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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan TBMM Birleşik Toplantısı nedeniyle va
kit gecikmiş olduğundan; 

26 Nisan 1979 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.46'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Cahit Karakaş Kütahya 

Nizamettin Çoban 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Bin ay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 4 .1979 Perşembe 
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C. Senatosundan Dönen İş 
1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşle

yişi Hakkında Kanun Tasarısı, {il/108, 2/221) (Adalet 
Komisyonuna) 

Rapor 
1. — Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı ve Ada

let Komisyonu Raporu. (1/156) (S. Sayısı : 348) 
{Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1979) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Disk 

Genel Se'kreterinin beyanlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı, soru önergesi. (7/527) 

2. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Disk Genel Se'kreterinin beyanlarına ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/528) 

3. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Erzincan - Balkırı Köy yolunun yapımına ilişkin Köy 
İşleri ve Kooperatifler 'Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/529) 

4. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, Er
zincan - Kemaliye - Başpınar Bucak Merkezinin iç
me suyu inşaatına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından yazılı Soru önergesi. (7/530) 

5. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, Er
zincan - Kemaliye ilçesinin içme suyu İhtiyacına iliş
kin Yerel Yönetim Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/531) 

6. — Erzincan iMillefcvekili Timuçin Turan'ın, Er
zincan - Kemaliye - Bağıştaş İstasyon yolu yapımına 
ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/532) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «Burada» demek suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ediyorum. 

26 . 4 . 1979 O : 1 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama 

sonunda, Genel Kurul salonunda görüşmeler için ye
terli çoğunluğun bulunduğunu saptadık. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bask an vekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettın Çoban (Kütahya), Haîil Karaaiflı (Bursa) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

7. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy un, Ba
yındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin Londra seyaha
tine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/533) 

8. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
kayıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/534) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ada
na Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi. (7/535) 

10. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin Disk' 
in 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi. (7/536) 

11. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, TC 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Ankara'da kira
lanan gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/537) 

12. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, Emek 
Turistik Tesisler Ltd. Şirketinden yararlananlara iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/538) 

13. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, Ma
deni Eşya İmalat Tesisi inşasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/539) 

ıl4. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, A. 
Hikmet Müezzinoğlu'nun vergi mükellefiyetine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/540) 

15. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu -
Düzce'de gösterilen «Babayiğit» adlı filme ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/54(1) 

16. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Pet-
•kim tesislerinde üretilen KAPROLAKTAM'ın dış 
ülkelere ihracına ilişkin Enerji ve Tao'ii »Kaynaklar 
Bakanından yazılı isoru önergesi. (7/542) 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar 
in, madenlerin devletleştirilmesi nedeniyle madenler
de çalışan işçilerin ortaya çıkan sorunları hakkında 
gündem dışı konuşması 

•BAŞKAN — Gündem dışı bazı sayın üyelerin söz 
istemleri var. 

Kütahya Milletvekili Sayın İrfan Haznedar, ma
denlerde çalışan işçilerin, madenlerin devletleştirilme
si nedeniyle ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili söz istedi
niz, (buyurunuz efendim. 

ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Devletçe işletilecek madenler hakkındaki 2172 sayılı 
Yasa lüzumsuz, manasız tümüyle memleketimiz ma
denciliğine ve yurt ekonomisine en büyük darbeyi 
vurmuş ve Türkiye'mizde özel sektör madenciliğine 
son verilerek, yeraltı servetlerimiz mezara gömülmüş
tür. Artı'k Türk madenciliği bu devletçilik zihniyeti
nin esiri olarak ortadan kaldırılmakla maden ihra
cat gelirlerine en büyük darbeyi vurmuş olmakta
dır. 

Bu durum, ideolojik ihtirasların tatmini olmuş; 
fakat memleketimizi de büyük ıstıraplara sevk etmiş
tir. Ulu Önderimiz Atatürk, «Bizim memleketimiz 
vasidir, çok say ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Bi
naenaleyh, kanunlarımıza riayetkar olmak şartıyla ec
nebi sermayelerine lazım gelen teminatı vermeye her 
an 'hazırız- ve şayanı arzudur ki, ecnebi sermayesi, sa-
Ibit servetimize inzimam etsin ve bizim için ve onlar 
için faydalı neticeler versin.» derken, bırakınız ya'ban-
ct sermayeyi, kendi halk sermayemizin yatırımını da
hi engelleyen, belirli bir politikanın zebunu olan ve 
devletleştirme kanununu çıkaranların üzerinde yaşa
dıkları bu güzel ülkeye, madencilik alanında telafisi 
güç fenalıklar yaptıklarını ibretle karşılıyoruz. İleri
de bu durum daha büyük boyutlarla ve kimsenin 
inkâr edemeyeceği bir şekilde halkın gözü önüne ge
lecektir. 

Bu kısa görüşten sonra, şimdi muhterem arkadaş
larım, devletleştirmeler 'hakkında kısaca bazı bilgiler 
ifade etmek isterim. 

Meclis kürsülerinde olanaklı, gereksinıne'li, öz
verili, eşıgüdüm'lü ve sav'lı kelimeleri kullanarak, 
halktan yana, işçiden yana, fakirden yana, hakça dü
zenden yana olduklarını söyleyerek parlak nutuk 
atanlara sesleniyorum: Borç ve kredi temini için çal

madığınız kapı kalmadığı bir devirde, ihracata dö
nük sahalar devletleştirilmiş olduğu için, milletçe 
döviz temininden mahrum kalınmıştır. 1977 yılı ma
den ihracatımızın % 55'ini özel sektör gerçekleştir
miştir, bunu da bilmiyor muydunuz? 

Bu maden sahalarında senelerce emek vermiş, ça
lışan binlerce işçi kapı dışarı edilmiş, aç ve susuzluğa 
terk edilerek büyük huzursuzluklar meydana getiril
miş ve işçi isyana teşvik edilir hale sokulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta bir örnek ver
mek isterim: Bölgemizin Emet ilçesinde 1957 sene
dinden beri büyük bir potansiyelle yaratılmış, özel 
sektöre ait kölemanit işletmesi devletleştirilmiş; fakat 
400'ün üzerindeki işçi maalesef Bakanlıkça işe alın
mayarak kapı dışarı edilmiştir. Yaptığımız gezide iş
çilerimizin çok müşkül durumda olduklarını bizzat 
esefle görmüş bulunuyoruz. 

