rekçesini dalha açık, daJha seçik olarak Yüce 
Meclisin huzuruna sermesi gerekmektedir. 
Şayet tasarıdaki gerekçe ile yetinilecek ise, bu 
hakikaten gerekçeden yoksun bir madde olarak 
karşımızda bulunacaktır. Her nıe kadar Yük
sek Meclis yeteneği olmıyan vatandaşlarımız
dan bekçi parasının alınmaması hususunda ka
rara varmıştır ve daıha önceki maddelerde bu 
husus ka'bu'I edilmiştir. Ancak maddi durumu 
kendiline yeterli bulunan vatandaşlarımızın 
durumunu da incelemek gerekmektedir. Yur
dumuzda çoğunlukla işçiler asgari ücret sevi
yesi üzerinden ücret almaktadırlar. Bu ücret 
onların beslenmesine ancak yetişmektedir. Size 
elimdeki bir kitaptan, Türkiye'mizde bttr işçi
nin sekiz saatlik çalışması neticesinde günlük 
nafakasını kaç saat içinde temin ede'bildiğl hu
susunda bilgi veren bir kitaptan kısaca bilgi 
vermek istiyorum. Bu kitaba göre 4,5 saat ça
lışan bir işçi ancak günlük maişetini temin ede
bilecek durumdadır. Böylesine bir ücret orta
mı içinde bulunmaktayız. Diğer taraftan 
268.913 olan, rakamda belki oynama olabilir, 
memurun durumuna gelince 400 liraya kadar 
44 195 memur ücret almaktadır. 93 895 me
mur 400 ilâ 600 lira arasında ücret almaktadır. 
45 113 memur 600 ilâ 800 lira arasında ücret 
almaktadır. 800 ü tavan olarak aldım. Zira 
Bekçiler kanun tasarısınıda bekçilerin tavan 
ücreti olarak 800 getirilmıektedir. Bu durum
da olan vatandaşlarımızın ödiyeceği bekçi pa
rası, bir gerçek namüyle bekçi vergisi hakika
ten gerçekten yoksunu olduğu gibi vatandaşın 
sırtına ayrıca bir yük olması bakımından da 
enteresandır. Bu madde ile Devletin ifa etmesi 
gereken bir hizmet mevzuulbahistir. Bu hiz
metin ifası için de yurttaşlarımızdan bekçi pa
rası namı ile para toplanacaktır. Bu bekçi pa
rası bir nevi vergi olacaktır. Genel prensip
ler açısından ve 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye Kanunu açısından bu verginin, değerlen
dirilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere 1050 
sayılı Kanuna göre her hangi bir hizmetin ifa
sı için ve bu hizmete sarf edilmek üzere ver
gi alınamaz. Buna rağmen bekçilerin yaptık

ları emniyet hizmeti için 27 nci madde ile 
vergi alınmakta ve bu vergi hizmetlin ifasın
da kullanılacaktır. Bu prensip açısından da 
konu ve hizmet değerlendirildiği takdirde ge
rek Hükümetin ve gerekse buna iştirak ile ko
misyonun getirdiği bu madde bu prensibin çiğ
nenmesine matuftur. Gerçekte ise Devlet gelir
leri olan vergilerin, hizmetlerin yapılmasında 
'bütçe esasları içinde taksim edilmeleri gerek
lidir. Bu yolda yürünmesi .gereklidir. Bu 
madde ile 'bu prensibin dışına çıkılmaktadır. 

ıBckçi teşkilâtına paralar gıenel bütçeden 
öednmelidir. Bunun için de, ilgili emniyet büt
çesinden yapılacak tasarruflarla bu yıl bu pa
ra sağlanmalıdır. Gelecek yıllarda ise Emniyet 
Gone'l Müdürlüğü Bütçesine (bir fasıl eklen
mek suretiyle bekçilere ve 'bekçi teşkilâtı 'men
suplarına ödenecek olan paralar bu suretle ger
çek yerlerine (kullanılmalı ve genel bütçeye 
konmalıdır. Komisyon bu teklifimi bu açıdan 
değerlendirmek /mıecıburıyetindedir. Yoksa, Ana
yasanın 61 nci maddesi karışımızda kayalar gi
bi duracaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımızla 
27 nci ıuâ! dde üzerinde "altı kişi konuşmuş olu
yor. Yeterlik önergesi igelmiştir. Sayın ko
misyon sıö'z istiyor mu efendim. 

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

ıBAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Bek sayın arkadaşlarım,-
mâruzâtım komisyon adına pek 'kısa olacaktır. 
Yalnız Iblirkaç hususa temas etmekle yetinece
ğim. 

Kanun tasarısının ibaşmda arz ettiğimiz gibi, 
bu bir mahallî hizmet prensibine dayanmakta
dır. Mahallî iMzmetten istifade edenlerin vergi 
niteliğinde mütalâa edilebilecek bir kotizas-
yonla iştirakleri sağlanacaktır, (bu mahallî hiz
mete, dedik. Bunun, şimdi 'benden evvel konu
şan arkadaşımın ifade ettiği •§ eklide genel büt
çe prensipleri içinde mütalâa cdilmıesi halinde 
bu hizmetten istifade etmiyen vatandaklarla 
aynı hizmet için vergi ödiyecekleri nazarı iti
bara alınarak bütün dünyadaki tatbikatı ;mu-
vacehesiinde 'maihallî hususiyetleri göz önünde 
tutularak maihallî hizınnetlerden istifade eden
lerden finanse edilmesi esası kabul edildiği için 

276.—.. 



M. Meclisi B : 102 27 . 6 . 1966 0 : 1 

bu cihete birkaç defa dokundulk. Artık ümi-
dederiz İki, tekrar dönülmesin. 

Kiimosyonun esaslı bir gerekçe 'ile bu mad
deyi gelinmediği ileri sürülmüştür. Kanun tet
kik edildiğinde komisyon yaptığı tetkikatlar 
neticesinde bu maddeyi getirmiştlir. Esbabı 
mucibesi geçen oturumda izah edilmiştir. Tek
rar burada ıbu hususa dokunmıyacağız. 

Sosyal adalet prensibinin tahakkukunda bil
hassa vergileme sistemlinde âzami hadlerin yük
sek tutulması esası 'bütün dünyaca kabul edil-
ımiştir. Gerek kazanç ve gerekse malî kudret 
bakımından çok değişik hadler ifade eden bir 
toplumda tavanın yüksek tutulması halinde 
malî güç bakımından düşük durumda olan va
tandaşların sosyal adalet prensiplerine uygun 
olarak bu kotizasyonu ödiyecekleri gayet ta
biîdir. Bir lira ile 500 lira arasında sosyal ada
letin tahakkuku gayet kolaydır. 500 lirayı 
ıbugün Türkiye için veya 300 lirayı, 100 lirayı 
düşünürseniz, Ibir ilâ yüz sosyal adaletin ta
hakkuku bakımından Ibiraz güçlük doğura
caktır. Meselâ meskenlerde; birkaç defa bura
da ifade ettik; 30, 40 tane odası olan bir köşk 
sahibinin 10 lira ödemesi 'karşısında bir gece
kondu saJhiıbi, değil 'bir lira 50 kuruş dahi öde
miş olsa sosyal adalet bakımından arasındaki 
fark 1 ile '20, (belki 1 ile 100 olması lâzımge-
lirdi. İşte ibu noktalar nazarı itibara alına
rak daima tavanların yüksek tutulması esası 
kabul edilmiş ise de Hükümetten gelen 20 lira
lık haddi 10 liraya, ticarethaneler için 500 li
ralık haddi 300 liraya indirmek suretiyle hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Bunların şu veya bu şekilde tatbik edilece
ği hakkındaki endişelere cevap vermek bakı
mından kanunun tümü üzerinde görüşmeler
den ve işimdiye kadar 'kabul edilmiş bulunan 
maddelerden çıkarılan neticeyi size arz etmek 
isterim. Bekçi teşkilâtı 'bu teminatı kalbul et-
tiğim'iz maddelerde vermiştir. Şöyle ki ; biir 
defa kanunda mükelleflerin kimler olacağı sa
yılmıştır. Yani komisyonlar Ibunlarm dışına 
çıkamıyacak demektir. Bu bir teminattır. 

İki; mükellefiyette esas teşkil eden husus
lar tesbit edilmliştir. Burada dört tane kıstas 
verilmiştir. Mahallî hususiyetler, ödeme gücü, 
kira esası, rayiç ^bedelleri ve bir de en mühim 
madde, o mahallin Ibe'kçi teşkilâtının ihtiyacı 
nazarı itibara alınmıştır. 

Diğer taraftan üçüncü husus; alınacak âza
mi miktarlar tesbit edilmiştir. Bu da bir te
minattır. 

Dördüncü husus, (bunların takdirinde hangi 
kıstasların naızarı itibara alınacağı objektif 
olarak belli edilmiştir. Bu da ayrıca bir temi
nattır. 

Beşinci husus; takdir (komisyonlarında kim
lerin .'bulunacağı, (bunların nasıl seçileceği, ma
hallî hususiyetleri, temsil eden şahısların na
sıl buraya geleceği konmuştur ki, bu da ay
rıca bu teşkilâtın suiistimalini önlemek bakı
mından kanuna konmuş bir teminattır. 

Altı; takdir ve tevzi komisyonlarında çalı
şacak kimselere yemin formalitesi konmuştur. 
Bu da ayrıca 'bu bekçi paralarının takdir ve 
tevziinde gösterilmiş bir teminattır. 

Yedi; takdir ve tevzi edilen bekçi ücretle
rinin modern ve âdil prensipler göz önünde tu-
tularaktan bugünkü vergi mevzuatımıza tatbik 
'edilen objektif esaslar dairesinde itiraz mües
sesesi konmuştur. Bu da vatandaşa gösterilmiş 
1bir teminattır. 

Sekiz; bütçeler, bunlara toplanan paralar, 
gelir ve gider bakımından özel bütçe ile, ek 
bir bütçe halinde özel idareler bütçesine bağ
lanmıştır. Bu da ıbütçe prensipleri bakımın
dan büyük bir teminattır. Diğer taraftan malî 
güç esası nazarı itibara alındığı için ibilhas
sa fakir, fakrü zaruret içinde bulunan va
tandaşlarımız, ki Türkiye'de Ibüyü'k bir mik
tarı ihtiva etmektedir, bu mahallî hizmetlerin 
ödemesi dışında bırakılmaktadır. Ayrıca fakir 
vatandaşlar üzerinde değil (bir yük, bilâkis va
tandaşların bumdan muafiyeti ifade etmesi ba
kımından, fakrü zaruret içlinde bulunan va
tandaşların bunun dışında bırakılması bakımın
dan ayrıca bu da bir teminat teşkil etmekte
dir. 

Görüyorsunuz k i ; sayın arkadaşlar, bekçi 
teşkilâtını suiistimale 'götürebilecek şekildeki 
tereddütlerinizi izale etmek 'bakımından bu say
dığım sekliz teminat kâfi derecede arkadaşla
rımızın tereddütlerini izale edebilecek durum
dadır. Bu bakımdan 27 nci madde üzerinde 
verilmiş (bulunan değişiklik önergeleri de na
zarı itibara alınarak komisyonumuzun sun
duğu bu 'hadler dâhilinde daJha isabetli bir yolu 
Sayın Kurulunuzun bulacağına emin olarak 
sözlerimi ıbitiririm. Hürmetlerimle. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim ko
misyondan sorumuz var. 

BAŞKAN — Bir soru mu vardı efendim? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Affedersiniz, bir dakika ay

rılmayın Sayın Sözcü. Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 
takdir komisyonlarının bekçi teşkilâtının ihtiya
cına cevap verebileceği para miktarını tesbit 
etmekte kıstas ne olacaktır? Bu para miktarının 
tesbitinde, tâyininde bütçe prensiplerine uygun
luğu ne olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Efendim, kurulmuş olan, 
teşkil edilecek olan mahallî komisyonlarda bili
yor sunuz ki, evvelâ özel idarenin bir temsilcisi 
vardır. İkincisi, ticaret odasının bir temsilcisi 
vardır, eğer ticaret odası varsa. Belediyenin 
bir temsilcisi vardır. Diğer taraftan, takdir 
edilecek mahallenin ya muhtarı; muhtarı yoksa 
tensibedilecek bir âzası mahallin hususiyetlerini 
daha iyi görebilen, içinde yaşamış bir şahıs var
dır. Esnaf teşekkülü bulunan yerlerde esnaf 
teşekkülü temsilcilerini de Yüsek Meclisiniz 
yeni bir takrirle ilâve etmiştir. Görüyorsunuz 
ki, mahallin muhtelif hususiyetlerini yakından 
temsil eden şahıslardan teşekkül etmiş bulun
maktadır. Bu bakımdan bugün vergi sistemi
mizde meselâ mahallî temyiz ve itiraz komisyon
ları vardır. Bunun dışında yüz binlerce lira
lık, milyonluk vergileri takdir eden mahallî ko
misyonlar vardır. Bugün bunlar tatbik edil
mektedir. Bunlara Maliye Bakanlığı olarak 
genel bütçe prensipleri içinde nasıl itimat edi
liyorsa, gayet tabiî ki, demokratik usullerle se
çilip gelecek olan bu mahallî heyetlere de ve on
ların mahallin hususiyetine göre takdir edeceği 
hususlara da itimadedilmesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu takdir 

komisyonları daha evvel global olarak bekçi 
teşkilâtının ihtiyacına cevap verecek para mik
tarını tesbit edecekler ki, ondan sonra vatandaş
ların malî güçlerine göre bu global rakamın 
içinden kendilerine düşen miktarını isabet etti-
rebilsinler. Bu böyle olmadığı takdirde Anaya
sanın 126 neı maddesindeki bütçe prensibine 
uygun bir durum meydana gelebilir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, bu emniyet 
ve garanti tedbirlerini sayarken bunların ara
sında bir de mahallin ihtiyacı, yani mahallin 
bekçi teşkilâtının ihtiyacı da bu takdir ve tev
zi komisyonlarınca nazarı itibara alınır demiş
tik. Gayet tabiî ufak, küçük bir belde düşü
nünüz. Bu beldede iki tane, üç tane bekçi var
sa her biri de asgari 300 er liradan 900 lira 
ödeniyorsa, onun elbise ve diğer masrafları da 
aşağı - yukarı tahmini bildiğimiz için bu para
ları tevzi ederken gayet tabiî bu hadler içerisin
de kalmak kayıt ve şartı ile buna göre takdir 
komisyonları işlerini yürütecek demektir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kanunda 
böyle bir şey yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Kanunda var efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, sizin de 
mi sorunuz var efendim? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Hayır efendim, daha evvel söz istedim. Soru 
değil. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
T AHİR AKMAN (Çankırı) — Efendim, 

her devre tahakkuk edecek bekçi ücretleri top
tan nasıl tesbit edilecek? O yerdeki bekçi gider
leri mi esas alınacak? Bu hususta maddede bir 
sarahat göremedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, 27 nci 
madde müsaade buyurursanız şöyle diyor: «İl 
özel idarelerinin, bekçi teşkilâtı giderlerini kar
şılamak üzere, belde hudutları içerisindeki mes
kenlerin şagillerinden, şagili yoksa maliklerin
den alacakları bekçi parası - değişik şekli ile 
okuyorum- ayda on lirayı aşamaz. Ancak, ti
carethane ve işyerlerinden, bu yerlerin emsali 
rayiç kiraları, mükellefin malî durumu ve bek
çi teşkilâtının ihtiyacı nazara alınmak suretiyle...» 
deniyor. Yani burada prensip vaz edilmiştir, 
efendim. 

