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Başkan Divan Üyesi 
Başkanveki'li Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
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Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nur'- Canpolat 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklatma yapılacaktır. 
(Ydfclaima yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; çoğunluğumuz var
da, göriişmıelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Antalya Üyesi Şerafettin Paker'in Hüküme
tin Hacla ilgili olarak aldığı karara dair gündem dışı 
demeci. 

IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gündem 
dışı talepleri halitadan haftaya inltükal ediyor. Şu an
da dört tane gündem dışı talep var, geöilkmeleriyie de 
aktüalitesini 'kaybeder kanaati içinidıeiyİTr»'. Önün için 
döiUüne de söz vereceğim. Yalnız, kendi kilinden süre 
bakımından dOklka'tl'i olmalarını da rica ediyorum. 

Cumhuriyet' Senatosu Sayın Başkanlığına 
Genel Kurulun 12 Haziran 1979 Salı günü yapı

lacak toplantısında hac ile ilgili olarak gündem dişi 
söz verilmesini saygılanımla arz ederim, 

Antalya Senatörü! 
Şt raf-'JJln Pa'ker 

^BAŞKAN — Sayın Paker, buyurunuz efen,:T..Ti. 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş

kan, mulhtere'm senaittirfeıt 
Oünihuriyet Halik Partili ağırlıklı Hükümetin has 

ile alakalı olaralk almış oduğu karar üzerinde görüş-
lerlimi ifade etmek üzlere söz aldım. Konuşmama baş
larken hepinizi bürtnctle selamlarım. 

IMulhterem arkadaşlar;! 
'Daha hac ayına beş ay kadar bir zaman varken, 

lbu sene îslâmtn beş şartından biri olan hac farlze-
Islinli ifa etımek istiyen Mülsllüıman Türkler için Hazi
ran 'başından, sonuna kadar müracaat etme mecburi
yeti konmuştu. Bu hem antidem'eikratlkar, hem d: 
kanaatimce Anayasanın seyaihalt hürriyetine ve la İkilik
le alakalı ifadelerine de aykırı olduğu gibi c/c 99'a 
'Müslüman olan Tü'ilk: toplumunun sosyal ve iktlsa:!' 
yaşamına ve geleneksel inanç yapısına da ters bir uy-
gulaima olduğu bir gerçektir. Şu anda maddi imıkân-

lan müsait olimayan bir Müsliiimanın dalha sonra hali 
vaJkıti yerine geleToiiir. Bu sebeple, böylesine çok er-
'ken ve muayyen zaJmân içlin müracaat eltime kararı, 
hacca giümlelk isteyen müslümanların sayısını azalt
mak maksadına matuf, manevi değeıieri ekonomik 
görüşlere mahkum etlmek istemdAten baş(ka bir şey 
değildir. 

Hacca daha evvel giıtimemıiş olma şartına gelince. 
Daha önce hacca gltlmfiş olan bir klimse dinimiz'n 
'müsaadesiyle vekil olaralk da g ilmek isteyebilir. Yaş
lı, rahatsız, anası, babası vefat eden; anası, babası, 
yakınları veya bir dostu için de glfmclk işeyebilir. 
Böyle Hir talep olunca müsaade edilmemesi de doğru 
değildir. Hali vakti, sıhhati müsait olan bir müslliman 
için ömründe bir defa hacca giümeik farzdır. Bu 
farzı eda eden Müslüman 'borç/tan kurtulmuş ve va
zifesini yapmış olur. Gaye döViz tasarrufu ise, daha 
önce yurt dışına turlislt olaraik gidenlerin, teikrar turl:t 
olarak gitmelerine müsaade edilmemek şartıyla bunu 
yapalbillyor musunuz?. 

Hac seferlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca ya-
pılıması da antidemlokraltilikJtir, tekelciliktir, devletçi-
lOkltir, suiistimallere de müsaittir. Devlet yardımcı 
olmalı, muralka'be etmelidir. Hacca gidip gelebilecek 
ctdbüisü olan özel sektöre manii olunimaimalı, Diyanet 
emrinde olma medburiyetli kalldırrlmalıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı. Ticaret Bakanlığı mıdır?.. 

Sonra, ne demek her otobüste bir diin adamı ve 
ne dömıelk 50 - 6Q bin lira aıvarts?.. Damıelk bu lCıCı Ibln 
lira da clalbilecelc. Din adamları da ıtat'bllkalt 
bakımından acemidirler. Bunların masrafları 
da bir otoibiüsün yolcularına yülklenee'elkJir. Bu 
da ayrıca bir külifetdir. Suudi Arabistan'da 
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zaten her bölge, hatta vilâyet içlin «Delil» denen kıla
vuzlar ve bir deÜe bağlı oiima mecburiyeti vardır. 
Her Müslüman haccm farzlarını, vaciplerini, sünne;-
tcrmi ifa eid'ebilllr. Glt'meden önce eğİjirrJl tasvip ede
rim. Binaenaleyh, her otobüste, uyallv.a bir d'ln g i z 
lisi israftır, döfviz, israfıdır, din görevlisini asli vazife
sinden uzalklaşltırtnadır. 

iGeçen seneiki gibi aynı kıyafet mscbuiiyeıi de bizi 
gülünç mevkiye düşürmüştür. ıTemiz kıyafetle evet 
ama hapishane, hastane, estir kıyafeti gibi kıyafeti ere 
ıhayiî'. Anlaşılıyor ki, Cumlhuriyet Halik Partisi ağır
lıklı Hülküimüt haeeı da devleıleştirtmeye doğru gidi-
ıyor. Ömrü vefa öder, önıümiüzdekü sene de hac mevsi
mini idraik ederlerse, yaş tahdidi koyarlarsa, daha 
sonra da tamamen kaidmrlarsa hiç şaşmayalım; 
195ü'den önceki 27 seneHiik iktidarları devrinde oldu
ğu gibi. 

Cuimjhur>iyet Halik Partisini, İ950*de olduğu gibi, 
ıMlilliatin bir daha siıiiesini yemciden hac mevzuunda da 
almış olduğu yanlış kararları tashih e'.meye davet 
öder, beni dimleme lütfunlda bulunduğunuz için teşek
kür eder, saygılar sunarım. (AP sıralarından alktşiar.) 

IBAŞİKAN — Teş'dkkür ede i iz efe;JJ'.n. 

2 .— Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın ekonomik 
buhran hakkında gündem dışı demeci. 

'Saym 'Başkanlığa 
(Üllfcdde sürüp giden ekonomik buhran sebebiyle 

gündeım dışı konuşimama izin verilmesini dilerim. 
EnlJlşehir 

Ömer Ucuzal 

'BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun e i^dlm. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli aıkadaşlatılm; 

Yıllarca olanları yokmuş gibi, olmayan hailseled 
olmuş gibi göstermenin sistemi içinde bir uygulama 
ile Basını da tesir altına alaraik, ülkeyi hayallerinde 
yaşatLkiarı bir buhran içinde gösterip, k u k a n a edası 
ve tavrı ile kendilerini kurtarıcı ve kahraman ilan 
'edenlerin 18 ayltlk zaman içinde ülkeyi ve- Millet her 
yönü ile ne hale getirdiklerini artıik tarife hacet kal
madı. Çürüdü vatandaşın her kesimi, çjİJliği çile.,', ya
şanmaz hal alan hayatini, nerede bulunurca buluncun 
simidi sesli düşünüyor. Köyle de, kentte de, şehirde 
de vatandaş mustarip vatandaş tedirgin, vatandaş 
ümitsiz. 

ıBu şartlara gelişin tak müsebbibi, hiç şüphesiz > 11-
r'üfcm'öyi gassp'eden Hüfk'üJmelt, onun uyguladığı mVıuLu 
sistemidir. 

SisJemle üike ve Millet buhranlar deryasında bo
ğulmamak için buhranlarla boğuşmakta, bu nedenle 
vatandaş aşsız, işsiz, yarından ümitsiz; her şeyini 
kaylbrtmenin kaygısı ile çehreleri! solgun ve üzgün. 
Her yaşta ve her çağda beyinler boş, havzalar güçsüz. 
hadiseleri taikip ve muhafaza valstım yitirmiş. Kim n'û 
yapacağını şaşırmış. İşçi, köylü, memur, esnaf, emeldi 
dul ve yetim perişan,; perişan olduğu kadar ümlijlz. 

Değer İli ailkadaşlar.m; 
Saidtece bu ülkede insanlar perişan değil; topraklar 

perilşan, motorlar perişan, vasıtalar perişan, canlılar 
perişan; cansızlar perişan; velhâsıl elle tutulur, gözle 
görülür ne varsa hepsi perişan. Bunlarla beraiber 
Hüküme: perperlşan, başı da perişan. 

Topraklar sürülemez, bağlar bahçeler sulanamaz 
hale gelmiş. Mazot yok, traktör durmuş, gaz yoik, 
sulama micto/Iarı durmuş, köylünün gözleri önünde, 
ektiği mahsul yetişmeden kurumakta, yeCiis/tiridiği mah
sul pazara nakledllemediği için çürüyor. Üretici ile 
':iiuW'ici!n!n irtibatı kopmuş. Birli sataşmıyor, biri bu-
>lup alam.yor. İşte aracı böylece oltadan kalkmış. 

İki gündür dolaştığım Sarıcakaya köylerinde, 
yüzlerce ton kabak sandıklarda şehirlere gidecek: kam
yonlar, 'kamyonlar ise mazot bekliyor. Şehirli ise gele
cek sebzeler bekliyor. Ne giden, ne gelen var yollarda, 
bomiboş yollar. Böylece trafik sorunu da halledilmiş. 

Pazarlar bomboş, fileler, mutfaklar boş. Evet, 
ülkede her yer boş. Stoklar bitmiş ambarlar boşal
mış. c/c 80 devalüasyon nerede ne kalmışsa onları 
da boşaltıp temizleyecek. Yeni zamlar, c/c 100'ü aşan 
enflasyon önüne ne gelirse süpürüp götürecek. Böy
lece ülkede kuyruklar kuyrukları, yokluklar karabor
sayı, işsizliği tahrik edecek. Evet, böylece «Ak gün
ler» çağı başlayacak ve bu saltanat devam edecek. 
Ülke, bir baştan bir başa yanıp kavrulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkeyi saran ekonomik yangın büyüyor. Burada 

olmayan Hükümet, esasen hiçbir yerde de mevcut 
değil. Yine size sesleniyorum; ülkeye ve millete sahip 
çıkalım. Sahip çıkmayanlar, görevini yapamayanlar 
çekilsin, bunların yerine yapacaklar gelsin. 

18 ayda bu kaçıncı devalüasyon, bu kaçıncı zam, 
bu nasıl devlet idaresi değerli arkadaşlarım?... Bu 
beceriksiz hal ne zaman son bulacak, bu zulüm ne 
zaman bitecek?... Bu masum millet yarın ne bulup 
giyecek, ne bulup yiyecek?... 

Bir «Darboğaz» teranesiyle her gün adım adım 
ülke ve millet çökertiliyor. Yardım teranesiyle mil
let olarak sahip olduğumuz maddi ve manevi bütün 
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haklarımız ve imkânlarımız yabancılara teslim edili
yor. En basit anlaşmaları «Kapitülasyon» olarak va-
sıflaridıranlar, sömürü edebiyatını sürdürenler, şim
di sizin Hükümet olarak yaptığınız bu anlaşmaların 
adı ne?... Buna, bu milletin temsilcileri olarak göz 
yummayacağız. Bu çirkin anlaşmalar bu Meclisler
den geçmeyecek, buna imkân vermeyeceğiz. 

Bu Hükümet, yarattığı buhranlara esir olmuştur, 
esir. Çare bulma güç ve kabiliyeti olmadığı da bir 
kez daha kendisi tarafından dünkü kararıyla tescil 
edilmiştir. 18 aydır, «Önlem», «Etkin önlem», «Ön
lem paketi» derken milletin başını da kendisi gibi 
onarılmaz derde sokmuştur. Dertli başında hafıza da 
kalmamıştır. Eğer hafızası olsaydı, geçmişini, (Ken
di tabiriyle) anılarını hatırlayıp, ülkeyi ve milleti na
sıl ve ne şartlarla yabancı ellere terk ettiğini görür; 
milletin televizyonundan, uzgörecinden teslim olma 
kararını aldığını açıklayamazdı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülke ve millet bizden yardım bekliyor. Yanan 

yerlerinin sarılmasını, yangınların söndürülmesini bek
liyor. Bununla 'beraber, bu yangınları yaikan, ucu ka
palı dehlizlere bu milleti sokan beceriksiz, başarısız 
Hükümetten (Kendi tabirleriyle) çekilme özverisini 
ıbdktiıyor. Cesaretleri de, kıvançları da kendilerinin ol
sun. 

Yüce Heyate saiygrlar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın «Basın 
mensuplarının cezai sorumlulukları» hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir başka gündem dışı söz isteme 
talebi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
14.6.1979 Perşembe günkü Birleşim için, basında 

yer alan ve kamuoyunu etkileyen basın mensupları
nın cezai sorumlulukları hakkında gündem dışı ko
nuşmak istiyorum. 

Arz ederim. 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Birkaç günden beri, özellikle sağ basında, basın 

mensuplarının cezai sorumlulukları ele alınarak plo-
mik yaratıldığı gözden kaçmamaktadır. 

Türkiye'de adaletin bağımsızlığı bir gerçektir. 
Ancak, adalet üzerinde hükümetlerin baskısı 27 Ma
yıs Anayasasından sonra hemen hemen kalkmış du
rumdadır; fakat basının adalet üzerindeki baskısı ber
taraf 'Jdii'jmsrmişiilir. Hakaret, ister iafzen, isiter yazılı 
olsun; müessir fiil, ister fiilen eylem olarak, ister 
suç işlemeye tahrik şeklinde yazılı olsun; ahlaki re-
daeti, şenaati, denaeti; yani pespayeliği aynıdır, hiç 
değişmez. Bu itibarla, bir hakareti tutup da bir dü
şün suçu şeklinde nitelemek de, çok basit ve baya-
ğ:IJk ibir davranış; neşriyat ise, 'bayağılıkça bir neş
riyattır. 

Bir Cumhurbaşkanına yapılan hakareti veyahut 
da herhangi bir şahsa yapılan hakareti, tecavüzü, 
tutup da bir düşünce suçu şeklinde niteleyip, o dü
şünce suçunun kutsallığına, masuniyetine bürünmek, 
ne kadar bayağıcı bir davranıştır. Bunu solda göre
mezsiniz, hep sağdadır. 

Hükümetin sorumluluğundan bahsedilir, haklı ger
çekler her taraftan söylenir; ama bu gerçekleri söy
leyenlerin, sol bir düşünce, mihrak üzerine oturup da 
söylerse hakkı vardır; ama çağımızda gerçekliğini az 
çok devam ettiren kapitalist düzen içinde ve o dü
şünce tarzına sığınarak, o düşünce içerisinde alterna
tif olan iktidarı suçlamak da, biraz basitlik olur 
gibi geliyor bana. Çünkü, örneğin; yurt çapında değil 
de, arş-i ulusal münasebetlerde, ekonomik sorunlarda 
IMF ile olan ilişkilerde bu düzen, bu ekonomik 
şartlar, dışa bağımlılık ve kapitalist düzen devam et
tiği sürece bundan daha iyisi olamaz gibi geliyor 
bana. Bu itibarla, abdest alınmadan namaz kılınma-
dığı gibi, evvela abdest alınacak, sol idrake varıla
cak, ortdan sonra bu Hükümeti tenkit etaeyi saygıy
la karşılarım. 

Değerli senatörler; 
İşte çoğunluğun benimsediği bir düşünce: Mese

la, dünyanın 1/3'ü Müslümandır, Müslümanlık Dini
ni benimsemiştir. Müslümanlığı gericilik şeklinde ni
telemek, çok bayağılıkça bir davranıştır. Dünyanın 
1/3'ü komünisttir. Komünistliği hakaret olarak mü
talaa etmek, o da bayağılıkça bir davranıştır. Ma
son Derneği, bir düşüncedir; ama iyi, ama fena; ama 
o düşünceye inananlar vardır. Bu itibarla, bir düşün
ceye bir toplum içinde belli bir kesim inanmış ise, 
o düşünce hakaret mevzuu olamaz, Bunu hakaret 
mevzuu yapanlar, ancak saklambaç tipi demeyelim 
de, daha basit, daha belli bir kesime hitap eden bo
yalı basın olabilir; boyalı basının, boyalı ağaları... 

Sayın Metin Toker'in de bulunduğu bir - iki ga
zeteciyle beraber, Türkiye'de düşünce suçuyla ilgili 
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bir konuda bir açık oturuma iştirak etmiştim savcı
lığım zamanında. Yıl 1965, Kim Mecmuasından si
ze aynen arz ediyorum. Fazla başınızı ağrıtmayaca
ğım. Bugünkü durumda bu düşünceyi, bugünkü ba
sın ağalarına mantık ilacı olarak tavsiye ederim. 
Çünkü, hakareti düşünce olarak mütalaa eden ve bu
nu bir acındırma haline getirmek isteyenler için arz 
ediyorum: 

«Konumuz, fikirlerin suçlandırılması hususunda 
bilirkişilik müessesesidir. Diğer arkadaşlar gibi, ben 
de düşüncenin suçlandırılması diye bir mevzu bilmi
yorum. Her fikir, gerçekten toplum için yararlıdır; 
ancak, edebi, hukuki, iktisadi, sosyal konular gibi 
ilmi olması şartıyla. Suçlandırılması bahis konusu 
neşriyat ve beyanların fikir suçu ile ilgisi yoktur. 
Örneğin; sosyal bir zümreyi, sosyal bir zümre üzeri
ne kaba kuvvetle kışkırtmak, keza bu zümrelerden 
birini, diğeri üzerine cebir yoluyla tahakküm ettir
mek proleterya diktatoryasını yaratmak, hilafeti ge
tirmek, şeriatı tatbik ettirmek, köylünün dini inanış
larını istismar etmek için yapılan yayın ve beyanla
rın fikir suçuyla ilgisi yoktur. 

Bu itibarla, bu şekil suçlarda ben de bilirkişi mü
essesine taraftar değilim. Bilirkişi müessesesi, daha 
ziyade telif hakkında konu olan hukuki ihtilaflarda 
bahis konusu olabilir. 

Biran için bilirkişilik müessesesine taraftar olsak 
dahi, bunların önceden tespiti fikri yeni değil, bila
kis Atatürk Cumhuriyeti ile kabul edilen Cumhuri
yetin getirdiği Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 
icabıdır. Şöyle ki : 

Ceza Muhakeme Usul Kanununa göre, resmi bi
lirkişilik müessesesi dururken savcı ve hâkimlerin 
özel bilirkişiye müracaat edemeyeceklerine amirdir. 
Özellikle, bütçe ve milli gelirin mahdut olduğu 1926 
senesinde, ancak adli tababet, fizik kimya ve ben
zeri şubeleriyle adli tıp müesseselerinin sahası mah
dut olup, bugünkü ihtiyaçlara kâfi gelmemektedir. 
Türk Parasını Koruma Kanunu, Vergi ve İstimlâk 
kanunlarının dahi resmi bilirkişilik müessesesi kabul 
edilmiştir. 

O halde, resmi bilirkişilik müessesesi fikri yeni 
değil, kanunlarımızın gereğidir; uzun yılların ihmali 
bahis konusudur. Bilirkişilik müessesesinde soruştur
ma, ilk tahkikat safhasında savcı ve hâkimlerin ih
tisaslarına girmeyen konularda oy ve mütalaalarına 
müracaat edilen müessesedir. Tatbikatta her hâki
min arkasında bir bilirkişi; keyfinin kişisi bahis ko
nusu olup, bunun izalesi için objektif ölçülere da

yanan resmi bilirkişi müessesesi kapsamı genişletil
melidir. 

Bazı mvlI'jLvekllleri, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu
nun tatbikatında savcılar aleyhinde bulunacaklarına, 
bu hususların giderilmesi için; bilhassa Gösteri ve 
Yürüyüş Kanununun 3005 sayılı Kanunun kapsamı
na girmesine mütehammil olmadığına, uzun tatbikatı 
gerektirdiğine, 141 ve 142 nci maddelere bir ceza 
unsurunun ilâvesi suretiyle sarahat verilmesine gay
ret gösterseler daha isabetli olur kanaatindeyim. 

1883 talihli İtalyan Ceza Kanunu, devletin em
niyetine karşı işlenen cürümler, bab ve vatan aley
hine işlenen cürümler faslından alınan 141 ve 142 nci 
maddeler 1926'dan bugüne dek beş defa tadil gör
müştür; bu tadil sebepleri, özellikle cebir unsurunun 
konulup çıkarılmasıyla ilgilidir. 1889'dan sonra, 1930 
tarihli Faşist İtalyan Ceza Kanununda cebir unsu
ru mevcut olduğu halde kanunumuzdan çıkarılmış
tır. Bundan sonra kanun vazıının maksadı yazarlar 
aleyhine tatbikat yapılması haline getirilmiştir. Bu 
itibarla, siyasi maksatla savcılara emir verilmemiş
tir; (Özellikle 27 Mayıstan sonra) normal olarak da
va açılmasını kanunen isteyebilir Adalet Bakanı. 
Başka devletlerde valilerin dahi bu hakkı vardır, bu 
ancak tahrikten ibaret olup, savcıların bağımsızlık
larını zedelemez. Çünkü, son tahkikatta savcı, hâkim
ler kadar teminatlıdır, itimat edilmesi lâzım gelen 
bir müessesedir. 

Arkadaşlar; 
Bilhassa basın mensubu arkadaşlara diyecek bir

kaç sözüm var: 
Sayın senatörler; 
Cumhuriyet savcılarına o zaman basın mensup

larından çok hücum gelmişti. Ona karşı ben de o 
basın mensuplarına, şerefli basın mensuplarına bu şe
kilde cevap verdim. Onların hürriyetlerini zedeleyen 
ve özgürlüklerini ihlâl eden organların; özellikle sav
cılar olmayıp, bilâkis emrinde çalıştıkları sermaye 
olduğudur. Şöyle ki : 

Basın Kanununun 30 ve 33 ncü maddelerinin ve 
tatminkâr olmayan temyiz kararlarının açık kapıla
rından istifade ederler, genç kızların gözlerine bant 
takarak (Resimlerde) sansasyonel haberlerle zavallı 
ailelerin şeref ve mahrumiyetlerini istismar suretiyle; 
özellikle fabrika muhitindeki, gecekondudaki ailele
rin, fakir ailelerin, yükselen kiracılardan menfaat 
sağlayan, Babıâli ağalarının tahakkümünden kurtul
dukları gün kendi özgürlükleri, basın mensuplarının 
özgürlükleri sağlanır. 
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Şimdi, bir idareciyi düşünün, bir valiyi düşünün, 
elinden geldiği kadar bir basın mensubuna saygılıdır, 
aynı şekilde bir parlamenter; fakat düşünüyorum bu 
basın mensubu acaba bir devlet memuru veyahut da 
bir savcı, özellikle bir hâkim, bir parlamenter ka
dar kendisini bağımsız hissedebiliyor mu?... Bir par
lamenterin başında bir grup vardır, bir yönetim var
dır, bir kadro vardır. Adalet Partisinin teşkilâtı var
dır, Cumhuriyet Halk Partisinin örgütü vardır; şu 
vardır, bu vardır. Bağımsız değiliz, kabul ediyorum; 
ama onun bağımsızlığı nerede bitiyor?... 

Bir banka aleyhinde bir yazı yazan fıkracı gör
dünüz mü? Yazamazsınız, çünkü ilân var. Kimin ce
bine gidecek? Patronun cebine gidecek. Patronun ce
bine girdiği için, işte o şerefli basın mensubunun ora
da hürriyetleri kısıtlanmıştır. 

Bu itibarla siz, savcılara çatacağınıza, o şatolarda, 
yüzme havuzlarında, hatta hayatlarını emniyet altına 
almak için il 00 tane (basın mensuplarına verdiği pa
ra kadar, fedai tutan ağaları hedef alsanız, Devlete 
saygılı olsanız herhalde daha iyi olur. Çünkü basın 
beşinci fonksiyon olma niteliğini daha alamamış. Ye-
şilçam stili boyalı sayfalar için 1 milyar sübvansiyon 
veriliyor. 

îşte, muhalefetten bunu beklerdik. Benim Hükü
metimi, benim Başbakanımı bu noktada eleştirmek 
lazım. Hiç olmazsa sayfa esası üzerine, ciddiyet esa
sı üzerine sübvansiyon verilsin. Bu şekilde bir Baş
bakanın, bir bakanın aile hayatına girecek her türlü 
hayasızca vazi hareketlerle yazılı olarak neşriyat ya
pacak, bir liderin haysiyetiyle oynayacak, ondan son
ra zaman gelecek o lidere sığınacak. Bunlar geçmiş 
günlerdir ve Türkiye'de bir kimsenin özel hayatına 
girmenin hukuk bakımından ne kadar ağır ve vahim 
olduğu izahtan varestedir. Özel hayatın gizliliği, mes
ken masuniyeti için arama, mesken masuniyetinden 
mütevellit arama, bütün bunların nedeni, bir insanın 
özel hayatıyla ilgilidir. Bütün dinler bunu kabul et
miştir. Hele sağ düşüncenin, tutucuların bilâkis bu
nu düşünmesi gerekir; fakat bir basın düşünün, bü
tün arama kararlarından, şundan, bundan vareste tu
tuyor, bir Devlet görevlisinin, bir Başbakanın veya
hut da bir liderin özel hayatına kadar, şu veyahut da 
bu nedenle belki bir - iki gazeteciyi, beş - on kuruş 
prim vermek suretiyle koşturuyor, bu deni görevi 
yaptırma cesaretini de kendisinde buluyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bağlayın lütfen. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek is

tiyorum. 

Arkadaşlar; 
îşte, toprak ağası, politik ağası, şu ağa, bu ağa, 

üniversite ağasının dışında, bir basın ağası vardır. 
Bütün bu ağaları yaratan, hattızatında olmayan, ol
duğundan fazla gösterilen bu ağalık müessesesi üze-
i'ndj gerçekten müpt'eziel bir basın ağalığı vardır. 

« 
Sübvansiyonun kaldırılmasını Hükümetten istirham 
ediyorum. Adi suçların, fikir suçu olarak gösterilme
mesi lazımdır. Cumhurbaşkanına, Danıştaya haka-
fc'L ^den hasut b.'r müptezel suçluyu düşün suçu ola
rak göstermeye o gazetenin hakkı yoktur. 

Saygılarımı arz ederim. 
ÖMER NACt BOZKURT (Gümüşhane) — Hü

kümetin başı basın mensubu, Divanda da basın men
subu var. Biraz daha dikkatli konuşun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Senin kafanı 
bir türlü düzeltemedim, Bozkurt. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

4. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın 1973 seçimlerin
den bugüne kadar Parlamenterlik görevi ve yapılan 
yeminin esprisine yasal şekilde uyulmadığına dair 
gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN — Gündem dışı diğer bir önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
14.6.1979 Perşembe günü Cumhuriyet Senatosun

da yapmayı düşündüğüm gündem dışı konuşma ile 
1973 #eçimleririden 'bugüne kadar, parlamenterl'ük gö
revimizi, ettiğimiz yeminin esprisine yasal şekilde 
yapmadığımızın inancındayım. 

Bu konuda çok kısa bir konuşma yapmam için 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Muş 
îsmail İlhan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Büyük bir ihtimalle bugünkü konuşmam, seçil

miş bulunduğum altı yıllık dönemin son konuşması 
olacaktır. Böyle olunca, bu konuşmam bir nevi ve
da konuşması ve aynı zamanda bir otokritik, yani 
kendi kendimizi tenkit anlamında olacaktır. 

Ancak, sözlerime başlamadan şunu belirtmek isti
yorum. Yarın saat lQ,30'da basın toplantısı yaparak 
daha çok siyasi partilerin ve Parlamentonun bugü
ne gelmesindeki günah ve sevaplarını dile getirece
ğim. Bugün ise birkaç sözle bilhassa şu anda değin
mek istediğim konuları dile getireceğim. 
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Bundan altı yıl kadar önce, senatör seçildikten 
sonra yemin merasimi için toplanmış olduğumuz ilk 
gün, dün gibi aklımda. Altı yıl ne kadar çabuk geç
ti. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Ne ümitlerle gel
miş ne heyecanla yemin ediyorduk hepimiz. Altı yıl 
sonra bugün elimizi vicdanımızın üzerine koyarak 
söyleyelim: ı 

Bu yüce kürsüden bundan altı yıl evvel etmiş ol
duğumuz yeminin hakkını verebildik mi; bu yüce 
kürsüden ettiğimiz yeminin gereğini yerine getirebil
dik mi?... 

Ecdadımızın nice zorluklarla mücadele ederek, 
nice şehitler vererek bize emanet bıraktığı bu mu
kaddes vatanımıza, asil, kadirşinas ve çilekeş halkı
mıza layık olduğumuzu gösterebildik mi?... 

Ülke 1973 seçimlerinde nerede idi bugün nerede
dir?... 

Güzel vatanımızı bu süre içinde yokluklar, işsiz
likler, kuyruklar ve pahalılıklar ülkesi haline getir
dik. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekono
mik, politik ve idari yönden durumu 1973 yılında-
kinden çok daha kötüdür. Zannetmem ki yüce Par
lamentoda bu sözlerime katılmayacak tek bir üye 
bulunabilsin. 

3 Temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere ta
tile girme kararını almış bulunuyoruz. Peki, hangi 
yüzle halkımızın huzuruna çıkacağız ve vatandaşa 
bütün bunların hesabını nasıl verebileceğiz?... Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak, senatör olarak ve 
milletvekili olarak görevimizi bizden beklenildiği gi
bi yapmakta olduğumuzu kim iddia edebilir?... Hal
buki halkımız uzun süre bu kötü gidişe Türkiye Bü
yük M'iTlet M!ecld;sini<n «Dur» dernesıini, bir çözüm ge
tirmesini büyük bir ümit ve sabırla bekledi. Halen de 
ümit ışığı az dahi olsa devam etmektedir. 

Türkiye 1973'te nerede idi bugün nereye gelmiş 
bulunmaktadır?... Bu süre içinde ülkemize refah ve 
mutluluğu getirmemiz gerekirken, pahalılık, yokluk, 
kuyruklar ve can güvensizliği; barış, sevgi ve kar
deşlik yerine düşmanlığı getirmiş bulunuyoruz. 

İki günden beri okuduğumuz gazetelerin sadece 
başlıklarına şöyle bir göz gezdirince, ülkenin içine 
itildiği feci durumu anlamak mümkün olacaktır. 

Bir gazete, «18 ayda 10 ncu devalüasyon» derken, 
başka bir gazete: «Paramız pul oldu» demektedir. 

Başka birisi : «Hastane ücretleri p/c 500 - 1 000 
artıyor» 

«1 dolar 47,10 lira. Suratımız asık, başımız eğik» 
«Büyük zamlar geldi» 
«Mazotsuzluk Anadolu'yu kasıp kavuruyor» 
«Alınterimiz yabancılara peşkeş çekildi» 
«Cumhuriyet tarihinin en büyük devalüasyonu» 
«Piyasa altüst oldu» 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Seçildiğim günden bugüne kadar bir bağımsız se

natör olarak, imkânlarımın bana elverdiği nispette 
bu konuları dile getirmeye ve faydalı olmaya çalış
tım. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki Ekim Senato 
seçimlerinde yine Muş'tan bağımsız olarak seçimlere 
katılmak istiyorum. Çünkü, «Önseçim» denen mües
sese ıslah edilmedikçe, önseçimlerde hangi partiden 
olursa olsun kazanmam mümkün değildir. Allah kıs
met ederse, tekrar seçmenlerin takdirlerine mazhar 
olabilirsem, mukades görevimize ve çalışmalarımıza 
bıraktığımız yerden devam edeceğim. Ancak bu ara
da bir noktaya değinmek istiyorum: 

Memleketten aldığım haberlere göre, önümüzde
ki seçim çok hadiseli, olaylı ve hatta kanlı olacak
tır. Bu hususta İçişleri Bakanlığının gereken önlem
leri alması zaruridir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Birikte çalıştığunuz süre içimde, elimden geldiği 

kadar hiç bir kimseyi söz veya hareketimle incifcme-
m'eye gayret gösltend&m. Buna rağmen büıerek veya. bil-
ıri'eyerek üzdüğüm veya inöMğim senaitör arkadaşla
rım varsa huzurunuzda hepsinden özür dilenim, beni 
bağışlasınlar. 

Bizden sonra görevlerine devam edecek senaitör ve 
milletvekili arkadaşlaruma içtenîilke başarılar dilerken, 
bugüne kadar ve bugün yapmış olduğum konuşmamı 
dinleme lütfunıda bulunan siz senatör arkadaşlarıma 
ve Sayın Başkana saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz efenldim. 
Sayın senatörler, gündem dışı söz isteyen bütün 

üyeler konuşmalarını yapmışlardır. 
Şimldıi, gündemin sunuş bölümünde 'bir tezkere var, 

oık utuyorum. 
5. — Bitlis Üyesi Kâmran İnanın Cumhuriyet Se

natosu üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Ku
zey Atlantik Assamblesi (NATO) Üyeliğine, İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalinin grubunca aday seçilmiş ol
duğuna dair Başkanık tezkeresi. 
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Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Sayın Kâmrao 

İnan'rn Cumhuriyet Senatosu Üyeliğimden ayr.lm?.:sı 
nedeniyle boşalan Kuzey Atlantik Assamibleai (NATO) 
üyeliğine Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyeai Sayın 
Erdoğan Adalı grubunca aday olarak seci İm işetir. 

1. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşları
nın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının bir beyanına 
dair önergesi. (4',473) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
Gümdernim'tee geçen salı günü bıraktığımız yerden 

devam edeceğiz. Yalnız, o gün, hatırlayacaksınız, 
okudum da, Sayın Abdullah Emre İleri, Sayın Fevzi 
Hakkı Esatoğlu bir önerge vermişlerdi. 

«Sayın Başkan, 
Hükümet adına ChriStopherln sözleri ve yapılan 

görüşmeler haklkında açıklama yapılmasını Hükümet
ten dileriz. 

Saygılarıma la.» 
Dilyoriar. O gümde anlaltitım; içtüzüğümüzün 131 nci 

maddesi gereğince bunun bir yolu vardır. Aynen di-
ğer'leri gibi işleme konması, yani Hükümeti yeniden 
aynı konuda, aynı prosedür içinde isticvaba çekmek, 
bunun dışımda bir işlem yapmak mümkün değildir. Tü
zükteki maddeyi okudum. Tüzüğün yapılmasına aıit 
tutanakları da mehaz olarak Verdim. O mehaz da 
elimizde. Arkadaşlarıma soruyorum: 

Sayın Esatoğlu, bunu ya geri alırsınız, ya aynı 
prosedürle yürütürüz... 

FEVZt HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, geri istiyorsunuz. Öner
ge geri veriliyor efendim. 

Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(istanbul) — Sayın Başkan, çok değdrli arkadaşla
rım; 

Bildiğiniz gibi, geçen Birleşimde Adalet Partili 
arlkaldaşlarımın Hükümetten dış ilşkiıler konusunda 
sorduğu bir soruya, bir değil iki soruya oevap veren 
.babainımrzm cevabımdan sonra içtüzükteki maddede 
kabul edilen esaslara ıgöne, gruplar adına müzakere
lere devam (ediyoruz. 

Bendemiz geçen oturumda sayın Adalet Partili ar
kadaşlarımın sorularına verilen yanıt yanımda kendi 
grubumuzun görüşlerini de bir miktar, bir ölçüde 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Ssoilo'su 

Başka/u 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

arzetmıişHim; fakat vaktin gıeçdlkımıesd, ya da bu ho
parlörün arızallanması nedenliyle bu konuşma yarıda 
'kalmıştı. Şimdi çok vaktinizi almadan, usulü veçhliie 
bize yöneltilen sorulara, ya da ithamlara gerçeği, 
olduğu gibi gerçeği anlatarak görevimi yapmaya ça
lışacağım. 

Ankadaşlarıım; 
Sayın Çağlayangil, özellikle Amerika Dışişleri Ba

lkan Yardımcısı Chrteopher'in Temsilciler Meclisi 
Alt Komisyonunda sorulan suallere verdÜği cevaplar 
arasında birçoklarının, Tüdfliye'ınin onuruyla bağdaş
mayan ve Türkiye'nin çıkanları aleyhine söylenmiş 
sözler olduğunu iddia ettiler ve... 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — İç
işlerine müdahale. 

CHP GRUBU ADINA FÎKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — iç işlerine müdahale olduğumu söyle
diler. Tamam Sayın Çağlayamgil, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Christoper'in Amerikan Temsilailer Mec

lisi Alt Komisyonunda sorulan sorulara verdiği ce
vaplar içinde Türkiye çıkarları aleyhime sözler bu
lunduğu ve Amerika'nın Türkiye çıkarları aleyhine 
bir tutum ve davranış içinde bulunduğu, buna karşı
lık Hükümetin de hiçbir reaksiyon göstermediği, 
özellikle Christoper'in Amerika'nın, Türkiye'nin iç
işlerime karışır biçiimdle beyanda bulunuşuna reaksi
yon göstermediğini burada acı bir dille serigilediler. 

