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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

94 ncü Birleşim 

25 . 7" . 1967 Salı 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti. 450:451 

2. — Gelen kâğıtlar. 451 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 451,455 

1. — 22 'Temmuz 1967 günü Sakarya 
depremi felâketinde hayata veda edenle
rin ruhlarını tazizen iki dakika saygı du-
ruşu. 451:452 

2. — Vazife ile yurt dışına giden İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/603) 455 

3. — Ege Üniversitesi hana ve tesisa
tının yapımı hakkındaki kanun tasarısını 
^görüşmek üzere, havale edildiği komis
yonlardan üçer üye alınmak suretiyle 
bir Geçici Komisyon teşkil ©dilmesine 
dair Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân Komisyonu Başkanı Mehmet Hazer'-
in önergesi. 456 

4. — Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun her ıgün ve gerekirse Cumartesi 

Sayfa 
günü saat 10,30 - 13 ve 15 - 19,30 arasında' 
toplanmasına 'dair önerge. 456 

4. — Demeçler ve söylevler. 452 
1. — Tabiî Üye Kadri Kaplan'm, Sa

karya deprem felâketi münasebetiyle de
meci. 452 :453 

2. — Devlet Bakanı iSadık Tekin 
Müf tüoğlu'nun; Sakarya deprem felâketi, 
hasarları ve yapılan yardımlar hakkında 
demeci. 453:454 

3. — Manisa Üyesi (Ferit Alpisken-
der'in, Türk - Japon münasebetlerimin! 
artırılması üzerinde durarak, ıbir Japon 
Parlâmento heyetinin Türkiye'yi ziyarete 
davet oiunımıasımıa dair demeci. 454:455 

5. — Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması. 455 

1. — İstanbul Belediyesinde, Güzel 
Konutlar Yapı Kooperatifi arsaları ile 
ilgili suiistimal iddiaları ile ilgili araş
tırmanın sıona erdiğine dair [Araştırma 
Komisyonu Başkanı Aydın Üyesi Osman 
Saim Sarı gollü 1nün, şifahi bildirisi. 455 
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Görüşülen işler. 
Sayfa 

456 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2825 
sayılı Kamına 2 madde eklenmesi ve 
mütedair 4607 sayılı Kanunun 122 sayılı 
kanunla değiştirilmiş olan 1 nci maddesi
nin değiştirilm'esi hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince kaibul olunanı 
metni ve Cuınhuriyet 'Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân Komis
yonları raporları. (Millet M-ec'lisi 2/401; 
Cumhuriyet Senatosu 2/226) (IS. Sayısı : 
989) 456.457 

2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 inci maddesinin sonuna bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan1 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/254; 
Cumihuriyet İSenatosu 2/225) (iS. Sayısı :! 

991) 456,458 

Sayfa 
3. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle 

Bekçileri Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
(Senatosu G-eçici Komisyon raporu. (Mil
let Meclisi !/39i3; Cumhuriyet iSenatosu 
1/821) (S. Sayısı : 993) 456:457,458:469.481: 

482 
4. — Kalkınma plânının uygulanması 

esaslarına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet iSenatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/367; 
Cumhuriyet İSenatosu 1/820) (ıS. Sayısı ? 
988) 469:478 

7. — Yoklama. 478 
8. — Sorular ve cevaplar. 479 
B) Yazılı sorular ve cevapları. 479 
1. — Cumihuriyet iSenatosu Üyesi 

Mehmet Özigüneş'ıin, 'bütçeden yardım 
alan demeklere dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Cihat Bilıgehan'ın yazılı cevabı. 
(7/344) 479:480 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Urfa Üyesi İbrahim Eteım Karakapıci; 

Pendik köyünde bir tersane yapılması hakkın
da Hükümetçe alman kararın o muhitte hayret 
ve dehşet uyandırdığı, turistik bir »bölge ha
line gelen ve belediyenin de birtakım tesisler 
kurduğu Pendâk'in turistik bir yer olmaktan! 
çıkacağının Pendik Belediye Başkanının mek
tubunda ifade edildiğini beyanla, tersanenin 
b'aşka bir mahalde kurulmasını istedi. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; askerî emek
li, dul Ve yetimlerin muamelelerinin Millî Sa
vunma Bakanlığında bekletilmek suretiyle ıstı
rapların temadisine selbebolduğunu; bir ik
tidarın muvaffak 'olabilmesi için milletin sev
gisini kazanmanın ıbaşta ıgeldiğini ve bunun 
için de vatandaşın Devlet dairelerindeki işle
rin suni engeller çıkarılmadan süratle intacı 

ıgerektiğini; Cumhuriyet Gazetesinde 'Cumhur
başkanını istihdaf eden hakaretamiz bir fıkranın 
neşri vesilesiyle bu yazarı millete şikâyet etti" 
ğini; Pendik sahillerinde kurulması düşünülen 
tersanenin, sosyal adaletin gerektirdiği şekil
de, turistik evsafı haiz olmayan bir mahalle 
intikal ettirilmesinin uygun olacağını ifade 
etti. 

Cumihuriyet Senatosu Başkanvekillerinden 
Fikret Turibangil; Bitlis Üyesi Ziya Nami Şe-
refhanoğlu'nun izin durumu ile ilgili gündem 
maddesinin, ıgündemde mevcut diğer bütün iş
lere takdimen ıgörüşülmesini istedi ve teklif 
kaibul edildi. 

Cumihuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Na
mi Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde ya
pılan uzun (görüşmelerden sonra Anayasa ve 

— 460 
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Adalet fcomisyoıra raporunun reddi ile adı ge
çenin üyelik sıfatının kaldırılması hakkındaki 
.önerge kabul edildi. 

Saat 15.00 Jte toplanılmak üzere Birleşime saıat 
.13,07 de som verildi. 

[Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale! 
S i m Atalay Nalhit Altan" 

Kâtip 
Kırşehir* 

Ali Rıza Ulusman 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nın, ^Cumhuriyet Senatosu 

1. — 22 Temmuz 1967 günü Sakarya depremi 
felâketinde, hayata veda edenlerin ruhlarını ta^ 
zizen iki dakika saygı duruşu. 

İkinci Oturum 
Yapılan yoklama sonunda salt çoğunluğun 

bulunmadığı anlaşıldığından 25 Temmuz 1067 
Sak günü «saat 15.00 te 'toplanılmak üzıere Birle
şime saat 15,15 te son verildi. 

Başlkan Kâtip 
Başkanvekili Tabiî Üye 

'Eilkret 'Turlıangil 'Salâhattin Özgür 

Kâtip 
Kırşehir1 

Ali Rıza Ulusmiant 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu tarafından ya
zılan kitaplara dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa (gönderilmiştir. (7/350) 

i 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu sayın 
üyelerini 22 Temmuz 1967 günü vukuagclen 
büyük ve clîm bir deprem sırasında Sakarya 

.SORU 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Kesinihesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni (Millet Meclisi 1/171, 
Cumhuriyet iSenatosu 1/825) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

2. — Ankara Üniversitesi 1;%4 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni. (Millet Meclisi 1/169; 

Cumhuriyet iSenatosu 1/826) 
Komisyonuna) 

(Bütçe ve Plân 

Rapor 
3. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kalbul olunan metni 
ve Cumhuriyet iSenatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/393 Cumhuriyet Se
natosu 1/821) (S. Sayısı : 993) 

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkald) - Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 451 — 
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ve civarında canlarını kaybeden aziliz ölülerin 
ruhuna saygı duruşuna iki dakika için da 
vet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî tiye Kadri Kaplan'm; Sakarya 
deprem felâketi münasebetiyle demeci. 

BAŞKAN —• Gündem dışı bir konuşma 
talebi vardır. Zelzele olayındaki tedbirler hak
kında gündem dışı Sayın Kadri Kaplan kısa 
olmak kaydiyle buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; ta'biî âfetler tü
ründen bir felâketi daha geçirdik. Yurdumu
zun bu türlü felâketlere açık olduğu bir ger
çektir. Bu ne ilk, ne de son. Gerek yangın
lar, orman yangınları, zelzele ve sellerle 
devamlı olarak karşılaşan bir yurdun üzerin
de bir toplumuz. Bundan çıkan pratik ne
tice şu : Devamlı hazır bulunmak mecburi
yetindeyiz, bilhasas zelzele için. İnsan düşünü
yor, acaba mevzuatımız kifayetli mi, hazırlık
larımız tara mı? itiraf etmek gerekir ki, zel
zele bahsinde derinden bâzı şüphelerdiniz var
dır. Mevzuatımız uygun olduğuna göre 
acaba tatbikatı da buna uygun yürütülüyor 
mu? Bu kısmın aydınlığa ç,kma,sında büyük 
fayda vardır. Temenni edelim ki, bu son fe
lâket ders almak için son fırsat olsun. Şimdi 
ben yetkililerden, özellikle İçişleri Bakanı. 
İmar ve İskân Bakanı ve Bayındırlık Ba
kanı gi'ıbi bu işlerle doğrudan doğruya ilgili
lerden istirham ediyorum ; üç nokta üzerinde 
duracağım. 

Bir; elimizdeki mevzuat kâfi tedbir geti
riyor mu ? Biliyorsunuz bunun i c/m su taşkm-
ları ve sellere karşı bir kanun var, zelze
leye karşı bir kanun var, Sivil Savunma Ka
nunu var, ve bunlarla ilgili tüzük ve vönet-

ikier Bunlar kâfi ted'biı 2'C'tlırıvoı 
aııu? Örnek olarak son felâkette Adapazarı'mı 
ele alırsak, bu açıdan baktığımız vakit Ada
pazarı 'n da. tabiî âfetlere karşı -ellimiz deki 
mevzuat tam olarak tatbik edilmiş mi idi, ha 
zırlık safhasında? Mevzuata gi'ırmek istemi
yorum. Biliyorsunuz, bu tâ Millî Savunma 
Yüksek. Kurulunun hassas bölge ilânından. 
hassas bölge plânlarının yapılmasından eğiti
minin yapılmasından, donatımın temin edil

mesinden başlar, ve devam eder. Böyle bir 
hazırlık var mı idi ve yapılmış mı ildi? Mev
zuatımız kâfi tedbir getiriyorsa, şehir imar 
ve inşa plânı zelzelede dikkat edilmesi ge
rekli te'kniğıi ihtiva ediyor mu idi? 

Gerek millî mevzuatımız gerekse şehrin 
imar plânı ve imar tekniği zelzeleye ait ted
birleri ihtiva, ediyorsa inşaat buna göre yü
rütülmüş müdür? Çünkü, birçok söylentiler var. 
Ekseriya yeni ve yüksek binaların yıikı'îdığından 
bahsediliyor. Bu doğru mudur? İnşaat tekniği tam 
olarak kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır? 
Bu felâket son fırsat olmalıdır. Çünkü, bilim
sel gerçeklere göre ne ilkidir, ne sonudur. 
Bunun gibi daha çok felâketlerle karşılaşma
mız (muhtemel değil hattâ tamamen imkân da
hilindedir, bilimsel gerçekler budur. Bunu bir 
örnek olarak alalım. Yapılamadı ise oldum olasıya 
Devlet hayatımızda içimizi kurt gibi kemiren 
vurdumduymazlık veya kişisel çıkarlar bu 
konuda da hâkim oldu ise suçlular mutlaka 
toptan bir taramaya tabi tutulup kanunun pen
çesine teslim edilmesi şarttır. Gelmiş geçmiş ne 
kadar varsa. Ancak böyle felâketten büyük 
yaralar alam vatandaşların ahi yerini bulur ve 
milletçe toptan ıstırap çekmemizin bir vicdan, 
huzuru da nisbeten temin edilmiş olur. Birinci 
konu bu, mevzuatımız tamamı en uygun mudur, 
kâfi tedbir getiriyor mu, dağınıklıktan kurta
rılmış mıdır? Adapazarı örneğini alırsak Ada-
pazarı'nda bu mevzuatın icabı tamamen ha
zırlık safhasında tatbik edilmiş inidir? Çünkü, 
hassas bölge içerisindedir, yeni değildir, daha 
evvel de geçirmiştir bunu. 

İkincisi, büyük masraflarla ayakta tutma
ya çalıştığımız sivil savunma teşkilâtı etken
likle faaliyete geçebilmiş midir? Bir deneme
dir bu. Felâketler çok defa kaımçı vazifesi gö
rür ve doğru yolu gösterir. Bu sivil savunma 
teşkilâtı etkenlikle faaliyete geçebildi mi, ha
zır mıydı, plânları var mıydı, donatımı var 
mıydı, malî imkânlar tanınmış mıydı, eğitim 
yaptırılmış imiydi? Mülki teşkilâtım başının 
koordinesi altında tam bir çalışma hazırlığına 
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girmiş miydi? Girdiyse mükemmel bir tarzda 
görevini başarabilmiş midir! Başaramamışsa 
aksaklık, sakatlık nereden gelmektedir1? Bunu 
da araştırırsak Türkiye çapında elimizde bir 
kriter olacak ve davranışlarımızı buna göre 
ayarlıyacağız. Çok mühim bir nokta. 

Üçüncüsü de elimizdeki mevzuat yer yer çok 
ımükemmel olmakla beraber dağınıktır. Çeşitli 
kanunlar ve tüzüklerde toplanmıştır. Mülki 
ve askerî teşkilâtı birleştiren buna balk deste
ğini verimli bir tarzda katan bir mevzuat to
parlamasında fayda var mıdır? Böyle bir im
kân elimize geçmiştir, -daha vakit kaybetmeye 
lüzum yok. Meıse'lâ Sivil Savunma Baışkaırılığı 
bu işte nâzım rol oynıyabilir. Ajans ve radyo 
'haberlerinde birçok kişilerden bahsedildiği hal
de, muhtemelen gitmiştir, o başka mesele, fa
kat önemi henüz toplumumuzda kavranılma-
mıştır. Sivil Savunma Başkanlığı Devlet adına 
orada tam yetkili olarak çalışacak, işleri tan
zim edecek. Başkanlık işte budur, kanunun bi
rinci maddesine göre de budur. Bu başkanlı
ğın koordinatörlüğünde bir mükemmel ekip 
toplanabilir, mevzuat ayıklanabilir ve mevzuat 
'mükemmel hale getirilebilir. Şayanı şükrandır 
ki, bilhassa manen büyük fayda sağlıyacak il
giler gösterilmiştir. Devlet Başkanından par
ti genel sekrterlerine ve Parlâmento heyetleri
ne kadar ilgililer, ilgili olması lâzımgelenler, 
zamanında işe müdahale etmişlerdir, yaraların 
sarılmasına nezıarct etmişlerdir. Ama, kabul 
etmek gerekli ki, bu türlü ilgiler mânevi alan
dan daha öteye pek gidemez. Esas olan, üze
rinde görev bulunan kişilerin ve teşkilâtın sü
ratle faaliyete geçmesi, bu işi yapmış olmasıdır. 
Adapazarı'nda gerek mevki itibariyle, gerek 
ulaştırma merkezi olması itibariyle yakınlığı 
itibariyle daha müessir çalışıldığı anlaşılıyor. 
Benim konum zaten Adapazarı değil, bu konu 
sebebiyle esas mevzua girmek. Böyle bir araş
tırıma belki yapıldı. Yapıldı ise Sayın Devlet 
Bakanı galiba o konuda Parlâmentoya bilgi 
vereceklerdir, o meyanda, bilgi alırız. Yapıl
madı ise istirham ediyoruz süratle 'harekete ge
çilip üç nokta tesbiıt edilmelidir, Adapazarı ör
nek alınarak mevzuatımız burada tam tatbik 
edilmelidir. İnşaat sisteminde tatm olarak tat
bikat gördü mü? Görmedi ise bunun tedbirleri 
nasıl alınacaktır? 

ikincisi Sivil Savunma Teşkilâtı etkenlikle 
faaliyete geçebilmiş midir, geçamediyse sebep
leri nelerdir, ne yapılması lâzımdır? 

Üçüncüsü, dağınık mevzuatı toplayıp bun
dan sonraki felâketleri daha soğukkanlı, daha 
azimli, daha sabırlı ve daha hazırlıklı karşı
lamak için tek yolun bu olduğu aşikârdır. Bu
nun için huzurunu işgal ettim. Saygılarımı 
sunarım. 

2. — Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu; Sakarya deprem felâketi, hasarları ve ya
pılan yardımlar hakmda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 22 Temmuz 1967 ta
rihinde saat 18,50 ilâ 19,00 arasında vukubulan 
zelzele sonucunda elimize gelen rakamlara göre 
halen Adapazarı merkezinde 21, merkez ilçe köy
lerinde 6, Akyazı kazasında 22 ve köylerinde 7, 
Sapanea'da 1, köylerinde 1, Geyve'de 1, köylerin
de 8, Mudurnu'da 6, İznik'te 1, İstanbul'da bir 
olmak üzere 75 vatandaşımızın maalesef vefat 
ettiğini, Adapazarı'nda 32, Akyazı'da 33 olmak 
üzere 65 vatandaşımızın ağır, Adapazarı'nda 76, 
Akyazı'da 33, Geyve'de 90 olmak üzere 199 va
tandaşımız hafifçe yaralanmış, Adaparı'nda 114, 
merkez ilç.e 'köylerinde 186, Akyazı ̂ da 543 Hen
dek'te 3, Sapanea'da 10, Geve'de 110, Mudurnu'
da 70, İznik'te 9, Yenişehir'de 16 evin ağır hasa
ra uğramış olduğu, bölgede 1 718 evin orta hasa
ra, 2 859 evin de hafif hasara uğradığını gös
termiştir. Resmî binalarda da mühim hasarlar 
vukubulm ustur. Tesbitlere halen on ekip halin
de çalışma ile devam edilmektedir. Bu zelzele ile 
Adapazarı trafosunda meydana gelen arıza se-
bebilye Adapazarı'nda eldlrtrikler kesilmiş su 
tesisatı bozulmuştur. Zelzele haberi duyulur du
yulmaz Sayın Cumhurbaşkanımız seyahatini ya
rıda bırakarak olay yerine geldikleri gibi Sayın 
Başbakanımız başta olmak üzere alâkalı bakan 
arkadaşlarımız da derhal vak'a mahalline hare
ket etmişler ve bizzat çalışmalarla yakından meş
gul olmuşlardır. Bu meyanda gerekli tedbirler 
gözden geçirilmiş ve gerekli emirler alâkalılara 
verilmiştir. 

Yine halber duyulur duyulmaz Devlet bütün 
imkânları ile vatandaşlarımızın yardımına koş-

— 453 — 



O. Senatosu B : 94 25 . 7 . 1967 O : 1 

muştur. Silâhlı Kuvvetlerimiz ve diğer (bütün mü
esseselerimiz ellerinden gelen her türlü gayreti 
gösterdikleri gibi göstermeye de devaim etmekte
dirler. Enkazın temizlenmesine devam olunmak
ta, gece gündüz çalışan ekipler tahminen bir iki 
gün zarfında enkazı tamamen 'kaldırmaları beklen-
ımefctieidir. Pazar aıkşıamm'daın itibaren şeihire elek
trik verilmeye başlanmış, Pazartesi sabahından iti
baren de fırınlar açılarak çalışmaya başlamıştır. 
Halen sular akmaktadır. Gerek ağır, gerekse ha
fif yaralıların tedavileri derhal yapılmak ve has-
tahanelere kaldırılmak sureti ile şifaya kavuş
turulmaları için gerekli bütün tedbirler alın
mıştır ve almmıya devam olunmaktadır. Memle
ketimizin her köşesinde ve her vatandaşımızda 
büyük üzüntü yaratan bu felâketin sebebolduğu 
yaraların Devletin ve Milletin elbirliği ile kısa 
zamanda sarılacağından şüphe olunamaz. 

Gece bir toplantı yapan Bakanlar Kurulu 
banka ve vergi borcunun ertelennesine deprem
den zarar gören ve muhtaç durumda olan vatan
daşlara ayni ve nakdi yardımda bulunulmasına 
karar vermiştir. Allah'ın milletimizi bu gibi fe
lâketlerden korumasını niyaz eder, sayın Sena
toyu hürmetlerim ale selâmlarım. 

3. — Manisa Üyesi Ferit Alpiskender; Türk -
Japon münasebetlerinin artırılması üzerinde du
rarak, bir Japon Parlâmento heyetinin Tür
kiye'yi ziyarete davet olunmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, Türk - Ja
pon münasebetleri hakkında gündem dışı loşa bir 
konuşma istemektedir. Sayın Alpiskender, çok 
kısa olmak kaydı ile buyurunuz. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh-
terek Başkan, muhterem arkadaşlar; son günler
de Müşterek Bakanlık Divanının yakın - uzak 
bir çok devletlerin parlâmentolarını davet etmiş 
olması bilhassa dış münasebetlerimizde Parlâmen
tonun da faal bir hale getirilmesi ve bu dış mü
nasebetlerin inkişafının arzu edildiğini memnu
niyetle görüyoruz. 

