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•Elâzığ (Sivrice) Süperfosfat Gübre Fab
rikasının bugüne kadar tam kapasite ile 
çalışamamasının sebeplerini tespit etmek 
lamacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rımca biir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/113) 249:250 

13. — Ankara Milletvekili Suna Tural 
ile Sinop Milletvelkili Hilmi tşgüzar'ın, 
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanu
nunun 5 nci maddesine bir fılkra eklenme
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sına dair önergeleri. (2/749, 4/361) 250:252 

14. — Dilekçe Karma Komisyonu Baş
kanlığının, Cezmi Kıyalklı'nm özel affına 
dair kanun tasarısının, İçtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair tezkeresi. (1/698, 3/1000) 252 

Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısı (1/658; 
S. Sayısı : 761 ve 761'eı 1 nci efe) kabul edildi. 

Komisyonlardaki açık üyelikler için yapılan 
seçimde, gösterilen adayların seçilmiş oldukları 
ve 

Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı (1/540; 
S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek)'nm müzake
resi tamamlanarak, tasarının açık oya sunula
cağı bildirildi. 
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Sayfa 
15. — Komisyon çalışmalarının daha 

geniş bir zaman içinde yapılabilmesini te-
minen Genel Kurulun sabah çalışmalarının 
kaldırılmasına dair grup başkanvekilleri-
nin önergesi. 252:253 

IV. •—Görüşülem işler 253:268 

1. — Eski eserler ikanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Tür
kiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaran
lara bir seneden beş seneye Ikadar hapis 
aezası verilmesi halkkmda kanun telklifi ve 
İçişleri, Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672 ve 
672'ye 1 nci ek) 253:268,268:287 

2. — Atatürk Akademisi kanunu tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân ^komisyonları 
raporları (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736' 
ya 1 nci ek) 268,289 :290 

3. — Gümüşane Milletvekili Nurettin 
özdemir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu 
Medenisinin birinci kitabının ikinci ba,bı 
üçüncü faslının değiştirilmesi, hu kanuna 
bâzı ımadde ve fıkralar lelklıenmesi, bâzı 
vakıfların vergi muafiyetinden faydalan
dırılması hakkındaki 903 sayiılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi halk
kmda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) 287:288 

23 Ocak 1973 Salı günü saat 10,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,48'de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Yazüı Sorular 

1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapı
lan Kırklareli, Tetke ve Poyralı projelerime dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, 'gönderilmiştir. (7/1483) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, Edime - Kırklareli - Pınarhisar - Vize - Sa
ray karayolunun yapımıma dair yazılı ısıoru öner
gesi, B'ayınıdırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1484) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
eı'nm Diyarbakır'da kurulması öngörülen İplik 
Fabrikasına dair yazılı soru önergesi, • Sana-

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley ve 15 arkadaşının, 5434 sayı
lı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi (2/814) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına). 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 ncâ Bir-
leşimini açıyorum. 

1. — Ulaştırma Bakam Rıfkı Danışman'ın, 
11 . 1 . 1973 tarihli birleşimde İstanbul Millet
vekili Hasan Türkay'm yaptığı gündem dı§ı de
mecine cevabı. 

yi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1485) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ül
kemizde idarî reform yapılmasına dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1486) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinde kapatılan Kur'an kurslarına dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1487) 

6. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürlk' 
ün, Esenboğa Hava Limanında sıkıyönetim gö
revlisi bir subayın Parlâmento üyesine karşı çı
kardığı zorluklara dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1488) 

Tezkere 

2. — Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkan
lığıma seçim yapılmasına dair, Sayıştay Baş
kanlığı tezjkeresi (3/999) (Karma Bütçe Komis
yonuna). 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere haşlı
yoruz. 

BAŞKAN — Vâki görüşmelere cevap ver
mek üzere Sayın Ulaştırma Bakanı Rıfkı Da
nışman gündem dışı söz isrtemişıtdr. 

Buyurun efendim. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati r 10.00 

BAŞKAN : Baskanvekii Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargül (Kayseri), M. Orhan Damıt (Manisa) 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞ
MAN (Erzuru/m) — Sayun Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Tatilden önelelkli bir birleşimde İstanbul Mil
letvekili Saym Hasan Türkay'm konuşması mü-
nasebetiylle huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşımız konuşmasında, «Hurda 
gemi ithali suretiyle Türk sularında taşıma ya
pıldığı, bu taşımanın doğru olmadığı ve Ulaş
tırma Bakanlığının bu konuya nasıl müsaade 
ettiği» şeklinde bir ifadesi oldu; ayrıca Türki
ye'ye ithal edilecek gemilerin yaşlarının bugün 
kifayetli olmadığını, bu yaş haddinin biraz 
daha yükseltilmesi lâzımgeldiğini beyan buyur
dular. 

O celsede bulunamadığımız için konu hak
kında gerekli izahatı verememiş bulunuyor
duk. Bu itibarla bugün Sayın Başkanın mü
samahasından faydalanarak bu konuda kısaca 
arzı malûmat etmek işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gieımi ithali ve gemi 
imali, Ulaştırma Bakanlığının müsaadesine bağ
lıdır. Bu müsaade 1970 yılında tesis edıillmiş 
bulunan Bakanlar Kurulu Kararına dayanmak
tadır. Daha önce de gemi imali ve gemi itha
li konusu yüne Balkanlar, Kurulu kararlarıyla 
tanzim edilmekteydi. Bu kararı yürütmekle 
görevli olan merci Ulaştırma Bakanlığıdır. 

Halen Türkiye'de imal edilecek gemiler, 
(özel sektör ve resmî sektörce ithal edilecek ge
milerin müsaadeleri/ Ulaştırma Bakanlığı tara
fından verilmektedir. İthal ediilecek gemililer 
için muayyen bir yaş tespit edilmiştir. Bu yaş
lar deniz taşımacılığının ihtiyacına "uygun tarz
da güçlü teknik gücü olan gemilerle hitemet ya-
pılabilmesinli temin maksadına göre ayarlan
maktadır. Halihazırda filomuzun durumu, 
özel sektörün edindeki gemilerin teknik gücü 
ve tonaj durumu, taşıma ihtiyacı gibi teknik 
meseleler düşünülerek, tankerler için tonaj 
ve yaş limitli konulmuştur. Ayrıca kuru yük 
gemileri için, dökme yük gemileri için de yaş 
tahdidi ve tonaj tahdidi vardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
ihtiyacı için Ticaret Kanununun 824 ncü madde
sine dayanarak bear - boat esasına istinaden 
gemi kiralamak suretiyle taşıma yapmasına mü-
sade verilmiştir. Bu müsaadeler Bakanlığımız

ca, taşıma ihtiyacının sıkışık olduğu zamanla
ra inhisar ettirilmek suretiyle verilmektedir. 

Türkiye'ye yılda 16,5 milyon, ton hampetrol, 
işlenmiş madde nakledilmektedir. Bu tonajda
ki nakliyatı yapabilmek için halen kamu ida
resinin elinde bulunan filo kifayetli bulunma
dığı içiln, özel sektörün elindeki gemiler yetiş
mediği için zaman zaman bâzı armatörlere çıp
lak gemi kiralama müsaadesi verilmektedir. 

Yine mevzuatımıza göre bu çıplak gemiler 
kiralandıktan sonra tamamiyle Türk persone
liyle donatılır ve Türk personeli tarafından 
işletiDirler. Halen Türkfye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının çalışan bu tür iki gemisi vardır. 
Değerli arkadaşımız bu bilgiyi her halde yan
lış almış bulunuyorlar. Türkiye'de çıplak ge
mi kiralamak suretiyle nakliyat yapan müesse
selerin hiç birüsiinde yabancı gemi adamı, yaban
cı kaptan istihdam edilmemektedir ve böyle 
bir konu yoktur. Arkadaşımız bu konuyu ta
mamen incelememiş oldukları için burada böy
le bir beyanda bulunmuş oldular. 

Ayrıca Japonya'dan hurda gemi satınalın-
dığma dair beyanları olmuştur. Halen Japon
ya'dan özel sektörce satınalıaumış her hangi bir 
gemi mevcut değildir. Sadece Deniz Nakliyat 
Anonim Ortaklığının Japonya'ya ısmarladığı 8 
adet gemi vardır, bunlar yeni imal ledilmekte-
dir; önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'ye gel
miş olacaklardır. Bu beyan da yanlış tespit 
edilmiş ve burada yanlış olarak ifade edilmiş
tir. 

Türkiye'de kıyı taşımacılığının ve deniz ta
şıma ihtiyacıının karşılanaibilmesini temin mıak-
sadiyle halen 500 bin DWT ton resmî sektö
rün elindeki gemiler, 200 bin DWT ton civa
rında özel sektörün elindeki gemilerle taşıma 
yapılmaktadır. Ulaştırma Bakanlığının almış 
oilduğu tedbirlerle önümüzdeki yıl sonuna doğ
ru bu tonaj 1 milyon DWT tonu bulacaktır ve 
Üçüncü Beş Yıllı/k Plân dönemi sonunda da 
gemi tonajımız 1 765 000 DWT tona va
racaktır. Bu suretle hedef aldığımız % 5C ta
şıma imkânı gerçekleşmiş olacaktır. 

Bu arada, programda her hangi bir aksa
ma meydana geldiği takdirde dışardan alacağı-
ımız gemilerin yaşları üzerinde birtakım tadiller, 
tonajları üzerinde birtakım değişikllikler yap
mamız, yeni kararlar almamız mümkün bulun
maktadır. 
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Bu itibarla beyan edilmiş bulunan hususlar 
yanlış aksettirilmiş bulunuyor* Bunları tashih 
maksadiyle bu kısa izahatı vermiş bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarımı hünmetlle selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündem. dışı söz vereceğim, 
yanlız saym milletvekillerinden istirhamım, kı
sa, kısa, beş dakikalık süre üzerinde gündem 
dışı arzularını izhar etmeleri hususudur. Ak
si halde diğer arkadaşlara söz verme imkânın
dan mahrum olurum. 

2. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Zonguldak'ın mahalli sorunlarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Zonguldak'ın mahallî sorunla
rı üzerinde Sayın Hüseyin Baytürk, buyurun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Balkan, sayın milletvekilleri!; seçilm böl
gem olan Zonguldak ilinin, birçok ilerde ol
duğu gibi, kendisine has mahallî birçok sorun
ları vardır. Faka/t bunlardan udisi son za
manlarda had bir safhaya varmış, vülâyet hal
kını büyük çapta tedirgin vıe huzursuz etmiş ol
duğu için bu sorunları huzurlarınıza getirmek 
ve dikkatimizi çekmek için söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri,. 
Zonguldak, bugün içki memleketlimizin en 

büyük kömür madenciliğini yapan bir şehri
dir. Çıkardığı kömür itibariyle millî gelirimi
ze en büyük katkıyı yaptığı gibli, yakıt ve ener
ji politikamızda da söz sahibidir. Kömür ma
denciliğimizin yanında İM büyük demir - çelik 
fabrikalarını da sonesinde barındırması bakı
mından ayrıca bir önem taşıyan bu vilâyetimiz, 
vilâyet sırası bakımından 67 nci, fakat büyük 
sanayi ve işletmıeıciliği bakımından birinci sı
rayı işgal eder. 

Hal böyle iken bugün Zonguldak viilâyeti, 
Ereğli ve Karabük hariç, tüm kazaları ile yol
suz denebilecek bir durumdadır. Ankara - İs
tanbul yolunun Gerede'den Karabük'e, Düz
ce'den Ereğli'ye demir nakli için yapılan yol
ların dışında ne Zonguldak kazalarını vilâyeti 
ımenkezine, ne de vilâyeit merkezini Ankara ve 
İstanbul'a bağlayan bir yolu vardır. Gerçi Re
şadiye'den Zonguldak'a yapılmakta olan yeni 
bir yol vardır, fakat bu yolun ne zaman bitece
ği belli olmadığı giibi, bitse de bu yol, bugün
kü koşullar karşısında tek başına Zonguldak'ın 
ihtiyacını gidereceği de şüphelidir. 

Üzerinde en çok durduğumuz yol, vilâyeti
miz için hayatî önıem taşıyan Zonguldak - Ereğ
li yoludur. Biran evvel yapılması ve bu yol 
yapılırken de eski yolun yağmurlu ve karlı 
günlerde geçit verecek şekilde onarılması, Zon
guldak halkının büyük arzusudur. Bu maksat 
içjin 1972 bütçesine 33 milyon liralık bir tahsi
sat da konmuştu. Fakat ne yazık ki bugünei 
kadar bu yolda herhangi bir faaliyet de görül
memiştir. 

ıSayın milletvekilleri, 
Hepinizin malûmu olduğu üzere, geçtiğilmüz. 

Kurban Bayramı arefesiinde bu yolda bir oto
büs kayarak uçuruma yuvarlanır, 16 vatan
daşımız ölür ve 22 vatandaşımız da ağır yara
lanır ve Zonguldak'ı bayram gününde büyük 
bir kedere boğar. Bu acının yanında, kaza du
yulur, fakat yolun bozukluğundan kurtarma 
ekipleri zamanında kaza yerine gidemez ve ya
ralılar hastanelere zamanında nafcledilemezler. 
Bu da acımızı bir Ikat daha artırır. 

Aynı yolda iki sene evvel bffir otobüs yuvar
lanır, 5 ölü, 7 ağır yaralı... Bu büyük hâdise
lerin dışında gerek bu yolda, gerekse ilçeler 
arasında, gazetelere intikal eden ve etmeyen 
birçok vakalar daha sayabiliriz. 

Yine hepinizin malûmu olduğu üzere, bun
dan üç ay evvel kömür üretim bölgelerinden 
ikisinde aynı günde liki infilâk oldu ve 26 va
tandaşımız Öldü, 75 vatandaşımız da ağır ya
ralandı. Bu ağır yaralılardan bir kısmını An
kara ve İstanbul'a nakletmek lüzumu hâsıl 
oldu, Yolun kötülüğü düşünülerek helikopter 
Mendi fakat, hava mulhalefetıi yüzünden he
likopter de gelemedi ama, helikoptere binmek 
için Kozlu'dan ambulansta 9 saat bekleyen bu 
yaralılar bu bekleyişten sonra tekrar bu kötü 
yola koyulmak mecburiyetinde kaldılar. Yamii, 
tedavi için bir nevi sırat köprüsünden geçtiler. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin en büyük sanayi merkezi, fa

kat yol bakımından da en kötü üç vilâyeti ara
sına giren bu bölgemizin yol vaziyeti çok feci
dir. Diğer vilâyetlerle irtibatı, hava şartları
na ve yolcunun cesaretime bağlıdır. Yirminci 
asrın koşullarına göre tecrit edilmiş bir durum
dadır. 

Yüce Meclisin huzurunda, Zonguldaklılar 
namına Hüfcümatikı bu soruna eğilmelini rica 
ediyorum. 
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İkinci sorun, kömür tevzii ve satmalma ile 
ilgilidir: 

Kömür havzası kurulalıdan beri, bu seneye 
kadar görmediğimiz bu durum halkımızı çok 
huzursuz etmektedir. Kömürü çikaran Zongul
daklıların zamanında ve yeteri kadar kömür 
ısatınalamamaları, fırıncının ekmek alamaması 
gibi tuhaf bir durum oluyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Yakıt bakımından Zonguldak'm ayrı bir 

özelliği vardır. Her Zonguldaklı yakıt soru
nun sanayide kullanılan maden kömürüne göre 
ayarlamış ve bir başka alternatif de düşünme
miştir. Şimdi huzursuzluk da bundan ileri gel-
mıöktedir. 

Bugün vatandaş maden kömürümün dışında 
her hangi bir yakıt bulamaz. Bulsa da kulla
namaz, çünkü mutfağı, ısıtması ona göre ya
pılmamıştır. Simidi Zonguldak'ta durum şöy
le: Vatandaş alması lâzıımgelen kömürün para
sını yatırdığı halde zamanında kömürünü ala
mıyor. Bir ilâ iki ay bekledikten sonra ihti
yacının tümünün yerline küçük bir parçasını 
alabiliyor. Bu şekilde vatandaş hem ihtiyacını 
alamıyor, hem de bir ton kömürünü ekseri hail
lerde dört taksitte alabiliyor. Böylece bir se
ferde ödeyeceği nalkliye ücretini dört defa ay
rı ayrı ödüyor. Ödemede güçlük çeken halka 
bir de fazla nakliye masrafı yükleniyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarıda arz ettiğim gifbi, maden kömürü 

•dışında başka yakıt bulamayan, bulsa da kul
lanma kolaylığı olmayan Zonguldak halkının 
bu sıkıntılı durumunu gözönüne alarak, Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, Zon
guldak halkmnı bu dertlerine çare bulmalarını 
rica ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

3. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğ-
lu'nun Ege ekici tütün piyasası hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ege ekici tütün pliyasasıyla il
gili Coşkun Karagözoğlu, buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli 'arkadaşlarım. 

260 bin civarındaki tütün ekici aileyi doğ
rudan doğruya ve bütün Ege bölgesini dolayı-
siyle çak yakından ilgilendiren Ege ekici tü
tün piyasasının 29 Ocak 1973 tarihinde açıla

cağı, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı tara
fından beyan edilmiştir. 

Bugünkrde tüm Ege'de herkes tütün ile il
gilidir. Tahammülü cidden çok zor koşullar 
altında, gece ve gündüz, çocukları ve ihtiyarla-
rryla bütün aile fertlerini devamlı çalışarak çok 
defa uykusuz, bir lokma ekmek yiyecek vakit 
dahi bulamadan, biubir güçlük ve imkânsız
lıkla boğuşarak yetiştirilen tütünler, Hüküme
tin uygulayacağı politika ve tedbıMedle ya allın-
terinin karşılığını bulacak, ya da yeni bir sö
mürünün kurbanı olacaktır. 

Şimdi Ege'nin insanında, hattâ havasında, 
suyunda bile tütün endişesi vardır. Kulaklar 
her türlü fısıltıya açık, yürekler «acaba» diye 
çarpmaktadır. Bayramdan önce tütün ekicisi
ne balya başına bir mıilktar avans verilmesi is
teğimiz, vaitlerie rağmen yerine getirilmemiş
tir. Bunu yerine getiremeyen Hükümetten, 
hiç olmazsa bayramdan sonra ekiciye bir mutlu 
müjde ve teminat vermesini, bunu çilekeş tü
tün üreticisinden esirgememesini talep ediyo
rum. 

Saym Gümrük ve Tekel Bakanı, ekicilerin 
haıklı isteklerine cevap verebilmek için ekono
mik kurulda önemli sorunların karara bağlana
cağını bildirmişti. Acaba, ekonomik kurulda 
tütün üreticisi ve tütünle ilgili olarak ne gibi 
kararlar alınmıştır, bunu bilmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tütünde son defa uy
gulanan dolar kuru 13 liradır. Bunun gerçek 
kur olan 14 liraya çıkarılması, Anayasa ba
kımından, ülkenin ekonomik ve sosyal koşul
ları bakımından, sosyal adalet bakımından, 
insanlık bakımından şarttır. 

Bilindiği gibi, 1970 devalüasyonunda, devalü
asyonun ilân edildiği zaman itibariyle, zarar gö
ren, önemli ihraç ürünümüz olan tütünü yetişti
ren üretici olmuştur. Genellikle devalüasyonlar 
bütün dünyada ürün, üreticinin elinden çıkma
dan ilân edilir. Ama 1970 devalüasvonu, ekici
nin elinden tütün çıktıktan sonra ilân edilmiş
tir. Gerçekten tütün ekicileri perişan olmuş, bir 
avuç ihracatçı açıktan yeni milyonlar vurmuş
tur. 

Yüce Meclisin eok iyi bildiği gibi. bn yıl 
özellikle pamuk ekicisi, üzüm yetiştiricisi, buğ-
dav ekicisi emeklerinin türlü nedenlerle karşılı
ğını alamamışlar, hattâ hemen hensi borçlu kal
mışlardır. Bu şartlarda tütün ekicisine eksik ve 
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topal bir devalüasyonu uygulamakta, ona âdeta 
üvey evlât muamelesi yapmakta İsrar edilerek 
doların 14 liradan kabul edilmemesini anlamak 
ve izah edebilmek mümkün değildir. 

Maliyetler, herkesin bildiği şekilde önemli 
nispetlerde artmış, girdilerin fiyatı hem de Hü-

-kümet eliyle yükseltilmiş, hayat pahalılığı ateş
ten bir gömlek olmuştur. 

Bu yıl tütünde oldukça verimli bix ihracat 
olanağı bulunmuş, Tekelde ve tüccarda stoklar, 
geçmiş yıllara göre hayli azalmıştır. Ekicinin 
malının gerçek değerini bulması için içte ve 
dışta gerekli bütün ekonomik faktörler mev
cuttur. Millî gelirden en düşük payı alan ekici
ler, ezilen ve sömürülen bir kitle durumunda 
ekonominin tüm ezici yükünü çekerek çile dol
durmaktadırlar. 

Nitekim, bugünkü Başbakan Sayın Melen, 
Başbakan olmadan önce bu gerçeklere işaret edi
yor ve 1970 yılı bütçe müzakerelerinde zabıtlar
dan aynen aldığım şu sözleri söylüyordu. Bu 
sözler o zaman uygulanan suni kurdan üretici
nin ne kadar perişan hale geldiğini dile getiri
yor ve üreticiye tam kur uygulanmasının gerek
çelerini daha o zaman belirtiyordu. Bugün de
valüasyondan sonra; üstelik devalüasyonun itha
lât ve artan fiyatlar sebebiyle en ağır yükü al
tında daha çok ezilen üreticinin üvey evlât mu
amelesi görmekte devam etmesini hoş görme
ye elbette hiç mi, hiç imkân yoktur. 

Bakınız Sayın Melen, üreticinin perişanlık
tan kurtarılması için devalüasyon tavsiye eden 
bu çok ilginç konuşmasında konumuzla ilgili 
olarak aynen neler diyor : 

«Muhterem arkadaşlarım; dengesizlikler ara
sında bence en mühimi tarım alanındadır. Her 
yıl kalkınma endekslerini tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki ; sanayi kesiminde kalkınma 
bir hayli plân hedeflerine yaklaşmış olduğu haj-
de, tarımda kalkınma hızı, nüfus artışının üstü
ne çıkamamaktadır. Bunun mânası şudur: Tür
kiye'de kalkınma hızı yüzde kaç olursa olsun, 
tarım ile geçinen nüfusun. gelirinde bir santim 
dahi artış yoktur ve hattâ fakirleşme başlamış
tır. Buna yeni bir unsur da eklenmiştir...» 

Bu sözler, aynen Sayın Melen'in sözleridir 
arkadaşlarım. 

«... O da şudur: Para değerimiz düşmekte
dir, senede % 5 - •% 6 nispetinde fiyatlarda bir 

artış gözükmektedir, fakat üst üste topladığımız 
zaman fiyatlarda % 40'a yakm bir artış mevcut
tur. Bunun mânası; paramızın değeri buna ya
kın ölçüde düşmüş demektir. Kabul etmek lâ
zımdır ki, bunun, köylümüz üzerindeki takatten 
düşürücü tesirini artık görmeye başladık, mali
yetler mütemadiyen yükselmekte, buna mukabil 
ziraî mahsullerin değeri yükselmemektedir. Se
bep; bilhassa ihraç maddelerinde bir dolar 9 
liraya tekabül etmektedir. Bundan kurtulmak 
lâzım, «sömürtme» kelimesini pek sevmiyorum, 
ama bizzarurî kullanacağım, bugün maalesef 
fiyat politikası yüzünden nüfusumuzun % 70 
ini teşkil eden köylümüzü somurtuyoruz, fakir-
leştiriyoruz...» 

Bu sözler, Sayın Melen'in sözleri arkadaşla
rım. 

«... Bu suni kuru devam ettirdiğimiz takdir
de bu müşkülâttan kurtulmamız mümkün ol
mayacaktır ve köylümüzün içinde bulunduğu 
durumu düzeltmemize de imkân yoktur. Bilhas
sa ihraç mallarımızdan tütünün, pamuğun, üzü
mün fiyatlarını yükseltmek mecburiyetindeyiz. 
Bu kur devam ettiği takdirde bunun farkını 
bütçeden karşılayacağız, bu da milyarlar tutar. 
Bunu yapamazsınız. Muhafaza ederseniz gittik
çe fakirleşmeye göz yumarsınız. Bu da memle
keti feci durumlara götürür...» 

Bu sözler, kelime kelime Sayın Melen'in za
bıtlarla tescil edilmiş olan sözleridir. 

O halde ben de diyorum ki ; bu memleketi 
feci durumlara götürmek istemiyorsanız, bir 
haksızlığa, bir kanunsuz ve usulsüz vergiye son 
vererek üretici dolarını da 14 liradan hesap et
meye mecbursunuz. Bu hakkı geç de olsa artık 
teslim etmeli ve derhal bunu ilân etmelisiniz. 
Üreticinin elinden tütün çıkmadan bu ilân ya
pılmalıdır. Çünkü Ege'de tüccarlar birtakım 
usullerle mubayaalara başlamışlardır. Bu muba
yaalar maalesef devam etmektedir. Onun için 
bu karar kesinlikle derhal ilân edilmelidir ki, 
üretici sömürülmesin. 

Ayrıca piyasa kanunen açılmadan, kanuna 
karşı hile yollarına başvurarak ekicinin elinden 
ucuz fiyatlarla, onun müzayaka halinden fay
dalanarak, türlü oyunlarla yapılan mubayaala
rın geçersiz olduğu hemen ilân edilmeli ve bu 
yollarla ekicinin alın terini sömürmek isteyenle
re karşı hukukî ve cezaî müeyyideler müessir 
şekilde işletilmelidir. 
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Kanunî piyasa günü de dolar 14 liradan he
sap edilerek tütün ekiciye baş fiyat ve ortala
ma fiyat takdir edilmelidir. Bu fiyat artan ma
liyet ve hayat pahalılığında hiç olmazsa ekici
nin yeniden ekim yapabileceği, borçlarını öde
yebileceği, kimseye muhtaç olmayacağı, ezilme
yeceği, sömürülmeyeceği bir seviyede mutlaka 
ilân edilmeli ve ciddiyetle, samimiyetle bu sevi
yede tutulmalıdır. 

Tekel, piyasaya hızlı girmeli, tek yaprak ka
lıncaya kadar tütünün belli fiyatı değişmeden 
satın alınacağı kesinlikle taahhüt edilmelidir. 
Randıman ve fiyat ekiciye piyasadan önce bil
dirilmelidir. Iskarta ve su çürüğü gibi gizli ve 
açık oyunlar kesinlikle önlenmelidir. Tesellüm 
işleri hızla yapılarak ekiciye parası derhal öden
melidir. 

Değerli arkadaşlarım; bunlar, yıllardır tek
rar ettiğimiz ekonomik ve sosyal tedbirlerdir. 
Bunları tekrar etmekte, tamamen gerçekleşin
ceye kadar devam edeceğiz. Aksi halde üretici
yi perişan edecek uygulamalara karşı Anayasa
mız içinde hukukî ve siyasî müeyyideler elbet
te işleyecektir. 

Bir hususa daha temas ederek sözlerimi bi
tiriyorum • Piyasa açıldığı gün yüzlerce, binler
ce tütün ekicisi Tekel Alım Merkezlerinin önün
de, çoğu gece yarısı köylerinden yola çıkarak, 
soğukta ve yağmur altında ayakta bu bekleyişi 
gören gerçek bir insan yüreğinin sızlamaması 
mümkün değildir. Bunun büyük ve ince ekono
mik tedbirlerle ilgisi yoktur. Bu idarî anlayış 
meselesidir. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanından rica 
ediyorum, alım meı^kezlerinin pek çoğunda ka
mu kuruluşlarına ait, özel kuruluşlara ait, 
özellikle belediyelere ait geniş salonlar vardır, 
buralarda uygun ve yeterli tedbirler alınabilir. 
Piyasa ve alım işlemleri ekicilerin bir çatı altın
da oturabilecekleri, yağmurdan, soğuktan koru
nabilecekleri yerlerde yürütülmelidir. Bunun 
zor ve imkânsız bir tedbir olduğunu sanmıyo
rum, tnsana savgı duyan bir anlayışın asgarî 
gereğini yerine getirmek ilgililerin ilk görevi 
olmalıdır. 

1973 pivasasmda üreticinin hakkını tam al
dığını ve bu tedbirlerin uygulandığını görmek 
ümidiyle Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

4. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay • 
%n, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinde 

öngörülen sakat işçilerin çalışması, EGO İşlet
mesinde yapılan toplu sözleşme ve Kıibrıs Cumhu
riyeti vatandaşlarının sendikalara üye olmaları
na dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Asutay 1475 sayılı İş Ka
nununun 25 nci maddesinde öngörülen sakat 
işçilerin çalışması, EGO İşletmesinde yapılan 
toplu sözleşme, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşla
rının sendikal ara aza olması hususunu ihtiva 
eden üç konu üzerinde, çok kısa olarak görüş
lerini ifade etmek üzere, söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bundan çok seneler evvel her köşe başında 
âmâ, sakat arkadaşlarımızın vatandaşlara el aç
tığı görülür idi. Büyük mücadeleler sonunda 
bu vatandaşları sokaktan kurtararak sınaî mü
esseselerde emeklerini değerlendirmek için sar-
fedilen gayretler 1475 sayılı Kanunla bir sonu
ca bağlandı. 

1475 sayılı Kanunun 25 nci maddesi, iş yerle
rinde yüzde nispetine göre sakatların çalıştırıl
masını âmir ve Kanunun 98 nci maddesinin 
8 nci fıkrası da bu lâzimeye riayet etmeyen ki
şiler için para cezalarına dayalı bir hüküm ge
tirmiştir. 

Radyolarımızda, televizyonlarımızda ve gün
lük gazetelerimizde «Sakatlık ayıp değildir. 
Biz bunu bir rehabilitasyon meselesine göre ar
kadaşlarımızın 'emek!erini işyerlerinde değer
lendireceğiz» şekline dayalı propagandalar da 
yapılmaktadır. 

Son günlerde yapmış olduğum tetkikle şu 
•sonuca vardım : Maalesef işyerlerinde kanunun 
25 nci maddesi hükmü tatbik edilmemıektedir. 
Bu işyerlerinde kör, sağır ve çalışma gücünün 
yüzde otuzunu kaybetmiş olan arkadaşlara iş 
verilmemektedir. 