Hemen söyleyeyim, bu Chrliistoper konusunu biz 
elbette ciddi telakki ettik ve burada da konuşuyoruz; 
ama şöyle bir olayın olduğunu da hatırlatmadan ken
dimi alamıyorum: 2 Haziran tarihlerindleydi zaninle-
diyorum; Christophertn konuşmasını bahis konusu 
eden yerli bir basın mensubu arkadaşımızla Adalet 
Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel'in bence çok 
doğruya yakın bir davranış biçimi içinde oevaibı var
dır. «Chrisıtopher de kim oluyor? O adattı da kim?» 
gibi. «O'nun ne gücü var?» gibi. «O ne söylese Ame
rika'nın politikasını ifade etmıez.» der gibi, ya dla 
onun yanında bizıim İçişlerimize karışacak kadar had
dini aşmış bir adam der gibi bir edası vardı, yana bir 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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cümle ile söylersek Chıistopher'i küçümseyerek andıy
dı ve öyle ifade ettiydi, ama Sayın Çağlayangil bu
rada «Chfisitopbjer"ıiın çok önemli bir adam olduğu
nu ve Dışdşledinde ikinci adam olduğunu söyledi.» 

Her ikisi de tabii mümkündür. Her iki görüşe de 
pnim vermek mümkündür. Biz meseleleri ne Demıirel' 
in söyledikleri gibi küçük düzeyde, ne de Çağlayan-
gil'in ifade öttükleri gibi yüksek düzeyde tutmuyoruz. 
Christopher Christopher'dir ve Dışişleri Alt Korniş-
yonıunda bu lafları söylediği iddia edilmektedir. 

Geçen sefer de söylıedıirn, Christopher'ıin söyledik
lerinin tam anlamlıyla zabıtta yazıldığı hiçimde içeri-
ğliinıin ne okluğunu öğrenmek mümkün olmadı. Dışiş
leri Bakanvdkili Sayın Çeöin bunun, «mot'a mot za
bıtlarının tutulduğu beyanda ve iddiasında bulundu». 
Byna karşı Sayın Çağlaya/ngil «Zabıt tutulmaz, not 
alınır ve mealen bunlar meydana çıkar» dedi. Bu ko
nuda hangi durumun gerçek olduğunu bilmek müm
kün değil. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Za
bıtlar neşredli'lmez dedim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır başka şeyler de var Sayın Çağ
layangil. Mealen anlatılır dedli... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sız
dırılır dedim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Burada mealen demişiniz. Burada bir 
tabir var, «mealen».... Her neyse bence zabıtlar gel
diği zaman bu işin üstesinden gelmek daha iyidir. 
Hemen söyleyeyim, o zaman da ifade etımiş-i'lm Chris-
top'ber veya başta bir kimsenin Türkiye'nin içişlerine 
karışması hiçbir kimse tarafından kabul edilmeyecek 
önemli ve gerçekten üzerinde hassasiyetle durulacak 
'bir girişimdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
bu girişimin karşısındayız. Taa ezelden beri karşısın
da olduğumuz bu kabil girişimlerin de bundan sonra 
da karşısında olacağımızı arz ederim. 

Ancak, nasıl Cumhuriyet Halk Particin «Chris
topher'in Türkiye'nin içişlerine karışır 'biçimdeki be
yanlarını ret etmedi, reaksiyona tabii tutmadı» diye 
kınıyorsa Sayın Çağlayangil, ben de kendisini başka 
bir açıdan, aynı çerçeve içinde kınıyorum. Pekâlâ 
Christopher'in beyanları Türkiye'nin içişlerine karış
ma mahiyetinde olduğu için ve Hükümetin de buna 
reaksiyon göstermediği için kınanan Cumhuriyet Halk 
PartM yanında, asıl kınanacak partinin Adalet Par
tisi olması lazım-gelmez mi?.. Niye?.. Siz Christop
her'ıin beyanlarını aldığınız, burada nasıl takdim et

tiniz?.. «Chıistopher Türkiye'nin 3,5 yıl askeri am
bargo altında kalmasından dolayı ordusunun uğradığı 
zaafı gidermek için 50 milyon dolar hibe yaptık» de
diniz. Neden dolayı Christopher'in 3,5 sene süren am
bargodan dolayı zaafa uğrayan Türk Silahlı Kuvvet
lerinin zaafını ıbir ölçüde gidermek 50 milyon dolar 
hibe yapmasından dolayı Türkiye'nin küçüllüldüğünü 
alçaluldığını bir çeşit işlerime karıştığını kınamadınız?.. 

Neden dolayı yine Christopher'in o beyanları ara
sında U-2'lerin uçması için Türkiye'nin Amerikan 
taleplerine ret cevabı vermediği ve aldığı 50 milyon 
dolarlık hibe ve dliğer yardımların da o rüt cevabını 
vermemeye neden olduğu, bu suretle Türkiye'nin 
onuru ile oynandığını ve hakikaten Türkiye'min böyle 
bir muameleye tabi tutulan Amerika tarafından ger
çekte küçük düşürüldüğünün ıstırabını çektiğini bu
rada ifade etmediniz?... 

Yine, neden dolayı U-2'lerin uçurülması için Ame
rikanın istediği izni, Hükümetin vermediği halde \ e 
yine Hükümetin U-2'İerin uçuşu için Sovyet RusyaVa 
başvurup siz ne dersiniz demediği halde, Türk Hükü
metini ve tabii Türkiye'yi ve Türk halkını, Türk ül
kesini U-2'lerin uçması için Amerikanın tazyiki ile 
U-2"le:ln uçmasına lizvn vermeye meöbur, hatta bunun 
yanında 'bir ide Rusların da muvafakatini ekle etmeye 
mecbur, bunun yanında Türkiye Amerikan ilişkileri
nin ancak U-2'lerin uçurulmaısıyla düZelmesin'in kabul 
olacağı fikrinin sahibi oldunuz?... 

Asıl bizi küçültücü nokta budur... Sizin sözleriniz
den bizim partiyi yaralamak için Christopher'in be
yanlarının bir kısmını kendinizin küçük düşürüldüğü, 
ya da memleketin içişlerine karıştığı için kınamaya 
yetkiniz var da, bizim siz niye bu kabil hareketler ol
muşsa bundan ıstırap duymadığınızı ve Türkçe'nin 
küçücüğünden, alçaltıldığından ıstırap duymadığınızı, 
bundan dolayı Chrisıtopheriin İçişlerimize karıştı
ğından şikâyetçi olmadığınızdan yakınmamıza neden 
hakkımız olmasın? 

Bana söyleyin, halbuki siz sırf bir partisel üstünlük 
sağlamak iç'in hilafın dışında birtakım iddialarda bu
lundunuz. Hemen söylüyorum, yetki ile söylüyorum, 
daha bu grubumuzda Genel Başkanımız ve Başbaka
nımızın U-2'ler konusunda apaçık, seçik, kesin gö
rüşlünü dinledim, bu kâğıtlara not aldım, kendisinden 
izin de aldım şimdi beyan ediyorum: 

Türkiye Hükümeti ile Devletti filhakika Amerika 
ile Rusya arasında yapılan ve adına Salt-2 derilica 
nükleer silahların karşılıklı indirime ve kontroluna 
değin anlaşma sonunda Amerikalılar tarafından U-2 



C. Senatosu B : 76 14 . 6 . 1979 O : 1 

uçalklarınm Türkiye üzerinde uçurularak anlaişmanın 
koritrolu sağlansın takibiyle karşı karşıya kalmıştır. 
Amerikalılar bizden U-2'ler'in uçurulmasına izin iı^e-
mişlerdir; fakat Hükümetim'iz Armerkalrlara aynen şu 
cevabı vermiştir: 

Salt-2 anlaşması iki süper devlet arasında yapılmış 
nükleer silahların sınırlandırılması amacına yönelik 'bir 
anlaşmadır. İçeriği İle, kontrolü tile ilki ülkeyi ilgilen
di ıür. Türkiye ile S alt-2 Anlaşm asının herhangi bir il
gisi yoktur. Sai't-2 Anlaşması mahiyetiyle, yöntemle
riyle iki ükenin anlaşmasıdır. 

Binaenaleyh, siz Amerika olarak bize gelip bu an
laşmanın kontrolü maksadıyla U-2'lerin ülkemiz üze
rinden uçmasına izin istemeye haklı değilsiniz, ikiniz 
arasında mevcut bir mıeselenin bizimle halieûAmcün^ 
kalkışmanız gariptir. 

O itibarla, «gidiniz; anjlaşima yaptığınız, Sa't - 2 
Anlaşimasını yaptığınız, galiba 18:'inde imzalayacağı
nız anlaşmanın bu yönümü, konitnol yönümü de anlaş
ma yaptığınız üüke ide, yani Savydt Ruisya ile görüşiü-
mıüz. Blizi iUgilendirmlez bu» dedik ve hatla daha ile* i 
giötük; «Siz bu Sovyet Rusya ile anlaşırsınız, anla.}-
mazisiniz, anlaşırsanız gelirseniz bize biz anlaşL.lk. der
seniz bizim U-2'lerin Sait - 2 Anlaşmasını konta'ol 
maksadıyla ülkemizden uçurüimasına izin verip ver-
meyeeeğimliz tamamen hükümranlık haklarımız için
dedir. Anlaşsanız da, aniaşmasanız da, bizim hiülkülm:-
ranlık haiklarıimıza halel getirecek bir yanı varja, bu 
izni vermeye meöbur hissetmiyoruz kendimizi.» De-i 
»dik, 

IDaha ileri gifctiik ve şayet U-2'lerin Sait - 2'nin 
korifcriol için üikemiizüen uçurulmasına istediğiniz 
izni ıveı'miediğimiz. için sizinle olan ilişkilerimizin her
hangi bir tehlikeye girmesi, vesairesi mevzuu bahisle, 
hemlen söyleyelim!; bu konu büyük ve öneımü ölçüde 
ilki üilke arasındaki ilişkiyi zedeleyici bir anlayışın 
konusu olur, 

iBu itibarla, «Bizden bu istddiğin'iz izini alma kar
şılığında ilişkilerimizin düzelmesi, özellikle yardım
ların yapılması pazarlığını yapmayınız» dedik. Ceva
bımızı böyle veridik. 

Ameruka bu cevabımız karşısında diretmedi ve iliş-
'kÜlenirnlizün Amerika ile olan ilişkilerimizin düzelimesi 
için ibu pazarlığın lehlerle ihalîediiırrtesinden yararlan
madı. U - 2'ler gerçeğinin bir yönü bu. 

İkinci yönü şu; yine biraz evvel söylddliğim gibi, 
Ch'insitiopher'in orada verdiği cevaplar içlinde U-2'le-
rin uçurudmalsı için biz onlara hibe yaptık gibi anlam 
çikan sözlerini burada dile getirdiğiniz-zaman üztil-

rnddiğinizden bahsettim; ama siz onu daha da ileri 
göttürdünüz, dediniz ki, «U-2'ierim uçuruîması için 
Amerika'nın istediği izni Türkiye vermedi yahut her 
hangi bir cevap veümsdi, hatta rddldlötmedi Türkiye 
Hükümeti ve gitti bu konuda Ru'slaıdan ne yapacağı
nı sordu.» Bu da hilafı hakikaltitır. 

Türkiye U-2'lerin u'çuruliması için Amerika'nın is-
'lâdiği izni biraz evvel söylediğim gbıi, vevmelk ver-
imerndk konusunda biraz evvel anlat'tığan düşünceyi 
'belirtti; alma Ruslardan, «U-2'ierin uçurulimasına ne 
dersinıiz?» diye bir soru sormadı ve bundan evv'ciki 
Birleşimde dediğiniz gibi, o H'ülküüm'eit mensubu kim
se de, gidip böyle bir soru Sormadı. Ne var?.. Rum
ların sormaları üzerine, tıpkı Amerikalılara verdiği-
rniiz cevabın aynısı anlatıldı. Biz onlardan soıimadık. 
Onlar «Nedir bu?» diye sorduklarında, «Amsilikalı-
lara böyle söyledik.» dedik ve kestik,, atttık. Ondan 
sonra ne Ameıika'dan ve ne Rusya'dan U-2'ler için 
herthanigi bir talep gelimedi. Omdan sonraki zamanlar 
içinde Amerika ile olan ilişkilerimiz de, bu U-2'ler 
konusunda verdiğimiz cevaptan dolayı haleldar ol-
ımaldı. 

UJ2'let1in uçurullması konusunda Amerika'ya ver
diğimiz cevap içinde, bellk'i biraz eVvelikli sözlerimi ara
sında söylemeyi unuttuğum bir durum daha var. Hü
kümdün verdiği cevap içinlde şu da var Hükünuj'jirnüz. 
«Biz bu izni kendi Hükümetimizde, Parlamentoları
mızda, kamuoyumuzda, hatiLa gerekliğinde başka or
ganlarda konuşup, danışıp, ölçtükten, biçtikken son
ra blir karara bağlanır. Tdk başımıza Hüklüimıeü; ola
rak da hardkdt etmeyiz; (ancak biraz evvel söylediğim 
gibi) Türkiye'deki Anayasa ve kanunların gereklerini 
yerline gdtirecek bu isteklerinizi karşılanz.» dedi. 

Simidi, U-2'ler konusundaki gerçek bu, bu iddi
ayla bağlıyız. Hükümet olaralk bağlıyız, Paıüi olarak 
ve grup olarak bağlıy-z. Binaenaleyh, Sayın Çağla-
yanigiil'in «U-2'lerin uçurulması konusunda Amerikan 
istdklerinıa 50 milyon dolarlık hibe karşılığında (izin 
vermek zorunda kaldığımız» gibi, Türkiye'yi her ba
kımdan onursuz kılan bir davranışın içine girmedik. 
Bu iddia asılsızdır, haklik'alt dışıdır, gerçek biraz ev
vel arz ettiğim gibidir. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Öyle ibir iddia yok ki, iddiayı siz kpyuyorounuz, 

CHP GRÖBU ADINA FİiKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Evet, öyle dediniz. Christopher'in Ali 
Komisyonda verdiği cevaplar arasında U-2'l'erin Tür
kiye üzerinden uçurulmasını elde e'tmelk için mi (bu 
hibeyi yapıyorsunuz?..» diye bir sual Ve ona cevap 
bdkiedliniz. 
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İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — So
ran melbuis, cevap Ghrfetopher'İn. 

CHP GROBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN-
(Devamla) — Melbus Ve siz 'de Idediniz iki, «Bu talebi 
AmlerJkaMann Türlfciye'iye karşı U-2'lerin uçurutoası 
için Tü'rtkiîiyietye valki mlüracatlarını redideı.'mödlntz» 
'Birleşüyıor, o sormuş-

(İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Christapher'in cevalbı o. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Evet, o sormuş ChrlisltopHi'c1/.. 

iBAŞJKAN — Sayın Gün/doğan, karşıhikh değil. 
'Siz filkıirîerinlizi söyleyin. Sayın Çağlayangll. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Benini beyanım o değil ki, Söyleyen GlV-JlopCıe;/. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(DeVaimla) — Odur, o efendim. Okuyalım.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bmsa) — 
Tüıfkler retid'eitimediler. Rus vetosundan balhseıme1 di
ler... 

IBAŞKAN — Ciırlisilopher'in reddeittiğini söylüyor 
efendilim, 

IİHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bu^a) — 
«Bu işi polldk yönden çözmeye çalışıyoruz» dediler. 

UBAjŞRAN — Tamtam efenldim, taimam, siz devam; 
edin. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Yanlış anladılar efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Yanlış rtoıt almışsın. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Ben yanlış anlamadım, burada yazıyor. 

/BAŞKAN — Hayır, OhıisîJapihefin söyl-d.ğln; soyu
luyor efendim, 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Davamla) — Ben not almadım, zabJı. Z'aibK bu efen-ı 
diim, zaıbı'cta böyle yazıyor efendim. Blrîeş'tlıdlnlz, 
ustaca, dıipilö/maitça. Sorulmuş, Christopherin ceva
bını siz veniyorsunuz, «Siz bunu redd^Kmediniz, d> 
meik ki o adamın dediği gibi, U-2'leri 50 milyon hibe 
karşısında uçurtmaya mı niyetiniz var Türk Hükü
meti?» dediniz. Sizin o diplatnasinizi bilirim ben. 
Sizinle ıbunada ço!k diyalog (kmmuş insanım, O bakım
dan, siz yaptınız bunu. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Buna) — 
Sayın Başkanımı, izin vei'irsenllz izah edeyim. 

IBAŞKAN — Efendim- öyle bir usulümüz yolktur. 
'Sayın Gündöğan, bitirin efendim artık; devam 

edin. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Öyle bir şfây yok, efendim, 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Efendim yazıyor burada. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Okuyun efenidlim. 

©AŞKAN — Okuyun zaptı istliyoı-saniz. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

i(D'evalmlla) — Peiki basjtan sona olkuyoyım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İşine gelmez, 
cfkuiyatoaz. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır efendim, biz evvelâ hibe kararını 
veıdik, ondan sonra U-2 için başvurlduik. Christop-
'her'in cevabı var. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Chrlst'ophjer'in o; sonra ilâve ediyor. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(DeVaimla) — Evet, balkın ama--

İHSAN SAİBRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sorma ilave edlyoı'. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — «ıBu bir savunma mı, yo'ksa bedelini pe
şinen ödediğinizin ifadesi mi?..» 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
O benLim mütalaam. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) —«Eveü, iyi ya işte, ne güzel söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, karşıhiklı konuşmayın Sa
yın Gündöğan, 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — «U-2 uçaiklarını siz, 50 milyon hibe 
karşılığında uçur imaya izin vereceksiniz» diyorsunuz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Christıopher'i tenlkit ediyorum, 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Etimlylorsunuz efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Çağlayangil, böyle karşılılklı 
ıkonuşmayınız efendini. Böyle usul var mı, rica ede
rim: 

Sayın Gündöğan, siz de Gene! Kurula hitap edin 
'efendliîm. 

IİHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Bana söyl'ömeidükJerimji izafe ediyor, siz de söz ver-
miyorisunuiz efendim. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — «Sayın Basjbalkan U-2 için beyanaüla 

I bulundu» diyorsunuz. 
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BAŞKAN — Efendim, bırakın böyle «diyorsu
nuz» u. O zaman söz hakkı doğuruyorsunuz. Sîz ge
nel konuşmanızı yapın lütfen. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Sayın Başkan; 

Ben, biraz evvel burada kendi üslûbum içinde 
konuşurken, her halde müdahaleye maruz kalan kişi
yim. 

BAŞKAN — Hayır, hayır; ben Sayın Çağlayan-
gil'i de ikaz ediyorum beyefendi. Siz Genel Kurula 
hitap edin, dalha iyi olur. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Yalnız onu ikaz etmeniz lâzımdı; ben 
konuşmamı yapıyorum, o müdahale edliyor Sayın Baş
kan. Mecbur oldum, mecburen konuştum. 

BAŞKAN — Onu da ikaz ediyorum efendim, onu 
da ikaz ediyorum. 

Devam edin efendim. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Peki efendim. 
«Sayın Başbakan U-2 için beyanatta bulundu. Rus

ların reaksiyonunu bdkliyoruz. Henüz bir açıklığa 
kavuşamadık dedi.» diye iddia edildi, tşte burada 
zabıtta yazıyor. Siz bizli, Christopher'in o gün ver
diği cevap içinde, filhakika Türklerin hibe karşılığın
da U-2'leri uçurmaya nliyetli bir Hükümet olarak gös
terdiniz. Daha da ileri gittiniz; Barbakanımızın bu 
konuda Rusları beklediğini, söylediniz ve böylece bi
zim Türk Hükümetini U-2'Ierin uçuşu içlin Amerika
lıların talebini kabule meöbur bir davranış içinde, 
aynı zamanda Rusların da düşüncelerini bekleyen bir 
davranış için'de gösterdiniz. 

Bu iki gösiterme de hilafı hakikattir. Amerikalı 
lara izlin vermedik. Bunu kendi meselemiz addetme
diğimizi söyledik. İki süper devlet arasındaki mesele 
addettiğimizi söyledik ve anlaşsalar da, anlaşmasalar 
da bu konuda izin verme hakinin, doğrudan doğruya 
Türkiye'nin hükümranlık haklarına ait bir hak oldu
ğu için, bizim tarafımızdan verilip verilmeyeceğinin 
kararlaştırılma yetkisinin elimizde olduğunu söyle
dik. Siz tersini söylediniz ve böylece bir hakikati tah
rif ettiniz. 

Arkadaşlar; 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Adalet Partisinin 

bu soru yöneltmeden maksadı, Christopher adlı kişi
nin Amerika'da verdiği söylev yahut da Alt Komis
yonda yaptığı konuşmayı, Türkiye'nin yalnız muha
lefet partilerinin Hükümete yardımcı olmamalarını 
dile getirmesinfden ve bundian dolayı Türkiye'nin iç 

I işlerine karışmasından kaynaklanan bir soru olarak 
kabul etmiyoruz. Katiyen...Onu geçen birleşimde de 
söyledim, eğer Christopher hakikaten kasten, mak
satlı olarak Türkiye'nin iç işlerine karışmak maksa
dıyla böyle bir beyanda bulunmuşsa, doğrusu fev
kalade hatalı bir hareket yapmıştır ve bunu kınarım. 
Reaksiyon göstermek gerekirse, reaksiyon gösteririz; 
ama Adalet Partisinin asıl amacı bu değil. Adalet 
Partisi şunu demek istiyor. Türkiye, özellikle Ecevit 
Hükümeti zamanında, o güne kadar dış ilişkilerinde 
görülmeyen yeni bir güce kavuştu; çok yönlü dış iliş
kiler, çok yönlü dış ekonomik ilişkiler ve o güne ka
dar soğuk savaş dönemlerinde izlenen savunma ve 
dış ilişkiler politikası dışında ve üstünde önemli bir 
mevkie oturdu. O güne kadar, Ecevit Hükümetine 

I kadar, Türkiye'nin dış ilişkileri ve savunma ilişkileri 
soğuk savaş dönemlerinin kurallarını içeren ve o sö-

I ğuk savaş dönemlerinin kurallarının Türkiiye*ye giy-
I dirdiği bir gömlek gibi, onun üstünde, onun her ha

reketini felce uğratan bir durumda idi; ama Türkiye, 
Ecevit Hükümetinden sonra sağuk savaş dönemlerin-

I deki ilişki kurallarının dışına çıkmayı ve paktlara 
I mensup büyük devletlerin de gerçekten bu anlayışı 
I bırakmalarını istedi ve Türkiye, her iki ülkeye de 
I soğuk savaş dönemlerinin kurallarının uygulanmaya-
I cağı görüşünü kabul ettirdi. Bundan böyle Türkiye, 
I bağlantılı bulunduğu ittifak içinde; fakat hiç bir za-
I man soğuk savaş dönemlerindeki husumet anlayışı 
I içinde bulunmayacak. Buna karşın «Yumuşama» de-
I nilen, «Detant» denilen sürecin giderek olgunlaşması-
I na katkıda bulunacak bir dış politika izleyecek. İt

tifaka bağlılığını da bu amaçla sürdürecek. İrtifak-
I tan ayrılmayacak; çünkü ittifaktan ayrılındığı zaman 
I doğacak kuvvet boşluğunun yaratacağı dengesizliğin 
I yumuşamayı kökünden sarsacağını bilir. Bu itibarla 
I Türkiye, ittifakta kalacaktır; ama ittifakta kalışı, so-
I ğuk savaş dönemlerindeki kalış amacına yönelik bir 
I kalış değildir. Ve o kurallarla yürümeyecektir, o esp-
I ri içinde yürümeyecektir. Sadece ve sadece detantın, 
I yumuşamanın sürekli olması, kalıcı olması içini ittifa-
I ki bu maksatla kullanacaktır. Eskiden öldüğü giîbi, 
I ittifak tarafından kullanılan ülke olmayacaktır. İt-
I ti fakı, yumuşama amacına yönelik olarak Türkiye 
I kullanacaktır. 

I İşte Türkiye, özellikle dış ilişkilerinde ve savunma 
I ilişkisinde bu aşamaya gelmiştir Ecevit Hükümeti eliy-
I le. Adalet Particinin içine sindiremediği, hazmetîerne-
I diği durum budur. Soru da bundan kaynaklanrnış-
I tır : «Aaa, nasıl şey bu? Hem bağlantı içinde kafe-
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caksınız, hem orada duracaksınız, ama o bağlantının 
içinde bulunan bir ülke olarak, eskiden olduğu gibi, 
onların dilediğince kullanılmayacaksınız?..» Yenilik 
burada. Önemli durum bu. 

Biz bunu açıkça söyledik, bizden evvel de hiç kim
se söyleyemedi. NATO Zirvesi'ne gittik, NATO Zir
vesinde dedik ki, «İkinci Cihan Harbinden kalmış 
silahlarla NATO ittifakının Güneydoğu kanadında bir 
uç Devlet olarak jandarma görevini ifa etmeyece
ğiz. Aklınızdan bunu çıkarın. Münasebetimizi buna 
göre yeniden yorumlayın. İkinci Cihan Harbinden 
kalma silahlarla biz uç Devlette bir jandarma göre
vi yapmayacağız, «Ama ne yapacaksınız?..» «Kendi 
gücümüzü, ekonomik gücümüzü öncelikle, yitirmeden 
ya da bu jandarmalık yüzünden şimdiye kadar yitir
diklerimizi bir daha tekrar etmeden ve bize karşılıklı 
ve dengeli yükümlülükler esasına göre vecibelerimizi 
yerine getirmek için gereken her yardımı yapmanız 
şartıyla, yumuşamaya yardım eden bir tutum izleye
ceğiz, ddtanta yardım eden bir tutum izleyeceğiz.» 

Böyle dedik. Bu konumla, bu koyuşla, bu vazediş-
le, eskiden beri süregelen tutum, davranış, kovuş ve 
vazediş çok farklı şeylerdir. Sizi rahatsız eden şey bu. 
Şimdi, eskiden olduğu gibi, NATO müttefiki olduğu
muzdan dolayı, bize o dönemlerde yaptırdıkları vazi
feyi yaptıramıyor NATO ülkeleri. O kadar yaptıra-
mıyoriar ki, haklılığımız o kadar meydana çıktı ki, 
biz NATO'da bulunduğumuz için ekonomik zaafa 
uğradığımız, kalkınma hamlelerimizin gerilediği ve 
böyle giderse kıyamete kadar kalkınma olanağını bu
lamayacağımız iddiasını öylesine güçlü bir şekilde ka
bul ettirdik ki, son defa Guadeloupe Zirvesinden baş
layarak, şimdi OECD ülkelerinin önderl'iğiyle yürütü
len yardım anlaşmalarına en büyük katkıda bulunan 
kuruluşların başında NATO geldi ve NATO, Andaş-
manın ikinci maddesine dayanarak; Luns tarafından, 
«Türkiye'nin ekonomik zorlukları, zaafları gideril
melidir.» iddiasında bulundu. Eskiden öyle değildi. 
Yılıar yılı altı yüz bin kişilik ordunun beslendiği bir 
kışla halindeydi Türkiye ve bütün ekonomik gücünü o 
bakçil'iği yapmak 'için sarf eden bir Türkiye idi Tür
kiye. Şimdi değiştirdiğimiz bu anlayış, bu konsept 
farkı yüzündendir ki, Adalet Partisi, gelip bizi bura
da sığaya çekiyor, U-2lere uçmaya izin verdiğimiz
den bahsediyor; yok, Kıbrıs'ı terk edeceğimizden dem 
vuruyor, yok, çok taraflı ilişkilerin birbirleriyle tu
tarsız olduğundan bahsediyor, vesaire... Hayır! 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Doğru doğ
ru, hepsi doğru. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOGAN 
(Devamla) — Hayır. Bütün bunlar, yaptığımız yeni 
yapıya, yeni dış ilişkiler yapısına eğri bakmakitan ve 
yapamadıklarının... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ayinesi iştir kişi
nin, lâfa bakılmaz. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOGAN 
(Devamla) — Ve yapamadıklarının bir çeşit üzüntü
sünü duymaktan, öyle bir psikolojik dürtüden kay
naklanıyor. 

Adalet Partisi, yalnız dış siyasal ilişkiler ve yahut 
savunma ilişkileri bakımından geliştirdiğimiz yeni 
tutum ve davranış, kazandığımız yeni pozisyon yü
zünden değil, ekonomi alanında da yaptığımız deği
şikliklerden çok şikâyetçi. (AP sıralarından «Bravo» 
feri.) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — İşte bu doğru. 
45 milyon sizi alkışlıyor. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOGAN 
(Devamla) — Çünkü, dış ekonomik ilişkiler alanında 
yaptığımız değişikliktir ki, değişiklik yüzündendir ki, 
Adalet Partisi son derece müteessirdir. 

Efendim, şurası bir gerçektir ki, tarih bunu kay
dedecektir, Tüfk Halkı da biliyor... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — 45 milyon biliyor 
na olduğunuzu. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOGAN 
(Devamla) — Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti, 1978 başlarında süratle harekete geçip, dış eko
nomik ilişkilerde çok yönlülüğü, bölge ülkeleriyle 
olan ekonomik münasebetleri canlandırıcı ve giderek 
dış satımı artırıcı girişimlerde bulunmamış olsaydı, 
bugün Türkiye'de, hele özellikle geçen yılda, ekono
mik anlamda tam bir felç hayatı olurdu. Oysa, çok 
yönlü ekonomik dış ilişkiler, bölge ülkeleriyle şıkı iş
birliği, sosyalist ülkelerle sıkı işbirliği, bağlantısızlar
la sıkı işbirliği ve giderek Afrika İle sıkı işbirliği, ya 
da ilişki kurma sebebiyle, geçen yıl bu ülkede 70 
centlik bütçenin üzerine bir yıl süren; gübresi de, ila
cı da, her türlü ekonomik değeri olan malı da mev
cut olan Türkiye yaşatabildik. 

Düşünebiliyor musunuz siz terk ettiğiniz zaman, 
70 centlik bütçeyle bize terk ettiğiniz zaman, acaba 
sizin o iktidarı terk ediş nedenlerinizi aramayacak
lar mı?... Ne oldu da siz Hükümeti bıraktınız, ne ol
du?.. Hiç bir anlaşmazlık çıkmadı aranızda. Ortakla
rınızla bir boğuşmanıza, bir didişmenize 'rastlamadık. 
Ortaklarınız size her hangi bir şekilde «,Bu Hükümet
ten çekilelim.» teklifinde bulunmadı... 
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İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 1 
Yapmadık yalhu, yapmadık I 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hiç kimse sizi, «İktidardan uzaklasın» I 
diye hatta zorlamadı... (AP sıralarından «a. a.» ses- I 
teri) Tamam; «Düzeltin'iz.» dendi, «Böyle olmaz.» I 
dendi, tamam; ama sizin o cephe ortaklığınızın Hü- ! 
kümeirjten çekilmeye varacak bir iç anlaşmazlığa daya- I 
narak çekildiğinizi iddia etmeniz olanak dışı. Nefes I 
alamayacak duruma gelmiş bir ekonominin üstesin- I 
den gelemeyeceğinizi anlar anlamaz, 1977 yılının baş- I 
larında derhal ceketinizi aldınız, olduğu gibi Hükü- I 
meti braktınız, erken seçimle işin içinden sıyrıldınız. I 
Çünkü, hakikaten durumunuz çok feciydli. Fecaatten I 
de daha ileri bir kelime bulmam lazım; çünkü sizin I 
ne bölge ülkeleriyle ne sosyalist ülkelerle, ne... I 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Komünist enter- j 
nasyonell^. I 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Ne komünist enternasyonele bağlı ül- I 
kelerle, ne... I 

MEHMİET FEYYAT (İstanbul) — Kafa yok ki... 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Ne Afrika'yla, ne Asya'yla «Dış ilişki» I 
adıyla anılmaya layık hiç bir ekonomük ilişkiniz kal- I 
mamıştı. Bırakınız bunu, Ortak Pazarla ilişkiniz ke- I 
silmişti. İki yıla yakın bir zamandır ortak olduğumuz I 
dokuz Avrupa ülkesiyle olan ekonomik ilişkilerimiz I 
sizin zamanınızda kesilmişti. O gün de söyledim; I 
Sayın Demirel'in ve birçok bakanların Karma Par- I 
lamentö Komisyonunda olsun, Bakanlar Konseyinde I 
olsun, Ortak Pazarla ilişkilerimizin ne denli olumsuz I 
bir duruma, ne denli bir çıkmaza girdiğin!! defalarca I 
ifade ettiğimi elbette unütmamışsınızdır. Sayın Bay- I 
kara'yı işhad ediyorum; beraber bulunduğumuz Ko- I 
misyonda bu ilişkiler, 1976 başlarından, ta 1978 or- I 
lalarına kadar tamamen kesik idi, donuk idi, hiç bir I 
ilişki emaresi, ilişkinin yürüdüğü emaresi yoktu. Bu- I 
nu mütemadiyen söylediniz ve biz de söyledik ve I 
gittik; ancak 1978 senes'i Mayıs aylarında bizzat Baş- I 
bakan Brüksel'e gidip Komisyon Başkanı Roy Ten- I 
Kins ite görüştükten sonra, ilişkilerimiz bir ölçüde iş- 1 
lerlik kazandı ve hemen Ortak Pazar ile Türkiye iliş- i 
kilerinin nasıl bir düzen içinde yeniden ele alınması I 
lazım geldiğine dair, gerçekten uyumlu, tutarlı, dört- I 
başı mamur denebilecek kadar uyumlu, tutarlı öne- I 
rilerimizi kendilerine tevdi ettik. I 

Soruyorum size; iyi hatırlıyorum, iyi biliyorum, I 
bera'ber yaşadım, işhad ettiğim arkadaşımı da tekrar 
işhad ediyorum; sizden mütemadiyen Ortalk Pazar | 
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«Neyi istiyorsunuz?» diye öneri istedi. Yıllar yılı is-
te'J'î. 1974'te istedi, 1975^te istedi, 1976*da istedi. Üç 
yıl boyunca Ortak Pazarla ilişkilerimizin bozulmasın
dan müşteki olan Türkiye'nin ne gibi bir yeni düzen 
istediğine dair Ortak Pazar taleplerine bir tek cevap 
vermediniz. Bir tek öneri paketi veya öneri sunmadı 
nız; çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

CHP GRUBU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Böyle müdahale edince itiraz edi-
yoı sunuz; ama bir hususu ortaya koyalım. Bu müza
kereler devam ediyor. Her gün konuşacağız. 

Şimdi şu konuşmanızın bu talepte alakası ne?.. 
Hiç yok. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Öyle mi efendim?.. 

BAŞKAN — Başkası da böyle konuşurken mü
dahale etmeyince; «Başkan ne için müdahale etmi
yorsunuz?» diyorsunuz. İşte hatırlatıyorum. Ben ta
kip ediyorum sizi. Hiç bir alakası yok; alma taraflar 
kendine göre tabii bunu zaman zaman haklı buluyor, 
zaman zaman haksız buluyorlar. Biz Başkanlık Di
vanı olarak hiç birine katılmıyoruz. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — İzin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Evet, devam ediniz. 
CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Bu müdahalenizi haklı kılabilecek bir 
mesnede malik olmadığınızı arz edeceğim; çünkü bten 
bu sualin sorulduğu anı takip eden zaman içinde, 
Sayın Oral Karaosmanoğlu'nun buraya çıkıp... 

BAŞKAN — Aynı şekilde ikaz ettim efendim. 
İşte onu diyorum. Zaman zaman bir taraf haklı gö
rüyor. zaman zaman aksi oluyor. Mesele bu. 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Peki. 

BAŞKAN — Ben sadece size demiyorum, genel 
konuştum, 

CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Efendim, Sayın Karaosmanoğlu böyle 
yaptığı için, bizi her yönden iktidar olarak eleştirdi
ği için ve benim söylediklerim de onun konuşmaları
nın içinde bulunduğu için... 

BAŞKAN — Onu da haklı bulmadık beyefen
di. Aynı şekilde ikaz ettik. 
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CHP GRUBU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Bizzarure cevap hakkı doğuyor Sayın 
Başkan. Haklı bulmadınız; ama söylendi. Söylendiği 
için cevap veriyorum Sayın Başkan. Yoksa ben, o 
öyle konuşmasaydı, bunu burada böyle bu kadar 
geniş kappsamlı almazdım Sayın Başkanım. Cevap 
veriyorum. 

Arkadaşlarım; 
Diyorum ki, bence Adalet Partisinin maksadı, İk

tidarı terk etmeden önceki dönemde, ekonomik açı
dan olsun, dış politika açısından olsun, savunma açı
sından olsun, Türkiye'nin en zor, en darboğazlı, en 
koyu, içinden çıkılmaz, katılaşmış bir bunalım dö
nemiydi. O katılaşmış bunalım döneminden Türki
ye'yi bütün olumsuz koşullara rağmen, Cumhuriyet 
Halk Partüs'i Hükümetinin geTiştürdiği çok yönlü eko
nomik ilişkiler, çok yönlü diplomatik ilişkiler, çok 
yönlü saJvunma anlayışı dolayı siyledir ki, geçen yılı 
Türkiye, bir ölçüde, eskisine ölçekle daha nefesli ge-
çirebilrriiş, bu yıl da giderek düzelecek bir sürecin 
içine girmiştir. 