Sayın Bakan kanun müzakeresi sırasında, maden
lerde çalışan işçiler hakkında en ufak kanunsuz bir 
muamele yapılmayacaktır, herkesin iş hukuku, işçinin 
hakkı hukuk garantimiz altındadır demesine rağmen, 
maalesef hiçbir işçi işe alınmayarak kaderine terk edil
miştir. Kürsülerde söylediklerinizle icraatınızın çeliş
ki içinde olduğu hakikati 'bir kere daha tescil edil
miş olmaktadır. 

Üzülerek söylemek isterim ki, devletleştirilen ma
den ocakları senelerce yapılan çalışmalarla meydana 
getirilmiş, hazırlıkları yapılmış bu maden işletme
leri, çalışma ve bakım yapılmadan böylece terk edil
mekte, hem bir yatırım olan hazırlık çalışmalarının 
yok olmaisına, hem de ocağın bir daha girilip işletme 
yapılamaz hâle gelmesine meydan verilerek m'illi kay
naklarımızın heder edilmesine yol açacaktır. 

1. Boşta bırakılan, açıkta bırakılan, sefalete terk-
gdilen işçilere derhal devlet kuruluşlarında veya aynı 
yerlerde çalışmayı vaad eden Hükümetin, bu işçilere 
iş vermesini ehemmiyetle rica etemekteyiz. 

2. Devletleştirilen sahalar, devlet tarafından he
men. girilerek çalıştırmaya başlanmalıdır. 

3. Şayet devlet tarafından işletme hakkı yoksa, 
işletmek istemiyorsa, ilgili özel sektörle anlaşma ci
hetine giderek, hu sahaların devlet hesabına işletilme
si ve değerlendirilmesi sağlanmalıdır; bu kapasiteler 
atıl bırakılmamalıdır. 

Bu tedbirler alınmadan durum böyle bırakıldığı 
takdirde, millet olarak bugünden tahmin edilemeye-

392 — 
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cek derecede büyük zorlukların altından kalkamaya
cak hale gelinecekler. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının, Devletleş
tirme Kanunu meclislerde iken, kanunun çıkması için 
lehinde yaptığı TRT beyanlarında, TKİ kömürlerinin 
tonunu 270 liraya, özel isektör 'kömürlerinin karabor
sa da tonunun 1 700 liraya satıldığını, linyit rezerv
lerinin % 70'inin özel sektörde, % 30'unun devlet 
sektöründe olduğunu ifade etmişlerdi. 

Devletleştirme Kanunundan 5,5 ay sonra, tonu 
270 liraya satılan kömürün fiyatı % 650 zamla 1 750 
liraya çıkartılmış ve satılmaktadır. Diğer taraftan, Hü
kümetleri zamanında 27 Şubat 1977 tarihli Resmi 
Gazetede, Türkiye'de mevcut linyit rezervlerinin 
% 71'inin kamu sektöründe, % 29'unun da özel sek
törde olduğunu belirtmişlerdi. Bu çelişki nedir? 

İşte muhterem arkadaşlar, Türkiye'de devletçilik 
budur, daima milletimizin yararına değil, zararına ça
lışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sürem bittiği için sözleri
me nihayet verir, hepinizi saygı ile selamlarım. (AP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

2. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseverim, 
Manisa bağlarında meydana gelen don olayları hak
kında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Manisa bağlarında meydana gelen 
don olayları ile ilgili olarak Sayın Halil Yurtseven, 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Yurtseven. 
HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 
Sizlere bugün, bû kürsüden Manisa bağlarında 

kırağı, don ve soğuktan meydana gelen zararlardan 
bahsetmek istiyorum. 

14 - 15 Nisan 1979 geceleri bölgede meydana ge
len kırağı, don ve soğuk olması nedeniyle bağlar bü
yük çapta zarara uğramıştır. Üzüm veren çulbuklar 
kurumuş, üzüm mahsulü harap olmuştur. Merkez 
ilçe ve köylerde % 100, Turgutlu'da % 40, Salihli'de 
% 30, Alaşehir'de % 40 olmak üzere çiftçi borç için
de ve perişan durumdadır. Çiftçinin uğradığı bu büyük 
zarar ilgililere duyurulduğu halde bugüne kadar Hü
kümet yetkililerinden hiç kimse tespit işi ile alakadar 
olmamıştır. Bu tespitlerin bir an önce yapılıp, köylü
ye kredi ve diğer hususlarda yardımcı olunması ge
rekirdi, Hükümet olmanın bir vasfı da budur, 

Ne yazık ki, vatandaşla ilgilenen yoktur. Her ko
nuda olduğu gibi, Hükümet bu konuda da ihmal ve 
alakasızlık örneği sergilemiştir. 

Değerli milletvekilleri, tütünü ölü fiyatına satan 
zürraya, 40 gün geçtiği halde bugüne kadar ödeme ya
pılamamıştır. Halbuki tütün ekim işi çoktan başla
mıştır. Parasız yaşamanın, hizmet görmenin mümkün 
olmadığını bu Hükümetin bilmediğini burada tescil et
mek isterim. Zati ihtiyaçlarını dahi karşılayamaya
cak durumda olan fakir köylümüz, çifçimiz kendi
sine gerektiği mazot, gaz, yedek parça, tarım ilaçla
rını ve buna benzer zaruri ihtiyaçlarını bulamamak
tadır. 60 litre mazot alabilmek için traktörünün rö
morkunda 4 gün, gece gündüz yatarak nöbet bekledik
ten sonra eğer mazot bulabil'irse, onu da köyüne gi
derken yarısını yolda yakmaktadır. Bu, karasaban, ça
rık, tezek devrine gidişirı bir işaretidir; yokluğun, 
yoksuzluğun kendisidir. Sayın Hükümetin bundan ha
beri var mı? Yıllarca cennet gibi bir Türkiye içinde 
yokluk, yolsuzluk, fakirlik, kayırmacılık, insancıllık 
edebiyatı yapan ve iktidar koltuğuna acaip bir şekil
de, kurulan Hükümetimiz 16 aydır memleketin üze
rine karabulut gibi çökmüştür. Bu sözlerini hemen 
unutarak millete zammı, zulmü, işkenceyi, ölümü, 
yokluğu ve sefaleti reva görmeyi prensip edinmiştir. 
1978 yılı gibi, 1979 yılında da milletimize kan kustu-
racaktır. Vatandaş derdini.. 