Kanunun 25 nci maddesi, tüzük çıkmış ol
masına rağmen, işyerlerinde küçük kaza geçir
miş, herhangi bir parmağının ufacık bir kaybı
na sebebolan kazalar, sakatlar mahiyetinde mü
talâa edilmek suretiyle, «sakat çalıştırıyoruz» 
iddiası öne sürülerek sağır ve kör arkadaşları
mıza işyerlerinde iş verilmemektedir. Ya sağır 
ve kör arkadaşlarımıza işyerlerinde iş verelim 
veya radyolarda artık, «Biz bu kör arkadaşları
mızı, sağır arkadaşlarımızı çalıştıracağız, bun-
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lar için yeni rehabilitasyon merkezleri açtık»1 I 
diye propagandadan vazgeçelim. 

Eör arkadaşlarımızı, sağır arkadaşlarımızı 
köşebaşlarmda görmek istemiyorsak, bıı arka
daşlarımızın haysiyetini korumak için yaptık
ları ruhî mücadeleye yardımcı olmak istiyor
sak; âmme sektörleri başta olmak üzere, her-
şeyden önce paket kısmında, telefon kısmında 
bu arkadaşlarımızın yapması mümkün olan iş
lerde arkadaşlarımızı istirdam edelim. Yoksa 
radyolarda yapılmış olan bu ilânlar vatandaşı 
aldatmaktan başka hiçbir mesele teşkil etmez. 

Çalışma Bakanlığının işyerlerinde yapmış 
oldukları teftişlerde, yetersizliği sebebiyle, mü
fettiş azlığı sebebiyle sonuç alamadığına işaret 
etmek} istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, örfî idarenin yurt 
bütünlüğünü korumak maksadına dayalı grev
leri ertelediğini biliyoruz. Yurt bütünlüğü için 
yapılmış olan bu ertelemelere karşı söylenecek 
söz olmlasma rağmen, bu dar boğazlar içinde 
bulunulması sebebiyle bunu eleştirmiyoruz. An
cak, örfî idare makamları lokavtlara karşı 
greve gösterdiği kadar hassasiyeti gösterme
mektedir. 

Bir örnek vermek istiyorum. Ankara E. G. O. 
Umum Müdürlüğü, bundan evvel arza çalıştı
ğım Tes - İş Sendikasına 12 aylık farkı verme
mekte ısrar ederken, Otobüs îşletmesindeki 
Tümt - İş Sendikasryle yapmış olduğu toplu 
sözleşme sonucu dört aylık farkı da işçilere hâ
lâ ödememektedir. 

Bu işletmede bir grev kararı alınmıştır. Ör
fî idare-grev kararını ertelediği için E. G. O. 
Umum Müdürü işçi arkadaşlarımızın bu kanunî 
hakkını vermeme'kte ısrar etmektedir. 

O halde şuna işaret etmek zoru vardır : Ör
fî İdare Komutanlığı yurt bütünlüğünü ve ni
zamını korumak için grevi erteleme kararı ve
rirken, E. G. O. İşletmesinin bu kanunsuz hare
ketine de müdahale etmelidir. «Grevinizi erte-' 
ledim, ama toplu iş sözleşmesinin ta 1972 yılın
da yapılmış olan toplu iş sözleşmesinin, ücret 
farklarını derhal işçilere ödeyin.» elemelidir. 
Eğer bu hakkı ödeyin d'iyemiyorsa, demiyersa 
grevi erteleme kararından da vazgeçmelidir. 

-Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, he
men sözümü bitirmek: istiyorum. I 

Kıbrıs Cumhuriyeti vataridaşlarımıza iş ve
riyoruz, her kesimde iş veriyoruz. Onları koru- | 
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mayı daha evvel kanunla temin etmişiz. Ama bu 
arkadaşlarımıza sendikalara âza olma hakkini 
tanımıyoruz. Kıbrıs vatandaşı arkadaşlarımız 
bir işe giriyor; orada sendikalara âza olamıyor 
ve toplu sözleşme hakkının dışında kalıyor. 
Binaenaleyh, «yavruvatan» dediğimiz, bağrı
mızda beslediğimiz, her türlü yardımdan kendi* 
sini mahrum bırakmamak için gayret sarfetti-
ğimiz Kıbns'lı vatandaşlarımızın da sendikala
ra âza olmalarını sağlayabilecek, Çalışma Ba
kanlığının yeni bir faaliyete geçmesinin zamanı 
geldiğine işaret eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak?.. Yok. 
•Sayın Karaman1?.. Yok. 

5. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm, 
Keban Barajı ile ilgili olarak gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın Samet Güldoğan, Keban 
(Barajı ile ilgili olarak gündem dışı söz İStemİŞ-
til'. 

Buyurunuz efendim. 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın 

Başıkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, son gün
lerde matbuatı ve netlice itibariyle Türk kamu
oyunu ç'ok büyük ölçüde meşgul eden Keban Ba
rajı konusunda, bölgenin bir mümessili olarak, 
kanaatlerimi ve kamuoyunun yanlış istikamet
lere götürülmesini önlemek nuaıksiadıyle birta
kım gerçekleri ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

Kelban Projesinin gerçekleştirilmesine 19ı66 
yılının 12 Haziranında başlanılmıştır. O günden 
bugüne kadar geçen zaman içerisinde Keban'da 
inşiaaıt kesiminde ve göl sahası içinde kalacak 
olan arazilerin bedellerinin ödenmesi ödenme
mesi meselesinde birtakım ihmallerin, blirtalkım 
kusurların Türk Hazinesine milyarları bulan 
yük tahmil etmesi sebebiyle yirmi günden beri 
bir gazetenin meseleyi ortaya atmasıyle bu konıu 
kamuoyunun dikkatine sunulmuş ve Türkiye'de 
her müessese, ilgisi ve ilgisizliği ölçüsünde, bu 
konu ile meşgul olmaya başlamıştır. 

Keban Barajının göl sıalhası içerisinde 3'0O bin 
dekar arazi kalmaktadır. Büyük yatırımların 
anaprensibi, o büyük yatırımların kurulacağı 
'sahalarda istimlâk meselelerinin çok önceden 
halledilmesi anakaildedir, ekonomik bir zorun-
luktur ve kamuyu korumanın temel prensibidir. 
Faıkat Keban'da bu m'eseleye dikkat edilmemiş
tir. İnşaata 1%6'da başlanmış fakat 1906'dan 
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1970'e kadar, göl sahası içinde kalan arazilerin 
mliktarı metrekaresi, kilometrekaresi, samtimet-
rıeıkaresime kadar bilindiği halde, bu bedellerin 
ödenmesi işi geciktirilmiştir. 

Devlet Su İşlerimin yetkilileri 19'6f7 yılımda 
göl sahası içinde balan arazilere eksperlerimi 
'göndererek veya istimlâk hukukunun gerebtlir-
diğıi komisyonları sevkedereik kıymet tabdiri 
yapmıştır. Fakat hu takdir edilen kıymetten mülk 
(sahipleri ancak 1970, 1971 ve 19721de haberdar 
'edilmişlerdir. Değişik bir ifadeyle arz etmek is
tiyorum; mialma 1967'de kıymet biçilen arazi 
sahibi, müliküne kaç kuruşun takdir 'edildiği 
gerçeğimi ancak 1970'den sıoınra öğrenmeye baş
lamıştır.' Halbuki istimlâkler, biraz evvel arz 
ettiğim amaikaide selbelbiyle, kamuyu korumak, 
Hazineyi korumak mabsıadıyle, inşaatın başla
tıldığı tarilhte ele alınsa ve birkaç yıl .içerisinde 
sonuca bağlansaydı, bugün istimlâk bedelleri 
bonosunda Türk kamuoyunu mieşjgul eden ve 
adına «yağmacılık, vurgunculuk diye yakıştır
malar yapılan bir mesele ortaya atılmamış bu
lunacaktı. 

Aziz arkadaşlarım, Keban'da, istimlâk saba
larında ne bir vurgun vardır, ne de bir soygun 
vardır. 1967 yılında metrekaresine dört lira tak
dir edilen araziye, Hazine veya Kelbaın Barajı ile 
ilgili Baıbanlıb 1(972 yılında dört lira ödemeye 
balkarsa, 1970 devalüasyonuna rağmen, 1967' 
den 1972 sonlarına kadar toptan eşya fiyatla
rındaki % 40 fiyat artışlarına rağmen, 1967 de
ğerini Î972rde ödemeye kalkarsa, bunda insaf, 
bunda haklılık aramak elbette ki, mümkün ola-
mıaz. 

Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, yani 
Keban projesinin gerçebleştirilmesin'dem sorumlu 
olan bu iki Bakanlık, özel bir itina ile, özel bir 
dikkat ile, su altında balan arazilerin istimlâk 
ımeselelerinin halli 'konusunda bir vurdumduy
mazlık içine girmişlerdir. Tetkik ediniz - mat-
ıbuatın da tetkikilne açıktır -1970 yılına kadar1 bu 
Meclislerden geçen bütçelere Keban istimlâik 
'bedelleri için bir kuruş bommamıştır. Ama, Dev
let Su İşleri 1907'de kıymet takdiri yapmıştır. 
Şimdi, 'kamuoyunun dikkatinin, ilgililerinin dik-
batihin ve gerçekten, Türkiye ıkalkınmasıında 
'Sorumluluk alanların dibbaıtinin bu mesele üze
rine çekilmesinde fayda vardır. Su altımda bala-
calb arazilerin miktarı, bot numaraları, böyle-
rhı isimleri, o böylerdebi arazilerin sınırlan en 

ufab nobtasına, teferruatına badar bilinldiği 
halde, ilgililer için istimlâk bedellerini ödemek 
cihetine gitmemişlerdir? Elbette ki, vuzuha ba-
ivuşması gerebil nokta bu olmak lâzımdır. 

Son günlerin KebamUa ilgili gelişmelerimde 
ıkamuoyunu yanıltmak ma'bsadryle bir politika
mın takibedildiği de açıktır. Bize göre ve gerçek 
lolariab, yüzde yüz gerçek olarak bir vurgun ha-
'disesi, bir soygun hadisesi vardır; fakat bu, is
timlâk sahalarında değildir. Bu, inşaat kesimin1-
dedir ve mıütealhhit firmaya yüzde yüz teslimi
yet halinde oram Balkanlığa bağlı ilgili kurulu
şun, Devlet Su İşleri G-emel Müdürlüğünün, fir-
ımaniffi 19'06'dan önıce, inşaata başlanmadan ev
vel halle dilmesi lâzım gelem meseleleırdebi kor
kunç ihmali, sonldajlardaıbi eksikliği, arazi ya
pısını, jeolojik yapıyı sıhhatli bir şekilde etüt 
etmemesi çok iptidaî imkân ve vasıtalarla tes
pit edilmesi mümbün olam galerilerim, balker boş
luklarının, mağaralarım inşaattan evvel bilin
mesi mümkünken, bu konulardaki ihmali, bu
lgun Türk Hazinesine milyarlara malolan bülıfeıt 
yüklemiştir ve Bakanlığın ve bu inşaatı yürüt
mekle görevli buruluşların gerçekten ağır so
rumlulukları vardır. Müteahhit firma iddia et
mektedir, çünkü.. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan rica edeceğim 
ehemdim, bu konu çok önemlidir, 'araştırma öner
gesi... 

«SAMET OÜLDODĞAN (Devamla) — Efem-
d;im, müsaade buyurun.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, çünkü siz
den sonra birçok arkadaşlarımız var. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Müte-
alhlhit firma arzu ettiği anda inşaat kesiminde 
'bir galeri 'bulmaktadır, 'bir çatlağa rastlamakta
dır ve bir kalker 'boşluğuma tesadüf etmekte ve 
bu kalker boşluğu, bu mağara veya bu çatlak 
çimeın'tıo enjebsiyonlarıyle tahkim edilmediği 
takdirde de, barajın geleceğinin tehlikeye düşe
ceğimi ifade etmebtedir. 

Değerli arkadaşlarım, haddi zatında bir kal
ker boşluğunun - doğru mu, değil mi? billinime-
ımebtedir - Türk Hazinesine üç yüz milyonun, 
beş yüz milyonun, milyarım üzerimde bir külfet 
yüklediği vakıası vardır. Ama, Keban Barajını 
yapıyoruz, 1971 de devreye gireceb, 5 milyar 
Kwh. enerji üreteceğiz. Türkiye baibımmasımın 
temel faktörü olacak» diye övünen ve meselemin 
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sade.ce bu yönünü istismara kalkanların, aslm-
.da Türk ekonomisinin boğazına, şahdamarma 
bir kanser gibi yapışmış bu mesele üzterine, mese
lemin bu kısmına, inşaat kısmına ve bu inşaatı 
murakabe edemeyen idaremin hareketlerime, dav
ranışlarıma kamuoyunun dikkat'inim çekilmesin
de ve sorumluların mesele üzerine eğilmesinde 
kesin, zaruret vardır. 

'Değerli arkadaşlarım, Keban meselesi bun
dan ibaret de değildir. Esasen, önümüzdeki gün
lerde tarafımızdan bir soruşturma meselesi ola
rak Yüce Meclislerin önüne getirilecektir. An-
cıaik, bir noktayı ifade etmekte zaruret vardır ve 
ilgililere sunmak zorunda olduğum, cevabının, 
Türk kamuoyunca bilinmesinde de gerek bulu-
nıan1, zaruret bulunan dört sualim var. Suallerimi 
sıonacağım, cevaplarını kendim vereceğim, zan
nediyorum ki, ilgililer bu beyanlarımı ve iddia
larımı yalanlamak durumunda olamayacaklar
dır. 

Soru 1. — İdare ile müteahhit firma arasın
daki ihtilâflardan bir kısmı Damıştaya intikal 
••etmiştir. Bu ihtilâflardan ömemli bir kısmının 
Danıştayım gündeminde bulunduğu bir sırada 
Danıştay üyeleri özel bir uçakla Keban Barajı
ma davet edilmişler midir? 

Soru 2. — Devlet Su İşleri Umum Müdür 
Muavini Sayn Recai Kutan'm, o tarihlerde Ke
ban inşaatının sorumluluğunu yürüttüğü bir sı
rada, o zamanki Umum Müdürün görevden ayrıl-
imasımdan sonra umum müdürlüğe getirilmesi 
gerekirken, esasen Fırat plânlaması, Aşağı Fı
rat plânlaması ve de bu Kelban projesinin geliş
tirilmesinde ve inşaattan sonraki devresinde 
önemli sorumluluklar taşımış olan bu arkadaşı
mızın yerime DSİ 16 ncı Bölge Müdürü olan zat 
maden atanmıştır? Hiyerarşi tahrif edilereik veya 
hiyerarşiye dikkat edilmeyerek? 

BAŞKAN — Sayn Güldoğan, ben size gün
dem dışı söz verdim.. 

iSAMBT GÜLDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, sözlerimin sonuna geliyorum. 

'BAŞKAN — Ben size soru için söz verme
dim. Meseleyi anlatınız. Diğer arkadaşların 
hakkına sirayet ediyorsunuz efendim. 

ıSAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, komu sion derece önemlidir. 

BAŞKAN —• Tabiî son derece önemlidir, 
ama gündem dışı... 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Konuş-
malarımı keserseniz, müdahalelerinizden mak
sat ararım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hiç bir maksadım olmaz efen
dim. Söz vermekle hata mı ettiğimi kabul edi
yorsunuz? 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz, Türk kamuoyu bu mesele ile ya-
kinen ilgilidir. Ve milyarların.. 

BAŞKAN —• Sorular soruyorsumuz, beyefen
di, anladık efendim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Bunları 
anlatmak... 

BAŞKAN — Sorular soruyorsunuz efendim. 
Soru müessesesi başka, gündem dışı konuşma 
baışika, 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Soru 
3. — Hazinenin imkânları müsaidolduğu halde 
müteahhit firmanın istihkaklarının ödenmediği 
doğru mudur? Ve bu suretle Türk Devletinin 
ve Cumhuriyet Hükümetlerinin, bir firma önün
de itibarsız hale getirdiği vakıası doğru mudur? 
Cumhuriyet Hükümetleri müteahhit firma tara-
fundam kaç kere protesto edilmiştir? 

Soru 4. — Kelban'da bir malzeme deposu 
yanmıştır. Benim beldiğime, matbuatın kamuo
yuna intikal ettirdiğine göre, zarar 6 milyondur. 
Tahkikatın selâmeti bakımından Keban Cumhu
riyet Savcısı yangın yerinde tedbir almıştır. 
Yukarıdan, bu tedbirlerin kaldırılması konu

sunda baskı yapılmış mıdır? Ve bu baskı mü
teahhit firmanın, «tedbir kaldırılmadığı takdir
de inşaatı durdururum» tehdidinden mi doğ
maktadır? 

Değerli üyeler, sözlerimin sonunda şunu arz 
etmek istiyorum: Keban'da vurgun vardır, an-
calk bu inşaat kısmındadır ve milyarlar, beytül-
rnıala ait milyarlar mağaralara, galerilere; kont
rol kifayetsizliği ve mesuliyet anlayışından uzak 
bir davranış yüzünden gömülmektedir. Keban'
da kaılkınanlar vardır, fakat bu kalkınmadan 
nasibini almayan, Türkiye'nin, Van Göl'ünden 
sonra en büyük gölü olacak olan Kelban Göl sa
hası içine arazilerini terk edenlerle, kalkınmaya 
muhtaç olan Büyük Türk Milleti buradaki vur
gundan, buradalki soygundan hem habersizdir, 
hem do nasipsizdir. 

Yıüoe Meclisi saygı ile selâmlıyorum. 
BAŞKAN — Gündem dışı başka söz verme

me imkân kalmamıştır. 
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. ÂDİL TURAN (Uşak) — ilk gündem dışı 
sözü ben almıştım, Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Beş da
kikalığına gündem dışı söz alındı, 40 dakika 
sürdü, Sayın Başkanı. 

BAŞKAN — Başkanlığa değil, kendi arka
daşlarınıza sitemde bulununuz. Çünkü davra
nışlarımızı taraflı, filân izah ediyorlar. 

6. —Gümrük ve Tekel Bakam Haydar Özalp' 
m, İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun 
Ege ekici tütün piyasası konusunda yapmış oldu
ğu gündem dışı demecine cevabı. 

'BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka-
ını Haydar Özalp, gündem dışı konuşmaya cevap 
venmek üziere, buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayn Başkam, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Sayın Coşkun Karaıgiözıoğlu, 
'219 Ocak 11973 tarihinde açılacak Ege ekici tütün 
piyasaları hakkındaki bâzı sorunlara temıas et-
mıelk suretiyle bana da açıklama yapmak fırsa
tını verdiği için, kendisine teşekkür edenim. 

Değerli arkadaşlarım, Ege Piyasası hazırlık
larını tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl, geçen 
seneden 15 gün daha evvel başlamış ve teknik 
eleman bakımından da, ge^eıı yıl 122 teknisyen
le çalışmamıza rağmıen bu sene 132 elemanla bü
tün hazırlıklarımızı ikmal etmiş bulunuyoruz. 
Ege bölgesinin sayın Senatör ve Milletvekilli ar
kadaşlarıma davetiye göndermiştim, zannediyo
rum değerli arkadaşım da almıştır. Bu sorunla
rı Bakanlığımda birlikte tezekkür etmek, konuş
mak ve Yüce Meclisi şu sıkışık zamanda meşgul 
•etmemek için böyle bir toplantı tertibetmiştlilm. 
İnşallah, teımenni ederim ki, daha bu nevi bâzı 
Meseleler aydınlığa kavuşmazsa, yarın yapacağı
mız bir toplantıda bunları da bir neticeye bağla
yacağımızı ümidetmekte ve faydalı görmekte
yim. 

Değerli arkadaşımın dile getirdiği mesele
nin birisi avans meselesidir ve basınımızda da 
yer aldı, bu, bir yanlış anlaşılmanın neticesidir. 
Tütün Ekicileri Federasyonunun ve Ziraat Oda
ları Birliği temsilcilerinin. Sayın Parlamenter
lerimizle beraber vâki ziyaretlerinde, bana ver
dikleri not aynen şudur; 

«Tütün piyasasının normal zamanımda açıl
ması, 
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l'2ı0 milyon kilo tütün rekoltesi mevcuttur, 
maliyetler yüzde 3İ5 onanında yükseldi, 

İyi tütüne iyi para verilmeli, 
Baş fiyatlar yükseltilmeli, 
Ortalama fiyatlar da yükseltilmeli, 
Avans ve krediler artırılmalı, 
Balya başına avans 50 liradan 75 liraya çı

karılmalı, 
Dolar kuru 13 liradan 14 liraya çıkarılmalı.» 
Şimdi değerli arkadaşlarım, Ege bölgesinde 

devamlı olaraik uyguladığımız, usul, tütün alı
mından sonra balya başına verilen 5 lira avan
sın, 75 lira olmasını biz kararlaştırdık. Ben bu 
emri verdim ve bu emir bugün tahakkuk etmiş
tir. Bunun dışında, hele Ege bölgesi gibi, yüzde 
50'nin üstünde bazen tüccarın, bazen ele Tekel'-
in alım yaptığı bir merkezde alımlara başlama
dan evvel avans verilmesi diye bir mesele mev-
zuubahsolamaz ve yoktur böyle bir şey. Benim, 
bu vesile ile değerli arkadaşlarımdan bir istir
hamım olacaktır: Sorumsuz bâzı toplantılar 
yapmak suretiyle bu meseleler halledilemez. 
Üreticiyi bugünden başka bir kabın içerisine 
soihmayalıım. Buna kimsenin hakkı olmadığını 
burada ifade ötmeyi de faydalı görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
ben burada bir telgraf okuyacağım. 

«Sayın Haydar Özalp, 
Gümrük ve Tekel Bakanı : 
7 Ocak 197 3 îte Manisa'da ikibine yakın köy 

temsilcisinin katılacağı 10 000 kişilik bir üre
tici toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda, üre
ticilerin genel köy ve köylü sorunları tartışıla
caktır. 

1972 üretim yılı, pamuk ve üzüm üreticisi 
için felâket getirmiştir. Binlerce aile perişan du-
rumldıadır. Ellerinden 3 liraya alınan pamuk bu
gün 470 kuruşa, Borsa'da müşteri bulmakta ve 
yine 3 liraya alman üzüm 8 liraya çıkmış bulun
maktadır. 

Binlerce aileyi 20 üzüm ve 120 pamuk ihra
ca tç ıma somurttunuz Ve kanını emdirdiniz. 
Yüreğinizde insamhik sevgisi varsa, köylünün 
içerisinde bulunduğu sıkıntıyı yakından gör
meyi, onların önüne çılkacaik yüreği kendinizde 
bulabdliyorsanız Genel Üreticiler Toplantısına 
katılmanızı rica ediyorum. 

Saygılarımla.» 
Ben de cevabını arz ediyorum, Yüce Meclis

te. («İmza kimin, imzayı da okuyun» sesleri) 
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Buyursun bu telgrafı çeken arkadaşlarını, 
hakiki üreticilerin, evet bir bayram günü olan 
Ege Tütün Piyasasına. Ben davet ediyorum. 

Bana telgrafı gönderen de Sabri Ergül, 
C. H. P. Gençlik Kolları Gemelbaşkanı. 

Değerli arkadaşlarım, bununla şunu ifade 
etmek istiyorum. Hiçbir sorumluluk taşır mı 
bir partinin gençlik kolları başkanı? Yahu bu 
meselede bir pamuk üreticisinin, bir tütün üre
ticisinin sorunu üzierinde bir sorumluluk taşır 
mı? Ben, rica ediyorum arkadaşlarımdan, eğer 
meselelerimizi halletme yeri burasıysa gelin bu
rada halledelim, ekici piyasalarında halledelim. 

Değerli arkadaşlarımı davet ederim, halle
delim ama bu şekilde bir sorumsuzluğun içine 
gömülmeyelim. Memleketi bu şekilde sorumsuz-
luik içine götürdükçe felâketlerden kurtulmamı
za imikân yoktur, sevgili arkadaşlarım. 

Bir noktayı daha bu vesile ile aydınlığa ka
vuşturmak isterim; öteden beri piyasa öncesi 
Ege bölgesinde bir karaborsa meselesi ileriye 
sürülür.. 

Çok değerli Parlamenter arkadaşlarım tak
dir ederler, geçen yıl alımlarımızı çok hızlı bir 
tempo ile yürüttük. O kadar hızlı yürüttük ki, 
tüccar sipariş »aldığı tütünü almakta çok zorluk 
çekti. Bu bakımdan - bana intikal ettiği gibi, 
birçok arkadaşlarııma da intikal etmiştir - bu 
sene halen daha piyasa başlamadan evvel bu 
nevi alımların sözleşmesini, bizim baş fiyatın 
da üstümde bir fiyatla,*"-yani ak borsa halinde 
yapmak gayreti içinde olduğu haberini aldım. 
Bu, her halde tahmin ediyorum ki, tütün üreti
cisini memnun edici bir durumdur. Bu, üretici
nin 'eline emeğimin karşılığı tam paranın geçme
sidir. Bu, Devlet taraflından da verilebilir, özel 
sektör tarafından da rahatlıkla verilebilir, sev
gili . arkadaşlarımı. Bu bugün tahakkuk etmiştir 
ve etmektedir. 

Başka bir mesele de; tütün kurunun yüksel
mesi meselesidir. Bu mesele Hüküm'et tarafın
dan tezekkür edilmiştir, çok, iyi bir neticeye 
bağlanmıştır. Bunu da değerli üretici arkadaş
larıma burdan müjdelemekte fayda görürüm. 

İsparta meselesi, pazarların zamanında öden
mesi meselesi gibi mevzular, yine arkadaşlarım 
talkdir ederler, geçen seneki piyasada başarı ile 
neticelenmiştir, bu şene de aynı başarıyla de
vam edecektir. 
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Bu suretle ben de Yüce Meclisin huzurunda 
bu 29 Ocak 1972 tarihinde yapılacak olan Tü
tün Piyasasının Türk Milletine, memleketimize 
faydalı olması dileği ile hepinize saygılar su
narını, sevgili arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

•BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim, 

7. — Vazife üe yurt dışına giden Dışişleri 
Baıkanı Halûk Bayülken'e, Başbalzan Ferid Me~ 
len'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir 'Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1001) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Halûk Bayülken'in dönüşüme kadar, Dışişleri 
Bakanlığına Başhakan Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunur. 

8. — Alardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Orhan Tuğrul'un arama ruhsatı ile ilgili 
olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 
tevcih ettiği yazılı sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (7/1444, 4/362) 

BAŞKAN — Esat Kemal Aybar'm yazılı so
ru önergesini geri aldığına dair bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orhan Tuğrul'un arama ruhsatı ile ilgili ola

rak Enerji ve Taibiî Kaynaklar Baikânlığma 
tevcih ettiğim 19 . 12 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesini geri aldım. 

Gereğine delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

'BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Önerge geri verilecektir. 

9. — 'Cumhuriyetçi Partinin Millet Meclisin
de grup kurması sebebiyle Araştırma komisyon
ları üye sayılarının 13'ten 15'e çıkarılmasına 
dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Araştırma komisyonlarının ye
ni oranlara göre durumunu arz ediyorum. 
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fCumıhuriyetıoi Partinin Millet Meclisinde 
grup kurması ve siyasî partilerin üye durum
larımda vâki değişiklik nedeniyle Anayaasnın 
85 ci maddesine göre, partilerin kuvvetleri ora
nında temsil ettirilme amaeıyle evvelce kurul
muş bulunan 10/3, 10/4 ile 10/8, 10/14, 10/15, 
10/18, 10/19 ve 10/81 esas nuımaıralı araştırıma 
komisyonlarının üye sayılarının 13'ten 15'e çıfca-
rilıruası zaruretti taihıaddüıs etmiş bulıunımaikltadır. 

Bahse konu araştırınla komiısyomlarınm üye 
adetlerikılin 13'ton 15'e çıkması hususunu oyları
mıza arz ediyorum. Kabul buyuraınlar... Kaıbul 
etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

10. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, Er
zurum *ve Erzincan hayvan müstahsilleri (Besi
ci) aleyhine <y aratmış olduğu durumları tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amaeıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/112) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Gı
yasettin Karaca tarafından veriilmiş bir Meclis 
araşjtırma önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Şeker Pancarı Şirketi, Erzurum ve 

Erzincan müstahsillerinden besili hayvan al
mak üzere bir mukavele yapmıştır. Buna göre 
pancar şirketi % 18 faizle hayvan başına 900 
lira avans vermeyi ve üç ay içinde besicilerin 
bu hayvanları besleyerek teslim etmeleri şartı 
prensi'bolarak kalbul edilm'işitir. 

Mukavelenin başlangıç, tarihi 5 . 9 . 1972 
olup üç aylık müddetin hitam tarihi ise 5.1.1973 
olarak tespit edilmiş iken; bu üç aylık müddet 
yani vâde hitam bulduğu halde pancar şirketi, 
(besicilerin ellerinde bulunan hayvanlarını al
mamaktadır. Alkit müessese bu durum karşısın
da henüz 20 640 baş sığırı alamıaimış, besicilere 
günde Erzurum ve Erzincan besicilerinden 100 
•er adet olmak üzere cem'an 200 adet büyük baş 
»hayvan alabileceğini bildirmiştir. Üstelik ilgili 
idare para mevcudolmadığmdan bahisle aldık
ları hayvanların parasını dahi ödeyememekte
dirler. 

ıŞimdi şu duruma göre müstahsil besici aley
hine haksız ve zararı mucip bir muamele cere
yan etmektedir. 

Şöyle ki : 
1. — Şeker Pancarı Şirketi, kendi haksız 

hareketleri sebebiyle tek taraflı olarak muka
vele hükümlerini ihlâl etmiştir. 

2. — Aldığı hayvanların bedelini peşin öde-
mıemelk suretiyle müstahsili müşkül duruma 
sokmaktadırlar. 

-3. — Alkit Müessese teklif ve tatlbilk ettiği 
ödeme plânı ile üç aylık vâdeyi tek taraflı ola
rak altı aya çıkarmış bulunmaktadır. Bu da 
besiciler aleyhime bir durum yaratmaktadır. 
Zira bu vaziyete göre son teslim tarihi Nisan 
1973 gününü bulmaktadır. 

4. — Üç ay vâde ile alman % 18 faizli 
avansa böylece besici kendi iradesi dışında üç 
ay daha fazla faiz ödemek zorunda bırakılmış
lardır. 