Dünyada yaşayan Türkiye, 'bu çok yönlü dış eko
nomik ilişkiler, yeni savunma anlayışı, bağlantı an
layışı ve 'diplomatik anlayışı yüzünden, dünyada ilk de
fa Türkiye, biraz sonra mı dliyeykn, birkaç gün son
ra mı, tahakkuk edeceği belli olan bir dış yardıma 
nail olabilmiştir. 

iki rakam vermek suretiyle işi belirteyim. Türki
ye, bu çok yönlü ekonomik ilişkileri ve savunma an
layışı yüzünden, o güne kadar savunma desteği ola
rak aldığı yardımın iki misline sahip olmuştur. Yine 
Türkiye, kendi politikasına uygun bir şekilde hazır
ladığı ekonomik önlemlerle, Batının, ya da Batılı dev
letlerin, OECD öncülüğünde 4 milyara yakın yardı
mına sahip olmak üzeredir. Bir o kadar da 'borç er
telemesi imkânına kavuşmuştur 18,5 milyar dolar
lık borcun üstüne. 

Bu itibarla, Adalet Partisinin aslında amaçladığı, 
biraz evvel söylediğim gibi, Türkiye'nin Christopher 
tarafından kınlan onurunun giderilmesi değil; ama 
Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükü-

• * - - * « • • • • 
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metin başarısızlıklarını sergilemeye bir vesile adidinden 
ibarettir. Ama görüldüğü gaibi, bu niyetleri de taifoak 
kuk eltmemiştir; çünkü olaylan tahrif etmişlerdir, 
olanları başka biçimde göstermişlerdir, asıl maksat
larım unutup, Cumhuriyet Halk Partisini yermeye 
çalışmışlardır. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, müsaade ederseniz 65 nci maddenin ileri 
sürdüğü, «Görüşünün aksine kendisine bir fikir isnat 
edilen üye, her zaman söz isteme hakkını haizdir.> 
hükmüne tevfikan, Sayın Sözcü, benim başkasına ait 
olarak zapta geçen sözlerimi, ben söylemişim gibi, 
Partim bu fikirdeymiş gibi isnatlarda bulundu. Tüzü
ğün açık hükmüne istinaden bana bunun tavzih hak
kının verilmesini rica ediyorum. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Açık
lamış oldu Sayın Başkan. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Kâ
fi değil. İzin verirseniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Efendim, hangi fikrinize aykırı bir 
şey gördünüz?.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Bu
yurdular ki, ben Hükümeti U - 2 uçaklarına hibe mu
kabili izin vermekle isnat etmişim; itham etmişim. Be
ni, Hükümete Christopher'in sözlerini, sanki ben söy-
lüyormuşum gibi bir anlayış içinde eleştirdiler. Bana, 
benim olmayan fikirleri isnat ettiler. Benim söyleme
diğim şeyleri ve yargıları isnat ettiler. İzin verin, Tü
züğün bu hükmü karşısında açıklayayım bu zaptı. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de, o zaptı 
ben de bir göreyim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Hu
zurunuzda şimdi konuştu. 

BAŞKAN — Hayır, zaptı bir göreyim. Yani, bu 
Oturumda bunu hallederiz efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Bek
leyeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, durumu tetkik edeceğiz, 
10 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma Saati '. 1630 

« t . — .=. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16,40 

BAŞKAN : Başkanvekiü Osman Saliiıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi {Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 76 ncı Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın senatörler; 
Sayın Çağlayangil, İçtüzüğün 65 nci maddesi ge

reğince, kendisinin söylemediği sözlerin kendisine iza
fe edildiğini iddia etmiştir. Durumu zabıtlardan ince
ledik. Zaptın o kısmını okutuyorum efendim : 

(Sonra ikinci sualde, Denktaş'ın toplumlararası gö
rüşmelere ikna hususunda Sayın Ecevit'in rolü zikre
diliyor. Bir diğer sualde, bir temsilci tarafından, «Aca
ba siz bu parayı Türkler U - 2 uçaklarına izin ver
sin diye mi veriyorsunuz?» diye soruyor. Christopher' 
in cevabı dikkate şayan : «Biz evvela hibe kararını 
aldık, sonra da Türklere U - 2 uçakları için başvur
duk» ve ekliyor, «Türkler şimdiye kadar bizim izin 
isteğimizi reddetmediler, Rus vetosuna uyacaklarını da 
söylemediler. Biz bu konuyu diplomatik düzeyde çöz
meye çalışıyoruz.» 

Christopher'in hükümet haricinde sert eleştirilere 
mevzu teşkil eden ve konumuz olan beyanlarına geç
meden evvel, yukarıda anlattığım soru - cevaplar üze
rinde biraz duralım : 

«Bu hibeyi niye yapıyorsunuz? Niçin hibe yapıyor
sunuz da, askeri kredi vermiyorsunuz? Hibe yapmaya 
mecbur musunuz?» sorusuna verilen cevap şu; «Biz 
ambargo koyduk, Türklerin savunması çok zaafa uğ
radı, onu telafi etmek için bunu hibe yapmayı düşü
nüyoruz.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kendi giriştiği tarihi bir hata ile uygulanan ambar

go yüzünden bizim savunmamızın geniş ölçüde zaafa 
uğratıldığının Amerika tarafından cihana ilanına ve 
50 milyonluk hibnein de bunun kefareti .olarak veril
diği iddiasına bugünkü Hükümetin bir diyeceği yok 
mu? 

Dünyadaki saygınlığımızın arttığını her fırsatta 
ilan sevdasındalar, kerametleri kendinden menkul, say
gınlıkla ilgisi olmayan böyle bir iddia karşısında hü
kümet sakit. 

Maraş meselesindeki tutumlarını evvelce arz et
tim. 

U - 2... U - 2'deki beyana hiçbir diyeceğiniz yok 
mu? Biz evvela hibe kararını verdik, ondan sonra 
U - 2 için başvurduk. Bu bir savunma mı, yoksa be
delin peşinen ödendiğinin ifadesi mi? 

«Türk Hükümeti şimdiye kadar U - 2 uçakları 
için istenen izni reddetmedi» diyorlar. «Rus vetosuna 
da uyacağını söylemedi» diyorlar. Bir yabancı ağzın
dan bu yargıları işitmek insanı üzmüyor mu? 

Sayın Başbakan U - 2 için beyanatta bulundu : 
«Rusların reaksiyonunu bekliyoruz, henüz bir açıklı
ğa kavuşmadık.» dedi. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yalan, öyle bir 
beyanı yok Sayın Başbakanın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Sarlı-

calı... 
AP GRUBU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞLA

YANGİL (Devamla) — Böyle bir beyan neşredildi, 
televizyonları takip ettinizse duymuşsunuzdur.») 

BAŞKAN — Tamam. 
Sayın senatörler; 
Sayın Gündoğan'ın, «Sayın Çağlayangil'in kendisi 

söyledi» şeklindeki beyanları zabıtlardan anlaşıldığı 
veçhile, Sayın Çağlayangil'in değil, Sayın Christopher' 
in olduğu meydana çıkmıştır. Bu bakımdan, İçtüzüğü
müzün 65 nci maddesi gereğince Sayın Çağlayangil'e 
söz veriyorum. 

Sayın Çağlayangil; çok istirham edeceğim, bu çer
çeve içinde kalınmasını hassaten rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan; 
Anlayışınıza ve bana söz vermenize, hem zatıâli-

îerine,hemBaşkanlık Divanı üyelefîhe teşekkür ede
rim. 

Ben, Partimize yapılan iddialar gibi; «Öyle işler 
düzeliyor diye müteessir oluyoruz, o yüzden Halk Par
tisine çatıyoruz» suçlamasına hak kazandırıcı bir mak
sat için huzurunuza çıkmadım. 

Bilhassa dışişleri meselesinde partilerin birbirleri
ne görüşleri ne kadar aykırı olsa, meselenin bünye
sine kötü tesiri olacak davranışlardan kaçınılmanın 
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milli bir görev olduğunun idraki içindeyim. O üslup 
içinde ve o zihniyetle konuşacağım. 

Memlekette iki büyük partinin herhangi biri ikti
darda ya da muhalefetteyken, «Aman öbür parti şu 
milli davayı halletmese de, bu işin zaferi onun olma
sa» diye düşünmez; düşünmemesi gerekir. Böyle suç
lamalardan birbirimizi korursak, zannediyorum ki, da
ha iyi iş göreceğiz. 

Hadise şu : 
Grubumuzdan bazı arkadaşlarımız Hükümetten 

açıklama istediler. Neyin açıklamasını istediler?.. Chris-
topher namzatın Dışişleri Altkomisyonunda yaptığı ba
zı beyanlarının Türk Hükümetinin içişlerine müdaha
le olduğu kanısıyla açıklama istediler. Bu beyanlar; 
değişik beyanların içinde ekonomik konular var, IMF 
ile olan ilişkiler var, arz ettiğimiz ve şimdi konuştu
ğumuz gibi, U - 2 ile olan ilişki var, daha başka ko
nular da var. 

Sayın Sözcü, «İçişlere müdahale, IMF hususunda 
muhalefete dokununca onları incitti; onlar için reaksi
yon gösteriyorlar da, neden bu konularda reaksiyon 
göstermiyorlar?» diyorlar. Bizim reaksiyonumuz hep
sine saridir ve bizim reaksiyonumuz, Hükümetin dav
ranışına aittir. Hükümetin davranışı; «Efendim, bu
nun elimizde tutanakları yok, vuzuha kavuşmadı, onun 
için kâfi derecede bilgimiz yok, bir reaksiyonumuz ol
madı.» diyor; deniyor. 

Ben, polemiğe girmek istemiyorum. Ben.huzuru
nuzda yeni konular açmak istemiyorum. Amerika Hü
kümeti, Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek isteye
bilir, istemez; onun bir memuru, siyasi vasfı olsun ve
ya olmasın böyle bir şeye kalkışır, kalkışmaz; onu Hü
kümet de, ilgili şahıslar da şiddetle reddetmeleri ge
rekir. Daha metin sarih olarak ele geçmeden, aksi bir 
tutumla bir liderin ilkel davranışları, «Devlet başkan
ları tarafından da ilgileniyor» diye yorum ve reaksi
yon yapılıyor da; doğru veya yanlış; eğer bunlar doğ
ruysa «Doğru değildir» diye bir reaksiyon yapılabi
lir. 

Ben, bugünün Hükümetini U - 2'lere izin verdiği 
iddiasıyla suçlamadım, böyle bir hadise yok. Benim 
sözlerim, neden bu beyanları Washington'daki sual, 
cevapla öğreniyoruz; «Türk Hükümeti bizden henüz 
talebimizi reddetmedi, Rus vetosuna uyacağımızı da 
söylemedi» gibi, başkalarının laflarını biz kendimiz 
burada konuşsak, gerekirse bir gizli celse yapsak, biz 
bildiklerimizi söylesek, Hükümet bildiklerini söylese, 
Durum tavazzuh etsin diyorum. 

Sonra, bir bilgisizlik içinde konuşuyoruz hissi için
deyim. Bir rutinin dışında sözler izafe ediliyor. Ben 
demişim ki, «Mealen...» Halbuki zabıt tutulurmuş... 

Muhterem arkadaşlar; 
Senato Altkomisyonu toplantıları kapalıdır. Bunla

rın zabıtları neşredilmez. Tutulmaz olur mu? Her za
bıt tutulur. «Beklenilmez, tutulmaz; ama mealen sız
dırılır.» dedim ve «Bu sızdırılmadan da bir değer, çı
kacak koku ortaya gelir.» dedim. «Resmi açıklama
lar, beyanlar... Biz de bunun üzerine fikir beyan edi
yoruz.» dedim. Bu sızdırmalar olmuştur, mealen tutul
muş notlar bize de, Hükümete de verilmiştir; bunlar
dan çıkarıyoruz. Bizim şikâyetimiz, Hükümetin bun
lara karşı sakit kalmasındandır. 

«Efendim sarih değil...» Sarih olmasın efendim. Bu 
neşriyat doğru ise, «Bunlar içişlere müdahaledir» diye
bilirlerdi. Bana... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bakan 
söyledi Saym Çağlayangil; Bakanın beyanında var 
bunlar. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bana hitap ediyorlar. «Neden... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Beyan 
şu... 

BAŞKAN — Tamam efendim, yerinizden müda
hale etmeyin. 

Sayın Çağlayangil, herhalde tamam değil mi efen
dim?.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bir dakikanızı rica ediyorum. 

«Neden suçlamıyorsun?» diyorlar. Benim Amerika' 
yi burada suçlamamın faydası yok. Ben o yargımı te
sis ederim. Ben kendi Hükümetime bakıyorum. «Niçin 
bunlara reaksiyon vermiyorsunuz?» dedim; U - 2'ye 
de dedim, hibeye de dedim, IMF'ye de dedim. Bun
ların hepsine saridir. Halbuki arkadaşımız geldi, bura
dan «Kendi işine gelenleri başka türlü, öbürlerini baş
ka türlü hallettiler.» dedi. Bunun için bize nasıl sui-
isnat ederler» dedi. 

Bir imkân olsa; U - 2 nedir, teknik bakımdan ne 
yapmak lazımdır, kaç türlü alternatif vardır, bunlar 
nasıl konuşulmuştur, Hükümet hangisini benimsemiş
tir, hatalı tutumu nedir, niçin onu benimsemiştir? On
ları huzurunuzda anlatırım. 

Bilmiyorum... 
BAŞKAN — Mümkün değil, efendim, mümkün 

değil. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Bir gündem dışı konuşmanın konusu yapabilir mi
yiz?.. 
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BAŞKAN — O ayrı, yaparsınız efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANG İL (Devamla) — 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın senatörler; 
İçtüzüğümüzün 131 nci maddesi gereğince müza

kere bitmiştir. 

2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/45; C, Senatosu : 1/641) (S. 
Sayısı : 935) 

BAŞKAN — Gündemimizde bir yasa tasarısı var. 
Sayın Komisyon Başkanı ve Hükümet burada ise, onu 
da görüşebiliriz. 

Komisyondan gelen öncelik ve ivedilik önergesini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuz, Devlet Arşivleri Genel Müdürlü

ğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısının 
Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da karar altına almış
tır. 

Adı geçen tasarının, gündemdeki bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan 

Komisyonu Başkanı 
Trabzon 

Hasan Güven 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Hasan Gü
ven, burada. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Lütfi Doğan, 
burada. 

Okunan Yasa tasarısının öncelikle görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasa tasarısının gerekçesinin okunup, okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(1) 935 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Tü

mü üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, tümü üzerinde... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Maddelere geçildi 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, tümü üzerinde efendim. 
Evet, buyurunuz efendim. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö

revleri Hakkındaki Kanun tasarısının görüşülmekte 
olduğu şu sırada, Kanun tasarısı ve tasarının ilgilen
diği konular üzerinde kısaca görüşlerimi arz edeceğim. 

Öncelikle şimdiye kadar, her nedense bu işle ilgili 
böyle bir tasarının veyahutta teklifin gelmemesi haki
katen üzüntü verici idi. Bu nedenle bu tasarının gel
mesi memnunluk vericidir. 

Çok teknik bir konu olmakla beraber, İmparator
luk devrimizden bu yana Devlet arşivinin birikmiş ev
rakını tasnif etmek, ilgililerin istifadesine arz etmekte 
zaruret vardı. Yıllardan beri, tasarının da işaret et
tiği gibi, Türk arşivi bölük pörçük bir vaziyette muh
telif dairelerin elinde idi. Her ne kadar Başbakanlığa 
bağlı bir «Arşiv Genel Müdürlüğü» var idi ise de, bu
nun ihtiyaca cevap verdiğini söylemek mümkün de
ğildir. 

Bence bu tasarı bazı ihtiyaçlara cevap verecek; 
ama yeterli değildir. Bu bir başlangıçtır. İnşallah (Ka
nun kabul edilir) ileride uygulama sırasında bu nok
sanlar da giderilecektir. 

Ezcümle, bilhassa İmparatorluk devrimizle alakalı, 
gerek Orta Doğu'da ve gerekse Balkan ülkelerinde ka
lan Osmanlı Devletiyle ilgili arşivlerin toplanması ve 
bunların neşri için tasarıda daha açık hükümlerin bu
lunması gerekirdi. İnceledim, bu nokta yuvarlak bir şe
kilde dile getirilmiştir. 

Şunu kabul etmek lazımdır ki, Cumhuriyetin ila
nından bu yana arşivlerimiz, bilhassa askeri evrak bel
li ölçülerde bir tasnife tabi tutulmuştur. Cumhuriyet 
döneminin arşivle ilgili evrakı da (Daha evvel de arz 
ettiğim gibi) yine depolanmıştır; ama Türk Tarih Ku
rumu ve bazı özel teşebbüslerin, özel kişilerin, öğre
tim üyelerinin veyahutta bu işle amatörce uğraşan 
kimselerin, Yugoslavya'da, Romanya'da, Bulgaristan' 
da, Yunanistan'da incelemelerinin dışında, resmi bir te
şebbüsle oradaki Osmanlı devrine ait evrakın incelen
mesi, bize intikali kanaatımca, gördüğüm kadarıyla 
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mümkün olmamıştır. Bu tasarı da bir mükellefiyet ge
tirmemiştir. 

Ancak, şunu söyleyebilirsiniz ki, bu ilgili devletler 
acaba bu arşivleri incelemeye müsaade ederler mi?.. 
Elbette bunun bir yöntemi, bir yordamı vardır. 

Değerli arkadaşlar; 
Balkan ülkelerindeki incelemeler yine bir ölçüye 

kadar yapılabiliyor. Maalesef Orta Doğu'da; Suriye, 
Irak, hatta Mısır gibi yerlerdeki Osmanlı arşivleriy-
le hemen hemen irtibatımız kesilmiştir. Bu arşivler bü
yük ölçüde bizde ise de, arz ettiğim bu ülkelerin ma
halli makamlarında, bilhassa adliye ile ilgili defterle
rin bulunduğunu da görmekteyiz. 

Şu halde, bu Yasa tasarısının kabulüyle, bu dedi
ğim noksanlar olmakla beraber, yine de bir hamle 
yapılmıştır; şayanı şükrandır. Teşekkür ediyoruz bu 
tasarıyı getirenlere. 

Arkadaşlar; . 
Şu noktayı bilmek lazım : Arşiv incelemesi bir sa

nattır. Bugün yetişen Cumhuriyet neslinin büyük kıs
mı eski Türkçeyi bilmemektedir. Evet, ilgili olarak bu 
incelemeciler eski Türkçeyi, Osmanlıcayı öğrensin di
yebiliriz; ama bu bir mükellefiyet, bir mecburiyet ha
line de getirilemez. Bu nedenle arz ettiğim eski arşiv
lerin zamanla Türkçeye çevrilmesi, Türk harfleriyle 
bastırılmasında da yarar vardır. 

Bu noktaya gelmişken, bazılarının allerji duyabile
ceği bir noktayı da arz isterim : Türk Tarih Kuru
munun yayınladığı bir «Belleten» vardır. Maalesef bu 
belleten çok lüks, sadece ilgililerin eline geçecek nite
likte bir eserdir. Yazılış tarzı, kaleme alınış tarzı ağır
dır. Bu nedenle Türk Tarih Kurumunun daha vulgari-
ze, halkın daha iyi anlayabileceği şekilde bu arşivlerle 
uğraşması, belgelen yayınlamasında da fayda vardır. 

Sözlerimi kesiyorum. Çünkü konu çok tekniktir. 
Bir noktayı da dile getirmek istiyorum bu vesileyle : 

Malumuâliniz, imparatorluk devrinde resmi daire
lerin yazdığı yazılar, tahrirat, müzekkereler, kararlar, 
ilamlar bir imla abidesi şeklindeydi. Yani bir başkâtip, 
kalemde bir nüfus memuru çok güzel tahrirat yazar
dı, müzekkere yazardı. Bugün maalesef, adliye zabıt
ları da dahil, içinden çıkmak mümkün değildir. Dev
let daireleri imla kurallarından bigânedir genel olarak. 
Milli Eğitim Bakanlığının dahi yazdığı yazılarda, ge
nelgelerde, emirlerde, talimatlarda korkunç yanlışlık
lar yapılmaktadır. Halbuki, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, devlet daireleri bu yazılarında örnek olurlardı. 

Şu halde, Devlet Bakanlığı mı meşgul olacak, baş
ka bakanlıklar mı meşgul olacak; Türk imla kuralları
na uygun şekillerde muhaberatın, yazışmanın sağlan

ması lazımdır. «Ki» nerede başlıyor, «Mi» nerede baş
lıyor, «De» nerede başlıyor, «Da» nedir?.. Maalesef 
bunu gerçek olarak 10 kişinin içinde 3 kişi bilemiyor. 
Bu nedenle, fuzuli yazışmalara, başka başka anlamla
ra neden olunuyor. 

İstirhamım şudur ki, Devlet arşivine intikal edecek 
bu muhaberatın da usulüne uygun yapılmasında za
ruret vardır. 

Sözlerimi bitiriyorum; bir noktayı daha arz ede
ceğim. O da şudur : 

Türkiye Cumhuriyetinin kabul edildiği devirden bu 
yana, Osmanlı Devleti de dahil, kanunlarımızın, tü-. 
züklerimizin, talimatnamelerimizin, yönetmeliklerimi
zin kaleme alınışında bir düzen, dilde kesinlik vardı. 
Bugün gelen tasarılarda dil birliği yok, imla kuralları 
yok, karmakarışık, herhalde önüne gelen yazıyor, çi
ziyor, huzurumuza getiriyor, Yüksek Kurulunuza ge
tiriyor. Bundan tevakki edilmelidir. Bu kanunların, ta
sarıların, hatta tekliflerin iyice kaleme alınması, dil 
birliği sağlanması lazımdır. Açın, bu Devlet arşivinde 
de komisyonların yazış tarzına da bakın, yine karma
karışık, dil karışıklığı vardır. 

Bu nedenle istirham ediyorum, buna sahip çık
mamız lazımdır. Kanunlarda, yasalarda bizi pek direk 
ilgilendirmemekle beraber, tüzüklerin yazılışında, yö
netmeliklerin yazılışında yeni Türkçeye uygun dil bir
liğini sağlayan noktaları tespit etmek lazımdır. Bu ol
mazsa, bizden sonra gelecek çocuklarımız, torunları
mız cidden bizi ayıplayacak. Alın, açın 1924 - 1935 
seneleri arasındaki kanunları okuyun. Diller ağdalı; 
ama çatır çatır ne demek istediğini anlatıyor kanun. 
Bugün, şu son 1 5 - 2 0 senedir, hatta 30 senedir gelen 
yasaları anlamak için mütehassıs olmak lazım. Ne, ne
yin yerine?.. «Ödev der, görev der, vazife der.» Der 
der. Ödev nedir?.. Ödevin yerine görev, görevin yeri
ne vazifeyi kullanır. Böyle kanun yazılmaz, böyle ka
nun tasarısı getirilmez. Genel olarak söylüyorum. Bu 
bakımdan, istirham ediyorum, okuduğumuzu anlaya
lım. Bir maddeyi iki kişi okur, ayrı ayrı anlar; ama 
Osmanlı devrinde çıkan bir yasayı alın, hatta Cumhu
riyetin ilk yıllarında yazılan bir yasayı alın, anlarsı
nız. Kelimeyi anlamazsınız; ama kelimeyi bildikten 
sonra ne söylediğini anlarsanız. 

Sözlerimi bitirdim. Bununla beraber bu Yasa ta
sarısını getiren ve hiç olmazsa kaybolmakta olan ar
şivlerimizi derleyip toplamakta büyük yarar vardır. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yalnız özel ar
şivler için de başka önlemler alınmasının zaruri oldu
ğuna kaniyim. 
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Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Sayın Rende-

ci, buyurunuz efendim. 
REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Efendim, mevzuu genişliği ile tetkik etme imkâ-

nmı bulamadım; ama kanaatimce bazı eksik yön
leri nli gördüğüm için kısaca izah etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maalesef hliçbir işi tam yapmıyoruz. İşler hep 

yarım yarım yapılıyor. Yarım yarım yaDilan isl»r de 
işl'omiyu* ve bugün içerisinde bulunduğumuz sıkıntı
ların sebebi oluyor. 

Şimdi Türkiye'de Devlet arşivi kurulacak. Acaba, 
şu sualin cevaibını vermek mümkün mü?.. Türkiye'de 
bugün kaç tane arşiv var?.. Arşiv malzemeleri, tarihi 
(malzeme, kültürel malzeme acaba nerelerde, impara
torluktan bugüne kaidar gelen malzeme nerede?.. Baş
vekâlet arşivine bıir miktarı düşmüş, seneler içerisinde 
koskoca 50 seneyi geçen Cumhuriyet devrinde, onları 
dahi tasnif edip bir araya getirememişiz. 

Şimdi, Devlet arşivi, koskoca imparatorluklar kur
muş, yaşamış bir Devletin devamı olan Türkiye Cum
huriyeti arşivlerinde neler var. Şöyle bir bakalım, kı
saca neleri göreceğiz. 

Askeri arşivimiz var. O da, zannediyorum Türki
ye'nin bir kaç yerindedir. Muhtelif yerlerde. Kim var 
başında ne oluyor?.. Bir iki sene evvel bir hadise do
layısıyla acaba var mıydı, yok muydu, bazı evraklar
da yanlışlikar vesaire yolsuzluklar dolayısıyla taki
batlar yapıldı zannediyorum ve bazı dedikodular çı
karıldı. Askeri kısmı ayrı, zannediyorum Genelkurma
ya bağlı askeri tarihle ilgili kısımları belgeleri ayrı. 
Bunun yanında bunlar bugün iyi kötü askerlerin 
elinde olan kısım. Kendi önemline değenine göre, kendi 
önemi içerisinde bir mizama tabi olarak yürütülebilli-
yor, muhafaza edilebiliyor, araştırılabiliyor, tetkik 
edilebiliyor. 

Bir tarafta kanunen kurulmamış bir dernek nite
liğinde Türk Tarih Kurumunun elinde bulunan belge
ler var, darmadağınık. 

Bunun yanında Türk Dil Kurumunun ellinde bu
lunan belgeler var. 

Şimdi, getirdik bu kanunu Başvekâletteki belgeleri 
tasnif ettik. Pekiyi, Türk Dil Kurumuna ver elindeki 
şu belgeleri dediğimiz zaman ne diyecek?. Yok ki, bu 
getirilen Milli Arvıiş Kanunu, Türkiye'deki bütün bu 
belgeleri, arşivleri derleyip, toplayıp bir yetki altında, 

bir kişinin sözü altında bir araya getirebilecek mi?.. 
Nerede... Sadece Başvekâlettek'M belki de 20 senede 
tasnif edecek, ondan sonra oradaki evraklar, arşivdeki 
meseleler ayrı kalacak, beridekiler ayrı yürüyecek. İs
tanbul'da bulunanlar ayrı, müzelerde bulunanlar ayrı. 

Şimdi gönül isterdi ki, Türkiye'de hakikaten bu 
arşiv mevzuunu yapıyorsak, dört başı mamur bir ka
nun getirelim ve dünümüzü, ne olduğumuzu, yarına 
götürebilecek bu malzemeyi esaslı bir tasnife tabi 
tutalım ve bu hakikaten ilrnıi bakımdan, yetkili kişiler 
tarafından tasnif p.âv\&rpfc yarnkın. 

Şimdi bu noksanı bir tarafa bırakalım, gelelim 
öbür tarafına. Kim yapacak bunları?.. Burada sadece 
elimizdekileri yapacak yine zayıf, yine angarya kabi
linden vazife yapılacak. (Anayasanın anladığı manada 
angarya değil) Şimdi diyor ki, 6 kişilik bir ilmi kurul 
Arşiv Genel Müdürü yardımcılarının çağırmasıyla 
toplanacak. Nereden gelecek?... Türk Tarih Kuru
mundan iki kişi, Türk Dil Kurumundan iki kişi ve 
üniversiteden iki kişi gelecek. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üniversiteden gelen kişinin evvela üniversitede 

bir görevii vardır. Üniversitedeki görevini bırakacak... 
Şimdi bir kişi 10 tane vazifeyi birden yapamaz. Bu, 
daimi çalışmayı isteyen bir vazife. Üniversite de keza 
daimi çalışmayı isteyen bir vazife. Bir kişiye diyor
sunuz ki, gel iki işi birden yap. Olmaz. Yapamaz. O 
zaman ne oluyor? Derneklerde çalışır gibi, geldi bir 
sene, altı ay burada çalıştı, senede efendim, 20 tane 
toplantı yaptı, arşivler genel müdürünün veya yardım-
cısının başkanlığında toplantılar senede bir defa, ilki 
defa, beş defa, on defa neyse; yine bir angarya vazi
fenin içerisinde meseleye bir çözüm verernddien sene
lerce işin sahibi olmayan, işe sahip çıkmayan kuruluş 
olarak bu arşivi yine kenara bırakacak. 

Türk Tarih Kurumundan gelen üyeler, keza orada 
Türk Tarih Kurumunda bir yere bağlılar, asıl vazife
leri orada, kendilerine yine burada yeni bir angarya 
vazife verilmiş, efendim burada bulunacaksın. Bulun
duğu zaman da, vazifesini görsün diye kendisine 
hakkı huzur da verilebilir. 

Şimdi, hakkı huzur, yani para olarak alacağı üc
ret, bedava çalıştırmama angaryayı o manada söyle
miştim demin. Arkadaşlar, o manada angarya değil; 
ama asıl işinin yanında burada verilen vazife angarya
dır. 

Kanun şöyle gelseydi çok daha memnun olundum; 
daha isabetli görürdüm. İnşallah bunu yapabilecek 
yetkiler, Arşivler Genel Müdürüne verilmiştir de, daıi-
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mi kadro ihdas edip üniversitede ilmi kifayeti buraya 
kâfi gelecek, bu işten anlayan, bu işi yapıp ve kalan 
mesaisini antik üniversiteden ayrılıp bundaan sonraki 
ilmi hayatındaki çalışmasını buraya verecek daümi ki
şileri bu kadronun içerisine sokabilseydik bu mesele 
yürürdü, yürüyeceğine kanaat getirirdim. 

Maalesef, bu tasarıda bunları görmedim, yine 
noksan bir iştir, yine üzerimizden sadece arşivleri 
kurtaracak bir kanun çıkardık diye çıkarılmış bir 
kanunu çıkaracağız ve hiçbir işe yaramayacak, 10-15 
ıserte sonra bizden sonra gelenler iste çıkarmışlar hV 
kanun; ama yine yaramadı, bir kuruluş da biz yapa
lım diyecekler; bizim bıraktığımız bugünkü yerden 
başlayacaklar; ama bu arada, kadronun içerisinde 
40 kişi i 50 kişi, 100 kişi, 300 kişi neyse, binalar tuta
caklar, Devlete masraflar yükleyecekler, kadrolar ala
caklar ve o kadrolar hiç bir işe yaramadan Devletin 
sırtına fuzuli bir külfet getirmekten başka hiçbir işe 
yaramayacak, 

Kifayetsiz bir tasan olduğu kanaatindeyim, kısaca 
görüşlerimi ifade etmek istedim, teşekkür eder say
gılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nermin Abadan-Unat, bu
yurunuz efendim. 

NERMİN ABADAN-UNAT (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Say m Başkan, sayın üyeler; 

Bilimsel araştırmalara yardımcı olacak, onu ger
çek verilerle besyelebilecek olan bu tasarıyı bütün 
eksikliklerine rağmen, memnuniyetle karşılamak ge
rekir; fakat kanımca tasarının kendi içinde personelle 
ilişkin olarak oldukça ayrıntılı içeriğinden başka, bir
çok konularına hemen hemen hiç değinilmemiştir. 

Şimdi, bir noktayı kuşkusuz akılda bulundurmak 
lazım. Bir ulusun tarihine sahip olması onun bütün 
dünyaya ibraz edebileceği deliller, kanılar ve belge
lere bağlıdır. Atatürk'ün, Cumhuriyetin kuruluş yıl
larından sonra, ömrünün geri kalan kısmını durma
dan Türk tarihi üzerinde tetebbu ile geçirmesinin el
bette bir nedeni var. Çünkü, Osmanlı İmparatorlu
ğundan sonra kurulan bu yeni Devletin, hâkimiyet 
alanı içinde yaşayan insanların kendi kişiliklerini, ken
di ayniyetlerini bulmaları gerekiyordu. Bu kişilikleri
ni bulabilmeleri de, ancak tarihin bize aktarabildiği 
bilgilerle mümkündür, başka bir yoldan mümkün 
değildir. 

Dikkat buyurulursa, son zamanlarda Türkiye'de 
tarihin yorumu üzerinde çok yoğun tartışmalar var. 
Bu yoğun tartışmaları olumlu bir sonuca bağlayabil-

ı mekte, yine Devlet arşivlerinin içinde bulabileceğimiz 
belgeler yardımıyla kestirip atılabilir. Aksi takdirde, 
bu spekülasyonlar devam eder. Başka bir deyimle 
ulusal kimliğimiz çok sağlam bir Devlet arşivinin var
lığına bağlıdır. İşte esasen bu nedenledir ki, gelen ta-

j sarıyı belli bir memnuniyet içinde karşılıyorum. 

Ancak, burada benden önce değerli konuşmacıla
rın da belirttiği üzere, birçok eksikiJkler var. BeM bu 
eksikliklerin hepsini kanun içine sığdırmak isabetli ol
mayabilir. Ben şahsen genellikle çok ayrıntılı kanun
ların hiç de verimli olmadığını, yöneticilerin elini 
kolunu bağladığı kanisim taşıyorum; fakat önemli 
olan, Devlet arşivinin kuruluşunda kimler bu yöne
timde sorumlu kalacaklar ve kullanılacak olan per
sonelin eğitimi ne şekilde sağlanacak?.. 

Şimdi, yarın sanırım hepimiz yollara dökülen gö
zümüzün önünde veya hayalimizde 435 bin genç in
sanı izleyeceğiz. Bunlar üniversite giriş imtihanına gi
recekler ve 435 bin çocuktan üniversiteler sadece 40 
bin yer ayırabilmektedir. Eğer şöyle bir soru sorar
sak, acaba yeni kurulacak olan Devlet arşivi teşkila-

I tında görev alabilmek üzere eğitim sunan bir mües
sese var mıdır?.. Bu soruyu sorduğumuz zaman buna 
kocaman bir «hayır» demek lazım, yok. Demek olu
yor ki, biz bir yanda çok gerekli olan meslekleri 
uzmanlık alanlarını ihmal ediyoruz ve aşırı bir isteğe 
cevap vermek şeklinde başka müesseseler kuruyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin de arşivi var
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de kütüphanesi 
vardır. Konu dışı olduğu için uzatmayacağım fakat 
yararlanma olanağı hiçe yakın bir derecededir. Da
ha önce konuşan sayın konuşmacı belirttiler. Hangi 
arşivler bu devlet arşivine girecek?.. Burada mesela 
bir maddede deniliyor ki, «Milletlerarası anlaşmaları 
da içerecek.» 

Pekiyi, Dışişleri Bakanlığının arşivi ne olacak?.. 
Dışişleri Bakanlığının arşivi ile bağlanacak mı, bağ
lanmayacak mı?., Bildiğim ölçüde, Dışişleri Bakan
lığının arşivi de tam bir bakımsızlık içindedir. Bunun 
nedeni gayet açıktır. Arşivlere giren belgelerin de
ğeri, ancak düyelim son 40 - 50 yıl içinde daha fazla 
önemsenmiştir ve bu belgelerin korunması için de tek
nik şartlar da bu dönem içinde saptanmıştır. Belli bir 

I rutubet derecesini aşmaması lazım, belli bir yıpran
mayı önleyecek şekilde tasnif edilmesi lazım, kaldı
rılması lazım ve her şeyden evvel tasnif edilmeiîii la-

i zım. 
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Sayın senatörler; 
Size şunu söyleyebilirim; bu, acı bir örnektir. Eğer 

Türkiye Devleti ile Birleşik Amerika Devleti arasın
daki yazışmalara gözatmak isterseniz, bunu Türkiye 
Cumhuriyetinin bir müesesösinde bulamıyorsunuz; fa
kat Kavaklıdere'deki Amerikan kütüphanesinde ayrı 
'bir odada mikrofişe alınmış 1920'den günümüze delk 
'bütün yazışmaları yaran saat içinde ekrana yansıt
mak suretiyle izleyebilirsiniz. Nitekim, buna dayalı 
olarak da bazı üniversite üyeleri Türk - Amerkan iliş
kilerine ait belgeleri kitap şeklin'de çıkarmışlardır. Ne 
demektir bu?.. Bu şu demektir. Çok iyi bir oreaniras 
yon gerekiyor. Arşivcilik lalettayin bir iş değildir. 
Muhterem konuşmacı dediler ki, «Üniversite profe
sörleri burada seçiliyor ve bunu bir derneğe devam 
şeklimde yapacaklar» çok haklılar, yerden göğe kadar 
haklılar. Çünkü bu o kadar önemli bir ihtisas konu
sudur ki, hatta tam günlü alsalar, aktarsalar belki o 
üniversite üyesi de bunu yapamayacak. 

Konuşmamı uzatmamak için, şu noktayı belirtmek 
istiyorum, istirham ediyorum, bu yeni kurulacak olan 
arşiv müdürlüğün'e bağlı olan kuruluşlar personel eği
timine olağanüstü bir önem versinler ve sadece mu
hafaza işini önce ele alsınlar, mutlak surette ya'bancı 
ülkelerde arşiv tasnifi işi gayet mükemmel bir şekilde 
yürütülmüştür. Sosyalist ülkelerde olsun, Batılı ülke
lerde olsun tarihin değerlini bilen ülkelerde bu metot
lar öğretiliyor, buna ait okullar vardır, buna ait eği
tim programları vardır. Muhakkak surette UNESCO 
veya başka uluslararası kuruluşlardan uzman istesin
ler; çünkü, yanlış yapılan bir tasniflin altından kalikı-
nılmaz. Bir kere yanlış tasnif etmeye başladık mı 
bunu yeniden ele almaya imkân yoktur. 