Yalnız, bunlardan cesaret alarak bendeniz 
unutuluş olduğuna kanaat getirdiğim bir hususu 
bilhassa ifâde etmek istiyorum. O ka kadîm ve 
büyük dostumuz Japonya'nın daveti üzerine ih
tilâlden pek az bir. müddet önce gerek Türkiye 
Cumhuriyeti Başvekili, gerekse Büyük Millet 

Meclisi Reisinin başkanlığında bir Parlâmento 
Heyeti Japonya'ya davet edildiği halde bizden 
bir davet vâki olmamıştır. Bu davetin de şüphe
siz vâki olması gerekmektedir. Çünkü Türk Par
lâmento Heyetini davet, eden Japonya Parlâmen
to Heyetinin Türkiye'ye gelmesi en basit bir şey 
de olsa bir nezaket ve iki Devlet arasındaki dost
luğun bir icabıdır. Gerçi Hüküjmet Reislinin ora
ya vâki olan ziyaretini Hükümet kısmen tatmin 
etmiştir, İkinci Koalisyon Hükümeti Japon Ve-
liahtmı eşleri ile beraber Türkiye'ye davet et
mek sureti ile yani Hükümet Reisimizin yaptığı 
ziyaretin mukabilini temin etmiştir. Fakat Par
lâmentodan bir davet vâki olmamıştır. Bu dave
tin vâki olmamasını bendeniz emniyetle şüphesiz 
olarak Mecliste bu hususta tutulmuş bir arşivin 
mevcut olmamasına atfediyorum. Yoksa bugüne 
kadar elbette bu davet yapılabilirdi. Zira Türk -
Japon dostluğu tarihin derinliklerine iner. Birta
kım siyasi, içtimai ve iktisadi esaslara dayanır. 
Bugüne kadar davet edilen birçok devletlere na
zaran Japonya ile münasebetlerimiz gerek İmpa
ratorluk devrinde gerekse Cumhuriyet devrinde 
çok ileri merhaleler göstermiştir. 

Bu itibarla Müşterek Başkanlık Divanına ve 
yüksek huzurunuzda bu hususu arz ederek bir 
Japon Parlâmento heyetinin 'Türkiye'ye davet 
edilmesiin teklif ediyorum ve Temmuz ayı başın
da orada yapmış olduğum 15 günlük bir ziyaret 
esnasında Japon Parlâmentosu Başkanlariyle 
görüştüğüm zaman Japon Parlâmentosu Baş
kanları Türkiye'yi ziyaret etmekle ancak bahti
yarlık duyabileceklerini ve fakat böyle bir ica
bın henüz yerine getirilmediğini söylediler ve 
kendilerinin de bir Türk Parlâmento heyetini 
Türkiye'ye daveti samimiyetle arzu ettiklerini 
beyan ettiler. Gerçi biz Türk - Japon Dostluk 

Grupu, bir Japon Grupunu davet etmeyi dostluk 
grupu olarak plânladık. Fakat benim teklifim 
bu değildir. Türk Parlâmentosunu temsilen bir 
heyetin de oraya gidebilmesi için evvelâ on
ların bize iadeyi ziyaretini temin etmek proto
kol icaplarındandır. Baihusus son 5 yıllık plân
da Japonya'yı ilgilendiren çok mühim mesele
ler var. Biz bunları ancak Japonya ile müna
sebetlerimizi inkişaf ettirmek ile daha esaslı 
şekilde 'gerçekleştirebiliriz. Bir Boğaz köprüsü 
var ki, bu köprünün ilk projesini yapan Ja-
ponlardır. Hattâ Japonlar deniz altından tren-
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leri geçirebilecek bir de tüneller yapmışlardır. 
Avrupa henüz bu seviyeye gelmemiştir. Manş 
Kanalı henüz proje halindedir. Ulaştırma siste
mimize önem veriyoruz. Bugün Avrupa trenleri 
saatte"" 150 Km katettiği halde Japon trenleri 
saatte 250 Km katetmekte ve elektronikle idare 
edilmekte, "birçok istasyonlarda memur bulun
madan merkezden elektronikle idare edilmekte
dir. '250 Km süratle igiden bir trende hariciye 
nezareti rahat rahat telefonla 'görüşmektedir. 
Buna benzer ve Avrupa'yı çok -geride bırakan 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GI 

2. — Vazife ile yurt dışına giden İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'na, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi 
(3/603) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan îmar ve 

büyük 'hamleler yapmış büyük bir devlettir. 
Esasen Asya kıtasının birisi en Batısında Tür
kiye, diğeri en Doğusunda Japonya iki tarihî ve 
asil millettir. Bunların 'birbirine yakınlaşması 
memleketimize menfaatler temin eder, dostluğu 
kuvvetlendirir. Bilhassa bu ciheti yüksek hu
zurunuzda arz etmekle ayrıca bahtiyarlık duy
maktayım ve Müşterek Başkanlık Divanımın da 
bu işe biran evvel el koymasını canû gönülden 
temenni ederim. (Alkışlar) 

3L KURULA SUNUŞLARI. 

îskân Bakanı B. Haldun Menteşeoğlu'nun avde
tine kadar, imar ve îskân Bakanlığına Devlet 
Bakanı B. Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — CUMHURİYET SI 

1. — İstanbul Belediyesinde, Güzel Konutlar 
Yapı Kooperatifi arsaları ile ilgili suiistimal id
diaları ile ilgili araştırmanın sona erdiğine dair 
Araştırma Komisyonu Başkanı Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü'nün şifahi bildirisi. 

BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü 
İstanbul Belediyesi ile ilgili tetkikat komisyo
nunun görüşmelerine, çalışmalarına ait Yüksek 
'Senatoya bilgi vermeyi bir önerge ile gündem 
dışı olarak istemektedir. Buyurun Sayın Sarı
göllü. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden 4 'arkadaşımızın vermiş 'olduğu bir 
önerge ile İstanbul Belediyesi ile ilgili arsa 
yolsuzluk iddialarının tetkiki için Yüksek He
yetiniz 7 kişiden mürekkep 'bir komisyon kur
muş ve kendilerini 16 . 5 . 1967 tarihinde seç
miş idiler. Komisyon 23 tarihinde, arasında va
zife taksimi yaparak çalışmaya başlamış 20 gün 
Ankara'da ilgili bakanlıklarla gerekli temasları 

ATOSU ARAŞTIRMASI 

yapmak ve bu işle ilgili vesaiki toplamakla ça
lışmış, 20 igün sonra İstanbul Belediyesinde, ma
hallen kooperatif ve arsaların tetkiki için ça
lışmalarını intikal ettirmiş ve 22 . 7 . 1967 günü 
toplantısını yapıp, vardığı neticeyi karara bağ
lıyarak bir basın toplantısı ile umumî erkâra 
durumu açıklamıştır. Mufassal raporunu da 'ha
zırlayıp Yüksek Heyetinize vermek üzere ha
zırlıklarına devam etmektedir. Netice olarak 
Komisyonumuz vesaik üzerinde tapu kayıtları 
Belediye Meclisi müzakere zahıtları, bu koope
ratife ait bilcümle vesaik, belediyenin İmar ve 
Mesken Müdürlüğü gibi ilgili müdürlüklerinde 
bu işle ilgili vesaiki topladıktan ve 37 kişiyi din
ledikten sonra İstanbul Belediyesi ile ilgili bu 
arsalar hakkında yolsuzluk mevcudolduğu so
nucuna varmış bulunmaktadır. Mufassal rapo
rumuzda bütün detayları .görülecek ve yüksek 
huzurunuza arz edilecektir. Neticenin Yüksek 
Heyetinize lâyık bir çalışma ile sonuçlandığı 
kanaatindeyiz. Durumu h ilgileriniz e 'arz ede
rim. Saygılarımla. (Alkışlar) 
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3. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının ya
pımı hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üze
re, havale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon teşkil edil
mesine dair Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân Komisyonu Başkanı Mehmet Hazer'in öner
gesi 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulması 
hakkında bir önerge var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 

hakkında kanun tasarısının havale edilmiş bu
lunduğu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim, Bütçe 
ve Plân komisyonlarından kurulacak üçer üyeden 
müteşekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık, Ulaştırma İmar ve 
İskân Komisyonu Başkanı 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Önergede sözü edilen komis
yonlardan seçilecek üyelerle bir Geçici Komis
yon kurulması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
her gün ve gerekirse Cumartesi günü saat 10,30 -
13 ve 15 - 19,30 arasında toplanmasına dair 
önerge 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir 
vardır, okutuyorum : 

önerge 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalarının yarın

dan itibaren her gün 10,30 -13,00; 15,00 - 19,30 
arasında cereyan etmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Artvin İzmir 
Fehmi Alpaslan . Cahit Okurer 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Yüce Heyetin malûmudur ki, 
geçen hafta için her gün saat 10,30 - 13,00; 
15,00 - 19,30 arasında bir mesai tatbik edilmiş 
idi. Bu hafta için her hangi bir karar alınma
mıştı. Şimdi Sayın Okurer, Sayın özdilek ve Sa
yın Alpaslan her ^iuı kaydı ile Cumartesi ve Pa
zarı da dâhil ediyorlar mı yoksa bundan maksat 
çalışma günleri midir? önerge sahiplerinden 
rica ediyorum. Tasrih etsinler. Her günden mak
sat Çarşamba, Perşembe, Cuma mıdır? Yoksa, 
bu her günle haftanın bütün günlerini mi mu-
radediyorlar? 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Bir da
kika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Geçen 

hafta olduğu gibi Cumaya kadar her gün, ge
rektiği takdirde Cumartesi dâhil. 

BAŞKAN — Evet o şekildedir, her günden 
maksat Çarşamba, Perşembe, Cuma şayet gere-. 
kiyorsa, Umumi Heyetin kararı alınmak üzere 
Cumartesidir. Bu önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Her ne kadar gündemimizin 
1 nci maddesinde Kalkınma Plânının uygulan
ması esasına dair kanun tasarısı bulunmakta 
ise de süratle geçmesi mümkün üç kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesi, ilgili komisyon
larca istenmektedir. İsimlerini okuyup öncelik 
kararı alınması için oylarınıza arz edeceğim. 

1. —• Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 2 mad
de eklenmesi ve mütedair 4607 sayılı Kanunun 
122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
(S. Sayısı : 989) 

2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 72 nci maddesinin sonuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında, kanun teklifi (S. Sayısı : 991) 

3. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı fS. Sayısı: 993) 

Bu üç kanun teklifinin gündemde bulunan 
diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. 
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ZÎHNÎ BETIL (Tokat) — Bir hususu öğre
neyim Sayın Başkan. 

985 sıra sayılı kanun tasarısının öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesi kararı alınmadı mı? 

BAŞKAN — 985, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Lübnan Hükümeti arasında. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Affedersiniz 988. 

BAŞKAN — Efendim Uygulama Kanunu
nun öncelik ile görüşülmesi kararı var, biraz ev
vel ifade ettim ve birinci sıradadır, dedim. Bun
lar görüşüldükten sonra diğerlerine geçeceğiz. 
Bunu ifade ettim, gündemin 1 nci maddesinde 
Uygulama Kanunu var. Fakat daha evvel, sür
atle çıkması mümkün görülen 3 kanun tasarısı 
ve teklifi var. Bunların önce görüşülmesi isten
mektedir. Bu hususu oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki 2825 sayüı Kamına 2 mad
de eklenmesi ve mütedair 4607 sayılı Kanunun 
122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/401; Cumhuriyet Senatosu 2/226) (S. 
sayısı : 989) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Sayın Küçük, Sa
yın Adalı.. Hükümet adına kimse var mı?.. Ba
kan burada. Komisyon geliyor. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum; okunmamasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik ile görüşülmesi hususunu oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

(1) 989 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun 
dadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaîd 2825 sayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 122 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci madde

sinin değiştirilmesi halikında Kanun 

Madde 1. — 4607 sayılı Kanunun 122 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan ek 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 1. — Bakanlık müfettiş ve müfet
tiş muavinliklerine tâyin olunacakların Hukuk, 
Siyasal Bilgiler, İktisat ve Ziraat fakülteleri ile 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler 
Fakültesinden veya İktisadi ve Ticari İlimler 
akademilerinden veya bu niteliği haiz yabancı 
fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları 
şarttır. 

Diğer memuriyetlere tâyinlerde ve terfilerde 
Devlet memurluğu için kanunlarda konulan hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yapılan deği
şiklikten dolayı 7 nci ve daha yukarı derecelere 
geçmeye hak kazanacak memurlar işbu kanunun 
yürürlüğe girmesinden evvel geçirdikleri süre
lerden dolayı terfian derece atlama talebinde bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Gümrük 
ve Tekel Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen yok. Kanun tasarısının tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Teklif kanunlaşmıştır. 

457 — 



O. Senatosu B : 94 25 . 7 .1967 O : 1 

2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 72 nci maddesinin sonuna bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/254; 
Cumhuriyet Senatosu 2/225) (S. Sayısı: 991) 
(1) 

BAŞKAN — Komisyon burada. Hükümet 
adına Devlet Bakanı burada. Raporun okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmamasını kabul edenler... Okunmasını ka
bul edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
İvediliği kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
72 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 72 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Şu kadar ki ölüm tarihinde evli bulunmaları 
dolayısiyle aylık bağlanmamış ve sonradan dul 
kalmış veya boşanmış muhtaç analar ile, 65 ya
şını doldurmamış malûl ve muhtaç bulunmıyan 
babaların, 65 yaşını doldurmaları veya malûl 
duruma girmeleri halinde muhtaç bulunmaları 
şartı ile Sandığa yazılı müracaatlarını takibeden 
ay başından itibaren aylık bağlanır ve gerekirse 
68 nci maddeye göre düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen!.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(1) 991 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyenf.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen?.. Yok. Kanun teklifinin tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Teklif kanunlaşmışta. 

3. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet 3Ieclisi 1/393; Cumhuriyet Senatosu 
1/821) (S. Sayısı: 993) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmamasını kabul 
edenler... Okunmasını kabul edenler... Okunma
ması kabul edilmiştir. Tümü üzerinde C. H. P. 
Grupu adına Sayın Mukadder öztekin. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER ÖZ
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; 22 Temumuz 
1966 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 772 sayılı 
Çarşı ve ımalhalle bekçileri Kanunu • senesini id
rak etmeden tadil edilımek üzere Yüce Sena
tonun huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. Ko
nu ile ilgili olarak kısaca C. H. P. Senato Gru-
punun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Millet Meclisi içişleri Komisyonunun benim

sediği, Senato içişleri Komisyonunun aynen ka
bul ettiği 1 . 7 . 1967 tarihli Hükümet tadil ge
rekçesinde aynen söyle ifade edilmektedir: 
«Anayasa prensiplerinin hâkim kılınmasına 
rağmen, büyük zorluklarla karşılaşılmış ve bu 
teşkilâtın giderlerini karşılıyacak paranın gay-
riâdil bir şekilde temini gibi zararlı bir duruım 
ortaya çıkmıştır. Bilhassa takdir ve tevzi ko-
misyonlarının adalet ve müsavat ölçüsünü aşan 
bir .tarzda tesbite girmesi halkın haklı şikâyet 
ve sızlanmasını ımucibolmuştur.» — Millet Mec
lisi S. Sayısı: 437; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı: 993 (1967) 

Muhterem senatörler; 
Hükümetin gerekçede ileri sürdüğü müşa

hede tamaımiyle yerindedir. Aynı mütalâaya 
iştirak ediyoruz. Yalnız bir hususu kısaca be
lirtmeden -gezeımiyeceğiz. Geçen, gene 772 sayılı 

(1) 993 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Kanun !mülz>aikere edilirken yaptığımız açıkla
mada aynen şöyle demiştik: «Türkiye'mizde 
9 milyona yaklaşık bir vatandaş topluluğu yeni 
bir mükellefiyetle karşı karşıyadır. Millet Mec
lisi Çarşı ve ımahalle bekçileri Geçici Koımisyo-
nunun raporuna göre de yeni -bir vergiye tabi 
tutulmaktadır. Takdir ve tevzi işlemlerinin çe
şitli komisyonlar marifetiyle her sene yeniden 
yapılması vergi -matrahının ımüphöm gırakıiması 
gibi hususatm ileride 'malî -güçlüklerin, sızlan-
ımaların ve vatandaş arasında haklı şikâyetlerin 
Ikaynağı olacağı kanısmdayiz.» Cumhuriyet Se
natosu Tutanak Dergisi, 86 ncı Birleşim; Say
fa: 246 

Sayın senatörler; 
Bir sene önce yapılan tenkidin Hükümet 

gerekçesine mesnedolacak kadar acele ve şid
detle hissedilmesi .acıdır, üzücüdür. 

Bundan başka 1967 yılı bütçe müzakereleri 
sırasında konu tekrar Yüce Senatonun huzuru
na getirildiği halde tenki-dlerimize sorumlular 
tatminkâr cevap vermekten sarfınazar etmiş
lerdi. (CuîmJhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi 
28 nci Birleşim; Sayfa: 602) Her şeye rağmen, 
Hükümet, acı tatbikatı gördükten sonra, ısrar 
etmiyerek hatalı yolu tashih zımnında hu ta
dili getirdiği için teşekkür ederiz. Vatandaşın 
omuzlarmdan haksız ve ağır bir vergi kaldırıl
maktadır. Çok isabetli olmuştur. Bekçi hizmet
lerinin Devlet bütçesinden ödenmesi doğrudur, 
emniyet ve asayiş hizmetleri ancak vergi ile 
karşılanabilir, çünkü Devletin aslî vazifeleri 
cümlesindendir. 

Sayın senatörler; 
772 sayılı Kanunun geqerı seııeki müızakere-

sinde de arz etmiştim: 
«Anayasamızın 1 ücii maddesi Türk Devleti 

bir Cumhuriyettir» hükmünü getirmiştir. Hür 
dünya cumhuriyetlerinde mahallî idare muhta
riyeti demokratik hürriyetlerin tamel ilkelerin
den -sayılır, büyük bir titizlikle bu muhtariyete 
ııriüdahale eden, yeniden tanzim, görev verime 
veya görevlerini kısıtlamadan kaçınılır. Üyesi 
bulunduğumuz Avrupa Konseyi Mahallî idare
ler Konferansı aynı Konseyin İstişari Meclisine 
bağlı Mahallî idareler Komisyonu çeşitli vesi
lelerle deklârasyonlar yayınlamış ye mahallî 
idare 'muhtariyetine saygılı davranılmasını is
temiştir.» (Cumhuriyet Senatosu Tutanak Der
gisi; Birleşim 86; sayfa: 246) 

1 Bu tadil teklifi dolayısiyle eski kanaatleri
mizde ısrarlı olduğumuzu ıbir kere daha tekrar
lamakta fayda mütalâa etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Bu -tadil teklifinden bilistifade birkaç te-

menin-iımizi ilgililerin ıttılaına sunacağız : 
1. Bekçilerin Emekli Sandığına Ibağlanıması 

ve Devlet meırnuru statüsüne sokulması gerekir. 
Bu esasın getirilmemesi yanlıştır. 

I 2. Çarşı ve mahalle beycileri Kanunu tadi-
liyle şehir ve kasabalarda, belediye teşkilâtı hu-

j lunan yerlerde bekçi teşkilâtının bilcümle mas-
I rafları «ücret, ikramiye, sigorta primi, teçhizat 
I ve elbise masrafları ve saire Devlet Hazinesin-
I den, vatandaştan tahsil edilen vergilerle ödene

cek, buna mukabil köylerde köy korucusu ve 
I kır bekçileri masrafları sosyal güvenlik kural

ları dıişmda köylümüz tarafından eskisi gibi 
\ karşılanacaktır. Bu konudaki temennimiz, Hü-
I k-ümetin kanun tekniğine uygun yeni bir teklif 

getirerek, köylerde vazife gören, 'emniyet ve 
I asayiş sorumlularının masraflarını Devlet büt

çesinden ödeme şeklini ihtiyar etmesidir. An'cak 
bu noksan ikmal edildikten sonra sosyal ada-

I let kaidesi yerine getirilmiş olur. 
I Sayın senatörler; 

Tadil kanunu ile ilgili olarak iki de soru-
I ımuz var. Sayın İçişleri Bakanı-nm cevaplandır

masını rica edeceğim. 
I 1. Bu kanunla, 1967 yılı esas alındığına 

göre, yılda Devletçe yapılacak masraf tutarı 
nedir? Özel idare 'bütçeleri içişleri Bakanlığı
nın tasdikine iki ay evvel sunulduğuna göre bu 

I rakamı çıkartmak kolay olur zannediyorum. 
I 2. Bu tarihe kadar 'borcunu ödeımiye'n :mü-
I kellefler affa uğramış mıdır? 