5. — Mevsimin kış ve kar olması sebebiyle 
halen alınamayan bu hayvanlar için barınak, 
alaf ve yem temin etme güçlüğü ortaya çıkmış, 
dolayısıyle maliyet unsurunun artırıldığı, müs
tahsil aleyhime zararı mucip bir durum yaratıl
mıştır. 

6. — Et - Balık Kurumunun ise, depolarımız 
doludur, bu sebeple alamıyoruz şeklindeki gö
rüşleri ve tedbirsiz davranışlarının kusurları 
da böylece müsıtahsile ödettirilmektedir. 

Bütün bu sebeplere ve konunun önemine bi
naen önergemde arz ve ifade ettiğim hususla
rın mahallinde incelenip esaslı bir tetkike talbi 
ıtutulması için Hükümet ve gerekse Ticaret Ba
kanının bu tutum ve davranışlarının tespiti 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması açılmasına karar verilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

11 Ocak 1973 
Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca tara
fından verilmiş bulunan Meclis Araştırma öner
gesi Genel Kurula arz edilmiştir. Gündemdeki 
yerini alacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tir 
Sosyal ^Güvenlik İşleri (Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amaeıyle 
Anayasanın 88 mci maddesi gereğince bir Genel 
Görüşme açılmasına dair Önergesi (8/55) 

BAŞKAN — Sayın İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı tarafından Sosyal Güvenlik İşleri Ba-
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kanlığı kurulması hakkında Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu 

ve Bağ - Kur'a bağlı olarak yürütülen tüm 
emeklilik işleminin tek elde ve ayrı bir Bakan
lık bünyesinde birleştirilmesi günümüz koşulla
rında kaçınılmaz bir zıorunlük haline gelmiştir. 

(Emeklilik işlerinin bir bakanlık çatısı altın
da birleştirilmesinde sayısız sosyal ve ekonomik 
yararlar vardır. Böyle bir uygulama bu konu
da görülen her türlü aksaklık ve dağınıklığı or
tadan kaldıracak, emeklilik işlerinin en iyi bir 
şekilde yürümesine ve emeklilik konusunun en 
yararlı yönü de değerlendirilmesinle yardımcı 
. olacaktır. 

Kurulacak Balkanlıfk Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile Emekli Sandığı gelirlerinin en verimli 
alanlara yatırılmasını teşvik edecektir. 

©öylece Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakan
lığının yükü hafifleyecek ve bu bakanlıklar 
bütün faaliyetlerini kendi çalışma alanlarına 
teksif etme olanağına kavuşacaklardır. 

Yükardafci nedenlerle bir Sosyal Güvenlik 
İşleri Bakanlığı» kurulması konusunda gerekli 
görüş ve tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından veri
len, genel görüşme açılmasına mütedair önerge 
Genel Kurula arz edilmiştir. Gündemdeki yeri
ni alacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

12. — Elâzığ Milletvekili Samet üüldoğan'-
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivrice) 
Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne kadar 
tam. (kapasite ile çalışamamasının sebeplerini tes
pit efcmek amacıyle Anayasanın 88 nci mıaddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/113) 

(BAıŞEAN — Elâzığ Milletvekili Sayın Sa-
met Güldoğan'm, süperfosfat fabrikası konu
sunda Meclis araştırması önergesi vardır, oku
tuyorum. 
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20 . 1 . 1973 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1967 yılında temeli atılan Elâzığ (Sivrice) 
Süperfosfat ıgübre fabrikası mukavelesine göre 
1969 yılında tamamlanacak ve yılda 220 000 ton 
ıgübre üretecekti. Türk çiftçisinin birim saha
dan elde edeceği ıgelirin artışını sağlayacak olan 
falbrika, sonuç olarak da hem millî gelirde ar
tışa, lıem de Türk köylüsünün refahına katkı-
da bulunacaktı. 

71 000 000 lira sarfedilerek yapımı tamam
lanacak fabrika için ilki (hammaddeden, fosforu 
yurt dışında ithal olunacak; Sülfürik asit fee te
sislerin bulunduğu yere 45 (kilometre mesafede 
bulunan Ergani Baikım İşletmesi bünyesinde 
kurulacak bir tesisle Baca gazlarından ıelde edi
lecek ve her yıl İbu tesislerden sağlanacağı he-
sabolunan 80 000 ton Sülfürük asit özel araç
larla fabrikaya sevkolunacaktı. 

Fabrika 140 000 ton da fosforit işleyecekti. 
Sivrice'deki tesisler bir yıl gecikmeyle 1970 yı
lının Kasım ayında sözde işletmeye açıldı. Dev
rin Başbakanı özel bir uçakla ve 70 kişilik ma
hiyetiyle birlilkte Elâzığ'ı ziyaret etti ve çoik 'gös
terişli bir merasimle yıllık kapasitesi 220 000 
ton olan gübre fabrikasını işletmeye açtığını 
Türk Kamuoyuna ilân etti. 

O ıgünden bu yana, yani fabrikanın işletme
ye açıldığının, o günün Başbakanı tarafından 
bütün dünyaya ilân edildiği tarih üzerinden 
tam 26 ay ıgeçmiş bulunuyor. 

Değişik bir ifadeyle 1970 yılının Kasımında 
işletmeye açıldığı ilân edilen fabrikanın 1973 
yılının Ocak ayı sonuna kadar 500 O00 ton is
tihsal yapması icabeitmektedir. 

Sivrice Süperfosfat «gübre fabrikası 1970 yı
lının Kasımından itibaren tam kapasite ile ça
lışıyormuş gibi idareci, teknisyen, işjçi ve lüzum
lu bütün personelini istihdam et!m,iş bulunmak
tadır. 

Aylık carî masraf bir milyonun üzerindedir. 
(Yılda 12 'milyon lira) Bütün sosyal tesisler 
tanıdır ve falbrika personelin istifadesine su
nulmuş durumdadır. Yalnız falbrika çalışma
maktadır. 71 -milyon lira harcanarak kurulan 
ibu falbrika, Türk çiftçisinin ıgelîrinde artışlar 
sağlayacağı düşünülerek kurulan bu tesislerde 
ıgübre üretilemeım'ektedir. 

Ergani Bakır'da baca cazlarından yılda 
ı80 000 ton Sülfürik asit elde edecek tesisler 

249 — 
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henüz tamamlanamadığı gibi 1967 yılından beri 
milyonlar harcanarak yapımına çalışılan bu 
kuruluşun ne zaman hizmete girebileceği de hiç 
k'imıse tarafından bilinmemektedir. (Azot Sa
nayii Genel Müdürlüğündeki Ergani Bakır Sül
fürik asit tesisleri dosyası tetkik olunursa, cid
diyetsizliğin, mesuliyet anlayışından yoksunlu
ğun her nevine rastlanacaktır.) 

Samsun'dan özel sarnıçlarla nakledilen ve. 
peık eok pahalıya maledilen Sülfürik asit, fabri
kasının (bir ayda ancak üç gün çalışmasına kâfi 
gelmektedir. Maliyette meydana gelen artışlar 
tetkik edildiği zaıman görülecektir ki, son dere
ce korkunçtur. Fosforit Tunus'tan ithal edilmek
te İskenderun limanından fabrika mahalline 
nakledilmektedir. Özel yapıda nakil araçlarına 
ihtiyaç -göslteren ıbu hizmette çok pahalıya ya
pılmaktadır. 

Öğrendiğimize ıgöre Tunus Hükümeti, özel 
bir gezide yapılan temaslara rağmen tonu 9,7 
dolardan mevcut mukaveleye rağmen fosforit 
satmak istememekte, Ibu konuda da çözümü son 
derece zor problemler ortaya çıkmış (bulunmak
tadır. 

'Faibrilkanın 26 ay içinde .milyonları aşan ya
tırım, harcamaları ve yine milyonları bulunan 
cari ımaisraflar karşılığında ürettiği .gübre sade
ce 15 000 tondur. Dünyanın Türkiye haricin
deki hiçbir yerimde fabrika (kuruyorum, ıgübre 
üreteceğim, çiftçinin istihsalinde artış, sağla
yacağını ıdiye hu kadar pahalı işleyen ve bir 
kanser \gibi Türk ekonomisinin hayat damarla
rını kemiren bir başka örnek gösterebilmek 
mümkün değildir. 

1969 da tam kapasite ile işletmeye açılması, 
ekononiîmizin ve memleket ihtiyaçlarının icalbı 
iken, imkânları ve kaynakları sınırlı, süratle 
kalkınmaya muhtaç bir 'milletin elinde ve avu-
cundaki, sorumsuz hir hiamet anlayışı ve telâk
kisi ile israfa hiç kimsenin hakkı olmasa gerek
tir. 

Ekonominin bütün tedbirleri ve kaideleri 
uygulanarak ucuz maliyet azamî verim ve üstün 
kaliteli ürün istihsal etmek üzere yapımına 
başlanmış hu .güzel tesisin israfçı, memleket 
kalkınmasının arzu ve heyecanını duymayan 
kimselerin sevk ve idaresinde nasıl bir batağa 
saplandığı apaçık ortadadır. 

— 250 
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Konunun aydınlığa kavuşmasının sağlanma
sı maksadıyle Anayasanın 88 nci ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Mec
lis Araştırmasına karar ittihazını saygılarımla 
arz ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Samet Güldoğan 

BAŞKAN — Sayın Samet Güldoğan tara
fından verilen Meclis Araştırma önergesi Ge
nel Kurulun bilgilerine arz olunmuştur. 

Gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

13. — Ankara Millefrv&kili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi îsgüzar'ın, 1111 sayılı As
kerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tekliflerinin, 
İçtüzüğün 36 net madesi gereğince, gündeme 
alınmasına dair önergeleri (2/749, 4/361) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Su
na Tural ve Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İş
güzar tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum!: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu

nun 5 nci 'maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tekliflimiz 27 . 10 . 1972 tarihinde Mec
lis Başkanlığına takdim edilmiş olmasına rağ
men (bugüne kadar gündemde yer almamıştır. 

İçtüzük gereğince (gündeme alınmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Teklif sahipleri : 
Ankara Sinop 

Suna Tural Hilmi İşıgüzar 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Koimisyon Başkanı Sayın Mus
tafa Tayyar, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ankara Milletvekili Sayın Suna Tural lile Sinop 
Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar 'arkadaşlarımı
zın birlikte vermiş bulundukları, 1111 sayılı As
kerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki teklif Ko
misyonumuza 27 . 11 . 1972 tarih, 2/749 sayı 
ile gelmiştir. 

file:///gibi
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Teklifin meali şudur: Harp okullarında as- j 
kerlik müddetlerini iki seue geçirmiş bulunan
ların artık askerlikten muaf addedilmeleri, I 
muvazzaflık hizmeti yaptı rılımaması hakkında- I 
dır. I 

Malûmunuzdur ki, 1968 senesinde Yüce Mec
lisinizin 20 - 21 Mayıs .olayları ile ilgili olan I 
arkadaşlarımız için çıkartmış (bulunduğu 1000 I 
sayılı Kanun ibunu ihtiva etmektedir. Yani, I 
harp okullarında hizmet görmüş olan öğrenci- I 
lıerin hizmeti medburiyoleri, askerlik mükellefi- I 
yeti ortadan kaldırılmıştır. 

Buna rağmen biz, teklif çok kısa zamanda, I 
Bayramdan hemen önce geldiği için, bu haliyle I 
bunu Yüce Meclise arz etmek üzere huzurunu- j 
za getirmek istemiştik. Yani 10 . 2 . 1968 ta
rih ve 1000 sayılı 'Kanunla bu iş o zaman ta
sarı halinde Yüce Meclise sunulmuş ve Meclis- I 
lerden geçilmiştir, diyecektik. Araya Bayram gir
miştir. 

Cuma günü teki ar aynı mealde huzurunuza, 
yani teklifin görüşülmesine mahal olmadığına I 
dair Komisyonumuzun alacağı karar arz «dile- I 
çektir. Bizim ibu noktada söyleyeceğimiz başka I 
birşey yoktur. 

Saygılarrm'la arz ederim. I 
HİLMİ İŞGÜZAR ((Sinop) — (Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun 'Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Değerli Baş-

kan, değerli arkadaşlarım; I 
Harp okullarında ilki sene ve daha 'ziyade I 

öğrencilik yaptıktan sonra, her ne şekilde olur- I 
sa olsun, harp okulunu ibit iremeyen ya da okul- I 
dan ayrılmış olan vatandaşların, bu harp oku- I 
kında gecen iki yıllılk süre içinde tamamen as- I 
(kerlik görevini yaptıklarına inandığımız için, I 
bunların askerlik vazifelerini, askerlik müikelle- I 
fiyetini yapmamalarını ve 'bunların askerlik va- I 
zifesini yapmış- telâkki edilmeleri hususunda
ki kanun teklifimiz (hazırlanmak suretiyle Mec
lise takdim edilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanının ileri sürmüş ol
duğu 'kanunla, bu telklif arasında bir irtibat 
yoktur. Esasında Ibir Ikısimı liselerde askerlik I 
dersi görmüştür. Halbuki onun da 'dışında, ü- I 
seden sonra, askerî liseden gelmemiş olan, si- I 
vil. liseden harp okullarına gelmiş olan bu öğ- I 
renciler iki sene durmadan askerlik yapmışlar- I 
dır. Askerlik tekniğini öğrenmiş, entellektüel 1 
ve fikir insanları olarak vazife yapmış olduk- I 

l an için, bunların vazifelerini askerlik vazifesi 
olarak kabul etmek esasında tabiîdir, hakları
dır. 

Bir taraftan bedel meselesi ortaya getiril
mek istenmekte, bir taraftan askere gitmek için 
sıra beklemektedirler ve kadro dışı binlerce in
sanın bulunduğu da dikkate alınırsa, bu kanun 
teklifi gündeme alındığı - takdirde, hakkaniyet 
esasına göre hem bu vatandaşlar için, hem ordu 
için, hem de tasarruf zihniyeti yönünden fay
dalı olur düşüncesini taşıyoruz. 

Bu bakımdan, bunun gündeme a-lmmasmı 
yüksek takdirlerinize arz ıediyor ve saygılar su
nuyorum. 

MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Tay
yar. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Teklif sahibi sayın arkadaşımızın da beyan 
ettiği gibi, esasen harp okullarına gelmiş bulu
nan öğrencilerin bir kısmı, söyledikleri şekilde, 
askerî liselerden, bir kısmı da dışardan imtihan
la alınmak suretiyle gelmekte idi. Çıkartmış bu
lunduğumuz 10 . 2 . 1968 tarih ve 1000 sayılı 
Kanımla, harp okullarına girmiş ve bir senecik 
kalmış olanlara şâmil olan o kanun, arkadaşları
mızın arzu ettiği iki senelik müddeti de kapsamış 
bulunduğundan tekrar bunun Yüce Meclise arz 
edilmek suretiyle böyle bir teklifin yapılmış bu
lunması Komisyonca haşiv addedilmektedir. Yi
ne Yüce Meclisinize takdim edilecektir, gereği 
yapılacaktır. Biliyorsunuz harp okulları eski
den iki sene idi, bugün üç senedir, atış okulla-
riyle beraber de dört sene olmuştur. Bir sene 
harp okulunda hizmet etmiş öğrencilere tatbik 
edilmiş bulunan kanunun, iki sene müddetle hiz
metleri geçenlere tatbiki istenmesi keyfiyeti bu
nun içinde mündemiçtir. Arz ederim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, yanlış oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Tural ve Sayın Hilmi İş
güzar tarafından verilen teklif, 27 . 10 . 1972 ta
rihinde Millî Savunma Komisyonuna havale edil
miş bulunmaktadır. 

Bir dakikanızı rica edeyim efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş* 

kan... 
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BAŞKAN" — Gereği yok, burada tartışma aç
mıyoruz efendim, izah ettiniz tamam. 

Sayın Komisyon Başkanı araya bayram ta
tili girdiğini, önümüzdeki Cuma günü meselenin 
Komisyonda görüşüleceğini Genel Kurula arz 
etmiş bulunmaktadır. 27 . 10 . 1972 tarihinde 
Komisyona havale edilen teklifin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince görüşmesinin 1,5 ay 
içinde ikmal edilememesinin gerekçesi, Sayın 
Komisyon Başkanı tarafından ifade edilmiş bu
lunmaktadır. 

Komisyonda görüşme yapılmaksızın gündeme 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

14. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı
nın, Cezmi Kıyaklının özel affına dair kanun ta
sarısının, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
gündeme alınmasına dair tezkeresi (1/698, 
3/1000) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu Baş
kanı Sayın Selâhattin Acar'ın, özel af teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
ması hususunda bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz Genel Kurulu, ruhsatsız si

lâh taşıma sucundan bir yıl süre ile hapis ve 500 
lira ağır para cezasına çarptırılan Cezmi Kıyak-
lı'nın bu suçunun kendisinin orman idaresi bek
çisi olup silâh taşımaya vazifesi icabı mezun bu
lunduğundan affına ve bilâsebep silâh atmasın
dan dolayı aldığı cezasının ise af dışı bırakılma
sını kararlaştırmıştır. 

Karar gereği tanzim olunan kanun tasarısı ve 
gerekçesi Başkanlığınıza 20 . 7 . 1972 gün, 
6652/7518 sayılı yazılarımızla sunulmuştur. 

Başkanlığınızca Adalet Komisyonuna sevk 
olunan tasarımız, bugüne kadar ele alınıp müs
pet veya menfî bir sonuca bağlanmamış bulun
maktadır. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Adalet 
Komisyonunun 1,5 ay süre içinde tasarımızı bir 
sonuca bağlaması gerekmektedir. Bu süre dol
muş olduğundan tasarımızın Millet Meclisi gün

demine ivedilikle alınmasını tasarı sahibi olarak 
istediğimizi saygılarımla arz ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Ordu Senatörü 
Salâhattin Acar 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Adalet Komisyonu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Orman Bakım Memuru Cezmi Kıyaklı'nın si
lâh atmak ve ruhsatsız silâh taşımaktan dolayı-
bir yıl hapis, 500 lira ağır para cezasına dair 
hükmü kesinleşmiş ve bu hükmün özel afla orta
dan kaldırılmasına dair vermiş olduğu dilekçe 
üzerine, Dilekçe Karma Komisyonu usul gere
ğince bir af teklifi hazırlayarak Komisyonumu
za göndermiştir. Komisyonumuza gelmiş olan 
bu teklif, malûmuâliniz komisyonların teşekkül 
tarzı sebebiyle biraz gecikti ve bundan sonra da 
Adalet Komisyonuna daha önemli işler gelmiş 
olması itibariyle Cezmi Kıyaklı'ya ait özel af 
kanun teklifi, diğer özel af kanun teklifleri gibi 
sıraya alındı; tahmin ediyorum ki önümüzdeki 
günlerde bunun affı Komisyonumuzca karar al
tına alınacaktır. 

Bu nedenlerle teklifin Komisyonda görüşül-
meksizin Genel Kurulda kanunlaşması için bura
ya indirilmesine vâki olan talebin reddedilerek 
bir hafta daha beklenmesini saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına Sayın 
Mehmet Atagün teklifin Komisyondaki durumu
nu izah ettiler. İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince 45 günde komisyonda sonuçlandırılmayan 
konunun, ıgünJdeme almmateı Bajm. ıSalâhattin 
Acar tarafından istenmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

15. — Komisyon çalışmalarının daha geniş 
bir zaman içinde yapılabilmesini teminen Genel 
Kurulun sabah çalışmalarının kaldırılmasına da
ir grup başkan vekili erinin önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo-
rumı., 
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Sayın Başkanlığa 
Komisyon çalışmalarının daha geniş bir za

man içinde yapılabilmesi için Meclis Genel Ku
rulunun sabahleyin 10,00 - 13,00 arasındaki 
toplantıların 24 Ocak 1973 Çarşamba güııüıiden 
itibaren kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C, H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Uşa'k Sivas 
Orhan DengizJ x\hmet Durakoğlu 

ıD. P. Grup C. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Sakarya İstanbul 
M. Vedat önsal Sezai Orkunt 

M. G. P. Grup Başkanvekili 
Konya 

Vefa Tanır 

BAŞKAN — Saat 10,00'dan saat 19,30'a ka
dar devam eden birleşimlerin süresi içinde ihti
sas komisyonlarının çalışamaması gerekçesi 
öne sürülerek grup başkanvekilleri tarafından, 
saat 10,00'dan 13,00'e kadar yapılmakta olan 
sabah oturumlarının yarından itibaren yapıl
maması hususu önerilmektedir. Bu hususu oyla
rınıza arz «diyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzük, Orman Kanunu ve Madencilik Re
form tasarısı henüz alındıkları komisyonlarca 
Başkanlığımıza tevdi edilmemiş bulunmakta
dır.. Onun için bunların görüşmesini yapamıyo-
ruzi 

IV. , GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve tçişleri, Adalet, Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672 've 672'ye 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Eski eserler kanunu tasarısının 
müzakeresine başlıyoruz. 

İlgili komisyon!. Burada. 
Hükümeti temsilen Başbakanlık Kültür Müs-t 

teşarı Sayın Mehmet Önder burada. 
BAŞKAN — 1 nci maddeden 22 nci madde

ye kadar müzakerelerin- devam etmiş olduğu ve 
22 nci ma'ddenin müzakeresinde kalındığı anla
şılmaktadır. 

Ancak, bu arada madde 1, madde 9, madde 
12, madde 13, madde 16 komisyonca geri alın
mış bulunmaktadır. Komisyon, geri almış oldu
ğu maddelerle birlikte müzakere'si yapılmamış' 
bulunan 2,2, 48, 49, 50 51 ye 52 nci maddelerde 
de, müzakeresi yapılmamış bulunan ve geri alm-

(1) 672 S. Sayılı basmayazı 9 . 10 . 1972 
tarihli 143 ncü Birleşim, 672'ye 1 nci ek S. Sayı
lı basmayazı bu birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

mış bulunan tüm bu maddelerde de, tadilât yap
mış ve 672'ye 1 ,nci »ek olarak tabettirip sayın 
milletvekillerine dağıtılmış bulunmaktadır. 

Simidi, bu tadille ilgili ek raporun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını kabul edenler„. Okunmamasını ka
bul edenler... Okunlma'ması hususu Genel Kurul
ca kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun önergelerle beraber aldığı ve 
yeniden tedvin ettiği 672'ye 1 nci ekten 1 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Eslkü eiseırler1 kammıl tasarıisa : 
1. Genel hükümleri : 
Madde 1. — Tarihten önceki devirlerle ta

rihî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güzel sa
natlara ilişkin olan ve korunmaları ile saklan
malarında kamu yararı bulunan, yer üstünde, 
yer ve su altında mevcut b'ütün yapılar, taşınır 
ve taşınmaz mallar ile her türlü belgeye eski 
eser denir. 

Bunlar tarihî mağaralar ve kaya sığmakla
rı, yazılı ve kabartmalı kayalar, hüyükler, tü-
mülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller, 
surlar, kale ve burçlar, her çeşit mimarî anıt
lar, tiyatrolar, hipodrumlar, stadyumlar, anfite-
aı'tiler, agoralar, kütüpraneler, her çeşit resmi 
ve özel yapılar, tarihî yol kalıntıları, köprüler, 
mesafe taşları (mil taşları), dikili taşlar, su
naklar, tersaneler, rıhtımlar, su yolları, sarnıç-
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lar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, yalılar, 
camiler, mescitler, namazgahlar, her çeşit hay
rat, çeşme, sebil, imaret, darphane, şifahane, 
muva'kkİthane, medrese, tekke ve zaviyeler, me
zarlıklar, nazireler, lâhi'tlcr, sandukalar, setçi
ler, kümlbetler, hanlar, hamamlar, sinogoklar, 
bazilikalar, kiliseler, manastırlar ve bunların 
birkaçından oluşan bina topluiu'kları yani kül
liyeler ve siteler ile diğer taşınmazlarla bun-> 
.hıra ait parçalara taşınmaz eser denir. 

Her çeşit hayvan ve bitki fosüileri, öntarih-
ten kalına insan iskeletleri, çakmaktaşı (Silaks), 
volkan camı (Opsidiyen), 'kemik ve madenî her 
çeşit aletler, çini, seramik ve kap kaçaklar, 
heykeller, figürinler, tabletler, kesici, 'koruyucu. 
veya vurucu silâhlar, putlar (İkonlar). cam. 
eşya, süs eşyası (Hüliyyat), yüzük taşları, küpe
ler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve ben
zerleri, maskeler, taçlar (Diademler), deri, bez, 
papürüs, parşömen, moda üzerine yazılı veya 
tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler*, dam
galı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipti 
'kitaplar, minyatürler, sanat değerini haiz gra-ı 
vür, yağlı boya, suluboya tablolar, ınııhallefat 
(Religneler), nişanlar, madalyalar, toprak, cam, 
ağaç, kumaş ve benzerleri taşınır eşyalara da 
taşımı" eski eser denir. 

Eski anıt ve duvar kalıntıları, genellikle ne 
cinsten olursa olsun eski eşya ve anıtlar par
çaları da taşınmaz dağınık tuğlaları, taş cam 
ve ağaç kırıkları, çinilerle topraktan yapılmış 
eşya parçaları da eski eser sayılırlar. 

a) Önemli tarihî olaylara sahne olan veya 
arkeoloji, tarih, sanat bakımından bir önemi 
ve özelliği bulunan korunması ve değerlendiril-
nresi gerekli her çeşit taşınmaz mimarî eserler 
ve anısal heykelcilik 'eserlerine (Anıt), 

b) Mimarileri, üniteleri ve çevrelere katkı
ları bakımından koruıimlaiarı ve değerlendiril
meleri gerekli görülen ayrı veya bir arada olan 
yapı gruplarına (Külliye), 

c) Homojen oluşları ve bilhassa tarihî, ar
tistik, estetik, bilimsel, ekolojik, etrografik, 
ebedî veya efsanevî önemleri bakımından ko
runmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabi
atın veya tabiatla insanların .müşterek eseri 
olan topografi'k bölgelere (Öit), 

d) Önemli tarihî olayların geçtiği için ko
runmaları gerekli yed er (Tarihî Sit), 

c) Antik bir yerleşmenin veya eski bir me
deniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya 
su altındaki bilinen veya meydana çıkarılan 
yerlere (Arkeolojik Sit) veya (Tarihî şehir ha
rabesi) veya (ören yeri), 

f) .Korunması gerekli tabiat güzellik ve 
gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların mey
dana getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç 
ve koruluklara (Tabiî Sit) veya (Ta'biî Anıt) 
denir ve bunlar tümü ile korunur. 

BAŞKAN" — Önergelerle birlikte madde ge
ri alınmış idi, komisyonca. Bu ara'da Sayın Bur-
hanettin Asutay'm bir önergesi, Sayın Zekeriya. 
Kürşat'm bir önergesi vardı. Bunlar da zanne
diyorum ki okunmuş idi. .Sayın Eroğan da teş
rif ettiler. Önergeniz okunma'ksızm komisyona 
iade olunmuş idi. Yeni redaksiyon muvacehe
sinde Sayın Asutay, önergesinin işleme konul
masını arzu buyuruyor mu?.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşat?.. 
ZEKERİ YA KÜRŞAT (31 araş) -—Evet. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy'un yeni 
önergesi var. Yeni önergeniz var öyle mi efen
dim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet. 
BAŞKAN — Müzakere bitmiş, madde üze

rinde. Yalnız ta.krirleri nıııameieye koyuyoruz. 
Efendim' şimdi evvelâ okunmayan önergele

ri bir daha okutayım. 
ıSaym Nuri Eroğan.'in, Sayın Reşit Ülker'in, 

Sayın İlhan Ersoy'un önergeleri okunmamış
tır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Eski Eserler tasarısının birinci maddesinde 

«yalılar» sözcüğ'ün'den sonra «evler ve benzer
leri» ibaresinin eklenmjesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülkeı' 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıda 1 nci genel hükümler başlığını ta

şıyan ve onu takiben gelen madde l'in aşağıda
ki şekilde bölünmek suretiyle tertiplenmesini 
arz ve teklif ederim. 

1. Geneli hükümler : 
a) Tarif ; (Genel olarak) 
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Tarihten önceki tarihî devirlerin bilime, kül
türe, dine ve güzel sanatlara ilişkin ve korunma
ları ile saklanmalarında kamu yararı bulunan, 
yer üstünde, yer ve su altında mevcut bütün ta
şınmaz, taşınır eşya ve yapılar ile her türlü bel
gelere eski eser denir. 

a) Taşınır 'eski eserler : (Tasarının 1 ııei 
maddesinin dördüncü satırından başlamak üze
re birinci fıkranın sonuna kadar) 

b) Taşınmaz eski eserler : (Tasarının 1 ııei 
maddesinin ikinci fıkrasının başından bu mad
denin sonuna kadar olan kısım) 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Yükseik Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 ııei 
maddesi bâzı tabı hataları ile ve cümleler dü
şük olarak basılmıştır. 

İlişikte sunduğum şekilde düzeltilmesini ve 
maddenin bu düzeltilmiş şekliyle kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

I. Genel hükümler : 
Madde 1. — Tarihten önceki devirlerle ta

rihî devirlere ait olup, bilim, kültür, din veya 
güzel sanatlarla ilgili bulunan, yer üstünde, 
yer altında veya su içindeki bütün yapılara, 
taşınır ve taşınmaz mallare ve aynı nitelikteki 
her türlü belgeye eski eser denir. 