Personelin eğitimi, benimseyecek olan tasnif mo
deli son derece önemlidir ve tabii bunun ötesinde, 
hangi konulara öncelik verileceği de bir o kadar ge
reklidir. Burada kanımca ilk evvelâ kurtarılması gere
ken belgeler, kuşkusuz Osmanlı imparatorluğuna ait 
olanlardır. Çünkü, bunların zayii halinde telâfi edil
mez bir zararla karşı karşıya •kalırız.- Bunu yapacak 
olan personelin elbette Bsikitürkçe yazısını bilmesi 
lazımdır ve bir de unutmamak lazım; arşivcilik, kü
tüphaneciliktir. Aslında dışarıdan baktığınızda fev-, 
kalâıde can sıkıcı, kapalı kapılar arkasından sessizce 
yürütülen bir iştir. Bunu ancak, gönül vermiş insanlar 
yapabilir; yani, buna gönül vermiş bir inisian bula
mazsanız bu iş gayet isteksiz bir şekilde yapılır. Bu ne
denle imtihan yapılırken, personelin alınışında buna 

meraklı olan inşaları bulmak lazımdır. Hani bir tabir 
vardır, «Kitap kurdu», işte kitap kurdu gibi, okuma
ya meraklı, eskiyi araştırmaya meraklı insanların ta
yinlerini yapmak gerekir eğer hakikaten bu iş işleye-
cekse. İşlemeyecekse, o zaman bütçemize yeni bir 
yük yüklenmiş olmaktan öteye gitmeyeceğiz ve de 
gerdk Türk, gerekse yabancı bilim adamlarının yarar
lanması olanaksız hale gellecek'tir. 

Bu temennilerimle birlikte tasarıyı hazırlamış olan
lara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen »aşıca 

sayın üye?... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Müsaadenizle 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeniz var Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Efendim, te

menni mahiyetinde iki satır. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
isterseniz önergenizi okutayım, önergenizi tav

zih sadedinde yapın konuşmanızı. Yeniden bir söz 
verme durumuna sokmayın bizi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Peki Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının Hükümet ve komisyon tarafından üni

versiteler, eski eserler, müze, Kültür Bakanlığı yetki
lilerinden oluş'turulacak ayrı bir kurulun görüşü alına-
ak yeniden düzenlenmesi hususunda tekrar görüşül
mesini teklif ediyorum. 

Arz. 
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istanbul 
Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Buyurun efendim, şimdi öneflBfei 
açıklayın. ~"̂  

• MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın da temas 
buyurdukları gibi, çok, hem de pek çok önemli bir 
kanun tasarısı ile karşı karşıyayız. Türkiye'de müze
ler, eski eserler, kütüphaneler ve bunun dışında pek 
çok arşivler vardır. Bunlar arasında bir koordinasyon, 
bir irtibat yapıldı mı yapılmadı mı, bir tedahül olur 
mu, olmaz mı?.. Bu itibarla, gelişi güzel bir kuruluş 
kurmaktansa; köklü, Türkiye'nin kültür hayatına kat
kıda bulunacak çok önemli, bir üniversite kadar önem-
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li, hatta tüm üniversiteler kadar önemli bir kuruluşu 
kurarken, onunla yakından ilgili eski eserler, müzeler 
ve bunun yanıbaşında üniversitelerin, Kültür Bakan
lığına bağlı kuruluşların görüşü alınıp ve bu kuruluş
larla tedahül olup olmadığını, tedahül olduğu takdir
de ondan soyutlanıp, tecrit edilerek bu müesseseye kat
kıda bulunması; (Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı 
da bu konuya girer) bu nedenle, ben bu tasarının, bu 
gibi komisyonlardan görüş alınıp, uzun süreli bir ça
lışmadan sonra hazırlandığına inanamıyorum ve bir 
yanılgıya uğramamamız için, demokratik solun gereği 
düzen değişikliği radikal olur. köklü nlnr- höyi<? m n -
tar gibi olmaz. Bu itibarla bu tasarının Komisyonca 
geri alınmasını Kurultayım adına arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Sayın Feyyat, bundan evvel konuşan arkadaşları

mızın da konuşmalarından mülhem, bu tasarının daha 
mükemmel olması için Komisyon bunu geri alıp (tabii, 
Komisyon yetkilidir, istenilen kuruluşun bilgisini alma
ya da yetkilidir) daha iyi bir hazırlıkla gelmesini tek
lif ediyor. 

Önergeyi dinlediniz. Sayın Komisyon, katılıyor 
musunuz efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, Sayın Ba
kan bilgi verecekler... 

BAŞKAN — O bilgi ayrı. Önergenin kabulü ve
ya reddi. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bu tasan 
gerek Senato İçişleri Komisyonunda, gerekse Bütçe 
ve Plan Komisyonunda enine boyuna tartışıldı, gü
nün ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Bu nedenle 
katılmıyoruz. 

, BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
^ E V L E T BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya) 

KftMpekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılmıyor efendim. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Müzakerelere devam ediyoruz. Sayın Arıburun, tü
mü üzerinde söz istediniz, değil mi efendim? 

M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 

«Sayın Feyyat'ın yapmış olduğu teklifi lehte veya 
aleyhte destekleyenler?» şeklinde bir sual sorulsaydı 
eğer, Hükümetten evvel ben de elimi kaldırmıştım, 
o zaman söyleyecektim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çok kısa olarak bir hatıramı arz edersem, zanne

derim, ne kadar önemli bir hadise olduğunu ve Sa
yın Feyyat'ın ne kadar haklı bir teklifte bulunduğu
nu arz etmiş olacağım. 

1919 senesiydi zannediyorum, okul talebesiydik; 
fakat o zamanki gazeteler, İstanbul'da Osmanlı İmpa
ratorluğu arşivlerinin hurda kâğıt fiyatına satılığa çı
karıldığını yazdılar. Biz Kuleîi'de talebeydik, çocuk 
olmamıza rağmen, o yaşlarda, «Nasıl olur bu?» diye 
âdeta bir nevi isyan haline geldik. O zaman bu evrak 
nerede kP . zannediyorum Babıâli'de imiş Bulgaristan 
Hükümeti talip olmuş, para verip satınalmaya ve bu 
suretle birkaç vagon, Osmanlı İmparatorluğu arşivin
den Bulgaristan'a sevk de edilmiş. Bu arada da bazı 
bilginler, hakikaten vatanperver, bu işin önemini an
layan vatanperverler ortalığı velveleye vermişler. So
nunda bu, durdurulmuş, ama giden gitmiş. Bulgaris
tan, almış olduğu birkaç vagon arşiv muhteviyatını 
iade etmemiş, geri kalan kurtulmuş. Sonra ne oldu 
bilmiyoruz. İnşallah, İstiklâl Harbinden sonra bu ar
şivler hakikaten tekrar elimizde kalmış olsun. Eski 
devirlere ait bazı evrakın, (Maalesef Milli Savunma 
hakkında da söyleyeceğim) bulunması, Birinci Cihan 
Harbine ait bazı vesikaların bulunması icap etti, mü
racaat ettik. Senelere göre bir eski binanın Milli Sa
vunma tarafından kiralanmış eski bir binanın yarısı 
su ile dolmuş mahzenlerinde rica minnet, arkadaşlar 
hatır sayarak girdiler ve fevkalade kötü kokular için
de, sular içinde bulunan dosyaların bir kısmını bula
bildiler ve çıkardılar. Şansımız varmış, işimizi hallet
tik; fakat diğerleri o kadar çürümüş ki, bulunmasına 
bile imkân olmadığını şahsen de işittim, girip arayan 
arkadaşlardan. Bizde arşivin kıymeti bu. Öyle bir du
rumda bir kanun çıkarıyoruz ki şimdi, hakikaten dört 
başı mamur olması lazım, nerede ne varsa, bulunup 
getirilmesi lazım ve bunun mecburi hale sokulması 
lazım ve kurulacak müessesenin de etraflı ve yaratıl
mış bir müessese olması gerekir. 

Arşiv hususunda bir şeyi daha arz edeyim sayın 
arkadaşlarım. 

Bugün eğer Topkapı Sarayına gidersek, oradaki 
kütüphanede çalışan, vaktiyle bizim ülkelerimiz olan, 
bugünkü ayrılmış memleketler, bilhassa Balkan ülke
lerine ait bazı bilirkişiler var. Eski yazıları ve Osman
lıca Türkçesini, fermanları bizden daha iyi okuyacak, 
anlayacak gibi yetişmiş zevat var orada. Her biri ay
rı bir konu üzerinde çalışıyor ve eski eserleri, eski 
fermanları aramak suretiyle, toplamak suretiyle, bilgi 
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almak suretiyle, kendi ülkelerine ait olan bazı yararlı ı 
şeyleri toplamaktadırlar. 

Bizim Tarih Kurumumuz var. Şüphesiz kendi ko
nuları içinde çalışıyor; fakat bir sayın arkadaşımızın 
da söylediği gibi, Atatürk'ün Türk Dil ve Tarih Ku- | 
rumunu yaratmasının en önemli bir sebebi de bu idi. 

Eskileri bir tarafa bırakıp unutmak ve mazimizle 
bilgimizi, ilişkilerimizi kesmek değil, bilakis onları da 
beraber alıp, kendisinin de katkısı olduğu bir müesse
senin eline verip, hiç olmazsa kaybolmamasına önem 
vermek ve icabında da tarihi belgeleri okumak, tetkik 
etmek suretiyle, bugünümüze ve yarınımıza ışık vere- I 
bilecek bazı yardımlarda bulunmak idi. I 

Şimdi, ben de temennimi tekrar ediyorum, arz edi
yorum. Mümkün ise, bu kanun alelacele geçmesin, ar- I 
kadaşlarım tetkik imkânını bulsunlar. Maddeler ara- I 
sında çok enteresan şeyler var. icap eden hususları be
lirtsinler ve kanun hiç olmazsa biraz tekemmül etmiş 
şekilde çıkabilsin ve yine eksikleri ne ise, nerede ne I 
arşiv var ise, bütün bunları mümkün olduğu kadar I 
toplayıcı şekilde büyük bir müessese olarak alınsın. I 
icap ederse, başka müesseseler de yardımcı olarak is- I 
tensin; en mühimi Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil I 
Kurumu bu işte yardımcı olsunlar, vazife alsınlar. I 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Metin 
Taş'ın, son dört ay içerisinde piyasaya sürülen demir, 
çimento ve şekerin hangi müessese ve firmalara veril
diğine dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7[1077) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Son dört ay içerisinde piyasaya sürülen demir, 
çimento ve şeker miktarlarının hangi müessese ve 
firmalara verildiğinin Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaleti
nizi istirham ederim. Saygılarımla. 

C. Senatosu Aydın Üyesi 
At Metin Taş 

Böyle bir durumda ancak, zannediyorum ki, bir çok 
kıymetli evrak ve vesaik elde kalmış ve bir muhafaza 
altına girmiş olur. Aksi takdirde, bu kanun da çıktık
tan sonra hiçbir yerde, hiçbir müessesede eski yazıy
la yazılmış evrak kalmayacaktır. Çünkü, artık kıymeti 
kalmamıştır diye atacaklar bir tarafa. Belki de vak
tiyle Bulgaristan'a nasıl sattılarsa, aynı vaziyette şimdi 
kâğıtçı dükkânlarına yahut izmit'teki fabrikaya eski 
kâğıt diye gönderilecektir. 

Tarihimize yazık olur, emeklere yazık olur. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başka tümü üzerine söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Tasarının önemini belirten arkadaşlarımız Divan 

olarak bizi de düşündürdü. Salonumuzda gördüğüm 
kadarıyla çok az senatör arkadaşımız vardır. Yasa ta
sarısının da süresi mevcuttur. Arkadaşlarımızın daha 
iyi hazırlanması bakımından, Birleşimi 19 Haziran 
1979 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 17.35 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla 17 . 5 . 1979 
ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-Ö1/MF-1-3682 

Konu : Sayın Metin Taş'ın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 3 . 1979 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
06.212.00137/00575 sayılı yazısı K: 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın Metin 
Taş'ın tarafıma yönelttiği son dört ay içerisinde pi-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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yasaya sürülen demir, çimento ve şekerin hangi mü
essese ve firmalara verildiğine dair yazılı soru öner
gesi incelenmiştir., 

1. Son dört ay içerisindeki, (Adana Çimento 
Fabrikası hariç) T. Çimento Sanayi TAŞ dahil fab

rikaların ürettikleri resmi ve özel sektörlere fiilen 
teslim edilen çimento miktarları aşağıya çıkarılmış
tır. 

Aylar 

Aralık 1978 
Ocak 1979 
Şubat 1979 
Mart 1979 

Toplam 

Çimento Üretimi 
Ton 

247 241 
186 OılO 
259 273 
302 231 

994 755 Ton 

Resmi sektöre 
fiilen teslim 

edilen çimento 
miktarı ton 

104 798 
73 548 

130 818 
171 349 

480 513 Ton 

Özel sektöre 
fiilen teslim 

edilen çimento 
miktarı ton 

136 137 
119 395 
130 210 
130 336 

516 078 Ton 

2v Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
müzden alman ve son dört ay içerisinde piyasaya sü
rülen demir - çelik miktarım gösteren dokümanlar 
ektedir. 

3. T. Şeker Fabrikaları AŞ bağlı 19 satış mer
kezinde 4 aylık fatura kayıtlarının listelere dökülme
si fazla sayıda personelin uzun ve yoğun bir çalış
masını gerektireceğinden, 1 - 1 5 Mart 1979 tarihleri 
arasında yapılan şeker satışlarının alıcıları ile aldık
ları şeker miktarları itibariyle yerel valiliklere gönde
rilen listelerin birer kopyası ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'ın, Bolu Topraksu Başmühendisliğince 1978 -
1979 yıllarında teklif edilen işler ve ayrılan tahsisat
lara dair soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Ali Topuzun yazılı cevabı. (7/1105) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığınca yazalı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu arz ederim. 

9 . 5 . 1979 
Bolu Üyesi 

Orhan Çalış 

Yazılı Soru : 
1. 1978 yılında Bolu Topraksu Başmühendisli

ğince aynı yıl için teklif edilen işler ve bunların Ba
kanlıkça kabul edilenleri, ayrılan tahsisatlar ve 1978 
yılında yapılanlar., 

2. 1979 yılı Bolu Topraksu Başmühendisliğin
ce aynı yıl için teklif edilen işler ve Bakanlıkça ka
bul edilenler ve 1979 yılı programı ve ayrılan tahsi
satlar. 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 12 ._ 6 . 1979 

Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 06-05/236-6012 

Konu 
İvedi ve günlüdür. 

Yazılı soru önergesi., 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 14 . 5 . 1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka, 
Md. 01082/06.212.00241 sayılı yazınız. (7/1105) 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın 
Bakanlığıma yönelttiği, Bolu Topraksu Başmühendis
liğince 1978 - 1979 yıllarında teklif edilen işler ve 
ayrılan ödeneklere dair yazılı soru önergesinin yanıtı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam 
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BOLU İLİNİN 1978 VE 1979 YILLARI YATIRIM ÖNERİLERİ İLE YATIRIM PROGRAMLARINI 
İÇEREN ÇİZELGE 

1978 YILI : 

YATIRIM PROGRAMINA ÖNERİLEN PROJELER 

Proje ismi 

Mudurnu - Ortaköy - Zıngırderesi 
Göynük - Karacalar 
Mudurnu - Hızırfakı 
Gerede - I. AfşaE 
Seben - Merkez Y. Keskinli 

Konusu 

Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 

Alan 
(Hektar) 

100 
160 
24 
45 
55 

Yatırım 
1 000 TLS 

3 345 
5 600 

720 
500 

2 500 

384 12 665 

1978 YILI YATIRIM PROGRAMI 
Seben - Merkez - Y. Keskinli 
Mudurnu - Ortaköy - Zıngırderesi 

Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 

55 
100 

155 

2 000 
2 845 

4 845 

1979 YILINA ÖNERİLEN PROJELER 
Göynük - Karacalar 
Mudurnu - Hızırfakı 
Gerede - I. Afşar 
Seben - Y. Keskinli 
Merkez - Yeniköy 
Göynük - Çamlıca 
Seben - Alpagut 
Merkez - Saraycık! 

Yerüstü su kaynaklarından küçük 
Yerüstü su kaynaklarından küçük 
Yerüstü su kaynaklarından küçük 
Yerüstü su kaynaklarından küçük 
Yerüstü su kaynaklarından küçük 
Yerüstü su kaynaklarından küçük 
Yerüstü su kaynaklarından küçük 
(Gölet) 

sulamalar 
sulamalar 
sulamalar 
sulamalar 
sulamalar 
sulamalar 
sulamalar 

160 
24 
45 
75 
48 

Tamamlama 
Tamamlama 

50 

4 700 
1 049 

800 
4 067 
1 665 
1 430 
1 714 
4 500 

402 19 925 

1979 YILI PROGRAMINA 
Göynük - Karacalar 
Göynük - Çamlıca) 
Seben - Alpagut 
Mudurnu - Hızırfakı (*) 
Seben - Y. Keskinli (*) 
Merkez - Yeniköy (*) 
Merkez - Saraycık (*) 

ALINAN KONULAR : 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Yerüstü su kaynaklarından küçük sulamalar 
Gölet 

16Q 
Tamamlama 
Tamamlama 

24 
75 
48 
50 

4 700 
1 430 
1 714 
1 049 
4 067 
1 665 
1 000 

357 15 625 

(*) TBMM Bütçe Karma Komisyonunca verilen 1 milyar TL. ile ilgili olan projelerdir. 
rulu Kararnamesi çıktığında uygulanacaktır, 

Bakanlar Ku-
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3. .-— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e, götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı Neş'et Ak-
mandor'un yazılı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 Mali Yılı Bütçe
siyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri hiz
metlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandırıl
masına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Milli Savunma Bakanlığı 11.6.1979 

Ankara 
KANUN : 1979/376/EE 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 01086/06.212.00248 sayılı yazınız. 7/1107 
ilgi yazı ekinde gönderilen C. Senatosu Balıkesir 

Üyesi Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçe
siyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğu
na ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevap
landırılmıştır. 

Balıkesir ilinde, 1979 - 1980 yılları için planlanan 
proje tutarı toplam 800 667 000 TL. olan yatırımlarla 
ilgili olarak, 1979 yılında ödeneği ayrılan lojistik hiz
met yatırımlarının değerinin de 381 255 000 TL. oldu
ğu hesaplanmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Neş'et Akmandor 
Milli Savunma Bakanı 

4. •— Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün 
yazıh cevabı. (7/1107) 

14 . 6 . 1979 O : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazdı bakanlıkların 1979 mali yılı bütçe

siyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri hiz
metlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandırıl-
masına delaeet 'buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 11.6.1979 

Planlama ve Programlama 
Kurulu Başkanlığı 

PPK: 1-04/399/281-13782 
Konu: Balıkesir iline 1979 yı
lında götürülecek hizmetler 
ve yatırımlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: a) 01086/06, 212,00248 sayılı yazınız. 
b) 23 . 5 . 1979 tarih ve 1-04/399/240 sayılı ya

zımız. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik
met Aslanoğlu tarafından Bakanlığımıza da yönelti
len yazılı soru ile ilgil olarak, Balıkesir ü n e 1979 
yılında götürülecek hizmetler ve yapılacak yatırım
lar konusunda gerekli bilgiler, Bakanlığımıza bağlı 
kuruluşlar itibariyle ekli listede sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederîrn. 

Güneş Öngüt 
Ulaştırma Bakam 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşlarca 1979 yılın
da Balıkesir iline götürülecek hizmetler ve yapılacak 

yatırımlara ait Liste 

PTT Genel Müdürlüğü : 
Balıkesir ilinde 40 hatlık teleks santralı mevcut 

olup, 1979 yılında 20 hatlık ilave yapılması ve Ban
dırma ilçesine 1979 yılında 6000 hat yeni bir kros-
bar santral kurulması programlanmıştır. 

1979 yılında Balıkesir iline manuel santral yönün
den götürülecek hizmetler: 
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İşyeri adı 

Akçay (Blk) 
Altınoluk - iskele (Blk) ' 
Tatlısu (Blk) 
Narlı (Blk) 
Gömeç (Blk) 
Susurluk (Blk) 
Derriirkapı (Blk) 
Dursun'bey 
Çınarlı (Blk) 
Düzler (Bllk) 
Soğucak (Blk) 

Mevcut santral 
kapasite durumu 

560 
150 
200 
50 
50 

560 
50 

370 
50 
— 
— 

Santral yönünden 
1979 yılı Prog. 

100 
50 

200 
150 
200 
100 
150 
130 
120 
50 
50 

İzahat 

ilave edilecek 
|» » 

Değişecek 
)» 
:» 

lîave edilecek 
Değişecek 
ilave edilecek 
Değişecek 
Yeni teste 

* b 

'Balıkesir ili dahiHnlde 1979 yılı programı içer islinde açılması uygun görülen acentelikler 

Adı İlçesi Adı İlçesi! 

Dedeler 
Kinik 
Kabakdere 
Bakacak 
Ovacık 
Beröketli 
Yeşiloba! 
Karaman 
Gökköy 
Atköy 
Çamalanı 
NaipM 
Kaibakh 
Ibirlef 

Sındırgı 
» 

Merice^ 
» 
» 
» 
l» 
» 
'» 
!» 
» 
!» 
» 
» 

Fındıklı 
Hacmüsleyinler 
Hamamlı 
ÖmerM 
Örerli 
Çakallar 
Minnetler* 
Akçagüney 
Ha'bipler 
Karakaya 

Gönen 
Burnaniyel 
Manyafl 
Banduma 
Kepsult 
Balya* 
Savaştepe 
Dursumlbey 
Balya 
Sındırgı 

1979 yılında Balıkesür iline tahsis edilen sistemler 
1. Balıkesir - Susurluk 12 
2. Balıkesir - Sındırgı 12 
3. Samlı -Savaştepe - Balıkesir 6 
4. Balıkesir - Ivr'indi 3 
5. Balıkesir - Kepsut 3 
6. Burhan'İye - Edremit 3! 

7. Balıkesir - Bigadiç 3 
8. Balıkesir - Kepsut 2 
9. Burhaniye - Gömeç 1 

1979 yılı havai hat yatırım programında yer alan 
Balıkesir ili dalhillindeki işyerleri 

1. Balıkesir - Karacaören 
T. Halaçlar - Eğmür 
3< Kepsut - Danahdsar 
4. Karacaören -- Kamçılı 
5. Yeniköy - Kürse 
6. Aslıhamtepeciği - Yenice 
7. Bağyüzü - Tıfıllar 
8H Çamavşar - Dörtyol 
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9. Danışment - Ören 
10. Yeşilçamlu - Esfcisığırcı 
İL Bandırma - Erikli 
12. tlyaslar - Bekürier 
13. Burhaniye - Taylıeli 
14. Yabancılar - Kuyumcu 
15. Kavacık - Şa'banlar 
16. Karapınar - Akbaşlar 
17. Akçay - Çamlı'bel 
1«, Tathsu - Yk. Yapıcı 
19. Bostancı - Ala'attin 
20. Havran - Kalabak 
21. Korucu - Taşdibi 
22. Danahisar - Isaalanı 
23. Büyükdere - Yaylabaşı 
24. Işıklar - Yaylabayır 
25. Sındırgı - Kocabey 
26. Düğüncüler - Derecikören 
27. Söbel - Söve 
28. Bahkdere - Yağcı 
29. GÖbel - Yahyaköy 
30. Şamlı-Ihça 
31. D ur sunbey - İstasyonu Şubesi 
32. Susurluk - GöbeJ 
33. Aksakal - Tks. Manyas 
34. Manyas - Salur 
35- Ayvalık - Al'tırtöva 

Balıkesir ilinden halen 1800 TN ve TV kapasi
teli R/L sistemi geçmektedir. 

Balıkesir merkezinin 120 kanal olan R/L bağlan
tısı 1979 yılı içerisinde 960 TN kanal kapasiteye çı
karılacaktır. 

Bamdırma'da 1 500 hat prensripay, 3 000 hat 
lokal, Burhaniye'de 1 000 hat prensipal, 2 100 
hat lokal ve Dursunbey'de 600 hat prensipal, 600 
hat lokal şebeke tevsii devanı etmekte olup, 1979 
yılı içinde Balıkesir merkezinin şehiriçi telefon şebe
ke çalışmaları yoktur. 

TCPD Genel Müdürlüğü : 

TCDD İstetmesi Genel Müdürlüğünce 1979 yılı 
içerisinde Balıkesir' İli Hudutları DahiiMhde 

Yapılacak Yatırımlar 

İşin mahiyeti 

Atayunt - Balıkesir hattı km. 136 -
259'da 11 000 m3 tamamlama balastı 
Manisa - Bandırma hattı km. 241 'de 
30 000 m3 tamamlama balastı 
Basmane - Balıkesir hattı km. 203 ve 
213'de 265 m. istinad duvarı 
Manisa - Bandırma hattı km. 340'da 
mevcut köprünün iptal edilerek CTC 
tipi bariyerli hemzemin geçit yapılması 
İzmir - Balıkesir - Bandırma telekomü
nikasyon tesisleri 
Balıkesir otomatik telefon santral bina
sı ve elektrik tesisatımda tadilat 
Balıkesir depoya demirbaş ve aletler 
Balıkesir Gar Müdürlüğüne komple 
bütengaz 
Balıkesir eczanesine 1 adet buzdolabı 
Bandırma ambarına gömme kantar 
montesi 
Bandırma limanına tezgâh ve aletler 
Bandırma limanına demirbaş alınması 
Bandırma limanına portatif telsiz ci
hazı 
Bandırma limanına sabit telsiz cihazı 
Bandırma limanına 3 adet römorkör ve 
2 adet morinbot yapımı 
Bandırma limanına mekanik gereçler 
Bandırma Gar Müdürlüğüne 4 adet şef 
masası, 2 adet kütüphane, 1 adet döner 
koltuk 
Çalıköy amele barakası ve lojmanı 
tadilatı 

1979 Yılı 
ödeneği 
(TL.) 

4 205 000 

11 111 100 

662 720 

518 888 

Toplam 

1 500 000 

175 000 
149 500 

3 000 
15 000 

13 552 
6 000 000 
3 000 000 

350 000 
150 000 

11 000 000 
6 000 000 

34 000 

195 062 

45 082 822 
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Denizcilik Bankası TAO Genel Müdürlüğü : 
Balıkesir ili hudutları içerislindıe 1979 yılında; 
Bandırma balıkçı barınağı (c) noktası, 
Sarayköy sandal baseni (b) noktası, 
Sarayköy sandal basenü (c) noktası fenerlerimin 

yapımı kuruluş tarafından planlanmıştır. 

Denizcilik Barakası Deniz Nakliyatı TAŞ Genel 
Müdürlüğü : 

Teşekkülün ana işlevi taşımacılıktır. Bu ne
denle gerek yörenin gerekse ülkenin bugüne değin 
gerçekleştirdiği ithal ve ihraç maddelerinin bir kıs
mının deniz taşımacılığı, bundan böyle 1979 yılın
da da yürütülecektir. 

Türk Havayolları AO Genel Müdürlüğü: 
Ortaklığın 1979 yılı yatırım programında Baiı-

faes'ir iline ait her hangi bir yatırım ödeneği olma
makla beraber, halen söz konusu ilde kuruluşun 
ticari faaliyetleri, yöre halkına hizmet gayesiyle ku
rulu büroca yürütülmektedir. (Offlüne) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Kültür Bakam Ahmet Taner Kış-
lalı'nın yazdı cevabı. (7/1107) 

1979 Mali Yılı Kültür Bakanlığı Bütçesiyle Balıkesir iline götürülecek hizmetler (12 Nisan 1979 gün ve 
16607 sayılı Resmi Gazeteden alınmıştır) 

Proje No.: Proje adı Yer Karakteristik 

76F0Û034Oİ Sivil mimarlık! Amasya, Bursa, Balıkesir, Sivil mimari örnekleri 
Örnekleri onarımı Kayseri, Kocaeli, İstanbul, onarımı 

Çanakkale, Diyarbakır, 
Muğla, İzmir 

1978 yılı sonuna kadar 
İşin başlama - bitiş tarihi Proje tutan, tahmini harcama 1979 yatırım 

1976 - 81i 31 50Ü Q0Q( 3 000.000 16 50CJ 

Not : Bir Kültür Merkezi kapsamında bulunan Balıkesir Müzesi inşaatı 1981 yılında bitirilmek üzere 
1971 yılı programına alınmış olup arsa durumunun halledilmemesi nedeniyle 1978 yılında prog
ramdan çıkarılmıştır. 
Bandırma kültür merkezi ile ilgili olarak 3 084.83 m2 yüzölçümlü bir yerin imar planı değişik* 
liginin sağlanması İmar ve İskân Bakanlığından istenmiş olup söz konusu proje Dördüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde yatırım programına alınacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Kültür Bakanlığı 12 . 6 , 1979 

Plan ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı 

Planlama Araştırma 
Şube/Sayı : PAK-02.1/430.0/363 

Konu : 1979 mali yılı Bütçesiyle Ba
lıkesir'e götürülecek hizmetler hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 1086/212.00248 sayılı yazınız. 
1979 yılı Bakanlığımız bütçesiyle Balıkesir iline 

götürülecek hizmetler ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
Kültür Bakanı 
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1979 yıhnda Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğünce Balıkesir iline götürülecek etkinlikler : 

1. Balıkesir ili, Edremit ilçesi Altınok kasabasın
daki sivil mimarlık örneği onarımı ele alınmış olup, 
1 50G 000 TL. tutarlı keşif evrakı 16.5.1979 tarihin
de onaylanarak ihaleye çıkarılmak üzere İstanbul 
Röleve ve Anıtlar Teknik Müdürlüğüne gönderilmiş
tir, 

2. Sit alanları içindeki yapılanma istekleri irde
lenerek Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu Kararı alınması sağlanacaktır. 

3< Edremit ilçe merkezinde bulunan eski eserle
rin ve sit alanlarının saptanması 1979 yılı içinde ya
pılacaktır. 

-.*... 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 1979 yı
lında Balıkesir iline götürülecek etkinlikler : 

1. Bursa, İstanbul ve İzmir tiyatrolarımızdan 
birer oyun, 

2. İstanbul ve İzmir tiyatrolarımızdan birer ço
cuk oyunu, 

3. Çocuklar ve büyükler için Karagöz gösterisi 
için sanatçı Mustafa Mutlu ve Nevzat Açıkgöz, 

4. Pantomim sanatçısı Erdinç Dinçer, gönderi
lecek, ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 
yıl sonlarında düzenlenen büyük turne programlarıy
la da Ankara oyunlarından birisi de gönderilecektir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fi/atlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

5. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi :* 31.5.1978) 

6. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporua 

(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 
8. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena

tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

9. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

10. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/8S) 

17. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 1 3 . 4 . 1978 tarih ve 
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2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 , 3 . 1979) 

18. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 , 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

19. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 31 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı ihsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve D'lek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7. 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 .3 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 , 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 , 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 , 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 , 3 . 1979) 

22. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri üner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 saydı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 197S ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi ; 19 . 3 . 1979) 

23. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
67 T e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

24. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykaî'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 ve 20.2,1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

25. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
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ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : ] 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) I 

26. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık j 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genci j 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Korniş- I 
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

27. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) I 

28. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın \ 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazisı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

29. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

30. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Güîsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

31. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihlî 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlham i Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci rna'desi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko-
rnivvonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

33. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

34. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
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raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğiu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 .tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

36. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) îsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu-

" nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

37. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve j 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 . 1978 ve 20 .. 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C, 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 36î'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

İ 
38. — Ziya Müezzinoğiu'nun (Eski Maliye Baka- i 

nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel ! 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık j 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait j 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 i 

i 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : ( 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 .3 ,1979) j 

39. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22. 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Banndırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 ,3 .1979) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 2 0 . 2 . 3 979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

41. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 3 7 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1078 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4.80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
.Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

42. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kumlunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
51, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

43. — îzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 



Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nci Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

44. — Adana Milletvekili Ahmet STopaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1637) (S. Sa
yısı : 929) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1594) (S. 
Sayısı : 930) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Ka-
raman'ın, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil" Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu içişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 1/641) (S. 
Sayısı : 935) (Dağıtma tarihi : 8 .6 .1979) (C. Sena-
tosundaki bitiş tarihi : 27.7 .1979) 





Toplantı Yıl, : 18 ( S ı r a S a y ı s ı . 935) 

CUMHURİYET SENATOSU 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları 

Raporları. (M. Meclisi : 1 45; C. Senatosu : 1/641) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 144) 

Mille! Meclisi 
G en el S e kre t erliği 

Kanunlar Müdürlüğü 27 . 4 . 1979 
Sayı : 1180 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 4 . 1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18 . I . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
26 . 4 . 1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 144) 

TC 
Başbakanlık 30 . 12 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı :101 50/09947 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 9 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

Türkiye'de bulunan arşiv malzemesi, başlıca iki büyük grupa ayrılabilir : 
1. İmparatorluk devrine ait olanlar. 
2. İmparatorluktan sonraki devre, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet devir

lerine ait olanlar. 
Osmanlı İmparatorluğu devrine ait arşiv malzemesinin bir kısmı halen Başbakanlık arşivinde, hemen he

men aynı ölçüye yaklaşan bir kısmı da, çeşitli daire ve müesseselerde bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet devri belgelerinin ise, ait bulundukları dairelerde saklanmakta olmaları ge
rekmektedir. İmparatorluk devrine ait arşiv malzemesinden yalnız Başbakanlık arşivinde bulunan kısım, 
uzun yıllardan beri tasnif edilmekte olduğu halde, yapılacak işin büyüklüğüne ve çokluğuna karşılık personel 
eksikliği ve kuruluş yetersizliği, ayrıca vaktiyle bilgisizlik yüzünden tutulan hatalı ve bilime aykırı yol yüzün
den bu iş sürüncemede kalmıştır. 1955 yılından beri tatbik edilen modern proveniencia sistemine rağmen, 
istenen sayıda yeterli personel bulunmayışı dolayısıylabu işin sona ermesi, bugünkü şartlarla, aşağı yukarı 
elli yıllık bir zamana bağlıdır. Diğer bakanlık, daire vemüesseselerin elinde bulunanlar ise - Dışişleri Bakan
lığı hariç - tasnifsiz bir haldedir. Pek az bir kısmının da ancak arşiv uzmanlarınca anlaşılabilmesi mümkün 
mevcut bir rejistrasyonu varsa, onun da ortadan kalkmasına sebebiyet verdiği ve üstelik bir çok boşuna emek 
ve masraflara mal olduğu için aslında gayet zararlı olan arşivcilik tekniğine aykırı metotlarla tasniflerine giri
şilmiştir. 

İmparatorluk devrinden sonraya ait arşiv malzemesi ise, şurada burada ve çoğu hakikaten ihmal edilmiş 
durumdadır. Bütün bu malzemenin bu halde kaldıkça zamanla harap olacağı ve kısmen harap olmuş veya 
kayba uğramış durumda bulunduğu muhakkaktır. Bundan başka, her yıl yeniden büyük ölçüde arşiv malze
mesi hâsıl olmakta ve dairelerinde yığılarak aynı sona mahkûm duruma gelmektedir. Esasen genel olarak 
Başbakanlık arşivinde bulunmayan arşiv malzemesinin saklanması için yeter itina gösterilmemekte ve bu mal
zeme çok zaman zararlı şartlara karşı bulunmaktadır. Nitekim, zaman zaman Başbakanlık arşivine verilen 
belgelerin çoğunlukta pek perişan bir halde ve bir kısmının harap olmuş durumda bulunduğu, bir kısmının 
çürüdüğü, bazısının süratle çürümeye doğru gittiği görülmüştür. Arşiv malzemesinin saklanması için değiş
mez ısılı, değişmez nem dereceli, yeter hava sirkülasyonuna sahip, her zaman kontrol altında bulunan depolara ih
tiyaç vardır. Aksi halde, fiziki ve kimyevi değişiklikler ve mikroorganizma ve parazit hücumu arşiv malzemesini 
tahrip ve hatta yok eder. Bundan maada yangınlar, patlamalar, su baskınları, yer sarsıntıları gibi felaketlerde, 
biriken yeni dosyalara yer açma veya diğer yer darlıkları yüzünden itinasızca yapılan taşıma ve yer değiştir
meleri ve hatta gizli yoketmeler, bir kısım arşiv malzemesinin ortadan kalkmasına yol açagelmiştir. 

Öbür taraftan, imparatorluktan sonra biriken belgeler zamanla pek büyük bir toplama erişmiş bulunmak
tadır. Bunlar, ilgili daireler için bugün ağır bir yük durumunda ve bu yüzden bir yana bırakılmış ve bakım
sız bir halde bulunmaktadır. Bu derde bir çare olmak üzere saklanmasında fayda görülemeyeceklerinin yok 
edilmesi için 6696 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bunun sebebi, bunlar arasındaki arşiv malzemesini ayıracak ve 
bu belgeleri, teslim alacak sorumlu bir dairenin bulunmayışıdır. Yok etme, tehlikeli bir iştir. Ayrıca işlerinin 
bu kanuna göre nasıl yürüyeceği şimdiden kestirilemez. Üstelik bu kanunun ve bunun tatbikini gösteren tüzü
ğün öngördüğü hizmet mekanizması gayet yavaş yürüyeceği için umulan ferahlığı yaratamayacağı gibi, gerek
tireceği masrafın da yılda ortalama üç milyon liraya varacağı tahmin olunmuştur. Halbuki, dünyanın her 
yerinde bu iş devlet arşivlerinin sorumluluğuna verilmek suretiyle en doğru yol tutulmuştur. 