Mâruzâtımızın (bundan ibaret 'bulunduğunu 
saygılarımızla arz ederim. Hürımetlerimle. 

I (BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

-Başkan, muhterem arkadaşlarım; Çarşı ve Ma
halle Bekçileri Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki ıbu tasarı yanlış hesaJbın Bağdat'tan 

I dönüşü anlamındadır. Meseleyi yalnız Hüküme
tin sevk ettiği tasarı veya Hükümetin icraatta 
karşılaştığı zorluklar bakımından değil, aynı 
zamanda Parlâmentodan kanunların acele çı-

I karılması halinde nasıl eksikliklerle karşılaşıl-
I dığmın da bir delil olarak müşahede ve mütalâa 
I etmek lâzım geliyor. Hakikaten çarşı ve mahalle 
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.bekçilerinin bir statüye taibi tutulması, atan
maları, disiplinleri, çalışma esaslarının kanuna 
konulması zaruretlerin icabı olarak karşımıza 
gelmiş idi. Yalnız bir taraftan bu çarşı ve ma
halle bekçilerine bir nevi polis vazifesini gör
dürürken öte yandan onların aylıklarının te
mini hususunu başka şartlara bağladığımız için 
işte karşımıza bugünkü tasarıyı sevk etmek gibi 
bir.vaziyet çıkmış bulunuyor. Vatandaşın ca
nını, malını, ırzını korumak Devletin başta ge
len vazifesidir. Devletin kendisinin gördürece
ği, üzerine düşen bu vazifeyi polisle, jandarma 
ile görüyor, ama ona yardımcı bir teşkilât ku
ruyor, Çarşı ve Mahale Bekçileri Kanununu ge
tiriyor. Fakat bunların alacakları aylıklarını, 
takdir komisyonlarının eline bırakmak sure
tiyle şehir ve kasaba halkından toplamak yo
luna gidiyor, hususi bir vaziyette. Bu hem umu
mi vergi politikası bakımından doğru değildi, 
hem Devletin iç bünyesi bakımında doğru değildi. 
Onun için bu tadil tasarısını gayet yerinde bu
luyoruz ve tatbikatta husule gelecek ağır şikâ
yetlere mahal bırakma havası doğmuş olduğu 
'bir sırada Hükümetin mesele ile hemen ilgilenip 
mevzuu Parlâmentoya getirmiş olmasından do
layı da Hükümete teşekkür ederiz. 

Yalnız bu getirilen tasarıda ela yine bir nok
sanlık var. Bu 1967 yılının masrafları İl Özel 
İdareleri Bütçesine konulmuş bulunuyordu. Şim
di onunla karşılanacak. Devlet, maliye, il özel 
idarelerine kendi bütçelerine koymuş oldukları 
nisibette para vermek suretiyle bu işi hallede
cek. Fakat gelecek yıllar için tevzi esas ve usul
leri her yıl Maliye ve İçişleri bakanlıklarınca 
müştereken tes'bit edilir, diyor. Eğer yine özel 
idareleri vasıta kılaeaksak kanaatimce bu doğ
du değildir. Bir defa halihazırdaki Mahalle ve 
Çarşı Bekçileri Kanunu meseleyi bir mahallî 
idareler meselesi halinde mütalâa edilmiyor. 
Doğrudan doğruya polisin âdeta yardımcı bir 
teşkilâtı Devletin bir teşekkülü olarak müta
lâa ediliyor. O halde bunun mahallî idarelerin 
işlerine bakan özel idare ile alâkasını devanı et
tirmenin bir mânası yoktur. Önümüzdeki sene
ler için o emrivakiyi bir tarafa atmak suretiyle 
.önümüzdeki senelerde özel idareleri işin içine 
hiç karıştırmıyacaksak, o zaman bu işe bir dü
zen vermek mümkündür. Yalnız tevziin şekli
ni Maliye ve İçişleri Bakanlığı bir arada tan
zim eder. Ama özel idarelere hic gitmeden büt

çeye para konmak suretiyle özel idareleri ka
rıştırmadan Maliye eliyle bu iş halledilir ve 
iböyle olmak lâzımgeiir. Çünkü Çarşı ve Mahal
le Bekçileri ile özel idarelerin uzaktan yakından 
bir ilgisi yoktur ve özel idareleri, bir çok yer
lerde pek çok imkânsızlıklarla karşı karşıya 
bulunan özel idareleri bir de bu işle yükümlü 
tutmak bundan dolayı bunlara külfet tahmil et
mek doğrusu yerinde birşey olmaz. Bu mesele
nin bu cihetine temas ettikten sonra sürati ica-
bettireıı bu kanunun hayırlısı ile şikâyetleri ön
leyici mahiyette milletin hizmetine vaz'edilme
si için sözlerimi burada kesiyorum. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN •— Sayın Melen. 

FEBİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarını; bir arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi daha senesi dolmadan bir kanu
nun tatbikinden sarfı nazar ediyoruz ve buna 
ait bir kanun yapıyoruz. Bekçiler Kanununun 
müzakeresi sırasında bu kürsüde birçok arka
daşlarımız konuşmuşlardı. Hemen hepsi o ka
nunu tetkik etmişti çeşitli yönlerden ve 
uygulama kabiliyeti olmadığını beyan etmişlerdi. 
Bunlar arasında ben de vardım. Çünkü durum şu 
.di: Bir vergi kanunu polise hazır! tılmıştı. İhti
sası dışında bir polis memurunun bir vergi kanu
nunu hazırlaması hakikaten mümkün olan bir şey 
değildi. Nitekim öyle bir kanun getirildi ki, hu
zurunuza ve burada maalesef diyeceğim, Yüksek 
Senatoda kelimesi kelimesine aynen kabul edil
mişti ve şu zaruret ileri sürülmüştü: Çabuk çık
ması lâzımdır, tekrar Meclise dönerse 10 gün kay
bederiz. 10 gün değil bir sene kaybettik. Kanun 
uygulanamadı. Bu bize bir şey öğretiyor. İhtisasa 
değer vermiyoruz ve bilhassa bu Hükümetin bu 
yolda verdiği çeşitli örnekler vardır. Birisi de bu 
Bekçiler Kanunudur. Arz ettiğim gibi tamamen 
malî, iktisadi yönleri olan bütçe ile ilgili, vergi 
mevzuatı prensipleri ile ilgili bir kanunu, bu mev-
zularla tamamen bigâne ve hiçbir ilgisi olmıyan 
kimselere hazırlatılıp getiriliyor ve çıkartılıyor. 
Bunun bir örneğini de biraz sonra göreceğiz, bir 
su mühendisine hazırlatılan koca bir kanun huzu
runuza gelecektir. Aynı hataları orada da göre
ceksiniz. Belki bunu da kabul edeceğiz. Ama bu 
da birkaç ay sonra veya birkaç sene sonra uygu
lama kabiliyeti olmadığı görülerek tekrar huzu
runuza gelecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümet elindeki 
büyük Devlet kadrosunu iyi çalıştıramıyor. Bunu 
çeşitli, misalleri ile görüyoruz. Faraza o kanun gel
diği zaman arz edeceğim, başka türlü heyetlerin 
hazırlaması lâzım gelen bir kanunu bir mühendi
se hazırlatırsak, onu koca Meclislerden de bilmem 
Hükümet şeyi ile geçirirsek, bu iyi bir Devlet ida
reci örneği olmaz. İşte bu Bekçiler Kanunu hâdi
sesi bunun güzel bir örneği olmuştur ve ibret ve
rici bir misal olmuştur. Bunların tekrar olmama
sını temenni ederiz. Bir Bekçiler Kanununu Tür
kiye'de hazıriıyaeak imanlar vaıdır. Ilamdol-
sun yüzlerce mütehassısımız vardır, böyle bir ka
nunu id ört başı -mâmur sekilide hazırlayıp huzuru
nuza getirecek. Bunları yapmıyoruz. Arz etti
ğim gibi uygulama kabiliyeti olmıyaıı bir kanun 
getirdik, geçirdik ve bir sene sonra da Hükümet 
huzurunuza geldi, ben bunu tatbik edemiyorum, 
bu adaletsizrniş, berbat bir şeymiş, dedi. Böyle 
bir şeyle Hükümetin nasıl huzurunuza geldiğine 
hayret ederim. 

Biz yeni bir muhalefet örneği vermek istiyo
ruz. Dilimize bal sürerek konuşuyoruz. Ama bu 
gibi, hâdiselerde biraz uyarıcı olmak bakımından 
da acı konuşursak bizi bağışlamanızı rica cdece-

Muhterem arkadaşlarım, bu huzurunuza gelen 
tasarıda bekçilerin bir bütçe hizmeti olarak kabul 
edilmiş, yani genel bütçeye dâhil bir hizmet adde
dilmiştir. Öyle anlaşılıyor, fakat biraz evvel Sa
yın Alpaslan arkadaşımızın ela ifade ettiği gibi, 
madem böyledir, ara yere özel idare bütçelerini 
niye sokuyoruz? Bunun hikmetini bendeniz kav
rayamadım. Madem ki, bir -bütçe hizmetidir ki, 
doğrusu budur; memleketin emniyet ve asayişi ile 
ilgili bir mevzudur nasıl polisin, jandarmanın gi
derini Devlet bütçesinden veriyorsak buna bağlı 
olan, bunun yardımcı teşkilâtının giderini de o 
bütçeden vermek normaldir, mâkuldür. Ama bu 
defa ara yere neden özel idare bütçesini sokuyo
ruz? Bunu hakikaten izah etmek güe bir şeydir ve 
lüzumsuzdur. Doğrudan doğruya bütçeye alırız 
ve maliye daireleri vasıtası ile bu giderleri diğer 
Devlet giderleri gibi öderiz, daha sağlam, daha 
mâkul olur ve daha mantıki olur. Bu hakikaten 
izaha muhtaç bir şeydir." Eğer bir geçici rejim ge
tiriyorsak, o vakit bunu ya Hükümet izah etme
li, bu bir geçici rejimdir, mahallî hizmet olarak 
bırakacağız ve kaynağını ileride daha âdil bir 

vergi sistemi, usulü getirerek oradan temin ede
ceğiz diyebilir, böyle bir izahı anlarım, ama bu 
takdirde o hükümlerinin burada yer alması lâ
zımdır. Bu rejimin geçici bir rejim olduğunun 
ifade edilmesi lâzımdır. Ama devamlı bir rejim 
ise, ara yere özel idarelerin konmasının hiçbir hik
meti, sebebi ve mâkul izahı yoktur. Falya t it bir 
tedbirdir. Bundan evvelki kanunda yapılan hata
lını bir diğer yoldan tekrarından başka bir şey 
değildir. Bu sebeple bu konularda Hükümetin 
izahat vermesini rica ederim ve bu vesile ile hak
sız ve tevzii bir vergi olan Bekçiler Kanunundaki 
bokei ücretlerine ait bükümlerin tatbikinden vaz
geçilmiş olmasını da şükranla karşıladığımı arz 
etmek isterim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; tetkik buyurduğu
nuz tasarı isminden de anlaşılacağı üzere 772 sa
yılı Kanunun 19 ne a maddesinde bur değişiklik 
ve 2 nci maddesinde do bir hüküm getirmekle, ev
velce kabul ettiğiniz 772 sayılı Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanununun muayyen maddelerini de 
ilga etmektedir. Yoksa bu kanunu tamamiyle 
kaldıracak mahiyette bir tasarı getirilmemiştir. 
52 yıl evvel bir nizamname ile çarşı ve mahal
lelerin emniyetini bir bekçi teşkilâtı ile koru
mak üzere ihdas edilmiş bir verginin 52 yıl son
ra, iki yıldan beri büyük tenkidlere mâruz ka
lan ve sebepsiz büyük propagandalar koparılan 
bu tasarının ikinci maddesi ile ortadan kaldırıl
masından dolayı Hükümetime huzurunuzda te
şekkürü bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, 772 sayılı Kanun ta
sarısı Yüksek Senatoda müzakere edilirken üze
rinde hakikaten çok duruldu. Sosyal adaleti te-
"\m etmenin imkânı yok, dendi. Buna muka
bil birtakım kuruluşlara vazifeler verildi. Tat
bikatında anlayış gösteren kurullar vatandaşla
rın imkânlarım düşünerek büyük nisbette mu
vaffak oldular. Ama birtakım yerlerde de bu 
kuruluşlar vazifesini bihakkın yapamayıp, va
tandaşların maddi imkânlarını tetkik etmeden 
takdirlere dayanmış olarak birtakım sızlanma
ları da yarattılar. Bu sızlanmalara sebebiyet 
veren kanunun ruhunda nıevcudolan eksiklik 
değil, o vazifeyi üzerine alan insanların blhak-
kin çalışmaimalarından doğmuştur. Aslımda ne 
yanlış bir hesap vardır; bundan dönülmüştür, 
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ne de kanunun metin olarak 772 sayılı hazırlı
ğında eksiklikler meveudolduğundan dolayı bir 
dönülme vardır. 

İkinci madde ile getirilen hükümde elbette-
ki bekçiler teşkilâtının her türlü maddi imkâ
nını karşılamak üzere bir esas konacak ve bu da 
bir mercie bağlanacaktır. İçişleri ve Maliye ba
kanlıkları bu meseleyi müşterek olarak ele al
dıklarına göre bugüne kadar bu vazifeyi vilâ
yetler dâhilinde yapan teşkilât geçen sene kabul 
ettiğiniz metinde görüldüğü üzere özel idare
ler olmuştur. Bu sebeple özel idarelerin bu se-
neki bütçelerine de ek ilâve yapılmak suretiyle 
teşkilâtın maddi imkânlarının sağlanması yolu
na gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi 
gelen tasarılar hiçbir zaman şu veya bu şekilde
ki bir memur arkadaştan, ne de bir polis memu
runun hazırladığı tasarı olarak huzurunuza gel
mez. Tasarılar hangi vekâletten gelirse gelsin, 
o vekâletin bünyesinde bulunan ihtisas sahiple
rinin elinde hazırlanır, Bakanlar Kurulundan 
geçer, Hükümet tekabbül ederek huzurunuza ge
lir. Burada 772 sayılı Kanun tasarısının bir 
polis memuru tarafından hazırlandığını söyle
menin zait olduğu kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Batur buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, geçen defa Çarşı ve Mahalle Bek
çileri Kanunu müzakere edilirken noktai naza
rımızı arz etmiştik. Ve aynen demiştik ki, bu 
halktan alınacak paralar bir salmadır. Hattâ 
daha ileri giderek söyledik, haraçtır, dedik. Ya-
ftıi şöyle ifade ettim; Orduyu Hümayun Bel-
gnad'a girdi sal haracı. Demek iki, Fehmi Alpas
lan arkadaşım gayet ıgüzel ifade ettiler; yanlış 
hesap muayyen bir şehirden geri döner. Ne
reye geldi? Ankara'ya geldi. Çok iyi, öyle söy
lüyor arkadaşlarım. Ama bendeniz bu Bekçiler 
Kanununa bir türlü aklım ermiyor. Bu iptidai 
teşkilât, ilâniyle devam edecek midir? Yani 
Devletin bir vazifesi var; emniyet vazifesi, asa
yiş vazifesi. E! Devlet bunu ne ile yapar? Mahalle 
bekçileriyle mi yapar, kır bekçileriyle mi yapar? 
Modern devlette anlayış bu mudur? İktidara da 
soruyorum, muhalefete de soruyorum. Jandarma 
devletinin vazifesi tmi emniyet ve asayiş? Var 
bir yerde bu, zannediyorum ki, Secuority teş

kilâtı diye, yani güven teşkilâtı, gözeü teşkilâtı 
İsviçre'de vardır. Demek ki, biz vatandaşın ina
lını, canını hiçbir vasfı olmıyam yâlnız kanun» 
larla alınacak paraları, kadroları tâyin ve tesbit 
edilmiş bir teşkilâta bırakıyoruz. Evvelâ imal 
emniyetini bırakıyor oldu mu arkadaşlar? Hani 
Anayasanın hükmü? Anayasa teminat altına alı
yor, mal emniyetini, can (emniyetini. Modern 
devlette, modern Anayasa bunu kiminle alıyor? 
Modern zabıta kuvvetleriyle alıyor. Dahiliye Ve
kili, Emniyet Genel Müdürü olsaydı soracaktım. 
Hani siz bize mütemadiyen modern zabıta, mo
dern devlet, diye kadroları alıp 'getiriyorsunuz. 
O modern zabıta içinde bu mahalle bekçilerinin 
yeri var mı diye soruyorum. Cevap verebilir mi 
Hükümet? Modern zabıta içinde cevap veremez. 
Vermesine imkân yoik. Bu bittabi geçen defa 
saüma nevinden bir hareket başlarken, kadroları 
da şişirdiler. Yani ben (tasvibetmiyorum temelini. 
Temelini modem zabıta olarak telâkki ediyorum; 
mal emniyetini, can emniyetini (müterakki ve me
deni memleketlerde devletin 'zabıtası korur, zabıta 
konur, bunun dışında koruyacak insan. yok. Kad
rolar ida burada. Şimdi "bir ytülk d̂iaiha gelecek. 
E! Peki bu kasabalarda oturan dokuz milyon, 
on milyon nüfus vardır. Peki onları düşünmü
yor mu devlet idaresi, hükümet idaresi? Niye 
köylerin, bekçilerini köylüler salmalardan ödiye-
eek, var mı bir irtibat kanunun arasında? Em
niyet ve asayişle bu kanun arasında bir irtibat 
var mı arkadaşlar? Var, diydbilir mi hükümet 
çıkıp ta.-. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Belki di
yebilir. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Cevaba, tabiî 
bibtabi, alel cevap. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Cevabı vardır sen konnış. 

-SUPHİ BATUR (Devamla) — Şimdi anla
şılıyor ki, Devlet emniyet ve asayişi bu teşki
lâta korutmaktan ziyade bir ıgozetme teşkilâ
tı vücuda getiriyor; gözetliyecek yani orasını 
burasını. Dükkân gözetecek, birahaneye gö-
zetlece'k, meyhaneyi gözetilecek, ve saireyi gö-
zdtecek. Var. Beyoğlu'n'da çıkitı diki taıne, 
Hürriyet Gazetesi manşet att ı ; ikiiı tane 
bekçi ahlâk zabıtası şefine yer gösteriyor, gö
zettiği yerlerden. Ben burayı da gözetliyo
rum, diyor. Ama Devlet teşkilâtında, modern 
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zabıtada bu yok, arkadaşlar. Ben şimdiye 
kadar hiçbir polisin bakkal dükkânını, mey
haneyi gözettiğine dari "gazetelerde bir şey 
okumadım. Demek ki, olmuyor bu teşkilât ile. 
Bu iptidai teşkilât ile "olmuyor. Bittabi Sa
yın Maliye Bakanı Beyefendi teşrif buyur
muşlar, o bize para hakkında malûmat ve
recekler, ama kanunun esası hakkında, te
meli hakkında bizi tenvir edecek her halde İç
işleri! Bakanı olmalıdır, İçişleri Bakanı da 
yoktur. Emniyet Genel Müdürü? O da yoktur. 
Bu kanun niçin gelmiş Bir tazyik görmüş, 
dışardan. Kanunun para maddesi tazyik gör
müş dışardan. O para maddesi buraya gel
miş. Ama aslında artık modern Devlette bekçi 
teşkilâtına lüzum yoktur, olmamalıdır. Ucu
za! arkadaşımın dediğ'iı gibi, bu kanun üze
rinden 50 sene geçmiş, padişahlık devrinde ih
das edilmiş. Festen şapkaya çıkmışız. Hiç 
olmazsa 'artık bırakalım bu bekçi şeyini, bek
çiden çıkalım modern zabıtaya. Ancak kanaati
me göre modern dünyada, medeni, müterakki 
dünyada vatandaşın mal, can, emniyet ve 
asayişi ancak modern zabıta ile korunabi
lir. Bekçi teşkilâtı ile banun önlendiği, ko
runduğu veya mâni tedbirler alındığı görül
müş değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlar, mevzuun müzake
resinin başka istikamette cereyan ettiği ka
naatindeyim. Bu kanun bizim bekçilik mües
sesesini kaldıran, yeni nizam getiren bir ka
nun değildir. Geçen sene çarşı ve mahalle 
bekçileri hakkındaki, Yüksek Heyetinizin çı
kardığı, kanunun malî hükümlerini düzelten 
bir kanun Salma salınmış, adaletsiz olmuş; 
sızlanmalar 'başlamış. Sırf bu kanunun kökü, 
ruhu, baki kalmakla beraber bu salmayı tas-
hÜh eden ve Hükümet tarafından şu paranın 
ödenmesini tekeffül eden bir kanun. Şimdi, o 
kanun çok hatalı çıkmıştı, bugün tashih 
edildiği gibi bâzı mütalâalar var. Arkadaş
lar kanun o zaman elden gelen gayret gös
terilmek suretiyle çıkmıştı. Hükümet gerekli 
hazırlığı yapıp gelmişti. Ne oldu? Bu kabil, 
tatbikatı hatalı yöne giden, kanunlar yok 
mu? Var. Eski iktidarlar bu hatalı kanu
nun tatbikinde direniyordu. Hükümetin yap

tığı, bu hatayı görür görmez, hatadan dön
mek fazilettir, demiş ve bunun malî hüküm
lerini tashih etmek istemiş. O zaman gelen, 
bugün tatbikatta rasladığımız güçlükler ne 
idi? Bu mahallî bir idaredir; çarşı ve ma
halle bekçileri mahallî idarenin memurlarıdır. 
Dendi ki, salınacak parayı, ilk defa kad
royu, vilâyet mahallinde, kaza'lar ;da ine ka
dar 'bekçi İstihdam edilecekse bunu meclisi 
umumiler tesbit etsin, dendi. Etti. 