Bunlardan : 
Tarihî mağaralar, kaya sığmakları, yazılı 

ve kabartmalı kayalar, hüyükler, tümülüsler, 
ören yerleri, akrapol ve nekropollar, surlar, 
kale ve burçlar, her türlü mimarî anıtlar, ti
yatrolar, hipodromlar, stadyumlar, anfiteatrlar, 
agoralar, kütüphaneler, her türlü resmî veya 
özel yapılar, tarihî yol kalıntıları, köprüler, 
mesafe taşları, dikili taşlar, sunaklar, tersane
ler, rıhtımlar, su yolları, sarnıçlar, kuyular, ta
rihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mescit
ler, namazgahlar, her türlü, hayrat, çeşme, se
bil, imarethane, darphane, şifahane, muvakkit-
hane, simkeşhane, medrese, tekke ve zaviyeler, 
mezarlıklar, türbeler, hazireler, lâhitler, sandu
kalar, steller, kümbetler, hanlar, hamamlar, si-
nogöklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar. ve 
benzerleriyle bunların bir kaçından meydana 
gelen bina toplulukları, külliyeler, sitler, diğer 

taşınmaz mallarla, bunlara ait parçalar, eski 
anıt ve duvar kalıntıları, taşınmaz halde dağı
nık tuğla ve sair yapıl malzemesi artıkları ta
şınmaz eski eserleri, 

Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, tarihten 
önceki devirlerden kalma insan iskeletleri, çak
mak taşları (Sleks), volkan camları (opsidien), 
kemik veya madenî her türlü âletler, çini, sera
mik, benzeri kap ve kaçaklar, heykeller, figü-
rinler, tabletler, kesici, koruyucu veya vurucu 
silâhlar, putlar (Ikon), cam eşyaları, süs eşya
ları (dmlliyet), yüzük taşları, küpeler, iğneler, 
askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, mas
keler, taçlar (diademler), deri bez, papirüs, 
parşömen veya maden üz.erine yazılı veya tas
virli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı 
veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli ki
taplar, minyatürler, sanat değerini haiz gra
vür, yağlı veya suluboya tablolar, muhallefat 
(religue'ler), nişanlar, madalyalar, çini toprak, 
cam, ağaç kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve 
bunların parçaları taşınır eski eserleri teşkil 
ederler. 

Eski eserlerden : 
Önemli tarihî olaylara sahne olan veya ar

keoloji, tarih, sanat bakımından bir önemi ve 
özelliği bulunan, korunması ve değerlendiril
mesi gerekli her türlü taşınmaz mimarî eserle
re ve aynı nitelikteki heykellere Anıt, 

Mimarileri, üniteleri ve çevrelere katkıları 
bakımından korunmaları ve değerlendirilmele
ri gerekli görülen ayrı veya bir arada, olan 
yapı gruplarına Külliye, 

Homojen oluşları ve özellikleri tarihî, este
tik, artistik, bilimsel, ekolojik, etnografik, ede
bî veya efsanevî önemleri bakımından korun
maları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın 
veya tabiatla insanların müşterek eseri olan 
topografik bölgelere ıSit, 

önemli tarihî olayların geçtiği, bu sebeple 
korunması gerekli görülen yerlere Tarihî Sit, 

Antik bir yerleşmenin veya eski bir me
deniyetin kalıntılarının bulunduğu yer su al
tında bilinen veya meydana çıkarılan yerlere 
Arkeolojik Sit (Tarihî şehir kalıntısı) veya 
ören yeri, 

Korunması gerekli tabiat güzellik ve garip-
likleriyle tabiî ve jeolojik olayların meydana 
getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç .ve 
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koruluklara Tabiî ,Sit (Tabiî anıt) denir, bun
ların tümüyle değerlendirilereik korunması esas
tır. 

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş' bulunan, 
komisyonun geri almasından önce kendilerine 
tevdi edilmiş veya edilmemiş bütün önergeler 
Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi, komisyona iade edilmiş bulunan öner
gelerin sayın sahipleri de önergelerinin işleme 
konmasını arzu ettikleri cihetle ayrı ayrı okutup 
komisyona soracağım, komisyon katılmadığı 
takdirde önerge sahiplerine söz vermek suretiy
le meseleyi halledeceğim. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz bir noktaya işa
ret edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asutay. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Ko
misyonun 1 nci maddedeki tabı hatalarını dü
zelttiğine dair biraz evvel okunmuş bulunan 
önergesinde ikinci paragrafın başındaki «bun
lar;» kelimesinin «(bunlardan» ifadesini almak 
suretiyle aşağıda tadadedilem hususları kapsı
yor ve iki nokta üst üste konmuş ise, ben öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tabedip size tevdi ettiğimiz 
metinde «bunlar» kelimesi vardır, «bunlardan» 
kelimesi ise Sayın İlhan Ersoy'un önergesinde-
dir. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Ersoy'un önergesinde «'bunlardan» dendiği 
için bu önerge kabul edilirse benim önergemin 
bir kıymeti kalmıyor. O bakımdan ben önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, 
Sayın Asutay haklıdırlar. Bu bir tahı hatası
dır ; komisyonun kabul ettiği metinde böyle de
ğildir. Aslında «bunlardan» şeklinde olması 
icabediyor. 

Bu arada Sayın İlhan Ersoy'un önergesinin 
de komisyona verilmesini rica ediyorum, asıl 
metinle karşılaştırmak üzere. Büyükçe bir mad
de olduğu için 1 - 2 dakikalık bir tetkikimiz 
olacaktır. 

BAŞKAN — Hangi metni istiyorsunuz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Şimdi okunan 
Sayın İlhan Ersoy'un önergesini asıl metinle 
karşılaştırmak istiyoruz. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi size veriyorum. 
9 ncu maddeye geçiyoruz. Komisyonun ye

ni tedvin ettiği metni okutuyorum. 
Madde 9. — Sekizinci maddeye göre tecsil 

edilen taşınmaz eski eserleri koruma sahaları
nın tâyini ve bu sahalar içinde inşaat ve tesi
sat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar 
alma yetkisi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kuruluna aittir. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı'nm bir 
önergesi okunmuş, Genel Kurulca kabul edil
mişti, komisyon filhal katılmadığını ifade et
miş bulunuyorlardı. Yeni getirdikleri metin
den de, eski metinde ısrar ettikleri anlaşılmak 
suretiyle Sayın Kabadayı'nın önergesine katıl
madıkları mahiyeti ortaya çıkmaktadır. Bu se
beple Sayın İhsan Kabadayı'nın takririni tek
rar okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Eserler kanun tasarısının 9 ncu mad

desinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilme
sini teklif ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Madde '9. — 8 nci maddeye göre tescil edi
len taşınmazların koruma sahalarının tayini ve 
sahalar içinde tesisat yapılıp yapılamayacağına 

^dair karar verme yetkisi Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâa
sına istinaden Millî Eğitim Bakanlığına ait
tir. 

BAŞKAN — Komisyon, getirmiş olduğu 
metinde de görüldüğü üzere daha evvelce Sa
yın ihsan Kabadayı'nın Genel Kurulca dikka
te alınması kaydıyle kabul edilmiş bulunan 
önergesine katılmamıştır. Bu sebeple Sayın Ka
badayı'nın önergesini tekrar oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, 
1 nci satırdaki «Eski eserleri» ibaresi «Eski 
eserlerin» olarak düzeltilecektir efendim, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, beyan • ettiğiniz 
şekilde değiştirilmiştir. 9 ncu maddeyi oyla-
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rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca geri alman 1 nci madde gelmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Asutay, Sayın İlhan Ersoy'uıı önerge
sine katıldıklarım beyan ettiler efendim. 

Sayın Ülker'in önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril-
raesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 1. — Tarihî, arkeolojik veya sanat 
değeri olup eski devirlerden bize intikal eden 
ya da ileride böyle değerleri taşıyacağı kesin 
ve mutlak olan ve sayıca sınırlı mallar eski 
eser sayılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon v e Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın Hü
kümet takrire katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Reşit Ülker'in ikinci önergesini oku
tuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan takrire 
komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

;Saym Nuri Eroğan'm önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
sayın komisyon ve sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Önergemi 
izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Eski Anaya

samız, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir tef
sir yetkisi tanımıştı. Bununla, muğlâk, anlaşıl
maz şekilde çıkmış olan kanunlar hakkında, 
kanun yapıcının hakiki fikrinin ne olduğu hu
susu tekrar kendisine sorulmak istenmişti. Yeni 
Anayasamız ise, böyle bir hak tanımamıştır. 

Binaenaleyh, yapılacak olan kanunlarda da
ha çok titiz davranmamız lâzımdır. Kanunları 
yapanlar kadar, tatbik edenlerin de güçlükleri 
olduğunda şüphe yok. Tatbik edicilerin, bilhas
sa hukukçu olmamaları dikkate alınınca, yapı
lacak olan kanunların anlaşılır, en az orta sevi
yede bir vatandaş tarafından anlaşılır şekilde ol
ması lâzım gelir. Bir metnin anlaşılması da ter
tibiyle, alâkalıdır. 

Kanunun 1 nci maddesi bir hayli tâbir, keli
me, ifade, mâna taşımakta ve fakat bunları top
lu bir halde düşündüğümüzde başmdakileri so
nuna geldiğimiz zaman unutacak şekilde tedvin 
edilmiş bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz tek
lifte bir ayırma yapmış, bu suretle maddeyi da
ha anlaşılır şekle sokmuş bulunuyoruz. Ümide-
diyorum ki, tatbikatçıları müşkülâttan kurtara
cak olan bu teklifimiz Umumî Heyetçe kabul 
edilecektir. 

Teklifin kabul edilmesini arz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan'm önergesine sa
yın Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını be
yan etmişlerdir, önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Kürşad, Sayın İlhan Ersoy tarafın
dan verilmiş bulunan önergede zatıâlinizin te
mas ettiği kelime hataları aynen düzeltilmek 
isteniyor zannediyorum. Zatıâliniz de aynı ka-
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naatteyseniz ve önergeye katılırsanız birlikte 
muameleye koyacağım efendim. 

M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkanım, benim önergem her ne kadar aynı 
mahiyette görünüyorsa da bâzı değişiklikler 
var. Bu bakımdan önergemde ısrar ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Şu halde, müsaade buyurursa
nız evvelâ Sayın İlhan Ersoy'un önergesini oku
tup Komisyona soralım, en sonunda sizin bahset
tiğiniz kelimeleri tashih etmişse o takdirde onu 
redakte edelim. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, Sa
yın İlhan Ersoy'un okunan önergesi, Komis
yonumuzca kabul edilen 1 nci maddenin metni
ne tamamen uygundur. Matbaada tabı yanlış
lıkları yapılmıştır. Sayın İlhan Ersoy'un öner
gesinde bütün yanlışlıklara işaret edilmiş ve 
düzeltilmiş, derli toplu bir şekilde takdim edil
miş bulunmaktadır. Yalnız, ikinci sayfanın 14 
ncü satırında «Moda üzerinde» tâbiri geçmekte
dir. Metinde «Moda üzerinde yazılı veya tasvirli 
belgeler» diyor. Bunda da bir tabı yanlışlığı 
var, «Maden üzerinde yazılı veya tasvirli belge
ler» olacak. Bunu bu şekilde düzeltmek sure
tiyle Sayın İlhan Ersoy'un önergesine aynen ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — ilhan beyin Önergesinde yazılı 
olan kısmm tashihini istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Evet, «Moda» keli
mesi «Maden» olacak. 

BAŞKAN — Siz de yanlış mı yazdınız Sayın 
Ersoy?.. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet efen
dim, «Maden» olacak. 

BAŞKAN — «Moda» kelimesi «Maden» ola
rak tashih edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Evet, bu suretle tabı 
hataları da giderilmiş oluyor. Maddemize uy
gundur, Komisyonca kabul edilen metne uygun
dur. Aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın İlhan Ersoy' 
un önergesinde, maddede tedvin edilmiş bulu-
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nan maddî tabı hatalarının tamamının gideril
mekte olduğunu ve Komisyonun hazırladığı 
metne tamamıyle uygun bulunan bu önergenin 
tabı hatalarını ve bâzı anlamları değiştirmesi 
hasabıyle aynen katıldıklarını beyan ediyorlar. 
Hükümet de katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Zckeriya Kürşad, söz istemiştiniz. Bu 
kabulden sonra acaba deminki sorduğum soru
ya mı cevap vereceksiniz?.. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz kürsüden izah ede
yim. 

BAŞKAN — Hayır, oraya kadar gelmedik 
daha. Sıramız gelmedi. Sayın İlhan Ersoy'un 
önergesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Komis
yon ve Hükümet filhâl katılıyor... 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Müsaade 
ederseniz Komisyona soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi takrirleri oyluyoruz be
yefendi, bu iş bitiyor. Şimdi Sayın Oğuz da 
söz istiyorlar. Yani zannetmesinlerki söz vermi
yorum. Takrirler oylanırken söz verilmez. Mad
denin müzakeresi bitmiştir, takrirleri oyluyo
ruz. Eğer Komisyon katılmazsa takrir sahibi
nin kısaca izah etme hakkı var. O da size ait 
bir şey. 

Sayın Zckeriya Kürşad'm takririnin yalnız 
tadil kısmını okutuyorum, gerekçe kısmını 
değil. 

Madde 1. — Tarihten önceki devirlerle ta
rihî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güzel 
sanatlara ilişkin olan ve korunmaları ile saklan
malarında kamu yararı bulunan, yer üstünde, 
yer ve su altında mevcut ve insan eli tarafın
dan yapılmış bütün taşınmaz, taşınır eşya ve 
yapılar ile her türlü belgelere eski eser denir. 
Bunlar tarihî mağaralar ve kaya sığnakları, ya
zılı ve kabartmalı kayalar, höyükler, tümülüs-
ler, ören yerleri, akropol ve nekropollar, surlar, 
kale ve burçlar her çeşit mimarî anıtlar, tiyatro
lar, hipodromlar, stadyomlar, anfiteatrolar, ago
ralar, kütüphaneler gibi her çeşit resmî ve özel 
yapılar, tarihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe 
taşları (mil taşları), dikili taşlar, sunaklar, ter
saneler, rıhtımlar, su yolları, sarnıçlar, kuyular, 
tarihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mescit
ler, namazgahlar, her çeşit hayrat, çeşme sebil, 
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imaret, darphane, şifahane, muvakkithane, med
rese, .tekke ve vaziyeler, mezarlıklar, nazireler, 
]ahitler, sandukalar, steller, kümbetler, haular, 
hamamlar, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, ma
nastırlar ve bunların bir kaçından oluşan bina 
toplulukları yani külliyeler ve sit 1 er ile diğer 
taşınmazlarla bunlara ait parçalara taşınmaz 
eski eser, her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, 
öntarihten kalma insan iskeletleri, çakmak taşı 
(sileks), volkan camı (obsidien), kemik ve ma
denî her çeşit aletler, çini, seramik ve kapka-
eaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, 
vurucu veya koruyucu silâhlar, putlar (ikonlar), 
cam eşya. süs eşyası (külliyat), yüzük taşla
rı, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik 
ve benzerleri, maskeler, taçlar (diademler), de
ri, bez papirüs, parşömen, maden üzerine yazılı 
veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, 
damgalar veya yazılı levhalar, yazma veya tez-
hipli kitaplar, minyatürler, sanat değerini haiz 
gravür, yağlı boya, sulu boya tablolar, muhalle-
fat (relique'ler), nişanlar, madalyalar, toprak, 
cam, ağaç kemik ve fildişi sedef ve benzeri mad
delerden yapılmış her çeşit eşya ile halı, kilim, 
kumaş ve benzerleri taşınır eski eserlerdir. Eski 
anıt ve duvar kalıntıları, genellikle ne cinsten 
olursa olsun eski eşya ve anıtlar parçaları dax 

taşınmaz dağınık tuğlaları, taş, cam ve ağaç kı
rıkları çinilerle topraktan yapılmış eşya parça
ları eski eser sayılırlar. 

a) Önemli tarihî olaylara sahne olan veya 
arkeoloji, tarihî, sanat bakımından bir önemi ve 
özelliği bulunan korunması ve değerlendirilme
si gerekli her çeşit taşınmaz mimarlık eserleri 
ve anıtsal heykelcilik eserlerine (Anıt), 

b) Mimarileri, üniteleri ve çevrelerine kat
kıları bakımından korunmalara ve değerlendiril
meleri gerekli görülen ayrı veya bir arada olan 
yapı gruplarına (külliye), 

c) Homojen oluşları ve bilhassa tarihî, ar
tistik, estetik, bilimsel, ekolojik, etnografik, 
edebî veya efsanevî önemleri bakımından korun
maları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın 
veya tabiatla insanların müşterek eseri olan to-
pografik bölgeler (Sit), 

d) önemli tarihî olayların geçtiği için ko
runmaları gerekli yerlere (tarihî sit), 

e) Antik bir yerleşmenin veya eski bir me
deniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su 

altındaki bilinen veya meydana çıkarılan yerle
re (arkeolojik sit) veya (tarihî şehir harabesi) 
veya (ören yeri), 

f) Korunması gerekli tabiat güzellik ve ga
riplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meyda
na getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve 
koruluklara (tabiî sit) veya (tabiî anıt) denir 
ve bunlar tümü ile korunur. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan; Sa
yın Zekeriya Kürşad'ın okunan önergesi yeni 
birşey getirmemektedir. Tarihî eserler, mahiyet
leri itibariyle 1 nci maddede gayet etraflı ve 
açık bir şekilde tayin ve tarif edilmiştir. Bunun 
dışında bir redaksiyona ihtiyaç yoktur. Teker
rürü getiren yeni bir metin ile de karşı karşıya 
kalıyoruz. Birçok kelimeler, gereksiz olarak tek-
raren önergede yer almaktadır. Bizim komis
yonca kabul edilen madde ve Sayın İlhan Er-
soy'uıı redaksiyon hatalarını getiren önergeleri
nin kabulü karşısında yapılacak hiçbir şey kal
mamıştır. En mükemmel şekil üzerinde karar 
kılınmıştır. Önergeye katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Evet. Komisyon Sayın İlhan 
Ersoy'un önergesine katıldıklarını ve bu suret
le maddenin tam ve mükemmel bir şekle ifrağ 
edildiğini ve bu suretle katılamadıklarını ifade 
ettiler. 

Sayın Kürşad, kısaca önergenizi izah etmek 
için buyurunuz. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Evvelâ Komisyon Başkanının şimdi yaptığı 
açıklamayı biraz da hayretle dinledim. Çünkü 
verdiğim önergeyi, «gereksiz birtakım kelime
lerle ilâvelerle, şişirilmiş» gibi tavsif etmek iste
di. Ben gereksiz bir kelime ilâve ederek, öner
ge verdiğimi sanmıyorum, öyle tahmin ediyo
rum ki; Sayın Komisyon Başkanı bu önergeyi 
okumamıştır, okumuş ise de yeterince anlama
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada eski eser ta
rifi vardır. Lütfen tekrar hep beraber dikkat 
edelim. 

BAŞKAN — önergenizi izah edeceksiniz Sa
yın Kürşad. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
Evet Sayın Başkan. 
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«Eski eser» neye denilir? Şimdi burada, 
«Yeraltında ve yerüstünde bulunan bütün her-
şey eski eserdir» deniliyor. Acaba böyle mi ol
malıdır? Meselâ, yeraltında veya' denizin dibin
de tabiatın yaptığı acayip durumda birşey bul
dunuz ve bu da bir insan eliyle yapılmamıştır. 
Acaba bu, eski bir eser midir? Şimdi ben oraya 
ilâve etmişim: «Yeraltında, su altında mevcut 
ve insan eli tarafından yapılmış» diyorum. Bu, 
eski eserin tarifi için lüzumsuz bir ilâve midir? 
Her gördüğümüz kaya parçasına biz «eski eser» 
mi diyeceğiz? 

İkinci bir durum şudur : 
Yine gerekçemde belirtmişimdir : Kütüpha

neler, agoralar, anfiteatrlar, akrapol ve benzeri 
gibi şeyler için tadadî olarak tek tek sayılmış. 
Buna, ilerdeki birtakıma ksamaları, çelişkileri 
önlemek için bir «gibi» kelimesini eklemiş bu
lunuyoruz. Metindeki eğer... 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, tahmin ediyo
rum ki, Sayın İlhan Ersoy'un kabul edilen öner
gesiyle o kısıtlı hava giderildi. «Benzeri» tâbi
ri var. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — Yok 
efendim, hayır. 

Sayın Başkan, bu «benzeri» kelimesi... 
BAŞKAN — Bu «benzeri» kelimesi, «gibi» 

yi anlamına alıyor. 

M. ZEKERÎYA KÜRŞAD (Devamla) — Şim
di «benzeri», en aşağıdaki diğer bir grubu kap
samaktadır. Halbuki, yukardaki anfiteatrları, 
agoraları kapsamak için bir genel kelime yok
tur, tadadî olarak saymıştır. Aşağıda hiçbirini 
saymaması, «hepsinin benzeri» deyip çıkması 
lâzım gelirdi. Bence, bu bir sakınca yaratır. Yü
ce Heyetin önergeme iltifat buyurmasını dili
yorum. 

Saygılar sunarım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok.. iSöz yok artık. Biliyorsu
nuz ki, önergeye katılma hususu Hükümetten 
ve Komisyondan sorulur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EıSAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Bir açıklama yapa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Hiç açıklama yok. Kısaca izah 
edilir. Sonra, önergenin dikkate alınıp alınmjani'a-
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ismi oylarız. Önergeye iSaym Hükümet ve sayın 
Komisyon katılmıyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Maildin) — iSayın Başkan, ye
rimden izah edeyim efendim. 

BAŞKAN <— ıSaym önerge sahibi /kısaca 
izah ettiler. Dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz 'ediyorum. Dikkate alınması 
hususunu kabul edenler... Kaıbul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bu arada 'Sayın Orhan Oğuz'un bir ikazı 
oldu: «Anfiteatr» şeddinde, o şekliyle okunmuş
tur, taibı hatasıdır, düzelmiştir. 1 nci madde
yi tâdil şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
ıbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 12. — Kamu tüzel kişilerinin 'mülki
yetinde veya daimî intifamda bulunan taşın
maz eski eserlerden kaleler, şehir harabeleri ve 
her türlü tarihî harabelerle (bunlara ait tefer
ruat, tarihî ve tabiî anıtlar ve 'bunların toplu 
olarak bulunduğu alanlardan Hazine* adına ka
yıtlı Ibulunmayanları, karşılığında ibedel öden
meksizin Hazine adına tescil ve Millî Eğitim 
Bakanlığının idaresine devredilirler. Şu kadar 
iki, vaıkıf eserler ile belediyelere aidolanlar bu 
hükme ta'bi değildirler. 

Kale ve surları, şehir harabeleri, taşınmaz 
eski harabeler ve bu mahiyette diğer tarihî 
tabiî anıtlardan kısmen veya tamamen tüzel ve 
özel .kişilere intilkal etmiş veya imar ve ihya 
(hakkı yoluyle. kişilerin uhdesine geçmiş olurlar, 
değer bedelleri üzerinden kamulaştırılma veya 
değiştirme yoluyle Devlete intikal ettirilirler. 
Bu ika m ulaştırma ve değiştirmelerde o arazinin 
üstünde veya altında bulunan ve bulunacak 
olan eski eserlerin eski eser değerleri hesaba 
katılmaz. 

Bunlardan kaynağı va/kıf olan ve çeşitli se
beplerle ıkısmen veya tamamen tüzel ve özel 
(kişilerin eline geçmiş bulunan taşınmaa eski 
eserlerle tarihî ve tabiî anıtların kamulaştırıl
maları, ilgisi ıdolayısıyle Vakıflar Genel Müdür
lüğünce yapılır. Belediye sınırları dâhilinde (bu
lunan eslki eserlerin tarihî ve talbiî anutların 
İmar Kanunu gereğince tespit edilecek korun
ma sınırları dahilindeki taşınmazlar, değer be
delleri üzerinden belediyeler tarafından kamu-
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laştırıılmalarda bu sahalar çevresindeki eski 
eserlerin meydana çıkarılmasından doğacak 
değer farkları hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, bu maddenin Ko
misyonca geri alınmadan evvel bir önergeniz 
vardı; yeni bir önerge vermiş bulunduğunuz
dan, onu ıgeri alıyorsunuz tahmin ediyorum. 

IHAN ERiSOY (Kütahya) — Evet Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — İSayııı İlhan Ersoy eski öner
gesini geri almaktadır. Yeni önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 12 nci maddenin son 

cümlesinde yer alan «korunma» kelimesinin 
(«koruma», «taşınrımzlar» kelimesinin de «taşın
maz inalların» olaralk düzeltilmesini arz ve teklif 
©derim. 

Küıtaihya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYıBAR (Mardin) — Tabı hatasıdır, 
önergeye katılıyoruz, ıSaym Başkan. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye (katılıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz «diyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul ^edilmiştir. 

önergeye saym Komisyon filhal katılıyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Filhal katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Filhal katıldıklarını beyan edi
yorlar. 

Maddeyi tadil sekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Mülkiyeti Hazineye aidolup, 

kullanma hakkına salbip bulunan kamu tüzel
kişileri ve dernekler onarıim ve restorasyon 
gibi harcamalara katılırlar. Bu harcamalara 
ait esaslar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve 
kontrol edilir. 

Şehir plânlrınm tanziminde Millî Eğitim Ba
kanlığının ıgörüşü alınır ve bunların ilgili Ba
kanlıkça onanması sırasında bu görüş değerlen
dirilir. 

Daha önce tanzim ve tasdik edilmiş imar 
plânlarının , eski eser tarihî ve tabiî anıtlar 
bakımından değiştirilmesi gerekli görüldüğü ve 
bu hususta (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun kararı alındığı takdirde 
Millî Eğitim Bakanlığı gerekli değişiklik tek
lifinde bulunabilir. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, yeni tedvin 
karşısında önergenizi geri mi alıyorsunuz!. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet, geri 
alıyorum eefndim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, önergelerini 
geri aldılar. 

Sayın İlhan Ersoy - Hasan Tosyalı müşterek, 
Sayın İlhan Ersoy'un, münferit ve Sayın Orhan 
Oğuz'un vermiş olduğu üç yeni önerge vardır, 
bunları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Orhan Oğuz 

«Eski eserlerin bulunduğu çevrelerdeki şehir 
plânlarının tanziminde Millî Eğitim Bakanlığı
nın görüşü alınır ve bunların ilgili baaknlıkça 
onanması sırasında bu görüş değerlendirilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 13 ncü ımaddenin son fık

rasında, «daha önce tanzim ve tasdik edilmiş 
imar plânlarının» ibaresinden sonra yer alan 
«Eski eser» kelimelerinin, «Eski eserler» ola
rak düzeltilmesini ve bundan sonra bir (,) kon
masını arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
, İlhan Ersoy 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 13 ncü maddenin birinci 

fıkrasında bir tabı hatası yapılmış ve ayrıca Va
kıf eski eserler konusu metinde unutulmuştur. 
Bu itibarla ilişikte sunduğumuz değişiklik tek
lifinin' kabulüyle adı geçen maddenin, birinci 
fıkrada yapılan bu değişiklikle kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Kütahya Kastamonu 
İlhan Ersoy Hasan Tosyalı 
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M. Meclisi B : 41 

Madde 13 : 
Birinci fıkra : 
Madde 13. — Mülkiyeti Hazineye ait bulu

nan veya vakıf olan eski eserlerden kullanılma
sı kamu tüzel kişilerine veya derneklere bırakı
lanların bakım, onarım ve restorasyon işleri için 
yapılacak harcamalara, bu eserleri kullananlar 
da katılırlar. Bu harcamalara ait esaslar, vakıf 
eserler hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 
diğerlerinde ise Millî Eğitim Bakanlığınca tes
pit olunur.» 

(BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner'in öner
gesini tekrar okutup, Komisyondan soracağım 
efendim. 

Saym Başkanlığa 
13 ncü maddedeki ilk fıkraya sarahat* vere

bilmek için ilk fıkradaki (Dernekler) sözcülü
ğünden sonra (eski eserler ve anıtların) deyi
minin ilâvesini öneriyorum. Saygılar. 

îçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

madıklarını beyan buyurdular, takririn dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın İhsan Kabadayı'nm önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Eserler kanun tasarısının 13 ncü mad

desinin Hükümet tasarısındaki gibi kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma
dıklarını beyan ettiler, dikkate alınıp alıııma-
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ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Sayın Orhan Oğuz'un önergesini, tekrar oku

tuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, takririnizi izah et

mek için buyurunuz efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Maddenin ikinci fıkrası -okunulduğu zaman 

yanlış anlamıyorsam, akla şu geliyor; bütün 
şehir plânları yapılmadan önce Millî Eğitim Ba
kanlığına takdim edilecek, orada tetkik edilecek, 
oranın vizesi istihsal edildikten sonra ilgili mer
cie tevdi edilecek. Şayet yanlış anlamıyorsam 
madde bu şekilde ifade ediliyorsa şu endişemi 
belirtmek istiyorum: O zaman Millî Eğitim Ba
kanlığının, bu konuda geniş bir teşkilâta sahip 
olması ve bütün şehir plânlarını tetkik etmesi 
gerekli olurdu. Sadece tarihî eserleri bulunan 
çevrelerdeki şehirlerin plânlarını değil, Türki
ye'de ne kadar şehir plânı yapılacaksa, hepsinin 
peşinen Millî Eğit'im Bakanlığına gelmesi ica-
bedecek. Bu takdirde,,şehir plânlarının esasen 
güç yapıldığını müşahade ediyoruz. Yeniden 
formaliteyi uzatma yönünden bâzı sıkıntıların 
doğabileceği endişesiyle bu önergeyi vermiş 
oluyorum. Tarihî yerler, eski eserlerin bulun
duğu çevreler esasen Millî Eğitim Bakanlığınca 
tespit edilmiştir, liste halinde mevcuttur; çev
relerde şayet şehir plânı yapılacaksa elbette 
Millî Eğitim Bakanlığının görüşünü almaktan 
daha normal bir şey olmayacaktır. Ama, tarihî 
ve eski eserlerle hiç ilişiği olmayan bölgelerde 
kurulacak şehir plânlarının Millî Eğitim Bakan
lığına gitmesini pek gerekli göremedim; bu ba
kımdan önergemi takdim etmiş bulunuyorum. 
Şayet yanlış anlamış oluyorsam, tabiatiyle tas
hih etmem mümkün olur. 

Saygılarımı sunuyorum. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baş

kan, vuzuha kavuşturmak için Komisyona bir 
sual sorabilir miyim ? 
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BAŞKAN — Takrirlerini izah ettiler, vuzu
ha kavuştu. Oyluyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Sayın Orhan Oğuz'un 
önergesine katılmadıklarını beyan etmişlerdi. 
Sayın Oğuz, önergesini izah ettiler. Dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler .. Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filimi katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, öner
geyi kısa bir süre için Komisyona r'ica ediyorum. 
Aslında bizim kabul etmek istediğimiz madde 
Sayın Oğuz'un fikirlerini kapsıyor, zaten. 