Kısa olarak : 
a) İmparatorluk devrine ait olup bir kısım Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde ve bir kısım çeşitli 

daire ve müesseselerde bulunan, 
b) imparatorluktan sonra meydana gelip ait bulunduğu daire ve müesseselerde duran, 
c) Yeniden daire ve müesseselerde durmadan meydana gelmekte olan, 
Arşiv malzemesinin tek bir idarenin yetki ve sorumluluğuna verilmek suretiyle, hem kurtarılıp korunması, 

hem de gerçek ve tüzelkişiler, devlet ve bilim hizmetinde sistematik şekilde ve bilimsel metotlar içinde değer
lendirilmesi suretiyle bu büyük problemin kesin olarak hallini ve ileriye ait güçlüklerin de şimdiden ortadan 
kaldırılmasını sağlamak için bütün bu işleri görecek ve arşiv kanununun her türlü uygulamasıyla uğraşacak 
bir «Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü» kurulması düşünülmüştür. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün üzerine alacağı görevler bilim ve uzmanlık işi olacağından ve bun
larla her hangi bir başkanlığın ayrıca uğraşmasına ne lüzum ve ne de imkân bulunacağından ve nihayet as
lında bilimsel bir hüviyet taşıyacağı dolayısıyla yapacağı işlerde çalışma sistemi hakkında kendi kendisine 
karar vermesi gerekeceğinden bu genel müdürlüğün ayrı bir müessese karakteri taşıması ve bütün daire ve 
müesseselerle ilişkenliği olacağı için de Başbakanlığa bağlı bulunması uygun görülmüştür. Kanunun 1 nci mad
desi, işte bu hükmü koymaktadır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün gerek bu Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı görevleri başarabil
mesi ve gerekse kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine yükleyeceği başkaca hizmetleri yerine getirebil
mesi için bütün yurda yaygın bir kuruluşu bulunması gerekmektedir. Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinde bu 
maksatla bir taraftan merkez, öbür taraftan taşra kuruluşu düşünülmüştür. Bütün idari, bilimsel ve teknik 
işlerin toplandığı merkezde her şeyden evvel bu işlerin yürütülmesinin birbirinden ayrılması düşünülmüş ve 
genel müdür namına yalnız bilimsel ve teknik işlerle uğraşacak iki genel müdür yardımcılığı ve yalnız idari 
işlerle uğraşacak bir genel sekreterlik bulunması uygun görülmüştür. 

Bu müessesenin bütün çalışma sistemini rasyonel bir şekilde ayarlayabilmesi, bilimin ve arşivcilik tekni
ğinin gereklerine göre düzenleyebilmesi ve bu alandaki bilimsel çalışmalara ve memleketin arşiv politikasına 
gerekli yönün verilebilmesi için başta genel müdür ve yardımcısı olmak üzere, idarenin uzman personelinden 
ve tarih profesörlerinden meydana gelecek bir «Milli Arşiv Kurulu» teşkili düşünülmüştür. Bunun görev ve 
yetkileri ise Kanunun 6 ncı maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Arşiv Kanununda belirtilen ödevlilerden alınacak arşiv malzemesi için konu ve ilişkenlik bakımından ye
di fon düşünülmüş ve teknik yönden bağımsız olacak bu fonlar birer daire başkanlığı şeklinde kurulmuş
tur. Bu sayede gelecek arşiv malzemesi hiçbir karışıklığa uğramadan ait bulunduğu daireye geçecek ve ay
rıca sıralama, düzenleme, saklama ve değerlendirme işleri o dairenin görevli uzmanlarınca yapılacaktır. Bu 
bilhassa önemlidir ve böylece arşiv malzemesinin hiçbir çeşidi ne koruma ve saklama tedbirleri alınmak üzere 
elden geçmek için bazen on yıllar boyunca beklemek durumunda kalacak, ne birbirine karışmış ve içinden 
çıkılmaz fonlar hâsıl olacak ve ne de gerçek ve tüzelkişi haklarının, Devlet haklarının ve gerektiğinde mil
letlerarası hakların belgelenmesi veya korunması maksadıyla ve ayrıca ilmin emrinde değerlendirebilmeleri 
için vakit kaybedilecektir. Her daire başkanlığı kendi uzmanları sayesinde kendine ait fondaki malzemenin 
gerektirdiği hizmeti göreceği için, neticede bütün dokümantasyon aynı süre içinde kendisine ait hizmet payı
nı almış olacaktır. Her dairenin işi diğerleriyle benzer yoğunlukta olmayacağı için işlerin bir tempoda yürü
mesini sağlamak maksadıyla, personel kadroları bu ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı düzenlenecektir. Kanunla göz-
önüne alınan bu sistem, modern arşiv tekniği anlayışına uygun bulunduğu, gibi ilerisi için bütün meseleleri 
toptan hal edici niteliktedir. Esasen böyle bir kuruluş olmadan imparatorluktan sonraya ait arşiv malzeme
sini devralmaya da imkân yoktur. 

Yedi daire başkanlığına bağlanmış olan bu fonların düzeninde ilgili konular genel şekilde, aynı zamanda 
her fon bağımsız olarak gruplandırılmış bulunacağından, ilerde merkezi Devlet teşkilâtında değişiklikler ol
duğu takdirde bunların da değiştirilmesi icap etmeyecektir. 

Kanunun 4 ncü maddesinin (b) bendinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ödevleri arasında sayılan 
hizmetleri görebilmek için bir Konsültasyon ve Transkripsiyon Müdürlüğü ve (c) bendinde sayılan hizmetleri 
ve icabında referans hizmetini görebilmesi için de kuruluşa bir Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü ilave olun
muştur. 

Arşivlerin en mühim görevlerinden birisi de, sakladıkları belgelerin bozulmamasını, bozulanların tamir, 
restore ve rejenere edilmesini sağlamak olduğu gözönüne alınarak arşiv laboratuvarı, cilt, restorasyon ve re-
jenerasyon atölyesi ile mikrofilm, foto - kopi, elektro - mekanografi nevinden işlerle meşgul olmak üzere 
merkezde bir Teknik İşler Müdürlüğü kurulması lazım gelmektedir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün normal olarak bir özlük ve yazı işleri ve bir levazım ve daire 
müdürlüğü bulunmalıdır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilecek arşiv malzemesinin merkez ve taşra depolarında saklan
ması işleriyle ve merkezde daire hizmetleriyle meşgul olacak bir Konservasyon Müdürlüğü kurulması düşü-
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nülmüştür. Malzemenin taşınması, uzmanların direktiflerine göre depolara yerleştirilmesi, ilk temizlik, dezen
fekte ve dezenfekte işleri ve benzeri hizmetler bu müdürlüğün ödevleri cümlesinden olacaktır. 

Bütün bu kuruluşlardan, Milli Arşiv Kurulu ile Teknik İşler Müdürlüğünün ödev ve yetkileri bakımın
dan doğruca Genel Müdürlüğe bağlı bulunmaları uygun görülmüştür. Daire başkanlarıyla Yayın ve Dış İliş
kiler Müdürlüğü, bilimsel işleri yürütecek olan Genel Müdür Yardımcılığı yolu ile, Özlük ve Yazı İşleri, Leva
zım ve Daire, Konservasyon müdürlükleri ise idari işleri yürütecek olan Genel Sekreterlik yolu ile Genel Müdür
lüğe bağlı bulunacaktır. 

Kanunun 3 ncü maddesinde anılan taşra kuruluşu hizmetin gereğine ve ihtiyaca göre birkaç ili içine ala
cak bölge müdürlükleri esasına dayanacaktır. Her bölgede gerekli daire temsilcileri arşiv memur ve arşiv 
konservatörleri ile sekreterler bulunacaktır. 

Bu kuruluş, arşiv malzemesini belli bir sistem içinde devamlı surette teslim alacak, gerekli gördüklerini 
merkeze gönderecek, kalanlarını yerinde saklayarak ilmi metotlarla düzenleyip değerlendirmek suretiyle ar
şiv hizmetlerine hazır bulunduracaktır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Kanununa göre yurttaki bütün arşiv malzemesini kendi yetki ve 
sorumluluğu altında toplayacağı için kaldırılacak olan Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün elinde 'bulu
nan arşiv malzemesinin de ona geçmesi gerekmektedir. Ayrıca, diğer bakanlık ve dairelerle kuruluş ve kurum
larda ve özel kişilerde bulunan arşiv malzemesini de yetki ve sorumluluğu altına alacaktır. Bundan başka, 
henüz hiçbir yetki ve sorumluluğa girmemiş olan arşiv malzemesini arayıp taraması da ödevlerinden olmalı
dır. Elinde bulunduracağı malzemeyi gerçek ve tüzel kişilerin, Devletin ve bilimin emrinde değerlendirmek, 
milleitlerarası arşivcilik ve bununla 'ilgili bilimsel hareketleri izlemek, meslekle ilgili yabancı eserleri dilimize 
çevirmek ve yayınlamaik, sahip bulunduğu değerli arşiv malzemesini bilfim dünyasına sunmak, her türlü arşiv 
hizmetleri için gerekli kitapları kapsayacak bir kitaplık kurmak, tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv 
malzemesinden, - diğer arşivlerin yaptıh gibi - devamlı ve geçici müze ve sergiler açmak ve kurmak, arşiv 
malzemesinin harap ve yok olmasını önleyecek tedbirleri almak, saklanmasını ve devamlılığını sağlamak mak-
sadiyle onları tek nüsha olmaktan kurtarmak ve ayrıca daha küçük hacımlara döndürmek için belli bir sis
tem içinde mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde manyetik ve optik bant sistemi uygulamak ve buna benzer 
meselelerde kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği görevleri yerine getirmek ancak Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğünün ve gerekli tesislerinin kurulmasıyla mümkün olabilecektir. 

Hakikaten yurdumuzda bulunan bütün arşiv malzemesinin, uzman elemanlara ve Arşiv Kanununun vere
ceği yetkilere sahip olacak bir kuruluşun yetki ve sorumluluğuna verilmesi şarttır. Bu malzemenün düzen
lenmesini ve Arşivcilik tekniğinin kabul ettiği metotlarla değerlendirilmesini ancak bu müessesede bulunacak 
uzmanlar başarabilir. Başta Milletlerarası Arşiv Konseyi olmak üzere bir çok bilim müesseselerinin der
gilerinde arşivcilik bilim ve tekniğine dair bir çok yazılar çıkmakta ve eserler yayınlanmaktadır. Bunlar, 
bütün arşivcilerin çalışmalarında tutacakları doğru yolu göstermekte ve onlara bu bilim dalının yeniliklerini 
haber vermektedir. Dört yılda bir. milleitlerarası arşivler kongresi ve her yıl arşiv yuvarlak ma
sa konferansı toplanmakta, 'buralarda tebliğler verilmekte ve sonunda yayınlanmaktadır. Bütün bunları 
Türk bilim çevrelerine duyurmak ödevi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne ait olmalıdır. Çeşitli daire ve 
kuruluşlardan alınacak arşiv malzemelerin iyi şekilde saklanması lazımdır. Arşiv malzemesini harap eden üç 
mühim sebep vardır. 

1. Fiziki değişiklik. 
2. Kimyevi değişiklik. 
3. Mikro organizma ve parazit hücumu. 
Bir 'belgenin uğradığı bozukluğun bu üç sebepten hangisi dolasıyla meydana geldiğini ve bura nasıl engel 

olunacağını ancak bir arşiv laboratuvan araştırması meydana koyacaktır. Yine bu laboratuvar arşiv malze
mesi için restorasyon ve rejenerasyon metotlarını inceleyecektir. 

Arşiv malzemesin1! tek nüsha olmaktan kurtarmak ve incelem,e sırasında yıpranmaktan korumak için mik
rofilme almak ve fotokopilerini meydana getirmek lazımdır. Hatta herkesçe okunamayan eski metinlerin uz
manları vasıtasıyla manyetik ve optik metotlarla tespiti de gereklidir. İşte bunları ve bunlara benzer görev ve 
ödevleri kanunun 4 ncü maddesi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne vermektedir 
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Halen birçok dajire kuruluş ve kurumlar elerinde bulundurdukları arşiv malzemesinden Devlet arşivlerine 
henüz verilmeyenlerin korunması, tasnlifi ve istifadeye arzı işinde uygulanacak usûllerin ne olacağı hususunda 
mütereddit bulunduklarından tou konuda sık sık müracaatlarda bulunaralk bilgi ve uzman istedikleri gflbi, Arşiv 
Kanununun 19 n c u madıdeslinin kendilerine yükleyeceği mükellefiyetler onları bu hususta daha da bilinç
lenmeye muhtaç hale getirecektir 

Bu husustaki yönetmeliğin çıkmasına kadar ve hatta, çıktıktan sonra ilk uygulamalar sırasında bu daire, 
kuruluş ve kurumların Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün bu hususlardaki bilgi ve tecrübelerinden fay
dalanabilmeleri 5 nci madde ile sağlanmıştır. 

Kanunun 6 ncı maddesi, Milli Arşiv Kurulunun nasıl meydana geleceğini göstermektedir. Burada kabul 
edilen prensip, kuruluş, içinde görevli ve aynı zamanda mesleki yüksek tahsil görmüş ve bilim adamı ola
rak yetişmiş, her biri bir dalda uzman olmuş bulunan idarecilerle, kuruluş dışında bulunan üniversite tarih 
profesörü tarafsız bilim adamlarına bu kurulda eşit yetki ve oy hakkı tanımaktır. Böylece, ne ilmi ve teknik 
işler idarelerin mutlak tandansına terk edilmiş ve ne de idarenin zaruri olabilecek tasarrufları bu bakımdan 
sorumsuz olması normal bulunan yetkilerin kesin sınırları içine alınmıştır. Ancak, tam anlamıyla bir denge 
kurulmuştur. Bu denge, arşiv işlerinin ve arşiv hizmetlerinin selameti için en çıkar ve en zaruri yoldur. Ku
rulun alacağı kararlar ise, Genel Müdürlükçe uygulanacaktır. 

Milli Arşiv Kurulunun profesör üyelerinden üçünün aynı zamanda Türk Tarih Kurumu üyesi de bulun
ması suretiyle milletlerarası şöhret ve itibarı bulunan bu yüksek seviyedeki bilim kurulunun da dolayısıyla 
bu kurulda temsil edilmesi düşünülmüştür. 

7 nci madde ise, Milli Arşiv Kurulunun yetki ve görevlerini açıklamaktadır. 
Kanunun 4 ncü maddesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevlerini açıklamıştı. 8 nci maddesi 

de, kendisine tanınan yetkileri anlatmaktadır. Bunların başında, arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için yetkili uzman elemanlar yetiştirmesi gelmektedir. Bunun için Genel Müdürlük, şimdi mevcut 
uzman elemanlardan faydalanarak bir Arşivcilik Enstitüsü kurabilecek veya böyle bir enstitünün kurulmasını 
sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliğinde bulunacaktır. 

Türkiye'de halen Arşivci yetiştiren bir müessese yoktur. Gerçi edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerini bi
tirenler ve mesleğe en kolay şekilde adapte olabiliyorlarsa da, yine arşivlerde uzun yıllar çalışmak ve yetiş
mek durumundadırlar. Bu sırada ise, bir çok arşiv hizmetleri geri kalmaktadır. Halbuki bu şekilde yetişmiş 
olanlara gereken teknik ve pratik bilgileri veren bir enstitüde ihtisas yaptıkları takdirde hemen randıman 
vermesi kabil personel olarak arşiv kuruluşlarına katılacaklardır. 

Bu maddenin (b) bendi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel kullanma yetkisini veı 
mektedir. Arşivcilik yurdumuzda henüz gereği gibi gelişmemiş bir ihtisas dalı ve daha doğru bir deyimle çt-
şitli ihtisasları kapsayan ayrı ve özel bir meslök olduğundan bu ihtisaslarda yeteri kadar eleman yetişene ka 
dar buna ihtiyaç olacaktır. 

9 ncu madde Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden atanacakların görevin önemi ve gereğine uygun olarak 
yükseköğrenim görmüş olmalarını kayda bağlamakta 10 ncu madde ile de anılan Genel Müdürlük memur
larının atanmalarının şekli tanımlanmaktadır. 

11 nci madde, 6330 sayılı Kanunun Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümleri yürürlükten kaldırılmakta
dır. 

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün elinde bulunan arşivle ilgili bütün malzeme, araç, gereç ve bi
naları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün kullanmaya devam etmesi geçici î nci--madde ite belirlenmekte 
ve geçici 2 nci madde ile de kadrolar her yılın bütçe kanununda gösterildiğinden, bu kanunun yürürlük ta
rihinin kesinlikle saptanmaması nedeniyle, öngörülen kadrolar temin edilinceye kadar hizmetin mevcut kad-
ra ve personelle yürütülmesini sağlamak amacı güdülmüştür. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Hükümet teşkilatına dahil bütün dairelerin her derecedeki 
organlarıyla ve Arşiv Kanununda adı geçen daire, kuruluş ve kurumlarla doğruca münasebette bulunacağın
dan bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütülmesi 14 ncü madde ile öngörülmüştür. 

Bu tasarı daha önce Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında yapılan değişiklikler gözönünde bulundurul
mak suretiyie hazırlanmıştır. 
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hakkında kanun teklifi (2/223) 29 . 6 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/134 esas numarada kayıtlı kanun 
tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

MSP Grup Başkanvekiîi 
istanbul 

Süleyman Arif Emre 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 . 5 . 1974 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-32 j 2965 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 16 . 4 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ece v i t 

Başbakan 

GEREKÇE 

I. — Kanunun Tümüne Dair 

Türkiye'de bulunan Arşiv malzemesi, başlıca iki büyük grupa ayrılabilir: 
1. İmparatorluk devrine ait olanlar. 
2. İmparatorluktan sonraki devre, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet devir

lerine ait olanlar.. 
Osmanlı İmparatorluğu devrine ait Arşiv malzemesinin bir kısmı halen Başbakanlık Arşivinde, hemen 

hemen aynı ölçüye yaklaşan bir kısımda, çeşitli daire ve müesseselerde bulunmaktadır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet devri belgelerinin ise, ait bulundukları dairelerde saklanmakta olmaları 
gerekmektedir. İmparatorluk devrine ait Arşiv malzemesinden yalnız Başbakanlık Arşivinde bulunan kısım, 
uzun yıllardanberi tasnif edilmekte olduğu halde, yapılacak işin büyüklüğüne ve çokluğuna karşılık perso
nel eksikliği ve kuruluş yetersizliği, ayrıca vaktiyle bilgisizlik yüzünden tutulan hatalı ve bilime aykırı yol 
yüzünden bu iş sürüncemede kalmıştır. 1955 yılından beri tatbik edilen modern provenienziya sistemine 
rağmen, istenen sayıda yeterli personel bulunmayışı dolayısıyla bu işin sona ermesi, bu günkü şartlarla, 
aşağı yukarı elli yıllık bir zamana bağlıdır. Diğer Bakanlık, daire ve müesseselerin elinde bulunanlar ise -
Dışişleri 'bakanlığı hariç - tasnifsiz bir haldedir. Pek az bir kısmının da, ancak arşiv uzmanlarınca anlaşıla
bilmesi mümkün mevcut bir rejistrasyonu varsa, onun da ortadan kalkmasına sebebiyet verdiği ve üstelik 
bir çok boşuna emek ve masraflara mal olduğu için aslında gayet zararlı olan arşivcilik tekniğine aykırı 
metotlarla tasniflerine girişilmiştir. 

İmparatorluk devrinden sonraya ait arşiv malzemesi ise, şurada burada ve çoğu hakikaten ihmal edil
miş durumdadır. Bütün bu malzemenin bu halde kaldıkça zamanla harap olacağı ve kısmen harap olmuş 
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veya kayba uğramış durumda bulunduğu muhakkaktır. Bundan başka, her yıl yeniden büyük ölçüde arşiv 
malzemesi hâsıl olmakta ve dairelerinde yığılarak aynı sona mahkûm duruma gelmektedir. Esasen genel ola
rak Başbakanlık Arşivinde bulunmayan arşiv malzemesinin saklanması için yeter itina gösterilmemekte ve 
bu malzeme çok zaman zararlı şartlara karşı bulunmaktadır. Nitekim, zaman zaman Başbakanlık arşivine ve
rilen belgelerin çoğunlukla pek perişan bir halde ve bir kısmının harap olmuş durumda bulunduğu, bir kıs
mının çürüdüğü, bazısının süratle çürümeye doğru gittiği görülmüştür. Arşiv malzemesinin saklanması 
için değişmez ısılı, değişmez nem dereceli, yeter hava sirkülasyonuna sahip, her zaman kontrol altında bu
lunan depolara ihtiyaç vardır. Aksi halde, fiziki ve kimyevi değişiklikler ve mikroorganizma ve parazit 
hücumu arşiv malzemesini tahrip ve hatta yok eder. Bundan maada yangınlar, patlamalar, su baskınları, 
yer sarsıntıları gibi felaketlerde, biriken yeni dosyalara yer açma veya diğer yer darlıkları yüzünden itina-
sızca yapılan taşıma ve yer değiştirmeleri ve hatta gizli yok etmeler, bir kısım arşiv malzemesinin ortadan 
kalkmasına yol açagelmiştir. 

Öbür taraftan, imparatorluktan sonra biriken belgeler zamanla pek büyük bir toplama erişmiş bulun
maktadır. Bunlar, ilgili daireler için bugün ağır bir yük durumunda ve bu yüzden bir yana bırakılmış ve 
bakımsız bir halde bulunmaktadır. Bu derde bir çare olmak üzere saklanmasında fayda görülemeyecekle
rinin yok edilmesi için 6696 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bunun sebebi, bunlar arasındaki arşiv malzemesini 
ayıracak ve bu belgeleri teslim alacak sorumlu bir dairenin bulunmayışıdır. Yok etme, tehlikeli bir iştir. Ay
rıca işlerinin bu kanuna göre nasıl yürüyeceği şimdiden kestirilemez. Üstelik bu kanunun ve bunun tatbikini 
gösteren tüzüğün öngördüğü hizmet makanizması gayet yavaş yürüyeceği için umulan ferahlığı yaratmaya
cağı gibi, gerektireceği masrafın da yılda ortalama üç milyon liraya varacağı tahmin olunmuştur^ Halbuki, 
dünyanın her yerinde bu iş devlet arşivlerinin sorumluluğuna verilmek suretiyle en doğru yol tutulmuştur. 

Kısa olarak : 
a) İmparatorluk devrine ait olup bir kremi Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde ve bir kısım çe

şitli daire ve müesseselerde bulunan, 
b) İmparatorluktan sonra meydana gelip ait bulunduğu daire ve müesseselerde duran, 
c) Yeniden daire ve müesseselerde durmadan meydana gelmekte olan, 
Arşiv malzemesinin tek bir idarenin yetki ve sorumluluğuna verilmek suretiyle, hem kurtarılıp korunma

sı, hem de gerçek ve tüzelkişiler, devlet ve bilim hizmetinde sistematik şekilde ve bilimsel metotlar içinde 
değerlendirilmesi suretiyle bu büyük problemin kesin olarak hallini ve ileriye ait güçlüklerin de şimdiden 
ortadan kaldırılmasını sağlamak için bütün bu işleri görecek ve Arşiv Kanununun her türlü uygulamasıyla 
uğraşacak bir «Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü» kurulması düşünülmüştür. 

II. — Kanun Maddelerine Dair 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün üzerine alacağı görevler bilim ve uzmanlık işi olacağından ve bunlarla 
herhangi bir Bakanlığın ayrıca uğraşmasına ne lüzum ve ne de imkân bulunacağından ve nihayet aslında bi
limsel bir hüviyet taşıyacağı dolayısıyla yapacağı işlerde çalışma sıiısıtemi halkkında kendi kendisine karar ver
mesi gerekeceğinden bu Genel Müdürlüğün ayrı bir müessese karakteri taşıması ve bütün daire ve müeısisıeiselerle 
illşkienl'iği olacağı için de Başbakanlığa bağlı bulunması uygun görülmüştür. Kanunun 1 nci maddesi, işte bu 
hükmü koymaktadır. 

Devlet Arşivleri Genel MüdürFüğühün gerek bu kanunun 4 ncü maddesinde yazıhgörevleri başariabiilmeışi 
ve gerekse kanun, tüzük ve yönetmeliklerün kendisine yükleyeceği başkaca hizmetleri yerine getirebilmesi için 
bütün yurda yaygın bir kuruluşu bulunması gerekmektedir. Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinde bu maksatla bir 
taraftan merkez, öbür taraftan taşra kuruluşu düşünülmüş'ıür. Bütün idari, bilimsel ve teknik isterin toplandığı 
merkezde her şeyden evvel bu işlerin yürütülmesıinin birbirinden ayrılması düşünülmüş ve Genel Müdür namına 
yalnız bilimsel ve töknilk işlerle uğraşacak iki Genel Müdür yardımcılığı ve yalnız idari işlerle uğraşacak bir Ge
nel Sekreterlik bulunması uygun görülmüştür. 

Bu müessesenin bütün çalışma sistemini rasyonel bir şekilde ayarlayabilmesi, bilimin ve arşivcilik tekniğinin 
gereklerine göre düzenleyebilmesi ve bu alandaki bilimsel çalışmalara ve memleketin arşiv politikasına gerekli 
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yönün verilebilmesi 'için başta Genel Müdür ve Yardımcısı olmak üzere, idarenin uzman personelinden ve tarih 
profesörlerinden meydana gelecek bir «Milli Arşiv Kurulu» teşkili düşünülmüştür. Bunun görev ve yetkileri 
ise kanunun 6 ncı maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Arşiv Kanununda belirtilen ödevlilerden alınacak arşiv malzemesi için konu ve ilişkenîik bakımından yedi 
fon düşünülmüş ve teknik yönden bağımsız olacak bu fonlar birer daire Başkanlığı şeklinde kurulmuştur. Bu sa
yede gelecek arşiv malzernlösıi hiçbir karışıklığa uğramadan ait bulunduğu daireye geçecek ve ayrıca, sıralama, dü
zenleme, saklama ve değerlendirme işleri o dairenin görevli uzmanlarınca yapılacaktır. Bu bilhassa önemlidir ve 
böylece arşiv malzemesinin hiçbir çeşidi ne koruma ve saklama tedbirleri alınmak üzere elden geçmek için bazen 
on yıllar boyunca beklemek durumunda kalacak, ne birbirine karışmış ve içinden çıkılmaz fonlar hâsıl olacak ve ne 
de gerçek ve tüzelkişi haklarının, Devlet haklarının ve gerektiğinde milletlerarası hakların belgelenmesi veya ko
runması maksadıyla ve ayrıca ilmin emrinde değerlendiirifebilmeleıri için vakit kaybedilecektir. Her daire başkan
lığı kendi uzmanları sayesinde kendine ait fondaki malzemenin gerektirdiği hizmeti göreceği için, neticede bü
tün dokümaintasyon aynı süre içinde kendisine ait hizmet payını almış olacaktır. Her dairenin işi diğeriyle ben
zer yoğunlukta olmayacağı için, işlerin bir tempoda yürümesini sağlamak maksadıyla, personel kadroları bu 
ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı düzenlenecektir. Kanunla gözönüme alınan bu sistem, modern arşiv tekniği anlayışına 
uygun bulunduğu gibi, ilerisi için bütün meseleleri toptan halledici niteliktedir. Esasen böyle bir kuruluş olma
dan İmparatorluktan sonraya ait arşiv malzemesini devralmaya da imkân yoktur. 

Yedi daire başkanlığına bağlanmış olan bu fonların düzeninde ilgili konular genel şekilde, aynı zamanda 
her fon bağımsız olarak gruplandırılmış bulunacağından, ilerde merkezi Devlet teşkilatında değişiklikler olduğu 
takdirde bunların da değiştirilmesi icap etmeyecektir. 

Kanunun 4 ncü maddesinin (b) bendin*; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ödevleri arasında sayılan 
hizmetleri görebilmek için bir konsültasyon ve Transkripsiyon Müdürlüğü ve (c) bendinde sayılan hizmetleri ve 
icabında referans hizmetini görebilmesi için de kuruluşa bir Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü ilave olunmuş
tur. 

Arşivlerin en mühim görevlerinden birisi de, sakladıkları belgelerin bozulmamasını, bozulanların tamir, 
restore ve rejenere edilmesini sağlamak olduğu gözönüne alınarak arşiv laboratuvarı, cilt, restorasyon ve re-
jenerasyon atölyesi 3e mikrofilm, foto-kopi, elektromekanografi nevinden işlerle meşgul olmak üzere merkez
de bir teknik işler müdürlüğü kurulması lâzım gelmektedir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün normal olarak bir Özlük ve Yazı İşleri ve bir Levazım ve Daire Mü
dürlüğü bulunmalıdır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilecek arşiv malzemesinin merkez ve taşra depolarında saklanma
sı işleriyle ve merkezde daire hizmetleriyle meşgul olacak bir Konservasyon Müdürlüğü kurulması düşünülmüştür. 
Malzemenin taşınması, uzmanların direktiflerine göre depolara yerleştirilmesi, ilk temizlik, dezenfekte ve dezen-
sek'ta işleri ve benzeri hizmetler bu müdürlüğün ödevleri cümlesinden olacaktır. 

Bütün bu kuruluşlardan, Milli Arşiv Kurulu ile Teknik İşler Müdürlüğünün ödev ve yetkileri bakımından 
doğruca Genel Müdürlüğe bağlı bulunmaları uygun görülmüştür. Daire başkanlıklarıyia Yayın ve Dış İlişkiler 
Müdürlüğü, bilimsel işleri yürütecek olan Genel Müdür yardımcılığı yolu ile, Özlük ve Yazı İşleri, Levazım ve 
Daire, Konservasyon müdürlükleri ise idari işleri yürütecek olan Genel Sekreterlik yolu ile Genel Müdürlüğe bağ
lı bulnacaktır. 

Kanunun 3 ncü maddesinde anılan taşra kuruluşu hizmetin gereğine ve ihtiyaca göre birkaç ili içine alacak 
bölge müdürlükleri esasına dayanacaktır. Her bölgede gerekli daire temsilcileri arşiv memur ve arşiv konserva-
törîeri ile sekreterler bulunacaktır. Bu kuruluş, arşiv malzemesini belli bir sistem içinde devamlı surette teslim ala
cak, gerekli gördüklerini merkeze gönderecek, kalanlarını yerinde saklayarak ilmi metodlarla düzenleyip değer
lendirmek suretiyle arşiv hizmetlerine hazır bulunduracaktır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Kanununa göre yurttaki bütün arşiv malzemesini kendi yetki ve so
rumluluğu altında toplayacağı için kaldırılacak olan Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün elinde bulunan 
arşiv malzemesinin de ona geçmesi gerekmektedir. Ayrıca, diğer Bakanlık ve dairelerle kuruluş ve kurumlarda ve 
özü kişilerde bulunan arşiv malzemesini de yetki ve sorumluluğu altına alacaktır. Bundan başka, henüz hiçbir. 
yetki ve sorumluluğa girmemiş olan arşiv malzemesini arayıp taraması da ödevlerinden olmalıdır. Elinde bulun 
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duracağı malzemeyi gerçek ve tüzelkişilerin, Devletin ve bilimin emrinde değerlendirmek, milıİeıtlierarası arşivci 
İlik ve burnunla ilgili bilimsel hareketleri izlemek, meslekle ilgili yabancı 'eserleri dilimize çevirmek ve yayınlamak, 
sahip bulunduğu değerli arşiv malzemesini bilim dünyasına sunmak, her türlü arşiv hizmetleri için gerekli kitap
ları kapsayacak bir kitaplık kurmak, tarihi, kültürel ve estetik değeri alan arşiv malzemesinden - diğer arşivlerin 
yaptığı gibi - devamlı ve geçici müze ve sergiler açmak ve kurmak, arşiv malzemesinin harap ve yok olmasını 
önleyecek tedbirleri almak, saklanmasını ve devamlılığımı sağlamak miaıksadıyla onları tek nüsha olmaktan kurtar
mak ve ayrıca daha küçük hacırralara döndürmek için belli bir sislrem içinde mikrofilm, foto-kopi ve gerektiğin
de manyetik ve optik band sistemi uygulamak ve buna benzer 'meselelerde kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
yüklediği görevleri yerine getirmek ancak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ve gerekli tesislerinin kurul-" 
masıyla mümkün olabilecektir. 

Hakikaten yurdumuzda bulunan bütün arşiv malzemesinin, uzman elemanlara ve Arşiv Kanununun vereceği 
yetkilere sahip olacak bir kuruluşun yetki ve sorumlululuğuna verilmesi şarttır. Bu malzemenin düzenlenmesini 
ve arşivcilik tekniğinin kabul ettiği met odlar la değerlendi ril'mesini ancak bu müessesede bulunacak uzmanlar başa
rabilir. Başta Milletlerarası Arşiv Konseyi olmak üzere birçok bilim müesseselerimin dergilerinde arşivcilik bilim 
ve tekniğine dair bir çok yazılar çıkmakta ve eserler yayınlanmaktadır. Bunlar, bütün arşivcilerin çalışmaların
da tutacakları doğru yolu göstermekte ve onlara bu bilim dalının yeniliklerini haber vermektedir. Dört yılda 
bir, milletlerarası arşivciler kongresi ve her yıl arşiv yuvarlak maisa konferansı toplanmakta, buralarda tebliğler 
verilmekte ve sonunda yayınlanmaktadır. Bütün bunları Tüıtk bilim çevrelerine duyurmak ödevi Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğüne ait olmalıdır. Çeşitli daire ve kuruluşlardan alınacak arşiv malzemesinin iyi şekilde saklan
ması lazımdır. Arşiv malzemesini harap eden üç mühim sobep vardır. 

1. Fiziki değişiklik. 
2. Kimyevi değişiklik. 
3. Mikroorganizma ve parazit hücumu. 
Bir belgenin uğradığı bozukluğun bu üç sebepten hangisi dolayısıyla meydana geldiğini ve buna nasıl engel 

olunacağını ancak bir arşiv laboratuvarı araştırması meydana koyacaktır. Yine bu laboraituvar arşiv malzemesi 
için restorasyon ve rejenerasyon metodlarını inceleyecektir. 

Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak ve inceleme sırasında yıpranmaktan korumak için mik
rofilme almak ve fotokopilerini meydana getirmek lazımdır. Hatta herkesçe okunamayan eski metinlerin 
uzmanları vasıtasıyla manyetik ve optik metodlarla tespiti de gereklidir. İşte bunları ve bunlara benzer gö
rev ve ödevleri kanunun 4 ncü maddesi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne vermektedir. 

Halen birçok daire, kuruluş ve kurumlar ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesinden Devlet Arşivle
rine henüz verilmeyenlerin korunması, tasnifi ve istifadeye arzı işinde uygulanacak usullerin ne olacağı 
hususunda mütereddit bulunduklarından bu konuda sık sık müracatlarda bulunarak bilgi ve uzman istedik
leri gibi, Arşiv Kanununun 19 ncu maddesinin kendilerine yükleyeceği mükellefiyetler onları bu hususta 
daha da bilinçlenmeye muhtaç hale getirecektir. Bu husustaki yönetmeliğin çıkmasına kadar ve hatta, çık
tıktan sonra ilk uygulamalar sırasında bu daire, kuruluş ve kurumların Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
nün bu hususlardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilmeleri 5 nci madde ile sağlanmıştır. 

Kanunun 6 ncı maddesi, Milli Arşiv Kurulunun nasıl meydana geleceğini göstermektedir. Burada kabul 
edilen prensip, kuruluş, içinde görevli ve aym zamanda mesleki yüksek tahsil görmüş ve bilim adamı ola
rakyetişmiş, her biri bir dalda uzman olmuş bulunan idarecilerle, kuruluş dışında bulunan üniversite tarih 
profesörü tarafsız bilim adamlarına bu kurulda eşit yetki ve oy hakkı tanımaktır. Böylece, ne ilmi ve tek
nik işler idarelerin mutlak tandansına terk edilmiş ve ne de idarenin zaruri olabilecek tasarrufları bu ba
kımdan sorumsuz olması normal bulunan yetkilerin kesin sınırları içine alınmıştır. Ancak, tam anlamıyla bir 
denge kurulmuştur. Bu denge, arşiv işlerinin ve arşiv hizmetlerinin selameti için en çıkar ve en zaruri yol
dur. Kurulun alacağı kararlar ise, Genel Müdürlükçe uygulanacaktır. 

Milli Arşiv Kurulunun Profesör üyelerinden üçünün aynı zamanda Türk Tarih Kurumu üyesi de bu
lunması suretiyle milletlerarası şöhret ve itibarı bulunan bu üksek seviyedeki bilim kurulunun da dolayı
sıyla bu kurulda temsil edilmesi düşünülmüştür. 
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7 ncı madde ise, Milli Arşiv Kurulunun yetki ve görevlerini açıklamaktadır, 
Kanunun 4 ncü maddesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevlerini açıklamıştı. 8 nci maddesi 

de, kendisine tanınan yetkileri anlatmaktadır. Bunların başında, arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için yetkili uzman elemanlar yetiştirmesi gelmektedir. Bunun için Genel Müdürlük, şimdi mev
cut uzman elemanlardan faydalanarak bir Arşivcilik Enstitüsü kurabilecek veya böyle bir enstitünün kurul
masını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerle işbirliğinde bulunacaktır. 