Bunların maaşları ne olsun, meclisi umu
miler tesbit etsin. Her kazada toplanacak 
parayı kanunun gösterdiği takdir komis
yonları 'takdir edecek, dendi. Takdir eder
ken, bizim hakikaten Anayasanın ruhuna 
uygun olarak koyduğumuz hüküm işlemedi, ar
kadaşlar. Bugün şikâyet mevzuu bu oldu. Ne 
dedik o zaman? Anayasa diyor ki, dedik, ne di
yor? «Herkes gücüne göre vergi verir, herkes 
çekeceği kadar yük çöker.» Binaenaleyh, bekçi 
paralarında da herkes malî kudreti ile mütena-
sibolarak bir para vermelidir, bunu Anayasanın 
ruhuna uygun gördük. Bunlar takdir komisyo
nuna gitti. Takdir komisyonları şu ileri hükmü 
tatbik ederek halkın sızlanmasına sebeboldu. 
Malî kudreti iyi olana üçyüz lira dedi, beşyüz 
lira dedi, çarşılarda, gayrimenkullerde vaziyeti 
iyi olanlara on lira dedi, diğer falkir fukarayı bu
nun dışında tuttu. Şu takdirler yapılırken hata 
oldu, sızlanma da burada oldu. Vaktiyle 50 ku
ruş, 25 kuruş vermeye alışmış olan halkımız, 
birdenbire iÇarşüar için 100, 200, 300 lira gibi bü
yük paralarla karşılaştığı için bir reaksiyon ya
rattı. 

Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum; geçen se
ne huzurunuza gelmiş olan kanun mütehassıs 
elemanlarca hazırlanmış bir kanundu. Meclis
lerden geçmek suretiyle arkadaşlarımız tecrübe
lerini bu kanuna kattılar. Bu kanunda herkesin 
kudretine göre bir salmayı ödemesi, bir vergi 
değil buna bir salma demek mümkün, bunu 
ödemesinde alışılan hallerden ayrı bir hal teza
hür ettiği için bu benimsenmedi, şikâyetler baş
ladı, pek çok kanunlarda bu kabîl sızlanmalar 
olduğu halde, bâzı iktidarlar bunu sonuna ka
dar tatbik etmeye ve alışırlar diye o kanunu yü
rütmeye devam etti. Halbuki Hükümetiniz, ba
len işbaşında bulunan Hükümetiniz, hatayı gö
rür görmez sızlanma vardır dedi, mevzuu geri 
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aldı, kanunun esasını değiştirmedi, tadil, sırf 
paraların ödenmesiyle ilgili kısmıdır. Hazine 
bu parayı özel idareye ödeyecektir. Halktan sal
ma suretiyle para almmıyacaktır. Fakat çı
karttığımız o kanun diğer hükümleriyle mer'î 
olarak kalacaktır. Bunu tashih etmek isterim; 
o zaman da .elden gelen çaba sarf edilmiştir. Bü
tün arkadaşlarımız kıymetli fikirlerini 'eklemiş
lerdir. Kanun bir şekil almıştır. Fakat herke
sin kendi kudretine göre bekçi parası ödemesi, 
kısmi tatbikatta menfi neticeler vermiştir. Şi
kâyetler başlamıştır. Sırf bu malî hükmünü 
tashih etmek üzere bu kanun huzurunuza gel
miştir. 

Şimdi, yine kadrolar şişirildi, deniyor. Ar
kadaşlar, bu kadroları şişiren Hükümet değil
dir. Yani Merkezi Hükümetin teşkilâtla alâkası 
yoktur. Bunun diğer kanun müzakere edilirken 
birinci ve 17 nci maddelerinde kadroları tesbit 
eden meclisi umumilerdir. Ne kadar bekçi istih
dam edeceğini tesbit ediyor. 

Yalnız, bu münasebetle arkadaşlarımızın pek 
haklı olarak temas ettikleri noktaya ben de te
mas etmek isterim. Devletin emniyetini tekeffül 
eden, ırz, can, mal emniyetine kefalet eden Dev
let bu yardımcı teşkilâtın parasını da kendisi 
ödediğine göre kendi bünyesi içerisinde zabıta
nın anaesaslarına uygun bir hale getirmelidir. 
Bu muvakkat bir tedbirdir, âcil bir tedbirdir. 
Madem ki, Devlet bu parayı ödemeyi tekeffül et
miştir, onu Devlet zabıtasına muvazi bir hale 
mutlaka getirmelidir. 

İkincisi; hakikaten arkadaşlarımızın temas et
tiği hal çok doğrudur. Kasabada, şehirde otu
ran, bu kabil mahallî korunma için bir para 
vermiyecektir, köydekiler ödiyecektir. Aksine bir 
halin kabulü akla yakındır. Malî vaziyeti daha za
yıf olanlar ödememeli, şehirdekiler ödemeli. Bu
gün bu tatbikat tersine dönüj'or ve Anayasanın 
ruhuna da aykırı oluyor. Herkes Devlet hizmeti
ne, Devlet yüküne malî kudreti nisbetinde iştirak 
edecektir, hükmü burada aykırı kalıyor. Onun da 
bu âcil tedbirleri isabetlidir, doğrudur. Sızlamtıyı 
önlemek için gelmiştir. Köy bekçilerinin durumu 
da ıslah edilmelidir, bir şekle konulmalıdır ve pa
rası De\Tlet tarafından ödenen mahalle bekçileri 
de Devletin emniyet nizamı içerisinde yer almalı
dır, saıygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bendeniz 1966 nın 
7 aylık, 1967 inin de 12 aylık bekçi parasını öde
dim, makbuzunu da getirdim. Şimdi arkadaşlar 
bu 'kanun benden evve'l söz alan muh'tertem hatip
lerin de bahsettikleri gilbi, şehir halkı üzerinden 
bekçi parası külfetini kaldıran ve bunu idarei hu
susiye bütçesine intikal ettiren bir kanundur. Ana
yasa bakımından pek güzel bahsettiler, memleket
te külfet dağılımında eşitsizlik getiren bir kanun 
olacaktır. Geçen günü Silâhlı Kuvvetler Personel 
Kanunu münasebetiyle de arz ettim. Memleketim 
bu gilbi kanunlarını önce Danıştaydan geçirmekte 
fayda vardır. Türkiye'de ilk defa bekçi işini tan
zim eden nizamnameyi Danıştay yapmıştır. On
dan sonra Meşrutiyette bir Kanunu muvakkatle 
bekçi paraları işine ilişilmiştir ve vazife bakımın
dan da polise daha çok bağlandırılarak merkezi-
1 estirilmiştir. Ondan sonra da, gerek bekçinin is
tihdam şekli gerekse ücretlerinin tevzii bir vergi 
halinde mahalle halkına yüklenme şekli daima 
şikâyeti, sızlanmayı davet etmiştir. Şimdi bugün 
için de bir şikâyet kapısını güya kapatmak mahi-
vetinde böyle bir ek madde getirilmektedir. Mec
lis kabul etmiştir, Hükümet şimdi bunu geri ala
maz. Dayandığı büyük bir çoğunluk elbet bu ka
nunu kabul edecek, geçirecektir. Kendi Hüküme
tinin teklifidir. Fakat hiç olmazsa arkadaşlar en 
çok dikkati celbeden bir nokta var. O noktayı tas
vibinize arz etmek isterim. Hiç olmazsa biz alış
mışız ya, çarşı ve mahalle bekçileri diye, hiç ol
mazsa çarşı bekçilerinin parasını Devlete, idarei 
hususiyeye yüklemiyelinı. Çarşının kapısı var, 
bacası var, girilen, çıkılan yeri var. Birçok vilâ
yetlerde hal bekçilerini dahi; belediyenin bir ser
visi bu, bir müessese bu, bunun bekçisinin para
sını dahi tıpkı çarşı ve mahalle bekçilerine uy
durmuşlar. Bunu istisna edelim, bunu idarcıi hu
susiye bütçesinden vermiyelim. Bu bakımdan ek 
maddedeki 1 nci ve 2 nci fıkralar da dâhi var, 
(çarşı ve) kelimelerinin tayymı arz ediyorum. 
İltifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, 772 sayılı 
Çarşı ve mahalle bekçileri Kanunu geçen sene hu
zurunuzdan geçip kanunlaşırken bu bapta şimdi 
beyan ettikleri gibi değerli muhalif ve bâzı bağım
sız arkadaşlarımız fikir beyan etmedi. Bu kanun 
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her kanun gibi de süratli çıkma esprisi altında 
çıkmadı. Hemen ilâve edeyim ki, Adalet Partisi 
Grupundan Saym İstanbul Senatörü Erdoğan 
Adalı ve bendeniz, zabıtlarda vardır; bu kanunun 
o günkü düşüncemizle çılkmasma muarız kaldık 
ve bu bir hizmettir, vatandaşın emniyetimi koru
masını gerektiren bir hizmettir. Anayasa gereğin
ce Devlet bunu yapmakla mükelleftir. Binaena
leyh; bu kanun geçmiş eski bekçi ismimi kaldırı
larak bir polis görevlisi bir sınıf ve Devletin umu
mi bütçesinden verilerek artık bu iptidaî teşkilâ
ta son verilmelidir, dedik. 

Malumlarınızdır ki 1330 sayılı Çarşı ve Mahal-
lât Bekçileri Kanunu 26 . 10 . 1965 tarihinde 
Anayasa Mahkemesince yürürlükten kaldırılmış
tır. Yine o günkü konuşmalarda muhtelif hatip 
arkadaşlarımız Hükümet ve komisyon izah bu
yurdular ki, bekçilere ödenek verilemediğinden 
müşteki idiler ve bankalardan borç almak duru
muna düşüldü ve bankalardan borç alamıyacak 
hale gelindi. Binaenaleyh o günkü şartlar dâhi
linde bu kanunun süratle, özellikle çıkması ge
rekiyordu bu izah ve gerekçe Yüce Senatoca ve 
Millet Meclisince kabul edilerek bu kanun acele 
yürürlüğe girdi, yoksa Senatodan ve Meclisten 
kanunlar tetkik edilmeden çıktığı düşüncesi yer
sizdir Yine malûmlarıdır ki, hu kanun Anayasa 
Mahkemesince kaldırıldıktan sonra altı ay içeri
sinde yani 26 Nisan 1966 da hükümden de kalkı
yordu. Binaenaleyh; bir şey yapmak lâzımdı. 
îşte kanun hazırlanmış kanun gelmiş geri dönme
mesi ve Hükümetin müşkül durumda kalmaması, 
vatandaşın asayişini temin ve o gün büyük bir 
sınıfı teşkil eden, iki, üç ay maaş ailamıyan bek
çi vatandaşlarımıza yardım esbabı mueibesi ile 
bu kanun o gün bu şekilde kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh; bu da bir realite idi ve o gün yapıl
ması gereken bir düşünce idi. Bu kanun böyle 
çıktı. Tatbikatta görüldü ki, gerek Hükümet ge
rek her bir Parlâmento üyesi arkadaş; muhalif, 
muvafık, bağımsız kim olursa olsun, arz etmek 
isterim ki; bu kanun tatbikatta 'aksaklıklara se-
beboldu ve iyi netice vermedi Bugün huzuru
nuza da tâdil için, değiştirilmek için gelmiştir. 
Binaenaleyh Ihımda Hükümeti takdir etmek ve 
bunu süratle daha fazla aksaklıklara meydan 
vermeden getirmesi bakımından Hükümete te
şekkür etmeye de borçlu olduğumuz kanaatinde
yim. Bu bakımdan kanun yerindedir ve Yüce 
Heyetinizin tasvibi ile üınidediyoruz ki kanunla

şacaktır. Yalnız bâzı arkadaşlarımızın dileklerin
de ve temennilerinde olduğu gibi bu hususta da 
bir adaletsizlik görünmektedir. Yine pek çok ar
kadaşımın ifade ettiği gibi, şehirleri Devlet em
niyeti koruyacak köylerde parayı köylü vatan
daşlar verecek. Hükümet Senatonun bu temenni
lerini de mutlaka nazarı it ibare alacaktır ve 
muhtarın emrinde bulunan bir bekçinin ne gibi 
malî ve ne gibi hukukî esaslara bağlanması ge
rektiğini düşünerek ona göre hazırlayıp bir ka
nun getireceğinden de gelecekte emin olmakta 
bulunmaktayız ve bunu bekleriz. Şimdi burada 
herhalde yapacağımız bir şey yoktur. Takdir bu-
yurulur ki, seçimle gelen muhtarın emrinde, 
köylerde âdet olduğu üzere nasıl bekçi ve koru
yucu veyahut ona muvazi olarak; çok hocaları
mızı dahi kadrolayamadık, camilerimizde hâlâ 
hocanın hakkını köylü öder. O halde bu bekçi
leri de şimdilik bu kanuna birse;/ ilâve etmeden 
çıkarmak zorundayız, 'delecekte Hükümetin mut
laka bunu hukuki bir yola malî portelerini do 
düşünerek getireceğinden eminiz. Ve o zaman ela 
köy beke'leri de bir statüye bağlanacaktır, bu 
kanaat ve inanç içindeyiz. Binaenaleyh bu kanu
nun getirilmesiyle Hükümete ve getirenlere te-
şekkürlerimİzi ifade eder hepinizi hürmetle Ke
lâmlarım. 

BAŞKAN -—• Kanun tasarısının tümü üzc-
rbile başka süz isteyen... Buyurunuz 'Saym Gün-
d'oğıasn. 

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarını, Sayın Ahmet Nıısret Tu
na mm, bu kürsüden 'müzakereler başka yoka 
soviköcliliyoT, şeklinde beyanımdan sonra söz al
mayı ve bilhassa Saym Kmaytürk'ü dinledik
ten sonra söz all'mayı, bir vazife saydam. Sımı
şımı parti iadına arz etmek isterim ki, bu Bekçi 
Kanununun şiimda düzeltillmek istenen »ekli 
ile Parlâmentodan geçmesini isteyen C. H. P. 
lii bir milletvekili arkadaşıımızdır ve 'bu arkaldaş 
üç <defia; 1965 seçilm öncesi, 1965 iden sonrası 
1966 da üç defa mahalle bekçilerinin aylıkları -
nm Hazinece ödenmesi hususunda ve onların 
mamur sayılması hususunun kainim halline geti
rilmesini istemiş bir kimsedir. Ama, !her defa
sında bu teklifler, özür dilerim, çoğunduk par
tisi ta.riafin.dan ikâi>e alınmamış, nihayet ••"i'kâvcl!;-
ler ayuka çıktıktan sonra, Saym Fehmi Alpars
lan'ın dediğ'i gibi, yanlış yollda olduğumu anlı-
yan çoğunluk partisi ve Hükümeti biraz evvel 
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söylediğim C. H. P. li ımilletvekili arkadaşımı
zın teklifine uygun bir 'kanunla huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. Bunu hem bu arkadaşın hak
kını teslim etmek için, hem fde m-ese'leyi sanki 
bizi bir ucundan tutmuy onmuşum gibi göster
melerine mani olmak için arz etmiş bulunuyo
rum. Eğer dikkatle tetkik buyurursanız teklif
ler, 1965 de seçimden evvel, 1965 seçimden son
ra ve 1966 da üç defa İstanbul MiBetvelküli Ke
sit Ülker arkadaşımız tarafından yapılan tek
lifle aynı mahiyette getirilmiştir bu 'kanun. Ama 
maalesef o zaıman derdimizi anlamamışlardır, 
şiimdi biz de derdimizi anlattığımızldan dolayı 
memnunuz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanununun 19 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensup
larına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. 
Şu kadar ki. il polis divanlarının bekçiler hak
kında verdikleri kararlar valinin tasdiki ile ke-
sinleşir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, takririm vardı. 

BAŞKAN — Hayır, sizinki ek madde üzerin
de, 2 nci madde üzerindedir. Sayın Eyidoğan, 
biliyorum, sırası gelince derhal muameleye ko
yacağım. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Soru
larımıza da Hükümet cevap vermedi. 

BAŞKAN — O ayrı mesele. Ama takrirleri
niz sırası gelince oylanacak. 

Madde 2. — Aynı kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

Ek madde — Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Teşkilâtının personel, yönetim ve hizmet mas
rafları ile araç, gereç, kurs ve diğer her türlü 
masrafları ve yönetmelikle tesbit olunan giyecek, 
silâh ve teçhizat masrafları Devletçe, il özel 

idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu maksatla 
konulmuş bulunan ödenekler toplamım geçme
mek üzere, ile özel idarelerine ödenir. 

Ancak, yeni kurulacak belediyelerle, teşekkül 
edecek çarşı ve mahalleler için masrafa yapıla
cak ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları için 
her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzi esas ve 
usulleri her yıl İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 3 önerge 
vardır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalı buyurunuz. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; kanunun bu şe
kilde hazırlanmasında elbette biraz evvel konu
şan Sayın Kmaytürk arkadaşımızın da belirttiği 
gibi bendeniz şahsan memnunum. Çünkü, ev
velce hazırlanan kanunun yürümiyeceğini bura
da defaatle ifade etmiştik. Neyse, akıl için 
tarik birdir. G-eç de olsa akıl yoluna gelinmiş 
oluyor. 