TAHlR AKMAN (Çankırı) — Yalnız tica
rethaneler için. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KIRBAŞLI (Devamla) —• Hayır, hepsi için 
efendim. Yani, komisyonun anlayışı hepsine 
racidir. Evet, hepsine raci. 
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TAHlR AKMAN (Çankırı) — Yani o ma
haldeki bekçi giderleri ne ise? 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Ne ise değil efen
dim, yanlış anlaşılmasın, yani onu da nazarı 
itibara alacaktır. Yani o noktayı da nazarı iti
bara alacaktır. Bu katı, yüzde yüz mahallin 
giderleri nazarı itibara alınarak bunlara ittiba 
edilecek deme'k değildir. O da nazarı itibara 
alınacaktır. Yani bu bir prensip hükmüdür. 

TAHÎR AKMAN (Çankırı) — Yani 'katî 
bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, lütfen soru
yu Başkana hitaben sorun efendim, bulunduğu
nuz yerden. 

TAHlR AKMAN (Çantan) — Hayır sara
hat yok. öyle hissettim, öyle anladım ben. Ne 
kadar bekçi parası ödemek lâzımgaliyor. Mese
lâ bir yerde 3 bekçi olsun, bu üç bekçinin umu
mi masrafları ne ise o miktar üzerinden o bel
dede bekçi parası thaakkuk ettirmek lâzımdır 
düşüncesindeyim. Acaba bu şekilde mi nazarı 
itibara alınacak bunun üzerinde veya altında 
mı tahakkuk ettirilecek şeklinde birer mâna 
çıkmaktadır. Bu hussuta izahat lütfederlerse... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim onu şu şe
kilde ifade etmek mümkündür. Vereceğim mi
sal şudur; iki tane blok apartman düşününüz. 
îki blok apartman diyelim ki, 25 er daireden 
50 dairedir. Şimdi bir bekçi koyduğumuzu dü
şününüz. Şimdi bu bekçinin ücreti de 500 lira 
olduğunu kabul ediniz, tamam mı efendim? 50 
daireli veya 100 daireli de olabilir. Buradan 
deme'k ki, daire başına 2 lira alacaksınız v. s. 
halbuki; şehrin imar edilmiş, blok apartman
larının dışında bir gecekondu mahallesi vardır, 
mesahai sathiyesi geniştir, yaygındır burada da 
3 bekçi kullanacaksınız. Şimdi aynı mahal
de iki tane semt. Oraya bir bekçi koydunuz, 
öbür tarafa 3 bekçi koydunuz. Fakir muhit ol
duğu için istisna maddesinden istifade edecek
tir, belki de hiç para alınamıyacaktır. O semt
ten hiç para almadığınıza göre bekçilerin ücre
ti ne olacaktır? Buradan anlaşılıyor ki, belde 
bir bütün olarak mütalâ edilmiştir. Maddeyi 
bu şekilde anlamak icabeder. 

BAŞKAN — Başka soru mu var efendim? 
Buyurun. 

TAHlR AKMAN (Çankırı) — Efendim, 
ben de beldenin bütün olarak alınmasını ifade 
etmek istedim. Yani prensibolarak. Bir misal: 
İki bin nüfusllı beldenin masrafı nedir? Bu 
masrafın karşılığı olan geliri temin etmek mak-
sadiyle salınacak bekçi parası, öyle mi acaba 
diyorum? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Şimdi efendim bu
rada katî olarak bir şey söylenemez. Zira pren
siplerden bir tanesi sizin dediğinizdir. Ama, bu
nun dışında «..Bu yerlerin emsali rayiç kira
ları...» Bu da bir prensiptir. «Mükellefin malî 
durumu» bu da bir prensiptir. Ama bu pren
siplerin arasında da aynı zamanda bekçi teşki
lâtının ihtiyacı da nazarı itibara alınır. Yani 
bu biraz kompleks gibi görülüyor ama, hiçbi
rine dominant bir şey eklenmemiştir, bir priyo-
rite verilmemiştir, efendim. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Sözcü, ceva
bınız bu kadar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, son söz milletve
kilinin kuralına uyarak Fahri Uğrasızoğlu'na 
söz veriyorum. Sayın Fahri Uğrasızoğlu, siz 
yeterlik önergesi aleyhinde de söz istemişsiniz. 
Bir yanlışlık olmasın. Sırada zaten baştasınız, 
yeterlik önergesi aleyhinde Sayın Ruhi Soyer 
söz istemiştir. Yeterlik önergesi aleyhinde ev
velâ ona söz vereceğim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Çarşı ve Ma
halle bekçileri kanun tasarısının 27 nci madde
si vatandaşlarımızı doğrudan doğruya ilgilendi
ren bir madde olduğu için bu madde üzerinde 
enine boyuna durmamızda ve çok objektif bir 
nokta üzerinde birleşmemizde fayda vardır. Ko
misyon Sözcüsü arkadaşım bundan evvelki ko
nuşmasında ve bugünkü konuşmasında bekçi 
paralarını tesbit eden hadlerin yüksek tutulma
sının modern vergi takdir anlayışına uygun 
olduğu fikrini savundular ve bunun faydaları
nı anlattılar. Aynı zamanda bekçi paralarının 
takdir ve tevzii işinde âdil bir sistem getirece
ğini savundular. Bendeniz aynı kanaatte deği
lim. Bu görüşümün neden böyle olduğunu bâ
zı rakamlar vermek suretiyle Yüksek Heyetini
ze arz etmek istiyorum. Şunu açıklamak isterim 
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ki, son defa konuştuğumuz Cuma günlkü otu
rumdan 'bu yana 27 nei maddeyle ilgili bekçi 
paraları miktarına ilişkin rakamlar üzerinde da
ha derinliğine bir inceleme yapmak imkânını 
da buldum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara vilâyetin
de, tipik birkaç vilâyet arz edeceğim, Ankara 
vilâyetinde küsurlarını atarak 190 bin mesken, 
26 bin işyeri, 905 bekçi vardır. Bir bekçiye 
düşen işyeri ve mestken adedi 24.1 dir. 

İstanlbul'da ıbir bekçiye düşen işyeri ve 
mesken adedi yine 241 dir. İzmir'de yine bir 
bekçiye düşen iş ve mealken adedi 256 dır. Ko-
caeli'nde 325, Uşak vilâyetinde 180 dir. Siirt 
vilâyetinde 135 tir. Bu rakamlara göre bir 
bekçiye mesken ve işyeri olarak ortalama 234 
yer düşmektedir, Şu mevcut rakamlardan anlı
yoruz ki, bunun yüzde 39 unu, bu 2f>4 yerin 
yüzde 39 unu, işyeri ve ticarethaneler 
teşkil etmektedir. Buna göre ortalama. 
olarak bu saydığım vilâyetlerde bir bek
çiye 142 mesken ve 02 işyeri düşmek
tedir. Bu rakama -göre 142 maskenden ayda 
ortalamıa olarak iki lira aıldıği'mızı düşünürsek 
muhterem arkadaşlarım, birim üzerinden hc-
saibe diyorum, bir bekçiye J42 meskenden orta
lama olarak ayda iki lira aldığınız takdirde 
142 mesken için 284 lira para toplanmış olur. 
92 işyerinden de ortalama olarak ayda yirmi 
lira allacak olursak 1 840 lira toplamış oluruz. 
Bunların toplamı 2 142 liradır. Bir 'bekçinin 
bakmakla mükellef ve korumakla görevli ol
duğu işyeri ve meskenlerden, toplanması ge
reken parayı mesıkende iki lira kabul ediyoruz, 
işyerinde'n 20 lira kabul ediyoruz, 2 124 /lira 
etmektedir. Bir bekçiye biz ortalama muhte
rem arkadaş]anım, 50O lira verecek olsak 2 124 
lira toplanacak. Bunun 500 lirasını 'bekçiye ve
receğiz, geriye 1 624 lira artacaktır. Bu 1 624 
liradan yüzde 8 - 10 - 11 prim kabul edecek 
olsak, bir ;mi'ktar elbise diğer masrafları; 
•büro masraflarını kabul edecek olursak 
çok. iyi görmek mümkündür ki, 'bu pa
ra göne de fazlasiyle artacaktır. Ankara için 
hesabettim 190 bin meskenden iki liradan 380 
ibin lira toplanmaktadır. 26 bin işyerinden 20 
liradan 520 bin lira toplanacaktır. 

Yekûn: 912 410 liradır. 950 işçiye 500 lira isa
bet edecek olursa 452 bin lira sarf edilecektir. 
Geriye 459 bin lira kadar bir para artacaktır. 

Bunun prim ve büro masraflarını çıkartacak 
oluir^k artan para yine de fazladır. O halde bun
dan şu neticeye varıyorum arkadaşlarım: Uşak 
içinde yaptım, Uşak için de öyle. Yani toplanan 
paranın yarısı dahi, maaş ve ücret olarak bekçi
lere ödenmemektedir. Artacak paralar vardır. 
(Sol sıralardan «Tatbikattan bahset.» sesleri.) 
Tatbikattan bahsedeceğim. 

Şimdi gelelim tatbikata: Muhterem arkadaş
larım, halen Türkiye'de meskenlerden ortalama 
Olarak yılda 10 lira alınmaktadır. Bu miktar ay
da 85 kuruş eder. Bir meskenden hâlâ Türkiye'
de ortalama olarak 85 kuruş alınmaktadır. İş yer
lerinden de yılda 45,5 lira alınmaktadır, ayda 
380 kuruş etmektedir. O halde küçük rakamlar 
içerisinde .bekçi paralarını halletmek mümkün 
iken ve ihtiyaçların] karşılamak mümkün iken 
bu hadleri bu kadar yüksek tul manın sebebi hik
metini. bendeni;-: anlıyamıyorum. (Jünkü, bunu 
bir oran dâhilinde ifade edecek olursak şimdiki on 
lira 85 kuruşa nazaran 12 misli fazla bir paradır.. 
İşyerleri için teklif edilen üç yüz lira 380 kuru
şa nazaran 78 misli fazla bir para tutmaktadır. 
Ben demek istiyorum ki; belki bu hadleri yüksek 
tutmanın faydası olabilir, ama bunun bir bakı
ma büyük zararları da olacaktır. Küçük hadler 
içerisinde bunu halletmcm'iz mümkündür, arka-, 
daşlar. Şu rakamları kesin olarak ifade ettim. Bu 
rakamları Hükümetin kayıtlarından aldım. Eğer 
bir yanlışlık varsa Hükümet Sözcüsü arkadaşımız 
gelir der ki, bu rakamlar yanlıştır, isabetsizdir 
ve ben de bu takdirde hatamı anlarım. Fakat 
böyle biı şey yoktur. Şimdi hadleri küçük tutar
sak ne olur, hadleri'büyük tutarsak ne olur? Bu
nun psikolojik bir tesiri .vardır. 

Hadleri yüksek tutmanın endişesi şudur: Muh
terem komisyon sözcüsü dedi ki, 8 tane teminat 
vardır. Bu 8 teminata riayet etmek suretiyle her 
hangi bir haksızlık olmıyacaktır. O zaman ko
misyonun, ilk teklif ettiği 20 lirayı ve 500 lirayı 
indirimnin sebebi nedir? Madem ki, bu bir ölçü 
dâhilinde- indirildi, daha fazla indirmemiz müm
kündü)', daha objektif birtakım ölçüler içine gi
rebilmek için. Benim ifade ettiğim hususa göre 
biz meskenlerden iki lira aldığımız takdirde iş 
yerlerinden âzami ayda ortalama, olarak 20 lira 
aldığımız takdirde ki, bunun asgari fiyatı bir lira,' 
meskenlerde bir lira ile üç. lira tutar, iş yerlerin
den asgari bir lira ile 2İ) liranın iki misli olan 40 
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lira tutar. Bunun için bizim, benim görüşüme 
göre, meskenler için ayda âzami beş lira kaydını 
koymak suretiyle bu meseleyi halletmemiz, her 
türlü ihtiyacı gidermemiz ve bu suretle birtakım 
vatandaşın kafasında endişelerin doğmasına se-
bcbolmamamız gerekiyor. Hakikaten vatandaş 
böyle düşünecek muhterem arkadaşlarım. Bu ra
kamlar bu selvilde yüksek tutulmakla bir kısım 
çevreler şüphesiz bunun bir vergi olduğunu söy-
liyecekler ve dolayısiyle Hükümet aleyhinde bir 
ist'smar mevzuu olarak ele alma imkânını bula
caklardır. Buna engel olmamız icabetin ektedir. 
Sonra vatandaşın düşüncesinde, kafasında yer 
eden birtakım düşünceler vardır. Acaba bana 
300 lira bekçi parası takdir ederler mi, bunu kur
tarmamız lâzımdır gibi. Binaenaleyh, benim is
tirhamım, meskenlerden ayda iki lira gibi bir pa
ra ile, işyerlerinde de ayda yirmi lira gibi bir 
para ile fevkalâde bu ihtiyaç giderildiğine göre, 
bunu meskenler için âzami beş lira, işyerleri ve 
ticarethaneler için de âzami yüz lira olarak kabul 
ettiğimiz takdirde mesele tamamen halledilmiş 
olacaktır. Bu hususta komisyonun hiçbir endişesi 
olmaması lâzımdır. Ve -komisyonun da, bu fikri 
müdafaa eden arkadaşlarımızın da bu hesaplar
dan sonra kendilerini daha mutmain hissedecek
lerini ümidederim. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
27 nci madde üzerindeki ögrüşmelerin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
İsparta 