Türkiye'de halen Arşivci yetiştiren bir müessese yoktur. Gerçi edebiyat fakültelerinin ilgili bölümle
rini bitirenler ve mesieğe en kolay şekilde adapte olabiliyorlarsa da, yine arşivlerde uzun yıllar çalışmak 
ve yetişmek durumundadırlar. Bu sırada ise, bir çok arşiv hizmetleri geri kalmaktadır. Halbuki, bu şekilde 
yetişmiş olanlara gereken teknik ve pratik bilgileri veren bir enstitüde ihtisas yaptıkları takdirde hemen ran
dıman vermesi kabil personel olarak arşiv kuruluşlanna katılacaklardır. 

Bu maddenin (b) bendi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel kullanma yetkisini 
vermektedir. Arşivcilik yurdumuzda henüz gereği gibi gelişmemiş bir ihtisas dalı ve daha doğru bir deyimle 
çeşitli ihtisasları kapsayan ayrı ve özel bir meslek olduğundan bu ihtisaslarda yeteri kadar eleman yetişe
ne kadar buna ihtiyaç olacaktır. 

9 ncu madde Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden atanacakların görevin önemi ve gereğine uygun olarak 
yükseköğrenim görmüş olmalarını kayda bağlanmakta 10 ncu madde ile de anılan Genel Müdürlük me
murlarının atanmalarının şekli tanımlanmaktadır. 

11 nci madde, 6330 sayılı Kanunun Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümleri yürürlükten kaldırılmak
tadır. 

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün elinde bulunan arşivle ilgili bütün malzeme, araç, gereç ve bina
ları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün kullanmaya devam etmesi geçici 1 nci madde ile belirlenmekte ve 
geçici 2 nci madde ile de kadrolar her yılın bütçe Kanununda gösterildiğinden, bu Kanunun yürürlük tari
hinin kesinlikle saptanması nedeniyle, öngörülen kadrolar temin edilinceye kadar hizmetin mevcut kadro ve 
personelle yürütülmesini sağlamak amacı güdülmüştür. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, merkezi Hükümet teşkilatına dahil bütün dairelerin her derecedeki 
organlarıyla ve Arşiv Kanununda adı geçen Daire, kuruluş ve kurumlarla doğruca münasebette bulunaca
ğından bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütülmesi 14 ncü madde ile öngörülmüştür. 

Bu tasarı daha önce Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında yapılan değişiklikler gözönünde bulun
durulmak suretiyle hazırlanmıştır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN TEKLİFİ 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı olmak üzere, bir Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu, bir Genel Müdürün yönetiminde 
bîr Genel Müdür Başyardımcısı, iki Genel Müdür Yardımcısı, iki Müşavir, bir Genel Sekreter ve Milli Ar
şiv Kurulu ve Teftiş Kurulu ile aşağıdaki daire ve müdürlüklerden kurulur. 

Daireler : 

a) Yönetimsel ve Siyasi Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukuki ve Sosyal Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
c) ASkeri Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
ç) Mali Fonlar Dairesi Başkanl/ğı, 
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d) Kültürel Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
e) Bayındırlık ve Ulaştırma Fonları Dairesi Başkanlığı, 
f) Ekonomik ve Endüstriyel Fonlar Dairesi Başkanlığı. 

Müdürlükler : 

a) Konsültasyon ve Transkripsiyon Müdürlüğü, 
!>) Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
c) Teknik İşler Müdürlüğü, 
ç) Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
d) Levazım ve Daire Müdürlüğü, 
e) Konservasyon Müdürlüğü. 
Bunlardan Mil i Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, Teknik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; Daire Başkan

lıkları ile Konsültasyon ve Transkripsiyon, Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlükleri Genel Müdür Başyardım
cısı yoluyla; Özlük ve Yazı İşleri, Levazım ve Daire, Konservasyon Müdürlükleri Genel Sekreterlik yoluy
la Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

Daire Başkanlıkları şube müdürlüklerine, şube müdürlükleri kısım şefliklerine ayrılır. 

MADDE 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü taşra kuruluşu bölge arşiv müdürlükleri ile Genel Mü
dürlük Daire temsilcilikleri, arşiv memurlukları, arşiv konservatörJükleri ve sekreterliklerinden İbarettir. Taş
ra kuruluşu, doğruca Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

Görevler : 

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri : 
a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, korumak, değerlendirmek ve düzenlemek, 
b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için ge

rekli bilimsel ve teknik hazırlığı yapmak, bunu uygulamak ve 'bu malzemeyi ilgililerin faydalanmalarına arz 
etmek, 

c) Milletlerarası arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel hareketleri izlemek, bu alandaki önemli eserleri çe
virmek ve yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak amacıyla 
bir arşiv dergisi yayınlamak ve arşivle ilgili her türlü yayınlarda bulunmak, 

ç) Arşivde görevli personel île inceleme yapanların işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekti eserleri kap
sayan bir kitaplık kurmak, 

d) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, müze kurmak ve ser
giler açmak, 

c) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek her türîü tedbirlerin alınabilmesini sağlamak ve restoras
yon ve rejenerasyon metotlarım incelemek ve tespit etmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak bir arşiv 
îaboratuvarı kurmak, 

f) Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak ve böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha emin 
şekilde sağlamak ve bunları daha küçük hacimlere döndürmek için mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde man
yetik ve optik bant sistemlerini ve diğer ileri teknikleri uygulamak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği diğer işleri görmektir. 

MADDE 5. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Kanunu gereğince ellerinde arşiv malzemesi bu
lunduran ödevlilerin ve ileride kanun kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve 
kurumların isteği veya Başbakanlıkça gösterilecek lüzum üzerine bu malzemenin tasnif işlerini yapmak üze
re ekipler kurabilir. 

Kurulacak ekiplerin kuruluş ve çalışma tarzı ile bunlar için gerekecek ek ödemelerin ne suretle yapılacağı 
Bakanlar Kurulunca bir yönetmelikle tespit olunur. Bu hizmetlerin karşılığı olan ek ödemeler, hizmetle ilgili 
bulunan daire, kuruluş ve kurumların bütçelerinden yapılın 
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Milli Arşiv Kurulu : 

MADDE 6. — Milli Arşiv Kurulu; Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Genel Müdür Başyardımcısı ve yar
dımcıları ve daire başkanlarıyla bütün bunların sayısı kadar ve en az üçü Türk Tarih Kurumu üyesi 'bulu
nan, üniversite tarih profesöründen kurulur. Kurulun profesör üyeleri 1750 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
son fıkrasına göre görevlendirilirler. Kendilerine bu görevleri karşılığı olarak Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğü bütçesinden Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak ayrı bîr ücret ödenir. 

Milli Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar alır. Kuru
lun başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. Alınan kararlar, Genel Müdürlükçe uygulanır. 

MADDE 7. — Milli Arşiv Kurulu, arşiv malzemesinin bilimsel usullere göre değerlendirilmesiyle arşivci-
îük tekniği ve arşivle ilgili bütün konular hakkında tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşivcilik tekniği ve 
arşivle ilgili konular hakkında kanun, tüzük ve yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanmamış hususlara 
ilişkin esasları saptar. Arşiv bina ve tesislerinin ihtiyaca göre yapılacakları yerleri ve yapılış tarihlerini karar
laştırır ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar. 

Yetkiler : 

MADDE 8. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü : 
a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini sağlamak için yetkili uzman elemanlar yetiştirmek üzere bir 

Arşivcilik Enstitüsü kurmaya veya böyle bir enstitünün kurulmasını sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Üniversitelerle işbirliğinde bulunmaya, 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere yerli ve yabancı sözleşmeli personel kullanmaya yetkilidir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 9. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden atanacaklardan Genel Müdür, Genel Müdür Başyar
dımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Şube Mü
dürü, Kısım Şefi ve Arşiv memurlarının yükseköğrenim görmüş olmaları şarttır. 

MADDE 10. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki me
muriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı dereceye 
kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan tarafından ve diğerleri ilgili dairenin teklifi üzerine 
Genel Müdür tarafından atanırlar. 

MADDE 11. — 9.3.1954 gün ve 6330 sayıh Başbakanhk Teşkilatı hakkındaki Kanunda yer alan Başba
kanlık Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümler kaldırılmıştır. 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün elin
de bulunan arşiv malzemesi ile bunların halen bulundukları binaları, her türlü tesisleri, demirbaş eşya ve 
araçları kullanmaya devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun öngördüğü görevler için gerekli olan kadrolar, kanunun yürürlük 
tarihini izleyen mali yıl bütçesine ekleninceye kadar, hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütülür. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet KöyHioğlu'nun, Devlet Arşiv Kanunu 
Teklifi (2 309) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.5. 1974 
Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-32/A[2807 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 5 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «Devlet 
Arşiv Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
29 . 6 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/128 esas numarada kayıtlı kanun 
tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

MSP Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Süleyman Arif Emre 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 1/128 esas ve 503 sıra sayılı teklifi yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas 
Azimet Köylü oğlu 

G E R E K Ç E 

I. Kanunun Tümüne Dair 

Türkiye, arşiv malzemesi bakımından büyük zenginliğe sahiptir. Bunun nedeni, Osmanlı Devleti dağıldık
tan sonra kurulan ve bu imparatorluğun eyaletlerini ya da bağlı prensipliklerini oluşturan ulusal devletlere ait 
olup yüz yıllar boyunca çeşitli devirlerin bürokratiğine göre normal yoldan meydana gelmiş arşiv malzeme
sinin çoğunluğunun Devletimize geçmiş olmasıdır. Oluşumundaki özellikleri nedeniyle bu arşiv malzemesi, yal
nız Türkiye'nin değil, bütün Ortadoğu bölgesinin siyasi iktisadi ve kültürel sorunları için büyük "otr önem taşı
maktadır. Bu nedenle arşiv malzemesi anılan bölgeyle Güneydoğu Avrupa bölgesi devletlerinin ulusal ve or
tak tarihlerinin en doğru şekilde aydınlatılması için nasıl büyük bir değer ve başta Türkiye olmak üzere 
hepsinin tarih sorunlarında en önemli tek kaynak niteliğini taşıyorsa, diğer yönden de gerçek ve tüzelkişi hak
larının, Devlet haklarının ve nihayet milletlerarası hakların kanıtlanmasında ve korunmasında da aynı şekilde 
değer ve önem taşımaktadır. 

İmparatorluğun dağılışında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti devrinde ve Cumhuriyetin ila
nından sonra meydana gelen arşiv malzemesi ise; bu geçiş devrinin bütün tarihini, yeni Devletimizin doğu
şunu, ilerleyiş yolunda geçirdiği mücadeleleri, elde ettiği sonuçlan gösteren, bir taraftan da büyük ölçüde hu-
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kuki değer taşıyan belgeler topluluğundan meydana gelmiştir. Bunun yanısıra Türkiye'de büyük değer ve 
önem taşıyan özel arşivler de vardır. Bunların hepsinin bir araya gelmesinden doğan bütün ise; Türk bilim 
kültür ve uygarlığının, tarihimizin ve milletimizin herçeşit maddi ve manevi haklarının yazılı senetleri, ulu
sal varlığımızın geçmişten geleceğe tek geçiş vasıtası, yurdumuzun tapusu, milletimizin hüviyet varakası ve 
bir bakımdan da hâtıra defteridir. Bu kadar büyük değer ve önem taşıyan bu malzeme ise, aynı derecede 
önemli olan ve vazgeçilmesi ve hatta ertelenmesi asla doğru bulunmayan hizmetlere muhtaç bulunmaktadır. 
Arşiv hizmetleri, genel bir kural olarak beş grupta toplanır: 

1. Arşiv malzemesini saptamak, 
2. Kayba uğramaktan korumak, 
3. Gerekli şartlar altında korunmasını sağlamak, 
4. Gerçek ve tüzel kişilerin, Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirmek, 
5. Yeniden oluşunu denetim ve düzen altına almak. 
İmparatorluk devrine ait arşiv malzemesi; başta Başbakanlık Arşivi olmak üzere, çeşitli daire ve kuru

luşlarda, bir kısmı da özel kişilerin elinde bulunmaktadır. Bunların miktarını, cinsini ve bugünkü durumu
nu inceleyip anlamak şarttır. İmparatorluk devrinden sonraya ait bulunan malzemenin ise, 'ait bulunduk
ları daire ve kuruluşlarda olması gerekir. Bütün bu malzemeden; gerekli şartlarla saklanmadıkları için çürü
me ve daireleri için ağır bir yük teşkil etmeleri dolayısiyle ortadan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunanların, ilk önce bu durumdan kurtarılmaları ve fenni şartlarla saklama tedbirlerinin alınmasıyla uz
manlarca bilimsel metotlarla düzenlenip değerlendirilmeleri gereklidir. Sonuç olarak, zamanla arşiv mal
zemesi haline gelecek olan belgelerin, yani arşivlik malzemenin de kontrol altına alınması ve bu oluşun 
bir düzene bağlanması gerekecektir. Bunlar tam olarak yapılmadıkça, arşiv hizmetleri yerine getiriliyor 
denemez. Ancak, bunların yapılabilmesini sağlayacak kanun mevcut değildir. Yani bir «Arşiv Kanunu» 
ndan yoksun bulunuyoruz. Elde böyle bir kanun olmadıkça da bu hizmetlerin görülmesine olanak yoktur. 
Bu hizmetlerin görülmemesinden ise, üç zararlı sonuç doğmaktadır: 

1. Yurdumuzun sahip bulunduğu büyük hazinenin nicelik ve nitelik değerinden tam anlamiyle haberli 
olamayışımız dolayısıyla bunlar üzerinde bir koruma ve kontrol sistemi kurmak, bir sorumluluğun himaye
sinde bulundurmak, çeşitli daire ve kuruluşlarda varlığı bilinen arşiv malzemesini uygun olmayan şartlara 
karşı bulunmaktan kurtarmak mümkün olmayacaktır. 

2. Bu malzeme, gerçek ve tüzel kişilerin, devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmek suretiyle fay
dalı bir hale getirilemeyecektir. 

3. Yenide meydana gelecek arşiv malzemesi, şimdiye kadar olanlar gibi, başıboş ve terk edilmiş halde 
kalacak, bir düzen altında oluşmayacağı için müşterek standarda sahip bulunmayacak bu da ilerinin arşiv
leri için içinden çıkılmaz güçlükler doğuracaktır. 

Bu kanun çıktığı takdirde ise, her ödevli onun getireceği hükümlere uymak durumunda bulunacağı 
için bugün ortada bulunan birçok sorunlar kendiliğinden çözümlenecektir. Bunların başında ise, hangi 
daire ve kuruluşların kanun kapsamına gireceği, bunların sahip oldukları belgelerden hangilerinin arşiv mal
zemesi olduğu, arşiv malzemesinin tespiti ve haber verilmesi, ilgili makamlara teslim olunması, özel ar
şivlerin durumu, malzemenin korunma ve saklanmasına ait hükümler, Devlet arşivinin bu hususlardaki 
görev ve yetkileri, kanun kapsamına giren daire ve kuruluşlarla ilişkileri, arşiv malzemesinin oluşu ve 
korunması gibi çok önemli problemler gelmektedir. Bu kanun, aynı zamanda memlekette bulunan bütün 
arşiv malzemesinin tek bir idarenin yetki ve sorumluluğuna verilmesini gözönünde tutmak suretiyle hem 
bir çok daire ve kuruluşları boşuna yüklerden ve kendilerine ait olmayan ödevleri görmekten kurtarmakta. 
hem de arşiv malzemesinin geleceğini inanca altına almaktadır. 

II. Kanun Maddelerine Dair 

Kanunun birinci maddesinde arşiv malzemesi zaman ve nitelik bakımından tanımlanmıştır. Zaman ba
kımından 50 yıllık süre esas alınmıştır. Bunu 33 yıl olarak kabul etmiş memleketler de vardır. Fakat ge
nellikle yüzyılın yarısı olan bu süre içinde belgeler aktüalitesini kaybetmekte ve daire ve kuruluşlarda sak
lanmasına artık lüzum görülmemektedir. Ancak bu kanunun 2 nci maddesiyle her türlü memuriyet sicil 
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dosyaları için bu süre, 66 yıl olarak uzatılmıştır. Çünkü denemeler bunların diğerlerine göre daha çok sü
reyle aktüalitesini koruduğunu göstermiştir. Buna sebep ise, uzun yıllar sonra ortaya çıkan istekler üze
rine dul ve yetimlere aylık bağlanması işlemlerinin yürümesidir. 50 - 60 bazen daha uzun yıllar önce devlet 
memurluğu yapmış kimselerin aylık bağlanmasıyla ilgili işlemlerinin yürüdüğü görülmüştür. Bunun gibi, 
Devletin, gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı hükümleri he
nüz yürürlükteki andlaşmalarla her cins sözleşme ve anlaşmalara ait belgeler, yine böyle olan tapu ve nü
fus kayıtlan ve bu nitelikteki vakfiyeler, arşiv malzemesi sayılmamıştır. Çünkü bunlar yürürlükte olan 
gündelik işlemlerde fiilen rolü olan belgelerdir. Böyle işlemlerde uğraşmak ise, arşivlerin görevi dışında
dır. Arşivlerin, zaman bağı dışında ne çeşit belgelerle ilgilenecekleri 1 nci maddede ayrıntılı olarak açık
lanmıştır. Bundan ilk anlaşılan, kesin sonuca bağlanmış konulara ait belgelerdir. Bunun için, üzerinden 
henüz 50 yıl geçmemiş bile olsa, kesin sonuca bağlanmış işlemlere ait belgeler de arşiv malzemesi sayılmıştır. 
Ancak bunlar için de en az 33 yıllık bir süre kabul edilmiştir. Aksi takdirde, arşivlere dayanmalarına ola
nak bulunmayan bir yük yükletilmiş olacaktı. Gerçekten, yalnız işlem yönünden değil, belirli en az bir 
süre de geçmedikçe bir sorunun kesin bir sonuca bağlanıp bağlanmadığı tam olarak kestirilemez. Aynı 
madde arşiv malzemesinin niteliklerini anlatmakta, sonra da belge kavramını saptamak ve tanımlamakta
dır. Bu niteliklerin incelenmesinden ise, arşiv malzemesinin nasıl oluştuğu ve bu deyimin neleri kapsamına 
aldığı anlaşılmaktadır. Arşiv malzemesinin tanımında ölçüler mümkün olduğu kadar geniş tutulmak suretiyle 
geçmişe ait her hangi bir şekilde değer ve önem taşıyan hiç bir şeyin kayba uğramamasının sağlanmasına 
çalışılmış, ancak bu tanım bir taraftan da yalnız Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı daire, kuruluş ve ku
rumlarda ve bunların normal işlemleri dolayısıyla oluşan ve onlar tarafından saklanması gereken belgeler 
kaydı ile açık ve aydınlık bir sınır içine alınmıştır. 

Kanunun 2 nci maddesinde ise, ileride arşiv malzemesi niteliğini alacak belgelerin tanımı yapılmış ve 
bunlara arşivlik malzeme adı verilmiştir. 

Kanunun 3 ncü maddesinde, bu kanun hükümlerinin koyduğu çeşitli yükümler altında bulunan daire, 
kuruluş ve kurumlar tanımlanmıştır. Bir devrin bütün özelliklerini, bütün aktüalitesini, tarihi, hukuki, 
idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültüıel, biyografik, jeolojik, teknik v. s. türünden bütün 
sorun ve olaylarını ileriye aktaracak dokümantasyonu mümkün olduğu kadar zenginleştirmek için ödevlile
rin çok geniş tutulması gerekmekle beraber, milletlerarası arşivcilik uygulamasında arşiv kanunlarının getir
diği bütün hükümlerin bir anda çok geniş bir ödevliler topluluğuna yayılmasının, pratikte büyük güçlük
ler ve aksamalar doğurduğu, buna paralel olarak gerekli tesislerin aynı hızla kurulmasının mümkün olma
dığı, bunun da kanunları bir türlü yürüyemez hale getirdiği görülmüş bulunduğu için maddede Kanunun 
hemen kapsamına alacağı ödevlilerle zamanla, art arcia ve ancak Bakanlar Kurulu karariyle bu niteliği ka
zanacak olan, daire, kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı sayılmıştır. Bununla beraber, bu iki sınıftan hangisin
den olursa olsun maddede adı geçen bütün daire, kurum ve kuruluşları hemen kapsamına alan hükümler, 
kanunda yeri geldikçe ayrıca belirtilmiştir. Bütün bunların saptanmasında, milletlerarası arşivcilikte kabul 
edilmiş belli ölçülerin aşılmamasına özen gösterilmiştir. 

Kanunun 4 ncü maddesiyle, özel arşivlerin tanımı yapılmıştır. Buna sebep ise, bu Kanunun özel arşiv
lere değinen hükümlerinin de bulunmasıdır. Burada özel arşivler iki kısma ayrılmış bulunmaktadır. Bun
ların birincisi. Kanunun 1 nci maddesine göre, yani bu maddede değinilen daire, kuruluş ve kurumlarda ve 
onların normal işlemleri yoluyla oluşmadığı halde aynı nitelikte bulunan belgeleri içine almaktadır. Örneğin 
aile arşivleri, özel okullar arşivleri, çeşitli kurumlar arşivleri, siyasi partiler arşivleri vs. böyledir. İkinci 
kısımda ise, kammun 1 nci maddesine göre teşekkül etmiş olsa bite. Türkiye'deki yabancr •• kurutuşlarla 
azınlık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve kültürel kuruluşlarına ait olup bunların elinde bulu
nan belgeler de özel arşivler kapsamına alınmış ve bu suretle yürürlükte bulunan antlaşmaların verdiği 
hakların korunması öngörülmüştür. 

Bu Kanunun 5 nci maddesi, ödevlilerin ve gerçek ve tüzelkişilerin, kendilerine nasıl geçmiş olursa olsun 
ellerinde bulunan arşiv malzemesini Kanun hükümler içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına 
vereceklerini bildirmektedir. Bu suretle Türkiye'de bulunan ve aslında Devlet malı olan bütün arşiv mal
zemesi tek bir idarenin yetki ve sorumluluğu altında birleşerek uygun olmayan şartlarla saklanmak yüzün
den harap olmaktan, kayba uğramaktan, her çeşit faydalanmaya kapalı kalmaktan kurtulmuş olacaktır. 
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Aksi halde bunları bir araya getirmeye, ötede beride çoğu perişan ve terkedilmiş bir halde kalmalarına son 
vermeye ve nihayet özel ellerden geri almaya olanak bulunmayacaktır. Bunun daha kesin ve hukuki daya
nağını oluşturmak için 8 nci maddede arşiv malzemesinin Devlet malı olduğu ve hiçbir suretle alım, satım ve 
özel mülkiyet konusu olamayacağı açıklanmıştır. Devlet malları ise, başkalarına nasıl geçmiş olursa olsun, 
Devletindir ve Devletin kanunlarla saptadığı kimselerin tasarrufunda bulunur. 

Ancak, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yurtta bulunan bütün arşiv malzemesini bir anda alacak du
rumda değildir. Bunun için gerekli tesislerin kurulmasına kadar malzemenin ödevliler elinde kalması gerekecek
tir. Bir kısım arşiv malzemesinin ise, sürekli olarak ödevlilerde bulunması gerekebilir. Bütün bunlar gözö-
nüne alınarak bu konuda karar vermek yetkisi «Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Ka-
nunu»yla kurulacak olan Milli Arşiv Kuruluna bırakılmıştır. Ancak, böyle kararlar alması sırasında 
Kurula, arşiv malzemesini elinde bulunduran ödevli temsilcisinin de kararda oy sahibi olarak katılması 
öngörülmüş, böylece karardan önce ödevlilerin bu husustaki isteklerinin ve bu isteklerin dayandığı gerek
çelerin incelenmesinin de sağlanması düşünülmüştür. 

Ayrıca, Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Hükümetleri zamanlarına ait arşivlerin teslim alınışında bu 
arşiv malzemesinin özellikleri ve ayrı bir uzmanlık konusu olmaları dolayısıyla yasama, yargı ve yürütme 
organlarına ait kuruluşların o alanlarda uzman birer temsilcisinin hazır bulundurulması ve bu hususta ka
rar verirken oy sahibi olarak Milli Arşiv Kuruluna katılmaları uygun görülmüş ve böylece yakın zamanla
rın bürokratiğini bilen kimselerin bu bilgisinden; malzemenin, Devlet Arşivine teslimi sırasında son olarak bir 
kere daha yararlanılabilecektir. Bu ise, bu malzemeden ileride faydalanabilmek konusunda büyük bir yardım 
ve kolaylık sağlayacaktır. 

Ödevlilerin elinde bulunan gizli arşiv malzemesi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne geçtikten sonra 
da gizliliklerinin devamı 6 ncı madde ile öngörülmüştür. Gizlilikler, bazen kişilerin haklarını, bazen de milli 
çıkarları korumaya yaradığından, bu uygulama gerekli görülmüştür. Ancak, zamanla bir kısım gizlilikler or
tadan kalkar. Bu zamanın saptanması için belli bir ölçü konulamayacağına göre, bunların kaldırılması hakkın
da son karar, Milli Arşiv Kurulunun teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca verilecektir. 

Özel arşivler; özel mülkiyet konusu olmakla beraber, Kanunun 1 nci maddesinde anıldığı gibi, kuşkusuz ait 
oldukları dönemin ahlâk, örf, âdet ve geleneklerini ve çeşitli sosyal özelliklerini belirten ve gerektiğinde bazı 
hakların korunmasına ve kanıtlanmasına da yarayan belgelerden kurulu bulunduklarına göre öncelikle Türk 
milletine aittirler. Bunun için 10 ncu madde ile bunların yurt dışına satılmaması düşünülmüş ve bunu önleyici 
hükümler konmuştur. 

Arşiv malzemesinden ancak arşivlerinden veya bulundukları yerlerden çıkarılmamış olanlar bugün el
de kalmış durumdadır. Şu halde arşiv malzemesinin kayba uğramasına en büyük engel yerlerinde saklan
malarıdır. 10 ncu madde bu hususu sağlamaktadır. Arşiv malzemesi niteliğini taşıyan belgeler; Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçmemiş olsun, bulundukları yerlerden hiçbir 
sebep ve bahane ile dışarıya verilmeyeceklerdir. Bunlardan oldukları yerlerde yararlanılacaktır. Gerçek veya 
tüzelkişilere veya Devlete ait bir hakkın korunması veya kanıtlanması gerektiğinde bunlardan çıkarılacak 
mikrofilmler, fotokopiler veya örneklerin verilmesiyle yetinilecektir. Yahut da. mahkemelerce atanacak naib-
ler veya dairelerince görevlendirilecek memurlar bunları yerlerinde inceleyeceklerdir. Bunun gibi arşiv malze
mesi hiçbir sebep veya bahane ile yurt dışına çıkarılmayacaktır. Bu malzemenin kayba uğramaması için ön
görülen bu tedbirler, aslında bütün dünya arşivlerince benimsenmiş yöntemlerdir. 

Bundan başka, arşiv malzemesinin hiçbir sebep ve bahane ile yurt dışına çıkarılmayacağı hükme bağlan
mak suretiyle gerçek ve tüzelkişilere ve Devlete ait haklarla milletlerarası bazı hakların ve bilimsel ger
çeklerin her türlü olasılıklara karşı korunması inanca altına alınmış bulunmaktadır. Ayrıca, Devlet malı ol
mamakla beraber bir çeşit arşiv malzemesi olan özel arşivlere ait belge, mikrofilm ve fotokopilerinin yurt 
d.$ına çıkarılması Devlet Arşivinin denetimine verilmiştir. Böyle mikrofilm veya fotokopilerin yurt dışına çıka
rılmasının bir düzen ve denetim altına alınmasının nedenleri, önce çeşitli milli çıkarlarımızı korumak sonra 
da orijinal malzemeden ilk önce Türk ilim adamlarının yararlanmasını sağlamak düşüncesidir. 

11 nci madde ile, özel arşivler sahipleri tarafından satılacaksa, satınalmada Devlet Arşivine üstün bir hak 
tanınmıştır. Ancak, sahiplerinin haklarının tamamen korunmasını sağlamak için de. daha yüksek fiyat ver
meleri halinde, başkalarına satmakta serbest bırakılmışlardır. 
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12 nci madde, arşiv malzemesi bulmak amacıyla yapılan araştırmalarda zarar gören mal sahibi bulu
nursa, kendisine zararı oranında bir tazminat vermeyi öngörmektedir ki bu da mülkiyet 'haklarının korun
ması için gerekli bir şeydir. 

13 ncü madde, Devlet Arşivine mesleğe ait bilimsel değişim olanaklarını sağlamaktadır. Bu, yabancı ar
şiv ve kütüphanelerde öteden beri kabul edilmiş bir yöntemdir. Madde mikrofilm, fotokopi veya örnekler 
karşılığında veya karşılıksız olarak mikrofilm, fotokopi veya örnekler verilebileceğini açıklamaktadır. Karşılık
sız verişler, istek halinde olacağından Devlet Arşivine de ileride böyle d »teklerde bulunmak olanağını vere
cektir. 

Bununla beraber madde; Devlet Arşivini yükümlülük altına sokmamakta, üstelik bu işi Milli Arşiv Kurulu
nun kararına bağlı bırakmaktadır. 

14 ncü madde, 6696 sayılı Kanunla tasarlanan hizmetleri kapsama almaktadır. 
Bu hizmetler, dünyanın her yerinde Devlet Arşivlerine aittir. Devlet Arşivi bu işle görevlendireceği uzman

lar aracılığıyla Kanunun 1 nci maddesinde yazılı konular bakımından; değer ve önem taşımadığı yani arşiv 
malzemesi olmadığı kanısına vardığı belgeleri, gerekli gördüğü halde göstermelikler ayırmak ve mikrofilm
lerini almak şartıyla yok edebilecektir. Ancak, Tanzimatm ilanından önceye ait belgeler için hiçbir surette 
yok edilmez kaydı konmuştur. Böyle bir sınır her arşivde vardır. Tanzimattan önceye ilişkin belgelerin oranı da
ha az ve tamamen başka bir bürokratik sisteme ait bulunduğu için bunlara el sürülmemesi kabul edil
miştir. Tanzimattan sonra ise belge hacmi birdenbire artmakta ve yeni bürokrasi sistemine göre bunlardan 
birbirinin aynı bir çok nüshalar meydana gelmeye başlamaktadır. Bu yüzden aralarında yok edilmek üze
re ayrılabilecekler vardır. Ancak, hiçbir şeyin kayba uğramaması için önce Arşiv Kurulundan karar alın
ması, sonra da kesinlikle göstermelikler ayrılması ve gerektiğinde mikrofilmaj tatbiki şart koşulmuş ve böyle 
bir ayırma ve yok etmenin nasıl yapılacağının Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle sap
tanması uygun görülmüştür. 

15 nci madde ile ödevliler ve ileride bu Kanunun kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak daire, 
kuruluş ve kurumların aynı dosya yöntemini uygulamalarını sağlamak üzere belli bir standardın oluşturul
masını öngörmektedir. 

Arşiv malzemeleri zamanla Devlet Arşivine intikal edecek olan daire, kuruluş ve kurumların bu malzeme
nin oluşunda aynı sistemi kabul etmeleri, hem bugün aralarında geçen işlemler bakımından kolaylık sağla
yacak. hem de bunların Devlet Arşivine geçişinden sonra fonlarındaki yerlerini çabukluk ve kolaylıkla 
almalarını sağlayacak ve bir taraftan da fonlar arası bağlantının kurulmasını mümkün kılacaktır. Örneğin, 
bugün çeşitli daire, kuruluş ve kurumların dosya ve haberleşme sistemi birbirine uymamakta ve bu hal bir 
çok güçlükle ve karışıklıkların doğmasına yol açmaktadır. Bu konu, Batı memleketlerinde çoktan çözümlen
miştir. 

İlgililerin kullanacakları her türlü kırtasiye malzemesine ait niteliklerin saptanması, önce oluşacak arşiv 
malzemesinin sıhhat ve sürekliliği için şarttır. Çabuk çürüyüp dağılan kâğıtlar, uçan ve rengi kaybolan mü
rekkepler, paslanarak evraka zarar veren iğne ve rap-iyeler, sonunda bugünden yarına hiçbir şeyin geçme
mesine sebep olacaktır. Boyutları birbirine uymayan kâğıtlardan meydana gelen dosyalar ise, Devlet Arşi
vinin birbirine uygun boyutlardaki saklama yerleri için büyük güçlükler doğurur ve bir çok ölü yerin meydana 
gelmesine sebep olur. İşte, 16 nci madde hükümleri bu mahzuru gidermek için konulmuştur. 

Ödevlilerden başka,., bu Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ileride kanunun kapsa
mına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlarda 15 ve 16 nci maddelerin hü
kümleri içine alınmış ve böylece arşiv malzemesinin istenen ve gereken bir standarda göre meydana geli
şinin geniş ölçüde-ve tam bir kontrol altında bulunması öngörülmüştür. 

17 nci madde gereğince ödevliler arşiv malzemesini en yakın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulu
şuna teslim edeceklerdir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bütün bunları ödevlilerin bulunduğu yerden al
mak zorunluluğunda olmamalıdır. Çünkü, bunun için çok geniş ve zaman zaman tamamen işsiz kalacak bir 
ulaştırma teşkilatı kurulması gerekmektedir. Halbuki, her ödevli gerektiğinde kendi payına düşen hizmeti gö
rürse sorun kolaylıkla çözümlenmiş olur. 
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18 nci madde, özel arşivlerin Bakanlar Kurulunca tespit edilecek bir ücretle Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatılabilineceğini anlatmaktadır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, böyle bir isteği olanakları 
ölçüsünde kabul edecektir. Bunda iki fayda düşünülmüştür. Birincisi, özel arşivlerin gereği gibi saklanmasını 
sağlamak, ikincisi bir çeşit gelir elde etmektir. 

19 ncu madde ise, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin önce her türlü zararlı etkenlerden korunması 
yükümlülüğünü bunları ellerinde bulunduranlara vermektedir. Bu konu çok önemlidir. Şimdiye dek böyle bir 
zorunlük bulunmadığı için büyük ölçüde arşiv malzemesi, hatta bir kısım arşivlik malzeme yok olup gitmiş
tir. Bu hüküm ise, böyle hallerin tekrarını kesin olarak önleyecektir. 

Ayrıca, arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini bulunduranlar, bunları mevcut asli düzenleri içinde sakla
mak ve tıpkı Devlet Arşivi gibi, gerçek ve tüzelkişilerin, Devletin ve ilmin yararına sunmakla yükümlü ola
caklardır. Aslında bunun tersi de düşünülemez. Kendisinden bu şekilde faydalanılmayan arşiv malzemesi yok 
demektir. O zaman da gerçek ve tüzelkişilere ve Devlete ait bir çok haklarla, bir çok bilimsel gerçekler ka
ranlıkta kalmış olur. Arşiv malzemesi, bir canlı varlığın organları gibi daima birbirini tamamlayan birbiriy
le pek sıkı ve vazgeçilmez bağlan olan bölümlerden bir araya gelmiştir. Bu yüzden bunların bir kısmından 
yararlanmamak tümünden gereği gibi yararlanmamak sonucunu doğurur. 

Bu madde, aynı zamanda ellerinde arşiv malzemesi bulunduracak ödevlilere bunları korumak için ara de
poları yapma görevini vermektedir. Arşiv malzemesi, ancak arşiv deposu olarak yapılmış ve buna göre özel
likleri olan yerlerde saklanabilir. Yoksa belgelerin sürekliliğini sağlamaya olanak kalmaz. Çeşitli etkiler al
tında zamanla çürür ve yok olurlar. Bunun sayısız örneği ne yazık ki görülmüştür. Malzemeyi saklayacak 
depoların bu amaca uygun nitelikte olmaları için de standartları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce ka
rarlaştırılacaktır. 

20, 21, 22 nci maddeler, bu Kanunun çeşitli hükümlerine uymayanlar hakkında ceza hükümleri koymak
ta ve böylece Kanunun ihlaline engel olacak tedbirleri almaktadır. 

Geçici 1 nci madde de, ödevliler dışında bulunan kimselerin eline geçmiş arşiv malzemesinin, Devlet Ar
şivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına dönmesini sağlayacaktır. Bunun için iki yıllık bir haber verme ve tes
lim etme süresi tanınmıştır. Böylece kendilerinin dar zaman süresi içinde kanuni bir yüküme altına alınma
maları sağlanmıştır. Bundan başka, malzemenin verilmesini teşvik için bir ödül düşünülmüş ve bunun nasıl 
olacağı hakkında Bakanlar Kurulunca bir yönetmeliğin yürürlüğe konması öngörülmüştür. 

Geçici 2 nci madde ile. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluncaya kadar Başbakanlık Arşiv Genel 
Müdürlüğünün, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevlerini yapması öngörülmüştür. İki kanun aynı 
anda çıksa bile aralarında bir yıllık yürürlük süre farkı bulunacağından bir çok acele arşiv hizmetlerinin or
tada kalması ve bazı işlerin aksaması böylece önlenmiş olacaktır. 

23 ncü madde, 6696 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmaktadır. Bunun sebebi, 14 ncü maddenin gerekçe
sinde açıklanmıştır. 

24 ncü madde, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini sağlamaktadır. Kanunun, çeşitli ödevlilere 
diğer maddeleri ile yürürlüğe girdikten sonra gerekli süreleri vermiş bulunduğundan, yayını ile birlikte yü
rürlüğe girme olanağı bulunmaktadır. 