BAŞKAN — lo ncü maddenin müzakeresini 
burada kesiyorum Ve ilgili bütün takrirleri Ko
misyona gönderiyorum, tetkik ediniz, bakınız ve 
cevabınızı bildiriniz efendim. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 16. — Eski eser olmakla beraber, 
Karayolları, Devlet Demiryolları veya Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılmakta 
olan ve kullanılmasında mahzur bulunmayan 
köprü, menfez, viyadük, sarnıç, su yolu, kanal, 
çeşme, tüne) ve benzerlerinin bakım ve onarımı 
adı geçen genel müdürlüklerce yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 19. — Eski eserlerin ve anıtların ba
kım, onarım ve restorasyon işleri 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale kanunları ile bu kanunların 
ek ve değişikliklerine bağlı kalmaksızın ehliyeti 
tespit edilenlere yaptırılabilir. 

Eski eserlerin ve anıtların bakım, onarım ve 
restorasyon işlerinde kullanılmak şartı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı veya Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce hariçten getirilmesi gereken her 
türlü makine, teknik malzeme, alât ve edevat 

bilcümle gümrük resim ve harçlarından muaf
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş iki 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddedeki «Ye

terli ehliyete sahip en az üç firma arasında pa
zarlıkla yaptırmaya» kaydının çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Yüksek Başkanlığa; 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 19 ncu 

maddesinin ilişikte sunduğumuz şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Maraş 
İlhan Ersoy' Zekeriya Kürşad 

Madde 19. — Eski eserlerin ve anıtların ba
kım, onarım ve restorasyon işleri 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale kanunları ile bu kanunların 
ek ve değişikliklerine bağlı kalınmaksızın ehli
yeti tespit edilenlere pazarlıkla yaptırılabilir. 
Bu işlerde kullanılmak şartiyle Millî Eğitim Ba
kanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
hariçten getirilmesi gereken her türlü makine, 
teknik malzeme, âlet ve edevat gümrük resmin
den muaftır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy önergesini 
geri istemektedir. Sayın Musa Doğan'ın öner
gesi zaten Komisyonca benimsenmiş ve metinde 
de yer almıştır. O sebeple Sayın Musa Do
ğan'ın, metinden çıkarılmasını öngördüğü fıkra 
linetinden çıkmış bulunmaktadır. Bu sebeple 
önergenin işleme konmasında bir fayda sağlana
maz. Mevcut olmayan bir şeyin çıkmasının öne
rilmesi mümkün değildir. 

Saym İlhan Ersoy tarafından verilen bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin son fık

rasında makine, teknik malzeme, âlet olarak yer 
alması gereken kelimeler bir tabı hatası olarak 
aralarına virgül de konmaksızın «makine tek
nik malzeme âlet» şeklinde metne geçmiştir. 
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Bu kelimelerin «makine, teknik malzeme, âlet» 
olarak düzeltilmesini ve maddenin bu düzeltme 
ile kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Tabı hatası vardır, tabı hata
ları tashih edilmiştir. 

19 ucu madde üzerinde başkaca önerge yok, 
konuşmak isteyen sayın milletvekili yok. 19 ucu 
(maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi tekrar 13 ncü maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. Sayın. Komisyon, Sayın Oğuz'un 
önergesine filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Eilhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz'un önergesine Ko
misyon filhal katılmaktadır. Oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın İlhan Ersoy'un iki önergesi var, birin
ci önerge 1 nci fıkra ile ilgili; ikinci önerge ise 
son fıkra ile ilgili. Her iki önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Kas
tamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 1 nci fık
ra ile ilgili birinci önergesi ikinci defa okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ? 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

maktadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Son fıkra ile İlgili önergeyi tekrar okutuyo

rum. ' 
(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un son 

fıkra ile ilgili önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —Hükümet? 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda vaki olan 
değişiklikleri ile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 22. — Yurt içindeki eski eserlerle 
müze ve koleksiyonlarda bulunan eserler, değiş
tirme suretiyle dahi olsa hiçbir surette yurt dı
şına çıkarılamaz. 

Ancak Türkiye'deki elçilik ve konsolosluk
lar mensupları, Türkiye'ye girerken pasaportla
rına işletmek suretiyle Türkiye'ye getirdikleri 
yabancı menşeli eski eserleri Türkiye'den çıkış
larında beraberlerinde götürebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili'? Yok. 22 nci madde ile il
gili önergeler vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eski Eserler Kanun Tasarısının 22 nci mad

desinin (a) ve (b) fıkralarının maddeden çıkar
tılmasını arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Başer, (a) ve (b) bent
leri çıkmış olmasına göre önergenizi geri alıyor 
musunuz ? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer önergesini geri alı
yorlar. Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eski Eserler Kanun Tasarısının 22 nci mad

desinin sadece 1 nci fıkrasının oylanarak «an
cak» kelimesi ile takip eden fıkranın madde 
metninden çıkartılmasını, zira gerek dış ülkele
re ve gerekse müzelerimiz dışındaki kurum, ku
ruluş, bina, opera salonları ve benzeri yerlerde 
teşhir edilen eserlerimizin üzücü, elem verici zi-
yaa uğrama ve yıpranmalarını sık sık gazeteler
den öğrenmekteyiz. Memleketimizin gafletinden 
veya kişilerimizin iyi niyet veya çıkarlarından 
dolayı yurt dışındaki eserler yürekler acısıdır. 
Bu nedenle hiç bir suretle müzeler dışında eser
lerimizin teşhirine imkân bırakılmamalı ve mev-
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cut eserlerimizle yetinmeliyiz. Maddenin bu şe
kilde oylanmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Maraş 
• Zekeriya Kürşad 

BAŞKAN — Zannediyorum ki yeni getirdi
ğiniz metinde Sayın Kürşad'ın beyan ettiği hu
susu da ele almış ve «ancak»taıı sonra olan kıs
mı çıkarmış bulunuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAK (.Mardin) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Zekeriya Kür
şad'ın takririni yeni metin teklifinde nazarı dik
kate aldığını ve metinden çıkarılmış olduğunu 
beyan ediyorlar. Başkanlıkça da hakikaten yeni 
Genel Kurula arz edilen, okunan metinde bu kıs
mın taınamıyle çıktığı görüldüğü cihetle Sayın 
Zekeriya Kürşad'ın önergesini muameleye koy
muyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Eserler Kanununun 22 nci maddesinin 

(a) ve ())) fıkralarının tasarıdan çıkarılmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Aynı mealdedir, deminki öner
ge sebebiyle arz ettiğim gerekçeden dolayı bu
nu da muameleye koymuyorum. 

Başkanlığa 
22 nci maddenin (a) fıkrasının metinden ta

mamen çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — (a) fıkrası metinden çıkmıştır, 
bu sebeple muameleye koymayacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Eski Eserler Kanun tasarısının 22 nci mad

desinin (a) fıkrasının tasarı metninden çıkarıl
masını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Metinden çıkmıştır, işleme koy
muyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski Eserler Kanun tasarısının 22 nci mad

desinin (a) fıkrasının aşağıdaki gösterilen şe
kilde değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

«a) Yurt dışında birinci fıkrada yazılı eser
lerin teşhir edileceği sergilere Devletin, kamu 
kurumu tüzelkişilerinin, resmî kurumların ve 
kamuya yarar derneklerin katılmasına Millî 
Eğitim Bakanlığının uygun mütalâası üzerine 
hazırlanacak yönetmeliğine göre Bakanlar Ku
rulu kararı ile izin verilebilir.» 

BAŞKAN — (a) fıkrası metinden çıkmıştır,, 
(a) fıkrasını değiştirecek önerge olması hase
biyle işleme koymuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Eski Eserler Kanun tasarısının 22 nci mad

desinin (b) bendindeki «Millî Eğitim Bakanlı
ğınca» ibaresinden sonra «yönetmeliğine göre 
kurulacak ihtisas komisyonlarının bu konuda 
vereceği rapor üzerine Menkul Eslki Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun olumlu görüşüne da
yanmak suretiyle Türk ve yabancı bilim kurum
larına hediye edebilir veya herhangi bir eski 
eserle değiştirilebilir.» şeklinde değiştirilmesi
ni öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — (b) bendi metinden çıkarılmış
tır, bu sebeple takriri muameleye koymuyorum. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğaıı. Siz de 
mi madde üzerinde Sayın Asutay? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bir 
sorum var madde üzerinde efendim. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde buyurun 
Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; son derece ehemmi
yetli bir madde üzerinde müzakere açılmış bu
lunmaktadır. 

Büyük kaçakçılıklara sebep olmuş, memleke
tin umumî bir derdi haline gelmiş eski eserlerin 
yurt dışına götürülmesi meselesiyle yakından 
ilgili bir madde bu. 

Burada dikkat edilmesi lâzım gelıen 2 nok
tayı arz edeceğim. «Yurt içindeki eski eserlerle 
müze vie koleksiyonlarda bulunan eserler.» de
niyor. Buradaki koleksiyon kelimesi, zannediyo
rum ki meseleyi tam, açık surette ifadeden uzak
tır. Bu koleksiyon özel koleksiyon olabilir; bu 
koleksiyon resmî koleksiyon otlabilir. Bu husus
lar açıklanmamış. Müze ve koleksiyon arka ar-
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kaya geldiğine göre, müzeler umumiyetle nes
lindir, umumiyetle değil, gerçeği ile resmîdir. 
Koleksiyonları da resmiyete bağlamak suretiy
le, hakikaten Türkiye için büyük, tarihî değer 
taşıyan eşyaların yurt dışına götürülmesi ihti
malini bu şekliyle müsamaha ile ikarşılamakta
dır madde. 

Sonra, 2 .ııci fıkranın sonunda «Türkiye'ye 
getirdikleri yabancı menşeli eski eserleri Türki
ye'den çıkışlarında beraberinde götürebilirler» 
denmektedir. Buradaki yabancı menşeli eski 
eserden murat nedir? Bu da a cılk değil. Türki
ye'den kaçırılmış, sonra bir vazifeli yabancı. 
Türkiye'ye geliyor, beraberinde bunu getiriyor. 
Bu, yabancı menşeli mi olaeaik; yoksa esas men
şei mi dikkate alınacak? Buradaki yabancı mfeli
seden murat, o ülkelerin bir eski eseri midir; 
yoksa Türkiye'nin-bir eski eseri midir? 

Çok rica ediyorum "Komisyon bu hususları 
açıklayacak: şekilde maddeyi tedvin hususunda 
biraz çaba sarf etsin. Hakikaten memlekette bü
yük gürültülere sebep oldu bu kaçakçılık mese
lesi, Türkiye'yi yerinden oynattı âdeta; basın 
yazdı, radyo söyledi, vatandaş feryat etti, ama 
bu madde tam olarak buna mâni olacak şekil
de tedvin edilmiş değildir (kanaatimce. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Asutay buyurun, sorunu

zu sorun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mad

de üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Bir usul hatası yaptık efendim, 
müzakeresi bitmişti, takrirlere geçmiştik, Sayın 
Erıoğan söz isteyince ben bir hata yaptım, hata
nın devamı olacak söz vermem. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Maddenin 
ehemmiye tiyle müsamaha,. 

BAŞKAN — Her madde ehemmiyetli zaten 
efendim. 

Buyurun sorun sorunuzu Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan şimdi 22 nci maddenin 2 nci fıkrası 
mâni olmaya çalıştığımız kaçakçılığı teşvik eder 
mahiyette. Çünkü, yabancı menşeli eski eserle
ri pasaportlarına yazdırmak suretiyle elçilik 
mensupları getirecek; kontrol edecek. Kim?.. 
Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserleri Koruma 
müessesesi değil, gümrük memuru. Yabancı 
menşeli olup olmadığı; çıkarken, evvelce getir

miş olduğu yabancı menşeli eski eser mi değil 
imi? Bunu tespit etmek mümkün değil. Bu nok
talardandır ki, bu 2 nci paragraf kaçakçılığı 
teşvik eder mahiyettedir. Bu noktalarda komis
yon ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Buyurun sayın. Koımisyoıı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; İstanbul Milletvekili Sayın 
Nuri Eroğan'm endişeleri yerinde değildir. Ko
misyonca kabul edilen 22 nci maddenin metni 
gayet açıktır. «Yurt içindeki eski eserlerle mü
ze ve koleksiyonlarda bulunan eserler». 

Koleksiyonlar resmî de olur, özel de olur, 
hepsini kapsar. Bir ayırım.yapmamışızdır. Bun
ların 2'si de maddenin içindedir ve açıktır. Mad
deyi tedvin ederken teferruta gitmek aslında 
kanun tekniği bakımından uygun bir şey değil
dir. Bu özel ve resmî koleksiyonlar maddenin 
kapsamına alınmıştır. 

Şimdi bir endişe izhar ediliyor. Yabancı 
menşeli eski eser ne deımek? Gayet açık; Ana-
dıoluda bulunmamış, bizi ilgilendirmeyen, sade
ce tarihî bakımdan önemi bulunan bir eski eser. 
Bir sefir, Romanya'dan, Bulgaristan'dan veya 
herhangi bir ecnebi memleketten Türkiye'ye ta
yin edilmiş; bulunduğu yerde bir eski eser edin
miş ve Türkiye'ye gelmiş bir elçilik mensubu. 
Onun baraberinde getirdiği 'eski esere, bunu ge
tirme dememiz müımikün değil. Beraberinde ge
tirdiği eski eseri Türkiye'yi terk ederken bera
berinde götürmesi gayet tabiî ve normal bir 
olaydır. Buna da kayıt koymuşuz maddede, pa
saportuna işlenecek; meselâ kıymetli bir vazo
dur beraberinde getirmiştir, ev eşyasıdır, bulun
duğu hanede bu eşyasını (muhafaza etmektedir, 
oraya getirecek ve giderken de pasaportlarına 
işletmek suretiyle 'getirmiş oldukları bu yaban
cı menşeli eski eseri de beraberinde götürebile
ceklerdir. 

Yalnız bir şeye müsaade etmiyor madde; 
Türkiye'de bulunan, millî hudutlarımız içinde 
bulunan eski bir eseri dışarıda satın olsa bile, 
Türkiye'ye getirip, Türkiye'den çıkarken bera
berinde götürmesi mümkün değildir. Bu, Tür
kiye'de bulunan eski esenlerin korunmasına ma
tuf ve herhangi bir hileli işleme başvurulmama 
•çaresini kapsayan bir konudur. O bakımdan ya
bancı menşeli eserler üzerinde durulmuştur. 



M. Meclisi B : 41 

İkincisi; Sayın Asutay arkadaşımızın arzu
larını yerine getirmeye imkân yoktur. Türkiye' 
ye girerken pasaporta işlenen eski eseri - pasa
porta işletmek demek, bütün vasıflarıyla pasa
porta yazılmak demektir - elbette gümrük me
muru yazacak ve çıkarken de gümrük memuru 
orada vasıfları yazılı eski eserlere bakacak ve 
ona göre de çıkışta müsaade verecektir; ama bu 
arada bir suç. işlenirse o suça da mahkemeler ba
kacaktır. Biz kanunları, mutlaka burada suç iş
lenecek, gümrük memurıları aldatılacak, kaçak 
eski eser yurda 'getirilecek, değiştirilerek götü
rülecektir esası üzerinde yapmamıza imkân yok
tur. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşıekkür ederim. Soru cevap

landırılmıştır. 
Bu esnada Bîr önerge gelmiştir okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 22 nci 

maddesinin 2 nci paragrafının linetinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — öner

gem üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenizi izah <etmek üzere 

buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Eski eserleri koruma kanun tasarısı, bugüne-

dek memleketimizin büyük değer ve kıymetle
rinin yurt dışına kaçırılmasınla mâni olmak, ki-
şiseiL menfaatları önlemek ve tarihî eserleri ve 
külliyatı muhafaza etmek maksadına dayalı bir 
kanun tasarısıdır. 

Uzun müzakereler sonunda tarihî eserleri 
koruyabilmenin nasıl mümkün olabileceği eleş
tirilmiş ve eh iyi şekilde kanunun tedvinine 
gayret sarfedilnıiştir. 

22 nci maddenin 2 nci paragrafı, bugüne ka
dar vuku bulan bütün kaçakçılıkların önderli
ğini yapabilecek bir paragraftır. 

Sayın milletvekilleri, bir vatandaş yurt dışı
na çıktığı zaman kendisine verilen döviz, pasa-
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, portuna yazılmaktadır. Eğer yurt dışına bilezik 
gibi, yüzük gibi, altın emsali olan değerli taş
lar gibi ziynet eşyası çıkarmak istiyorsa, pasa
portuna yazılmaktadır ve yurt dışına çıkarken 
yurt dışına götürdüğü her türlü değer pasapor
tunda tescil edilmektedir. 

Şimdi bu 22 nci madde, herhangi bir suret
le bir konsolosluk mensubunun yurt içine getir
diği değerlerin yurt dışına çıkarken tesciline 
lüzum hissetmemektedir. Şimdi Türkiye'den ya
bancı memleketlere göıtürülen, milyarlara ula
şan büyük tarihî değer taşıyan eserlerimiz var
dır. Meselâ yurdun muhtelif yerlerinden alın
mış, kaçırılmış; ama Doğu Almanya'da müze 
haline getirilmiş olan eski eserlerimiz vardır. 

Şimdi bir elçilik mensubu yerli menşeli olup 
olmadığı malûm olmayan, getiren kişinin lâfzı
na bağlı, bir heykel getirecek ve diyecek iki, 
«Bu yabancı ımenşelidir» Kime diyecek1? Güm-

! rük memuruna. Gümrük memuru kravattan an
lar, gümrük memuru giyim eşyasından anlar, 
gümrük memuru sigaradan anlar, gümrük me
muru yurda sokulması yasak olan eşyadan an
lar, kaçak olan, içilmesi yasak olan muhtelif 
mevaddan anlar; ama tarihî eserin yabancı men
şeli imi, bizim tarihî eserlerimiz mi bunu anla
ması mümkün değildir. Gümrük memurlarının 
hangisi şimdiye kadar tarihî eserlerin delerini 
anlayabilecek şekilde yetiştirilmiştir ? Bir ufacık 
bakır tepsi getirse veya ufacık bir bakır heykel 
getirse bu yabancı menşelidir dese, onun pasa
portuna tescil edeceğiz. Çıkarınken ya bizim ta
rihî eserlerimizden bir eşidini götürürse?.. Güm
rük memuru, bu eşya yurda girerken bunun ta
banım, - affedersiniz, biraz amiyane olacak be
ni (mazur göreceğiniz inancı içindeyim - Beledi
ye 2 yılda bir terazileri damgalar, 2 yıl bitince 
tekrar damgalar. Şimdi bu gümrük memurumuz 
gümrükten geçirilecek tarihî eserin altına dam
ga mı vuracaktır; şu numara ile şu tarihte gir
di mi diyecektir, buna mühür mü vuracaktır? 

Değerli Başkan, sayın Komisyon azaları, de
ğerli milletvekilleri bu, kaçakçılığı teşvik edebi
lecek mahiyettedir; ama Komisyon bu elçilikle
rin veya konsoloslukların yurt dışından edindik
leri tarihî eserleri Türkiye'de kendi evlerini tez
yin için, dosta göstermek için getirmelerinde bir 
mahzur görmüyorsa, bu eserlerin geldikleri 
memleketlerde pasoportuna; kıymeti, ağırlığı, 
tarihî niteliği, hangi devre ait olduğunu orada 
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tespit ve tescil ettirmelidir, kendi pasaportuna 
yazdırmalıdır; o getirdiği değere göre biz güm
rükte bunu bir muameleye tabi tutalım. 

Getirdi bir eser... Gümrük memuru bundan 
anlamaz değerli milletvekilleri. Binaenaleyh bir 
kapıyı kapatalım derken, kalenin duvarına kilit 
koyarken kalenin büyük bir burcunu yıkmak ve 
oradan gedik açmak isabetli olmasa gerektir. 

Onun içindir ki, bu 22 nci maddenin 2 nci 
paragrafını metinden çıkarmalıyız. Tarihî eseı-
rini kendi memleketinde teşhir etsin; ama bir 
kaçakçılığa sebep olmayalım. 

Teşekkür ederim. 

2. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı: 736 ve 736'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Atatürk Akademisi kanun ta
sarısının açık oylaması, küreler sıralar arasın
da gezdirilmek ve bilâhare küreü önüne konul
mak suretiyle yapılacaktır. 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müzele
rinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Maliye, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 

(1) 736 ve 736'ya 1 nci ek $. Sayılı basma-
uazı 35 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Asutay'm önergesine katılmadıklarını ifade etti
ler, Sayın Asutay önergesini kısaca izah ettiler. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arzediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz bitmiş olduğu cihetle saat 
15.00'de toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 13.00 

raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672 ve 672'ye 
1 nci ek) ~~ 

BAŞKAN — Eskii Esenler kanun tasarısının! 
görüşmesine devam ediyoruz, 

Sayın Komisyon, Sayın Asutay'iın 22 nci 
maddede bulunan 'ikinci fılkranın metlinden çı
karılmasına dair önergesinin dikkate alınması 
hususunda Genel Kurul oylarımı müspet olaraJk 
kullanmıştı. Filhal katılıyor musunuz?... 

GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ KEMAL 
DEMIRER (Çorum) — Sayın Başkan, 22 nci 
maddeni'n, biraz önce kabul edilen önerge ile 
birlikte çok kısa bir süre içinde tetkikine mü
saade 'lütfetmıenizi istiyoruz. Bu arada katılıp 
(katılmayacağımızı da arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nuri Erogan 
tarafından verilmiş bir önerge vardır, onu da 
okutup, hepsini birden tevdi edeceğim. 

İKÎNCÎ ÖTÜRÜM 

Açılma saaata! : 15,00 

BAŞKAN : R a ş t a v e M i iEilknett T u r t a g ü l 

KÂTİPLER : Tuifian Doğıaau Avşargıil (Kaysettii), M. Orhan Damıt (Manâsa) 

• 

BAŞKAN — 41 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DövaJm) 
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Sayın Başkanlığa 
22 nci maddedeki «koleksiyonlar» kelimesi-

nlin önüne, «özel ve resmî» kelimelerinin ilâve
sini arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Erogan 

BAŞKAN — Sayın Erogam'ın önergesi, ka
tılıp katılmama hakkında beyanda bulunmak 
üzere, diğer önergelerle birlikte komisyona ve
rilmiştir. 

Madde 23. — Yurt dışından eski eser ithali 
serbesttir. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde görüş-
ımök isteyen sayın milletveMli var mı efendimi. 
Yok. 

Sayın Hüsamıeıttin Başer tarafından bu mad
de ile ilgili bir önerge verilmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Esıki Eserler Kanun tasarısının 23 ncü mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı? 

GEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DEMİRER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takririnizi kısaca izah etmek 
üzere buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

23 ncü madde «Yurt dışımdan eıskİ eser it
hali serbesttir.» demektedir. Memleketlimiz es
ki eser bakım] m dan çok zengindir. Bizim ya
bancı memleketlerden eser ithal etmemize im
kân ve ihtimal yoktur. Bu madde Millî Eğitim 
Bakanlığına, yurt dışına gitmek için bir vesli-
le teşkil etmekten bşaka hiç bir işe yaramaya
caktır. Eğer biz ithal edecek para bulabilirsek 
yeraltı veya yerüstü tarihî eserlerimizi değer
lendirmekte büyük fayda vardır. İlerde bü
yük suiistimallere ve israflara meydan vere
cek bu maddenin metinden çıkarılması içiin 
önege verdim. 

Takdir Yüce Meclisindir; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in önergesine Hü
kümet ve Komisyon katılmamaktadır. Sayın 
Başer önergelerini izah buyurdular. Önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususumu oyla
rınıza sunacağım. Dikkate alınımasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

23 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — öğretim, eğitim ve turizmin 
geliştirilmesi amacıyle taşınır eski eserlerini 
kopyalarını yapmak Millî Eğitim Bakanlığının 
iznine bağlıdır. Bu işin yürütülmesi ile ilgili 
esaslar, alınacak ücret miktarları bir yönetme
likle tespit olunur ve alınacak ücretler müzeler 
döner sermayesine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 'edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 mci madde gelmiştir. Komisyon, filhal, 
Sayın Asutay'm önergesine katılmadığını be
yan 'etmektedir. Maddeye ikinci fıkra olarak 
da yeni bir metin getirmişlerdir. Komisyonun 
getirmiş olduğu o fıkrayı okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
AncaJk Türkiye'deki kordiplomatik mensup

ları, Türkiye'ye girişlerinde deklare etmek su
retiyle beraberlerinde getirdikleri' yabancı men
şeli eski eserleri, çıkışlarında da beraberlerin
de götürebilirler. Bu eserlerin giriş ve çıkış-
ları ıda vapdacak muameleler, istenecek bel
geler ve ilgili diğer hususlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak özel bir yönetmelikte 
belirtilir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başlkan, Komisyonun önermiş olduğu bu 
•fvkra benim önermiş olduğum talieıbi yerine ge
tirmiş oluyor. Bu bakımdan öneriye iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız Genel Kurul, dikkate 
alınmasını kabul etmiş bulunmaktadır, bunu 
geriye almak mümkün değil, ben oylatmak 
mecburiyetinde kalıyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bu 
öneriye iştirak ediyorum o takdirde. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay, her 
ne kadar önergesinin dikkate alındığını beyan 
etmekte ise de, bu kere Komisyonca hazırla
nan maddeye son fıkra olarak eklemen metni 

_ 269 — 



M. Meclisi B : 41 23 . 1 . 1973 O : 2 

duyduktan sonra önergesinin Komisyon önerge
si (ile bMikte mütalâa edilmesini talep etmekte
dir. Bu sebeple Sayın Asutay'm önergesini 
tekrar oylarınıza arz etmeyeceğini. 

Sayın Nuri Eroğan'ın önergesini yeniden 
okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan'ın önergesine 
Sayın Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca verilen ve biraz evvel okunan 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz tadil sekiyle madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 

IV - Eski eser ticareti : 
Madde 25. — Eski eser ticaretinin konusu 

20 nci madde gereğince tasnif ve tescil dışı bı
rakılan taşınır eski eserlerle, 2 nei maddenin 
2 inci fıkrası dışında Ikalan etnografik eserler
dir. Bunun dışında müzelik hiç bir eser Millî 
Eğitim Bakanlığının izni olmadan ticaret me-
taı olarak, alınıp satılamaz, yerli ve yaban
cılar tarafından yurt dışına çıkarılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 25 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 26. — Eısıki eser ticareti Millî Eği
tim Bakanlığının izni ile yapılır. EsM eser 
ticareti yapmak i&tSiyenlıedn Millî Eğitim Ba
kanlığından bir ruhsatname almaları şarttır. 
Ruhsatnameler bir yıl için muteberdir. Süresi 
dolan ruhsatnameler yenilenebilir. Millî Eği
tim Bakanlığınca bu hususta hazırlanacak yö
netmeliğe aykırı hareket edenlerin ruhsatna
meleri, süresi dolmadan iptal edilebilir. Bu 
kanunun kapsamına giren eski eserlerden mü
teşekkil koleksiyon yapanlara leski eser ticareti 
ruhsatnamesi verilmez. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, burada «riayet etmeyenlerin ruh
satnameleri iptal edilebilir» deniyor. Bu «ip
tal edilir» şeklinde olacaktır her halde. 

BAŞKAN — Baskı hatası mıdır, «edilir» mi 
olacaktır Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DEMİRER (Çorum) — Evet efendim «edilir» 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, o «edilir» imiş, 
ter baskı hatası oiaralk, o şekilde yazılmış. 

«İptali edilebilir» ibaresinin «edilir» şekliy
le düzeltilmiş olan 26 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 27. — Eski eser ticareti ile meşgul 
olanlar, ticanethaınelerindelki eski eserleri usu
lüne göre günü gününe basılı ve noterden tas
dikli envanter defterlerin© geçirmeye ve gö
revli memurların her arayışında bu defterleri 
ilgili eser ile birlikte göstermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN —Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ar 2 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 28. — Bilûmum Devlet daireleri, ku

rumlar, belediyeler ve vakıflar idaresi, özel ida
reler, tüzel ve özel kişiler satacakları eşya ve 
terekeler arasında bulunan veya yapacakları 
müzayedelerdeki satışlara konu olan leski eser
ler ile koleksiyonları ilk önce Devlet müzeleri-' 
ne haber vermeye ve göstermeye mecburdur
lar. Bu eserleri veya müzelik eserlerden mü
rekkep koleksiyonları Millî Eğitim Bakanlığı, 
teşkil edeceği uzmanlardan mürekkep bir ko
misyonun takdir edeceği bedel üzierinden satın-
alimaya yetkilidir. Bu eserlerden Hazineye inti
kal etmiş olup ve müze kolleksiyonlarına gir
mesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönet
meliği hükümleri dairesinde bedelsiz olarak 
Millî Eğitim Bakanlığına devrolunurlar. 

' BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

29 neu maddeyi okutuyorum. 

Madde 29. — Eski eser ticareti ile meşgul 
olanlar ticarethanelerine giren her yeni eseri 
satışa çıkarılmadan önce, bölgenin müze müdür
lük veya memurluklarına göstermeye mecbur
durlar. Bunlardan müzelere maledilmıesÜne lü-
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zum gösterilenler, müzelerde kumlan kıymet 
talkdiri komisyonlarınca müzelere satınalınırlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, buradaki «müzelere alınırlar» iba
resi «müzelerce satmalımrlar» şeklinde olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Esas metinde böyledir «müze
lere» şekli doğrudur. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yök. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 30. — Eslki eser ticaretiyle meşgul 

olanlar ikametgâhlarını hiç bir zaman ticaret
hane veya depo olarak gösteremezler. Ancak 
ticarethanelerinin içinde depolar tesis edebilir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmliştiir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 31. — Eski eser ticarethane Ve depo

ları lüzum görülen ahvalde Millî Eğitim Bakan
lığı müfettişleri tarafından tetkik ve mahallî 
müze müdürlüğü veya memurluğu tarafından 
her zaman kontrol edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayım üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmliştiir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

V - Kazılar : 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerine tabi, 

taşınır ve taşınmaz eski eserleri meydana çı
kartmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yap
ma hakkı sadece Millî Eğitim Bakanlığına ait
tir. 

İlmî ve malî yeterliği Millî Eğitim Bakanlı
ğınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı 
heyet ve kurumlara araştırma izni!, Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından, sondaj ve kazı yap
ma izni bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile verilir. Askerî yasak böl
gelerde yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar
da Milî Savunma Bakanlığının &a izninin alın
ması şarttır. Sondaj ve kazı ruhsatnamesi Mil
lî Eğitim Bakanlığınca sözü geçen heyet ve ku
rumların göstereceği ilmî yeterliği bulunan uz

manlar tadına düzenlenir. Millî Eğitim Bakan
lığınca haklı görülebilecek siebep olmadıkça he
yet ve kurumlar ruhsatnamedeki temsilcilerini 
değiştiremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurunuz 
(Sayın GiınMi. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bir hususun 
açıklığa kavuşması içffln huzurunuza geldim. 