BAŞKAN — Sayın Yurtseven, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

HALİL YURTSEVEN (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Size Hükümetin genel politikası hak
kında söz vermedim. Zatıâlinizin sözlü ve yazılı mü
racaatında, sadece Manisa ilinde bağlarda meydana 
gelen donma ile ilgili olarak söz istediniz. 

HALİL YURTSEVEN (Devamla) — Bu da onun
la ilgili efendim. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, ben yöneti
yorum burayı. Böyle devam ederseniz sözünüzü ke
serim efendim. Konu içinde kalın lütfen. 

HALİL YURTSEVEN (Devamla) — 1979 yılın
da da milletimize kan kusturacaktır. Vatandaş derdi
ni anlatacak hiçbir merci bulamamaktadır. Bizim ik
tidarımız zamanında yapılan barajlarla caka satanlar, 
nişangâhsız atış yapanlar, barajların yapılmasına karşı 
çıkanlar, milletin yüzüne baka baka yalan söylüyor
lar. Bunların nazarında vatandaş hiçbir şey bilmiyor.. 

BAŞKAN — Sayın Yurtseven, sözümüzü kese
ceğim efendim. Rica ediyorum konuya gelin, keserim 
sözünüzü. Rica ediyorum, lütfen. 

HALİL YURTSEVEN (Devamla) — Tamam 
efendim, bitiriyorum. 
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Televizyonun ekranında çıkmak hüner değildir. 
Gelin vatandaş huzurunda hesaplaşalım; feryatlara, 
ıstıraplara, acılara kulak veriniz lütfen. 

1. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek he
yeti oluşturmak üzere Milli Selamet Partisi Grubun
ca gösterilen adaylara dair Başkanlık tezkeresi. (5143) 

^BAŞKAN — Başkanlık Tezkereleri vardır, oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi statüsü
nün 25 ve 26 ncı ve Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Ya-
'sanın, 1599 sayılı Yasa ile değiştirilen 1 nci madde
si hükümleri uyarınca sözü edilen kuruluşta Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyeti oluştur
mak üzere Milli Selâmet Partisi Grubunca aday ola-
ra'k gösterilen asil üye: 

Sayın Temel Karamollaoğlu, Sivas Milletvekili. 
Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur, 

2. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grubuna 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca gösterilen aday
lara dair Başkanlık tezkeresi. (5/43) 

BAŞKAN Diğer Başjkanlık Tezkeresini oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değişik 2 nci maddesinde sözkonusu edilen 
ve 1 nci maddesi hükmü uyarınca Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunca Kuzey Atlantik Assamblesi Türk 
Grubunda aday olarak gösterilen üyeler: 

Sayın Kemal iKayacan An'kara Milletvekili 
Sayın İrfan Özaydınlı Balıkesir Milletvekili 

1. — 144, 339, 348 ve 105 S. Sayılı kanun tasarı 
ve tekliflerinin (348 S. Sayılı tasarının 48 saat bek
lenmeksizin Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

Sayın Saffet Ural Bursa Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

3. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek he
yeti oluşturmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunca gösterilen [adaylara dair Başkanlık tezkeresi. 
(5/44) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamlblesi Statüsü

nün 25 ve 26 ncı ve Yasama Meclislerinin Dış Mü
nasebetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı 
Yasanın 1599 sayılı Yasa ile değişik 1 nci maddesi 
hükümleri uyarınca, söziü edilen Kuruluşta Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyeti oluştur
mak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca aday 
olara'k gösterilen asil ve yedek üyeler: 

Asıl Üyeler : 
Sayın Prof. Turan Güneş Kocaeli Milletvekili 
Sayın Prof. Muammer Aksoy tstan'bul Milletvekili 
Sayın Prof. Halûk Ülman İstanbul Milleetvekili 
Yedek üyeler : 
Sayın Altan Öymen Ankara Milletvekili 
Sayın Selarai Gürgüç Aydın Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur, 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, bil
giye mi yoksa oya mı sunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Bilgiye sunuyoruz efendim. 

kaydıyla) gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler-» kısmının ilk sı
ralarında yer almasına dair Danışma Kurulu önerisi 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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ıBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma Ku
rulunun bir önerisi vardır, okutup onayınızı alaca
ğım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 48 
Danışma Kurulunun 26 . 4 . 1979 Perşembe günü 

yaptığı toplantıda, ilişik listede belirtilen kanun ta
sarı ve tekliflerinin, Gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının ilk sıralarında yer alması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay Faruk Demirtola 

1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Ni
san 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/171) 
(S. Sayısı : 277) 

2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/150) 
(S. Sayısı : 278) 

3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Yasa Tasarısı. (1/201) (S. Sayısı : 279) 

4. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/627) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 325; C Senatosu S Sayısı : 
887) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gündemimizin 
«Oylaması Yapılacak İşler» kısmında : 

(1) 277, 278, 279 ve 325 S. Sayılı basmayazılar 
24 . 4 . 1979 tarihli ve 82 nci Birleşim tutanağına ek-
Hdiri 

Liste : 
1. Gündemin 45 nci sırasından bulunan, 144 S. 