Ali îhsan Balım 

Sayın Başkanlığa 
27 nci madde üzerinde yeteri kadar konuşul

muştur. Kifayeti müzakereyi arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa

yın Ruhi Soyer, buyurunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, ben Bekçiler Kanunu
nun 27 nci maddesinin bu kanunun en önemli 
noktası olduğuna kaaniim. Hükümet bu tasarıyı 
getirirken Türkiye çapında ne kadar bekçi oldu
ğunu, ne kadar bekçi başına ihtiyaç bulundu
ğunu bir teşkilâta bağlayıp şu kadar bekçi kul

lanacağım, şu kadar bekçiye şunu, şunu verece
ğini, şu kadar bekçiye şunu vereceğim, şu kadar 
bekçibaşma bunu vereceğim veya tahsildarına, 
veznadarına şunu vereceğim şeklinde bir teşki
lât kanunu yapıp, huzurunuza getirmesi icabe-
derken salma usulü ile tarh edilen bir vergi ka
nunu alıp getirdi. Komisyon Başkanı arkadaşım 
maliyeci olduğunu bana söylediği vakit, haki
katen üzüldüm. (A. P. sıralarından «Niçin, ni
çin"?» sesleri) Keşke maliyeci olduğunuzu öğ-
renmese idim diye cevap verdim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi benden evvel 
konuşan Uğrasızoğiu arkadaşımın konuşmasın
dan sonra, getirilmiş olan madde bu şekli ile 
yapılacak kanun memleket için gayrinizami bir 
vergi kanunu olacaktır. Vergi usulünün dışın
da, teşkilât usulünün dışında salma usulü ile 
tarh edilen bir vergi kanunu olmuş olacaktır. 
Adaletsizdir, bir taraftan da küçük mikyasta 
olmakla beraber sanki bir nevi varlık vergisi, 
kanunu gibi bir şey. 

Muhterem arkadaşlar; dünyanın hiçbir yerin
de hiçbir milletin, hiçbir medeni memleketin bu 
şekil bir vergi tarhına sahne olduğu vâki değil
dir. Millet Meclisindeki çok kıymetli arkadaş
larımı ikâz ediyorum, bu salma usulüne Anaya
samız mânidir; mâni olunuz lütfen. Hakikaten 
Uğrasızoğiu arkadaşımızın konuşmasında ver
diği rakamlardan sonra artık bu maddenin, 
bu teklifin tek tutar yeri kalmamıştır. Bina
enaleyh, arz ediyorum, kifayet doğru değildir. 
Mesele açıklanmalı, komisyon bu maddeyi tek
rar geri almalı, hattâ Hükümet gerekirse yeni
den bir teşkilât kanunu şeklinde getirmeli ve 
yüksek huzurunuza medeni bir kanun olarak 
teklif etmelidir. Aksi takdirde bu çıkaracağı
mız kanun salma kanun olmaktan başka bir mâ
la taşımaz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerindeki görüş
melerin yeterliğini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

27 nci madde ile ilgili birçok önergeler veril
miştir. Ancak bu önergeler görüşülmeden mad
de Komisyona iade edildi ve Komisyonca, üze
rinde şimdi görüşülmesi yapılan bir metin tes-
bit edildi. Belki tahmin ediyoruz ki, evvelce 
bâzı önerge sahipleri, önerge vermiş olan arka
daşlarımız Komisyonun bu yeni tesbit ettiği 
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metin üzerine önergelerinden sarfınazar edecek
lerdir. Evvelâ, aradan zaman geçmiş olduğu 
için komisyonca yeniden hazırlatılan 27 nci 
maddeyi bir kere daha okutacağım efendim. 

Madde 27. — II özel idarelerinin, bekçi teşki
lâtı giderlerini karşılamak üzere, belde hudut
ları içersindeki meskenlerin kiracılarından, kira 
münasebeti yoksa şagillerinden, sair hallerde de 
mâliklerinden alacakları bekçi parası ayda 10 li
rayı aşamaz; ancak ticarethane ve işyerlerin
den, bu yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin 
malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahal
lî özellikler nazara alınmak suretiyle ayda 
300 lirayı aşmamak üzere bekçi parası alınabi
lir. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her şa
hıs veya ailenin ikâmet ettiği bina veya bina 
bölümleridir. 

Geçici Komisyon 
Başaknı Sözcü 
Ankara Burdur 

Orhan Eren Faik Kırbaşlı 

BAŞKAN — Efendim, bu komisyonca yeni
den tedvin edilen 27 nci maddenin metnidir. 
Şimdi verilen önergelerin hepsini teker teker 
okutacağım. Bilâhara aykırılık derecelerine 
göre oylatacağım. Bu arada önerge sahipleri 
yeni madde ile tatmin edilmiş olur ve geri alır
larsa lütfen işaret etsinler.. Lütfen önergeleri 
okur musunuz ? 

Millet Meclisi Başaknlığma 
Bir kısım vatandaşlardan bekçi teşkilâtı gi

derlerini sağlıyan 27 nci madde Anayasaya ay
kırı olduğundan tasarıdan çıkarılmasına ve 
bekçi aylıklarının genel bütçeden ödenmesine 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasa ı Ünlü 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler kanun tasarısı Anayasanın 61 nci 

maddesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi ka
rarının temas ettiği hiçbir nokta yerine getiril
memektedir. Bu sebeple 27 nci maddenin red
dini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kesit Ülker 

T-2 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 27 nci maddesinin komisyondan ge
len şekilde 1330 tarihli Çarşı ve mahallât bek
çileri Kanununun Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği 3 ncü maddesinden hiçbir farkı yoktur. 
Kalem darbesiyle meseleyi halletmek mümkün 
değildir. Bekçilik hizmetlerinin görülmesinde 
vergilerin ne fazla ne de eksik alınması lâzım
dır. Bunun için âmme giderlerinin evvelden 
tesbit edilmesi burada vatandaşın iktisadi gücü
ne iştirakini gerektirir. Neden tabanlar 20 ilâ 
600 lira neden 10 ilâ 300 lira olarak taban gös
terilmektedir. Bunun objektif kıstası yoktur. 
Halbuki Anayasa Mahkemesi 1330 tarihli Kanu
nun 3 ncü maddesini sübjektif kıstaslara göre 
para tahsil edildiğinden bahisle bozmuştur. Büt
çe kıstasına uygun olmadığından Anayasa Mah
kemesinin tekrar iptal etmemesi için komisyon
ca yeniden düzenlenmek üzere komisyona iade
sini arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 

27 nci maddesi Anayasa yönünden tasarının te
mel maddesidir. 

Anayasa Mahkemesince, çarşı ve mahallât 
bekçileri Kanunu iki noktadan Anayasaya aykı
rılığı hesabiyle iptal edilmiş bulunmaktadır : 

1. Düzenli bir idareye bağlı olmaması, ta
mamen keyfî, takdirî muhakemesiz bir sistemle 
teşkilâtın yürütülmesi, bekçi ücretlerinin tesbiti, 
maaş ve masraflarının tediyesi, 

2. Bekçi paralarının Anayasamızın 61 nci 
maddesinde yazılı vergi ve resimlerde esas olan 
umumiyet ve objektif esaslardan mahrum oluşu 
ve tamamen keyfî ve takdirî ölçüler içinde tâyin 
tesbit ve tahsil edilmesi, 

Anayasa Mahkemesi iptal kararının «şu yönü 
de belirtmek yerinde olur ki, kanun koyucu 
çarşı ve mahalle bekçileri için yürürlükteki ka
nunla kabul ettiği sistemi değiştirerek bu hizme
ti mahallî' idarelerden birine bağlıyabilir» hük
münden faydalanılarak arz ettiğim iptal sebep-
lerindetn biri olan düzensiz ve murakabesiz yö
netim özel idareye bağlanmak suretiyle halledil
miş bulunmaktadır. 
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En önemli olan bekçi paralarının tâyin ve 
tesbiti hususu Anayasamızın hükümleri içinde 
halledilememiştir. Yine eski usul aynen ipka 
edilerek takdiri ve tevzii esasa dayanan bekçi 
parası sistemi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Takdir ve tevzi eden heyetler değişmiştir 
hepsi o kadar. 

Anayasa Mahkemesinin bekçi paralarına ver
mek istediği istikamet bu değildir. Maksat, ma
hallî idare vergi ve resiml eriyle diğer vergi ve 
resimlere bir nisbet dâhilinde yapılacak zamlar
la bekçi paralarının düzenlenmesi esasıdır. Ör
nek : 

Bina vergisi gayrisâfi iradın % 12 dir. Bu
nun üzerinde % 25 Millî Savunma, 1/6 Buhran 
Vergisiyle muayyen nisbette tanzifat ve tenvirat 
resmi alınır bu resim hiçbir zaman 2 000 lirayı 
tecavüz edemez. Bir nisbet dâhilinde bekçi pa
rası dâ Bina Vergisi üzerinden aynı esas içinde 
tesbit ve tahsil olunabilir. Tabiî bu hal belediye 
hudutları içindeki Bina vergilerine münhasırdır. 
Bu esas vergideki umumiyet ve objektif olmak 
prensibini ihtiva eder. Bu örneği belediye hu
dutları içindeki mahallî idarelerce tahakkuk ve 
tahsil edilen vergi ve resimler üzerinden sırala
mak mümkündür. 

a) Arsa ve tarlalardan alman her türlü ver
gi ve resimlerden, 

b) Bütün belediye ve özel idare vergi ve re
simleri üzerinden, 

c) Gelir, kurumlar vergilerinden, 
d) Gümrük vergilerinden, 
Ve benzerlerinden kanunla tesbit edilecek 

nisbette bekçi parası tâyin, tesbit ve tahsil olu
nabilir. 

Bunun dışında yapılacak takdir ölçüsüne da
yanan bekçi parası sistemi Anayasaya aykırıdır. 
Tasarı kanunlaşsa bile Anayasa Mahkemesince 
yine iptal edilecektir. 

Tafsilen arz eylediğim sebepler dolayısiyle 
27 nci maddenin komisyona iade edilerek Ana
yasamızın esaslarına, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararı prensiplerine uygun şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 27 nci madde

sinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril

mesini dilerim «Bekçi teşkilâtının bilcümle mas
rafları Devlet Hazinesince ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesinden ödenir» 

Konya 
Yunus Koçak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 nci madde ticarethane ve işyerlerine tevzi 

edilecek olan bekçi ücretleri götürü kazanç ve 
Gelir Vergisi esaslarına göre tarh edilir, olarak 
değiştirilmesini arz ve talebederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Çarşı ve mahalle bekçileri, aslında bir 

emniyet ve asayiş hizmeti, bu mahiyetiyle bir 
Devlet görevidir. Bu görevin mahallî şartlara 
göre tanzimi mümkün ise de, külfetinin, hizme
tin özelliğine bakılarak Devlet gelirleriyle ve 
Devlet bütçesinden karşılanması gerekir. 

2. Haklı olarak yükseltilen bekçi ücretleri, 
artık mahallî tevzilerle karşılanamaz duruma 
gelmiştir. Halka yeni bir vergi yüklemek doğru 
değildir. 

3. Esasen mahallî komisyonların bekçi pa
rasını tahakkuk ettirmeleri, objektif ölçülere 
bağlanamamaktadır. 

Bu sebeplerle bekçi teşkilât, giderlerinin Dev
let bütçesinden karşılanması zarureti vardır. Bu 
maksadı sağlamak için 27 nci maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilerek kabulünü ve buna 
mütenazır olarak lüzumsuz hale gelecek olan 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nci mad
delerin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 27. — Çarşı ve mahalle bekçileri teş
kilâtı giderlerini karşılıyacak miktarda ödenek, 
her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulur ve 
özel idare bütçelerine gelir kaydedilmek üzere 
yukarıdaki maddelerde tesbit edilen esaslar göz 
önünde bulundurularak illere dağıtılır. 

Aydın Afyon Karahisar 
M. Kemal Yılmaz Murat öner 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Fahri Uğrasızoğlu 
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Değişik 27 nci madde : 
îl özel idarelerinin, bekçi teşkilâtı giderlerini 

karşılamak üzere, belde hudutları içersindeki 
meskenlerin şagillerinden, şagili yoksa mâlikle
rinden alacakları bekçi parası ayda 5 lirayı aşa
maz. Ancak, ticarethane ve işyerlerinden, bu 
yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin malî 
gücü ve mahallî özellikleri nazara alınmak su
retiyle ayda 100, yılda 1 200 lirayı aşmamak üze-
re bekçi parası alınabilir. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her 
şahıs ve ailenin ikamet ettiği bina veya bina bö
lümleridir. 

Sayın Başkanlığa 

Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununun 27 nci 
maddesindeki 20; 500 ve 6 000 lira rakamlarını 
5; 50 ve 600 lira olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İzmir İzmir 
Mustafa Uyar Arif Ertunga 

Sayın Başaknlığa 

Müzakeresi yapılan 27 nci maddede tesbit 
edilen işyerlerinden 300 lira tavanın 500 lira ola
rak kabulünü arz ederim. 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Madde 27. — İl özel idarelerinin, bekçi teş
kilâtı giderlerini karşılamak üzere, belde hudut
ları içerisindeki meskenlerin şagili erinde ti, şagili 
yoksa mâliklerinden alacakları bekçi parası 
10 lirayı geçemez, ancak ticarethane ve işyerle
rinden, bu yerlerin emsali rayiç kiraları, mükel
lefin malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve 
mahallî özellikler nazara alınmak suretiyle 500, 
yılda 6 000 lirayı aşmamak üzere bekçi parası 
almır. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her 
şahıs ve ailenin ikamet ettiği bina bölümleridir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Hatay 

Yahya Kanbolat 

«İl özel idarelerinin, bekçi teşkilâtı giderleri
ni karşılamak üzere, belde hudutları içersindeki 
meskenlerin şagillerinden, şagili yoksa mâlikle-
rindan alacakları bekçi parası ayda 10 lirayı 
aşamaz. İşçilerin, müstahdemlerin ve küçük es
nafın ödiyeceği bekçi parası yılda 24 liradan 
fazla olamaz. 

