
Komisyon Adı: İçişleri Komisyonu 

Konu: 2/2555 Esas Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Kanun Teklifi Görüşmeleri. 

Dönemi: 27 

Yasama Yılı: 3 

Tarih: 29/01/2020 

 

 

 Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

 Değerli Komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, sayın 

bürokratlarımız: öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 Alpay Antmen, Mersin Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesiyim. 

Sayın Başkanın da belirttiği gibi ilk 9 madde geçti, Sayın Milletvekilimiz 

Turan Aydoğan kanunun geneli ve ilk 9 maddeyle ilgili eleştirilerini de 

sundu ama ben bir hukukçu olarak özellikle 10'uncu maddeyle ilgili de 

konuşmak istiyorum. Fakat ilk 9 madde geçirirken işte "silahlı kolluk 

kurulması" gibi, bunun dışında özellikle 6'ncı, 7'inci, 8'inci ve 9'uncu 

maddenin aslında Adalet ve Anayasa Komisyonlarında görüşülmesi 

gerektiğini tutanağa geçirmek istiyorum. 

 Teknik anlamda olacak konuşmam, madde 3 geçti ama belki biz 

bekçileri de KPSS'ye koyarak müracaat etmek isteyen, bekçi olmak 

isteyen arkadaşlarımız arasında da bir objektiflik sağlayabiliriz diye 

düşünüyorum. 

 Dediğim gibi, 6'nın, 7'nin, 8'in ve 9'un Anayasa'ya aykırılıkları var, 

Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerekiyor ama tabii, bunlar Genel 

Kurulda artık tartışılacak. 

 Şunu söylemek istiyorum özellikle: Bu kanun, aslında görev yapan 

bekçilerimizin münhasır bir kanunu olması anlamında güzel fakat 

Anayasa'ya ciddi aykırılıkları var, bunun yanında ciddi eksiklikleri var. 

Mesela, biz burada bekçilerimizin özlük haklarını niye düzenlemedik veya 

daha başka bir şey söyleyeceğim; şimdi, özellikle 10'uncu maddeye 

bakalım, diyor ki: "Çarşı ve mahalle bekçilerinin mevzuatla genel kolluk 

kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı 



olurlar." Bunlara görevi kim verecek? Ben şöyle müşahhas bir örnek 

vermek istiyorum. Şu an bu kanun olmadan önce de bekçilerimiz görev 

yapıyor ve inanın bekçi arkadaşlarımız bazı karakollarda Emniyet 

güçlerimizi tenzih ederek söylüyorum- polis arkadaşlarımızın, ekiplerin 

şoförlüğünü yapıyor, başka yardımcı işlerde kullanılıyor ve bu 10'ncu 

madde tamamen bekçilerimizi emniyetin -deyim yerindeyse- çırağı gibi her 

işe koşturulan yardımcı elemanı hâline getirilecek. Bu da onların çalışma 

koşulları, çalışma şartlarında ciddi sıkıntılar yaratabilir. Özellikle 10'ncu 

maddenin daha çok açılması ve açıklanması gerektiği kanaatindeyim. 

 Son olarak da bekçi arkadaşlarımız üniversite mezunu olabilir, 

yüksek lisans mezunu olabilir, çok başarılı bekçilik yapabilir, belki de 

hayalleri polisliğe geçmek olacak. Bununla ilgili düzenleme ben 

göremedim. Bekçilikten polisliğe geçmek isteyenlerin de belki böyle 

değerlendirilmesinde, hükme bağlanmasında yarar var diye düşünüyorum. 

 Tabii, Genel Kurula geldiğinde ilk 9 maddeyi de görüşeceğiz ama 

eğer imkan varsa bu aşamada da Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 

destek alınmasının iyi olacağını ekleyerek saygılar sunuyorum. 

 