Kanun, bütün Devlet organlarını kapsamı içine aldığından hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütülme
si uygun görülmüş ve 25 nci maddede bu konu belirlenmiştir. 

Bu tasarı daha önce Millet Meclisinin ilgili Komisyonlarında yapılan değişiklikler gözönünde bulundurul
mak suretiyle hazırlanmıştır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE VE SİVAS MİLLETVEKİLİ 
AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

DEVLET ARŞİV KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Bu Kanunda geçen (Arşiv malzemesi) deyiminden : 
Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden 50 yıl geçmiş veya en az 33 

yıl geçtiği halde kesin sonuca bağlanmış ve bu Kanunun 3 ncü maddesinde sayılan daire, kuruluş ve kurum
ların gördükleri hizmetler, yaptıktan haberleşme veya işlemler ile ilgili ve bunların sonucunda teşekkül et
miş olup saklanması devrinin normal bürokratik usullerine göre bu daire, kuruluş ve kurumlara ait bulunan 
gerçek ve tüzelkişilerin ve Devletin haklarıyla milletlerarası haklan belgelemeye, korumaya ve bunlarla ilgili 
işlem ve ilişkiler bakımından tarihi hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ihni, edebi, estetik, kültürel, biyog
rafik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan, yahut yine 
bu bakımdan ait olduğu çağın ahlak, görenek ve geleneklerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her tür
lü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, film, fotoğraf, plak, ses bandı, baskı veya benzeri belgeler anla* 
şılır. 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen (Arşivlik malzeme) deyiminden : 
Kanunun 1 nci maddesinde sayılan her türlü belgelerden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi nite

liğini kazanmayanlarla üzerinden 66 yıl geçmemiş her türlü memuriyet sicil dosyalan, Devletin gerçek ve tü
zelkişilerle veya yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı hükmü yürürlükte bulunan andlaş-
malar (her cins sözleşme ve anlaşmalar), yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve nüfus kayıtlan, aynı nitelik
teki vakfiyelerden ait olduklan daire ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır 
kâğıttan anlaşılır. 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen (ödevliler) deyiminden : 
a) Genel ve katma bütçeli dairelerle (köy hariç) mahalli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner serma

yeli kuruluşlar, 
b) İktisadi devlet teşekkülleri, 
Anlaşılır. 
Bakanlar Kurulu, Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlar ile İktisadi Dev

let Teşekküllerinin müessese ve iştiraklerinin ve kamu yararına çalışan derneklerin ödevliler arasına alınma
sına karar verebilir. 

MADDE 4. — Bu Kanunda geçen (özel arşivler) deyiminden : 
a) Kanunun 1 nci maddesine göre teşekkül etmemiş olup, gerçek kişiler ve ödevliler dışında kalan tü

zelkişiler elinde bulunan, 
b) Kanunun 1 nci maddesine göre teşekkül etmiş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla azınlık 

haklan tanınmış toplulukların dini, hayri ve kültürel kuruluşlarına ait olup da bu müesseselerde bulunan, 
Benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 5. — Ödevlilerle gerçek ve tüzelkişiler ellerinde bulunan arşiv malzemesini, kendilerine nasıl 
geçmiş olursa olsun, bu Kanun hükümlerine göre Devlet Arşîylen Genel Müdürlüğü kuruhışJanna teslim 
ederler. 

Ancak, arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp hangilerinin 
geçici veya sürekli olarak ödevliler elinde ve kendi arşivlerinde kalacağı, ödevliler temsilcilerinin katılması ve 
oy sahibi olması şartıyla Milli Arşiv Kurulunca kararlaştırılır. Ödevlilerin kendi arşivlerinde kalan arşiv 
malzemesi hakkında, bu Kanunun 19 ncu maddesi uygulanır. 

Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Hükümetleri devirlerine ait arşivlerin teslim alımşlannda; yasama, 
yargı ve yürütme organlanna ait kuruluşların o alanlarda uzman birer temsilcisi hazır bulunur. Bunlar, bu 
malzeme hakkında karar verilmesi sırasında Müh' Arşiv Kuruluna oy sahibi olarak katılırlar. 
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MADDE 6. — Ödevliler elinde bulunan gizli arşiv malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten sonra da gizli 
kalır. Böyle gizliliklerin kaldırılması, Milli Arşiv Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırı
lır. 

MADDE 7. — Açıklığı kanunlar gereğince kabul edilen arşivlik malzemenin, arşiv malzemesi haline gel
dikten ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne geçtikten sonra da bu açıklığı devam eder. 

MADDE 8. — Bu Kanunla ödevliler veya gerçek veya tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğü kuruluşlarına verilmesi gereken her türlü arşiv malzemesi Devletindir ve her ne suretle olursa olsun 
özel mülkiyet konusu olamaz. 

MADDE 9. —- Özel arşivler her ne sebep ve suretle olursa olsun toplu veya ayrı parçalar halinde yurt 
dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında 21 nci madde de yazılan cezalar uy
gulanır. 

MADDE 10. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçmemiş 
olan arşiv malzemesi, hiç bir sebep ve suretle arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya verilmez. 
Gerçek veya tüzelkişilere veya Devlete ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve isbatı gerektiğin
de mikrofilm, fotokopi veya usulüne göre örnekler verilir. Yahut mahkemelerce atanacak naibler veya ilgili 
dairelerince görevlendirilecek yetkili memurlar tarafından yerinde incelenir. Arşiv malzemesi, hiç bir şekilde 
yurt dışına çıkarılamaz. 

Genel arşivlere ait malzemenin mikrofilm, fotokopi veya örneklerinin yurt dışına çıkarılması, Devlet Ar
şivleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

MADDE 11. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının koyacağı değer üzerinden bu Genel Mü
dürlükçe satmalınmayan özel arşivlerin satışı serbesttir. 

MADDE 12. — Arşiv malzemesini arayıp bulmak maksadıyla Devletçe yapılan araştırmalardan dolayı 
zarar görenlerin zararları Devletçe ödenir. 

MADDE 13. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Milli Arşiv Kurulunun karan ile bu Genel Müdür
lükte bulunması faydalı görülebilecek arşiv malzemesi veya bunların mikrofilm, fotokopi ve örnekleri kar
şılığında veya lüzumlu görürse karşılıksız olarak milletlerarası arşiv kuruluşlarına ve yüksek bilim kurum
larına arşiv malzemesinin mikrofilm, fotokopi veya örneklerini gönderebilir. 

MADDE 14. — Arşiv malzemesinden. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü veya buna bağlı kurumlarda ve 
bu işîe görevlendirilmiş uzmanlarca bu Kanunun 1 nci maddesinde yazılı hususlar bakımından değer ve önem 
taşımadığı kanısına varılanlar, gerekli görüldüğü hallerde örnekler ayrılıp saklanmak veya mikrofilmleri alın
mak şartıyla ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü emriyle yok edilebilir. Tanzimatın ilanından Cumhuriyetin ila
nına kadar olan süreye ait arşiv malzemesi için Milli Arşiv Kurulunun kararıyla ve mutlaka örnekler ayırıhnak 
ve gerekli görülenlerin mikrofilmi alınmak şartıyla böyle bir işleme başvurulabilir. Tanzimatın ilanından ev
vele ait belgelerin tamamı saklanır ve hiç bir surette yok edilemez. 

Yok edilecek malzemenin kimler tarafından ayırılacağı, bu işin hangi esaslar içinde yapılacağı ve yok edil
mesinin nasıl olacağı Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 15. — Ödevliler ile, bu Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ileride Kanu
nun kapsamına girecek ödevliler niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlar anaprensip olarak bu 
işle ilgili bütün haberleşme ve işlemlere ait kâğıt ve defterlerin bir arada bulunmasını sağlayan ve birbiri
nin aynı olan, standardı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türk Standarları ve Türkiye ve Orta - Doğu 
Amme İdaresi Enstitüleri uzmanlarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetme
likle tayin edHecek bir dosya sistemi kurmak ve dosya elemanları kullanmak, dosyalarını ait olduklan yıllara 
ve devrelere göre saklamak ve zamanı gelince Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bu şekilde vermekle yü
kümlüdürler. 

MADDE 16. — Ödevliler, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilecek kırtasiye, yazı ve dosya malzemesi dışında 
malzeme kullanamazlar, 
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Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ilerde Kanunun kapsamına girecek, ödevliler ni
teliğim kazanacak olan daire kuruluş ve kurumlar bu standarda uyarlar. 

MADDE 17. — Ödevliler, arşrv malzemesini en yakın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşuna ulaş
tırma ve teslim etmekle yükümlüdürler. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde ulaştır
ma işini üzerine alır veya bu hususta ödevli ile işbirliğinde bulunur. 

MADDE 18. — Gerçek veya tüzel kişiler, ellerinde bulunan özel arşivleri Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğünde saklatabilirler. Bu hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla yü
rürlüğe konulacak bir tarifede belirtilir. 

MADDE 19. — Ödevliler ile bu Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazdı olup da ilerde Kamu
nun kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olaui daire, kuruluş ve kurumlar Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğüne henüz teslim etmedikleri arşiv malzemesini ve saklamakla görevli bulundukları arşivlik 
malzemeyi her türlü zararlı tesirlerden korumakla, mevcut asli düzenleri içinde saklamakla, arşiv malzemesini 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce saplanacak bölli usuller içinde gerçek ve tüzel kişilerin, DevMin ve 
ilmin faydalanmasına arzetmekle yükümlüdürler. Alınacak tasnif ve koruma tedbirleri, Baka.ılar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Ödevliler, ellerindeki arşiv malzemesini ve arşivlik malzemeyi saklamak üzere Standardı, Devleit Arşivleri 
Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara depoları tesis ederler. 

MADDE 20. — Arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi çalanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandmhrlar. 

MADDE 21. Arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi satanlar, kinsiz yurt dışıma çdtaranlar, bunları 
bozanlar, başka şekle koyanlar veya yok edenler altı aydan ifcj yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
Yukarıdaki fiiller, görevliler tarafından işlenirse ceza iki kat olarak hükımolumır. 

MADDE 22. — Ellerinde bulunan veya her ne suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme ile 
arşiv malzemesini bu Kanunun geçici 1 nei maddesine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluşlarına 
haber vermeyenler veya devretmeyenler bin liradan altı bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

GEÇlCl MADDE 1. — Ödevliler dışımda ne suretle olursa olsun arşivlik malzeme veya arşiv mal
zemesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluşlarına bildirilmeye ve Yönetmeliğime göre devretmeye mecibur-
durlar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşları
na bildirenler veya devredenler Bakanlar Kurulunca hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şekilde ödüllen
dirilirler. 

jGEÇtCt MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluncaya kadar Başbakanlık Arşiv Ge
nel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini yapar. 

MADDE 23. — 6696 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 30 . 4 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

144 935 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
27 Temmuz 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — İçişleri Komisyonuna. 15 gün. 
2. — Bütçe ve Plan Komisyonuna. 15 gün. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 21 . 5 . 1979 
Esas No. : 1/641 

Karar No. : 8 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 . 4 . 1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, «Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Tasarısı» dosyası ile 
birlikte 27 . 4 . 1979 tarih ve 1180 sayılı yazı ile Başkanlığımıza havalesi üzerine ilgili evrak 3C . 4 . 1979 
tarih ve 1/641 - 7141 sayılı yazı ile Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuz 10 . 5 . 1979 tarihinde Devlet Bakanı Lütfü Doğan, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, İç
işleri, Adalet, ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla, Kanun Tasarısını görüşmeye başlamıştır. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşmalarda, tasarının büyük bir ihtiyacı karşılayacağı, kanunlaşması 
halinde şimdiye kadar yok pahasına elden çıkarılan ve kaybolmaları önlenemeyen arşiv malzemelerinin ko
runacağını, bu malzemelerin satışından ve sergilenmesinden memleketimizin büyük döviz kazanacağını be
lirtmişlerdir. Ancak Kanun tasarısının Millet Meclisinden gelen şeklinin gereksiz cümle ve sözcüklerden mey
dana geldiğinin, anlaşılması ve uygulaması güçlükler çıkaracak bazı maddeler bulunduğunun, metinde bir
birleriyle çelişkili maddelerin olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Bu nedenlerle Kanun tasarısının yeniden dü
zenlenerek dilde sadeliği öngörecek bir şekilde yeniden kaleme alınmasının gerekliliğini belirtmişlerdir. Ko
misyonumuz tasarıyı yeniden keleme alacak bir AH komisyonunun kurulmasına karar vermiştir. Erdoğan 
Bakkalbaşının başkanlığında Sadettin Demirayak, Hikmet Aslanoğlu, Namık Kemal Şentürk'ten oluşan dört 
üyelik bir Altkomisyon kurulmuştur. Altkomisyon çalışmalarını kısa zamanda tamamlamış ve hazırladık
ları yeni metni ve raporu Komisyonumuzun 17 . 5 . 1979 günkü toplantısına sunmuşlardır. Altkomisyonun 
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raporu ve madde gerekçeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. Daha sonra yeni metnin üzerinde gö
rüşülmeye başlanmıştır. 

Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 1, 3, Geçici 2 ve 3 ncü maddesini aynen, 26 ncı maddesini 24 
ncü, 33 ncü maddesini 31 nci ve 34 ncü maddesini 32 nci madde olarak kabul etmiştir. 

Kanun tasarısının diğer maddeleri aşağıda belirtilen gerekçelerle değiştirilmiştir. 
Kanun tasarısının 2 nci maddesinin ilk fıkrasındaki merkez kuruluşu birimleri bir cümle olmaktan çı

karılmış (A) ile başlayan sıralamaya tabi tutularak açıklığa kavuşturulmuştur. Kanun tasarısının 2 nci mad
desinin diğer fıkraları, ayrıntılı bir biçimde daha genel birimde daireler ve müdürlükler başlığı altında 
yeniden düzenlenmiş olup «Müdürlükler Bölümüne» Muhasebe Müdürlüğü eklenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesindeki yapılan işlem, dilde sadeliğin temini ile (c) fıkrası olarak kurum arşivle
rinin çalışmalarına esaslar saptamak ve bunları denetleme görevi, (h) fıkrası olarak yurt dışındaki Türk 
Tarih ve Kültürü ile ilgili arşiv belgelerinin katologlarını, örneklerini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak gö
revleri eklenmiştir. Maddedeki eski (h) fıkrası (i) fıkrası olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 5 nci maddesi yeniden kaleme alınmış metindeki TÜBİTAK Üyesi Üniversite Profesörü 
deyimi çıkarılarak, Üniversite Öğretim Üyeleri arasından seçilen Devlet Arşiv Kurulu üyelerinin 4 yıl süre
li olarak görevlendirilmeleri ilkesi getirilmiştir. Maddenin 3 ncü fıkrasında karar sayısı katılanların salt ço
ğunluğu olarak değiştirilmiştir. Maddenin 2 nci fıkrasıyla Genel Sekreterin oy hakkı bulunmamak koşuluy
la kurul toplantılarına katılmak ilkesi getirilmiştir. Ayrıca Devlet Arşiv Kurulunun çalışmalarının yönetme
likle düzenlenmesi hükmü getirilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi içindeki bazı gereksiz cümle ve sözcükler dışta bırakılmak suretiyle yeniden ka
leme alınmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesinde Arşivcilik Enstitüsü görevleri arasına (meslek içi eğitimi sağlamak ve 4 ncü 
maddenin ç, d, e ve h bentlerindeki amaçları gerçekleştirebilmek üzere) cümlesi eklemek suretiyle arşiv uz
manlarının yetişme olanakları sağlanmış ve sözü geçen Enstitünün görevlerine açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesinde arşiv memurlarının dışında kalan görevlilerin yüksek öğrenim görmüş olma
ları koşulu yanında arşiv memuru ihtiyacını karşılamak açısından bunların en az lise ve dengi okullarını bi
tirmiş olmaları koşulu getirilerek madde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesinde her derecedeki memurların Başbakanlığın önerisi ve onayı deyimleri getiri
lerek Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlarının yetkisi ile bu işlemlere kolay
lık getirilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi metinden çıkarılmış 30 ncu madde ile birleştirilmiştir. 
Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiş ancak (Arşiv malzemesi deyiminden) 

cümlesinden sonra diğer maddelere uyum sağlanması bakımından 2 nci bir paragraf başı olarak düzenlen
miştir. 

Tasarının 11 nci maddesinde noktalama düzeltmeleri yapılarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesinde geçen (11) rakamları (10) ncu biçiminde değiştirilmiştir. 
Tasarının 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrası diğer maddelere uyum bakımından yeniden düzenlenmiştir. Ay

nı maddenin diğer fıkralarında gerekli noktalama düzeltmeleri yapılarak 3 ncü fıkrasındaki (28) rakamı (26) 
olarak değiştirilmiş 4 ncü fıkranın başına (Türkiye) sözcüğü eklenmiştir. 

Taşarının 14, 15, 16 ncı maddelerinde fazla olan sözcükler çıkarılmış noktalama düzeltmeleri yapılmış
tır., 

Tasarının 17 nci maddesindeki (30) rakamı (28) olarak düzeltilmiştir. 
Tasarının 18 nci maddesindeki fazla sözcükler çıkarılmış 2 nci fıkranın 2 nci cümlesindeki (mahkeme

lerce atanacak naipler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkili memurlar tarafından yerinde de ince
lenebilir) biçiminde değiştirilmiştir. 

Tasarının 19 ncu maddesi yeniden kaleme alınmış, Özel Arşivlerin değerine Devlet Arşiv Kurulu nezdin-
de yapılacak itirazlarla, Devlet Arşiv Kurulunun kararma karşı yargı yoluna başvurmalar müddetlere bağ
lanmıştır. 
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Tasarının 2C nci maddesinde zarar görenlerin zararlarını Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce öden
mesi ilkesi getirilerek ilerde açılacak davaların husumet yönü açıklığa kavuşturulmuştur. 

Tasarının 21 nci maddesi yeniden kaleme alınarak Genel Müdürlük tarafından Uluslararası Arşiv kurul
larına veya Yüksek Dilim kurumlarına verilecek arşiv malzemesinin mikrofilm, fotokopi örneklerinin mutla
ka karşılıklı olmak koşulu getirilmiştir. 

Tasarının eski 23 ncü maddesi arşiv malzemelerinin imhasını öngörmektedir. Komisyonumuz arşiv malze
mesinin imha edilmesine ilke olarak karşı olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının eski 24 ncü maddesi 22 nci madde olarak yeniden kaleme alınmış dosyaların aynı biçimde tutul
ması amacına yönelik çıkarılması düşünülen yönetmeliğin hangi kurumlar tarafından hazırlanacağı konusu 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Tasarının eski 25 nci maddesi 23 ncü madde olarak yeniden kaleme alınmış, 2 nci fıkra metinden çıkarı
larak ve maddeye (ve Türk Standartları Enstitüsü) eklemek suretiyle bir tek fıkra haline getirilmiştir. 

Tasarının eski 26 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının eski 27 nci maddesi 25 nci madde olarak düzenlenmiş maddedeki (Bakanlar Kurulu) sözcükleri 

çıkarılarak (Başbakanlık) sözcüğü konmuştur. 
Tasarının eski 28 nci maddesi 26 nci madde olarak ve bazı düzeltmeler yapılmak suretiyle yeniden kale

me alınmış ve eski maddenin 1 nci fıkrasının son cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının eski 29 ncu maddesi 27 nci madde olarak ve (ceza hükümleri:) matlap başlığı eklemek suretiy
le yeniden kaleme alınmış ve arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi çalanlar hakkında verilecek cezaların 
Türk Ceza Kanununun (onuncu babındaki) hükümlere atıf yapümiştır. 

Tasarının eski 30 ncu maddesi 28 nci madde olarak ve verilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların alt haddini 
(bir yılda) üst haddinin ise (beş yıla kadar) biçiminde değiştirilmiş ve ayrıca bu fiili işleyenler hakkında on 
bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası ile ceza'andınîmaları hükmü getirilmiştir. 

Tasarının eski 31 nci maddesi 29 ncu madde olarak ve maddedeki (on bin liradan yüz bin liraya kadar) 
para cezası (bin liradan on bin liraya kadar) biçiminde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 1 nci maddesi (Bakanlar Kurulunca) sözcükleri yerine (Başbakanlıkça) sözcüğü getiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının eski 32 nci maddesi 30 ncu madde olarak ve 10 ncu madde ile birleştirilerek yeniden düzenlen

miştir. 

Tasarının eski 33 ncü maddesi 31 nci madde olarak eski 34 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Üye 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

Üye 
Malatya 

Hamdi Özer 

Üye 
İstanbul 

Vefa Poyraz 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Sinop 

A. Vehbi Uğur 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kahramanmaraş 

Rıza Akgün 

Üye 
İzmir 

Münir Daldal 
İmzada bulunamadı. 
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Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

M. Şükran Özkaya 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Namık Kemal Sentürk 

Üye 
Tabii Üye 

Ekrem Acuner 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1J641 
Karar No. : 37 
Sıra No. : 148 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

4 , 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 26.4.1979 tarihli 84 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 27.4.1979 tarih ve 1180 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
miştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 22,5.1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen kanun ta
sarısı, Komisyonumuzun 30.5.1979 tarihli toplantısında Başbakanlık Arşiv Genel Müdürü, İçişleri Bakan
lığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

Tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle daha önce Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonunda görü
şülerek olumlu istikamette değişikliğe uğramıştır. Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu Raporu ve 
metni Komisyonumuzda görüşmelere esas alınmıştır. 

Memleketimiz arşiv malzemesi bakımından büyük zenginliğe sahiptir. Bu malzeme, oluşumundaki özel
lik nedeniyle başta Türkiye olmak üzere komşularımızın ve bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu içinde 
bulunan ülkelerinde Devlet ve millet yaşamını ilgilendiren önemli kaynak niteliği taşımaktadır. 

Türkiye'de bulunan arşiv malzemesi, başlıca iki büyük gruba ayrılabilir: 
1. İmparatorluk devrine ait olanlar, 
2, İmparatorluktan sonraki devre, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet de

virlerine ait olanlar. 

Osmanlı İmparatorluğu devrine ait arşiv malzemesinin bir kısmı halen Başbakanlık arşivinde, hemen 
hemen aynı ölçüye yaklaşan bir kısmıda çeşitli daire ve müesseselerde bulunmaktadır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet devri belgeleri ise, ait bulundukları dairelerde saklanmaktadır. 

İmparatorlufc devrinden sonraya ait arşiv ımalzernesi ise büyük bk yoğunlukla ihmal edilmiş durumdadır. 
Bundan başka, her yıl yeniden büyük ölçüde arşiv malzemesi hâsıl olmakta ve dairelerinde yığılmaktadır! 
Netice olarak; İmparatorluk devrine, İmparatorluktan sonra meydana gelip ait bulunduğu dairelerde sak
lanan ve yeniden teşekkül eden arşiv malzemesinin tek bir idarenin yetki ve sorumluluğuna verilmek su
retiyle, hem bunların kurtarılıp korunması, hem de gerçek ve tüzelkişiler ile devlet ve bilimin hizmetinde 
sistematik biçimde ve bilimsel metotlar içerisinde değerlendirilmesi suretiyle arşiv hizmetlerinin kesin ola
rak halline ve ileriye ait güçlüklerin de şimdiden ortadan kaldırılmasını sağlamak için bütün bu hizmetleri 
yürütecek ve arşiv kanununun her türlü uygulamasıyla uğraşacak bir Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
nün kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu metnini esas alıp sadece 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16 
ncı maddSeleıini değiştirmiş diğer maddielerini aynen benimsemiştir. 

2 nci maddenin C bendimde yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısından bahsedilmekteydi. Komisyo
numuz Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarım göz önünde tutarak, iM daire başkanlığının bulunduğu da dikkate 
alınmak suretiyle Genel Müdür Yardımcılığı adedinin ilci olarak smırlandırılmasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz 4 ncü maddenin c bendinde anlatıma açıklık kazandırmak için 4 ncü maddenin c ben
dinin kurum arşivlerinin çalışmalarına ait esasları saptamak ve bunları denetlemek olarak benimsemiştir. 

5 nci maddede yer alan Devlet Arşiv Kurulunun teşkilinin önemi göz önünde bulundurularak; yeni dü
zenlemede Devlet Arşiv Kurulu; Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve daire 
başkanları ile, Türk Tarih Kurumunca seçilecek iki üyesi ve Türk Dil Kurumunca seçilecek bir üyesin
den ve ayrıca üç üniversite profesöründen kurulur. 

Şeklinde düzenlenmiştir. 

7 noi maddenin a bendinin getirdiği değişiklik anlatımı açıklık ve bütünlük getirmek amacına yöne
liktir. 

8 nci maddede öngörülen değişiklikle gördükleri hizmet ve nitehkleri esas alınarak müşavirlerin de yük
sek öğrenim görmüş olmalarını sağlamak içindir. 

10 ncu maddedeki değişiklik dilde sadelik ve anlatımda rahatlığı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 
16 ncı maddedeki değişiklik anlatıma açıklık getirmek için yapılmıştır. 
Komisyonumuz teklifin bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtiip 
,Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Ordu 

İdris Gürsoy 

Başfcanveklilii 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Söz hakikim mahfuzdur. 

Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Afyonkarahiisar 

(Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

,'Üye 
{îizimdr 

Nurhan Artemiz 

-Üye 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

,Ü/ye 
Samsun 

Bahri Cömert 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
/Bahkesıir 

Nejat Sarlıcalı 

•Üye 
Ankara 

.Yiğit Köker 
Toplantıda, bulunamadı 

.Üye 
/C. Bşk. S. Ü. 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı 

.Üye 
Konya 

Mukhil Ahay 

Üye 
Tabii Üye 

,Söz hakkım saklı. 
Suphi Karaman 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Kanun Tasarısının 5 nci maddesinin mevzubahis Devlet Arşiv Kurulunun kuruluş şekli yanlıştır. 
Kanun tasarısına göre 12 kişiden teşekkül edecek olan mevzubahis Kurulun, Devlet Arşivleri Genel Mü

dürlüğü memurlarından müteşekkil 6 kişisinin dışındaki diğer 6 kişisinden İkisinin Türk Tarih Kurumu üye
leri arasından Türk Tarih Kurumu tarafından, birinin Türik Dil Kurumu üyeleri arasından Türk Dil Kuru
mu tarafından, üçünün de kuruluşunu tamamlamış üniversitelerin öğretim üyeleri arasından Üniversitelerara
sı Kurul tarafından seçilmesi hükmü getirilmiş olmaktadır, 

Böyle bir Kurulun, bu Genel Müdürlük içerisinde istîşari mahiyette görev ifası lüzumludur. Bu Kurul il
mi bir kuruldur ve arşiv ilmi ile ilgili görev ifa edecektir. Bu Kurulun, bu mevzularda bilgili ve ilgili üniver
site öğretim üyeleri tarafından takviye edilmesi muhakkak ki, çok faydalıdır. 

Mevzubahis Kurulun Genel Müdürlük memurları dışındaki 6 üyesinin Üniversitelerarası Kurul tarafın
dan seçilmesi en tabii yoldur. Üniversitelerarası Kurul, Devlet Arşiv Kuruluna bu işle ilgili öğretim üyele
rini seçmelidir. Üniversitelerarası Kurul, buraya seçeceği kişilerin tümünü, isterse Türk Tarih Kurumu üye
si olan üniversite öğretim üyeleri arasından seçer; isterse Türk Dil Kurumu üyesi olan üniversite öğretim 
üyeleri arasından seçer. Veya o kurumlara üye olmayan üniversite öğretim üyeleri arasından seçer. Tümünü 
üniversite öğretim üyeleri arasından seçme hususunda Üniversitelerarası Kurulu salahiyetli kılmak en doğ
ru yoldur. Çünkü, üniversite resmi bir kuruluştur. Resmi bir kuruluşun ilmi bir kuruluna üye vermek sala
hiyeti üniversitelere ait olmalıdır. 

Resmi bir kuruluş olmayan ve Cemiyetler Kanununa göre görev ifa eden Türk Tarih Kurumuna ve Türk 
Dil Kurumuna bu hususta salahiyet vermek doğru değildir. Esasen, bu konu, mezlkûr kanun içerisinde hu
kuk prensiplerine de aykırı düşecek mahiyette vazedilmiştir. Üniversitelerin, ilmi güce sahip öğretim üye
lerine malik bulunması tabiidir. Üniversitelerimizde, bu kanunun kapsamı içine giren ilmin icaplarına uy
gun bilgilerle mücehhez insan urisuru mevcut bulunduğu gîbi konuyla ilgili yan ilim kollarını da ihtiva 
edecek bilgilere sahip bol insan unsuru vardır. 

2. Kanun metninde, özel arşivler kısmında mütalaa edilmesi gereken, Türkiye'de mevcut arşivlik malze
me ve arşiv malzemesi bulunduran ve beynelmilel anlaşmalarla mevcudiyetleri kabul edilen bazı kuruluş
ların hukuki durumları da bir vuzuha kavuşturulmuş değildir, 

Mesela, Lozan Andlaşması gereğince, Fener Patrikhanesinin hukuki durumu muvacehesinde, şayet var ise, 
ona ait özel arşivlik malzeme ve arşiv malzemesinin ne yolda bir muameleye tutulacağı hususu belirgin de
ğildir. 

3. Özel kişiler elinde mevcut bulunan arşivlik malzemenin de hukuki statüsünün vazıh bir tarzda açıklı
ğa kavuşturulmuş olduğu söylenemez. Kişileri izrar edici ve Devleti müşkül duruma sokucu ihtilaflar ve çe
kişmeler boî miktarda cereyan edebilir. 

Bu hususları da vuzuha kavuşturucu hükümlerle takviyesi gerektiği kanaatindeyim. 
Arz ederim. 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Arşivleri \Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı olmak üzere, 
bir Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü Merkez kuruluşu bir Genel Müdürün yönetimlin
de bir Genel Müdür Başyardımcısı, yeteri kadar ge
nel müdür yardımcısı, iki Müşavir, bir Genel Sekre
ter ve Milli Arşiv Kurulu ve Teftiş Kurulu ile aşağı
daki daire ve gerekli görülen daire ve müdürlükler
den kurulur. 

Daireler : 

a) İdari ve Siyasi Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukuki ve Sosyal Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
c) Askeri Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
ç) Mali ve Ekonomik Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
d) Kültürel, Fonlar Dairesi Başkanlığı, 
e) Bayındırlık, Ulaştırma ve Endüstri Fonlar 

Dairesi Başkanlığı, 
f) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

Müdürlükler : 

a) Tasnif İşleri Müdürlüğü, 
b) Konsültasyon ve Transkripsyon Müdürlüğü, 
c) Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
d) Teknik İşler Müdürlüğü, 
e) Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
f) İdari İşler Müdürlüğü, 
g) Muhafaza ve Bakım Müdürlüğü, 
Bunlardan Milli Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, Tek

nik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; Daire Baş
kanlıkları ile Konsültasyon ve Aranskripsyon, Yayın 
ve Dış İlişkiler Müdürlükleri Genel Müdür Başyar
dımcısı yoluyla; Personel ve Yazı İşleri, İdari İşler, 
Muhafaza ve Bakım Müdürlükleri Genel Sekreterlik 
yoluyla Genel Müdürlüğe bağlıdır. ~" 

Dai're Başkanlıkları şube müdürlüklerine, şu mü
dürlükleri kısım şefliklerine ayrılır. 

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devler Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı olmak üzere, 
bir Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü merkez kuruluşu bir Genel Müdürün yönetiminde 
bir Genel Müdür Başyardımcısı, yeteri kadar Genel 
Müdür Yardımcısı, iki Müşavir, bir Genel Sekreter 
ve Devlet Arşiv Kurulu ve Teftiş Kurulu ile aşağıda
ki daire ve gerekli görülen diğer daire ve müdürlük
lerden kurulur. 

Daireler : 

a) İdari ve Siyasi Konular Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukuki ve Sosyal Konular Dairesi Başkanlığı, 
c) Askeri Konular Dairesi Başkanlığı, 
ç) Mali ve Ekonomik Konular Dairesi Başkan

lığı, 
d) Kültürel Konular Dairesi Başkanlığı, 
e) Bayındırlık, Ulaştırma ve Sanayi Konuları 

Dairesi Başkanlığı, 
f) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

Müdürlükler : 

a) Sınıflandırma İşleri Müdürlüğü, 
b) Danışma ve Değerlendirme Müdürlüğü, 
c) Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
d) Teknik İşler Müdürlüğü, 
e) Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
f) İdari İşler Müdürlüğü, 
g) Koruma ve Bakım Müdürlüğü. 
Bunlardan Devlet Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, 

Teknik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; daire 
başkanlıklarımla, Danışma ve Değerlendirme, Yayın 
ve Dış İlişkiler müdürlükleri Genel Müdür Başyar
dımcısı yoluyla; Özlük ve Yazı İşleri, İdari İşler, Ko
ruma ve Bakım müdürlükleri Genel Sekreterlik yo
luyla Genel Müdüre bağlıdır. 

Daire başkanlıkları şube müdürlüklerine, şube mü
dürlükleri kısım şefliklerine ayrılır. 

(S. Sayısı : 935) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Merkez Kuruluşu : 

A) Bir Genel Müdür, 
B) Bir Genel Müdür Başyardımcısı, 
C) Yeteri kadar Genel Müdür yardımcıları, 
Ç) İki müşavir, 
D) Bir Genel Sekreter, 
E) Devlet Arşiv Kurulu, 
F) Teftiş Kurulu ile aşağıdaki daire ve müdür

lüklerle, gerekli görülen diğer daire ve müdürlükler
den kurulur. 

Daireler : 

a) Cumhuriyet Arşivleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Cumhuriyet - Öncesi Dönemi Arşivleri Daire

si Başkanlığı, 

Müdürlükler : 

a) Teknik İşler Müdürlüğü, 
b) Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
c) Muhasebe Müdürlüğü, 
Bunlardan Devlet Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, 

daire başkanlıkları doğrudan doğruya, Müdürlükler 
Genel Sekreterlik yoluyla Genel Müdüre bağlıdır. 

Daire başkanlıkları şube müdürlerine, şube müdür
lükleri kısımşeTfikrerTrie ayrılır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Merkez Kuruluşu : 

A) Bir Genel Müdür, 
B) Bir Genel Müdür Başyardımcısı, 
C) İki Genel Müdür Yardımcısı, 
Ç) İki Müşavir, 
D) Bir Genel Sekreter, 
E) Devlet Arşiv Kurulu, 
F) Teftiş Kurulu ile aşağıdaki daire ve müdür

lüklerle, gerekli görülen diğer daire ve müdürlükler
den kurulur. 

Daireler : 

a) Cumhuriyet Arşivleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Cumhuriyet - Öncesi Dönemi Arşivleri Dai

resi Başkanlığı, 

Müdürlükler : 

a) Teknik İşler Müdürlüğü, 
b) Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
c) Muhasebe Müdürlüğü, 

Bunlardan Devlet Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu. Da
ire Başkanlıkları doğrudan doğruya, Müdürlükler Ge
nel Sekreterlik yoluyla Genel Müdüre bağlıdır. 