Ancak ticarethane ve işyerlerinden ayda 500 
ve yılda 6 000 lirayı aşmamak üzere bekçi para
sı alınabilir. Mesken dolayısiyle bekçi parası 
ödiyen küçük esnaf ve küçük sanayi erbabı, iş
yeri için bekçi parası ödemezler. 

Bekçi parasının takdir ve tevziinde, mükelle
fin malî gücü ve işyerlerinden emsal rayiç kirası 
göz önünde tutulur. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her 
şahıs ve ailenin ikamet ettiği bina veya bina 
bölümleridir» 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 

27 nci maddesinde meskenler için bekçi parası 
olarak kanun âzami had 20 liranın «10 lirayı 
geçemez» şeklinde tâdilini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Kocaeli 
Hilmi İşgüzar Sedat Akay 

Manisa 
Sami Binicioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ebe, hastabakıcı, sünnetçi, doktor gibi âmme 

sağlık hizmeti gören mükelleflerin işyerlerinden 
alınacak bekçi ücreti tabanı ol lirayı geçmeme
lidir. 

İşyerleri için teklif edilen 300 lira tabanın bu 
meslek mensuplarına teşmil edilmemesini teklif 
ve Yüksek Meclisin tasvip ve takdirine arz ede
rim. 

Ankara İstanbul 
, Recai Ergüder Ali Esat Birol 

Yüce Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki kanun 

tasarısının 27 nci maddesinde derpiş olunan bek-
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çi paralarında meskenlerde ayda 10 lira, ticaret
hane ve işyerlerinde ise, ayda 200 lirayı aşama 
şeklinde değiştirilmesini arz ve talebederim. 

İstanbul. 
Osman Nuri Ulusoy 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 27 nci maddesindeki 20 liranın 

10 lira, 500 liranın 300 lira, 6 000 liranın da, 
3 600 lira olarak değiştirilmesini arz ve teklL 
ederim. 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Edirne 

Naznıi Özoğul 

İl özel idarelerinin, bekçi teşkilâtı giderlerini 
karşılamak üzere, belde hudutları içersindeki 
meskenlerinin şagillerinden şagili yoksa mâlik
lerinden alacakları bekçi parası ayda (10) lirayı 
aşamaz, ancak ticarethane ve işyerlerinden, bu 
yerlerin emsali rayiç kiraları mükellefin malî 
gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî özel
likleri nazara alınmak suretiyle (50), yılda 
600 lirayı aşmamak üzere bekçi parası alınabi
lir. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her 
f;ahıs ve ailenin ikamet ettiği bina veya bina 
bölümleridir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 nci maddedeki bekçi parasının «ayda 20 

lirayı aşamaz» rakamının. 10 lira ve ticarethane
ler için ayda 50 lira, yılda 600 lira olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de tadilini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Madde 27. — 

İl özel idarcelriniıı bekçi teşkilâtı giderlerini 
karşılamak üzere belde hudutları içerisindeki 
meskenlerin şagillerinden şagili yoksa maliklc-

-in'len alacakları bekçi parası ayda 10 lirayı 
,şamaz. 

Ticarethane ve işyerlerinde emsali rayiç kira-
'arı, mükellefin malî gücüne göre tesbit edilir. 

Ticarethanelerde sermayesi 10 bin liraya ka
dar olanlardan 20 liraya, sermayesi 20 bin lira
ya kadar olanlardan 50 liraya, sermayesi 50 bin 
lira olanlardan 50 liraya kadar. 

Sermayesi 100 bi'n lira olanlardan 200 liraya 
kadar, 

Sermayesi 100 bin liradan fazla olanlardan 500 
liraya kadar bekçi parası alınır 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her şa
hıs ve ailenin ikamet ettiği binadır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri hkkmdaki kanun 

tasarısının 27 nci maddesinde gösterilen bekçi 
paralarının; 

a) Takdirini kolaylaştırmak için asgari ve 
âzami haddini tesbit etmek, 

b) Küçük esnaf ve sanatkârların, diğer iş
yeri ve ticarethaneler şagil ve maliklerinden olan 
farkını göz önüne alarak, tatbikatta mağdur ol
malarını önlemek için, adı geçen maddenin aşa
ğıdaki şekilde tadilen müzakeresini arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa Bursa 
Kasım önadım Mustafa Tayyar 

Bursa 
Ömer öztürkmen 

Madde 27. — İl özel idarelerinin, bekçi teş-
'-.11 âtı giderlerini karşılamak üzere, belde hudut-
'arı içindeki meskenlerin, esnaf ve sanatkârlara 
ıi1; işyerlerinin şagillerinden, şagili yoksa malik
lerinden alacakları bekçi parası ayda 10 lirayı 
aşmamak üzere 1 ilâ 10 lira, 

Anc-.ık, ticarethane ve diğer işyerlerinde, bu 
yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin malî 
gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî özel
likler nazara alınmak suretiyle ayda 1 ilâ 50 lira 
arası ve fakat yılda 600 lirayı aşmamak üzere, 
bekçi parası alınabilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 

Belde hudutları içerisindeki mesken şagille
rinden. 
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A) Ayrık nizamdaki sayfiye yerlerindeki ve 
şehir. içindeki büyük ev ve villâlardan ayda 20. 
lira, 

B) Bitik ve ayrık nizam halinde teşekkül 
etmiş yüksek katlı ve çok daireli apartmanların 
beher dairesinden ayda 10, senede 120 lira alı
nır, 

C) Ticarethane ve işyerleri mevzuuna giren 
doktor, ebe, hastabakıcı gibi halk sağlığı hizme
tinde bulunanların işyerlerinden ayda âzami 10, 
senede 120 liradan fazla bekçi ücreti alınamaz. 

İstanbul 
Ali Esat Birol 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulan karnin tasarısının 27 nci madde

sindeki 20 rakamının 10 olarak, 500 rakamının 
200 olarak, 6 000 rakamının 2 400 olarak tadi
lini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karnhisar 
Mustafa Akalın 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının Geçici Komisyon değiştiricinin 27 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Balıkesir 
A. İhsan Birincioğlu Adnan Akın 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Madde 27. — İl özel idarelerinin, bekçi teşki
lâtı giderlerini karşılamak üzere, mesken veya 
işyererinin şagillerinden, şagili yoksa malikle
rinden, alacakları bekçi parası ayda : 

1. İl belde hudutları içerisindeki; 
a) Meskenlerde en az 1 lira, en çok 10 lira, 
b) Yazıhane, muayenehane, dükkân ve sair 

küçük iş yerlerinde en az iki, en çok 25 lira, 
c) İmalâthaneler ve mağazalarda en az 10, 

en çok 50 lira, 
ç) Büyük ticarethaneler, bankalar, şirketler 

ve fabrikalarda en az 25, en çok 100 lira. 

2. İlçe beldeleri hudutları içerisindeki; 
a) Meskenlerde en az 50 kuruş, en çok 5 

lira, 
b) Yazıhane, muayenehane, dükkân ve sair 

küçük işyerlerinde en az 1, en çok 5 lira, 

c) İmalâthane ve mağazalarda en az 5 lira 
en çok 25 lira, 
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ç) Büyük ticarethaneler, bankalar, şirketler 
vo fabrikalarda en az 10, en fazla 50 lira. 

3. Bucak ve diğer belde hudutları içerisin
deki, 

a) Meskenlerde en az 50 kuruş, en çok 2 lira, 
b) Yazıhane, dükkân ve sair küçük işyerle

rinde en az 1, en çok 2 lira 50 kuruş, 
c) İmalâthane ve mağazalarda en az 2 lira 

50 kuruş, en çok 10 lira, 
ç) Büyük ticarethaneler, bankalar, şirketler 

Ve fabrikalarda en az 5 lira, en çok 25 lira alınır. 
Bu kanunun uygulanmasında mesken her şa

hıs ve ailenin ikamet ettiği bina veya bina bö
lümleridir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başka
nım; müsaade ederseniz biz bu önergemizi ko
misyonda ikinci defa görüşülmesi üzerine komis
yonun kararma uymak suretiyle geri almış ol
duk. 

BAŞKAN^— Geri alıyorsunuz önergenizi, pe
ki efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 27 nci maddesinin sonuna aşağıda

ki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

27 madde 
Son fıkra : İş bu maddenin tatbikatı bir yö

netmelikle düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri hakkındaki kanun 

tasarısının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve. teklif ederiz. 

Madde 27. — «İl özel idarelerinin, bekçi teş
kilâtı giderlerini karşılamak üzere,, belde hudut
ları iıçerisindeki meskenlerin şagillerinden, şagili 
yoksa maliklerinden alacakları bekçi parası ayda 
(5) boş lirayı aşamaz; ancak ticarethane ve iş
yerlerinden, bu yerlerin emsali rayiç kiraları, 
mükellefin malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı 
vo mahallî özellikler nazara alınmak suretiyle 
ayda (150), yılda (1 800) lirayı aşmamak üzere 
bekçi parası alınabilir. 

Bu kanunun uygulanmasında mesken, her şa
hıs ve ailenin ikamet ettiği bina veya bina bö
lümleridir.» 

Erzurum Samsun 
Nihat Pasinli Süreyya Ulu çay 
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Samsun Samsun 
Şevki Yücel Osman Şahinoğlu 

Yozgat Samsun 
Nuri Ködamanoğlu Namık Kemal Tülezoğlu 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Başkanlığa 
27 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Kemal Nebi oğlu 
Madde 27. — Bekçi teşkilâtı giderleri genel 

bütçeden karşılanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeye vuzuh vermek için 27 nci maddenin 

(îl özel idarelerinin, bekçi teşkilâtı giderlerini 
karşılamak üzere) ibaresinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çankırı 
Tahir Akman 

«îl özel idarelerinin, her beldeye ait bekçi 
teşkilâtı giderlerini karşılamak ve o nisbette ta
hakkuk ettirmek üzere,» 

BAŞKAN — Efendim okunan önergeleri ay
kırılık derecelerine göre teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Anayasaya ay
kırı olanlar vardır, hepsini birleştirin. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Halil Ünlü, Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın Hamdi 
Orhon bu madde Anayasaya aykırıdır, madde 
kanundan çıkarılsın diyorsunuz, önergelerin 
birleştirilerek oylanmasını talebediyor musunuz? 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Size ayrıca söz veririm. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Taîebediyo-

ruz. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Aynı madde 

üzerinde söz istemiştim, söz sıram gelmedi. Fa
kat Tüzüğün 119 ncu maddesi gereğince esbabı 
mucibesini açıklamak istiyorum, müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Açıklamak istiyorsunuz, buyu
run Sayın Hasan Ünlü. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi 29 Ni
san 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri hak
kındaki Kanunu Anayasa Kanununun 61 ve 126 

nci maddeleri gereğince iptal etmiştir. Anayasa
nın 61 nci maddesi herkesin malî gücüne göre 
vergi alınır şeklinde âmir bir hüküm taşımakta
dır. Anayasaıîm 126 nci maddesi ise bütçeye gö
re para vatandaşlardan alınır ve bütçe ile tan
zim olunan paradan hizmet gören memurlara ve
rilir, şeklinde hüküm vardır. Şimdi, Komisyon 
Sözcüsü huzurda bekçiler için tahsil edilen. ge
lirlerin özel bütçeye dâhil etmemizin sebebini, 
malî hizmete taallûk eden hizmetler olduğundan 
ve bu paranın bütün vatandaşlardan tahsil edil
memesi hususunu göz önüne alarak bu şekilde 
özel bütçeye almış bulunmaktayız, diye huzuru
nuzda ifade etmişlerdir. Şimdi mahallî hizmet
tir, şeklinde böyle bir kaideye dayanarak özel 
bütçe içerisinden bekçi paralarının tahsili yo
lunda ve bekçilere ücret verilmesi hakkındaki 
iddia bence doğru değildir ve doğru görmüyo
rum. Zira, bugün Türkiye'de mevcudolan köyle
rin yüzde 40 mda öğretmen bulunmamaktadır. 
Peki öğretmenlerin bulunduğu köylerde hizmet 
görüyor, diye diğer köylerden alman vergilerle 
bu öğretmenlere maaş verilmektedir. Ve öğret
menler genel bütçeden maaş almaktadırlar. Kal
dı ki, ormanların bulunduğu yerlerde vazife gö
ren orman memurları da aynı vaziyette orman
ların bulunduğu yerlerdeki hizmetleri ifade eder, 
diye genel bütçeden değil de bunun için hususi 
bir bütçe tanzim edilip de ona göre para veril
mesi düşünülebiliyor mu? Hayır. 

Polis teşkilâtı mensupları, bilhassa zabıta 
kuvvetine dâhil olan polis teşkilâtı mensupları 
bugün birçok kazalarımızda bulunmuyor. Buna 
rağmen genel bütçeden maaş veriliyor. Halbuki, 
bekçi teşkilâtı nahiyelerde, belediyeler teşkilâtı 
olan yerlerde dahi bekçi teşkilâtı bulundurulu
yor ve onlar için özel bir bütçe tanzim edilerek 
ve bu bütçeden maaşların ödenmesi isteniliyor. 
Demin arz ettiğim husus ne kadar bayağı kaçı
yorsa bu anda Komisyon Sözcüsünün önceki otu
rumda iddia ettiği beyan da bence bu derecede 
basit görünmektedir. Şimdi, genel bütçeden mi 
verilmesi lâzımdır, özel bütçeden mi verilmesi lâ
zımdır hususuna gelince : Benim kanaatime gö
re, bekçi prasının vatandaşlardan tahsili ciheti 
Anayasanın bu demin bahsettiğim hükümlerine 
uymuyor. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin karan 
tetkik edilince vatandaşlardan böyle bir komis
yon teşkil ettirilmek suretiyle keyfî olarak tahsil 
edilen bir paranın önlenmesini istiyor. Ve esas 
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maksadı budur. Şu hale göre bundan evvelki otu
rumda arkadaşlarımız izah etiler, Beş Yıllık 
Plânda, plân için hazırlanan uygulama progra
mında genel bütçede, bekçilerin durumu izah edi
liyor, genel bütçeden para verilmesi isteniliyor. 
Yine demin burada huzurunuzda bir arkada
şımız izah ettiler. Genel Muhasebe Kanunu ge
reğince bir hizmet için vatandaştan para topla
namaz. Ancak kamu işleri için vatandaşlar vergi 
verirler, vergi tahsil edilir. Verginin ise, bütçe 
prensiplerine göre tahsil edilmesi ve bu prensip
ler dâhilinde istenmesi lâzımdır. Kaldı ki, vergi 
tahsili ve tahakkuku Vergi Usul kanunları hü
kümlerine dayanması icabeder. Ayrıca vatandaş
lardan istenen bu bekçi parası için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine dayanmadan doğrudan 
doğruya bir komisyonun kanaatine istinadettir-
mek suretiyle paranın tahsil edilmesi ciheti ye
rinde değildir. Bendeniz bu bakımdan bu mad
denin Anayasaya aykırı olması sebebiyle çıka
rılmasını teklif ettim ve önergemi bu yüzden 
vermiş bulunmaktayım. Yüce Meclis bunu der
hal kabul ettiği takdirde yerinde bir iş olacaktır. 
Saygılarımla, 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Sayın Hasan Ünlü, Reşit Ülker ve Haindi Orhoıı 
arkadaşlarımız birbirlerinin önergelerine taknb-
bül ediyorlar, müşterek imzalı bir önerge halini 
alıyor. Mahiyeti şu. 27 nci madde Anayasaya 
aykırıdır, kanundan çıkarılsın, diyorlar. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, önergeleri birleştiremezsiniz. Aynı ma
hiyettedir, o kadar. 