Sayılı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, 

2. Gündemin 67 nci sırasından bulunan, 339 S, 
Sayılı, 492 sayılı Kanunun 34 ncü Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, 

3. 26 . 4 . 1979 tarihli Gelen Kâğıtlarda bulunan, 
348 S. Sayılı, Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı, (48 
saat geçmeden gündeme alınması) 

4. Gündemin 25 nci sırasında bulunan, 105 S. 
Sayılı, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 5 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

BAŞKAN — Genel Kurulun onayına sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1. — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Ni
san 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/171) 
(S. Sayısı : 277) 

2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferlerinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/150) 
(S. Sayısı : 278) 

3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin: 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Yasa Tasarısı. (1/201) (S. Sayısı : 279) 

4. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/647) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 325; C Senatosu S Sayısı : 
887) olan 4 açık oylama işlemimiz vardır. 

Bu açık oylama işlemi, geçen celse aldığınız ka
rar uyarınca kupalar önce sıralar arasında dolaştırıl
mak, daha sonra kürsüye konulmak suretiyle sürdü
rülecektir. Sayın üyelerin oylamaya katılmalarını rica 
ediyorum* 

Kupalar dolaştırılsın. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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VI, — GÖRt 

1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda 
teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet 
Arşiv Konum Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 
144) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
aldığınız karar uyarınca, gündemimizin 45 nci sıra
sında bulunan 144 S .Sayılı, Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu konuda Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
hazır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyonca hazırlanan raporun okunup okunma

ması hususunda onayınızı alacağım : Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Yasa tasarısının tümü üzerinde şu ana kadar Baş
kanlığımıza söz intikal etmemiştir. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Adalet Partisi 
Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına buyu
run Sayın Ceyhun^ 

AP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; Devlet Arşiv Kanunu üzerinde Adalet Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce 
Meclise saygılar sunanm. 

Devlet Arşiv Yasası, Türk Devletinde büyük bir 
boşluğu dolduracak çok değerli bir yasadır. Bir mil
letin dünü, yarını ve bugünü birbirleriyle ilişkilidir. 
Dünü bilmeden, bugünü, bugünü bilmeden yarını de
ğerlendirmek mümkün değildir ve milletlerin terakkisi 
için bunların tümünün çok iyi bilinmesi lazımdır. 

Osmanlı İmparatorluğundan devreden arşiv ve 
Türkiye Cumhuriyeti kurulalıdan bu yana, Türk Dev
letinin meydana getirdiği arşiv bütün dünya ulusları 
tarafından çok değerli bir hazine olarak kabul edil
mektedir. Bu hazine üzerinde yapılan araştırmalar, 
Türk Milletinin büyüklüğünü ve zenginliğini göste
recek birçok kitabın yabancı dillerde neşredilmesine 

(1) 144 S. Saydı basmayazı tutanağa eklidir. 
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sebep olmuştur. Ancak, şunu üzüntüyle belirtmek is
terim ki, Osmanlı İmparatorluğu devrinde İstan
bul'da kurulmuş bulunan Aışiv Dairesine paralel ola
rak, Cumhuriyet arşivini meydana getirmek bugüne 
kadar mümkün olamamıştır. 1975 yılında Başbakan
lıkta kurulan Cumhuriyet Arşiv Dairesi eliyle, ancak 
1923 yılından bu yana devlet arşivinin klasifikasyonu 
ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Her iki arşivin birleştirilerek, Türk Devletinin ar
şivinin meydana getirilmesi, ancak bu kanunun Yüce 
Meclisler tarafından kabulüyle mümkün olabilecek
tir. 

Bugün arşiv çalışmaları her hangi bir kanuna, tü
züğe ve yönetmeliğe dayalı olmaksızın, her devlet dai
resi tarafından kendine has metotlarla yürütülmekte
dir. Keza, bugün arşivin derli ve toplu olduğu mer
kez, yalnız İstanbul'da bulunan Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğü merkezidir. 

Yüce Meclisler bu kanunu kabul ettiği takdirde, 
Ankara'da Milli Arşiv Genel Müdürlüğü meydana 
getirilecek, buna paralel olarak Türkiye'nin muhtelif 
bölge ve illerinde arşivlerin kurulması sağlanmış ola
caktır. 

Kanun tasarısı hazırlanırken, idari hiyerarşi içeri
sinde bilgi alışverişinin düzgün bir hale getirilmesi 
düşünülmüştür. 

Yine bu kanun hazırlanırken, arşivin teknik özel
liklere dayalı bir şekilde muhafazası, elverişliliği, hiz
metlerin yapılması gözönünde tutulmuştur. 

Tasarının komisyonlardaki konuşulması sırasında, 
Hükümet tarafından yapılan tekliflerde görünen ek
siklikler tamamlanarak, tasarı daha mükemmel bir 
hale getirilmiş bulunmaktadır. Yüce Meclisler bu ta
sarıyı kabul ettikleri takdirde, halen Ankara'da Ye
nimahalle civarında yapılmakta bulunan «Milli Arşiv 
Sitesi» ne Türk Devetinin tüm arşivleri taşınarak en 
modern şekilde muhafazası ve değerlendirilmesi im
kânı sağlanmış olacaktır. 

Yine bu tasarı, kabul edildiği takdirde; ecnebile
rin Türk arşivinden istifadesi bir nizama bağlanarak, 
bu arşivden çıkartılan birtakım sonuçlarla Türk Mil
letinin aleyhinde bazı kitapların yabancı dillerde neş
redilmesi önlenmiş olacaktır. 

Yine bu tasarının kabul edilmesi ile Türkiye'de 
üniversitelerimizin arşivcilik dalında uzman eleman 
yetiştirebilmeleri ve bu uzman elemanların arşiv hiz
metlerinde değerlendirilmesi mümkün hale gelecek
tir. 
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Tasarı, çok büyük bir boşluğu doudurarak Türk 
Devletinin ye Türk Milletinin daha güçlenmesi ve de
ğerlendirilmesi yolunda ileri bir atılım ve bir adım
dır. 

Bu bakımdan, Yüce Meclisin tasarıyı en kısa sü
rede kabul ederek kanunlaştırmasını temenni ediyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca

ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — Başbakanlığa bağlı olmak üzere, bir 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok, 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

merkez kuruluşu bir Genel Müdürün yönetiminde bir 
Genel Müdür Başyardımcısı, yeteri kadar Genel Mü
dür Yardımcısı, iki Müşavir, bir Genel Sekreter ve 
Devlet Arşiv Kurulu ve Teftiş Kurulu ile aşağıdaki 
daire ve gerekli görülen diğer daire ve müdürlükler
den kurulur. 