Bugün Keban göl sahası içinde yapılan ka
zılar var. Eski eserleri gün ışığına çıkarmak 
için yılllardan beri Türk Devletinin bütçesinden 
milyonlar ayrılır. Ayrıca yurt dışındaki mer
kezilerden, ilgililerden dış yardım olarak da 
milyarlar bu saha içerisinde harcanır. Aslında 
bu dış yardımların nasıl harcandığını muraka
be edecek heyetler de yoktur. O bir ayrı ko
nudur, zaptü rapta alınması zarureti vardır. 
Dillerim ki bu kanun bu ihtiyaca cevap versin. 

Bu madde üle tanzim edilen hükümler çer
çevesinde acaba bu gibi çalışmalar da Millî Eği
tim Bakanlığının emri altında mı yürütülecek
tir? Yoksa daha önce başlayan çalışmalar bu
güne kadar sürdürdükleri havayı devam etti
recekler midir? Aksi bir kanaat vâki ise, bu
nun da bundan sonra Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde toplanması zaruretini ortaya koymak 
istiyorum. O kadar ki - Bütçe münasebetiyle 
arz etmiştik - Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
mevcut özellikle arkeoloji kürsülerini ve Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde mevcut arkeo-
lojli kürsülerini bu işin dışında tutmuş, müsta
kil çağırılanla elemanlar temin etmiş ve kendi 
inhisarı altında bir gayret içine girmiştir. 
Devlet çapında /ehemmiyeti olan bn araştırma
ların bir merkeade toplanması zaruretine işa
ret ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Millî Eğitim Bakanlığı ele
manları tarafından yapılacak araştırma, sondaj 
ve kazılar bu Bakanlığın iznine bağlıdır. Kazı
larda meydana çıkan eserler kazı yapan heyet 
ve kurumlar tarafından kazı sonunda Millî Eği
tim Bakanlığının göstereceği Devlet müzesine 
naklolunur. Kazıda ve jeoloji araştırmaların-
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da elde edilen insan ve hayvan isketleri ile bi
lûmum fosiller tabiat müzeleri ile üniversitelere 
veya ilgili diğer Türk bilim kurumlarına veri
lebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekilli;?.. Yoık. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Taşınmaz eski eser sahipleri
nin kendi mülkleri içinde «ski eser aramak 
maksadıyle kazı, sondaj ve araştırma yapmaları 
da bu kanunun 32 ve 33 ncıü maddeleri hüküm
lerine ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun iznine tabidi'r. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekilli?.. Yok. 

Madde ile ilgili iki adet önerge var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eski Eserler Kanunu tasarısının 34 ncü 

maddesinin kaldırılmasını, yani tasarı met
ninden çıkarılmasını teklilf ederim. 

(Saygılarımla. 
Maraş 

Zefceriya Kürşad 

Gerekçe : Kazı, sondaj ve araştırma yapa-
saklarm kimler olabileceği ve nasıl müsaade 
alabileceği diğer maddelerde sarahatle belirtil
miştir. Mülk sahiplerine bu yönden istisnaî 
bir hak verilmemektedir. 

Arz ederim. 
Yüksek Başkanlığa 

Eski Eserler Kanunu tasarısının 34 ncü 
maddesinin Hükümet tasarısındaki gibi kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşad tara
fından verilen önerge ile maddenin metlinden 
çıkarılması talep olunmaktadır. 

Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EıSAT KE
MAL AYBAE (Mardjn) — Efendim, bu madde 
bir ihtiyaca cevap veriyor. Kendi mülklerin
de kazı yapacak kişilerin durumlarını aydınla
tıyor. Bu maddenin kalmasında zaruret var
dır ; bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

i BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Kürşad'in maddenin metinden çıkarılmıasıyle il
gili önergesine katılmıyorlar. 

I Önergenin dikkate alınıp alınnıaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edillmem'iıştir. 

Sayın İhsan Kabadayı tarafından verilen 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Bu önergeye de 
katılmıyoruz 'efendim. Eski eserler konusunda 
yetki ile karar verebilecek organ Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kuruludur. Komisyonda bu 
bakımdan bir değişikliğe uğramış ve Hüküme
tin getirdiği metin değiştirillmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, Komisyon
ca hazırlanmış metnin daha geniş kapsamlı bu
lunduğunu, bu sebeple önergeye katılmadıkla
rını beyan ederler. 

Sayın İhsan Kabadayı'nm önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Aynı kazı heyetine veya şah
sa aynı süre içinde birden fazla yerde kazı, son
daj ve araştırma izni ver/ilemez. Araştırma, 
sondaj ve kazıya izin verilmesi, araştırma, 
sondaj ve kazının yapılması, elde edilecek es
ki eserlerin muhafazası şartları bu eserler üze
rine araştırma, sondaj ve kazı sahiplerine tanı
nacak diğer haklar bir yönetmelik ile tespit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Sayın Asutay, bu
yurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerdi milletvekilleri; 35 nci 
madde üzerinde bir tereddüdüm var. Sayın 
Komisyon tereddüdümü izale edelbillir, bunun 
içim etraflı bir açıklama yapmasını rica ediyo-

I raim. 
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Biraz evvel Yüce Meclisçe kabul edilen 32 I 
nci maddenin 4 ncü satırından başlayarak oku
yorum : 

«Türik ve yabancı heyet ve kurumlara araş
tırma izni, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 
sondaj ve kazı yapma izni bu Bakanlığın tekli
fi üzerine Bakanllar Kurulunca verilir.» sekim
de bir hüküm var. 

Kanunun 33 ncü maddesinde ise, «Millî 
Eğitim Bakanlığı elemanları tarafından yapıla
cak araştırma, sondaj ve kazılar bu Bakanlı
ğın iznine bağlıdır. Kazılarda meydana çıkan 
eserler kazı yapan heyet ve kurumlar tarafın
dan kazı sonunda Millî Eğitim Bakanlığının I 
göstereceği Devlet müzesine naklolunur,» diye 
kesin bir hüküm var. 

32 nci madde ile 33 ncü madde birb'irliyle 
çelişir durumda. 32 nci maddede yabancı he
yetlerin kazı sonunda elide edecekleri eserLerim 
hangi şart ve şekilde Devlete maledileceğilne 
dair bir hüküm yoık. Acaba 35 nci maddedeki, 
«sondaj ve kazı sahiplerline tanınacak diğer 
haklar yönetmelikte tespit edilir,» diye getiri
len hüküm yabancı şirketlerin elde ettikleri 
eserlerin Hükümete veya müzelere maledilebil-
mesi için fiyat takdiri veya sair hakları mı öne
rir bir hüküm getirecektir? Yönetmelikte her 
çıkan malın behemehal Türik müzelerine ve 
Devlete mal edilmesi için bu yönetmelikte bir 
hüküm getirilmek maksadımı mı taşır ve bu 
maksat 33 ncü maddedeki bir rüçhan hakkını 
Devlete intikal ettirebilme hususunu mu geti
recekti? Bu yönetmelikten maksat ve kasıt 
nedir? Komisyon bunu açıklamalıdır. Bu açık
lamadan sonra ancak 32 nci maddedeki yaban
cı araştırıcılar tarafından elde edilecek malla
rın kime maledilebilecieği tespit ediim'iş olabil
sin. I 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?... Yok. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Ko
misyon cevap vermezse .-önerge veririz Sayın I 
Başkan. I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Madde metni gayet 
açık efendim, cevap vermek ihtiyacını duy
muyoruz. I 
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BAŞKAN — Komisyon madde metninin sa
rih olduğunu iddia ediyor. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Türk ve yabancı bilim kurum
larına veya onlarım adına hareket eden kişilere 
verilen kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araş
tırma izni Millî Eğitim Bakanlığının yazılı iz
ni olmadıkça başkalarına devrediHemez. Bu iş 
için bir bankası tevkil olunamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen isaym milletvekili?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
varsa lütfen açık oylarını kullansınlar. 

Madde 37. — Millî Eğitilm Bakanlığınca 
kalbul edilecek mühim bir sebep gösterilmeden 
ruhsatname tarihlinden itibaren en çok altı ay 
•içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve son
dajlara ait izlin ve ruhsatnameler hükümsüz sa
yılır. Araştırma, kazı ve sondaj çalışmaları 
mâkul bir sebep gösterilmeksiziın iki aydan faz
la tatil edilemez. Bu süreyi geçirenlerin izin v& 
ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın mlilletveMli? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Kazı ve sondaj ruhsatnamiele-
ıri ile araştırma izni bir yıü için geçerlidir. Ruh
satname ve izin süresinin sonunda kazı başka/nı 
kazıya, sondaj araştırmaya devam edeceğini ya
zılı olarak büldîrdiğiı takdirde, bu hak, her yıl; 
müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaat
çı için saklı tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Kazı ve sondaj araştırma izni 
alanlar, kazı sondaj ve araştırma bölgesindeki 
arazi sahiplerinin zararlarım tanzim ile yüküm
lüdürler. Arazi sahipleri de Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından kurulacak bilirkişi heyetince 
takdir .edilecek bir tazminat karşılığında kazı 
veya sondaj veya araştırmaya izin vermeye 
mecburdurlar. Bu gibi yerler, MiRlî Eğitim 
Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine bedelli 
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kazı sahiplerince ödenmek suretiyle kamulaştı-
rılabilir. Hazine adına tescil edilecek yerin ka
mulaştırma bedelinin takdirinde, genel kamu
laştırma hükümlerine göre hareket edilir. Bu 
madde gereğince ödenecek tazminat ve kamu
laştırma bedellerinin takdirinde, yerin üstün
de ve altında bulunan eski eserlerin değeri dik
kate alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili ? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Millî Eğitim Bakanlığınım iz
ni ille yapılan kazı, sondaj ve araştırmalarda 
meydana çıkarılan eserlerin yayım halkları, Fi
kir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri daire
sinde kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet 
ve kurumlar adına kazı, sondaj ve araştırmayı 
fiilen idare edenlere aittir. Kazı sahipleri her 
kazı mevsimi sonunda Millî Eğitim Bakanlığı
na bilimsel bir rapor vermekle yükümlüdürler. 
Kazının bitiminden itibaren mevsim çaılışımala-
rına ait raporları iki yıl son raporlarını beş yıl 
zarfında yayınlamayan kazı sahiplerinin, kazı 
ve kazıda bulunan eserler üzerindeki her tür
lü yayım hakları Millî Eğitim Bakanlığına ge
çer. Beş yıl içinde kazı son raporlarını yayım
lamamış bulunan heyet ve kişilere ikinci bir 
kazı ruhsatnamesi verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili ? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Kazı, sondaj ve araştırma ya
pılan saha ile, kazı, sondaj ve araştırmalardan 
çıkan eserilerin mahallen korunmasını ısağTamak 
için o yerde geçici olarak çalıştırılacak bekçile
rin ücret ve masrafları, kazı yerinin eski hale 
getirilmesinin gerektirdiği giderler, kazı sıra
sında herhangi bir zarar meydana gelirse taz
mini için lüzumlu masraflar düzenlenecek yö
netmeliğe göre Millî EğMm Bakanlığı Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafın
dan ruhsat verme veya süre uzatma sırasında 
kazı sahiplerinden tahsil edilerek emaneten 
mal sandığına yatırılan paralardan ödedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın . milletvekili ? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 42. — Bu kanunda mevcut hükümle
re uygun olarak yapılmayan kazı, sondaj ve 
araştırmalar Millî Eğitim Bakanlığının göste
receği lüzum üzerine geçici olarak veya tama
men tatil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın millet vekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Heyet ve kurumlar adına ka
zı, sondaj ve araştırma yapan şahıslar tarafın
dan kazı, sondaj ve araştırmaya başlamak için 
veya kazı, sondaj ve araştırmanın devamı sıra
sında muhtelif şekillerde satmalman veya inşa 
olunan depo, lojman ve bunlar gibi tesisler 
kazının sonunda Millî Eğitim Bakanlığına be
delsiz olarak devrolunur. Bu tesislerin kulla
nış şekillerini tayine Millî Eğitim Bakanlığı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde göı üşmek is
teyen saym milletvekili ? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Bu kanunun 33, 35 ve 42 nci 
maddeleri gereğince, Türk ve yabancı heyet 
ve kurumlar tarafından yapılan sondaj ve ka
zılarda Millî Eğitim Bakanlığı EsM Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü örgütündeki uzman
lardan bir veya birkaç temsilci bulundurulur. 
Bu temsilcilerin seçimi, görevi, kazıcılardan 
tahsil edilip millî bir banıkaya emaneten yatırı
lacak paradan ödenecek yol masrafı, yevmiye 
ve gerektiğinde mahallinde ikametleri için za
ruri giderlerin miktarı ve karşılanması şekli 
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca birlik
te hazırlanacak bir yönetmelikle belli edilir. 

Bu madde gereğince veriilecek yevmiyenin 
miktarı, bütçe kanunlariyle birinci derece 
Devlet memuru için verilecek harcırah yevmiye-
sıilni geçemez. Ödeme süresi bakımından 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin 
san fıkrası uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları-
~±aa, arz ediyorum. Kabul edenler... KabUx 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Türkiye'deki elçilikler ve kon
solosluklar mensuplarına kazı, sondaj ve araş
tırma yapma izni verilemez. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Define araştırılması : 
Madde 46. — Define aramak istiyenlere, bu 

kanunun 1 nci maddesinde tanımlaman taşın
maz eski eserlerle mezarlıklar dışında, Müllî 
Eğitim Bakanlığınca arama ruhsatnamesi1 veri
lebilir. Araştırma, İçilişleri, Maliye ve Millî 
Eğitim Baıkanlığmın birer temsilcisinden kuru
lu komisyon önünde yapılır. 

Define aramak istiyenlere aynı süre içinde 
Ibirden fazla yerde arama izni verilemez. De
fine arama izni başkalarına devredilemez, bu 
iş için bir başkası tevkil olunamaz. 

Arama ruhsatının verilmesi, define arayı
cıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, 
çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, 
aramayı kontrölla görevlilerin yol ve oturum 
giderleri yevmiyeleri gerektiğinde mahallin-
de 'ikametleri içiaı zarurî sair giderlerin tayini 
ve ödeme şekilleri Maliye ve Millî Eğitim ba-
kanlıMarmca birlikte hazırlanacak yönetmelik
le belli edilir. 

44 ncü maddenin san fıkrası bu madde ge
reğince verilecek yevmiyeler hakkında uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1? Yok. Maddeyi oyları-

• niza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - İkramiyeler ve cezalar : 
Madde 47. — Türkiye Cumhuriyeti sınırla

rı içinde, yerüstünde su ve yeraltında yeni bu
lunan taşınır eski eserleri 4 ncü maddede ya
zılı makam ve mercilere aynı maddede yazılı 
süreler içerisinde haber verenlere, eserin mad
dî ve antik kıymeti gözönünde tutularak, Mil
lî Eğitim Bakanlığı uzmanlarınca takdir ve 
tespit olunacak değerinin, 

a) Eski eser, haber verenin tapulu mülkü 
içinde ise % 50 süne kadar, 

b) Eski eser başkasının mülkü içinde bu
lunmuş ise, haber verene '% 25 ve mülk sahibi-' 
ne % 10'u kadar, 

c) Eski eser Devlete ait arazide bulunmuş 
ise, haber verene % 25'ine kadar ikramiye ve
rilir. 
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Yeniden bulunup da 4 ncü maddede yazılı 
süreler içinde haber verilmediğinden dolayı giz
lenmiş sayılan eski eserleri haber verenler ile 
bunları yakalayan kamu görevlilerine 19Ö5 «sa
yılı Kanunda taşınır malllar için gösterilen 
oranlar dahilinde ve özel yönetmeliğine göre 
kurulan komisyonca talkdir edilecek ikramiye 
verilir. 

Eski eserleri bulan, haber veren ve yaka
layan kişiler, birden fazla kişiler ise bu mad
dede yazılı ikramiyeler bunlar arasında eşitlik
le paylaştırılır. 

Yukarda belirtilen tahakkuk ve tediyesine 
ait işlemler Maliye ve Millî Eğitim bakanlık
larınca hazırlanacak yönetmelik esasları daire-
ismde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — Bu kanunun 24 ncü maddesine 
aykırı hareket edenler 3 aydan 1 yıla kadar 
hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasına çarptırılırlar. 

Suçu işleyenler kamu hizmetlerinde görev
li kişiler ise cezaları bir misli artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. 

Sayın İlhan Ersoy, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Bu, Komisyonca 
değiştirilmiştir, yeni metinde var. 

BAŞKAN — Değişik metni okuyoruz efen
dim. 

Açık oyunu kullanmayan milletvekili varsa 
lütfen kullansın. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu 48, 49, 50 ve 51 nci maddeler cezalarla 
ilgili hükümleri getiriyor. Esas itibariyle ve 
hele son defa Komisyonda yapılan çalışmalar
dan sonra lâyık hadde çıkarılmış olmaları iti
bariyle bu maddelere aynen katılmamak müm
kün değildir. Ancalk, her beş maddenin de 
sonunda birer fıkra vardır. Bu fıkralarda, 
«suçu işleyenler, kamu hizmetlerinde görevli 
kişiler ise, cezaları bir misli artırılır» der. Had
dizatında burada maksat, bu hizmetlerle ha
şir neşir olanlar, bu hizmetlerde görevli1 olan-
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lardır; ama bu ifade tam mânasıyle maksadı 
(açıklamadığı için burada bir değişiklik yapmak 
lâzımgelir kanaatimöe. Aksi takdirde, bir 
(memleketin çöpçüsü de kamu hizmeti görür, 
PTT müvezzili de kamu hizmeti görür; ama 
maksat, eski eserlere bakmakla, omları koru
makla mükellef olan kamu hizmetlileridir. 

Bu itibarla, her maddede ayrı ayrı söz alıp 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş olmamak için 
toptan söylüyorum; bu maddede olduğu gibi, 
diğer maddelerde de «kamu hizmetlerinde» ke
limeleri yerine, «ealki eserleri korumakla» iba
resini koymak ve dolayısıyfle suçu işleyenler es-

. ki eserleri korumakla görevli kişliler ise, bu 
cezaları bir misli artırılır gibi bir tashih yolu
na gitmek lâzımdır kanaatiyle söz aldım. Teşek-
ıkür ederim, saygılarımı arz edenim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. İki öner
ge var, okutuyorum. 

Yükseik Başkanlığa 
Görüşülmekte olan »48 nei maddemin son 

cümlesinde yer alan («kamu hiznıeltlerinde») 
ibaresinin metinden çıkarılarak, yerine («eski 
eserleri korumakla») ibaresinin konulmasını 
ve maddenin bu düzeltme ile kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Kütahya 
İlhan Ereoy 

Yükseik Başkanlığa 
«Eski Eserler Kanun tasarısının getirdiği 

cezaî hükümler yeterli görülmeımek'tedir. Bu 
'bakımdan tasarıda (48) mci maddede gösterilen 
cezaî hükümlerin bir misli artırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Sayın Ahmiet Buldanlı'ının talk-, 
ririaıi tekrar okutuyorum : 

(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu takrire 
katılıyor musunuz? 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAB (Mardin) —katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 
.. ' BAŞKAN — Hükümet? 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜE MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Buldanlı'nm önergesine katılmamaktadır. Dik
kate alıınıp alınmaması hususunu oylarımza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın ilhan Ersoy'nn takririni tekrar okutu
yorum1 i 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GmÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
iSaym İlhan Ersioy'un önergesi yerindedir. Yal
nız, «eski eserleri korumakla görevli» tabiri bi
raz dar ğilbi görünür bize. «Korunmasında, bu 
ıhizmetin ifasında» tabirinden görevlileri mi kas
tediyorlar, acaba? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet efen
dim, aynı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Devamla) — O halde bu taıbıir 
yerime «eski eserlerin korunmasında görevli» 
tabirini .kullanırsak yerinde olacaktır ve bu 
şekline katılıyoruz. «Korumakla» bizzat koru
makla görevli muayyen kişiler hatıra gelebilir, 
halbuki «bu hizmie/tin ifasında görevli olanlar» 
tabiri dalha geniş bir kitleyi kapsar, o balkımdan 
ıSaym İlhan Ersoy bu düzelltişe uyarlar mı ? 

BAŞKAN — Efendim, Sayım Komisyon der 
,ki, define ararken vazifeli memuru, «Millî Eği
tim, maliye memuru da görevlidir,» diyor, buna 
Ikatılıyor musunuz? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, aynen katılıyorum, esas itibariyle berabe
riz. Burada maksadı açıklamak bakımımdan de^ 
ğişiikli'k önergesiini verdim, katılıyorum. 

ÖEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Komisyon olarak 
«Eski eise.rlerin korunmasında görevli kişiler» 
tabirine katılıyoruz, bu şekildeki değişikliğe ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kulian-
'miayam sayın üyelerden, oylarımı kulianmalarını 
riica edeceğim. 

Sayım İlhan Ersoy'un takririnin düzeltilmiş 
şeklini tekrar oıkuituyorum. 

Yüksek Bş'kaniığa 
Görüşülmekte olan 48 nei maddenin son cüm

lesinde ye.v alan «kamu hizmetlerinde» ibaresi-
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nin metinden çıkarılarak, yerine «-eski eserlerin • 
korunmasında» ibaresinin konulmasını ve mad
denin bu düzeltme ile kabulümü arz ve teklif 
(ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersıoy 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER _ Biz de katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katıldığımı ifade ediyor, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

Tadil seliyle maddeyi aylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
'edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 49. — Bu kanunun 4 ncü ve 5 nei 
ımaddelerine aykırı hareket edemller iki yıldan 5 
yıla kadar hapis ve 5 0Û0 liradan 20 000 liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Su
çu işleyenler kamu hizmetinde görevli kişiler ise 
verilecek ceza bir misli artırılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, bir 
önceki maddede kalbul edilen değişiklik bu mad
dede de mevcuttur. 

BAŞKAN — Evet, değişiklik bura dada mıev-
zuubaıhistir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın Mil
letvekili?.. Yok. Madde ile ilgili üç önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 49 ncu maddenin son 

cümlesinde yer alan (kamu hizmetinde) ibare
sinin metinden çıkarılarak, yerine (eski eslerle
rin korunmasında) ibaresinin eklenmesini ve 
maddenin bu değişkilikle kaJbulünü arz. ve tek
l i ! ederim. 

Kütahya 
ilhan Ersıoy 

Sayın Başkanlığa 
Eski Eserler Kanun tasarısının 49 ncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Manas 
Zekıeriya Kürşad 

Madde 49. — Bu kanunun 5 nci maddesine 
aykırı hareket edenler 5 yıldan 10 yıla kadar 
ağır hapis ve 10 bin liradan 50 bin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Suçu işleyen kişi bu kanunun uygulamasında 
ıgörevli ise ceza on misli artırılır. 

Yüksek Başkanlığa 
«Eski Eserler Kanun tasarısının getirdiği 

cezaî hükümler yeterli görülmemeıktedir. Bu ba
kımdan (49) ncu maddede gösterilen cezaî hü
kümlerin bir misli artırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanb 

BAŞKAN —• Sayın Buldanlı'nın craergesi en 
aykırı gözüküyor. Komisyon buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE-
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, bun
lar eski önergelerdir, cezalar son olarak komis
yon görüşmelerinde iki misline yakın bir şekilde 
karar autuna alınmıştır. Acaiba buna rağmen mi 
artırılmasını talelbediyorlar. ? 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, bu önergeler, önceden yerilmiştir. Tasarı 
Komisyona havale edilmeden önce verilmiş 
önergelerdir. 

BAŞKAN — Ama, «bir misli» denilince 5 yı
lın 10 yıla çıkması lâzım geliyor. Yeni meninde 
is>e 2 yıldan 5 yıla kadar. Yani hepsi bir misli ol
mamış. Katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE-
MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Bâzısı olmuş, 10 000 lira 210 0O0 
olmuş, 2 500, 5 000 olmuş, ama 1 sene ile iki sene 
folmuş, 5 sene 10 sene olmamış, bir katı olma
mış. 

Komisyon katı'bmıyor 
Hükümet ? 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Sayın Ah
met Buldamlı'mım, cefaların bir misli artırılması
na mütedair olan önergesine Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor, önergemin dikkate alınıp 
alımmıaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul edil
memiştir. 

Sayın Kürsad'ın takririni tekrar okutuyo
rum. 

> (Maraş Milletvekili Zeikeriya Kürsad'ın tak
riri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrire Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAE (Mardin) — Katılmıyoruz, Sa
yın Bagşlkan. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet ? 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz, «fendim. 
ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Söz isti

yorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Açık oyunu kullanmayan Sa
yın Milletvekilleri, lütfen oylarını kullansm-
Iaı\ 

Önergesini izah için Sayın Kürşad, buyurun. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu madde ta
sarının en önemli maddelerinden bir tanesidir. 
Türkiye eski «ser yönünden dünyanın en başta 
ıgelen memlelk etlerinden birisidir. Türkiye'de bü
yük bir eser kaçakçılığı yapılmaktadır. Bunun 
önlenmesi için ise mutlaka cezaların artırılması 
ve büyük olması lâzım gelir. Zira buradaki çok 
küçük olan bu 1 senelik ve 1 000 liralık cezalar 
aşağı yukarı 1 milyon değerinde bulunan son 
derece kıymetli 'eserlerin çalınmasında ve hat
tâ bu eserlerin müzelerin kendi müdürleri veya
hut da personel tarafından işbirliği yapılarak 
dış memleketlere götürülmesinde bir ağırlık ta
şıyacak şekilde getirilmiş olması lâzımdır. Hal
buki tasarıda cezalar çok hafif alınmıştır. Onun 
için ben istirham ediyorum, Türkiye'de özellik
le müzelerimizde paha biçilmeyecek kadar kıy
an etli eserler vardır ve bunların dışarıya götürül
mesi için büyük şirketler, hattâ Devletler ça
lışma yapmaktadırlar. Bunları önleyetbıilhıek 
için cezaların teklif ettiğim istikamette olumlu 

hale getirilmesini, arkadaşlarımın bu istikamet
te oy kullaınmalarını istirham ediyorum. 

Teşekkürler ederim. 
BAŞKAN —• Sayın Kürsad'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayım 
Kürşaid, önergesini kısaca izah ettiler. Önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul bu
yuranlar.. Kabul etmeyenler.. Başkanlıkça oy 
netieesi anlaşılamamıştır. 

Sayın Kürsad'ın önergesine Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar.. Kabul etme
yenler.. Dikkate alınması hususu kabul edilmiş
t i ^ 

Fillhal katılıyor mu Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBARİ (Mardin) — Sayın Başkan, 
'öntergeyi bir daha görmemiz.icalbediyor. Madde 
ile birlikte Komisyona havale buyurursanız.. 

BAŞKAN — Evet, diğer maddeler de cezaî 
hükümleri taşıyor. Birbirlerine bağlı olsa gerek
tir kanısındayım; 50, 511, 52 de.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, za
ten Sayın Kürsad'ın kürsüden verdikleri izahat, 
maddenin daha önceki metniyle İlgili idi. Komis
yonda biz bunları yeniden tetkik ettik, cezaları 
ağırlaştırdık. Galiba bu son değişikliği nazarı 
itıübare almadan beyanda bulundular. Bar çelişki 
olmasın, bir daha onları görmemiz icabediyor. 
önergeyi incelemek üzere biz alalım. 

BAŞKAN — 49 ncu madde ile. ilgili iki öner
ge vardır, ikisini de Komisyona incelemek üze
re veriyoruz. 

Madde 50. — Bu kanunun 211, 22, 25, 26 217, 28 
ve 29 ncu maddelerine aykırı hareket edenler 
3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 000 liradan 30 000 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. Suçu işleyenler kamu hizmetinde görevli ki
şiler ise cezaları bir misli artırılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde ile ilgili iki önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 50 nci maddemin som cüm

lesinde yer alan (Kamu hizmetlerinde) ibaresi
nin metinden çıkarılarak yerine (eski eserlerin 
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korunmasında) ibaresinin eklenmesini ve mad
denin bu değişikliğiyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Kütahya 
lHhan Ersoy 

Yüksiek Başkanlığa 
«Eski Eserler Kanun tasarısının getirdiği 

cezaî hükümler yeterli görülmemektedir. Bu ba
kımdan (150) nei maddede gösterilen cezaî hü
kümlerin bir misli artırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Alhmet Buldanlı 

BAŞKAN — Komisyon Ka'tılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın B-aşkanım 
Ibu önergeye katılmıyoruz. Aslında değiştirmiş 
ve ağırlattırmışız biz bu cezaları zaten. 

BAŞKAN — Evet efendim. Komisyon, yeni 
'getirdikleri metinde cezaları ağırlaşltırmış ol
duklarını ve bir tenazur içinde devam edegel-
mekfce olduğunu beyan ile katılmadıklarını ifa
de ediyorlar. Bu selbeple Sayın Ahmet Buldanlı' 
nın önergesinin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Dikkate 
alınması hususu kalbul edilmemiştir. 

Sayın Ersoy'un önergesinin tadil kısmını 
tekrar okutuyorum. 

»(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un tadil 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
maktadırlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylannuza arz ediyo
rum. Kalbul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyondan gelen Madde 49 'un işlemine 
^geçiyoruz. 

Komisyon fühal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Müsaade ederseniz 
kısaca izah edebilir miyim1? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri ; 

Tasarının 49 ncu maddesi Komaısyondian daha 
önce şu şekilde gelmiş bulunuyordu: 

«Bu Kanunun 5 nei maddesine aykırı hare
ket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 2 500 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Suçu işleyenler kamu hizsme-
'toinde isıeler cezaları bir misli artırılır.» 

Şimdi, değerli üyeler tarafından verilen 
önergeler üzerine bu madde Komisyona geri 
almmış ve yeni şekli ile tedvin edilmiştir. 