BAŞKAN — Aynı şeyi söylüyoruz, efendim. 
komisyon bu görüşe iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 27 nci 
maddenin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 
çıkarılması hakkındaki önergeleri oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Sayın Nihat Dilerin önergesine sıra geliyor. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de ko-

mis.yona iade edilmesini istiyorum. 
BAŞKAN — Beyanınız sadece bu mu efen

den. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — İzah edeceğim 

efendim. 

BAŞKAN — Bir kere okuyalım da efendim. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, mahiyeti sarihtir, ko
misyona iadesini taiebediyorsunuz. Buna rağmen 
izah sadedinde söz istiyor musunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Diler. 

NtHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, mu'hlterem arkadaşlarım, bu 27 nci maddenin 
komisyonca alınarak yenüden tedvin edilen metni' 
de Anayasanın 61 ve 62 mel maddelerine aykırı 
olduğu göze çarpmaktadır. Kanunun gerekçesi- • 
ni okuyalım, gerekçe aynen şöyle demektedir. 
«29 Nifean Î330 tarihli Çarşı ve mahallâlt bekçileri 
'hakkındaki Kanunun 3 nc'ü maddesıinin, bekçi pa
ralarının tâyini, tevzii, cibayeit ve tediyemi ile ilgi
li kısmı, Anayasanın 61 ve 126 nci maddelerine 
aykırı görülerek Anayasa Mahkemesince 
25.4.1966 gününde yürürlüğe girnıek üzere 
26.10.1965 gün ve E. 1965/25, K. 1965/57 sayılı 
Karar ile iptal edilmiş 'bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi balhis konusu ipîtal kara
rın da, çarşı ve mahalle b-ekçi ücretlerinin tâyini 
miktarı ve tarzı tevzii ve cübaydt ve tediyesini 
mahallerin örf ve teamlülüne ve i!h|t;iyaicın;a göre ma
hal1] î 'dare kurul! arınca karara,'bağlanmasına dair 
yukarda belirtilen madde hükmünün, 'bekçi para
larının tâyin ve tevzii tarzı bakımından objektif 
b"r ölçü koymadığını ve bu paraların ıteivziinde 
Harenin yalnızca örf ve teamül ve ihtiyaç icap
ları M e bağlı bulunduğunu ve bir malî yüküm 
olan bu paraların alınmasında konu, maltralh ve 
oranın ve yükümlülerinin beliritilmesinin zorun
lu olduğunu ve nihayet kamu hiz'meiti gören bek
çilere ödenmekte olan ücretlerin Devleltçe yapı
lan harcaimalar niteliğini taşıdığından1 bu te^kilâ-
'tın ihtiyaçları ile ilgili harcamaların bir butça 
içinde teibît edilmesini gerekçe olarak göstermek
ledir.» 

'Muhterem arkadaşlar, bu 27 nci madde Ana
yasa Maihkemdsinin iptal eltmiş olduğu 1330 tar 
rilıli Çarşı ve Ma'haMIt Bekçileri Kanununun1 

3 neti maddecinden hiç bir farkı yoktur. Bunda 
da aynı şekilde sayılıyor. Bekçi ücretti erinin tâ
yini mikltarı tarzı tevzii cilbayöt ve tediyesi ma
hallerin örf ve teamülünle ve ihtiyaçlarına göre, 
ma'hallî idare kuruillarıhca karara bağları'masma 
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dair yukarda belirtilen madde Mukimine göre, 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 
•bir objektif kıstasa göre verginin şart ve usul
leri gözönüne getirilerek modern vergi esaslarına 
ve bütçe esaslarına göre bunun konulmasını is
temiş ve o şekilde ipftal etmiştir. Halbuki, Ko
misyon evvelce Hükümetle birlikte bir metin ge
tirmişti. Bu metin üzerine mlütaaddit önergeler 
verildi. Bu sefer sadece rakamlar üzerinde de
ğişiklik yapılmak suretiyle Anayasanın ruh ve 
maksadına uyulmıyarak, tecahülü ârifaneden 
gelinere'k, bu ipltal durumu göz önüne getirilme
den objektif değil sübjektif kisItalsUara dayanıla
rak: maddeyi yeniden tedvin edip getirmiştir. O 
•kadar sübjektiftir ki, Komisyon daha evvel ta
vanı iş yerlerinde 500 - 6 000, meskenlerde 20 li
ra olarak kabul etmişti. Şimdi meskenlerde 10 
lira ile gelmektedirler, işyerlerinde 300 lira ile 
gelmektedir. Bunun sebebini soruyoruz, efen
dim bunun, sebebi nedir diyoruz. Görüyoruz ki. 
bir esbalbı mucibe göstermeksizin Yüce Meclisin 
(huzuruna gelmiş bulunmaktadırlar. Bu taımamen 
sübjektiftir, bunun sübjektif dlmasmın en bariz 
delili iki rakamla ortaya çıikmış bulunmalarıdır. 
Komisyon arkadaşlarımız Anayasanın ruh ve 
maksadına ve ipltal sebebini her halde tecahülü 
ârilfaneden görünim>ek suretiyle benimsememişler 
veyahut da hakikaten iyi tdtkik etmemek sure
tiyle okumadan gelmişlerdir. Madde tamamen bu 
ıhali ile Anayasaya aykırı bulunmaktadır, öner
gemin kalbur edilerek tekrar maddenin Komisyo
na iade edilmesini aksi hafide, Yüce Meclisin bu 
kadar bıiyülk emekler vermek suretiyle meydana 
getirmiş olduğu bu kanunun tekrar Anayasa Mah
kemesine gidip iptal edilmesi bu Meclis için' iyi 
olmıyacaktır. O yönden Komisyonun maddeyi 
kabul etmesi veyahut da Meclisin maddeyi Ko
misyona iade etmesini saygılarımla arz ederim. 

ıBASKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GECİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

(KIRBAŞLI (Burdur) — Kaltul'mıyoruz. 
BALKAN — Komisyon kaltilmıyor; önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

• 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 

ön'eügesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Kaltıimıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kaltilmıyor; önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

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

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un öner

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

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

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz ve Af

yon Karahisar Milletvekili Murat öner'in öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergede, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35 ve 36 ncı maddelerin de kaldırılması 
teklif ediliyor. Halbuki, 28 hariç diğerleri Yüce 
Heyetinizce kabul edilmiştir. Binaenaleyh, yalnız 
27 nci madde için teklif edilen metni oyunuza 
sunacağım. 

Komisyon katılıyor musunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 

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

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. • 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... önerge kabul edilmiştir. Filhal katı
lıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Bizi saymadınız. 
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BAŞKAN — İhtilâf varsa tekrar oylatmak 
mümkün. Kabul edenler, 21. Kabul etmiyenler, 
19. Binaenaleyh 19 a karşı 21 ile kaibul edilmiş 
oluyor. 

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

BAŞKAN — Tekrar oylatıyorum. Okunan 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun önergesini kaibul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kâtip arka
daşlar da bana yardımcı olsunlar. Kabul etmi
yenler... önerge 21 e karşı 26 oyla reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekilleri Mustafa Uyar ile Arif 

Ertunga'nm önergeleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
O E CİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

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

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Kom'isyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın öner

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

EREN (Ankara) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Sinop Milletvekili Hikni İşgüzar, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekilleri Ali Esat Birol ve 

Recai Ergüder'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

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

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Osman Nuri Ulusoy'un 

önergesi tekrar okundu.) 
OSMAN NURİ ULUSOY (İstanbul) — Öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN —• Önerge geriverilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 

mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

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

yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamak
tadır. Oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm birin

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

EREN (Ankara) —• Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm ikinci 

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

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bursa Milletvekilleri Kasım Önadım Musta

fa Tayyar ve Ömer öztürkmen'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol'un öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ORHAN 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'in üçün

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

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

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm dör

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

EREN (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN Komisyon önergeye katılıyor, öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli ve ar-
kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

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

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çankırı Milletvekili Tahir Akman'm öner

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

EREN (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca ve Umumi Heyetçe kabul edilen 
iki tadil önergesi muvacehesinde 27 nci madde
nin yeniden bir redaksiyona tabi tutulması ge
rekiyor. Bu itibarla Komisyona veriyorum. 

Tasarının 28 nci maddesi de Komisyona iade 
edilmişti. Komisyon yeni bir metin getiriyor. Onu 
okutuyorum. 

MADDE 28. — Mükelleflerden alınacak bek
çi paralarının tahakkukunda, belde sınırı için
de bulunan ve çarşı ve mahalle bekçilerinin ko
rumakla mükellef olduğu bilûmum mesken, mü
essese, depo, ticarethane ve işyerleri ile benzeri 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Efendim, 28 nci madde üzerin
de söz istiyen arkadaşlar: Sayın Nihat Diler, Sa
yın İsmail Boyacıoğlu, Sayın Reşit Ülker... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın- Ülker vazgeçtiler. Sayın 
Ahmet Şener^ Sayın Fahri Ugrasızoğlu, Sayın 
Ertunga. 

Sayın Nihat Diler?.. Yoklar. Sayın İsmail Bo
yacıoğlu?.. Yoklar. Sayın Ülker, vazgeçtiler. Sa
yın Ahmet Şener?.. Yoklar. Sayın Fahri Ugra
sızoğlu. 

FAHRİ UGRASIZOĞLU (Uşak) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga.. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Ben de vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Siz de vazgeçtiniz. 28 nci mad
de ile ilgili bir tadil önergesi vardır, okutuyo
rum. 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz - Bekçiler Kanununun 
28 nci maddesinin aşağıda arz ettiğim şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Madde 28. — Mükelleflerden alınacak bekçi 
paralarının tahakkukunda belde sınırı içinde bu
lunan ve çarşı mahalle bekçilerinin korumakla 
mükellef olduğu bilûmum mesken, müessese, 
depo, işyerleri ile benzeri yerler esas tutulur. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

28 nci maddeyi Komisyondan gelen ve biraz 
önce okunan yeni metnini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi yine Komisyona iade edilip gelen 38 
nci madde. Komisyonun düzenlediği yeni metni 
okutuyorum. 

MADDE 38. — 4 Temmuz 1931 gün ve 1837 
sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü madde
sinde belirtilen daimî muafiyete tabi binaların 
malik veya şagilleri ile takdir ve tevzi komisyon
larınca, fakirlik hali tevsikan tesbit edilenlerden 
bekçi parası alınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, 38 nci madde üzerin
de söz istiyen arkadaşlar; Sayın Nihat Diler, Sa
yın Nazmi Özoğlu, Sayın Muslihittin Gürer, Sa
yın Süleyman Çağlar, Sayın Arif Ertunga, Sa
yın İsmail Boyacıoğlu. 

Sayın Nihat Diler... Yok. Sayın Nazmi öz-
oğul... Yok. Sayın Muslihittin Gürer.. Yok. Sa
yın Süleyman Çağlar... Yok. Sayın Arif Er
tunga. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Efendim, vaz
geçiyorum. Çünkü madde istediğimiz gibi geldi. 

BAŞKAN — "Vazgeçtiniz. Sayın İsmail Bo
yacıoğlu... Yok. 

38 nci madde ile ilgili tadil önergeleri var
dır. önergeleri ayrı ayrı okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
38 nci maddeye, «Fakrü zaruret raporu alan

lardan bekçi parası alınamaz» kaydının konma
sını arz ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

Başkanlığa 
Madde 38 e bir fıkra eklenmesini istirham 

ediyorum. 
«Zaruret halinde bulundukları ilgili makam

larca tesbit edilenler, bekçi parasından muaftır
lar» 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Başkanlığa 
38 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim. Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 
«Malî gücü yeterli olmıyanlardan bekçi pa

rası alınmaz.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
38 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Ek fıkra: Malî gücü olmıyanlardan da bekçi 

parası alınmaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu 38 nci madde muafiyeti ta-

zammun etmektedir. Bu hususun tahakkuku için 
14 Temmuz 1931 gün 1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanununun 3 ncü maddesinin 7 nolu bendi esas 
alınmıştır. Bahis mevzuu bendin tasnif ettiği 
çiftçinin ahır, samanlık ve emsali binaları ile 
iradı gayrisâfisi 25 lira olan meskenleri vergi
den muaf tutulmuştur. 1931 yılı şartlarına göre 
tanzim edilmiş bu muafiyetin bugünkü şartlara 
uyması mümkün değildir; çünkü şehir ve kasa
balarda iradı gayrisâfisi 25 lira olan bir meske
nin kaldığını sanmıyorum. Şu hale göre muafi
yet maddesinin işlemesi mümkün değildir. Yu-
kardaki sebeplerle 38 nci maddeye aşağıdaki fık
ranın ilâvesini rica ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Fıkra: Takdir ve tevzi, komisyonunca fakrü 
hali tevsik ve tesbit edilen kimselerin oturduk
ları binalar bekçi vergisinden muaftır. 
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BAŞKAN — Efendim, önergeler Komisyon
ca madde yeniden tedvin edilmeden verilmiştir. 
Bu itibarla önerge sahibi arkadaşlara sormak 
istiyorum, tsrar ediyorlar mı, yoksa yeni metin 
muvacehesinde vazgeçerler mi? («Yeni metin 
okunsun.» sesleri) Yeni metni okutuyorum efen
dim. 