Benim bu madde üzerinde durduğum nokta 
şu muhterem arkadaşlarım. Üzerinde evvelce 
değişiklik yapılmış olan kanunun bir an evvel 
çıkarılması için Hükümetin esbabı mueibesi, 
mevcut bekçilerin maaşlarını ödiyemiyoruz, eğer 
bu kanun daha gecikirse bu mevcut bekçilerin 
malî müzayakaları artar, bankalardan borç alın
mıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Binaenaleyh 
malî cephesiyle mevcut bekçileri ayakta tut
mak, o zaman birinci plânda gelen bir durum 
idi. Fakat o günle bugün arasında bir değişiklik 
var. Ben biraz evvel Hükümet yetkililerine 
sordum. Şimdi bu donmuş kadronun maaşlarını 
Devletin sırtına yüklüyoruz, muhterem arka
daşlarım. Yalnız bu kanunun şu kısa zaman, 
bir senelik tatbikatı zarfında aradan büyük me
safe, köprünün altından sular geçti, tâbiri ha
kikaten gerçek, bekçi paraları mahallen evvelâ 
cibayet edildi ve bu cibayete uygun şekilde bekçi 
tâyin edildi. Yani evvelâ elbise dikildi, o elbi
seye göre adam tâyin edildi. Yoksa o mahal
lenin, o kazanın 70 bekçiye ihtiyacı var, bu 70 
bekçinin parasını taksim edelim de o şekilde ya
palım değil. Evvelâ cibayet yapıldı, toplanan 
paralara uygun şekilde bekçi tâyin edildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bunun neticesi 
olarak da bekçi kadroları lüzumundan fazla şi-
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şirildi, artırıldı. Yani bugün dondurduğumuz 
kadrolar ihtiyacımız olan kadrolar değildir. O 
zaman malî külfet bakımından Devlete yük ol
masın, o kanun bir an evvel çıkarılsın, denmişti. 
Devlete yüklediğimiz külfet hakiki ihtiyacın kar
şılığı değildir. Eskiden 7 - 8 tane bekçi çalıştı
rılan mahallede bugün 15 - 20 tane bekçi var. 
Çünkü fazla para toplandı, 300 liraya kadar 
biliyorsunuz tavanı vardı. 200 lira, 250 lira, 
300 lira. Meselâ benim kendi kazamda o za
man da söylediğimiz gibi, malî durumu nazarı 
itibara alınarak cibayet yapılıyordu. Hali vakti 
yerinde vatandaşlar vardır diye âdeta beş ka
zaya, altı kazaya hizmet verebilecek adedde bek
çi kadrosu getirilmiş bulunmaktadır. İhtiyacın 
katbekat üzerinde bekçi tâyin edilmiş durumda
dır. Şimdi biz bunları olduğu gibi Devletin sır
tına yüklersek çok şey olur, yani Devlete yazık 
etmiş oluruz. Bu kadar bekçiye lüzum yoktur. 
Bu noktada mutlaka Hükümetin görüşünün öğ
renilmesi lâzım ve mevcut kadroyu dondurmak 
suretiyle Devletin sırtına vermemizde hiçbir fay
da yoktur, bilâkis lüzumsuz masraf kapısı açıl
maktadır. Çünkü bugün mevcut bekçi kadroları 
ihtiyacın en az % 50 hattâ % 100 - 300 fazladır. 
Bu bakımdan maddenin olduğu gibi çıkmasında 
mahzur vardır. Maddede zaten mevcut kadro
lar göz önüne alınacaktır, bir hüküm olmadı gı
na göre, yeniden ihtiyaçlar göz önünde tutul
mak suretiyle bu kadroların o şekilde Devlete 
devredilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar ; Bekçiler Kanunu nasıl ciddî bir tetkike 
dayanmadan hazırlanmış ve huzurunuzdan öy
le geçmişse, bu kanunun uygulanmasından do
ğan feryadı önlemek üzere bugün getirilen mad
deler de aynı şekilde fazla üzerinde durulmadan 
gelişi güzel diyebileceğim bir iki maddecik için
de kanunlaştırılmak istenmektedir. Bir defa bu 
hükümler muvakkat bir vaziyeti mi tanzim edi
yor, yoksa devamlı olarak tatbik edilecek hü
kümler mahiyetinde, esaslar mahiyetinde midir? 
Buna doğrusu ben teşhis koyamadım. Ben bi
raz evvel konuşmamda bu sebeple Hükümetten 
izahat istedim, fakat nedense Hükümet bu mev
zularda konuşmaktan içtinabetmektedir. Maliye 
Bakanı da gelmişti, gitti, Sayın bir Bakan da 

var, ümudederim ki, belki bu müdahale üzerine 
bizi tenvir etmek lııtfunda bulunurlar. Bu mad
de bir defa takdir bakımından hakikaten değer 
taşımıyan diyeceğim bir madde halinde gel
miştir. Yani muvakkat hüküm, 1967 yılında tat
bik edilecek, hüküm maddenin başına alınmış, 
esas hüküm ise sonunda bir (b) fıkrası ile eklen
miştir. Halbuki esas tatbik edilecek olan hüküm 
bu sondaki hükümdür. «Bekçi teşkilâtı mas
rafları için her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzi 
esas ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye bakan
lıklarınca müştereken tesbit edilir.» Bundan 
anlaşıldığı üzere, her yıl bütçeye bir tahsisat ko
yacağız, bunu özel idarelere vereceğiz ve bunun 
tevzi usullerini de her yıl bir defaya mahsus ela 
değil, nedense, her yıl Maliye Bakanı ve İçişleri 
Bakanı bir araya gelecek, yeni bir esas tanzim 
edilecek ve ona göre tevzi edilecek. Neden her 
yıl, o belli değil. Demek ki, sabit bir esas tc-s-
bitine imkân yok. Vaziyete göve her yıl değişe
cek. Sonra neden bu hüküm buraya konuyor, 
baş tarafa konmuyor? Yani esas tatbik edile
cek hüküm budur. Baş tarafa konan hüküm 
ise; 19G7 yılı zarfında uygulanacak bir hüküm
dür. Burada da yine hayretimi mucip bir nokta 
var. 1967 özel idare bütçeleri tanzim edileli beş 
ayı bulmaktadır. Beş ay evvel tanzim edilmiş
tir, beş aydan beri uygulanmaktadır. Binaena
leyh bu müddet zarfında Hükümet bu bütçele
re konmuş olan tahsisat miktarını sorarak öğre
nebilirdi ve buraya huzurunuza getirilen ka
nunda bu miktarı zikredebilirdi. Çünkü büt
çeye bir tahsisat koyacaksınız, miktarı yok. Mik
tar olarak şunu söyliyebilirsiniz; özel idareler 
bütçesine konmuş olan tahsisatı geçmemek üze
re bir tahsisat. Bunun mânasını aulıyamadım. 
Hükümet pekâlâ bu miktarı tesbit eder. Acaba 
bu miktar çok fahiş bir miktar mıdır? Hükü
met bunu Meclisten gizlemek, göstermemek mi 
istiyor ki, bu miktarı bu maddeye koymadan 
getirmiştir. Bu miktarı göstermekte müsiklât 
yok, 67 ilimiz var, beş gün zarfında telle bu 
malûmatı istersiniz, her ilden bir kalemde ek 
bütçeye bekçiler için ne kadar ödenek konmuş
tur, bunun miktarını bildirin, dersiniz. Bu mik
tarı alırsınız, bütçenize, Devlet bütçesine kona
cak rakamı tesbit edersiniz ve Meclisin huzu
runa bu rakamla gelmiş olursunuz. Böyle bir 
rakam ela yok. Şimdi biz bu iş için 1967 de ne 
tahsisat veriyoruz bunu Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi gözü kapalı olarak kabul etmektedir, 
gözü kapalı olarak bir tahsisat vermektedir, Hü
kümetin takdirine bırakmaktadır. Hakikaten bu 
da alıştığımız usullere uygun düşmiyen bir usul
dür. Yanlıştır, doğru değildir ve Büyük Millet 
Meclisine pek saygılı bir hal değildir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde üç önerge 
vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ek maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederim. «Bu kanunun meriyetine 
kadar tahakkuketmiş paralar tahsil edilir» 

Kayseri 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Ek maddenin birinci ve ikinci fıkralarından 

(Çarşı ve) kelimelerinin çıkarılmasını arz ve 
teklif eylerim. Saygılarımla. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu

nunda değişiklik j^apılmasına dair kanun tasarı
sının madde 2 nin ek maddesinin 1 nci fıkrasın
daki «il özel idarelerine» ibaresinin kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mukadder Öztekin 

BAŞKAN — 3 önerge de okunmuştur. Aykı-
•rılık sırası ile bu önergeleri ayrı ayrı oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sayın Kalpakhoğlu, 2 nci maddenin sonuna ; 
«İşbu kanunun meriyetine kadar tahakkuk et
miş paralar tahsil edilir» hükmünün ek madde
ye eklenmesini istemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Genel Kurulun 
takdirine bırakıyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, takririmi kısaca izah edeyim. 

BAŞKAN — Lüzum yok gayet açık, izaha 
muhtaç değil. 

Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI HÜ

SAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Milletve
kili) — Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın 
Kalpaklıoğlu'nun önergesinin yani ek 2 nci mad
denin ek maddesinin sonuna «İşbu kanunun me
riyetine kadar tahakkuk etmiş paralar tahsil 
edilir» fıkrasının eklenmesini istemektedir. Dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum, dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Eyidoğan, ek maddenin 1 nci ve 2 nci 
fıkralarından (çarşı ve) kelimelerinin çıkarıl
masını istemektedir. 

Hükümet katılmıyor, 
Komisyon 1 

KOMİSYON ADINA ÖMER LÜTFİ BOZ
CALI (İzmir) — Efendim, diğer kanunda ma
halle ve çarşı diye serahat var. Bu kanunun 
tadilidir, orada var. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Öztekin, («İl özel idarelerine») kelime
lerinin çıkarılmasını istemektedir. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alnımasını kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bu arada 
yeni bir önerge gelmiştir, bu kanunun yayımı ta
rihinde tahakkuk etmiş bekçi paraları tahsil 
edilir, diye. Sayın Adalı önergeniz Kalpaklı
oğlu'nun önergesinin aynıdır, reddedilmiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — İzah ede. 
yim. 

BAŞKAN — İzaha lüzum yoktur, oylama sı
rasında aynı mahiyetteki önerge reddedilmiştir. 
Bu sebeple oylamaya girmiyeceğim. Yani, öner
geniz her hangi bir işleme tabi tutulmıyacaktır. 

İkinci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan bir önerge vardır. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, bu önerge ikinci madde ile ilgilidir, «il 
özel idarelerine» tâbiri kaldırılmadığına göre 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz ediyo-
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ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye ' 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyh
te söz istiyen?.. Yok. Tümü açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Acık oya arz edilecektir, de
dim, bitti artık efendim, oylamaya geçildi, me
sele bitmiştir. 

4. — Kankınma plânının uygulanması esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu, (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) (1) 

BAŞKAN —• Bu raporun tümü üzerinde gö
rüşmeler sırasında Sayın Gündoğan C. H. P. adı
na söz almış ve konuşmaya başlamıştı. Konuş
maya devam etmek üzere Sayın Gündoğan bu
yurun. 

Diğer söz alanları okutuyorum. Sayın Eyido-
ğan, Sayın Ataklı, Sayın Koç.aş, Saym Tevet-
oğlu, Sayın Alpaslan, Saym Erdoğan, Sa
yın Altan, Sayın Karaöz, Sayın İsmen, Sayın 
Melen, Sayın Özgür, Sayın Atalay, Saym, Yıl
dız, Sayın Bozcalı. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlamadan 
evvel bir 'hususun tescilini zorunlu gördüğü
mü ifade etmek isterim. Ne şu anda ne bu cel
senin açılışında Yüce Senatonun ekseriyet için
de bulunmadığını zan ve taıhmin ediyorum. 
Ama, bu kanun üzerinde birinci 'günü söze baş
ladığım zaman da ifade ettiğim gibi, Temmuz 
•ayında meclislerimizi süratle kanun yapmaya 

(1) 988 S. Sayılı basmayazı 21 . 7 . 1967 ta 
riMi 92 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

sevk eden bir illet, bir hastalık kapsıyor ve 
biz de çoğunluk var, yok demeden en mühim 
kanunları bu ehemmiyetli unsurdan mahrum 
olarak yani, çoğunluğun huzurunda konuşma
dan, hattâ oylamadan çıkarmak gibi bir duru
ma düşüyoruz. Bunu tarih önünde söylemekle 
evvelâ vicdanımın sesini sizlere duyurmuş olu
yorum. Bugün de aynı durumdayız. Fakat, iş
te çalışmalarımızın önlenmemesi gibi, aslında 
kanuni olmıyan, hukukî olmıyan, doğru olmı
yan mülâhazalarla, kapılıp gitme mülâhazasiy-
le kem kişi olmamak 'gibi bir şahsi mülâhaza 
ile işe devam ediyoruz. Ama bundan çok mü
teessir olduğumu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika
nızı rica ederim. Sayın Gündoğan, ekseriyetin 
birleşimin başından beri görmediğini zannetti
ği ifadelerini dinlemiş bulunuyoruz. ' Birleşi
min başlangıcında yeter sayı vardı ve bu var 
olma üzerine devam etmişti. Bilinmektedir ki, 
ve dünyanın bütün parlâmentolarında genel 
kurul salonlarında daima bir ekseriyet söz ko
nusu olmaz. Ama, şüphesiz şu anda ekseriyet 
yoktur, fakat bu görüşmelerin başından beri 
yeter sayının olmadığına işaret ve delil değil
dir. Başkanlık zaman zaman ekseriyeti görür 
zaman zaman ekseriyet olmıyabilir, birleşimle
re devam eder. Ancak bunun karşısında İçtüzü
ğün üyelere verdiği haklar vardır sayın üyeler 
bu hakları kullanır veyahut Başkanlık Diva
nı yeter sayıyı devamlı olarak görmediği tak
dirde yetkisini kullanır. Bu sebeple oturumun 
başında yeter sayı olduğundan devam edilmiş 
bulunmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan teşekkür
lerimi arz ederim. Ancak sizi tekzip için değil, 
ben sözlerime zan ve tahminle başlamıştım. 
Ama müsaade buyurursanız, yine Başkanlığı 
kötülemek için değil, belki Başkanlık iyi niyet
le ve çalışmaları düzenlemek anuaciyle böyle
ce hareket eder. Biz yoklama yapılmadığını da 
biliniz. Geçenlerde bir arkadaşımızın burada 
senatörlüğünün kaldırılması hususunda rey 
kullandığımızda adedimizin ne kadar olduğu 
müspet - menfi reylerin sayılması ile belli ol
muştur. Bu da bir vakıadır. Onun için arz edi
yorum. Ama tekrar ediyorum, meclisleri çalış
tırmamak (gibi bir töhmet altında kalmanın ve
balini kimse üzerine almadığı için üzerinde sıkı 
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sıkı durmuyoruz. (A. P. sıralarından anlaşılmı- I 
yan bir müdahale) Fakat çok daha başka usul
lerle bu hususu dile getirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
Başkanlık gerekli cevabı veriyor. I 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlarım, uygulama kanunu üzerinde sözlerime I 
devam edeceğim. 

Hatırımda kaldığına göre, bugün resmî adı 
uygulama kanunu olan ama halk 'arasındaki I 
adı yetki kanunu olan, bir şahsi ve kendisine 
bağlı mukaveleli birtakım personeli çok büyük 
yetkilerle teçhiz etmeyi öngören bu kanun ta
sarısının Anayasamız maddeleri ile karşılaştır
masını yapmaktaydım ve beşinci maddesi ile 
ne derece uyuştuğunu veya uyuşmadığını altın
cı maddesi ile nasıl bir münasebet ve ilişki 
halinde bulunduğunu ve nihayet altmışbirinci 
maddesi ile ne halde olduğunu izah etmiştim. I 
Ve Anayasanın 61 nci maddesine göre halktan 
alınacak vergilerin kamu giderlerini karşıla
maya matuf olduğuna dair Anayasanın 61 nci I 
maddesinin metninde sarahati olduğunu izah 
etmiştim ve yine bu arada malî saha ile, eko
nomik sahanın ilişkileri üzerinde durulmuş, I 
Maliyenin mücerret çaiışamıyacağını, ekono
miye tesirinin çok büyük olduğunu, ekonomi
nin maliyeden, maliyenin ekonomiden ayrı dü-
şünülemiyeceğini söylemiştim. Ama tetkik et
mekte olduğumuz kanunun, kamu giderlerini 
karşılamak üzere halktan alınacak vergileri 
kamu giderlerini karşılamak maksadına ve 
amacına sarf ve transfer etme tekniğini getir- I 
mediği, aksine kamu gideri olmıyan birtakım I 
harcamalara ve sarflara çok mahdut kişileri 
veya kurulları yetkili kıldığını arz etmiştim. 
Bu bakımdan Anayasamızın 61 nci maddesin
deki vergi mefhumu ile bu kanunun harcama
lar ve transferler anlayışı arasında bir çatış
ma olduğunu dile getirmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta uzun 
söz söylemeye hiç ihtiyaç yok, 61 nci madde I 
sarahat ifade etmektedir. Şimdi yine bu kanu
nun Anayasanın diğer maddeleriyle mukaye
sesini yapmaya devam edeceğim. Bilindiği gibi 
Anayasamızın 64 ncü maddesi kanun koymak, 
değiştirmek ve kaldırmak, devletin bütçe ve 
kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve ka
bul etmek, para basılmasına genel ve özel af 1 
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ilânına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine karar vermek 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerinden-
dir, diye bir hüküm koymuştur. Şimdi bu mad
denin sarahatinden de anlaşılacağı veçhile ka
nun koymak, kaldırmak ve değiştirmek yetkisi 
münhasıran yasama meclislerine, Türkiye'miz
de Türkiye Büyük Millet Meclisine, Senato ve 
Millet Meclisine aittir. Bunun dışında hiç kim
se kanun koyamaz, kaldıramaz ve değiştiremez. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tiğim Anayasanın 61 nci maddesi vergilerin de 
kanunla alınacağını âmirdir. Şimdi bir taraf
tan Anayasalın 61 nci maddesi iktizası vergi
lerin kanunla alınması, diğer taraftan 64 ncü mad
deye göre kanunların konulması, kaldırılması ve 
leğiştirilmesinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sine aidolduğunun yazılı bulunması bize 61 nci 
"maddeye göre alınan vergilerin kaldırılmasını, 
değiştirilmesi ve konulmasını kapsıyan madde
ler bakımından bugün şimdi tetkik etmekte ol
duğumuz kanunun ilişkilerini araştırmamızı 
sorunlu kılıyor. Dikkat ederseniz bu yetki ka
nununda birçok vergi muafiyetleri, birçok in
dirimler ve birçok bağışlamalar yapılmaktadır. 
Gümrük indirimleri yapılmaktadır, yatırım in
dirimleri yapılmaktadır ve arazi bağışları ya
nılmaktadır. Alt yapı tesisleri ile birlikte istim
lâkler yapılmasını öngören maddeler bu ka
nunda çoktur. Ama, yine dikkat edilirse, bu 
kanunda muafiyetlerin, indirimlerin ve bağışla
maların bir kanunla yapılması yerine Bakanlar 
Kurulu kararnamelerinin veya yatırımı teşvik 
bürosu namı ile kurulacak bir büro eliyle bir 
Başbakan ve ona bağlı bir memur ve birkaç 
tane mukaveleli personelin salâhiyeti içine gir
miş oluyor. Halbuki Anayasamızın 64 ncü mad
desi kanun koymanın, kaldırmanın ve değiştir
menin ancak yasama meclislerinin yetkisi dâ
hilinde olduğunu söylemiş olmak ile, bu kanun
daki bütün yatırım indirimleri ve diğer muaf
lıklar ve istimlâkler ve toprak bağışlamaları 
böylece yasama yetkisinin elinden alınıp yürüt
me görevi ile görevli Bakanlar Kuruluna ve
ya hususi bir büroya verilmiş oluyor. Bu ka
nunun bu maddeleri de Anayasanın arz etti
ğim 64 ncü maddesi muvacehesinde eleştiriye 
tabi tutulmak ve Yüksek Heyetinizce değer
lendirilmek gerekir. 
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Muhterem arkadaşlarım, yine bu kanunun, 
yani yetki kanununun Anayasamızın 126 ncı 
maddesi ile ilişkilerini aramaya kendimizi mec
bur hissetmeliyiz. Çünkü Anayasamızın 126 ncı 
maddesi aynen «Devletin ve kamu iktisadi te
şebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin har
camaları yıllık bütçelerle yapılır. Kanun kal
kınma plânları ile ilgili yatırımlar veya bir 
yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel 
süre ve usuller koyabilir.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir defa bu 
maddenin birinci bendinde görüldüğü gibi bü
tün harcamaların yıllık bütçelerle yapılması 
emredilmektedir. 

İkinci fıkrası; kalkınma plânları ile ilgili 
yatırımlar veya bir, yıldan fazla sürecek iş ve 
hizmetler için özel süre ve usullerin nasıl ko
nulacağını ifade ediyor. 

Dikkat buyurulursa, bu maddede kalkınma 
plânları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan 
fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve 
usullerin ancak kanunla konulacağı açıkça ya
zılmıştır. Bu kanun tâbiri yatırımların gerek
tirdiği özel süreleri ve usulleri kapsıyan kanun 
anlammadır. Yoksa huzurunuzda bulunan ka
nun 'gibi yasama meclislerinden kanun yapma 
yetkisini yürütme görevi ile yükümlü bulunan 
Bakanlar Kuruluna vermek suretiyle bu plân 
yatırımlarının ica'bettirdiği özel süre ve usulle
ri tedvin etmek demek değildir. Bütün bu uy
gulama kanundaki maddeler plân yatırımları 
için gerekli süre ve usulleri kanun değil, ama 
şimdi bizden alacakları yetki ile Bakanlar Ku
rulu kararı marifetiyle düzenleneceğini emret
mektedir. Bu apaşikârdır ki, 126 ncı maddenin 
ikinci fıkrasındaki «Kanun kalkınma plânlariy-
le ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla süre
cek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller 
koyabilir» fıkrasiyle çatışır haldedir. Bu iti
barla da bu kanunun yetki devri anlamı taşıdı
ğı ve kapsadığı bedibidir, aşikârdır, su ıgötür-
nıiyecek kadar berrak bir hakikattir. 

