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S. SAYISI

İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi
Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında Manisa
Milletvekili Refik Şevket Înce'nin değiştirgesine dair Adalet Ko
misyonu raporu ( 2 / 2 5 3 )

Manisa Milletvekili Refik Şevket Înce'nin değiştirgesi
18. XII. 195İ
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebep ve mahcurlara binaen birinci maddede yazılı (.belediye meclislerinin her ye
nilenmesinde) ibaresi yerine (rbelediye meclislerinin normal yenilenmesinde) ibaresinin konmasını
arz ve teklif ederim.
Manisa Milletvekili
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Adalet Komisyonu raporu
T. B M. M.
Açlalet Komisyonu
Esas No. 2/253
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Yüksek Başkanlığa
Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki
4081 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra
ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesine
mütedair bulunan kanun teklifinin Kamutayda
görüşülmpsi sırasında, Manisa Milletvekili Re
fik Şevket Înce'nin 4 ncü maddeye mütaallik
olarak verdiği değiştirge İçtüzüğün 117 nci
maddesi gereğince komisyonumuza havale edil
diğinden keyfiyet tetkik ve müzakere edildi.
Kanun teklifi:
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine eklenmesi
Tarım ve Adalet komisyonları tarafından kabul
edilen metin:
(Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde
Çiftçi Mallarım Koruma Meclisi üyeleri ile mu
rakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bildiri

len usule göre yeniden seçilir) esaslarını ihti
va etmektedir.
Değiştirge:
Metindeki (Belediye Meclislerinin her yeni
lenmesinde) ibaresinin (Belediye Meclislerinin
normal yenilenmesinde) şeklinde kabul edilme
si merkezindedir.
Mevzuun tahlili:
A) 4081 sayılı Kanun koy sınırları ile şe
hir vo kasaba haricinde olup belediye hudutları
içinde veya dışında bulunan zirai mahsulât is
tihsal edilmekte olan sahalarda tatbik edilmek
tedir.
Kanunda yazılı işlerden köylere taallûk
edenler köy ihtiyar meclisleri ve köy sınırların
dan maada sahalara ait bulunanlar da bu ka
nuna göre teşekkül eden (koruma meclisi) ile

(murakabe heyeti) taraflarından tedvir olun
maktadır ki son iki teşekkül ticaret, sanayi ve
ziraat odalarının da iştirakiyle mahallî beledi
ye meclisleri tarafından dört yıl müddetle se
çilmektedir.
B) Koruma Meclisi ve murakabe heyetleri
nin vazife ve salâhiyetlerinden başlıcalan:
Suların mezruat ve yollara yapacağı tahribatı
önlemek, su arkları hendeklerle tarla ve bahçe
yollarını tamir ettirmek ve bu ameliyelerden mü
tevellit masrafları alâkalılardan istifadeleri nis
petinde tahsil etmek, yine suların sivrisinek yap
masına müsait birikintilere mâni olmak, bu mak
sat için açılan kanalları, mecraları, kurutulmuş
toprakları muhafaza etmek, hayvanların sureti
muhafaza ve sevku idaresini ve geçecekleri yol
ları tâyin ve tarla, bağ, bahçe sınırlarını belli
etmek ve alelıtlak mezruata vâki zararları önle
mek, zarar hayvanlar tarafından ikağ edilmiş
ise bunları tutmak velhasıl zirai asayiş ve kal
kınma yolunda sair tedbirleri almak ve kanun
ile kendilerine teffiz edilen sair işleri yapmak
tan ibarettir.
C) Mevzuda, 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinde tadat edilen (belediye
vazifeleri) de tetkik edildiği takdirde, bilhassa
bu maddenin 14, 21 ve 26 nci bentlerinde be
lediyeye tahmil kılınan işlerin, yukanki (B)
bendinde mezkûr 4081 sayılı Çiftçi Mallarının
Korunması hakkındaki Kanun ile koruma mec
lisi ve murakabe heyetlerine mevdu hususların
tetabuk ettiği ve bu susetle her iki müessesenin
faaliyetlerinin bu sahalarda mütedahil bulundu
ğu müşahede edilmektedir.
Esasen Çiftçi Mallarının Korunması hakkın
daki Kanun, Köy Kanununun sâkit kaldığı hu
susları ve aynı zamanda şehir ve kasaba hari
cinde kalan sahalarda zirai emniyet bakımından
belediye faaliyetlerinin tamamlanmasını ve bu
suretle köy ve belediye sınırlarına girmiyen
arazi ile münasebet ve alâkalan bulunan yurt
taşların menafimin korunmasını istihdaf ettiği
anlaşılmaktadır.
Netice :
1. Belediye Kanunu gereğince belediyelere
mevdu vazifeler ile Çiftçi Mallarının Korunması

Kanununa göre müteşekkil koruma meclisleri
ve murakabe heyetleri vazifeleri meyanma gi
ren işler yakın bir irtibat ve hattâ ayniyat ha
linde tezahür etmektedir ki her üç teşekkülün
müşterek ve ahenkli bir çalışma sistemine isti
nat etmesi lâzımgeldiğini göstermektedir.
2. Binaenaleyh, koruma meclisleri ve mu
rakabe heyetlerinin çalışmaları, belediye faali
yetleriyle mütenazır olması icabettiğinden bu teşekküllerdeki vazifelerinin fikir beraberliğinde
bulunması kati bir zaruret halinde tecelli etmek
tedir.
Esasen bahsi geçen teşekküllerin ifası ile mü
kellef bulundukları âmme hizmetlerinin selâ
meti, her hangi bir fikir ihtilâf ve ihtilâtma
mâni tedbirlerin derpiş edilmesini de kezalik za
ruri kılmaktadır.
3. Kanun teklifinin de, bahis mevzuu ka
nunlar ile tahsis kılınan prensiplerin hüsnü tat
bikim temin sadedinde yapıldığı ve değiştirge
nin ise teklif ile istihdaf edilen gayeyi ihlâl ede
ceği tabiî bulunduğundan kabulüne imkân gö
rülememiştir.
Zira, belediye meclisleri ile koruma meclis
leri ve murakabe heyetlerinin kanunen ifaya
mecbur oldukları vazifelere mütaallik tedbir
leri ittihaz etmekte aykırı fikir ve kanaat takip
etmeleri halinde, vâki tearuzun husule getireceği
zararın geniş mikyasta olacağı aşikâr bir haki
kattir
Yukarda meşrut sebeplere müsteniden değiş
tirge talebinin reddine karar verilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
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