(Madde 38 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Evet, şimdi önergeleri aykırılık 

derecesine göre tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

(Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in 
önergesi tekrar tokundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) —• Katılmıyoruz. 

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

(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlunun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

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

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha geldi onu da okutuyorum, 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 38 nci maddesine bir fıkra eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Afyon 

Mustafa Akalın 
Bina müştemilâtından olan odunluk, çama

şırhane, hususi garaj gibi küçük yapılardan ay
rıca bekçi parası alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 

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

38 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce iki tadil önergesi dolayısiyle 27 nci 
maddenin yeniden redaksiyonu gerektiği için Ko
misyona iade edilmişti. Gelmiştir, okutuyorum. 

MADDE 27. — İl özel idarelerinin her bel
deye ait bekçi teşkilâtı giderlerini karşılamak ve 
o nisbette tahakkuk ettirmek üzere, belde hudut
ları içerisindeki meskenlerin kiracılarından, kira 
münasebeti yoksa şagillerinden, sair hallerde ma
liklerinden alacakları bekçi parası ayda 10 lira
yı aşamaz, ancak ticarethane ve iş yerlerinden, 
bu yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin 
malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî 
özellikler nazara alınmak suretiyle ayda 300 li
rayı aşmamak üzere bekçi parası alınabilir. 

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

Bu maddenin uygulanması içişleri Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir yönetmelikle, düzenlenir. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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40 ncı madde. Komisyondan gelen metni oku
tuyorum. 

MADDE 40. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
vazifelerinden mütevellit veya bu vazifeelrini ifa 
sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin 
Muhakemat Kanununa tabidirler. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde iki ar
kadaşımız söz almıştır. Sayın ismail Boyaeıoğlu 
ve Sayın Hamdi Onhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Vavgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın İsmail Bo
yaeıoğlu yoklar. 

NİHAT DİLEE (Erzurum) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Di
ler? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, Ko
misyondan bir şey soracaktım. 

BAŞKAN — Kimden soracaksınız, söz alan 
yoktur. Komisyon söz istemiyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

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

kan, sayın mili et vekilleri burada Çarşı ve ma
halle bekçileri teşkilâtı mensuplarının' vazi
felerinden mütevellit ve bu vazifelerini ifa sı-
nası/nda imledikleri -suçlardan dolayı Memurin 
Muhakemat Kanununa tabidir, diyor. Halbuki 
isimdi ceza tatbikatı tamamıcn başka bir vazi
yettedir. Adlî (bir suç işledikleri zaman Müd
deiumumi, savcı doğrudan doğruya onları 'mah
kemeye vermekte ve ceza mahkemeleri, Memu
rin Muhakemat Usulü Kanununa göre değil; 
doğrudan doğruya takibatını yapmaktadır. 
Burada bir sarahat yoktur. Adlî suç şeyini koy
mak lâzımıdır. Komisyon bu hususu açıkladığı 
takdirde madde1 daıha vuzuha kavuşur kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon adına bir açıklama 
var mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) •— Bu husus Mecliste kara
ra bağlanmıştır, esasen. 

BAŞKAN — 40 -ncı madde ile ilgili bir ta
dil önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
40 ncı maddenin geri alınma sini arz ve tek

lif ederim. 
Trabzon 

Haindi Orhion 
HAMDİ ORHON (Traibzon) — Efendim, 

oklu ıbu zaten, aldılar. 
BAŞKAN — Şu halde 40 ncı maddeyi ko

misyondan gelen ve kiraz önce okuman yeni 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
zaibıta hizmet ve görevleri dışında her ne suret
le olursa oksun çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Nihat 
Diler, Sayın ismail Boyaeıoğlu, Sayın Tank 
Ziya Ekinci, Sayım Hasan Ünlü, Sayın Ali 
İhsan Balım, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Nuri 
E no ğ an ve Sayın Hamdi Orhon söz istemişi! er
dir. 

HAMDİ • ORHON (Trakzon) — Efendim 
söz istemedim. 

BAŞKAN — Efendim, söz alanların isim
leri burada yazılı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ORHAN 
EREN (Ankara) — Muhterem Reis Beyefendi 
Ibunlar karar bağla/nmıştır. Meclisçe müzakere 
.edilip kalbul edilmiştir. 

BAŞKAN"— Yalnız tedvin için ani gitti 
efândmı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Komisyona geldi, iade 
edildi ve Meclisçe kakül edildi bu maddeler. 
Tadil önergeleri de kabul edildi ve bitti. 

BAŞKAN — Şu halde madde ile ilgili tadil 
önergelerini okutuyorum. Önergeleri başka 
türlü muameleden kaldıramayız. Okunsun, ya 
reddedilir ya geri alınır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Usıılî bir 
hata olmuş, arz edeyim efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim 
usul hıafckında. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Ni
hat Diler buyurun. 

NİHAT DİLER' (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kamun mad
desi 'görüşüldü, karara bağlandı, fakat öyle 
zannediyorum ki, Başkan bir zühul eseri veri
len önergeleri oya koyup Meclisin ıttılaına arz 
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etmedi. Yanlışlık burada tcvellüdetmektedir. 
Bunun takdiri de size aittir. 

•BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon söz iste
meye devam ediyor musunuz efendim1? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Usul hak
kında efendim, bitsin bu 'mesele. 

BAŞKAN — Buyurun efendim tenevvür 
edelim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu maddeler müzakere edilirken 
'biliyorsunuz ki, birçoîk hatipler konuşmuşlar, 
bir kısmı da ifadelerini önergeleriyle .Riyasete 
takdim etmişlerdir. Riyaset bunları teker te
ker oya sunmuştur. Bunlardan «bir kısmı red
dedilmiş, birkaç, tanesi de kabul edilerek Yük 
sek 'Komisyona verilmiştir. Yüksek Komisyon 
da. metni Yüce Meclisin temayülüne ve öner
gelerdeki esaslara göre düzenlemiş ve buraya 
getirmiştir. Binaenaleyh bu önergeleri tekrar 
konuşmak mümkün değildir. Bunu ara etmek 
istediğim için söz aidim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, durum "şudur; mad
deler üzerinde görüşülmüştür. Verilen tadil 
önergeleri üzerine de maddede komisyona iade 
edilmiştir. Ancak, madde kabul edilmiş değil
dir. Tadil önergelerinin de oylanıp ya reddi ve
yahut da sahipleri tarafından geri alınması ik
tiza eder. Binaenaleyh; evvelâ tadil önergele
rini okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Kabul edilmiştir Za
bıtlara bakınız lütfen. 

H AŞK AN — Efendim, çok garip bir durum 
tnhaddüs ediyor. Birleşimleri başından so
nuna kadar takibeclen teknik yardımcı arka
daşlarımız 41 nci madde kabul edilmedi, komis
yona iade edildi diyorlar. Zaten iade edilen 
bir mıaddenin kabulü nasıl olabilir? Yeni me
tin ile geliyorsunuz. Eğer kabul edilmiş olsa 
komisyona iade edilir,mi? Arîkadan 43 ncü mad
de ve ıbaşkaları geliyor, sırasiyle. 

c'nergcleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Madde 41 in aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 41 : Çarşı ve mahalle bekçileri 
zaJbıta hizmet ve görevleri dışında, her ne su
retle olursa olsun çalıştırılmaz. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeye komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Bu önergeye komis
yon katılmıyor, a ova maddeyi o şekilde tedvin 
ettik. 

BAŞKAN — Maddeyi o şekilde tedvin et
tiniz; tamam efendim, bu mütalâa ile önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer tadil önergesini okutuyorum. 

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

.mahalle ıbekçileri» alarak düzeltilmesini arz ve 
teklif öderim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Efendim, şu duruniıda ,şu 
anda cevap verecek dunumda değiliz.. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Daha ev
vel görüşüldü, Komisyon katıldı. 

BAŞKAN- — Efendim, şu hakle zatıâliniz 
lütfediniz de feragat ediniz. Çünkü, sizin öner
geniz üzerinde komisyon yeni metni tanzim 
edip getirmiş, zaten kaıbul etmiş önergenizi. 

HAMDİ ORHON ( T r a t a n ) — önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhun'un öner
gesi geriverilmiştir. Şimdi komisyonca düzen
lenen 41 nci maddeyi yeniden okutuyorum. 

(Madde 41 yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, 41 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. KaJbul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 4o : Şimdi komisyondan gelen. 
metni okutuyorum. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 43. — Bekçi adayı, bekçi, bekçi-
ıbaşı ve hüro hizmetlerini yürütmekle görevli 
personel hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 
tarihli Kanuna göre çalıştırılan bekçiler hak
kında da 506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar 
devam eder. 

Bekçi ve ıbekçibaşılar 55 yaşını doldur
dukları takdirde yağlılık aylığından yararlana
bilirler, bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 
60 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) bendin
deki 60 yaşını doldurmuş olmak şartı aran
maz. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Bunu anlayamadık, 
bir tetkik edelim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okutulan sizin met
niniz. Bir dakika -efendim komisyon sözcüsü 
ve başkanının imzasını taşıyan bir metin okut-
ıtuk. Buyurunuz tetkik ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) Efendim, imzamız 
varsa lüzum yok. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde de veri
len önergelerin ışığı altında yeniden düzenlen
miş. Sayın Ham di Orhan, sizin önergeniz şimdi 
okunan metinde ifadesini buluyor mu? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde önergenizi geri alı
yorsunuz. 

Sayın Nebioğlu.. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, henim önergem diğer arkadaşlarla 
birlikte, aynı 'konudaki önergelerle kabul edil
miştir. Meclisin malı olan bir önergeyi nasıl 
geri alırım? 

BAŞKAN — Hangi Meclisin mıalı efendim, 
madde yeni geliyor. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Geçen 
birleşimde bu konuda verilmiş olan dört öner-
ge kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şu halde önergeleri »kuma
ya lüzum yok.. (Yok, yok sesleri). Şimdi ta
vazzuh ediyor efendim. Yanlış bilgi veriyor
lar efendim. Maddeyi oylatmamız lâzımdır, 
doğrudan doğruya. 

- Efendim, 43 ncü maddeyi bir yanlışlığa 
meydan vermemek için yeniden okutuyorum. 
Madde önergelerin ışığı altında komisyonda 
yeniden tedvin edilmiştir. Önergeler burada 
ifadesini bulmuştur. 

43 ncü madde yeniden okundu). 
BAŞKAN — Efendim, 43 ncü maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bir ti'e'k geçici ikinci madde kalıyor gali
ba. (ı«Başka da var» sesleri.) Efendim evvelâ 
geçici ikinci maddeyi okutacağım. Bu da ay
nı şekilde önergelerin ışığı altında komisyona 
iade edilmişti zannederim. («Komisyon geri 
aldı» sesleri) Komisyon mu geri aldı. Bir da
kika efendim, şimdi evvelâ madeyi okuyalım. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunum yürür
lüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı 
ve Mıahallât Bekçileri hakkındaki Kanuna gö
re çalıştırılan beıkçilbaşı, bekçi, bekçi adayı ve 
bekçi bürosu personelinden iki seneden fazla 
fasılasız hizmeti bulunanların bu kanunda 
belirtilen tahsil şartını haiz olmasalar dahi ke
sin olarak intibakları yapılır. 

İki 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 
yapılır. 

İntibak sırasında 60 yaşını doldurması se
bebiyle ilişiği kesilenlerden, fasılasız 5 seneye 
ıkadar (ö sene dâhil) hizmeti olanlara 2 500 
lira, 10 seneye kadar (10 sene dâhil) hizmeti 
olanlara 4 000 lira, 10 seneden fazla hizmeti 
olanlara da 5 000 lira tazminat verilir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mıadde üzerinde müzakere bit
miş. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bitmemiştir. 
BAŞKAN — Efendim, birtakım önergeler 

verilmiş, ancak bu önergeler Yüce Heyetiniz-
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ee kalbul edilmemiş; yani önergelerin oylama
sına sıra ıgelmıemiş. Komisyon Maddeyi geri 
istemiş. Binaenaleyh, sayın önerce sahiplerin
den lO'kunan madde muvacehesinde kendi istek
lerinin yerine getirildiğini görenler varsa lüt
fen fuzûli vakit kaybına meydan vermemek 
için önergelerini geri aldıklarını beyan eder
ler ve bu önergeler bir defa aradan çıkar. 

Sayın Nalhit Menteşe? Yok. Sayın Hilmi 
İşgüzar? Yıoklar. Sayın Hasan Ünlü, sizin 
önergeniz tahakkuk ediyor mu madde metnin
de? 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Evet efendim, 
ben geri alımıyoruım. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz;. Sayın Di
ler sizin de bir önergeniz var. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim 
madde müktesep hak prensibini ihlâl ediyor, 
söz veriniz de izah edeyim. 

BAŞKAN — Yani geri almıyorsunuz. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu önergesini geri 

alıyorlar. Sayın Kemal Aytaç? Yok arkadaşı
mız. Saym Tarık Ziya Ekinci? Siz bunu geri 
mi alıyorsunuz efendim? Efendim sizin iki ta
ne var. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
İkisini de geri alıp yenisini veriyorum. 

BAŞKAN — İkisini de geri alıyor Saym 
Ekinci yeni bir önerge veriyor. 

Sayın Kemal Yılmaz? Yok. Sayın Boyacı-
oğlu? Yok. Sayın Nihat Diler, bir geçici fıkra 
istiyen önergeniz var, bu kalıyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İki önergem 
var. 

BAŞKAN — Önergeniz var efendim, tamam, 
Şimdi önergeleri ayrı ayrı okutuyorum. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Baş
kan, madde üzerindeki görüşmeler devam et
mektedir. Bu madeyi komisyon geri aldı. Gö
rüşmeler bitmedi. Görüşmeler bitmeden öner
gelerin oylanmasına geçilemez. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim geçici ikinci maddede Saym Di

kler söz istemiş, görüşmüştür. Sayın Boyacıoğ-
lu söz istemiş, görüşmüş. Saym Hasan Lâtif 
Sarıyüce söz istemiş, fakat ya bulunmamış, ya 
vazgeçmiş.. Sonra sırasiyle Sayın Tarik Ziya 
Ekinci görüşmüş, Saym Fahri Uğrasızoğlu gö
rüşmüş, Sayın Kemal Aytaç görüşmüş, Saym 
Ruhi Soyer, zannederim vazgeçmiş, ismi var, 

yanında işaret yok. Hilmi İşgüzar ve Reşit 
Ülıker keza yanlarında zait işareti var. Sayın 
Yunus Koçak, Sayın Hasan Ünlü.. Sayın Ünlü 
sizin isminiz yazılı ve yanında işaret yok. Mad
de üzerinde söz mü istiyorsunuz efendim? («Ki
fayet var» sesleri). Efendim kifayet yokmuş 
ve oylanmamış. 