Bizim mevzuatımızda kararname usulünün, 
bundan evvelki oturumlarda yaptığım konuş
malarda bahsettiğim gibi, kararnamelerle tan
zim yetkisinin yürütme görevi ile yükümlü 
olan icraya verilemiyeceği ve binaenaleyh, hu
zurunuzdaki kanunun yetki devrini istiyen bir 
kanun olduğunu ifade etmiştim ve birçok de
liller vermiştim. Şimdi size, yine bu kanunun 
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yetki devri istediğini ve fakat bizim mevzuatı
mızda kararname denilen hukukî tasarruf şek
li ile düzenleme, kanun yapma, kanun niteliğin
de hükümler koyma imkânının olmadığını Ana
yasamızın 113 neti maddesi ile de ispatlamak 
isterim. Anayasamızın 113 ncü maddesi der ki, 
«Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi gö
rev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tü
züklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bun
lara aykırı olmamak şartiyle yönetmelikler çı
karabilirler. Yönetmelikler Resmî Gazete ile 
yayınlanır.» 

Dikkat buyurulursa, burada iki mühim hu
kukî unsur tesıbit edilmiş bulunmaktadır. Ba
kanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanun, bir; ikincisi; tü
zük bunların uygulanmasını sağlamak için yö
netmelikler çıkarır, diyor. Demek ki, Türkiye'
mizde yeni Anayasamızın kabul ettiği esaslara 
göre yasama mahiyetinde tasarruflarda bulun
mak için üç şekil vardır. Biri kanun, ikincisi 
tüzük, diğeri de yönetmeliktir. Kararname tâ
birinden bu madde de katiyen bahsetmemiştir. 
Demek ki, kararname usulü ile yasama sahasın
da hüküm koymak, hüküm getirmek mümkün 
değildir. Bu da kanunun yetki devri istiyen 
bir kanun ve bu şekildeki mahiyeti ile Ana
yasanın bu maddesi ile çalışır bir kanun oldu
ğunu gösteriri delillerdir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer kısa hülâsa 
yapmak lâzımgelirse; bu kanunun Anayasanın 
5, 6, 61, 64, 107, 112, 113, 117, 126 ve hattâ 
129 ncu maddeleri ile çatışır halde bulunduğu 
çok aşikârdır. Bugün, şimdi söylediğim mad
deler dışındaki maddeleri birinci konuşmamda 
belirttiğim için onlara tekrar dönüp vaktinizi 
almak istemiyorum. Bu durumu, teker teker 
maddeleri gözden geçirdiğimiz zaman tekrar 
dile getirdiğim takdirde daha kolay ve daha 
rahat anlamak mümkün olacaktır. Çünkü, o 
zaman sözlerim soyut ^olmaktan çıkıp, somut 
olacaktır. 

Şimdi, öteden beri izahına çalıştığım gibi, 
T. C. Anayasasının yasama yetkisini münhası
ran yasama meclislerine bırakmış olduğu ve 
bu yetkinin devredilemiyeceği hususundaki id
diama pek muhtemeldir (ki, bana cevap verecek 
muhaliflerimiz veya Hükümet tarafından şöyle
ce bir usulle çürütülmeye çalışılacaktır. Zannım 
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odur ki, evvelâ muhaliflerimiz, sizin dediğiniz 
gibi yetki devrini kapsıyan kanun bu memle
kette çıkarılamaz, demeleri doğru olmıyacaktır, 
çünkü tatbikatta böyle yetki devrini kapsıyan 
kanunlar vardır, diyecekler. Meselâ bunun için 
de en meşhur misal olarak 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanununu ileri 
sürecekler ve diyeceklerdir ki, gördüğünüz gibi 
bu kanun yasama meclislerinden yetki istemiş 
ve bu yetkiyi alarak Türk Parasının Korunması 
hakkında kararnameler ısdarı suretiyle hukuk 
sahasından hüküm ifade eden ve herkesi bağ-
lıyan mevzuat yaratılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu muhtemel suale, 
bu suali soracaklara meydan bırakmadan cevap
landırmak istiyorum. 

Şayet 1567 sayılı Kanunun da bir yetki devri 
kamımı, yasama meclislerinin yetkisinin yürüt
me organına verilmesini kapsıyan bir kanun ola
rak nitelenmesi yoluna sapılacaksa kendileri
ne hemen söyliyeyim ki, o takdirde fevkalâde, 
olağanüstü bir hal ile karşı karşıyayız, demek
tir. Çünkü, 1567 sayılı Kanun bilindiği gibi 
Türkiye'de bütün dünyayı saran, fakat Türkiye'
de tesirleri çok derin olan büyük ekonomik krir 
sonunda bir yıl içinde hadlerini tâyine imkân 
olmıyacak nisbetler dâhilinde kıymeti düşen 
ve çoğalan paranın o kriz esnasında ayakta ka
labilmesini temin maksadiyle ve olağanüstü bir 
halin, dünyayı saran ekonomik krizin gerektirdi
ği, zorunlu kıldığı bir kanundur. Bir fevkalâde 
hal kanunu olan 1567 sayılı Kanuna bakarak. 
bu Kanunun Anayasanın yetki devrine müsade 
etmiyen maddelerine uygunluğu iddia edildiği 
takdirde, hemen sual olarak şunu cevaplandırma
larını rica edeceğim: Pekâlâ o kanun olağanüs
tü bir durumu gidermek için, teferruata ta allak 
eden bir idari tasarrufla giderilmesi zorunlu olan 
bir sahada hükümler koymak için vaz'edilmiş 
bir kanundur. Şimdi olağanüstü bir durumda 
mıyız? Yani Türkiye simdi bir büyük malî ikti
sadi kriz içinde midir ki, siz de aynı esbaıbı mu
cibe ile geliyor, bu uygulama namı altında ya
sama meclislerinden yetki devrini istiyen bir 
kanun ile karşımıza çıkıyorsunuz? Bir defa 
böyle bir olağanüstü ekonomik hal, malî hal 
varsa veya sosyal bir zorunluluk varsa onun 
ne olduğunu bu kanunla anlamak mümkün de
ğildir. Ama Hükümet çok ileriyi gören insan-

za büyük bir kriz ve felâket geleceğini hisset
miştir de bu kanunu getirmiştir, gibi bir esbabı 
mucibeyi söyliyeceklerse, o zaman onları tebrik 
ederim. Şimdi bugünkü hal içinde, bilhassa şu 
kanun içinde böylesine olağanüstü bir halin 
mevcudolduğunu anlamak, görmek mümkün de
ğildir. Aksine bu kanun olağanüstü bir halin 
değil, bilâkis olağan bir halin tedvini için geti
rilmiştir. Dikkat buyurulursa bu, resmî adiyle 
Plân Uygulaması Kanunudur. Plân demek bir 
şeyi önceden hesabedip, boyutlarını belirtmek 
demektir. Plânlı ekonomik bir düzen içinde 
hızlı ve dengeli kalkınma süresine girmiş bir 
ülkede fevkalâde hal varmıseasma yetki devri
ni kapsıyan kanun isteğiyle yasama meclisleri
nin karşısına gelmek biraz mantık dışıdır, akıl 
dışıdır ve kimseyi kandıramaz. Kaldı ki, 1567 
sayılı Kanunun Anayasaya uygun olup olmadığı 
hususu, bugün bir tatbikat dolayısiyle bir mah
kemenin göndermesi dolayısiyle Anayasa Mah
kemesi tarafından tetkik ve tahlile tabi tutul
muştur. Şimdi, bu tetkik ve tahlili ve verilen 
kararı kapsıyan kararnameyi size okuyacak 
kadar zamanınızı almayacağım, ama nerede ol-

luğunu merak edersiniz diye tarih ve numara
sını vereceğim ve çok istirham edeceğim bu ka
nuna rey vermeden ünce lütfen 18 Ekim 1963 
Ouma günü neşredilen 11 534 sayılı Eesmî G-a-
letede Anayasa Mahkemesinin esas numarası 
1963/1, karar numarası 19-63/71, karar tarihi 
28 . 3 . 1963 olan ve 1567 sayılı Kanunun Ana
yasa Mahkemesi tarafından eleştirisine dair 
dan bu karan lütfen okuynuz, göreceksiniz ki, 
3U karar çok küçük bir çoğunlukla, yani azm-
bk mânasına bir çoğunlukla ve birtakım esbabı 
mucibe ile Anayasaya aykırı değildir diye ka
rara bağlanmıştır. Ama işte burada gördüğü
nüz gibi, halen o mahkemenin bir üyesi içi-
mizdedir. Birçok Anayasa üyesinin çok geniş ve 
lerin muhalefetiyle verilmiş bir karardır. O 
'iarar bu muhalefete bakılarak hattâ tekrar mü
nakaşa edilmesi ve Anayasa Mahkemesi tarafm-
dan gözden geçirilmesi gereken bir karar mahi
yetindedir, demekte hiç sakınca bulmuyorum, 
hakikaten muhalefet şerhi veren Anayasa Mah
kemesi üyelerinin verdikleri muhalefet şerhi 
cidden... 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA OSMAN ZEKİ 
GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Mahkeme karar
ları burada münakaşa edilemez. 

BAŞKAN — Görüşünü .söylüyor, siz devam 
edin efendim. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Anlı-
yamadım, ne buyuruyorlar1? 

BAŞKAN — Verilmiş olan mahkeme karar
ları, kesinleşmiş mahkeme kararları hakkında 
görüşünü ifade eder, efendim. Devam edin Sa
yın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Şimdi böylece 1567 sa
yılı Kanunun mevcudiyeti, bugünkü yetki ka
nununun bu yasama meclislerinden sadır olma
sına, çıkmasına sebep teşkil edemez bir. 

1567 sayılı Kanun yüksek bir ekonomik kri
zin, büyük bir ekonomik krizin neticesi, fev
kalâde hal dolayısiyle ve çok hususi bir sa
hada, idari bir sahada, teknik bilgiyi icaibet-
tiren bir sahada yasama yetkisi istiyen bir ka
nundur, iki. 

Plânlı devrede olağanüstü bir hal olmadığ1 

halde, bugünkü gibi bir kanunla yasama mec
lislerinden yetki istemeye bu esbabı mucibey-
le imkân yoktur, üç. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin Anaya
sa ve 1567 sayılı Kanunu da zikretmek suretiyle 
Anayasa Mahkemesi kararları yönünden duru
munu arz etmiş bulunuyorum. Ama bundan ev
velki konuşmamda Anayasanın 112 nci mad
desinin ve 117 nci maddesinin, Devlet Kamu hiz
metlerinin nasıl görüleceğine ve bunlar için me
mur denilen insanların nasıl tâyin edileceğine. 
bunların sınıflarının, derecelerinin, kıdemleri
nin ve kademelerinin ne olacağına ve bu husus
ların da kanunla düzenleneceğine dair 657 sayılı 
Personel Kanunu münasebetiyle verilen bir 
Anayasa Mahkemesi kararını da lütfen unutma
manızı ve maddelerde sırası geldikçe bu Ana
yasa Mahkemesi kararının bu kanundaki bu 
maddelere nasıl imkân vermediğini hatırlama
nızı istirham ederim. 

Meselenin Anayasa, yasama yetkisini devir 
mahiyetinde bir kanun olup olmadığını ve bu
nun mümkün olup olmadığı taraflarını burada 
bitirmek istiyorum. 

Şimdi meselenin bir de ekonomik yönü var
dır. Acaba bu kanunla ne yapılmak isteniyor? 

İktidar bu kanunu huzurunuza getirmekle neyi 
elde etmek istiyor? Ekonomik açıdan bunu 
eleştirisine şimdi geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hu kanunun ekonomik 
alanda nasıl bir düzen getirmek isıtediğini bize 
belirtmesi bakımından çok ehemmiyetlidir ve göz
lerimizi dört açarak hu kanunun yalnız Anayasa 
açısından değil, ekonomik açıdan ela 'tetkik etme
miz lâzım. Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz 
gibi A. P. İktidarı İkinci Beş Yıllık Plân ile 
Türk ekonomisini doktrine etmek istemiş bulun
maktadır. Bir doktrine bağlı ekonomi haline ge
tirmeyi kastetmiştir ve İkinci Beş Yıllık' Plânla 
A. P. kapitalist ekonomik doktrini memleketin 
ekonomik alanına hâkim kılmak istemiştir. O 
Adalet Partisi ki, en büyük başlarından en kü
çük mensubuna kadar her yerde 'bu /memleketin 
doktrine ihtiyacı yoktur, doktrin nedir diyip bar 
bar 'bağırırken, bir taraftan da İkinci Beş Yıllık 
Plânı tam bir doktrin plânı olarak hazırlamış ve 
huzurunuzdan geçirmiştir. Şimdi hu kanunun, 
bu hazırlanmış kapitalist ekonomik doktrine göre 
hazırlanmış planın uygulanması için kaımu var
lıklarını, kamu kaynaklarını doktrinin emrine 
verilmesini amaç bilen bir kanundur. Diyecek
imiz ki, İkinci Beş Yıllık Plânın bir doktrine 
bağlı olduğunu nereden çıkardınız? Gayet aşi
kâr. Bildiğiniz gibi, Birinci Beş Yıllık Plân, 
Anayasamızın da öngördüğü gibi kamu yararına 
Töre bir ekonomik düzeni Bağlamak için kamu 
kesimine öncelik vermiş ve kamu kesiminin eko
nomideki payını % 60 civarında tuttmuş. O hu
lusta emredici hükümler koymuş, özel sektör ke
riminin payını da yüzde 40 olarak .ayırmıştı. Ama 
İkinci Beş Yıllık Plân bu nisbetleri kısa bir süre 
'cinde büyük nishetite değiştirmiştir ve bugün 
İkinci Beş Yıllık Plân kamu kesiminin payını 
% 60 dan % 50,7 e düşürmüş. Buna mukabil 
'->zel sektörün payını % 40 dan % 49,3 e 'yükselt
miştir. Şimdi pek 'aşikâr bir pay değişikliği ön
görülmüştür. Plânda hâkim sektör kamu sektörü 
Vi'maktan çıkarılmak istenmiştir. Plânda ekono
miyi elinde tutacak, ekonomiye hâkim olacak 
rektörün özel sektör olması öngörülmüştür. Biraz 
?vvel anlattığım gihi yüzde itibariyle paylarının 
değiştirilmesinden (başka yatırım hızlarının da 
kamu sektörü aleyhine düşürülmüş olduğunu, 
özel sektör lehine yükseltilmiş olduğunu görüyo
ruz. Bilindiği gübi plânda kaımu yatırımlarının 
yıDda yüzde on, özel ,selktör yatırımlarının ise 
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% 12,5 bir kızla artması öngöriilmiistür. Şimdi 
kopkoyu bir kesafet içinde gerek 'ekonomideki 
pavı itibariyle gerek yatırım hızı yüzdesi itiba
riyle 'aşikârdır ki, îkkıcıi Beş Yıllık Plân bitr dok
trine bağlı plândır. Bıı plânın bağlı dlduğu 'dok
trin de 'kapütalist ekonomik ıdüzeni 'kapsayan 'ka
pitalist doktrindir. Bn «memleketin eğer doktrine 
ihtiyacı yoksa, böyle bir iddiada ise, parti veya 
hükümet mensupları, şu hususu, arz ettiğim hu
susu lütfen nazarı -dikkate alsınlar ve bakalım 
bir nasıl mantıkla kabul etmiyeeefeler veya ede
ceklerdir-

Muhterem arkadaşlarım, bunu yap'inıya im
kân Â ar mıdır? Ülkemizde cari Anayasa, kamu 
sektörünün hâkim durumda kalmasını emredici 
bir Anayasadır. Çünkü kamu sektörünün hâkim 
olduğu bir ekonomik düzen içindedir ki, ancak 
sosyal adaletin tahakkuk edeceği" öngörülmüştür 
ve Anayasamız bu hususu bir umde halinde 
sinesinde toplamıştır. Birçok stratejik mad
delerin petrolün v.s. nin Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunduğunu söjdedikten 
başka diğer maddelerin de sosyal adaleti tahak
kuk ettirici bir vasıta olarak kamu kesiminin 
hâkim bulunmasını öngördüğü kolaylıkla anla
şılır ve o maddelerde belirtilmiş bulunmakta
dır. Ama işin garibi şudur ki, böyle bir doktri
ne bağlanmış bulunan ikinci Beş Yıllık Plân 
maalesef özel sektör kesiminin, bu doktrine bağ
lanmış plânı kendi gücü ile yürütemiyeceğini 
de anlamış olacak ki, kamu kesiminden büyük 
mikyasta kaynak aktarmalarının, güç trans
ferlerinin, malı güç transferlerinin, ekonomik 
güç transferlerinin bu sektöre, özel sektöre ya
pılmasını zorunlu görmüş, daha doğrusu doktri
nine uygun bir yolda kamu kesimini, kamu 
varlığını, kamu kaynaklarını özel sektör em
rine bağlamak için zorlayıcı hükümler getir
miş ve getirmekte devam ediyor. Bu kanun da 
zaten kamu kesiminin sırtında yaşıyan özel 
sektörün biraz daha bu kamu kaynakları ile bes
lenmesini, ayaklanmasını ve güçlenmesini ön
gören bir kanun olduğu ve kasdrnm, maksadı
nın bu olduğu apaşikârdır. Binaenaleyh, ikti
dar bir doktrine bağlıdır ve bu doktrinin ta
hakkukuna özel sektör eliyle gidemiyeceğini bil
diği için kamu kaynaklarını Anayasanın em
rettiği ekonomik düzeni bozmak suretiyle özel 
sektöre tahsis etmek yolundadır. Ama şurasını 
söyliyeyim ki, sevgili arkadaşlarım, Türkiye 

denilen memlekette Osmanlı İmparatorluğu dev
ri hariç, onu saymak istemiyorum, üç defa 
aynı denemeye başvurulmuştur. 

Birinci deneme Cumhuriyet devrinde 1923 -
1931 arasında denenmiştir. Yine o zaman da 
kamu kaynaklarından özel sektöre enjeksiyon 
yolu ile aktarmalar yapılmak suretiyle bu sek
tör ayaklandırılmak, canlandırılmak istenmiş
tir. Fakat maalesef muvaffak olunamamıştır. 
Ve 1932 - 1933 lerde Devlet, yani kamu kesimi 
ekonomide hâkim rolü oynamaya başlamıştır. Ve 
böylece bir devre geçirmiş bulunmaktayız. Yi
ne Cumhuriyet devrinde Türkiye'de 1950 - 1960 
arasında biraz evvel arz ettiğim tecrübe denen
miştir ve bu dönem içinde de kamu kaynakları 
özel sektör emrine verilmiştir. Büyük mikyas
ta özel sektörü güçlendirme çabaları içine dü
şülmüştür. Fakat maalesef neticede bu ameli-
vede de muvaffak olamamıştır. Ve 4 Ağustos 
1958 de âdeta bir iflâs mânasını tazammun 
eden stabilizasyon vaziyetine geçilmiş ve yine 
kamu sektörü, kamu kesimi ekonominin hâkim 
kesimi olarak vazife görmeye devam etmiştir. 
İşte şimdi üçüncü defadır ki, Cumhuriyet dev
rinde yine kamu kaynaklarından özel kesime 
aktarma yapmak suretiyle ekonomide trent de
ğişikliği öngörülüyor ve böylece Türk ekono
misini özel sektörün eline bırakma yolları 
aranıyor. Huzurunuzdaki kanunun ekonomik 
mânası, daha doğrusu ekonomi açısından değer
lendirilmesi aslında budur. 