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

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

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

Teknik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; daire 

i başkanlıklarıyla, Danışma ve Değerlendirme, Yayın 
ve Dış İlişkiler müdürlükleri Genel Müdür Başyar
dımcısı yoluyla; Özlük ve Yazı İşleri, İdari İşler, Ko
ruma ve Bakım müdürlükleri Genel Sekreterlik yo
luyla Genel Müdüre bağlıdır. 

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

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

taşra kuruluşu olarak Bölge Arşiv Müdürlükleri ku
rabilir. Bu müdürlükler ara arşivi görevini de yapar
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Görevler : 
Madde 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

nün görevleri; 
a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, koru

mak, değerlendirmek ve düzenlemek, 

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

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

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

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

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

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

ıg) Kanun,- tüzük ve yönetmeliklerin yüklediği 
diğer işleri görmektir. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Devlet Arşiv Kurulu : 
Madde 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Genel Müdü

rü, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve 
daire başkanlarıyla, bütün bunların sayısı kadar ve 
iki Türk Tarih Kurumu üyesi, bir TÜBİTAK üyesi 
ve bir Türk Dil Kurumu üyesi ile, bulunan bir üni
versite tarih profesöründen kurulur. Kurulun profe
sör üyeleri 1750 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
son fıkrasına göre kuruluşunu tamamlamış üniversi
telerin öğretim üyeleri arasından görevlendirilirler. 
Kendilerine bu görevleri karşılığı olarak Devlet Ar
şivleri Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılacak ayrı bir ücret ödenir. 

Devlet Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukta toplanır ve 
toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar alınır. 
Kurulun başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. 
Alınan kararlar, Genel Müdürlükçe uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Devlet Arşiv Kurulu arşiv malzeme

sinin bilimsel usullere göre değerlendirilmesiyle ar
şivcilik tekniği ve arşivle ilgili bütün konular hak
kında tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşivci
lik tekniği ve arşivle ilgili konular hakkında kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanma
mış hususlara ilişkin esasları saptar. Arşiv bina ve te
sislerinin ihtiyaca göre yapılacak yerleri ve yapılış 
tarihlerini kararlaştırır. Ve kanun, tüzük ve yönetme
liklerle kendilerine verilmiş olan diğer görevleri ya
par. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü : 
a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 

sağlamak için uzmanlar yetiştirmek üzere Milli Eği

tim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak bir 
Arşivcilik Enstitüsü kurar. 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı 
sözleşmeli personel kullanılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Çeşitli Hükümler : 
Madde 8. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden 

atanacaklardan Genel Müdür, Genel Müdür Başyar
dımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Genel 
Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Şube 
Müdürü, Kısım Şefi ve Arşiv memurlarının yüksek
öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki me
muriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı dere
ceye kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Başbakan tarafından ve diğerleri merkezde ilgili dai
renin teklifi üzerine Genel Müdür tarafından atanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 1Q. — 9 . 3 . 1954 gün ve 6330 sayılı Baş

bakanlık Teşkilatı hakkındaki Kanunda yer alan Baş
bakanlık Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümler 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 11. — Bu Kanunda geçen «Arşiv malze

mesi» deyiminden : Türk Devlet ve millet hayatını 
ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden elli yıl 
geçmiş veya en az 33 yıl geçtiği halde kesin sonuca 
bağlanmış kamu kurum ve kuruluşlarının gördükleri 
hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemler ile ilgili 
ve bunların sonucunda teşekkül etmiş olup, saklan-
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ması ulusun geleceğinde tarihi, siyasi, sosyal, kültü
rel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi ge
reken belgeler ve Devletin haklarıyla milletlerarası 
haklan belgelemeye, korumaya, bununla ilgili işlem 
ve ilişkiler bakımından tarihi, hukuki, idari, dini, ilmi, 
edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeolojik ve teknik 
her hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, 
tespite yarayan yazılı evrak, plan, harita, resim, film, 
fotoğraf, ses kaydı, basım ve benzeri belgeler anla
şılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 12. — Bu Kanunda geçen (Arşiv malze

mesi) deyiminden : 

Kanunun 11 nci maddesinde sayılan her türlü bel
gelerden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi 
niteliğini kazanmayanlarla üzerinden 66 yıl geçme
miş her türlü memuriyet sicil dosyaları, Devletin ger
çek ve tüzelkişilerle veya yabancı devletler ve millet
lerarası kuruluşlarla yaptığı hükmü yürürlükte bulu
nan andlaşmalar (her cins sözleşme ve andlaşmalar) 
yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve nüfus kayıt
ları, aynı nitelikteki vakfiyelerden ait oldukları daire 
ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, köy ve bele
diyelere ait sınır kayıtları anlaşılır. 

BAŞKAN — .Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onaya sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 13. — Bu Kanunda geçen (özel arşivler) 

deyiminden : 
a) Kanunun 11 nci maddesine göre teşekkül et

memiş olup, gerçek kişiler ve ödevliler dışında kalan 
tüzelkişiler elinde bulunan, 

t>) Kanunun 11 nci maddesine göre teşekkül et
miş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla azın
lık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve kül
türel kuruluşlarına ait olup da bu müesseselerde bu
lunan, 

Benzeri belgeler anlaşılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onaya sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 14. — Elinde Arşiv malzemesi bulundu^ 
ran kamu, kurum ve kuruluşları «Ödevli olarak» anı
lır. 

Ödevlilerle gerçek ve tüzelkişiler ellerinde bulu
nan arşiv malzemesini, kendilerine nasıl geçmiş olur
sa olsun, bu kanun hükümlerine göre Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına teslim ederler. 