«Bu Kanunun 4 neü ve 5 nei maddelerine 
aykırı hareket edenler 2 yıldan 5 yıla kadar ha
pis ve 5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.» şeklinde düzel
tilmiştir. Verilecek cezanın asgarî haddi daha 
önceki metinde 1 yıl iken, son incelemede 2 yıla 
çıkarılmış, 2 500 liradan başlatılan para cezası 
ise 5 O'OO liradan başlatılmış ve 20 000 liraya ka
dar da götürülmüştür. Şimdi, Sayın Kürşad'ım 
vermiş olduğu önerge, bu kanunun 5 nei madde
sine aykırı hareket edenler içindir. Son Komis
yonda tedvin ettiğimiz bu maddede, yalnız 5 nei 
madde yok, ayrıca 4 neü mıadde de var. 4 mcü 
maddeye aykırı hareket edenlere daha önce 48 
inci maddede derpiş edilen cezaların öngörülmüş 
iken, son Komisyon incelemesinde 48 nei mad
dede sıralanan 4 neü maddeye aykırı hareket 
edenlere 449 ncu maddede yer verilmiş ve böy
lece 49 ncu madde 4 neü ve 5 nei maddelere ay
kırı hareket eden kişilere verilecek cezalara-kap-
sar duruma getirilmiştir. Sayın Zekeriya Kür-
şad'ın daha önce verdiği anlaşdan sadece 6 nei 
maddeye aykırı hareket edenlere verilecek ce
zaları burada 49 ncu madde olarak kanunlaştı
racak olursak; 4 neü maddeye aykırı hareket 
eden kişilere verilecek ceza bulunmamış olur 
ve bir suçluluk halimi ortadan kaldırmış olaca
ğız. Halen verilen ceza da 4 neü ve 5 nei madde
de sıralanan suçlara tamamen uygun bir duru
ma düşmektedir. 

Bu bakımdan da filhal önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sayın 
Zekeriya Kürşad'ın Genel Kurulca kabul edilen 
dikkate alınma önergesine filhal katılmama 
sefbebiini izalh ettiler. Bu izahtan sonra önergeyi 
•tekrar oylarıınıza arz edeceğim. 
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önergeyi kaibul buyuranlar -lütfen işaret et
sinler.. Kaibu'l etmeyenler.. Tekrar rica edeceğim 
lef endim, tekrar. 

önengıeye filibal Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul buyu
ranlar lütfen işar ot etsinler.. Kaibul etmeyenler... 
Kaibu'l edilmenıiştir efendim. 

Sayın İlhan Ersoy'un önergesiıni okutuyo
rum' i 

ı (Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner-
fgesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —. Komisyon ? 
ÖEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardiin) — Katılıyoruz. 
İBAŞKAN — Hükümet? 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet Sayın 

İlhan Ersıoy'un önergesine katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

'edenler.. Eit'mıeyenler.. Ka;bul edilmiştir. 
Vâki tadil şeMiyİe 49 ncu maddeyi oylarınıza 

arji ediyorum. 
Kalbu'1 edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiş

ti?. 

Madde 51. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapan
lara .ilki yılıdıajn 5 yıla kadar hapis ve 5 000 liradan 
10 000 liirayıa kadar ağır para oezaıs-ı verilr. Bu ku
filerin bulldulkları eöki eserler ellıerıinden alınır. 
Kazı ve sondaj sabelbiyle eski eserlere verdik
leri zarar ve ziyan kendilerine ödettirilir. 

Suçu işleyen kişiler kamu hizmetinde görev
di kimseler ise cezaları bir misli artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? 

RA,SİM ÖİMSLİ (Erzurum) — Bir hususu 
Sayın Komisyondan sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cinisli. 

RAfStlM OİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, bu kazı yapma keyfiyetinin açıklığa ka
vuşturulması lâzum değil mi ? 

Şimdi, herhangi bir kazı yapmak isteyen, bir 
,kuyu acımak isteyen bir kimse, eski eser arıyor 
gibi bir mânada yalkalanırsa ne olacak? Buna 
Komisyonun vereceği bir cevap varsa rica ede
yim. Tatbikatta birtakım aksaklıklar olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
kazı hususundaki maddeler daha önce kabul 
edilmiş ve geçmiştir. Bu, geçmiş maddeler üze
rinde yeniden bir müzakere açmak demek olur. 

BAŞKAN — Efendim, görüştüğümüz mad
deler Cezai hükümleri ihtiva ediyor, kazı mev-
zuunun ne olduğu, ne şeMlde olduğu geçmiş 
maddelerde tasrih edilmiştir, diyorlar. Yani, 
açıklıyorlar. Pek tabiî olarak bir kuyunun açıl
masından maksat kazı olmadığı meydanda. 

RAlSUM CİNİSLİ (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cinisli. 
Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili 

varsa lütfen kullansınlar... 
RAıSİM ÖİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Sayın Komisyon Başkanının ifadesi 

meseleyi biraz daha kördüğüm etti. Yani muğ
lak bale getirdi. 

Vakıa Yüce Meclislerin vermiş olduğu ka
rarlar her bakımdan saygıya değer, ama ka
nunun müzafceresi bitmemiş. Bu kazı keyfiyeti
ni açiiklığa, vuzuha kavuşturmadığımız müd
detçe, yarın Anadolu'nun ücra köşelerinde ku
yu açjma'k iğin çalışan bir vatandaşımız tesadü
fen diyelim ki, eslki eserlerin bulunduğu mıntı
kada çalışıyor, anıa niyet eski eserlerle ilgili 
değildir de, tarlasına su çıkarmak için bir gay
rettir. O zaman, haydi eski eserleri çıfkarıyor-
sun, sen bu ma!ksatla kazı yapıyorsun, gibi bir 
mânada adamcağızı tutup kanunun, emrine ver
mek, adalete teslim etmek ne kadar hakkaniye
te uyar ? Bunda tereddütlerimiz var. 

Vakıa cezaları tanzim eden bir maddede bu 
endişemizi izhar ediyoruz, ama Sayın Komisyo
nun biir çare göstermesi ye Yüce Meclislerin bu 
tereddütlerimize çare olucu bir vuzuh kazan
dırmasını dileyerek: saygılarımı sunuyorum 
.efendim. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE

MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEıOİOl KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Sayın Başkanım, 
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51 nci maddenin müzakeresini yapıyoruz. 51 nci 
madde, ruhsatsız sondaj ve kazı yapanlara iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve 5 bin li
radan 10 bin liraya kadar ağır para cezası ve
rilmesini âmir bir madde. 

Şiımdi, bu maddenin görüşülmesi sırasında, 
sayın arkadaşımızın yapacağı itirazın, göstere
ceği yolun, sadece bu cezanın yeterli olup olma
ması konusuna inihıisar etmesi gerekirken, bu ke
re, djailıa önoe Yüoe Meclisçe kabul edilen ve bu 
kanunun 32, 33 ve müteakip maddelerinde sı
ralanan kazı keyfiyetinin ne okluğunun tarifine 
girişmiş bulunmaktadır 1 ar. 

•Aslımda kazıların nasıl yapılacağı orada ta
rif edilmektedir. Tesadüfen eslki eser bulanla
rın .muayyen bir süre içerisinde haber verme so
rumlulukları vardır ve o takdirde kendilerine 
ikramiye verilmesini de mevzuatımız öngörmek
tedir. 

Kendi tarlasında kuyu açmak isteyen kişi
lere kazı yapıyorsun, ceza verelim şeklinde her
hangi bir hali uygun gören bir kimse bulun
madığı gibi, bu kanunda da böyle bir hal suç 
olarak derpiş edilmemiştir. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Tahmin ederim Sayın Komis

yon Başkanının beyanı nüeıseleyi vuzuha kavuş
turmuştur. 

BASİiM GtNİS'Lİ (Erzurum) — Evet. 
İBAŞKAN — 51 nci maddeyle ilgili görüş-

meik isıteyen sayın milletvekili ? Yok. 
3 önerge var, okutuyorum. 

Yüiksek Başkanlığa 
ı«EisıM Eserler Kanun tasarısı» nın 51 nci 

maddesinin aşağıdaki gösterdiğim şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
Ahmet Buklanh 

iMıadde 51. — Ruhsatsız sondaj ve kazı ya
panlara, eski eser kaçakçılığı yapanlar veya 
eslki eser kaçakçılığını teşvik edenlere 2 yıldan 
5 yıla kadar ağır hapis ve 5 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu kişile
rin buldukları es'ki eserler herhangi bir bedel 
ödenmeksizin ellerinden alınır. Kazı ve sondaj 
sebebiyle eslki eserlere verdikleri zarar ve ziyan 
kendilerine ödettirilir. Suçu işleyen kişiler ka
mu hizmetlerinde görevli kimseler ise cezaları 
bir misli artırılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 51 nıci maddenin son 

cümlesinde ver alan, _(kamu hizmetlerinde gö
revli kimseler) ibaresinin metinden çıkartıla
rak, yerine (eski eserlerin korunmasında gö
revli iseler) ibaresinin eklenmesini ve madde
nin bu değişiklikle kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Yüksek Başkanlığa 
«Eski Eserler kanun tasarısı» nda eski eser

leri tahribedenlerle eski eser kaçakçılığını ya
yanlar için yeterli bir hüküm mevcut değil
dir. Bunu teminen 51 nei maddenin, aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

Madde 51. — Ruhsatsız kazı ve sondaj ya
panlar, bu kanun hükmüne giren eski eserleri 
tahribedenlerle bunu teşvik edenler ve eski 
eser kaçaklığını yapanlar veya eski eser kaçak
çılığını teşvik edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası verilir, bunların buldukları eski 
eserler ellerinden alınır. Devlete verdikleri za
rar ve ziyan tanzim ettiriler. Bunlar ayrıca 
1 O00 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. Bunlardan kamu 
hizmetinde görevli olanların cezaları bir misli 
artırılır. 

BAŞKAN — Tekrar okutup işleme tabi tu
tacağım. 

(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
önergesi tekrar okundu), 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 

KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın Baka
nım, bu verilen önergenin bir özelliği, eski eser 
kaçakçılığına ceza tayin etmesidir. Bu kanun
da eski eser kaçakçılığı için ceza öngörülme
miştir. Bu ceza umumî hükümlere bırakılmıştı. 
Umumî hükümler dairesinde eski eser kaçak
çılığına ceza tayin edilmesi gerekiyor, madde
nin bu şekilde kabulü ile. 

Mamafih Sayın Buldanlı'nm vermiş oldu
ğu önergeyle, eski eser kaçakçılığmmda yeni 
bir hükümle tecziyesi öngörülüyor. Bunu ko-
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ımisyon olarak da uygun buluyor ve önergenin 
böylece kabulünü istiyoruz ve önergeye de ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Esasen önerge ceza miktarları
na aynen uymaktadır. «Eski eserler» deyimi ve 
«Bedel ödenmeksizin elinden alınır» şeklinde 
bâzı değişiklikleri ihtiva etmektedir. 

Komisyon 'Sayın Ahmet Buldanlı'nm öner
gesine katılmaktadır. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KÜLTÜR 
MÜSTEŞARI MEHMET ÖNDER — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmaktadır. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İlhan Ersoy'ım önergesini okutuyo
rum. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT 
KEMAL AYBAR (Mardin) — Katılıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLTĞI KÜLTÜR 
MÜSTEŞARI MEHMET ÖNDER — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmaktadır. Sayın İlhan Ersoy'un öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kürşad, zannederim Sayın Buldanlı' 
nm önergesi sizin önergenizin aynı mahiyette
dir. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Önerge-
ımi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad'm önergesi geri 
verilmiştir. 

Kabul buyurulan tadil şekliyle 51 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 52. — İzinsiz define araştıranlara 
iki yıldan beş yıla kadar hapis 5 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Bunların buldukları eski eser ellerinden alınır. 
Bu arama ile Devlete verdikleri zarar ve ziyan 
kendilerine ödettirilir. İzinsiz define arayanlar 
kamu görevlisi ise verilecek ceza bir misli artı
rılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Maddele ilgili öner-
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Eski Eserler kanun tasarısı» nm getirdiği 

cezaî hükümler yeterli görülmemektedir. Bu 
bakımdan (52) nci maddede gösterilen cezaî 
hükümlerin bir misli artırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükümet 
katıhyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Efendim, eski met
ne göre verilmiş bir önergedir, ceza hayli ağır
laştırılmıştır. Bu sebepten katılmıyoruz. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 1 nci metne 
göre verilmiş bir önerge olduğunu, 2 nci metin
de cazaların artırılmış olduğunu ve bu sebeple 
katılmadıklarını ifade ediyorlar. Hükümet de 
katılmıyor. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan. bir dakika bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Yazın efendim, devam bu
yurun siz. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmetmiştir. 

Sayın Ersoy, siz zahmet buyurmayınız. Sa
yın komisyon başkanı, burada «kamu hizmet
leri» var, diğer maddelerde olduğu gibi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Evet efendim. «Es
ki eserlerin korunmasında görevli iseler» tâbi
rinin konması yerinde olur. 

BAŞKAN — «Eski eserlerin korunmasında 
görevli iseler...» deyiminin bu maddeye de der-
cedilmesmi sayın komisyon istemektedir. 

Komisyonu diğer maddelere de uygun şe
kildeki bu düzeltmesiyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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VIII. - Çeşitli hükümler : 
Madde 53. — Aşağıda tarih ve sayıları ya

zılı kanun ve nizamnamelerle bu kanuna aykırı 
bütün hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 10 Nisan 1322 tarihli Âsari Atika Nizam
namesi, 

2. 17 Temmuz 1328 tarihli Muhafaza-i Âbidat 
Nizamnamesi, 

3. 13 Mart 1330 tarihli Esvar ve -Kla-i 
Atikadan belediyelere, vilâyete terk olunacak 
yerler hakkındaki Kanun. 

BAŞKAN — Made üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

IX. - Geçici hükümler : 
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde eski eser 
koleksiyonu yapan kimseler, koleksiyonlarına 
dahil eski eserlerin bu kanunun 2 nei maddesi

nin 2 nei fıkrasında yazılı nadir eşyanın bir en
vanterini çıkararak en yakın müze idaresine 
vermeye mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yeri
ne getirmeyenler hakkında, bu kanunun 48 nei 
maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili 1. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-, 
<meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — B u kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce eski eser ticareti ruhsatna
mesi almış olanlar, bir ay içinde mevcut eski 
eserlerin envanterlerini Millî Eğitim Bakanlı
ğına vermeye ve ruhsatnamelerini bu kanun 
hükümlerine göre yenilemeye ve altı ay içinde 
depolarını bu kanun hükümlerine uydurmaya 
mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirme
yenler hakkında bu kanunun 50 nei maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili ?. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ruhsatname veya izin al
madan araştırma, sondaj ve kazı yapmaya baş
lamış olanlar, bir ay içinde Millî Eğitim Bakan
lığına müracaatla bu kanun hükümlerine göre 

izin ve ruhsat almaya mecburdurlar. Almayan
lar hakkında bu kanunun cezaya ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 hakkında söz 
isteyen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanun yürürlüğe gir
meden evvel sondaj ve kazı için ruhsatname 
almış olanlar altı ay içinde ruhsatnamelerini bu 
kanun hükümlerine göre yenilemek mecburiye
tindedirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok. Geçici madde 
4'ü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce define araştırma ruhsatna
mesi almış olanlardan halen aramaya başlama
mış olanların ruhsatnameleri iptal edilmiştir. 
Bunlardan aramaya başlamış olanların hakları 
iki ay için saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-. 
mey enler... Kabul edilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, yürürlük maddesine geçmeden evvel 
müsaade ederseniz bir maruzatım var, onu arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, 46 ncı maddenin müzakeresinde 
son paragrafta, 46 ncı maddenin son satırında: 

«45 nei maddenin son fıkrası bu madde ge
reğince verilecek yevmiyeler hakkında uygula
nır.» 

Diyor. 
45 nei maddede 2 nei paragraf yok, 44 ncü 

maddede 2 nei paragraf var. Bence bu metinde
ki 45 nei madde hatalı olarak yazılmıştır. Esa
sında 44 ncü madde denmesi lâzımdır. Bu vesi
le ile Senatodan dönmek ihtimali var. Zannedi
yorum ki Komisyon da 45'i 44 olarak kabul bu
yuracaktır. Eğer iltifat buyururlarsa bu 45'in 
44 olarak tashihini rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Saym Başkanım, 
doğrudur, bir tertip hatası olmuştur ve böyle-
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ce de geçmiştir. Mümkünse o rakamın 44 olarak 
tashih edilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — 45 nci madde Türkiye'deki el
çiliklerle ilgilidir ve konsolosluklar mensupları
na kazı, sondaj ve araştırma yapma izni veri
lemeyeceğini hükme bağlıyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet 
Sayın Başkan, onun için buradaki 45 rakamı 44 
olacaktır. Çünkü bahsettiğim hüküm, yani fıkra 
44 ncü maddenin sonundadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — 46 nci maddenin son 
satırında yazılı olan «45 nci maddenin» tâbiri
nin «44 ncü maddenin» olması gerekmektedir. 
Yani 45 rakamı 44 olarak düzeltilecektir, mat
baa hatası olmuş ve yanlış geçmiştir Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Madde 46'nııı son fıkrasında 
yazılı 45 nci maddenin, 44 ncü maddenin son 
fıkrası şeklinde tashihini istiyorsunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet. 
Çünkü 45 ile hiç bir ilgisi yok. Bir redaksiyon 
hatasıdır. Bu bakımdan düzeltilmesi lâzımdır. 
Zapta geçmesinde yarar vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Evet 44 ncü mad
de. Esas son fıkrada 45 rakamı sehven matbaa 
hatası olarak yazılmıştır. 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır. 109'a göre 
bu düzeltilmiş bulunuyor. 

Bu düzeltme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

X - Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
Madde 54. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili 1. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 55. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

AP Grubu adına Sayın İlhan Ersoy, lehte. 
Buyurun efendim. Sayın Rasim Cinisli, DP Gru
bu adına siz de mi konuşacaksınız ? 

23 . 1 . 1973 O : 2 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Pekâlâ. Oyunuzun rengi bakı

mından. 
AP GRUBU ADINA İLHAN ERSOY (Kü

tahya) — Sayın Başkanım, çok değerli arkadaş
larım ; 

Yıllardan beri hasretini çektiğimiz 1328 1er-
den kalma nizamnamelerle idare edegelmekte 
olduğumuz tarihî eserler konusunu nihayet 1969 
yılında Hükümetten gelen bir tasarı üzerine 
ve çok değerli arkadaşım Burdur Milletvekili 
Mehmet Ozbey'in bir teklifi üzerine, uzun süre 
komisyonlarda tetkik edip değerlendirdikten 
sonra kanunlaştırmanın sevincini duymamak 
mümkün değildir. 

Tarihî eserler bakımından çok zengin olan 
memleketimiz, bu eserlerine hukukî belgelerin 
noksanlığı yüzünden yeterince sahip çıkamamış, 
maalesef yurdumuzdan çok diğer ülkelerdeki 
müzeleri süsleyen tarihî eserlerimiz, heder edil
miş, elden çıkarılmıştır bugüne kadar. 

Huzurlarınıza getirilmiş olan demin madde
lerini görüşüp tümünü kabul buyurmuş bulun
duğumuz kanun tasarısı Yüce Senatoda da ay
nen kabul edildiği ve kısa zamanda kanunlaştığı 
takdirde, pek çok tarihî eserimiz tabiat değeri
miz bir kanunî mesnede de oturmuş ve hukukî 
mesnedini bulmuş olacaktır. 

Bu kanun tasarısını tetkik ederken, İtalya' 
ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Avusturya'ya, Ho-
landa, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Polonya, 
Çekoslovakya, Birleşik Amerika, Japonya, Tay
land ve Irak gibi yaşayışları, idareleri, rejimle
ri, iklimleri, mevkileri hepsi farklı olan memle
ketlerin bu konuyu şimdiye kadar halletmiş ol
duklarına, UNESCO, Uluslararası Müzeler Ku
rulu, Uluslararası Anıtlar ve Tarihî Yerler Ku
rulu ve Avrupa Konseyinin bu konuyu ciddi
yetle ele almış olmasına rağmen, bizim bugüne 
kadar bu kanunu çıkaramamış olmamız esef 
vericidir. 

Bu itibarla, böyle mühim bir kanunu hiç de
ğilse, bütün gecikmelere rağmen çıkarabilmiş 
olmanın sevincini, gururunu duymamak müm
kün değil. Bu itibarla tasarıyı getiren hükü
metlere de, teklifi yapan arkadaşlarıma da, ni
hayet bunları büyük bir ciddiyetle tetkik eden 
komisyon üyesi, arkadaşlarıma da şükranlarımı 
arz ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, tasarının pek çok 
noksanları, ufak - tefek hataları ve hattâ pek 
çok ülkelere nispetle katı hükümleri vardır. 
Zamanı gelecek elbette bunlar da günün icap
larına ve - tatbikatta görülen aksaklıklara göre, 
ıslah edilebilecek, düzeltilebilecektir. Ama bu 
hali ile dahi büyük bir merhaledir. Benee re
form kanunu deyip nitelediğimiz kanunların 
pek çoğundan daha önemli bir kanunu kabul et
miş bulunuyoruz şu anda. 

Kanunun bilim adamlarına, ilim adamlarına, 
bu işte haklı bir hassasiyet gösteren üniversite
lerimize, bütün ilgililere ve memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını, bir rehber teşkil et
mesini umuyor, temenni ediyor, hepinize hür
metlerimi arz ediyorum. (AP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — DP Grubu adına Sayın Rasim 
Cinisli, buyurun. 

DP GRUBU ADINA RASİM GİNİSLİ (Er
zurum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşımızın 
ifade buyurduğu gibi müzakeresini tamamla
mak üzere olduğumuz eski eserler kanun tasa
rısı son derece önemli bir derde deva olması ni
yetiyle yüce tasviplerinizden geçmek üzeredir. 

Tarihi derin, kültürü zengin milletlerin es
ki eserlerinin çokluğu bir realitedir, ortadadır. 
Bu realitenin içinde. Anadolu'muzun son Türk 
devletinin konak kurduğu toprakların zengin
liği de deste başı niteliğindedir. 

1071'de Anadolu'da kapı açıp Türklüğün 
yerini tayin eden büyük hünkârın 10 yıl sonra 
silâh arkadaşları, Anadolu sahillerinden İstan
bul'u seyrettiler. 1071 yılından 10 yıl sonra. O 
günden beri Anadolu Türklüğü bu topraklar 
üzerinde yaşamakta, kültürünü ve eserlerini, 
cevherini bu topraklar üzerinde süslemektedir. 

Bugün Keban Göl sahası içinde yapılan ka
zılardan ilmî bir kesinlik henüz kazanmamış 
olsa da bir ifadenin bizi son derece memnun et
tiğine işaret etmek istiyorum. Burada çıkan ka
zılardan anlaşıldığına göre, bundan 3 000 - 4 000 
yıl önce bu topraklarda Türkler yaşamışlardı. 
Böylece tarihi 3 000 yıla, 4 000 yıla götüren bir 
Türklük cevherinin Anadolu topraklarında ya
şadığı gerçeği ortaya çıkmış olacaktır. 

Bu kanun, bu kültür değerlerini, bu tarihî 
eserleri koruma, kollama, toprak altında olan

ları gün ışığına çıkarma ve toprak üstünde olan
ları muhafaza etme hizmetini yerine getirecek
tir. 

Kanunun müzakeresi sırasında daha çok ka
zılardan ve antik değerde olan toprakaltı eser
lerinden söz edilmiştir. Ben, müzakerenin sonun
da değerini tespit etmekle beraber, bir başka 
açıdan meseleyi alacak, toprak üstünde olan 
1071'den sonra Türk dünyasını süsleyen eser
lerin korunması ve muhafazası noktasında mâ
ruzâtımı devam ettirecek ve tamamlayacağım. 

Anadolu topraklarında Selçukluların, Os-
manoğullarmm kültürlerini, sanat eserlerini oya 
gibi işleyerek şaheserler ortaya koydukları bir 
\ akıadır. Hele İstanbul bugün tam bir Türk 
şehridir ve Türk'ün damgasını muhafaza etmek
tedir. Bu hükmü verirken bir endişemi de bera
berinde getirmek mecburiyetindeyim. 

Dünkü kadar bir rahatlıkla söyleyemeyece
ğiz ; artık ne Haliç'teki şiirlere renk veren bah
çeler ve Türk zevki kalmıştır, ne de Boğaziçi' 
nin güzel yalılarının yerinde onlardan fazla 
eser kalmıştır. Bugün Boğaziçi, o güzel Türk 
zevkinin işlediği yalıların yerine taş ve toprak 
yığını apartmanların kalın çizgileriyle bir ha
şin çehre kazanmıştır. Haliç, bir o kadar f elâ-
ketir. Haliç, bugün çevre sağlığını tehdidede-
cek kadar bir kirlilik içindedir; hattâ mezbaha
ların kalıntılarını çürüten bir yer haline gel
miştir. 

İşte bunları ifade ederken, Türk zevkinin ve 
Türk sanat. eserlerinin gün güne perişan oldu
ğuna ve yıkılıp göçtüğüne işaret etmek istiyo
rum. Biliyorum ki, bu kanun bundan sonra bu 
türlü tahriplere engel olsun, bundan sonra bu 
gibi değerlerimizi muhafaza etme imkânını bul
sun. 

Bu konuda kazılar için Devlet bütçesinden 
harcanan milyarları bir münasebetle ifade eder
ken, milletlerarasındaki şu anlayış farkını da 
ortaya koymak mecburiyetindeyim. 

İstanbul'da Bayazıt Meydanını Bizans taşla
rı süslerken, Iskeçe'de Türk camilerinin üstüne 
dozerlerle yürünmüş ve cami içinde olan müs-
lümanlarla birlikte tahribedilmek istenmiştir. 

Bu anlayış farkını da yüksek müsamahanıza 
sığınarak burada ifade etmek zaruretini hisset
tim. 
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Tarihî eser kaçakçılığının bir felâket halini 
aklığı memleketimizde bugüne kadar kayıpları
mız büyük olmuştur. Bu kayıpları rakamlarla 
ve para ile ölçme imkânı yoktur. Avrupa'daki 
müzeleri dolduran Türk eserlerinin ve Türki
ye'den götürülen tarihî eserlerin sayısı oldukça 
yekûn tutmuş olmalıdır. 

Bunun bir sebebi yetişmiş ve bilgili tarihî 
eser bekçilerinin ve orayı koruyacak elemanla
rımızın noksanlığında aramak lâzımdır ve tari
hî eserlerimizi koruyabilmek için bu kanunda 
gösterilen hassasiyetin bundan önce gösterilme
miş olduğunda aramak lâzımdır. 

Toprak üstünde yaşayan eserlerimizin muha
fazasını dilerken Yüce Heyetinize bâzı misaller 
vermek isterim. 

Bugün Süleymaniye Camimin, o muhteşem 
eserin artık bir Sinan ve bir Süleyman olma
dıkça yerine kurulması pek güç olacak bir ese
rin vakfiyelerinden bâzı dükkânların, teessürle 
ifade edeyim ki, bir kısmı patrikhanenin eline 
geçmiştir ve patrikhanenin mülkiyeti içerisin
dedir. Bu, tarihî eserlerimizi koruyamadığımı
zın açık belgesidir ve hazin örneğidir. 

Yine İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi içe
risinde Bakırcılar Caddesine bakan yerde çok 
güzel bir medrese vardır. Bunun sayısını çoğal
tabilirsiniz. Bu medreselerin içini gezdiğimiz 
zaman gecekonduların sakinlerinin barındığım 
gördük. Orada, o güzelim sütunların çivi ve ke
serlerle kırılıp parçalandığını gördük. 

Bugün İstanbul'da bu söylediğim realite ya
şamaktadır, vardır. Medreselerin içinde izinsiz 
barınan insanlar vardır ve onları oralardan sö
küp alma imkânı yıllar yılı bulunamamıştır. 

Vakıfların gelirini Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün bütçesinin görüşülmesi sırasında gördük; 
ama vakıfların bu geliri temin ederken bu eser
leri koruma zaruretini de huzurunuzda dile ge
tirmek faydalı olur kanatindeyim. 

Bunun gibi, bir başka medresede - af buyu
run - bir sokak kabadayısı başa geçerek, Ana
dolu'dan iş bulmak için İstanbul'a gelen fakir 
işçilerimize yatacak yer temin etmiş ve orayı 
han gibi kullanmışlardır. Bugün, para almak 
suretiyle orayı otel gibi, han gibi çalıştıran kim
selerin varlığını da iddia ediyorum. 

Biliyorum ki, bu kanun bu gibi tarihî eser
lerimizin de tahribolmaisına ve bu türlü kulla
nılmasına! engel' olsun. 

Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yap
mış olduğu araştırmalar münasebetiyle ifade 
ettiğimiz gibi, dışardan gelen milyarlar nasıl 
harcanmıştır, ne türlü kazılar yapmıştır, neler 
çıkarmıştır ve çıkarılanların muhafazası nasıl 
olmuştur belli değildir. Dışarıdan gelen yar
dımların nasıl harcandığı ve nasıl çalışıldığı 
da bir murakabe altında değildir; tamamen 
kendi ihtiyaçları altındadır. Öğreniyoruz ki, bu 
kanun bunu da raptı zapta alacaktır. 

İstanbul'da neşredilen bir gazetede, Aya-
sofya'da poz veren fotomodellerin girip rahat
lıkla, hattâ uygunsuz şekilde poz verdiklerini 
ve bu suretle tarihî eserlerimizi bir pano, bir 
fon olarak kul 1 andıklarını üzülerek okudum ve 
müşahede; ettim. 

Bu türlü tutumların da karşısında olduğu
muzu ve bunlara bir dur demenin lâzımgeldi-
ği kanaatindeyiz. 

Yüksek Anıtlar Kurulunun bugüne kadar 
getirmiş olduğu değerli çalışmaların yanında 
tenkide müsait tutumlarının da olduğunu ifade 
etmek) isterim. 

Rüstempaşa Medresesinin hemen yanıbaşm-
da, nasıl ruhsat aldığını bugüne kadar bir tür
lü anlayamadığımız kişilerin inşaat yaptıkları
nı gördük ve Rüstempaşa Medresesinin bir du
varının çatlamasına sebebolduğunu müşahede 
ettik. Yapmış olduğumuz mükerrer müracaatla
ra rağmıen bunu durdurmak imkânı olmadı. 

İşte bu misalleri, bugüne kadar Türk kültü
rünün, Türk özünün ve Türk zevkinin özene, 
bezene işleyerek nesillere armağan bıraktığı 
bu güzel eserlerin bakımsızlığına birer belge ol
sun diye ifade ettim. 