Arkadaşlarım, ben şurasına yine dikkatinizi 
çekmek isterim ki, bir taraftan Birinci Plân 
döneminde özel sektörün istenilen hedef \ e is
tikametlerde yatırım yapmadığı, finansman kay
naklarını daha ziyade lüks konutlarda, lüks 
harcamalarda, seyahat harcamalarında, lüks 
harcamada veyahut nakliye gibi esasen dolu 
sahalarda kullandığı teob.it edilmiş ve İkinci 
Beş Yıllık Plâna yazılmış bulunmaktadır. Plânlı 
dönemi kapsıyan bir beş yıl içinde özel sektö
rün bu memleketin istek ve gerçeklerine uy
gun istikamette yatırım yapmadığı tecrübe ile 
sabit olmuşken, şimdi bir de kamu kaynak
larından büyük mikyasta transfer yapmak su
retiyle bu özel sektörün güçlendirilmek isten
mesini hayretle karşılamamak mümkün değil
dir. Neden mi? Önümüzde bir tecrübe var, is
tediğiniz istikamette gelişmemiş. Finansman 
kaynaklarını sizin dediğiniz, plânın öngördüğü 
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hedeflere tahsis etmemiş. Aksine kolay para 
kazanına yolunu tercih etmiş, lüks konutlara 
yatırmış, nakliye sahasına yatırmış, dış harca
malara yatırmış. Sizin ekonomik karakterinin 
bu olduğunu bildiğiniz özel sektöre şimdi bu 
tecrübej^e rağmen, şimdi tekrar kaynak transferi 
ile iş yaptırmak istiyorsunuz. Diyelim ki, bu 
sefer başka bir kasit güdüyorsunuz. Anlamak 
çok zor. Ama, hangi kasdi güderseniz, güdünüz, 
şurada daima iyi bir pozisyonda bulunmıyacak-
sınız. Plânımız demokratiktir; plânımız kamu 
kesimi için emredicidir. Ama özel sektör için 
yol göstericidir, •emdikatif&ir, ihtiyarîdir. Peki 
özel sektör için ihtiyari olan, yol gösterici 
olan bir plânın hedefleri tahakkuk ettirmek için 
kendine emredemediğimiz bir sektöre, hedef 
veremediğimiz bir sektöre kamu kesiminden 
kaynak aktarması yapmak suretiyle neyi kas-
dediyorsunuz? 

Bu çelişkidir ve ekonomik çelişkiden de ileri 
bir çelişkidir ve bir ziyana doğru gidiştir. He
def vermediğiniz, istikamet tâyin edemediğiniz, 
emredemediğiniz bir kesime kamu kesiminin 
kaynaklarını vermekle plân hedeflerini nasıl ta
hakkuk ettireceksiniz? Belki diyeceksiniz ki, 
biz bu kaynakların transferi için gerekli fon
ları teşkil edeceğiz, istiyene vereceğiz, istemi-
yene vermiyeceğiz. Bu takdirde 10 000 000 000 
liraya yakın bir parayı hiç istemezse özel sektör 
sizin istediğiniz istikamette bir yatırım yapmaz
sa bu 10 000 000 000 lirayı muattal tutacaksı
nız ve kamu kesiminin yatırım imkânlarından 
kısmış olacaksınız ve onu mahrum etmiş olacak
sınız. Kamu kesiminden özel sektöre kaynak 
transferi için getirdiğiniz kanunun kabulü ve 
evvelâ biraz evvel arz ettiğim gibi Anayasaya 
uygun şekilde kanun olması lâzımdır. Karar
namelerle bu olmaz ama kabulü ancak şuna va
bestedir : Eğer özel sektörü dt kamu kesimi gi
bi plânın içinde hedeflere gitmeye mecbur tu
tacak bir anlayış içinde iseniz, plânınızı onlar 
için de empratif yaparsanız bir dereceye kadar 
anlarım; kamu kesiminde fazla kaynak var, ka
mu kesimi yeteri kadar yatırım yapıyor, özel 
sektör de yatırım yapmak istiyor ve fakat finans
man gücü yok, onun için ben fazla olan kaynak
larımı, yani fazla olan finansman gücümü özel 
sektöre aktarıyorum, ona da tıpkı kamu sektö
ründe olduğu gibi, hedef veriyorum, mecburi 

hareket hatları tâyin ediyorum, demeye mecbur 
değil misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım; üç defa aynı tecrü
be yapıldı dedim. Bu rahmi mader'i iktisadiye-
ye suni tohumlama yolu ile müdahale edip özel 
sektör isimli bir nevzat beklemek hülyasından 
ibarettir. 

M. FAİK ATAYUET (Uşak) — iktisatta 
böyle bir kaide yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İktisat
ta böyle bir kaide olmadığını söylediğiniz için 
teşekkür ederim. Hakikaten iktisatta suni to
humlama suretiyle ismini arz ettiğim nevzadı 
beklemek mümkün değildir. Özel sektör, özel 
sermayenin doğmasının tabiî süreci bu değildir. 
Tarihîdir, ekonomiktir; gerçeklere bağlıdır, im
kânlara bağlıdır. Eğer siz toplumun gerçekleri
nin dışına çıkmaya kalkarsanız, toplum kanun
ları dışında bir süreç yaratmaya kalkarsanız 
katiyen muvaffak olamazsınız. İki defa muvaf
fak olunamadı, bu defa da muvaffak olunamı-
yacaktır. Ama büyük ziyanlar hâsıl olacaktır. 
Bunu bu fonlara vergi olarak lâşey mesabesinde 
de olsa vergi veren bir vatandaş olarak evvelâ 
yüreğim acıdığı için >arz ediyorum, sonra da 
Türk ekonomisinin böylesine yanlış yöntemlerle 
idare edilmesinden çok müteessirim. Bunu 
nasıl yapıyor Hükümet, anlamak mümkün de
ğildir. Ve bir vesile ile arz etmiştim, kamu ke
siminden kaynak aktarmak suretiyle özel teşeb
büs yaratmak diye bir usul yoktur. Dünyanın 
hiçbir yerinde denenmemiştir. Bizde denenmek 
istendi iki defa, bu üçüncü defadır denenecek; 
göreceksiniz iki defa nasıl muvaffak olamadıksa 
Hmda da muvaffak olamıyacağız ve bütün çaba
larımız boşa gidecek. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakeresini yap
makta olduğumuz bu kanunun ekonomi açısın
dan da yararsız bir kanun olduğu, ekonomik 
kanunlarla çelişki içinde bulunduğu, bu mem
leketin kaynaklarını heder etmek yollarını 
sizden istediği aşikâr olan bir kanundur. 
Hiçbir surette bu yol istenilen özel sektöre ya
ratılanı ıyacaktır. Ama pek çok kamu kaynağı, 
kamu gücü, finansman gücü beyhude yere har
canmış olacaktır ve kalkınmamız, gelişmemiz 
gerilemiş olacaktır, ilerle/miş olamıyacağı pek 
aşikârdır. 

Muhtereım arkadaşlarıım, bir de bu Yetki Ka
nununun maddelerindeki esasları, kendilerini 
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değil, şöyle bir göz atmakla tahlile tâbi tuta- j 
cağım. Burada da ne kadar -büyük hatalrm göze 
alındığğını ve umursanınıadığını arz edeceğimi. 
Bir defa, gelişme ev teşvik fonları, isminde bir 
bölümün Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl 
açılacağını söyleimek zok umumi bir lâftır. Bu 
gelişme ve teşvik fonlarının Maliye Bakanliği 
bütçesinde açıldıktan sonra Kalkınma Plânı he
deflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen 
iktisadi faaliyet sektörlerine tahsis -'edileceği 
iddia ediliyor. Burada bir sual akla geliyor. Pe
ki, Kalkınma Plânı hangi sahada ilerlemıeyi, ge
lişmeyi ve büyümeyi emretmiyor. Her sahada 
ilerlemeyi, gelişmeyi ve büyümeyi 'emrediyor, 
benim bildiğim kadarıyla. Öyle ise bu kanunun 
1 nei maddesinde gelişme ve teşvik fonları adıy
la açılacak fonun Kalkınma Plânı hedeflerine 
uygun olarak geliştirilm'esine tahsis -edileceği 
ve ödüne vermek suretiyle transferler yapmak 
yolunda kullanacağı şeklindeki hüküm piânm 
bâzı hedefleri öngörmediği anlamını, 'kapsamlı
nı taşıyor ki, bu hatalı bir görüştür. Benim bil
diğim, plânda her sektörde ulaşılması gerelken 
hedefler gösterilmiştir. Geliştirilmesi gereken, 
öngörülen hedefler gösterilmiştir. Demek ki, 
eski tabiriyle bilâtefriki cinsü mezhep, bu fon
lardan her sahaya istediğiniz şekilde para ve
receksiniz demektir. Geliştirilmesi öngörülen 
sektörler; her sektör görülüyor. Pekâlâ bu fon
ların bir kısmını Devlet bütçesinden Türk pa
rası o1 arak tahsis edeceksiniz, teşkil edeceksi
niz, bir kışımı da -dış kaynaklardan olacak, bu 
tahsisin. Dış kaynaklardan dediğiniz zaman iki 
husus ile karşı karşıya kalmıyor musunuz? 

Muhterem arkadaşlarını; dış kaynakların 
bütçede yerini bulmak zor tabiî, çok zor. Da
ha evvelden şu kadar paranın dış kaynak olarak 
geleceğini bütçeye yazacağını diye eğer bana 
söylerse bir arkadaş bu 'biraz acaip olur, 'bütçe 
tekniği ile bağdaşmaz, konmaz. Ne zaman ge
leceği belli olmaz çünkü ve ne kadar geleceği 
belli olmaz çünkü, verip vermiye çekleri belli 
olmaz çünkü. Dış kaynakları siz fona. koydu
ğunuz zaman bütçede görmek isterim, onu. Ta
biî en kuvvetli deliliniz olarak geleceksiniz kar
şımıza. Efehdim, bunlar bütçeye konacaktır, bu 
fonlar Maliye Bakanlığı bütçesinde de var, işte 
kanun var. Hayır, dış kaynakları bu bütçeye 
koyamazsınız bir kere, koymıyacaksınız, koya
mazsınız da, koymuş görüneceksiniz bir ihti

mal. Sonra bunları dediğim gibi, her faaliyet 
sahasına verebileceksiniz, bu maddenin hemen 
taallûk ettiği diğer 7 nci 'maddeye gitmiyorum, 
onu kim. verecek falan, onları sonra «öyliyece-
ğim, böylesine yanlış bir yolu tutmaya hakkı
nız olamaz, öllamaz, çünkü burada sizin kastı
nız belli olmuyor. Tahmin ediyorum ki, aslın
da A. P. iktidarının bunu öngördüğünü san
mıyorum, ama tahmin ediyorum ki, imalât sa
nayiini, ihracatı geliştirıme gibi burada tâbirler 
var, bunlar daha ziyade öngörülmüş hedefler 
olduğu için buraya bu fonlar tahsis edilecektir, 
diyecektir. Ama ımuhtereım arkadaş1 arım, siz bu 
fonları kime tahsis 'ederseniz ediniz, hangi sek
töre tahsis etmek isterseniz isteyiniz, bana lüt
fen kanun getiriniz; ben şu kadar milyar lira
yı bütçeden vereceğim, şu kadar milyar lirayı 
da dış kaynaklardan elde edeceğim, şu kanuna 
koyacağım, ondan sonra getirdiğim şu kanunla 
Ahmet'e, Mehmet'le, Hasan'a, Hüseyin'e ima
lât sektörüne veya turizme veyahut ihracata 
şu kadar miktar, şu katlar nispette tahsis 'ede
ceğim, demeye mecbursunuz. Aksi takdirde ben 
sizin yalnız Maliye Vekâleti bütçesinde açaca
ğınız bir fondaki paranın yıllık programlarla 
Devlet denetimine tabi tutulacağını söylemenizi 
yasama yetkime taarruz kabul ederiım. Yıllık 
programlarla Devlet denetimi yapılamaz, yıllık 
programlarla bütçelere konan şey rakamlardır. 
İnsanlar, topluluklar faaliyet sahaları, faaliyet 
dallar, değildir. Böyle denetim yapılamaz. 

Bu kanunla verebileceğiniz parayı ne suretle, 
kime ve nasıl, ne şekilde ve ne nisibette sarf ede
ceğinize dair kanun maddesi isterim ben. Bunu 
vermezseniz, bunu göstermezseniz o zaman bu 
fonları siz ileride gelecek maddede olduğu gibi, 
siz bu fonları yatırımları, ihracatı geliştirme ve 
teşvik bürosu eli ile yani Başbakanlığa bağlı ba
kanlıklardan yeteri kadar personeli kadrosu ile 
çalıştırılır ve geçici süreli görevler için mukave
leli uzman istihdam edilir.» hükmüyle kuracağı
nız büro eliyle bu fonları siz dilediğinize kadar 
tahsis edeceksiniz, demektir. Buna Türkiye Ana
yasası ve bugüne kadar bu meclislerden çıkan ka
nunlar ve Türk ekonomisi tahammül etmez, mü
saade etmez. Şimdi bu fonların kimlere, tahsis 
edileceği, miktarının ne olduğu belli olmadığı gi
bi, denetiminin de yıllık programlarla yapılanıı-
yacağımdan başka, bu fonlardan 6224 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi gereğince yabancı serma-
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ye yatırımı yapmış kişilerin veya şirketlerin de 
istifade edeceği pek aşikâr değil midir? Bildiği
niz gibi 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunumun 10 ncu maddesi, yerli sermaye sahiple
riyle, yabancıların her türlü imkânlardan istifa
desini, malî ve iktisadi imkânlardan istifadesini 
müsavat üzere temin etmiş bir maddedir. Demek 
ki, iç ve dış kaynaklardam teşekkül edecek olan 
bu fonlardan yabancı sermaye yatırımcıları da 
tıpkı yerli sermaye yatırımcıları gibi istifade ede
bilecektir: Bu pek aşikâr hüküm karşısında, 

Muhterem arkadaşlarım 6224 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi bunu âmirdir. Bir başka madde
de yatırım indirimlerinin âzami yüzde 80 nisbe-
tine çıkarıldığı görülmektedir ve bunun da 202 
sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası değiştirilmek suretiyle yapıldığı görülmek
tedir. Halbuki bu 202 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrası yatırım indirimlerinin han
gi sahalarda olacağı hangi sahalara yatırım yapa
cakların bundan istifade edeceği açık olarak ya
zılıdır ve nisbetleri bellidir. Şimdi tek bir hat tâ
yin edilmek suretiyle ve bir büro vasıtasiyle, 7 nci 
maddedeki büro vasıtasiyle yatırım indiriminden 
her istıiyenim veyahut onların tercih edecekleri 
kimselerin yüzde 50 indirimden istifade etmesi 
öngörülmüştür. Diyeceksiniz ki, 261 sayılı Kanun
da ve 202 sayılı Kanunda böyle değil miydi? Ha
yır. Hangi sahaya yatırım yapılırsa ne kadar ve 
bir başka sahaya yatırım yapılırsa ne kadar indi 
rim yapılacağı bir eskalye halinde belirtilmiştir, 
kanunla. Ve sadece kanun hükümleri içinde idi, 
bu kanun hükümlerine göre yapılırdı. Şimdi, hem 
bu merdiven kalkmış, yatırım indirimlerinim han
gi sahaya olacağı belli değil, hem de bunların yal
nız yıllık programlarla belirtileceğinden başka 
usullerinin ne olacağı da Bakanlar Kurulu Karar
namesiyle düzenlenmesi öngörülmüştür. İşte ar
kadaşlarım, bu 202 sayılı Kanunun hükümlerine 
aykırı bir usuldür. Tabiî, dolayısiyle ibiraz evve!l 
arz ettiğim Anayasanın maddeleriyle, çelişki ha
lindedir. Böylece bir yüzde 80 indirimi bir büro
nun eline verdiğimiz takdirde ve hiçbir saha, şa
hıs, sektör tâyin etmediğiniz takdirde o büronun 
bu yüzde 80 yatırım indirimini istediği şekilde 
kullanmasına cevaz vereceksiniz ki, bu ekonomik 
kalkınmaya imkân vermek değil, ekonomik batışa 
başlamak demektir. 

Sanayi bölgeleri, turistik bölgeler tesis ve tan
zimi, arazi istimlâki Bakanlar Kurulu kararna

mesiyle yapılmaz. Amme hizmeti mülâhazası şart
tır, burada kanunla şarttır. Bakamlar Kurulu ka
rarnamesiyle bunun yapılmasını öngörmek kanun
ları, dolayiisiyle bugünkü mevzuatı ihlâl anlamı
na gelir. 

Yıime bu maddenin (D) bendindeki iş kanun
ları, ve saireyi, mahallî idareler kanunlariyle 
mevzuatı, her türlü yatırımları, ezcümle sanayi 
kuruluş ve işletmesine ait ruhsat ve maddelerini 
ahenkleştirmek, çabuklaştırmak için Bakanlar Ku
rulunun gerekli tedbirleri almasını öngörmek ka
nunlara aykırıdır. Çünkü bunlar mevcut kanun
larında muayyen usullere tabidirler. Bu usullerin 
başka türlü bir hareket tarzına Bakanlar Kuru
lunun yetkisi olamaz, olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu kanun ihracatı 
teşvik fonu namı altında ve ihracatı teşvik namı 
altında birtakım vergi indirimlerini öngördüğü ve 
bu işin düzenlenmesini de Bakanlar Kuruluna 
bıraktığı görülmektedir, 3 ncü maddesinde. Bildi
ğiniz gibi ihracatı teşvik için birtakım muafiyet
ler, muaflıklar tanımak bir, bir de bu fondan yi
ne ihracatı teşvik için bir ödünç para vermek, bu
nun esas şart ve usullerini Hükümete bırakmak 
Devlet bütçesiyle tanzimi gereken, Devlet tarafın
dan verilen bu kaynakların kanunla tanzimi ge
reken bir hususu yürütme görevi ile yükümlü bu
lunan Hükümete vermekle hata içinde bulundu
ğumuzu kabul ediyorum. Hele 261 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin kaldırılması ile büsbütün 
serbestçe bir hareket tarzının ihtiyar edildiği ve 
Hükümetin istediği gibi yatırım indirimlerini 
teşvik fonlarını kullanma imkânına kavuşturmak 
istendiği bellidir. Bildiğiniz gibi bu kanunun 
2 nci maddesi, çıkacak kararnamelerin Meclise 
sunulmasını âmirdir. Fakat bu kanunun 2 nci 
maddesi kaldırılmakla Meclisin denetiminden bu 
husus kaçırılıyor ve istenilen sahada muaflıklar 
ve indirimler yapmak tamamen Hükümetin iste
ği içine giriyor ki, çok tehlikeli bir tutumdur. 

En korkunç bir madde de kanunun 4 ncü 
maddesidir. 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunundaki, 202 sayılı Kanunla 
değişen 3 ncü maddesi; 5833 sayılı Gümrük Ka
nununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 64 tarihli, 477 sayılı Ka
nunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri, 5 Temmuz 1963 
tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ve 
diğer bütün birtakım salâhiyetler Başbakanlığa 
bağlı bir yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teş-
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vik bürosu eliyle dilediğine dilediği gibi taksim 
etmek suretiyle bu kanunla tanzim edilmek iste
nir ki, bunun nemene sakıncalar kapsadığını mad
denin müzakeresi sırasında arz edeceğim. Sadece 
bir kişiye ve ona mukavele ile bağlı insanlara 
Devletin paralarını veya vergi gelirlerini diledi
ği kimseye tahsis etmek, dilediği kimseye bahşet
mek veya dilediği kimseden esirgemek ve böylece 
kendisini Türk Devletinin ekonomik alanda en 
güçlü organı haline getirmek ve herkesin o kapı 
önünde lütuf ve nimet beklemesini sağlamak iste
diği, bu kanunun bu maddesiyle aşikâr olduğu 
izahtan varestedir. 

Bir de burada bu madde ile vatandaşın malî 
itiraz ve diğer Temyiz haklarına mâni olunduğu 
pek aşikârdır. Çünkü Hükümet kararları aley
hine ancak Danıştaya gidilmesi mümkündür. Bu 

teşvik bürosu kime muaflık tanıyacağını, kime 
tanımıyacağını kendisi tâyin edecek, bu benim ta
sarrufum dur, denecektir. Bu tasarruf aleyhine 
vatandaş «bana tanıman lâzımdı» diye farzı mu
hal itiraz ve Temyize, Maiyenin her hangi bir or
ganına gi d em ivecek, Devlet Şûrasına gitmeye 
mecbur kalacaktır ki, vatandaşın, tabiî hâkimin 
önüne çıkmasını kapsayan Anayasa Mahkeme
siyle konulmuş hakkının böylece ihlâl edildiği 
aşikârdır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun emret

tiği usuller kaldırılmış ve Devlet Plânlama Teş
kilâtı bu işin içine sokulmuştur. Çok tehlikeli bir 
yola gidilmiştir. Zaten işlemez bir durumda ol
duğu aşikâr olan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bir de böyle yabancı sermayeyi teşvik işi ile meş
gul edilmesi büsbütün o teşkilâtı muattal halde 
bırakacaktır ve onu işlemez halde tutacaktır. 