Ancak, Arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp, hangile
rinin geçici veya sürekli olarak: ödevliler elinde ve 
kendi arşivlerinde kalacağı, ödevliler temsilcilerinin 
katılması ve oy sahibi olması şartıyla Devlet Arşiv 
Kurulunca kararlaştırılır. Ödevlilerin kendi arşivle
rinde kalan Arşiv malzemesi hakkında bu Kanunun 
28 nci maddesi uygulanır.: 

Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Hükümet
leri devirlerine ait arşivlerin teslim alınışlarından; 
yasama, yargı ve yürütme organlarına ait kuruluşla
rın o alanlarda uzman birer temsilcisi hazır bulunur. 
Bunlar, bu malzeme hakkında karar verilmesi sıra
sında Devlet Arşiv Kuruluna oy sahibi olarak katı
lırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 15. — Ödevliler elinde bulunan gizli arşiv 

malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten sonra da gizli 
kalır. Böyle gizliliklerin kaldırılması, Devlet Arşiv 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 16. — Açıklığı kanunlar gereğince kabul' 

edilen arşivlik malzemenin arşiv malzemesi haline 
geldikten ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne 
geçtikten sonra da bu açıklığı devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler...; 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 17. — Bu kanunla ödevliler veya gerçek! 

veya tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü kuruluşlarına verilmesi gereken her türlü 
arşiv malzemesi devletindir ve her ne suretle olursa 
olsun özel mülkiyet konusu olamaz, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 18. — Özel arşivler her ne sebep ve suretle 

olursa olsun toplu veya ayrı parçalar halinde yurt 
dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu yasağa aykırı hareket 
edenler hakkında 30 ncu maddede yazılan cezalar 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 19. Devlet Arşivleri Genel Müdürlü

ğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçme
miş olan Arşiv malzemesi hiçbir sebep ve suretle ar
şivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya veril-
mez< 

Gerçek veya tüzelkişilere veya Devlete ait bir 
hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı 
gerektiğinde mikrofilm, fotokopi veya usulüne göre 
örnekler verilir. Yahut mahkemelerce atanacak naip
ler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkili 
memurlar tarafından yerinde incelenir. Arşiv malze
mesi, hiç bir şekilde yurt dışına çıkarılamaz. 

Genel arşivlere ait malzemenin mikrofilm, foto: 

kopi veya örneklerinin yurt dışına çıkarılması, Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok1 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Özel arşivler, Devlet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğü uzmanlarının koyacağı değer üzerin
den satın alınır. Değere itirazlar Devlet Arşiv kuru
lunca çözümlenir. Devlet Arşiv Kurulunun kararına 
karşı adli yargıya başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok< 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Arşiv malzemesini arayıp bulmak 
maksadıyla Devletçe yapılan araştırmalardan dolayı 
zarar görenlerin zararları Devlet Arşiv Kurulunun 
karan uyarınca Devletçe ödenir. Tarafların bu kara
ra karşı yargı yoluna baş vurma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22.' — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü, Devlet Arşiv Kurulunun kararı ile bu Genel Mü
dürlükte bulunması faydalı görülebilecek arşiv mal
zemesi veya bunların mikrofilm, fotokopi ve örnek
leri karşılığında veya lüzumlu görürse karşılıksız ola
rak milletlerarası Arşiv Kuruluşlarına ve Yüksek 
Bilim Kurumlarına arşiv malzemesinin mikrofilm, 
fotokopi veya örneklerini gönderebilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Arşiv malzemesinden Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü veya buna bağlı kurumlarda 
ve bu işle görevlendirilmiş uzmanlarca bu kanunun 
11 nci maddesinde yazılı hususlar bakımından değer 
ve önem taşımadığı kanısına varılanlar gerekli görül
düğü hallerde örnekler ayrılıp saklanmak veya mik
rofilmleri alınmak şartıyla ve Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü emriyle yok edilebilir. Tanzimatın ilanın
dan Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreye ait arşiv 
malzemesi için Devlet Arşiv Kurulunun kararıyla ve 
mutlaka örnekler ayrılmak ve gerekli görülenlerin 
mikrofilmi alınmak şartıyla böyle bir işleme başvura
bilir. Tanzimatın ilanından evvele ait belgelerin tama
mı saklanır ve hiç bir surette yok edilemez. 

Yok 'edilecek malzemenin kimler tarafından ayrı
lacağı, bu işin hangi esaslar içinde yapılacağı ve yok 
edilmesinin nasıl olacağı Bakanlar Kurulunca yürür
lüğe konacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler...; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Ödevliler ile bu kanunun 11 nci 
maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ileride ka
nunun kapsamına girecek ödevliler niteliğini kazana
cak olan daire, kuruluş ve kurumlar anaprensip ola
rak bu işle ilgili bütün haberleşme ve işlemlere ait 
kâğıt ve defterlerin bir arada bulunmasını sağlayan 
ve birbirinin aynı olan, standardı Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Türk Standartları ve Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü uzmanların
ca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle tayin edilecek bir dosya sis
temi kurmak ve dosya elemanları kullanmak, dosya
larını ait oldukları yıllara ve devrelere göre sakla-
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mak ve zamanı gelince Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğüne bu şekilde vermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 25. — Ödevliler, Devlet Arşivleri Ge

nel Müdürlüğü ve Türkiye ve Orta - Doğu Amme ida
resi Enstitüsü tarafından hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilecek kırtasiye, yazı ve dosya malzemesi 
dışında malzeme kullanamazlar. 

Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrasında yazılı 
olup da ileride kanunun kapsamına girecek, ödevliler 
niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlar 
bu standarda uyarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayırt 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 26. — Ödevliler, arşiv malzemesini en ya

kın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşuna 
ulaştırma ve teslim etmekle yükümlüdürler. Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde 
ulaştırma işini üzerine alır veya bu hususta ödevli 
ile işbirliğinde bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 27. — Gerçek veya tüzelkişiler, ellerin

de bulunan özel arşivleri Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatabilirler. Bu hizmetler karşılığında 
alınacak ücretlerin miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacak bir tarifede belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 28. — Ödevliler ile bu kanunun 11 nci 

maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ilerde kanun 
kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan 
daire, kuruluş ve kurumlar Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğüne henüz teslim etmedikleri arşiv malze
mesini ve saklamakla görevli bulundukları arşivlik 
malzemeyi her türlü zararlı tesirlerden korumakla, 
mevcut asli düzenleri içinde saklamakla, arşiv mal

zemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce sapta
nacak belli usuller içinde gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve ilmin faydalanmasına arz etmekle yüküm
lüdürler. Alınacak tasnif ve koruma tedbirleri, Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Ödevliler, ellerindeki arşiv malzemesini ve ar
şivlik malzemeyi saklamak üzere standardı, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara 
depoları tesis ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 29. — Arşiv malzemesiyle, arşivlik malze

meyi çalanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. -
Madde 30. — Arşiv malzemesi ile arşivlik mal

zemeyi satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz yurt 
dışına çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle ko
yanlar, yok edenler altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. Yukarıdaki fiiller, görevli
ler tarafından işlenirse ceza iki kat olarak hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 31. — Ellerinde bulunan veya her ne su

retle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme 
ile arşiv malzemesini bu yasanın geçici 1 nci madde
sine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş
larına haber vermeyenler veya devretmeyenler bir ay
dan altı aya kadar hapis ve on bin liradan yüz bin 
liraya kadar para cezasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Hükümler : 
Geçici Madde 1. — Ödevliler dışında her ne 

suretle olursa olsun arşivlik malzeme veya arşiv mal
zemesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu kanu-
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nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl 
içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşla
rına bildirmeye ve yönetmeliğine göre devretmeye 
mecburdurlar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya 
arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
kuruluşlarına bildirenler veya devredenler Bakanlar 
Kurulunca hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şe
kilde ödüllendirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün 
elinde bulunan arşiv malzemesi ile bunların.halen bu
lundukları binaları, her türlü tesisleri, demirbaş eşya 
ve araçları kullanmaya devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun öngördüğü 

görevler için gerekli olan kadrolar, kanunun yürürlük 
tarihini izleyen mali yıl bütçesine ekleninceye kadar, 
hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 32. — 6696 sayılı Kanun yürürlükten kal

dırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 34. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye? 

26 . 4 . 1979 . 0 : 1 

EKREM CEYHUN (istanbul) — Lehte söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ceyhun, lehte. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, sizin huzurunuzu tekrar 
işgal ettiğim için özür diler, Yüse Meclisi saygıyla 
selamlarım. 

Kabul buyurduğunuz bu kanun ile Türk idare 
hayatında çok büyük bir boşluğu doldurmuş ve Türk 
milletinin iftihar kaynağı olan arşivinin bütün dünya 
milletlerine bilimsel bir şekilde arzını sağlamış bulu
nuyorsunuz. 

Kanunu hazırlayan Hükümete, kanuna büyük 
emek vererek Yüce Meclise indiren Yüce Komisyo
na ve bu kanunu kabul ederek Türk Milletine ar
mağan eden Yüce Meclise derin saygılarımı sunuyor, 
hürmetlerimi arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Değerli arkadaşlarım, yasa tasarısının tümünü 

onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yasanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum 
efendim. 

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçalın, 492 sayı
lı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/111) (İçtüzüğün 38 nci madde
si uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 339) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 67 nci sırasında bu
lunan, 339 sıra Sayılı, 492 sayılı Kanunun 34 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
nin görüşmelerine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet burada, sayın Komisyon yok, ol
masa bile yasa teklifi... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Var, var. Burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zaten bir formaliteyi ta
mamlıyoruz; izin verirseniz Başkanlığın görüşünü 
de arz edeceğiz. 38 ndi maddeye göre 'iırudjiği içki zaltjeln 
Komisyonu aramamıza İçtüzük hükümlerine gö
re de gerek yok. Bu hususu tescil için Komisyonu 
s.i adıtru 

Şu ana kadar bize bir söz istemi intikal etmedi; 
ancak, gerekçenin okunup okunmaması hususunda 
onayınızı alacağım. 

Gerekçenin okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 339 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yasa teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

• 492 sayılı Kanunun 34 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 492 sayılı Kanunun 34 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak 
için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkim
ler, Cumhuriyet Savcıları ve icra iflas memurları ile 
icra memur ve muavinlerine, adli tabiplere, adliye 
başkâtipleri ile başkâtip muavinlerine, kâtiplere, mü
başir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşa
ğıdaki miktarda yol tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahke
menin bulunduğu belediye hudutları dahilinde ise, 
beher iş için 30 TL. 

2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkeme
nin bulunduğu belediye hudutları haricinde ise beher 
iş için 40 TL. 

3H Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları 
içinde, bir kısmı haricinde ise, belediye hudutları için
de olan beher iş için 30 TL. belediye hudutları dı
şında olan her iş için 40 TL. 

Ancak, bu miktarlar bir günde birinci bentteki 
işler için 90 lirayı, ikinci bentteki işler için 110 lirayı 
geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş 
olursa mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. Bir 
iş için bir günde tamamlanması mümkün olmadığı 
takdirde her gün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki 
bentler gereğince tazminat verilir. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol gideri mesa
fe ile yol tazminatı ise, yukarıdaki bentler esasları 
ile orantılı şekilde taksim olunur. Adliye başkâtiple
ri ile başkâtip muavinleri ve kâtipler için bu mikta
rın 2/3, mübaşir ve müstahdemler için 1/2 ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafından 
işin ifasından evvel, emaneten makbuz mukabilinde 
vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kayıt 
edilir. Keşfi ve işlemi müteakip yapılan sarifiyat bir 
tutanakla tevsik olunarak bakiyesi ilgili kişiye geri 
verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Bu madideye ilişkin hir... 
İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, arkadaş

larımızın tadil teklifleri var. 
BAŞKAN — Onu zaten biz işleme koyacağız Sa

yın Akçal. 
Bu maddeye ilişkin bir önerge var, okutuyorum 

efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 

34 ncü maddesinin değiştirilmesline dair kanun tek
lifi, 12 Ekim 1977 tarihinde Meclis Başkanlığına ve-
filmiişjtir. Bu tarihten sonra; devalüasyon ve kur ayar
lamaları nedenliyle fiyat konjonktüründe ve paranın 
liştira gücünde değişiklikler husule getirmiştir. 