Ayrıca, yazma kitaplarımızın çok önemli bir 
kültür kaynağı, bir kültür hazinesi olduğunu 
arz etmek arzusundayım ve bunların gün ışığı
na çıkarıl'mıasının lâzmıgeldiği kanaatindeyim. 
Temenni ediyorum ki, bu kanun bu kitaplarımı
zın, bu kültür hazinemizin gün ışığına çıkarıl
masına imkân verir ve biraz da tahrik eder. 

Bu mâruzâtımdan sonra bu kanunun düne 
nispetle çok daha iyi hükümler getirdiğini, ta-

— 286 — 



M. Meclisi B : 41 23 . 1 . İ973 O : 2 

rihî eserlerimizi muhafaza yolunda değerli hü
kümler getirdiğini ifade ediyorum. 

Reyimizin müspet olacağını Yüce huzuru
nuzda arz ediyorum, bu kıymetli eserlerimizin 
daha itinalı bir hassasiyet içerisinde göz nuru 
gibi mu'hafaza edilmesi lüzumunu arz ediyor, 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından alkış
lar)! 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan ar
kadaşımız varsa lütfen oyunu 'kullansınlar efen
dim . 

Tasarının Meclisimizdeki müzakeresi bitmiş 
bulunmaktadır, açık oylarınıza arz edilecektir 
»efendimj 

3. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «Birinci görüşmesi ya
pılacak işler»1 bölümünde yer alan Gümüşane 
Milletvekili Nurettin Özdem'ir ve 44 arkadaşının 
Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının 
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı 
vakıfların vergi .muafiyetinden faydalandırıl
ması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun tek
lifinin gündemdeki diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim, 

Adalet Komisyonu 
Balkanı yerine 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

(1) 782 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Teklifin, bütün işlere takdi
men ve öncelikle görüşülmesi hususu talebedir 
mektedir. Bu talebi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir; 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bu
lunmaktadırlar, 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Okunmaması hususu Genel Kurul
ca kararlaştı ııl mistir. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum.. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçede yazılı olduğu veçhile ivedilikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türk Kanunu Medenisinin bArinoi kitabımın ikin
ci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna 
ıbâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların 
vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkında
ki 903 sayılı Kanunun 2noi maddesi ile Türk 
Medenî Kanununum 453 ııcü maddesine eklenen 
ikinci fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 903 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle Türk Medenî Kanununun 453 ncü mad
desine eklenen 2 nci fıkra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Ancak, vakfın gelirinin % 20%i veya bu va
kıflara bağışlanan yahut ölüme bağlı tasarruf 
surertdyle tashih edilen malların gelirinin % 20, 
si kendisine bırakılan mahfuz hisseli mirasçılar 
tenkis davası açamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Açık oyunu kullanmayan üye var mı efen
d imi . Yok. Acık oylama işlömi bitmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerimi Bakan
lar Kurulu yürütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

23 . İ . 1973 O : 2 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerimde görüşme'k isteyen sayın 
üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı için ya
pılan açık oylaıma sonucunu arz ediyorum. Açık 
oylamaya. 189 sayın milletvekili katılmış; 1.63 
kabul, 24 ret, 2 çekinser oy kullanılmış olup, 
yeterli sayı sağlanamadığı cihetle tas'arı tekrar 
acık oylarınıza sunulacaktır. 

24 . 1 . 1973 Çarşamba günü saat 15,O0'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Ka/pflriumjaj saalta! i 16,50 
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Atatürk Akademisi Kanun tasarlısına verilen açık (oyların sonucu. : 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 189 

Kabul edenler : İ!G3 
Reddedenler : 24 

Çekimserler : 2 
Oya katılmayanlar : 249 

Açık üyelikler : 12 

ADANA 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Toıpaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Has&n Dinçor 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
H Turgut Tokeı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataıöv 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam. 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kemal Erdem 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak '* ' 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulki Önür 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demdrer 
Arslan Topçubajı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

edenler] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Saibaihaittin A.rag 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz • 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütfi Söyleme? 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 

Eşref Derin^ay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Uhami Saaıcar 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Tur gu'l Topal o ğlu 
Hasan Türkay 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhamettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
Şinasi Osma 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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Feyzullah. Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
öevat Âdem/oğ'l'U 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MAYISA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

ADANA 
Emir H. Postacı 

AFYON KARAHUSAR 

Süleyman Mutlu 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğîu 
Mevlüt Yılmaz 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet.Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H .Avni Kavurmacıoğlıı 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğhı 

[Reddet 
ERZURUM 

Gıya&ettim Karaca 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

IZMÎR 
M. Hulusi Çakır 

[Çekins 

ANKARA 
.Aydın Yalçın 

[Açık wy 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 ı 
Elâzığ • 2 i 

| SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat Önsal 

1 SAMSUN 
Doğan Kitaplı ' 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

'1 enler] 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydifoeyoğlu 

KAYSERİ 
T. Doğan Avşargil 

KONYA j 
Orhan Okay 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

erler] 

SIVAS 
Mustafa Timisi 

elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 3 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 12 

I Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
[ Mehmet Aksoy 
! Necmettin Gevheri 

Mehmet Ali Göldü 
Bahri KarakeçiTi 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 
Kevni Nedinıoğhı 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

\^G<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4li NCÎ BİRLEŞİM 

m . U < 19731 Sallt 

tot i 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK IDİVANININ ıGENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ ÎDEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 73'6'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 2 1 . 9 .1972 ve 1.12 .1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR} VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
du r Milletvekili Mehmet Özbey'iıı, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
heş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üye'den kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 
672 ve 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 5 .1972 ve 10 . 1 .1973) 

ıX 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir; 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şınım, 6831 sayılı Orm'an Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet 'Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştiİrlmiesine ve 
bir ek madde ile bir geçidi madde ilâvesine 
5237, 5422, 6969, 7336 v e 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Onman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
Imer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (,2/706) (IS. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 < 11 . 1972) 

X 4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştiirlmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale ÜyeSi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/005, 2/629, 2/640, 
.2/657) ('S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK «ARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE (BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER . 

X 1. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa t ıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş

ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) ('S. iSayHsı : 663) (Dağıtma 
tarihi.: 2 . 5 ., 1972) 

2. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve. 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 9Ö3 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenımesî 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma t a 
rihi : 6 ; 1 . 1972) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 672 ye I nci ek 

Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve İçişleri, Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan 3'er üye seçilerek kurulan 17 numaralı Geçici Komisyon 

raporu (1 /85 , 2 /428) 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 4 . 1 . 1973 
Esas No. : 1/85 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Eski Eserler kanun tasarısının Genel Kuralda görüşülmesi sırasında sayın bâzı üyeler tarafından 
serilip Ö n e l Kurulca kabul edilen önergeler karşısında, 13 . 10 . 1972 tarih ve 145 nci Birleşimde 
1 ve 9 ncu madde ve 27 . 11 . 1972 günü ve 10 ncıı Birleşimde diğer bâzı maddeler komisyona ve
rilmiş olmakla komisyonumuz, 30 .11.1972 günü saat 10'da toplanarak komisyona iade edilen tasarı 
(maddeler ve önergeler teker teker ve sırasiyle ineeılendi : 

1. Tasarının 1 nci maddesi üzerinde Sayın Hamdi Hamamcıoğlu tarafından verilen önerge, 
maddenin yeniden düzenlenmesine dair olduğu görülmekle yerinde bulunmuş ve aynı mahiyette olan 
1 nci madde yeniden düzenlenmiştir. Düzeltme redaksiyonla ilgilidir. 

2. Tasarının 9 ncu maddesi üzerinde Konya Milletvekili İhsan Kabadayı tarafından verilen 
•önerge incelendi. Bu önergenin eski eser bakımından komınımaları ve bu sahalar içinde inşaat ve te
sisat yapılması konusunda karar alma yetkisinin Millî Eğitim Bakanlığına verilmek istediği görüldü
ğü, 

Eski teser yönünden hangi sahaların korunması gerektiği ve yapılacak inşaat ve tesisat ile eski 
eserlerin özelliklerine zarar verilip verilmediği konusunda daha yetkili olması yönünden Esiki Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna bırakılmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle bu önerge red
dedilmiş ve tasarının 9 ncu maddesindeki redaksiyon hataları düzeltilerek kabul ledillmiştiir. 

3. Tasarının 12 nci maddesi üzerinde Sayın İlhan Ersoy tarafından verilen önerge incelendi. 
Bu önerge ile tasarının 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aynı (mahiyette olmak üzere yeniden 
yazılmak istendiği görüldü. Maddenin yazılışiyle ilgili olan bu önerge komisyonda aynen benim
senmekle 12 nci madde değişik şekliyle komisyonumuzca (kabul ledilmıiştir. 

4. Tasarının 13 ncü maddesi Sayın İlhan Ersoy, ıSaym Turhan Özgüner ve ıSayın İhsan Ka
badayı tarafından verilen önergeler incelenmiş, Sayın İhsan Kabadayı'mn önergesinin (komisyo-
nuımuzca 13 ncü madde üzerinde yapılan değişikliğin reddine dair olduğu ve Sayın Turhan Özgü-
ner'in önergesinin kelime düzeltmeleriyle ilgili bulunduğu görülmüş ve !Saym İlhan Ersoy'un 
önergesinin maddeye açıklık verilmesi bakımından yeniden yazılmasıyle ilgili olduğu anlaşılmış, 
-Sayın İhsan Kabadayı'mn önergesinin yerinde bulunduğu görülmekle reddine kara r verilmiş ve 
madde ıSaym İlhan Ersoy'un önergesinde belirtildiği üzere ımadde metni yeniden yazılmıştır. 

5. Tasarının 16 nci maddesinin kapsadığı hükümlerin, tasarının 5 nci maddesinde nazara alın
dığı görülmekle 16 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasına ve yerine yeniden ilişikteki metnin kon
masına karar verilmiştir. 
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6. Tasarının 19 ncu maddesi üzerinde Sayın İlhan Ersoy, Sayın Zekeriya Kürşad, iSayın Tur
han Özgüner, (Sayın Reşit Ülker ve Sayın Musa Doğan tarafından verilen önergeler yerinde bu
lunmakla benimsenmiş ve tasarının 19 ncu maddesi bu değişik şekliyle benimsenmiştir. 

7. Tasarının 22 nci ımıaddesi üzerinde Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Zekeriya Kürşad Sayın 
Hasan Tosyalı, Sayın M. Kemal Yılmaz, Sayın Reşit Ülker, Sayın »İhsan Kabadayı tarafından ve
rilen önergeler iineıeiendi. Eski esterlerin yurt dışına çıikarılmasmun mahzurları nazara alınarak 
önergeler benimsenmiş ve Miadde' değişik şekliyle kabul edilmiştir, 

Tasarının 23 ncü maddesi üzerinde Sayın Hüsamettin Başer tarafından verilen önergenin ye
rinde bulunmadığı görülmüş ve tasarıya açıklık getirmesi bakımından 23 ncü madde aynen bıra
kılmıştır. 

9. Tasarının 34 ncü maddesi üzerinde Sayın Zekeriya Kürşad ile Sayın İhsan Kabadayı'nm 
önergeleri incelenmiş ve yerinde görülmemekle her iki önerge komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Taşınmaz eski eserlerin sahiplerinin (kemdi (mülkleri içinde bâzı sondaj ve araştırma yapmaların
da bir sakınca bulunup bulunmadığına karar verecek organın Eslki Eserler ve Yüksek Anıtlar 
Kurulunun -olmaısı 'münasip görülmüş ve tasarının komisyonda yapılan değişikliğe uygun bir şekilde 
bırakılması isabetli görülmüştür. 

10. Tasarının 48 nci maddesi üzerinde SaymAhmet Buldanlı tarafından verilen önerge ince
lenmiş, maddede öngörülen cezanın âdil okluğu kanaatine varılmış, ancak 4 ncü maddeye aykı
rı harelket eden ikisi hakkında verilecek cezanın 49 ncu madde de gösterilen ceza olacağı kanaa
tiyle 48 nci madde bu değişik durumuyla kabul edilmiştir. 

11. Tasarının 49 ncu maddesi üzerinde Sıayın Zekeriya Kürşad ve Ahmet Buldanlı tarafından 
verilen önergeler incelenmiş, 49 ncu maddede yazılı ceza miktarı artırılmış ve bu kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ledecek kişilere 49 ncu maddede yazılı cezanın verileceği tensibedilmiş 
ve madde bu haliyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

12. Tasarının 50 nci maddesi üzerinde Sayın Ahmet Buldanlı tarafından verilen önerge ince
lenmiş ve 50 nci maddede yazılı ceza miktarı artırılmış ve madde bu değişik şekliyle komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

13. Tasarının 51 nci maddesi üzerinde Sayın Zekeriya Kürşad tarafından verilen önerge ince
lenmiş, ceza artırılmış ve madde değiştirilerek komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

14. Tasarının 52 nci maddesi üzerinde Sayın Ahmet Buldanlı tarafından verilen önerge ince
lenmiş maddede yazılı ceza miktarı artırılmış ve madde bu değişik şekliyle komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan değişiklik ve yeni metinler Genel Kurulda görüşmelere kolaylık 
sağlayacağı düşüncesiyle ekli olarak sunulmuştur. 

iSaygiyle arz ederiz. 
Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Mardin Çorum Gaziantep 

E. K. Aybar K. Demirer M. -Kılıç 

Adıyaman 
A. Turanlı 

İzmir 
F. Arınç 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kars 
/. H. Alaca 

Tokat 
H. Balcı 

İmzada (bulunamadı. 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Sakarya 
T. Boztepe 

İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRİŞ METNİ 

Eski Eserler kanun tasarısı : 
1. Genel hükümler : 
MADDE 1. — Tarihten önceki devirlerle tarihî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güzel sa

katlara ilişkin olan ve korunmaları ile saklanma lannda kamu yaran bulunan, yer üstünde, 
yer ve su altında mevcut bütün yapılar, taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü belgeye eski 
eser denir. 

Bunlar tarihî mağaralar ve kaya sığınakları, yazılı ve kabartmalı kayalar, hüyükler, tü-
mülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoll'er, surlar, kale ve burçlar her çeşit mimarî 
anıtlar, tiyatrolar, hipodromlar, stadyumlar, anfiteratiler, agoralar, kütüphaneler, her çeşit 
resmî ve özel yapılar, tarihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe taşları (mil taşları), dikili taşlar, 
sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, su yolları, sarnıçlar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, yalı
lar, camiler, mescitler, namazgahlar, her çeşit hayrat, çeşme, sebil, imaret, darphane, şifahane, 
muvakkithanie, medrese, tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, nazireler, lâhitler, sandukalar, ssteHer, 
kümbetler, hanlar, hamamlar, sinogoklar bazilikalar, kiliseler, manastırlar ve bunların bir
kaçından oluşan bina toplulukları yani külliyeler ve siteler ile diğer taşınmazlarla bunlara 
ait parçalara taşınmaz eser denir. 

Her çeşit hayvan ve bitki fosü'lleri, öntarihten kalma insan disketleri çakmaktaşı (Silaks) 
volkan camı (Opsidiyen), kemik ve madenî her çeşit aletler, çimi, seramik, ve kap kaçaklar, 
heykeller, figürkıler, tabletler, kesici koruyucu veya vurucu silâhlar, putlar (ikanlar), cam 
eşya, süs eşyası (Hulliyat), yüzük taşlan, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve ben
zerleri, maskeler, taçlar (Diademler), deri, bez, papürüs, parşömen, moda üzerine yazılı 
veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tez-
hipli kitaplar, minyatürler, sanat değerini haiz ıgravür, yağlı boya, suluboya tablolar, mu-
hallefat (Relgneler) nişanlar, madalyalar, toprak, cam, ağaç kumaş ve benzerleri taşınır eşya
lara da taşınır eski eser denir. 

Eski anıt ve duvar kalıntıları, genellikle ne cinsten olursa olsun eski eşya ve anıtlar par
çalan da taşınmaz dağınık tuğlalan, taş cam ve. ağaç kınklan, çinilerle topraktan yapıl
mış eşya parçaları da eski eser sayılırlar. 

a) önemli tarihî olaylara sahne olan veya arkeoloji, tarih, sanat bakımındaı.\ bir 
önemi ve özelliği bulunan korunması ve değerlendirilmesi gerekli her çeşit taşınmaz mimarî 
eserler ve anısal heykelcilik eserlerine (Anıt), 

b) Mimarileri, üniteleri ve çevrelere katkıları bakımından korunmalan ve değerlendirme
leri gerekli görülen ayn veya bir arada olan yapı gruplanna (Küllüye), 

c) Homojen oluşlan ve bilhassa tarihî, artistik, estetik, bilimsel, ekolojik, letrografik, ebe
dî veya efsanevî önemleri bakımından korunmalan ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın 
veya tabiatla imsanlann müşterek eseri olan t opografik bölgelere (Sit), 

d) önemli tarihî olaylann geçtiği için koru malan jgerekli yerler ^(Tarihî Sit), 
c) Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalintılannın bulunduğu yer veya 

su altındaki bilinen veya meydana çıkanlan yerlere (Arkeolojik Sit) veya (Tarihî şehir ha
rabesi) veya (ören yeri), 

f) Korunması gerekli tabiat güzellik ve gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olaylann meyda
na getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve koruluklara (Tabiî ıSiıt) veya (Tahiî Anıt) de
nir ve bunlar tümü ile korunur. 

Madde 9. — Sekizinci maddeye göre tescil edilen taşınmaz «ski eserleri koruma sahalan-
nın tâyini ve bu sahalar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılmayacağı konusunda karar alma yet
kisi Gayriimehkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna aittir. 

Madde 12. — Kamu tüzel Mşileriniiitı mülkiyetinde veya daimî intifamda bulunan taşınmaz 
eski eserlerden kaleler, şehir harabeleri ve her türlü tarihî harabelerle bunlara ait tefer-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 672 ye 1 nci ek) 
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ruat, tarihî ve tabiî anıtlar ve bunların toplu olarak bulunduğu alanlardan Hazine adına ka
yıtlı bulunmayanları, karşılığında bedel ödenm eksizin Hazine adına tescil ve Millî Eğitim Ba
kanlığının idaresine devredilirler. Şu kadar ki vakıf eserler ile belediyelere aMoİanlar bu 
hükme tabi değildirler. 

Kale ve surları, şehir harabeleri, taşınmaz eski harabeler ve bu mahiyette diğer tarihî 
tabiî anıtlardan kısmen veya tamamen tüzel v& özel kişilere intikal etmiş, veya imar ve 
İhya hakkı yoluyle kişilerin uhdesine geçmiş olanlar, değer bedelleri üzerinden kamulaştırıl
ma veya değiştirme yoluyle Devlete intikal ettirilirler. Bu kamulaştırma ve değiştirmelerde 
o arazinin üstünde veya altında bulunan ve bu Sınacak olan eski eserlerin eski eser değerleri 
hesaba katılmaz. 

Bunlardan kaynağı vakıf olan ve çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen tüzel ve özel 
kişilerin eline geçmiş bulunan taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların kamulaştırılma-
lan, ilgisi dolayısıyle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Belediye sınırları dâhilimde bulu
nan eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların imar Kanunu gereğince tespit edilecek korunma 
sınırlan dahilindeki taşınmazlar, değer bedelleri üzeriiaıden belediyeler tarafından kamulaştı
rılmalarda bu sahalar çevresindeki eski eserlerin meydana çıkarılmasından doğacak değer 
farkları hesaba katılmaz. 

Madde 13. — Mülkiyeti Hazineye aidolup, kullanma hakkına sahip bulunan kamu tüzel 
kişileri ve demekler onarım ve restorasyon gibi harcamalara katılırlar. Bu harcamalara ait 
esaslar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve kont rol edilir. 

Şehir plânlarının tanziminde Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınır ve bunların ilgili Ba
kanlıkça onanması sırasında bu görüş değerlendirilir. 

Daha önde tanzim ve tasdik edilmiş imar p lânlarmıh, eski eser tarihî ve tabiî anıtlar ba
kımından değiştirilmesi gerekli görüldüğü ve bu hususta (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun kararı alındığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı gerekli değişiklik teklifin
de bulunabilir. 

Madde 16. — Eski eser olmakla beraber, Karayolları, Devlet Demiryolları veya Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olan ve kullanılmasında mahzur bulunmayan 
köprü, menfez, viyadük, sarçnıç, su yolu, kanal, çeşme, tünel ve benzerlerinin bakım ve onarı
mı adı geçen genle! müdürlüklerce yapılır. 

Madde 19. — Eski eserlerin ve anıtların bakım, onarım ve restorasyon işleri 1050 sayılı 
Mühasebeü Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve E ksiltme ve ihale kanunları ile bu kanunların ek 
ve değişikliklerine bağlı kalmaksızın ehliyeti tespit edilenlere yaptırılabilir. 

Eski eserlerin ve anıtların bakım onarım ve restorasyon işlerinde kullanılmak şartı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce hariçten getirilmesi gereken her 
türlü makine teknik malzeme alet ve edevat bilcümle gümrük resim ve harçlarından muaftır. 

Madde 22. — Yurt içindeki eski eserlerle müze ve koleksiyonlarda bulunan eserler, değiş
tirme suretiyle dahi olsa hiçbir surette yurt di şma çıkarılamaz. 

Ancak Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklar mensupları, Türkiye'ye girerken pasaportlarına 
işletmek suretiyle Türkiye'ye getirdikleri yabancı menşeli eski eserleri Türkiye'den çıkışla
rında beraberlerinde götürebilirler. 

Madde 48. — Bu kanunun 24 ncü maddesine aykırı hareket edenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis 
ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasınar çarptırılırlar. 

Suçu işleyenler kamu hizmetlerinde jgörevli kişiler ise cezaları ıbir misli artırılır. 

Madde 49. ı— Bu kanunun 4 «ncü ve 5 nei maddelerine aykırı hareket edenler İM yıldan 5 yıla 
kadar hapis ve '5 (000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Suçu işle
yenler kamu hizmetinde görevli kişiler ise verilecek >ceza bir mjiısli artırılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) 
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Madde 50. — Bu (kanunun 21, 22, 05, 26, 27, 28 ve 29 ucu maddelerine aykırı hareket edenler 
3 yıldan 15 yila kadar (hapis, 5 000 liradan 30 OOO liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilir
ler. Suçu işleyenler (kamu hizmetinde (görevli kişiler ise cezaları bir (misli artırılır. 

Madde 51. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapanlara iki yıldan 5 yıla kadar hapis ve '5 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu kişilerin buldukları eski eserler ellerinden alınır. 
Kazı ve sondaj sebebiyle eski eserlere verdikleri zarar ve ziyan kendilerine ödettirilir. 

• Suçu (işleyen kişiler kamu hizmetinde görevli kimseler ise cezaları (bir misli artırılır. 
Madde 52. — izinsiz ıdefine araştıranlara iki yıldan (beş yıla kadar Ihap'is 5 000 liradan 10 000 

liraya kadar ağır ıpara cezası verilir. 'Bunların buldukları eski eser ellerinden alınır. Bu arama 
ile Devlete veridMeri zarar ve ziyan (kenldilerine ödettirilir. İzinsiz ıdefine arayanlar kamu görev
lisi ise verilecek ceza bir misli artırılır. 

»>•« 
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Gümüşane Milletvekili Nurettin Özdemir ve 44 arkadaşının, Türk 
Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı 
vakıfların vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkındaki 903 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /538) 

MİLLET MECLtöt SAYIN BAŞKANLIĞINA 
28 1971 

903 sayılı ve (Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştiril
mesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden faydalan
dırılması hakkındaki) Kanunun 2 nci maddesine bir cümle ilâvesine dair kanun teklifimiz, ge
rekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 
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GEREKÇE 

13 . 7 . 1967 tarihinde 903 sayı ile kanunlaşan (Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının. 
ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı va
kıfların vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkındaki kanun) ile Medenî Kanunun yürür
lüğünden 1967 yılma kadar Türk kamuoyunda gerekli ilgiyi görmeyen vakıf müessesesi yeni
den ele alınmış ve senelerin uygulaması içinde belli olan hukukî İhtiyaç giderilmeye çalışılmış
tır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden 21 . 6 . 1971 tarihine kadar 903 sayılı Kanuna göre yeniden 
107 Vakıf kurulmuş olması ve bu vakıflardan 10 adedinin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
verilecek malî ölçüde ve güçte bulunması Kanunun sosyal eğilimleri uygunluğunun ve gerçek bir 
ihtiyaca cevap verdiğinin delilidir. 

Kanunun 2 nci maddesi ile Türk Medenî Kanununun 453 ncii maddesine üç fıkra eklenerek 
kamu yararına yapılan hibeler ve kurulacak Vakıflarda, mahfuz hisse esas ve miktarları değişti
rilmiştir. Bu madde ile: --

a) Kamu yararına yapılan hibelerde ve gelirlerinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğin
deki işlerin yapımına bırakılarak kurulacak vakıflarda mahfuz hisse, Kanunun tespit ettiği miktar
ların 1/3'üne indirilmiş ve 

b) Vakfın gelirinin % 80'inin kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına tahsis edilip, Vak
fın gelirinin % 20'sinin mahfuz hisseli mirasçılara bırakılması halinde ise mirasçıların tenkis dâ
vası açamayacakları esası sevk edilmiştir. 

Maddenin bu tarzda yazılışından maksat açıktır : 
Meclislerimiz, mahfuz hisse müessesesinde değişiklik yapma esası bakımından kamu yararına 

yapılan hibelerle, Vakıf müessesesini aynı hukukî esasla mülâhaza etmiş ve mahfuz hisse kaide ve 
miktarlarmdaki değişikliği aynı hükme irca etmiştir. Eklenen birinci fıkranın sevk ettiği kabul 
budur. 

Eklenen 2 ve 3 ncü fıkralar da, bu esastanhareketle sevk edilmiştir. Netekim 2 nci fıkra 
('Ancak) kelimesi ile yazılmıştır. Görüldüğü gibi 2 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1 nci fıkranın ka
bul ettiği esasın, mahfuz hissenin gelire hasredilmesi suretiyle genişletilmesinden başka bir hü~ 
küm değildir. Daha kısa bir deyişle 2 nci fıkrayı,! nci fıkra olmadan anlamak ve tatbik etmek 
mümkün değildir. 

Hal böyle iken bâzı tatbikatçılarımızın bu fıkralar arasındaki bağlantıyı zayıf telâkki etmeleri 
sonucu : 

a) Bir Vakıfta gelirin % 20'sinin mahfuz hisseli mirasçılara bırakılması hali ile, 
ıb) Kurulmuş ve vergi muafiyeti alarak kamu yararına kurulduğu sabidolan bir vakfa yapıl

mış hibe veya ölüme bağlı tasarrufla mahfuz hisseli mirasçılara terekenin veya vakfa tahsis edi
len mal varlığının gelirinin % 20'sinin terk edilmesini istihdaf eden ölüme bağlı tasarufların hu
kukî mahiyetinin ayrı hukukî neticelere tabi olacağına dair bir endişenin izhar edildiği anlaşıl
maktadır. 

Yasama organının kabulüne uygun bir yasama tefsiri yolu kapalı olduğu için kanun teklifi yo~ 
luyle bu endişeyi yok etmeye mecbur kılınmıştır. 

Bu sebeplerle ekli teklif yapılmıştır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 26 . 12 . 1972 
Esas No. : 2/538 
Karar No. : 55 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Gümüşane Milletvekili1 Nurettin Özdemir ve 44 arkadaşının; Türk Kanunu Medenisinin birin
ci kitabının ikinci babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde! ve fıkralar eklenme
si, Bâzı Vakıfların Vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi, komisyonumuza havale olunmakla ve ilgili Ba
kanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olumdu. 

903 sayılı Kanunun 2 (maddesi ile Türk Medenî Kanununun 453 ncü tmaddesiine eklenen ikinci 
fıkrası hükmünün, geliriniaı- yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına hasre
dilmiş olan vakıflara yapılacak hibelerle ölüme bağlı tasarruflarda, hibe olunan veya vakfa bıra
kılması öngörülen mal varlığının gelirlerinin % 20'sinin mahfuz Mssıeli mirasçılara terkedilmesi 
halinde, bu mirasçıların da tenkis dâvası açamayacaklarmı kapsaması gerekirken, uygulamada 
yanlış anlam verilen buı hükmün açıklığa kavuşturulması bakımından sözü edilen fıfkna metninin 
ve kanun başlığının değiştirilmesi, suretiyle kabulü komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı iSözeü Kâtip 
İstanbul Sinop Kırklareli 

/ . H. Tekinel H. Biçer M. Atagün 

içel Kars Konya 
M. Arıkan 1. H. Alaca O. Olcay 

Manisa Niğde 
H. Okçu Mevlüt Ocakçıoğlu 

(imzada bulunamadı.) 
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GÜMÜŞANE MjİLLETVEKİLİ NURETTİN 
ÖZDEJMÎR VE 44 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikin-
ri babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların 
vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkında
ki 903 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 903 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle Türk Medenî Kanununun 453 ncü mad
desine eklenen ükinci fıkrlaya aşağıdaki cümle 
eklenmiştir:: 

«Vakfın gelirinin % 20 'si kendisine bırakı
lan mahfuz hisseli nıiirasçılann tenkis davası 
açamayaoaklarına dair hüküm; vergi muafiyeti 
verilmekle kamu yararına kurulduğu îbell'i olan 
vakıflara yapılmış bağış veya ölüme bağlı ta
sarruflarda da uygulanır» 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri, yayımı 
İle biri&t© yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN MElTNl 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikin-
ri babı üçüncü faslının değiştirilmesi, bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların 
vergi muafiyetinden faydalandırılması hakkında
ki 903 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Türk 
Medenî Kanununun 453 ncü maddesine eklenen 
ikinci fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 903 sayılı Kanunun 2 nci mad
desiyle Türk Medenî Kanununun 453 ndü mad
desine eklenen 2 nci fakra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Ancak, vakfın gelirin'in % 20'si veya ibu va
kıflara bağışlanan yajhut ölüme bağlı taısarruf 
suretiyle tahsis edilen, malların gelirinin % 20' 
si kendisine bırakılan maJhfuz hisseli mirasçılar 
tenkis dâvaisı açamazlar.» 

MADDE 2. — Bu kanun /yayımı tarihinde 
yiürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerüni Bakan
lar Kurulu yürütür. 

» > ® - « 
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