Sayın Hasan Ünlü buyurunuz geçici ikinci 
madde .üzerinde. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, iyi
ce anlaşılmadı, tekrar okunmasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı arkadaşlarımız 
maddenin hızlı okunduğunu, yeniden okunma-
sıını arzu ediyorlar. Maddeyi tekrar okutalım. 
Belki madde metni iyice anlaşılırsa arkadaşla
rın tereddütleri de zail olur. 

(Geçici 2 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Ünlü buyurunuz. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım, geçici ikinci maddeyi komisyon ge
ri aldıktan sonra tasviye hususundaki hükmü 
iki seneye indirmiştir. Yani iki sene fiilen ça
lışmamış olanlar ilkokul mezunu olmadıkları 
takdirde vazifeden atılmış olacaklar. Bir de 
altmış yaşından büyük olanlar ilkokul mezunu 
olsalar dahi yine vazifeden atılmış olacak. Şim
di ben bu durumun doğrudan doğruya bir ka
nuna istinaden tâyin edilen bir memurun ku
suru olmadan tekrar kanuna istinaden vazife
den atılması olayım Anayasaya aykırı görüyo
rum. Zira bundan evvelki oturumlarda Komis
yon Sözcüsü bekçilerin İş Kanununa ve Sosyal 
'Sigortalar Kanununa tabi olduğunu açıkça ifa
de ettiler. İş Kanununa tabi olan bir bekçinin 
kanuna istinaden tâyin edildiği, yani idare ile 
bir mukavele mevcuttur, bu mukavele ahkâmı 
gereğince bekçinin bir kusuru olmadan sade 
iki sene çalışmamıştır kaydiyle bu tasarıya bir 
madde koymak suretiyle vazifeden atıldığı an
da yarın bekçi mahkemede tâyin edildiği ka
nuna ve iş akdine dayanarak idare aleyhine 
tazminat dâvası açar, bu maddenin Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia eder v-: mahkeme de 
bekçilerin bu talebini haklı görerek bu mad
denin Anayasaya aykırı olduğunu Anayasa 
Mahkemesinden talebedebilir. Şimdiden bu gibi 
bir hataya kapılmamak için bu çıkarma kay
dını ortadan kaldırmak lâzımdır. Bundan son
raki tâyinlerde ilkokul mezunu olarak alınır di-
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ye bir hüküm kabul edilmiştir. Kaldı ki, bun
dan evvel alınmış olup da ilkokul mezunu ol-
mıyan kimseler vazifeden atıldığı takdirde ilko
kul mezunu olan bekçileri bulmak da zordur. 
Bâzı vilâyetlerin bâzı beldelerinde ilkokul me
zunu olup da bekçiliğe talibolan şahıs bulun
madığı takdirde ne ile hizmet görülecektir? 
Bundan evvel bu tahsil şartı aranmadan alın
mış olan bekçilerin çıkarılması hususundaki 
kayıt kaldırıldığı takdirde bu hizmet devam 
edecek ve bundan sonra da eğitim görmüş kim
selerin, yani ilkokul çağındaki kimseler fazla-
laştırıldığı takdirde bu vazifeye müracaat eden
lerin sayısı çoğalmış olacaktır. Böylece idare
ce de bir güçlük ortaya konulmadan bu vazife 
yürütülmüş olacaktır. Saygılarımla. 

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

kan, sayın milletvekilleri; geçen seferki konuş
malarda 2 nci maddenin müktesep hak pren
sibini ihlâl ettiğinden bahisle kanundan çıkarıl
ması istenmiş idi. Yüce Meclisin temayülünün 
>bu merkezde olduğunu komisyon müşahede 
edince maddeyi geri aldı ve müzakere bitmeden 
yeniden maddeyi tedvin ederek getirdi. Şimdi 
dört sene, iki seneye indirilmiş vaziyettedir. 
Müktesep hak prensibi dört sene ile değil, şim
diki teklif edilen iki seneden fazla hizmet eden
ler için de tanındığı takdirde bu iki seneden 
fazla olmıyan hizmet sahibi bekçilerin dışarı 
atılması mânasına gelir. Bu ise, Anayasanın 
temel hakların özü diye tesbit ettiği 11 nci mad
deye aykırı bulunmaktadır. Zira müktesep hak 
kişi temel haklarına ait bir haktır. Bunları 
hiçbir şekilde hiçbir kanun değiştiremez ve or
tadan kaldıramaz. Aynen şöyle diyor 11 nci 
madde: «Temel hak ve hürriyetler, Anayasa
nın sözüne \ro ruhuna uygun olarak ancak ka
nunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi se
beplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetim özü
ne dokunamaz.» 

Müktesep hak, işte böyle ihlâl edilme
mesi lâzımgelen kişinin temel hakkıdır. Böyle 
bir hakka kanun aykırı tedvin edilirse Ana
yasa Mahkemesince iptal edilir. Onun için ben 
bir teklifte bulunmuşum. Bu 4 senelik ve 2 se
nelik kaydının kaldırılması lâzımgelmektedir. | 

Zira 4 ve 2 sene arasında hukukî bakımdan 
makabline şamil olması itibariyle hiçbir fark 
yoktur. Her ikisi de aynı derecede haksız
lıktır. Bu haksızlığın Yüce Meclis tarafın
dan kabul edilmesine imkân yoktur, kanaa
tindeyim. Bu bakımdan komisyon bu maddeyi 
ya geri alsın, ya 4 seneden fazla fasılasız hiz
meti bulunanlar, ibaresinin maddeden çıkarıl
masını teklif etmiştim. Bunun kabul edilme
sini arz ve istirham ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
başka söz istiyen yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hayli zaman 
dır, Meclis gündeminde bulunan Çarşı ve Ma
halle Bekçileri kanun tasarısının hemen he
men sonuna gelmiş bulunuyoruz. Normal ça
lışma satimiz son bulmuş olmakla beraber 
bir arkadaşımız, izmir Milletvekili Sayın 
Arif Ertunga vaktin dolmasına bakmadan 
esasen sonuna yaklaştığımız eldeki Çarşı ve 
Mahalle Bekçileri kanun tasarısı üzerindeki 
görüşmelerin bitirilmesinin oya konmasını rica 
ederim diyor. Eğer arkadaşlarımız da görüş
melerini biraz daha muhtasar yapar, Başkan^-
lığa yardımcı olurlarsa bir netice alırız. Bu 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Zannedersem ya
rım saat içersinde biter. 

Efendim, bitene kadar müzakerelere de
vam hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi geçici ikinci madde ili ilgili tadil 
Önergelerini sırası ile okutuyorum. 

Efendim, aykırılık sıralarına göre esasen 
Başkanlıkça dizilmiştir. Binaenaleyh, ayrı ayrı 
okutup sonra tekrar müzakeresi için okut-
maktansa, okutma sırasında oyunuza sunaca
ğım . 

Meclis Başkanlığına 
Geçici 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1380 tarihli 
Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanu
na göre çalıştırılan bekçilerin hizmet süre
sine bakılmaksızın intibakları yapılır. 

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce 
yerine getirilir. 
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BAŞKAN — Saym işgüzar önergenizi izah 
sadedinde söz mü istiyorsunuz ? 

HlLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edimemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 Nisan 1330 tarihli Kanuna göre tâyin 

edilen bekçilerden dört seneden az hizmet 
görenler içinde ilkokul mezunu olmıyanlarm 
vazifelerinden çıkarılmasına dair âmir hüküm 
taşıyan geçici 2 nci madde, kazanılmış bir 
hakkı ortadan kaldırır mahiyette bulundu
ğundan ve bu şekilde bir hayli bekçi zarar 
göreceğinden, yerinde değildir. Tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

BAŞKAN —Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenle:'... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici ikinci maddedeki dört seneden fazla 

hizmeti bulunanlar tâbiri müktesep hak 
prensibini, Anayasanın 11 nci maddesini ihlâl 
ettiğinden maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüce Başkanlığa 
Geçici 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Muş 

Kemal Aytaç 
Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı 
ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Kanuna göre 
çalıştırılan bekçilerin iki seneden fazla fasıla
sız hizmeti bulunanların bu kanunda belirti
len tahsil şartını haiz olmasalar dahi ke
sin olarak intibakları yapılır, iki seneden az 
hizmeti bulunanlardan ilkokul ve 60' yaşını 
geçmemiş "olanların aday olarak intibakları 
yapılır ve bunlar hakkında bu kanunun 9 ncu 
maddesi hükmü uygulanır. 

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce ya
pılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor' 
mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 2 nci maddesinde; «Bu ka

nunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Nisan 
1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Beşkçileri hak
kındaki Kanuna göre çalıştırılan bekçilerden 
dört seneden fazla fasılasız hizmeti bulu
nanların... Kesin olarak intibakları yapılır» 
denmektedir. 

Bu ifade; bekçi bürolarında bekçi kadrola
rını işgal etmeksizin çalışan diğer hizmetlileri 
kapsamamaktadır. Bunların da intibaklarımı 
sağlamak ve mağduriyetlerini önlemek ba
kımından, maddenin 1 nci fıkrasındaki (çalış
tırılan bekçilerden) ibaresi yerine; (.... çalıştırı
lan bekçi ve diğer bekçi büroları hikmetlile
rinden...) ibaresinin ilâveini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAlK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oynuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan geçici 2 nci maddenin 

son fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Kominyon son fıkranın çıka
rılmasına katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KTRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Geçici ikinci maddeye aşağıdaşi fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Fıkra 4 : 
Müktesep hakları tanınan teşkilât men

suplarından (60) yaşını doldurmuş olup bu 
kanunun 16 ncı maddesine göre teşkilâtça 
ilişikleri 1970 yılından evvel kesilenlerden, geç
miş hizmet süresi ( 1 - 6 ) yıla kadar olanlara 
almakta olduğu (6) aylık, hizmet süresi (10) 
yıla kadar olanlara (on dâhil) almakta ol
duğu (12) aylık ve (11) yıldan yukarı hizmeti 
olanlara almakta olduğu (16) aylık maaş tu
tarı tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAlK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Başkanlığa 

Maddeye «beden ve yaş şartları da aran
maz» ifadesinin ilâvesini arz ederim. 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAlK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katıltmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 2 nci maddenin komisyondan gelen 
metnini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Sayın Kemal Nebioğ'lu geçici mad
delerden sonra bir madde eklenmesini teklif 
ediyor, önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Çarşı ve mahalle bekçileri kıanun tasarısına 

aşağıdaki maddenin ilâvesini arz ve 'teklif ede
rim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu! 

Madde.... ; Bekçi teşkilâtı mensuplarına 20 
nci maddedeki «sebepler dışında görevlerine son 
verildiğinde yaptıkları her hizmet yılı için onbeş 
günlük ücret tutarında kıdem tazminatı öde
nir. 

Tazminatın tesbitinde bekçi teşkilâtı men
subunun çıkarıldığı aydaki ücreti esas alınır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Nebi
oğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, mâruzâtım çok kısa olacaktır. 
Burada getirilmek istenen müessese memurlar 
için ayrı uygulanmaktadır, işçiler için ise ayrı 
uygulanmaktadır. Eski 3008 sayılı iş Kanunu
nun 13 ncü maddesinde tedvin edilmiş olan ve 
memurlar için de emekliliğe sevk 'edildikten 
sonra, emekliye sevk «dilen memurlar frçin öden
mekte olan ikramiye ile aynı doğrultudadır. 
Bunun emeklilik ödeneği ile bir ilişiği yoktur. 
Malûmunuz olduğu üzere 506 sayılı 'Sosyal Si
gortalar Kanununa göre 'muayyen miktarda ih
tiyarlık primi ödenmektedir. Bu primi çalışan 
ve çalıştıran ayrı, ayrı ödemektedirler. Bunun 
karşılığı olarak bir sigorta müessesesi olarak ih
tiyarlık aylığı ödenmektedir. Burada getirilmek 
istenen müessese çalışan insanın yıpranma payı
dır. Bir bekçi muayyen bir süre çalışacaktır 
ve bu muayyen süre çalışmaısının neticesinde 
yıpranmasından dolayı bir hak ika'zanacaktır. 
Bu hak için böylesine bir müessese getirmekte 
zaruret Acardır. Bekçiler için memurlarla 'işçi
lere tanınan statülerin kimi şu şekilde, kimi bu 
şekilde tatbik edilmiştir. Ne memur, ne işçidir. 
Fakat hem memurlara uygulanmakta olan hü-
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kümler, hem de işçilere uygulanmakta olan hü
kümler tatbik edildiğine göre !her iki statüye 
bağlı kişilerde (bulunan foir müessesenin 'bekçi
ler için de uygulanması arzu 'edilmektedir. Ko
misyon ve Yüce Meclis 'bu konuda getirmiş ol
duğum maddeye iltifadederse 'hakikaten 'bekçi
lerin yıpranma konusu da halledilmiş olacak
tır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KTKBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmiy enler... Kalbu'l edilmemiştir. 

Efendim iki önerge vardır. Biri Burdur Mil
letvekili Sayın İsmail Boyacı oğlu tarafından 
verilmiştir. Diğeri de 'bizzat komisyon tarafın
dan verilmiştir. İçtüzüğün 109 ncu maddesine 
göre yeniden tedvin teklif edilmektedir. 

Efendim, İçtüzüğün 109 ncu maddesine gö
re: «Lâyiha veya teklifin ıkatiyen kabulü reye 
konmadan evvel» denildiğine göre bir müddet da
ha bu önergeleri tutuyorum. Şimdi 47 nci mad
deye gelmiş bulunuyoruz. 47 nci maddeyi oku
tuyorum. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy eni er... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 48. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kaibul edilmiştir. 