Kalkınma Plânının uygulanmasında özel ihti
sas ve kabiliyet gerektiren Maliye, Ticaret, Sana
yi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tarım bakanlıkları 
müsteşarlarının değiştirilmesini öngören 7 nci 
maddesi kadar tehlikeli bir maddeyi ben şimdiye 
kadar hiçbir kanunda, görmedim. A. P. ne mensup 
arkadaşlarıma arz ediyorum, bir taraftan 657 sa
yılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilen 1 nci maddesinin esbabı mucibe! erinde 
gösterilen sebeplerle yanlış bir tutumdur. Diğer 
taraftan, çok güç durumlar yaratacaktır ve dün
ya kadar zorluk olacaktır. 

BAŞKAN — Salonda tenhalık devam ederse, 
bütün zillere rağmen sayın üyeler galerilerden sa
lona gelmezlerse yeter sayı olmadığı sebebiyle bir
leşimi kapatmak mecburiyetinde kalacağımı ifade 
edeyim. 

(Yoklama yapılsın, sesleri.) Devam ediniz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Devlet 
Plânlama Dairesinin... 

7. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika, 
yoklama yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Biraz önce yapılan açık oyla

manın neticesini arz ediyorum. 772 sayılı Çarşı 
ve mahalle bekçileri Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının oylamasına oy 

kullanan sayısı 93, kabul 85, ret 8 oy tesbit edil
miştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Şimdi yapılan yoklama neticesinde yeter sa
yı olmadığı tesbit edilmiştir. 26 Temmuz Çar
şamba günü saat 10,30 da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, bütçeden yardım alan derneklere 
dair sorusu ve Maliye Bakam Cihat Bilgehan'-
m yazılı cevabı (7/344) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

1967 yılı bütçesinin Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonunda müzakeresi esnasında bâzı dernekle
re bütçeden yapılan yardımların, bir kıstasa da
yanmadığı, her yıl ölçüsüz bir şekilde arttığı, 
birtakım kimselerin bu yardımları koparabil
mek için Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi merdivenlerini aşındırdıkları ve aldıkları 
paraları kontrolsuz ve sorumsuz bir şekilde ve 
toplum yararına uygun olmıyarak kullandıkla
rı iddia edilmişti. 

Bu iddialar üzerine söz alan Maliye Bakanı, 
önümüzdeki bütçe yılında derneklere yardımın 
kanuna bağlanacağını ve bu maksatla Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bir kanun tasarısının en 
kısa zamanda sevk edileceği va'dinde bulun
muştu. 

Soru : Bu kanun tasarısı Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ne zaman sevk edilecektir? 

Soru : Bütçeden yardım yapılan derneklerin 
bu yardıma lâyık olup olmadıkları; bakanlığı
nızca araştırılmakta mıdır? 

Soru : Bu yıl bütçe ile getireceğiniz yardım 
teklifleri hangi kıstaslara dayanacaktır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 22.7.1967 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Md. 

114445-61/11908 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mehmet Özgüneş'in soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

sözü üe alman 11 . 7 . 1967 tarihli ve 828-7/ 
344-5103 sayılı yazı. 

Bütçeden yardım yapılan derneklere dair 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş 
tarafından verilen yazılı soru önergesinin ce
vabının ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 
bütçeden yardım yapılan derneklere dair 

yazılı sorusuna cevap 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet 
Özgüneş'in 10 . 7 . 1967 tarihli önergesinde, 
1967 yılı bütçe tasarısı Karma Bütçe Komisyo
nunda müzakere edilirken, bâzı derneklere büt
çeden yapılan yardımların bir kıstasa dayanma
dığı, her yıl ölçüsüz bir şekilde arttığı, bâzı 
kimselerin mütevali müracaatlar sonunda aldık
ları paraları kontrolsuz ve sorumsuz bir şekilde 
ve toplum yararına uygun olmıyarak kullan
dıkları tarzında serd olunan iddialara ve buna 
cevaben, bakanlığımızca konu hakkında bir ka
nun tasarısı hazırlanarak en kısa bir zamanda 
T. B. M. Meclisine sevk edileceğine dair vaitte 
bulunulduğuna değinilerek : 

a) Bu kanun tasarısının T. B. M. Meclisine 
ne zaman sevk edileceği; 

b) Bütçeden yardım yapılan derneklerin 
bu yardıma lâyık olup olmadıklarının bakanlı
ğımızca araştırılıp araştırılmadığı; 

c) Bu yıl bütçe ile getirilecek yardım tek
liflerinin hangi kıstaslara dayanacağı; sorul
maktadır. 

1. Va'dedilen kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Yapılmakta olan son tetkikleri mütaakıp T. B. 
M. Meclisine sevk edilecektir. 

2. Bakanlığımız bütçesindeki yardım ödenek
leri, vâki talepleri mütaakıp istenilen miktarlar 
üzerinden ve hiçbir tetkike tabi tutulmadan ol
duğu gibi konulmamaktadır. 

a) Yardım için müşahhas bir konu bulunup 
bulunmadığı; 

b) Bu konunun, derneğin kuruluş gayesine 
uygun olup olmadığı; 

c) Yardım yapılmasının toplum için fayda 
sağlayıp sağlamıyacağı; 

Yönlerinden tetkike tabi tutulup sıraya ko-
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nulur. Bütçe imkânları nisbetinde taleplerin 
is'afma çalışılır. 

Bahis konusu ödeneklerin bir kısmı da büt
çe tasarıları Karma Bütçe Komisyonunda mü
zakere edilirken üyelerin istekleri üzerine mü
nakaşası yapılarak konulmaktadır. Senato ve 
Millet Meclisi Umumi Heyetlerindeki müzakere
ler sırasında başka bir tertipten tenzil suretiyle 
konulan ödenekler de vardır. 

Bâzı bakanlıklar bütçesinde toplu bir halde 
görünen yardım ödeneklerinin tesbiti ilgili ba
kanların takdirlerine dayanmalrtadır. Bütçe 
tasarılarının bakanlığımızca incelenmesi ve nihai 

şeklini alması sırasında yapılan müzakere ve mü
nakaşalar bu ödeneğin dağıtılacağı derneklere 
ait listeler üzerinde değil, bütçe dengesini sağla
mak için genellikle ödenek yekûnundan bir mik
tar indirme istikametinde cereyan eder. 

3. Bu yıl bütçe ile getirilecek yardım öde
neklerinin, «Derneklere yardım kanun tasarısı» 
sevk edilip kanunlaştığı ve bu sonuç bütçe ta
sarılarının şevkinden önce alındığı takdirde, ye
ni kanun tasarısındaki kıstaslara göre tesbit 
edileceği ümidedilmektedir. Aksi takdirde, yu
karda izah edilen usule bu yıl da devam oluna
caktır. 

-•>•• - * s > - e - < ^ •<••• 



O. Senatosu B : 94 25 . 7 . 1%7 O : 1 

772 sayılı Çarşa ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına ve
rilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 85 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 89 
Oya katılrm.yanlar : 1 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
T. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı . 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altııntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Reddedin] 

TABÎI ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 

TABÎİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai OT£an 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYTDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Oya katilmtyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yralçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

'KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelik] 

Bitlis 1 

!>&<{ 

VAN 

Ferid Melen 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nndi 
Âdil Ünlü (L Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 7 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Kalkınma plânının uygulanması esas

larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) [Dağıtma tarihi : 20 . 7 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'
ta imzalaman «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür An
laşması» nm onaylanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 19671 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kral
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
alld^ddkaiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) [Dağıtma tarihi : 
'19 . 7 . 1967] 

X 3. —• Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülme
si hususunda divanın yargı hakkını önceden 
tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/275; Cumhuriyet Senatosu 1/793) (S. Sayısı : 
987) [Dağıtma tarihi : 20 . 7 . 1967] 

4. —• Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 
'akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekni
ker okullarında görevlendirilecek öğretmenler 
ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/166; C. 
Senatosu 2/215) (S. Sayısı : 979 a ek) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 7 . 1967] 

'5. —• Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 
2 madde eklenmesi ve mütedair 4607 sayılı Ka
nunun 122 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân Komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/401; Cumhuriyet 'Senatosu 

,x 2/226) (S. Sayısı : 989) [Dağıtma tarihi : 
21 . 7 . 1967] 



X 6. —• Tariki mahiyetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe 'edilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve 'Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/72; Cumhu
riyet Senatosu 1/810) (S. «Sayısı : '990) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 7 . 1967] 

7. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 72 nci maddesinin sonuna bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

2/254; Cumhuriyet 'Senatosu 2/225) (S. Sayısı : 
991) [Dağıtma tarihi : 21 . 7. . 1967] 

X 8. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/224; Cumhuri
yet Senatosu 1/813) (S. Sayısı : 992) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 7 . 1967] 

X 9. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçi
leri Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet -Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Se
natosu 1/821) (S. Sayısı : 993) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1967] 



Dönem : 1 f\f\f\ 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 2 U ö " 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 
sayılı Kanuna 2 madde eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 
122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2 /401 ; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 243) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 7 . 1967 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 3417/19221 - 2/401 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle- görüşülerek 
işarı oy il 3 kabul edilen, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 
sayılı Kanuna 2 madde eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla değişt'riîmi§ 
olan 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kannun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
FĞrruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 . 12 . 1966 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle, görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 243) 

Malî ve iktisadi i^îar Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mail ve İktisadi İşler Komisyonu 14 .7 .1967 

Esas No: 2/226 
Karar No: 46 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve vazifelen hakkındaki 
2825 sayılı Kanuna 2 madde eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» Komisyonumuzun 13 . 7 . 1967 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler, Komisyo
numuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi, Mület Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü Kâtip 
Balıkesir Gaziantep Manisa Tabiî Üye 

II. A. Türker Muhalefet şerhim eklidir R. ülusoy M. Ş. Özkaya 
Z. İslâm 

Sivas Erzurum Afyon Karahlsar Artvin 
A. Çehemoğlu O. Alihccagîl A. Karayiğit F. Alpaslan 

Sakarya Konya 
M. Tığlı A. Onar 

Muhalefet şerhi 

122 sayılı Kanun 7 nci ve daha yukarı derecelere dâhil olan memuriyetler için yüksek tahsil mec
buriyetini vaz'etmiştir. Müktesep hakları ihlâl etmemesi kaydiyle bu mecburiyetin kaldırılmasına ta
raftar olmadığım cihetle muhalifim. 

Zeki İslâm 
Gaziantep 

Bütço vo Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 7 . 1967 
Esas No. : 2/226 
Karar No. : 9? 

Yüksek Başkanlığa 
Millet "Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, Gümrük ve Tekel Bakınlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sa
yılı Kanuna 2 madde eklenmesine mütedair 4607 sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
•o-an 1. nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
11 . 7 . 1967 tarihli ve 3417/19221 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, komisyonumuzun 19 Temmuz 1967 tarihli 34 ncü Birleşiminde ilgili Hükümet tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi, bütün Devlet teşkilâtında çalışan ve yüksek tahsili olmıyan memurların, baremin 
4 ncü derecesine kadar yükselmelerine imkân vermiş olmasına rağmen, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının 2825 sayılı Teşkilât Kanununa iki madde eklenmesine dair 4607 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren 122 sayılı Kanun, mevcut tevhit ve teadülü zedeliyerek, bu bakanlık me
murlarından yüksek tahsil yapmamış olanların 7 nci ve daha yukarı derecelere yükselmeleri 
imkânını ortadan kaldırmıştır. Halbuki, diğer bakanlıklar mensupları 3656 sayılı Kanuna göre 
4 ncü dereceye kadar yükselebilmektedirler. Bu durum, teşkilâtta çalışan yüksek tahsil yapma
mış memurların moralleri üzerinde menfi bir te:ir meydana getirdiği gibi umumilik ve eşitlik 
prensibine de aykırı düşmektedir. 

Diğer taraftan, 122 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 4607 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrası hükmünce 7 nei derece kadrosunu alabilmiş olanların terfilerine devam 
edilmiş, buna mukabil 8 nci derecede bulunanla un terfi imkânları kaldırılmış bulunmaktadır. 
Bu durum da, bünye içinde düzensizlik ve huzursuzluk kaynağı olmaktadır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 989) 
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Yukarda belirtilen aksaklıkları giderecek ve teşkilâtta çalışanların mağduriyetlerinin daha 

fazla devam etmesini önliyecek olan teklif, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve be
nimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen »maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
istanbul 
E. Adalı 

Ankara 
T. Kapanh 

Bu rapor Sözcüsü 
Rize 

0. M. Agun 

Aydın 
1. C. Ege 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Çorum 
A. Çetin 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğîu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

İçel 
C, T. Okyayuz 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 2825 sayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair 4607 sa
yılı Kanunun 122 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 46D7 sayılı Ka
nunun 122 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan ek 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değ-Vtirümiş-
tir : 

EK MADDE 1. — Bakanlık 
müfettiş ve müfettiş muavin
liklerine tâyin olunacakların 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat 
ve Ziraat fakülteleri ile Orta -
Doğu TeknV: Üniversitesi İdari 
İlimler Fakültesinden veya İkti
sadi ve Ticari İlimler akademi
lerinden veya bu niteUği haiz 
yabancı fakülte ve yüksek okul
lardan mezun olmaları şarttır. 

Diğer memuriyetlere tâyinler
de ve terfilerde Devlet memur-

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi işler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 2825 sayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair 4607 sa
yılı Kanunun 122 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci» madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 2825 sayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair 4607 sa
yılı Kanunun 122 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C- Senatosu (S. Sayış* :.,989), 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

luğu için kanunlarda konulan 
hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — Birinci madde
de yapılan değişiklikten dolayı 
7 nci ve daha yukarı derecelere 
geçmeye hak kazanacak memur
lar işbu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvel geçirdikleri sü
relerden dolayı terfjan derece 
atlama talebinde bulunamazlar. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Gümrük ve Tekel Ba
kanı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İrsler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — MVJet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

MADDE 2. — Mllet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

< • » 

C. Senatosu (S. Sayısı : ...989) 



Dönem : 1 A f i I 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 | 

5434 sayılı T- C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddsmîn sonu
na bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler; 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/254 Cumhu

riyet Senatosu 2/225) 

(Not : Millet Mecîir-i S. Sayısı : 2D8) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 .7 .1967 

Kanunlar Müdürlünü 
Şayi : 2/254 1517/7363 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 7 . 1967 tarihli 13G nci Biıicriımndo encolik vo ivedilikle görMlerek igari 
oy ile kaT)ul edilen, 5^34 sayılı T. 0. Emekli Sand-g". Kanununun 72 noi maddecinin sonuna bir fıkra 
eklenmesi baklanda kanun teklifi, dosyası ile birlikio sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Balkanı 

Not : Bu teklif 14 . 3 . 1966 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 7 . 1967 tarihli 136 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 298) 

Malî vo iktisadi iğler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/225 14 . 7 . 1967 
Karar No. : 45 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «5434 sayı ı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci mad
desinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında ka um teklifi» komisyonumuzun 13 . 7 . 1967 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de Y} irakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve te :nsilcilerin bunlara mütedair verdikleri tamamla
yıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Büt;e ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük-

Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesiı* 

II. Â. Türker 

Sivaı 
A. Çekemoğlu 

Sakarya 
M. Tığlı 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 

Afyon Karahisar 
A. Karayiğit 

Konya 
A. Onar 

Tabiî Üye 
§. Özkaya 

Artvin 
F. Alpaslan 

Bütçe ve Plâa Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/225 
Karar No. : 98 

19 .7 . 1967 

Yükssk Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 Temmuz 1967 tarihli 136 rcı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tefklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 11 Temmuz 1967 tarihli 
ve 1517/7363 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
19 Temmuz 1967 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesine yeni bir fıkra 
eldiyerek; maddenin bugünkü şekline göre öz analara çocuklarından aylık bağlanabilmesi için ara
nan, çocuklarının ölümü tarihinde bunların dul olmaları şartını kaldırmakta sonradan dul ve muh
taç duruma düşenlerle, evvelce evli bulundukları (çocuğunun ölümü tarihinde) sebebiyle aylık bağla-
namıyanlara ve nihayet 65 yaşını doldurmamış malûl ve muhtaç bulunmıyan babaların, 65 yaşını dol
durmaları veya malûl duruma girmeleri halinde muhtaç bulunmaları şartiyle aylık bağlanabilmesini 
sağlamaktadır. 

Gerçekten, çocuk] arının ölümü tarihinde dul ve muhtaç olmıyan anaların, yine bu tarihte 65 yaşını 
doldurmamış malûl ve muhtaç bulunmıyan babaların, sonradan bu duruma düşmeleri kabildir ve her 
zaman rastlanılan hâdiselerdendir. 

Ancak çocuklarının öldüğü tarihte ana ve babaların dul ve muhtaç, yahut 65 yaşını geçmiş, malûl 
veya muMacolmaları şartının, bu müessesenin mahiyetiyle ve hak ve adalet esasi ariyle bağdaşamadığı 
açıktır. 

Kaldı ki, 662 sayılı Kanun ile, sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına eski 
bağlanması hakkı da tanınmıştır, 

aylıklarının 

C. Senatosu (S. Sayısı : 991) 
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Hak ve adaleti gerçekleştirici olarak kabul edilen teklif, komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmişti. 

I II - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 
Ankara 

T. Kapardı 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Bu raporda Sözcü 
Rize 

O. M. Agun 
Aydm 

/ . C. Ege 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Çorum 
A. Çetin 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 

Cumhurbaşkanınca S. ü 
R. Üner 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin 

sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nunun 72 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

Şu kadar ki, ölüm tarihinde; 
evli bulunmaları dolayısiyle ay
lık bağlanmamış ve sonradan 
dul kalmış veya boşanmış muh
taç analar ile, 65 yadını doldur
mamış malûl ve muhtaç bulun-
mıyan babaların, 65 yaşını dol
durmaları veya malûl duruma 
girmeleri halinde muhtaç bu
lunmaları şartı ile Sancbğa ya
zılı müracaatlarını takibeden 
ay başından itibaren aylık bağ
lanır ve gerekirse 68 nci mad
deye göre düzeltme yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi*er. 

MADDE 3. Bu kanun hük
münü Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin 

sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmişti.'. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edV.en 2 nci madde 
aynen kabul edilmişt V\ 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 nsü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe v« 
Plân Komisyonunun kabul-

ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin 

sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Mllet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edıilmiştir. 

•*«>»-

C. Senatosu (S. Sayısı : 991) 





Dönem : 1 
toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/393; Cumhuriyet Senatosu 1 /821) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 437) 

Millet Meclisi 
Gtonel Sekreterliği 20 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4728 - 1/393 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 7 . 1967 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik yâpılmasma 
dair kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5.7. 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ktt/m-
lun 18 ve 19 . 7 . 1967 tarihli 142 ve 143 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 437) 

(Malî ve iktisadi işler, İçişleri, Bütçe ve Plân Komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu) 

Cumhuriyet Senatosu 
tifÜR ve iktisadi işler, İçişleri, 21 . 7 . 1967 
Bütçe ve Plân komisyonların-
dan kurulu Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/821 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

İçişleri Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin %tirakijle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda; Gerekçede belirtilen hususlar komisyonu

muzca da uygun görülmüş Millet Meclisi Genel Kurulunun .19 . 7 . 1967 tarihli 143 ncü Birle
şiminde tasvip gören tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
iSözcü Kâtip Konya 

Başkan İzmir C. Bşk. Se. Üye S. Çumralt 
Z. Önder Ö. L. Bozcalı B. tiner 

Ankara Çorum Erzurum 
T. Kapanlı A. Çetin 0. AlihocagÜ 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanununun 19 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensup
larına uygnlanan disiplin hükümleri uygulanır. 
Şu kadar ki, il polis divanlarının bekçiler hak
kında verdikleri kararlar valinin tasdiki ile ke-
sinleşir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE — Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Teşkilâtının personel, yönetim ve hizmet mas
rafları ile araç, gereç, kurs ve diğer her türlü 
masrafları ve yönetmelikle tesbit olunan giyecek, 
silâh ve teçhizat masrafları Devletçe, il özel 
idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu maksatla 
konulmuş bulunan ödenekler toplamını geçme
mek üzere, M özel idarelerine ödenir. 

Ancak, yeni kanılacak belediyelerle, teşekkül 
edecek çarşı ve mahalleler için masrafa yapıla
cak ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları için 
her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzi esas ve 
usulleri her yıl içimleri ve Maliye bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
bakanları yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTTİĞİ METİN 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Millet Meclisi metninin ek 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

> s e « 

C. SenaJtosu (S. Sayıcı : 993) 