Daire Başkanlıkları şube müdürlerine, şube müdür
leri kısım şefliklerine ayrılır. 
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(Hükümetin Teklifi) I 

MADDE 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü- j 
ğü taşra kuruluşu olarak Bölge Arşiv Müdürlükleri 
kurabilir. Bu müdürlükler ara arşivi görevini de ya- j 
parlar, I 

Görevler : I 

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
nün görevleri; 

a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, ko- I 
rumak, değerlendirmek ve düzenlemek, I 

b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için 
gerekli bilimsel ve teknik hazırlığı yapmak, bunu uy
gulamak ve bu malzemeyi ilgililerin faydalanmaları- I 
na arz etmek, I 

c) Milletlerarası arşivcilik ve bununla ilgili bilim
sel hareketleri izlemek, bu alandaki önemli eserleri 
çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değeri arşiv mal- I 
zemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak I 
amacıyla bir arşiv dergisi yayınlamak ve arşivle ilgi
li her türlü yayınlarda bulunmak, I 

ç) Arşivde görevli personel ile inceleme yapan- j 
ların işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli eserleri I 
kapsayan bir kitaplık kurmak, 

d) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv I 
malzemesinden koleksiyonlar yapmak, müze kurmak I 
ve sergiler açmak, 

e) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek 
her türlü tedbirlerin alınabilmesini sağlamak ve res
torasyon ve rejenerasyon metotlarını incelemek ve 
tespit etmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak I 
bir arşiv laboratuvarı kurmak, 

f) Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtar
mak ve böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha 
emin şekilde sağlamak ve bunları daha küçük hacim- I 
lere döndürmek için mikrofilm, fotokopi ve gerekti
ğinde manyetik ve optik bant sistemlerini ve diğer 
ileri teknikleri uygulamak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği di
ğer işleri görmektir. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
taşra kuruluşu olarak Bölge Arşiv Müdürlükleri ku
rabilir. Bu müdürlükler ara arşivi görevini de yapar
lar 

Görevler : 

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün görevleri; 

a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, ko
rumak, değerlendirmek ve düzenlemek, 

b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için 
gerekli bilimsel ve teknik hazırlığı yapmak, bunu uy
gulamak ve bu malzemeyi ilgililerin faydalanmalarına 
arz etmek, 

c) Milletlerarası arşivcilik ve bununla ilgili bi
limsel hareketleri izlemek, bu alandaki önemli eser
leri çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değerli arşiv 
malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak 
amacıyla bir arşiv dergisi yayınlamak ve arşivle il
gili her türlü yayınlarda bulunmak, 

ç) Arşivde görevli personel ile inceleme yapan
ların işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli eserle
ri kapsayan bir kitaplık kurmak, 

d) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv 
malzemesinden koleksiyonlar yapmak, müze kurmak 
ve sergiler açmak, 

e) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek 
her türlü tedbirlerin alınabilmesini sağlamak ve res
torasyon ve rejenerasyon metotlarım incelemek ve 
tespit etmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak 
bir arşiv laboratuvarı kurmak, 

f) Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtar
mak ve böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha 
em'in şekilde sağlamak ve bunları daha küçük hacim
lere döndürmek için mikrofilm, fotokopi ve gerekti
ğinde manyetik ve optik bant sistemlerini ve diğer 
ileri teknikleri uygulamak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği 
diğer işleri görmektir. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Görevler : 

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün Görevleri : 

a) Arşiv malzemesi toplamak, saklamak, koru
mak, değerlendirmek ve düzenlemek, 

b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için 
gerekli bilimsel ve teknik hazırlıkları yapmak, bun
ları uygulamak ve bu malzemeyi ilgililerin faydaları
na sunmak, 

c) Kurum arşivlerinin çalışmalarına esaslar sap
tamak ve bunları denetlemek, 

ç) Uluslararası arşivcilik ve bununla ilgili hare
ketleri izlemek, bu alandaki önemli eserleri Türkçeye 
çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değerli arşiv mal
zemesini yurt ve dünya bilim çevrelerinin kolaylıkla 
yararlanmalarına sunmak amacıyla bir dergi yayın
lamak ve arşivle ilgili her türlü yayınlarda bulunmak, 

d) Arşivde görevli personel ile inceleme yapan
ların işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli eserleri 
kapsayan bir kitaplık kurmak, 

e) Tarihi, kültürel ve sanat değeri olan arşiv mal
zemesini toplamak, müze kurmak ve sergiler açmak, 
bilimsel toplantılar düzenlemek, 

f) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek 
her türlü önlemlerin alınabilmesini sağlamak, bunla
rın onarımı ve yeniden eski haline dönüştürülebilmesi 
yöntemlerini incelemek ve bu amacı gerçekleştirebil
mek için gerekli kuruluşları oluşturmak, 

g) Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kur
tarmak ve böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha 
emin şekilde sağlamak ve bunların daha küçük hacim
lere dönüştürülmesine ilişkin ileri teknik yöntemleri 
uygulamak, 

h) Yurt dışındaki Türk Tarih ve Kültürü ile il
gili arşiv belgelerinin kataloglarını, örneklerini sağla
yıcı çalışmalarda bulunmak, 

i) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği di
ğer işleri görmektir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

Görevler : 

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün görevleri : 

a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, koru
mak, değerlendirmek ve düzenlemek, 

b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, 
devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için 
gerekli bilimsel ve teknik hazırlıkları yapmak, bun
ları uygulamak ve bu malzemeyi ilgililerin faydala
rına sunmak, 

•c) Kurum arşivlerinin çalışmalarına ait esasları 
saptamak ve bunları denetlemek, 

ç) Uluslararası arşivcilik ve bununla ilgili bilim
sel hareketleri izlemek, bu alandaki önemli eserleri 
Türkçeye çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değerli 
arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerinin 
kolaylıkla yararlanmalarına sunmak amacıyla bir der
gi yayınlamak ve arşivle ilgili her türlü yayınlarda 
bulunmak, 

d) Arşivde görevli personel ile inceleme yapanla
rın işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli eserleri 
kapsayan bir kitaplık kurmak, 

e) Tarihi, kültürel ve sanat değeri olan arşiv mal
zemesini toplamak, müze kurmak ve sergiler açmak, 
bilimsel toplantılar düzenlemek, 

f) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek 
her türlü önlemlerin alınabilmesini sağlamak, bunla
rın onarımı ve yeniden eski haline dönüştürülebil
mesi yöntemlerini incelemek ve bu amacı gerçekleş
tirebilmek için gerekli kuruluşları oluşturmak, 

g) Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtar
mak ve böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha 
emin şekilde sağlamak ve bunların daha küçük ha
cimlere dönüştürülmesine ilişkin ileri rekrTîlc""yöhlem-
leri uygulamak, 

h) Yurt dışındaki Türk tarih ve kültürü ile ilgili 
arşiv belgelerinin kataloglarını, örneklerini sağlayıcı 
çalışmalarda bulunmak, 

i) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği di
ğer işleri görmektir. 
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MADDE 5. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü, Arşiv Kanunu gereğince ellerinde arşiv malzemesi 
bulunduran ödevlilerin ve ileride kanun kapsamına 
girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan daire, ku
ruluş ve kurumların isteği veya Başbakanlıkça göste
rilecek lüzum üzerine, bu malzemenin tasnif işlerini 
yapmak üzere ekipler kurabilir. 

Kurulacak ekiplerin kuruluş ve çalışma tarzı ile 
bunlar için gerekecek ek ödemelerin ne suretle yapı
lacağı Bakanlar Kurulunca bir yönetmelikle tespit 
olunur. Bu hizmetlerin karşılığı olan ek ödemeler, 
hizmetle ilgili bulunan daire, kuruluş ve kurumların 
bütçelerinden yapılır. 

Milli Arşiv Kurulu : 

MADDE 6. — Milli Arşiv Kurulu; Devlet Ar
şivleri Genel Müdürü, Genel Müdür Başyardımcısı ve 
yardımcıları ve daire başkanlarıyla bütün bunların 
sayısı kadar ve en az üçü Türk Tarih Kurumu üyesi 
bulunan, üniversite tarih profesöründen kurulur. Ku
rulun profesör üyeleri 1750 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin son fıkrasına göre, görevlendirilirler. 
Kendilerine bu görevleri karşılığı olarak Devlet Ar
şivleri Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılacak ayrı bir ücret ödenir. 

Milli Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır ve 
toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar alır. 
Kurulun Başkanı. Devlet Arşivleri Genel Müdürü
dür. Alınan kararlar. Genel Müdürlükçe uygulanır. 

MADDE 7. — Milli Arşiv Kurulu, arşiv malze
mesinin bilimsel usullere göre değerlendirilmesiyle ar
şivcilik tekniği ve arşivle ifgilii bütün konular hakkın
da tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşivcilik 
tekniği ve arşivle ilgili konular hakkında kanun, tü
zük ve yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanmamış 
hususlara ilişkin esasları saptar. Arşiv bina ve tesis
lerinin ihtiyaca göre yapılacakları yerleri ve yapılış 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Devlet Arşiv Kurulu : 

MADDE 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Genel Mü
dürü, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve 
daire başkanlarıyla, bütün bunların sayısı kadar ve 
iki, Türk Tarih Kurumu üyesi bir TÜBİTAK üye
si ve bir Türk Dil Kurumu üyesi ile, bulunan bir 
üniversite tarih profesöründen kurulur. Kurulun pro
fesör üyeleri 1750 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
son fıkrasına göre kuruluşunu tamamlamış üniversite
lerin öğretim üyeleri arasından görevlendirilürler. Ken
dilerine bu görevleri karşılığı olarak Devlet Arşivle
ri Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılacak ayrı bir ücret ödenir. 

Devlet Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır ve 
toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar alınır. 
Kurulun başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. 
Alınan kararlar, Genel Müdürlükçe uygulanır. 

MADDE 6. — Devlet Arşiv Kurulu arşiv malze
mesinin bilimsel usullere göre değerlendirilmesiyle ar
şivcilik tekniği ve arşivle ilgili bütün konular hak
kında tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşiv
cilik tekniği ve arşivle ilgili konular hakkında kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanma
mış hususlara ilişkin esasları saptar. Arşiv bina ve te
sislerinin ihtiyaca göre yapılacak yerleri ve yapılış ta-
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet Arşiv Kurulu : 

MADDE 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Genel Mü
dür, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve 
daire başkanları ile, bütün bunların sayısı kadar, en 
az ikisi Türk Tarih Kurumu ve biri Türk Dil Kuru
mu üyesi olmak üzere, üniversite profesörlerinden ku
rulur. Kurulun profesör üyeleri Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğünün önerisi ile Üniversitelerarası Ku
rulca kuruluşunu tamamlamış üniversitelerin öğretim 
üyeleri arasından seçilir ve dört yıl süre ile görevlen
dirilir. Kurul üyelerine toplantılar için gerekli yolluk
lar ve gündelikler yürürlükteki mali hükümler çerçe
vesinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Bütçesin
den ödenir. 

Genel Sekreter Kurulun toplantılarına katılır, oy 
hakkı yoktur. 

Devlet Arşiv Kurulu yılda en az iki defa üye
lerinin, üçte iki çoğunluğu ile toplanır; kararlar, top
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kuru
lun Başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. Alı
nan kararlar yine Genel Müdür tarafından yürütü
lür. Devlet Arşiv Kurulunun çalışmaları bir yönetme
likle düzenlenir. 

MADDE 6. — Devlet Arşiv Kurulu, arşiv mal
zemesinin bilimsel yöntemlere göre değerlendirilme
sine ilişkin esaslarla, arşivcilik tekniği ye arşivle ilgili 
konularda henüz kanun, tüzük ve yönetmeliklerle hü
küm ve karara bağlanmamış ilkeleri saptar. Bütün bu 
konulardaki tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlar. 
İhtiyaca göre, yeniden yapılacak arşiv bina ve tesis-

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet Arşiv Kurulu : 

MADDE 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Genel Mü
dür, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve 
daire başkanları ile, Türk Tarih Kurumunca seçilecek 
iki üyesi ve Türk Dil Kurumunca seçilecek bir üye
sinden ve ayrıca üç üniversite profesöründen kuru
lur. Kurulun üniversitelerden seçilecek üyeleri Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğünün isteği üzerine üni
versitelerarası kurulca kuruluşunu tamamlamış üni
versitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Kuru
lun kurum dışından seçilen üyeleri dört yıl süre ile 
görevlendirilir. Üyeliğin boşalması halinde eski üye
nin süresini yeni seçilecek üye tamamlar. Kurul üye
lerine toplantılar için gerekli yolluklar ve gündelik
ler yürürlükteki mali hükümler çerçevesinde Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

Genel Sekreter kurulun toplantılarına katılır, oy 
hakkı yoktur. 

Devlet Arşiv Kurulu yılda en az iki defa, üyeleri
nin üçte iki çoğunluğu ile toplanır; kararlar, toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurulun 
Başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. Alınan 
kararlar yine Genel Müdür tarafından yürütülür. Dev
let Arşiv Kurulunun çalışmaları bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

MADDE 6. — İçişleri Komisyonu metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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tarihlerini kararlaştırır, ve kanun tüzük ve yönetme
liklerle kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar. 

MADDE 8. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü 

a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için yetkili uzman elemanlar yetiştirmek 
üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbir
liği yaparak bir Arşivcilik Enstitüsü kurar. 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı 
sözleşmeli personel kullanabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 9. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden 
atanacaklardan Genel Müdür, Genel Müdür Başyar
dımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Genel 
Sekreter, Teftiş Kurulu Başkam, Daire Başkanı, Şu
be Müdürü, Kısım Şefi ve Arşiv memurlarının yük
seköğrenim görmüş olmaları şarttır, 

MADDE 10. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki 
memuriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı dere
ceye kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Başbakan tarafından ve diğerleri ilgili dairenin teklifi 
üzerine Genel Müdür tarafından atanırlar. 

MADDE II. — 9 . 3 . 1954 gün ve 6330 sayılı 
Başbakanlık Teşkilatı hakkındaki Kanunda yer alan 
Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümler 
kaldırılmıştır. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

rihlerini kararlaştırır. Ve kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle kendilerine verilmiş olan diğer görevleri yapar. 

MADDE 7. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü : 

a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için uzmanlar yetiştirmek üzere Milli Eği
tim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak bir 
Arşivcilik Enstitüsü kurar 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı 
sözleşmeli personel kullanılabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 8. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeni
den atanacaklardan Genel Müdür, Genel Müdür Baş
yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Ge
nel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, 
Şube Müdürü, Kısım Şefi ve Arşiv memurlarının yük
seköğrenim görmüş olmaları şarttır. 

MADDE 9. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü memurlarından. 4 ncü ve daha yukarı derecedeki 
memuriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cunv 
murbaşkanının onayı ile, İC ncu ve daha yukarı dere
ceye kadar olanlar Gene! Müdürün teklifi üzerine 
Başbakan tarafından ve diğerleri merkezde ilgili dai
renin teklifi üzerine Genel Müdür tarafından atanır
lar. 

MADDE 10. — 9 . 3 . 1954 gün ve 6330 sayılı 
Başbakanlık Teşkilatı hakkındaki Kanunda yer alan 
Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hüküm
ler kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu Kanunda geçen (Arşiv mal
zemesi) deyiminden: Türk, Devlet ve millet hayatını 
ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden e!<!i yıl 
geçmiş veya en az 33 yrl geçtiği halde kesin sonuca 
bağlanmış kamu kurum ve kuruluşlarının gördükleri 
hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemler ile ilgili 
ve bunların sonucunda teşekkül etmiş olup. saklan
ması ulusun geleceğinde tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, 
hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken 
belgeler ve Devletin haklarıyla milletlerarası hakları 
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lerinin yerlerini kararlaştırır. Kanun, tüzük ve yönet
meliklerle kendilerine verilmiş diğer görevleri yapar. 

MADDE 7. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü : 

a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için uzmanlar yetiştirmek, meslek içi eğiti
mi sağlamak ve 4 ncü maddenin ç, d, e ve h bentle
rindeki amaçları gerçekleştirebilmek üzere, Milli Eği
tim Bakanlığı ve üniversiteler ile işbirliği yaparak bir 
Arşivcilik Enstitüsü kurar, 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı 
sözleşmeli personel kullanabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 8. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden 
atanacaklardan, Genel Müdür, Genel Müdür Başyar
dımcısı, Genel Müdür yardımcıları, Genel Sekreter, 
Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanları, müdür, uz
man ve arşivciler, şube müdürleri, kısım şeflerinin 
yükseköğrenim görmüş, arşiv memurlarının da en az 
lise ve dengi okullarını bitirmiş olmaları şarttır. 

MADDE 9. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki me
muriyetlere atanacaklar Başbakanlığın önerisi ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı 
dereceye kadar olanlar Genel Müdürün önerisi ve 
Başbakanlığın onayı ile, diğerleri ilgili dairenin öne
risi üzerine Genel Müdür tarafından atanırlar. 

MADDE 10. — Bu Kanunda geçen (Arşiv mal
zemesi) deyiminden : 

Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren ve en 
son işlem tarihi üzerinden elli yıl geçmiş veya en az 
otuzüç yıl geçtiği halde kesin sonuca bağlanmış ka
mu kurum ve kuruluşlarının gördükleri hizmetler, 
yaptıkları haberleşme ve işlemler ile ilgili ve bunların 
sonucunda teşekkül etmiş olup, saklanması ulusun 
geleceğinde tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve 
teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğü : 

a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için uzmanlar yetiştirmek, meslek içi eğitimi 
sağlamak ve 4 ncü maddede yazılı amaçları gerçek
leştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite
ler ile işbirliği yaparak bir Arşivcilik Enstitüsü ku
rar. 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı 
sözleşmeli personel kullanabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 8. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeni
den atanacaklardan, Genel Müdür, Genel Müdür Baş
yardımcısı, Genel Müdür yardımcıları, müşavirler, 
Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, daire baş
kanları, müdürler, uzmanlar, arşivciler, şube müdür
leri ve kısım şeflerinin yükseköğrenim görmüş, arşiv 
memurlarının da en az lise ve dengi okullarını bitir
miş olmaları şarttır. 

MADDE 9. — İçişleri Komisyonu metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanunda geçen (Arşiv mal
zemesi) deyiminden : 

Türk Devletinin ve Türk ulusunun hayatını ilgi
lendiren, en son işlem tarihi üzerinden elli yıl geçmiş 
veya üzerinden 33 yıl geçtikten sonra kesin sonuca 
bağlanmış kamu kurum ve kuruluşlarının gördükleri 
hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemler ile ilgili 
ve bunların sonucunda teşekkül etmiş olup saklan
ması ulusun geleceğinde tarihi, siyasi, sosyal, kültü
rel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi ge-
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belgelemeye, korumaya, bununla ilgili işlem ve ilişki
ler 'balkımınidan tarihi, hukulki, idari, dini, ilmii, edebi, 
estetik, kültürel, biyografik, jeolojik ve teknik her
hangi !bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite 
yarayan yazılı evrak, plan, harita, resim, film, fotoğ
raf, ses kaydı, basım, ve benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 12. — Bu Kanunda geçen (Arşiv malze-
mdsi) deyiımdnden: 

Kanunun 11 nci maddesinde sayılan her türlü bel
gelerden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi 
•niteliğini kazanmayanlarla üzerinden 66 yıl geçme
miş her türlü memuriyet sicil dosyaları. Devletin ger
çek ve tüzelkişilerle veya yabancı devletler ve mil
letlerarası kuruluşlarla yaptığı hükmü yarüı'iüik'te 
bulunan andlaşmalar (her cins sözleşme ve andilaş-
malar) yine yü^ürîüik niteliği bulunan tapu ve nüfus 
kayıtları, aynı nitelikteki vakfiyelerden ait oldukları 
daire ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, köy ve 
belediyelere ait smır kayıtları anlaşılır. 

MADDE 13. — Bu kanunda geçen (özel arşivler) 
deyimiiniden. :' 

a) Kanunun 11 nci maddesine göre teşekkül et
memiş olup, gerçek kişiler ve ödevliler dışında ku
lan tüztelkişıier elinde bulunan. 

b) Kanunun 11 ndi maddesine göre teşekkül et
miş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla azın
lık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve kül
türel kuruluşlarına ait olup da bu müesseselerde bu
lunan, 

Benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 14. — Elinde Arşiv malzemesi bulundu
ran kamu, kurum ve kuruluşları «Ödevli olarak» 
anılır. 

Ödevlilerle gerçek: ve tüzelkişiler ellerinde bulu
nan arşiv malzemesini, kendilerine nasıl geçmiş olur
sa olsun, bu kanun hükümlerine göre Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına teslim ederler. 

Ancak, arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet 
Arşivleri Geneli Müdürlüğünce teslim alınıp, hangile
rinin geçici veya sürekli olarak ödevliler elinde ve 
ikenfdi arşivleriinde 'kalacağı, ödevliler temsilcilerinin 
'katılması ve oy sahibi olması şartıyla Devlet Arşiv 
Kurulunca kararlaştırılır, Ödevlilerin kendfı arşivie-

Çumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 935) 



— 3İ 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devletin haklarıyla milletlerarası hakları belgelemeye, 
korumaya, bununla ilgili işlem ve ilişkiler bakımın
dan tarihi, hukuki, idari, dini, ilmi, edebi, estetik, kül
türel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir ko
nuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan ya
zılı evrak, plan, harita, resim, film, fotoğraf, ses kay
dı, basım ve benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 11. — Bu Kanunda geçen (Arşivlik Mal
zeme) deyiminden : 

Kanunun 10 ncu maddesinde sayılan her türlü 
belgelerden zaman bakımından henüz arşiv malzeme
si niteliğini kazanmayanlarla, üzerinden altmışaltı yıl 
geçmemiş her türlü memuriyet sicil dosyaları, Devle
tin gerçek ve tüzelkişilerle veya yabancı devletler ve 
milletlerarası kuruluşlarla yaptığı, hükmü yürürlükte 
bulunan antlaşmalar (her cins sözleşme ve antlaşma
lar), yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve nüfus ka
yıtları, aynı nitelikteki vakfiyelerden ait oldukları daire 
ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, köy ve be
lediyelere ait sınır kayıtları anlaşılır. 

MADDE 12. — Bu Kanunda geçen (Özel Arşiv
ler) deyiminden : 

a) Kanunun 10 ncu maddesine göre teşekkül et
memiş olup, gerçek kişiler ve ödevliler dışında kalan 
tüzelkişiler elinde bulunan, 

b) Kanunun 10 ncu maddesine göre teşekkül et
miş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla, azın
lık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve kül
türel kuruluşlarına ait olup da bu müesseselerde bu
lunan benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 13. — Bu Kanunda geçen (Ödevliler) 
deyiminden : 

Elinde arşiv malzemesi bulunduran kamu kurum 
ve kuruluşları anlaşılır. 

Ödevliler, gerçek ve tüzelkişiler; ellerinde bulu
nan arşiv malzemesini, (kendilerine nasıl geçmiş olur
sa olsun) bu kanun hükümlerine göre, Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına teslim ederler. 

Ancak, arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp, hangi
lerinin geçici veya sürekli olarak ödevliler elinde ve
ya kendi arşivlerinde kalacağı; ödevliler temsilcile
rinin katılması ve oy sahibi olması şartıyla Devlet 
Arşiv Kurulunca kararlaştırılır. Ödevlilerin kendi ar-
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reken belgeler ve Devletin haklan ile uluslararası 
hakları belgelemeye, korumaya, bununla ilgili işlem 
ve ilişkiler bakımından tarihi, hukuki, idari, dini, il
mi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeolojik ve 
teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenle
meye, tespite yarayan yazılı evrak, plan, harita, re
sim, film, fotoğraf, ses kaydı, basım ve benzeri bel
geler anlaşılır. 

MADDE 11. — içişleri Komisyonu metninin 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — İçişleri Komisyonu metninin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — İçişleri Komisyonu metninin 
13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rinde kalan arş/iv malzemesi hakkında bu Kanunun 
28 nei maddeci uygulanır. 

Büyük Millet Meclisi ve Curnhuıiyet Hükümet
leri devirlerine ait arşivlerin teslim alınışlarından; 
yasama, yargı ve yürütme organlarina ait kuruluşların 
o alanlarda uzman birer temsilcisi hazır bulunur. 
Bunlar, bu malzeme hakkında karar verilmesi sıra
sında Devlet Arşiv Kuruluna ey sahibi olarak katılır
lar. 

MADDE 15. — Ödevliler elinde bulunan gizli 
arşiv malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten soara da 
gizli kalır. Böyle gizliliklerin kaldırılması. Devlet Ar
şiv Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulanca 
kararlaştırılır. 

MADDE 16. — Açıklığı kanunlar gereğince ka
bul edilen arşivlik malzemenin arşiv malzemesi 
haline geldikten ve Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğüne geçtikten sonra da bu açıklığı devam eder. 

MADDE 17. — Bu Kanunla ödevliler veya ger
çek veya tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşlarına verilmesi gereken her 
türlü arşiv malzemesi devletindir ve her ne suretle 
olursa olsun özel mülkiyet konusu olamaz. 

MADDE 18. — Özel arşivler her ne sebep ve 
suretle olursa olsun toplu veya ayrı parçalar halinde 
yun dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu yasağa aykırı ha
reket edenler hakkında 30 ncu maddede yazılan ce
zalar uygulanır. 

MADDE 19. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçme
miş olan Arşiv malzemesi hiç bir sebep ve suretle ar
şivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya veril
mez. 

Gerçek veya tüzelkişilere veya Devlete ait bir hiz
metin görülmesi, bir hakkın korunması ve isbatı ge
rektiğinde mikrofilm, fotokopi veya usulüne göre ör
nekler verilir. Yahut mahkemelerce atanacak naipler 
veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkili me
murlar tarafından yerinde incelenir. Arşiv malze
mesi, hiç bir şekilde yurt dışına çıkarılamaz. 

Genel arşivlere ait malzemenin mikrofilm, foto
kopi veya örneklerinin yurt dışına çıkarılması, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 
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şivlerinde kalan arşiv malzemesi hakkında bu kanu
nun 26 ncı maddesi uygulanır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Hükümetleri devirlerine ait arşivlerin teslim alınışla
rında yasama, yargı ve yürütme organlarına ait ku
ruluşların o alanlarda uzman birer temsilcisi hazır 
bulunur. Bunlar, bu malzeme hakkında karar veril
mesi sırasında Devlet Arşiv Kuruluna oy sahibi ola
rak katılırlar. 

MADDE 14. — Ödevliler elinde bulunan gizli 
arşiv malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten sonra da 
gizli 'kalır. Gizliliklerin kaldırılması, Devlet Arşiv 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

MADDE 15. — Açıklığı kanunlar gereğince ka
bul edilen arşivlik malzemenin, arşiv malzemesi ha
line geldikten ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
ne geçtikten sonra da açıklığı devam eder. 

MADDE 16. — Bu Kanunla ödevliler, gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğü kuruluşlarına verilmesi gereken her türlü 
arşiv malzemesi devletindir, özel mülkiyet konusu 
olamaz. 

MADDE 17. — Özel arşivler her ne sebep ve su
retle olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar halinde 
yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu yasağa aykırı ha
reket edenler hakkında 28 ncı maddede yazılan ce
zalar uygulanır. 

MADDE 18. — Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçme
miş olan arşiv malzemesi hiç bir sebep ve suretle ar
şivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya veri
lemez. 

Gerçek ve tüzelkişilere veya devlete ait bir hiz
metin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı ge
rektiğinde, mikrofilm,fotokopi veya usulüne- göre 
örnekler verilir. Mahkemelerce atanacak naipler ve
ya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkili memur
lar tarafından yerinde de incelenebilir. Arşiv malze
mesi hiçbir şekilde yurt dışına çıkarılamaz. 

Genel arşivlere ait malzemenin mikrofilm, foto-
'kopi veya örneklerinin yurt dışına çıkarılması, Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

MADDE 14. — İçişleri Komisyonu metninin 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İçişleri Komisyonu metninin 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu Kanunla ödevliler veya ger
çek ve tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü kuruluşlarına verilmesi gereken her türlü 
arşiv malzemesi Devletindir. Bunlar özel mülkiyete 
konu olamaz. 

MADDE 17. — İçişleri Komisyonu metninin 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — İçişleri Komisyonu metninin 
18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — Özel arşivler, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü uzmanlarının koyacağı değer üze
rinden satın alınır. Değere itirazlar Devlet Arşiv ku
rulunca çözümlenir. Devlet Arşiv Kurulunun kararı
na karşı adli yargıya başvurulabilir. 

MADDE 21. — Arşiv malzemesini arayıp bulmak 
maksadıyla Devletçe yapılan araştırmalardan dolayı 
zarar görenlerin zararları Devlet Arşiv Kurulunun 
kararı uyarınca Devletçe ödenir. Tarafların bu ka-
karara karşı yargı yoluna baş vurma hakkı saklıdır. 

MADDE 22. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü, Devlet Arşiv Kurulunun kararı ile bu Genel Mü
dürlükte bulunması faydalı görülebilecek arşiv mal
zemesi veya bunların mikrofilm, fotokopi ve örnek
leri karşılığında veya lüzumlu görürse karşılıksız ola
rak milletlerarası Arşiv Kuruluşlarına ve Yüksek 
Bilim Kurumlarına arşiv malzemesinin mikrofilm, 
fotokopi veya örneklerini gönderebilir. 

MADDE 23. — Arşiv malzemesinden, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü veya buna bağlı kurum
larda ve bu işle görevlendirilmiş uzmanlarca bu ka
nunun 11 nci maddesinde yazılı hususlar bakımın
dan değer ve önem taşımadığı kanısına varılanlar ge
rekli görüldüğü hallerde örnekler ayrılıp saklanmak 
veya mikrofilmleri alınmak şartıyla ve Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü emriyle yok edilebilir. Tanzi-
matın ilanından Cumhuriyetin ilanına kadar olan sü
reye ait arşiv malzemesi için Devlet Arşiv Kurulu
nun kararıyla ve mutlaka örnekler ayrılmak ve ge
rekli görülenlerin mikrofilmi alınmak şartıyla böyle 
bir işleme başvurabilir. Tanzimatın ilanından evvele 
ait belgelerin tamamı saklanır ve hiç bir surette yok 
edilemez. 

Yok edilecek malzemenin kimler tarafından ay
rılacağı, bu işin hangi esaslar içinde yapılacağı ve 
yok edilmesinin nasıl olacağı Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 24. — Ödevliler ile bu kanunun 11 nci 
maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ileride ka
nunun kapsamına girecek ödevliler niteliğini kazana
cak olan daire, kuruluş ve kurumlar anaprensip ola-
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MADDE 19. — Özel arşivler, Devlet Arşivler Ge
nel Müdürlüğü uzmanlarının saptayacağı değer üze
rinden satın alınır. Değere itirazlar, saptanan değe
re ait belgenin ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay 
içinde Devlet Arşiv Kuruluna yapılır. Devlet Arşiv 
Kurulu bu itirazı ilk toplantısında karara bağlar. 
Devlet Arşiv Kurulunun kararına karşı, kararın ilgi
liye tebliğinden itibaren otuz gün içinde adli yargı
ya başvurulabilir. 

MADDE 20. — Arşiv malzemesini arayıp bul
mak amacıyla devletçe yapılan araştırmalardan do
layı zarar görenlerin zararları, Devlet Arşiv Kurulu
nun kararı uyarınca Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğünce ödenir. Taraftarların bu karara karşı yargı 
yoluna başvurma hakkı saklıdır. 

MADDE 21. — Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğü, Devlet Arşiv Kurulunun kararı ile uluslararası 
arşiv kuruluşlarına veya yüksek bilim kurumlarına 
karşılıklı olmak koşuluyla, arşiv malzemesinin mikro
film, fotokopi veya örneklerini gönderebilir. 

MADDE 22. — Ödevliler ve bu Kanunun 10 ncu 
maddesi gereği ileride «ödevliler» niteliğini kazana
cak olan daire, kuruluş ve kurumlar, anailke olarak 
bu işle ilgili bütün haberleşme ve işlemlere ait belge-

MADDE 19. — İçişleri Komisyonu metninin 
19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İçişleri Komisyonu 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 

MADDE 21. — İçişleri Komisyonu metninin 
21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — İçişleri Komisyonu metninin 
22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rak bu işle ilgili bütün haberleşme ve işlemlere ait 
kâğıt ve defterlerin bir arada bulunmasını sağlayan 
ve birbirinin aynı olan, standardı Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Türk Standartları ve Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüleri uzmanların
ca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle tayin edilecek bir dosya sis
temi kurmak ve dosya elemanları kullanmak, dosya
larını ait oldukları yıllara ve devrelere göre sakla
mak ve zamanı gelince Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğüne bu şekilde vermekle yükümlüdürler. 

MADDE 25. — Ödevliler, Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğü ve Türkiye ve Orta - Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü tarafından hazırlanacak bir yönet
melikle belirtilecek kırtasiye, yazı ve dosya malze
mesi dışında malzeme kullanamazlar. 

Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrasında yazılı 
olup ta ileride kanunun kapsamına girecek, ödevliler 
niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlar 
bu standarda uyarlar. 

MADDE 26. — Ödevliler, arşiv malzemesini en 
yakın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşu
na ulatşırma ve teslim etmekle yükümlüdürler. Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hal
lerde ulaştırma işini üzerine alır veya bu hususta 
ödevli ile işbirliğinde bulunur. 

MADDE 27. — Gerçek veya tüzel kişiler, ellerin
de bulunan özel arşivleri Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatabilirler. Bu hizmetler karşılığında 
alınacak ücretlerin miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacak bir tarifede belirtilir. 

MADDE 28. — Ödevliler ile bu kanunun 11 nci 
maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ilerde kanun 
kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan 
daire, kuruluş ve kurumlar Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğüne henüz teslim etmedikleri arşiv malze
mesini ve saklamakla görevli bulundukları arşivlik 
malzemeyi her türlü zararlı tesirlerden korumakla, 
mevcut asli düzenlen içinde saklamakla, arşiv mal
zemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce sap
tanacak belli usûller içinde gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve ilmin faydalanmasına arz etmekle yüküm
lüdürler. Alınacak tasnif ve koruma tedbirleri, Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetme
likle belirtilir. 
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lerin bir arada bulunmasını sağlamak, birbirinin ay
nı olan bir dosya sistemi kurmak, dosyaları ait ol
dukları yıllara ve devrelere göre sınıflandırmak ve 
zamanı gelince Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne 
düzenli bir biçimde vermekle yükümlüdürler. Bu 
belgelerin standardı, Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye ve Orta 
Doğu Amme idaresi Enstitüsü uzmanlarınca hazırla
nacak ve Başbakanlıkça yürürlüğe konacak yönetme
liklerle saptanır. 

MADDE 23. — Ödevliler ve ileride ödevliler ni
teliğini kazanacak olanlar, Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ve Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ha
zırlanacak bir yönetmelikle belirtilecek kırtasiye, yazı 
ve dosya malzemesi dışında malzeme kullanamazlar. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edildi. 

MADDE 25. — Gerçek veya tüzelkişiler, ellerin
de bulunan özel arşivleri Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatabilirler. Bu hizmetler karşılığında 
alınacak ücretlerin miktarı Başbakanlık kararıyla yü
rürlüğe konulacak bir tarifede belirtilir. 

MADDE 26. — Ödevliler ile ileride «ödevliler» 
niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlar, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne henüz teslim et
medikleri arşiv malzemesini ve saklamakla görevli 
bulundukları arşivlik malzemeyi her türlü zararlı te
sirlerden korumakla, mevcut asli düzenleri içinde sak
lamakla, arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğünce saptanacak belli usuller içinde ilgilile
rin faydalanmasına sunmakla yükümlüdürler. 

Ödevliler, ellerindeki arşiv malzemesini ve arşivlik 
malzemeyi saklamak üzere standardı. Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara depoları te
sis ederler. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — İçişleri Komisyonu metninin 
23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — İçişleri Komisyonu metninin 
24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — İçişleri Komisyonu metninin 
25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — İçişleri Komisyonu metninin 
26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ .MADDE 1. — Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün 
elinde bulunan arşiv malzemesi ile bunların halen 
bulundukları binaları, her türlü tesisleri, demirbaş eş
ya ve araçları kullanmaya devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun öngöMüğü 
görevler için gerefkli olan kadrolar, Kanunun yürür
lük tarihini izleyen mali yıl bütçesine ekfeninceye ka
dar, hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütü-
lü?, 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Ödevliler, ellerindeki arşiv malzemesini ve ar
şivlik malzemeyi saklamak üzere standardı, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara 
depoları tesis ederler. 

MADDE 29. — Arşiv malzemesiyle, arşivlik mal
zemeyi çalanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 30. — Arşiv malzemesi ile arşivlik mal
zemeyi satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz yurt 
dışına çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle ko
yanlar, yok edenler altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. Yukarıdaki fiiller, görevli
ler tarafından işlenirse ceza iki kat olarak hükmolu-
nur. 

MADDE 31. — Ellerinde bulunan veya her ne 
suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme 
ile arşiv malzemesini bu yasanın geçici 1 nci madde
sine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş
larına haber vermeyenler veya devretmeyenler bir ay
dan altı aya kadar hapis ve on bin liradan yüz bin 
liraya kadar para cezasıyla cezlandırılırlar. 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ödevliler dışında her ne su
retle olursa olsun arşivlik malzeme veya arşiv malze
mesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl için
de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına 
bildirmeye ve yönetmeliğine göre devretmeye mecbur
durlar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya arşiv mal
zemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş
larına bildirenler veya devredenler Bakanlar Kuru
lunca hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şekilde 
ödüllendirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün 
elinde bulunan arşiv malzemesi ile bunların halen bu-
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Ceza. Hükümleri : 

MADDE 27. —Arşiv malzemesi ile arşivlik mal
zemeyi çalanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 
onuncu babındaki bu fiillerle ilgili hükümler uygu
lanır. 

MADDE 28. — Arşiv malzemesi ile arşivlik mal
zemeyi satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz yurt dı
şına çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle koyan
lar, yok edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on 
bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası ile ce
zalandırılırlar. Yukarıdaki fiiller görevliler tarafından 
işlenirse ceza iki katı olarak hükmolunur. 

MADDE 29. — Ellerinde bulunan veya her ne 
suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme 
ile arşiv malzemesini bu Kanunun geçici 1 nci mad
desine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luşlarına haber vermeyenler veya devretmeyenler bir 
aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan on bin li
raya kadar para cezasıyla cezalndırılırlar. 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ödevliler dışında her ne 
suretle olursa olsun arşivlik malzeme veya arşiv mal
zemesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl 
içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşları
na bildirmeye ve yönetmeliğine göre devretmeye mec
burdurlar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya arşiv 
malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luşlarına bildirenler veya devredenler Başbakanlıkça 
hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şekilde ödüllen
dirilirler. 

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

MADDE 27. — İçişleri Komisyonu metninin 
27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — İçişleri Komisyonu 
28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 

MADDE 29. — İçişleri Komisyonu metninin 
29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonu met
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütüp 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

lundukları binaları, her türlü tesisleri, demirbaş eşya 
ve araçları kullanmaya devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun öngördüğü gö
revler için gerekli olan kadrolar, Kanunun yürürlük 
tarihini izleyen mali yıl bütçesine ekleninceye kadar, 
hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütülür. 

MADDE 32. — 6696 sayılı Kanun 
kaldırılmıştır. 

yürürlükten 

MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 34. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 6330. sayılı Başbakanlık Teşkilatı 
hakkındaki Kanunda yer alan «Başbakanlık Arşiv Ge
nel Müdürlüğüne» ait hükümlerle, 6696 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisinin metninin 34 ncü 
maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 30. — İçişleri Komisyonu metninin 
30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — İçişleri Komisyonu metninin 
31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — İçişleri Komisyonu metninin 
32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\>m<i 
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