Efendim, evvelâ İçtüzüğün 109 ncu madde
sini hatırlamak için okuyorum: «Lâyiha veya 
teklifin katiyen ka'bulü reye konmadan evvel, 
ibare ve üslûp, yahut tertip ve tensik itibariyle 
noksan veya iltibas olduğu âza veya encümen 
tarafından dermeyan olunursa metin aidolduğu 
encümene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâ
zımdır.» 

Şimdi sayın encümenin madde 14 üzerinde 
teklifi şudur : «Çarşı ve mahalle bekçileri aday

ları ile onbeş yıla kadar hizmeti olan bekçile
rin 20, onbeş yıldan fazla hizmeti olanların 30 
gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerin
deki usule göre verilir. Meslekî âmirin müta
lâası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek 
mazeret izinlerinin bir yıl içinde on günden faz
lası yıllık izne mahsubedilir. Çarşı ve mahalle 
bekçilerine ve adaylarına yıllık izinlerinden 
başka haftada 24 saat izin verilir. Çok önemli 
haller dışında ıbu izin kesilemez» deniliyor. 

Şimdi bendeniz 14 ncü maddenin müzakeresi 
sırasında bulunmadım. Ama durum şunu göste
riyor. 14 ncü madde Yüce Heyetinizden o şe
kilde kabul edilmiş ki, Komisyonun bu teklifi 
109 ncu maddenin şümulüne giren; bir ibare ve 
üslûp yahut tertip ve tensik değişikliğinden zi
yade yeni hüküm şevki mahiyetini taşıyor. Bu 
hususa gerek Sayın Komisyonun, gerek Yüce 
Heyetinizin dikkatlerinizi çekerim. 

Binaenaleyh, bunu 109 ncu madde muvace
hesinde yeniden müzakere etmek, veya bir tek
riri müzakere usulümüz de olmadığına göre im
kân göremiyorum efendim. Kanun kabul edilir. 
Arkasından bir küçük ek kanun gelir, bir mad
delik veya Senatoda belki geçer buyurduğunuz 
gibi. 

Sayın İsmail Boyacıoğlu ise usulümüze göre 
sureti katiyede mümkün olmıyan bir tekriri mü
zakere teklif ediyor. Önerge şudur : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılıp kabul edilen çarşı ve ma

halle bekçileri kanun tasarısının 16 nci madde
sinin aşağıdaki sebeplerden dolayı yeniden mü
zakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Madde Yüce Meclisçe kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh buna imkân yoktur, oy-
latmıyorum. 

Şimdi kanun tasarısının tümü üzerinde son 
sözü kim istiyor?... Efendim, aleyhinde ilk ola
rak Sayın Sami Binicioğlu istemiş. Başka aleyh
te söz veremem. Lehinde söz istiyen var mı? 

Buyurun, Sayın Sami Binicioğlu. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın mil

letvekilleri ; 

Halkımızın emniyet ve asayişi ile ilgili ve 
aynı zamanda kalabalık bir meslek topluluğu
nu alâkadar eden Çarşı ve mahalle bekçileri ka-
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nun tasarısının müzakeresi sona ermiş bulun
maktadır. 

Tasarının gerek tümü ve gerekse maddeleri 
üzerinde birçok arkadaşlarımız fikir ve kanaat
lerini belirtmişlerdir. Bu arada tasarının bâzı 
maddelerinin yeniden tanzim edilmesi komis
yonca uygun görülmüş, geri alınmış ve düzeltil
diği şekliyle yeniden getirilerek görüşülmüştür. 

Daha evvelki konuşmalarımızda ve birçok 
arkadaşların da belirttikleri gibi, tasarı Hükü
metçe hazırlanırken gerek hukuk tekniği ve ge
rekse istihdaf ettiği gaye bakımından esaslı su
rette üzerinde çalışılmadan komisyona getiril
miştir. Komisyon da Hükümet tasarısı üzerin
de esaslı bir değişiklik yapmadan olduğu gibi 
Yüce Meclisimize getirmiş bulunmaktadır. Bu 
kanun tasarısının Yüce Meclisimizde bu kadar 
uzun görüşülmesinin ve birçok arkadaşların 
maddeler üzerinde mütaaddit defalar söz alma
larının sebebi de budur. 

Bekçilere verilecek ücretlerin halka salma 
yoliyle ödettirilmem hatalıdır. Zira mahalle ve 
gece bekçileri, zabıtanın bir parçası olarak yani 
polise yardımcı olarak aynen onların haiz ol
dukları birtakım vazife, salâhiyet ve mesuliyet
leri üzerlerinde taşıyacaklarına göre, bunların 
ücretlerinin de genel bütçeden ödenmesi onlar 
için de daha garantili, halkımız bakımından da 
daha elverişli olurdu. Bekçi paralarını, esaslı 
bir kıstasa bağlamadan takdir komisyonları ile 
salma yapılacağına, bina ve arsa vergilerine 
münasip miktarda zam ypılmk, asli maaşı 30 
lira ve daha yukarı olan ve buna muadil ücret 
alanların maaşlarından muayyen miktar vergi 
mahiyetinde tenzil edilmek suretiyle Umumi 
Muvazeneye ithalleri daha âdil bir usul olurdu 
kanaatindeyim. Bu haliyle kanun tahsilat ba
kımından da birtakım kadro ve kuruluşları ve 
personel istihdamını icabettirece'ktir. 

Ayrıca bekçilere tanınan asgari ücret mik
tarı da sosyal adalet ilkelerine, bekçilerin yük
lendikleri görevler, çalışma saatleri, mesai du
rumları itibariyle, aykırı, hakkaniyetten uzak 
ve yetersizdir. 

Bekçilerin terfi durumları da uygun değil
dir. Kadro bulunmadığı takdirde bekçiler terfi 
edemiyeceklerdir. Bu husus nazarı itibara alı
narak hiç olmazsa bekçilerin de, memurlar ka
dar olmasa dahi, kadro bulunmadığı takdirde 

bir veya iki üst dereceye terfilerin! sağbyacak 
bir hüküm getirilmesi daha uygun olurdu kana
atindeyiz. 

Emeklilik bakımından da kanun gerçeklere 
aykırıdır. Hizmetler yaşla mütenasip olur. 60 
yaşında bir insan gece bekçiliğini fiilen yapa
maz. Gece bekçiliği hafif bir hizmet değildir. 

Bekçilerin yetiştirilmeleri daha esaslı hü
kümlere bağlanmalıydı. Mevcut bekçilerin inti
bakları, müktesep hak esasları nazara alınarak 
kanunda zikredilen kurslara göre yetiştirilmesi 
düşünülse bile, bekçiliğe yeni alınacaklar için 
muayyen müddetli, onlara meslekî bilgileri en 
iyi şekilde verebilecek gece zabıtası okulları 
açılmak suretiyle yetiştirilmeleri daha muvafık 
olurdu. Kaldı ki, Polis Okulundan mezun bâzı 
polislerin vazife ve salâhiyetlerini aşarak bil
gisizlik ve tecrübesizlik yüzünden hatalara düş
tüklerini her zaman görmekteyiz. Bu kanunla 
birçok vazifeler yüklenen, salâhiyetler tanınan 
bekçilerin esaslı bir şekilde yetiştirilmesi iktiza 
ederdi. 

Anayasa Mahkemesinin, toplanan bekçi pa
ralarının Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine 
aykırı bulduğundan iptal ettiği malumlarınız
dır. Bu tasarıda bu husus yine de nazara alın
mamış, takdir komisyonları ile bir kıstasa bağ
lanmadan salma halinde tevzi ciheti tercih edil
miştir. 

Bekçi Kanunu gece zabıtası kanunu olarak 
getirileceği Bütçe ve Plân komisyonlarında. 
defaatle ifade edilmiştir. Tasarıda bu yapılma
mıştır. Eğer gece zabıtası kanunu olarak geti
rilmiş olsaydı, bekçiler zabıtanın bir rüknü ola-
ra'k Devlet zabıtası mahiyetini alacak, Polis 
Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu hükümleri dai
resinde vazife göreceklerdi. Aynı zamanda 
«Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanunu» tasarı
sının birçok maddelerinin tasarıda yer almasına 
lüzum kalmazdı. Ayrıca bekçiler, yalnız gece 
bekçiliği vazifesi görmiyerek zabıtanın bütün 
görevlerini geceleri ifa edecekler ve asayişe da
ha çok yardımları dokunacaktı. Üzülerek söy
lüyoruz ki, bu tasarı arz etmiş olduğumuz ge
rekli hususları dahi ihtiva etmemektedir. 

Bu itibarla biz kanunun aleyhindeyiz. Bu
nunla beraber bu kanunun memleketimiz için 
ve çilekeş bekçilerimiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni etmekteyiz. 

Saygılarımla. 
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ARİF ERTUNGA (İzmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ertunga le

hinde. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; uzun bir çalışmadan 
sonra Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarı
sının görüşmesini bugün burada bitirmiş oluyo
ruz. Belki kanunun bâzı maddeleri üzerinde 
hepimizin ayrı, ayrı görüşleri olabilir. Bunları 
da mümkün olduğu kadar söyledik, belki de ka
nunun kabul ediliş şeklinin içinde beğenmedi
ğimiz taraflar bulunabilir. Meselâ ben bu kanu
nun birkaç maddesine muhalif kaldığımı arz 
edeyim. Geçici 8 nci madde, Anayasanın çerçe
vesi içinde daha güzel ele alınabilecek olan 27 
nci madde, bunların içindedir. Ama, tümü iti
bariyle kanun bence büyük bir boşluğu doldur
makta ve hem halkımıza ve hem de bekçileri
mize fayda getirecek bir şekle girmiş bulunmaik-
tadır. Her halde eski kanundan çok daha iyi 
vazife yapmış bulunduk, iyi bir kanun getirmiş 
bulunduk. Bekçilerin çalışması bir nizama bağ
lanmıştır. Onların tâyinleri, terfileri, bütün hak
ları, hukukları bir şekle girmiştir ve iyi bir va
ziyette ele alınmıştır. İhtimal ki, ilerde bunun 
da bâzı noksanlıkları çıkabilir ve daha iyi şekle 
girmesi için yeni yeni çalışmalar yapılabilir. 
Ama, genellikle bu kanun bir ihtiyaca cevap ve
recektir. Genellikle iyi bir çalışma yapılmıştır. 
Birçok bakımlardan da hakkı, hukuku koruya
cak bir düzene sokulmuş bulunmaktadır. Bu 
itibarla kanunun milletimize hayırlı olmasını 
temenni eder, saygılarımı sunarım arkadaşlar. 

BAıŞKAN — Hükümet adına mı istiyorsu
nuz ? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SOKAN (Kon
ya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve mahallât bek
çileri Kanununun Anayasa Mahkemesi tara

fından 3 ncü maddesinin 24 Nisan 1966 tari
hinden itibaren iptal kararı üzerine Bakanlı
ğımız tarafından hazırlanan Çarşı ve mahalle 
bekçileri kanunu tasarısı 26 Nisan gününden 
itibaren, ki tam iki aydan besi, Büyük Meclis 
tarafından her maddesi ve her fıkrası 'büyük 
bir titizlikle tetkik, müzakere ve münakaşa ko
nusu yapılmıştır. Bu kanunun yurt emniyet 
ve asayişi ile ilgili ve memleket için hakika
ten mühim bir boşluğu dolduran mütekâmil 
bir kanun hüviyetinde bulunması, emniyet ve 
asayiş hayatında ve bekçilerimiz için yenilik
ler getirici mahiyette bulunması itibariyle Bü
yük Mecliste her parti grupuna mensup kıymet
li arkadaşlarım gayet dikkatle kanun üzerinde 
mütalâalar serd etmişlerdir. Hükümet ve İçiş
leri Bakanı olarak Büyük Meclisin ve her par
tiye mensup arkadaşlarımın göstermiş bulun
dukları yakın alâka ve üstün gayretlerden do
layı en samimî şükranlarımı a^z etmeme mü
saadelerinizi rica ederim. 

Yüksek Meclisin gösterdiği dikkat ve iti
naya muvazi olarak Bakanlığımızın bu kanu
nun tatbikatında aynı derecede hassasiyet, dik
kat ve titizlik göstereceğinden yine emin bu
lunmanızı rica eder, hepinize en kalbi minnet 
ve şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim kanun tasarısı açık 
oya sunulacaktır. 

Vazifeli arkadaşların iki taraftan kutuları 
dolaştırmalarını rica ederim... 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı 
efendim?.. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısı

nın oylamasına 41 sayın üye iştirak etmiştir. 
36 kabule karşı 5 ret oyu çıkmıştır. Oylama ge
lecek birleşim tekrarlanacaktır. 

29 Haziran Çarşam'ba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,30 
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Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy ve re l e r : 41 
Kabul edenler : 36 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 408 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 

AĞRI 
Abdülbâri Aydoğan 

AMASYA 
AH Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BURDUR 
Fethd Çelikbaş 
Faik Kırbagh 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Muhiddin Güven 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusoy 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Arif Ertunga 

KARS 
Abbas Ali Çetiaı 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KONYA 
Faruk Sükaıı 

MANİSA 
önol Sakar 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

TOKAT 
Bedrettin Karaerkek 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

KASTAMONU 

Âdil Toközlü 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya katılmıyanlar) 
ADANA 

Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Turhan DilUgil 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 

Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rısa Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
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İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (l.Ü.) 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hayrettin Turgut Tokeı 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altınkaya 
Sabit Osman Avcı 
(B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç, 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. Ü.) 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmcn 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Aııtuç 
Yusuf Azizoğlu 

Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 
Ilhami Ertem 
İN azmi Üzoğnl 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nimettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz- Giray 
Sadık Perinçiek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati» Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğral 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhon Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
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Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket AdaJ an 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç, 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlıı 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaettin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğln 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatippğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Maden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
(B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu; 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
ŞeVki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Ora» 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu. 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 
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TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Aıtalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur (I.) 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiııer 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Telrin Müftüoruı 
Kemal Doğan Sungun 

(Açtk üyelikler] 
Çorum 1 

Yekûn ] 

»»-;*ö»»-~ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
102. BİRLEŞİM 

27 . 6 . 1966 Pazartesi 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA (SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın

da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
maliye ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/160, 
2/141) (S. Sayısı : 105) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1966] 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

: 15,00 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı ahkkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın, Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi 
suçlarla basın suçlularının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı 
hakkında; Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ve Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
8 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili 
suçlular ile diğer bir kısım suçluların affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/117, 2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 
2/223) (S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1966) 