Günün diğer ölçülerine ve haklim ve savcılarla 
adli taıbip ve icra - iflas memurları, adliye başlkâtihi, 
kâtip, mübaşir ve müstahdemlerin sıfat ve ifa etıtilk-
leri görevin onuruna yakışır miktarda, yol tazminat
larımın yükıs'elt'ilm&si zaruridir. Bundan başka; adli 
işlerde vazifeli şahımların yoğun çalışmalarını ve sü
ratle iş çıkarmalarını sağlamak ve yol giderleri sebe-
'biyle alakalıların yapacağı yol masraflarla bütçeye 
yüklenecek yol masraflarını azaltmak maksadıyla «Bir 
günde yapılacalk iş dolayısıyla» azamli tazminat kay
dının kaldırılması da öngörülmüştür. 

34 ncü maddenin bağlı olarak sunulan yazılı şe-
Ikilde ıdeğiştiri'lmıes'ini, arz ve telklif ederiz. 

Zonguldak İstanbul 
Gültökün Kızılışık Celâl Yardımcı 

Trabzon Burdur 
İbrahiim Vecdi Aksakal Ahmet Sayın 

Kastamonu Yozgt 
Ali Nihat Karol Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

İçel Adıyaman 
Fevzi Arıcı Halil Ağar 

Ankara! Uşak 
İsmail Hakiki Köylüoğlu M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelilk 

Madde 34. — Tebliğden başka bir iş yapmak için 
makamından uzaklaşma durumunda olan hâkimler, 
Cumhuriyet savcıları ve icra, iflas memurları ile yar
dımcılarına, adli tabiplere, adliye başkâtipleri ile baş
kâtip yardımcılarına, kâtiplere, mübaşirlere ve hiz
metlilere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda 
yol tazminatı verilir? 

1. Daireden uzaklaştırmayı gerektiren iş, mah
kemenin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her 
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iş için, 1 nci derece Devlet memurunun aldığı geçi
ci görev yolluğun 1/2'si. 

2.: Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahke
menin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, her 
iş için, 1 nci derece Devlet memurunun aldığı geçi
ci görev yolluğunun 2/Tü. 

3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınırları için
de, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde 
olan her iş için, 1 nci bent hükmü, belediye sınırları 
dışında olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygula
nır. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş 
olursa, mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. 
îş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için 
bir iş üzerinden ve yukarıdaki bentler gereğince taz
minat verilir. 

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak 
yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı ise yukarıda
ki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek he
saplanır. Adliye başkâtipleri ile başkâtip yardımcı
ları ve kâtipler için bu miktarın 2/3'ü, mübaşirler 
ve hizmetliler için 1/2'si ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından 
işin yapılmasından önce, emaneten makbuz mukabi
linde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işle
nip keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir 
tutanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye geri verilir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyona soramıyoruz. 
Efendim, 38'e göre çok uygulama yaptık, öner

ge üzerinde söz verebilmemiz için, Komisyonun ka
tılmadığını beyan etmesi gerekiyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Grup adı
na söz verelim. 

BAŞKAN — 38'e göre indirdiğimiz konulanla 
komisyon temsil edilme zorunluluğunda bulunmadığı 
için, biz de Başkanlık olarak elbette sormak im
kânından yoksunuz. Bu nedenle önerge sahibi arka
daşlarımıza söz veremiyoruz. Uygulamamız bu. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Önerge sahibi deği
lim, ben teklif sahibiyim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde ben söz 
isteyen olup olmadığını sordum Sayın Akçal. Za-
tıaliniz o zaman... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Mademki tadili teklif 
ediliyor, dolayısıyla maddeyle alakalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, usulümüz şu : Sanıyorum 
bu sizin dikkatinizden kaçmamak gerekir; madde

yi okuttuktan sonra, Genel Kurula, bu konuda söz 
isteyip istemediğini soruyoruz. Genel Kuruldan söz 
isteği bulunmadığı takdirde, önerge işlemine geçiyoruz.; 
Önerge işlemine geçtikten sonra da, biraz evvel söy
lediğim gibi, 38'e göre indirilmemişse, Komisyo
na soruyoruz, komisyon katılmadığını beyan ederse, 
ancak önerge sahiplerinden bir kişiye söz verme imkâ
nımız var. Elbette size söz imkânı doğacak; fakat 
şu anda verme olanağım yok. Hoş görünüz efendim. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Değişik biçimiyle maddeyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itiba

ren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte son söz Sayın Köy-

lüoğlu'nun. 
Sayın Akçal, size söz vermek istedim, ancak te-

kaddüm ettiler, devrederlerse... 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Memnuniyetle. 
BAŞKAN — Yasa teklifinin tümü üzerinde lehte 

zatıalinize söz verebiliyorum. Buyurunuz Sayın Akçal. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, bu 
teklifimi ve hatta tadili kabul buyurmakla adalet 
müessesesinde, tebliğden başka bir işlem yapmak için 
makamından uzaklaşmak duurmunda olan hâkimler, 
Cumhuriyet savcıları, icra iflas memurları ile yar
dımcılarına, adli tabiplere yol giderlerinden başka, 
Harcırah Kanununun 34 ncü maddesine göre bele
diye hudutları dahilinde her iş için aldıkları günde 
10, belediye hudutları haricinde aldıkları 15 lira yol 
tazminatı, ki pek düşük ve haysiyet kırıcıdır, bu ta
dil suretiyle yükseltilmiş bulunacaktır. 

Adliye başkâtipleri ile yardımcılarına, kâtiplere, 
mübaşirlere ve hizmetlilerine, biliyorsunuz ki, bu 
miktarın yarısı verilmekte idi, gayet cüzi bir ücretti; 
5 lira ila 7,5 lira. 
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492 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 14 yıl 6 ay geçmiştir. Bu süre zarfında para
nın iştira gücü hayli düşme göstermiştir; fakat ka
nun tadil edilmediğinden dolayı, sabit kalan tazmi
natlar, alakalılarca haysiyet kırıcı olduğu gerekçesiy
le alınmaz olmuştu. 

12.10.1977 tarihinde yaptığım bu teklifle paranın 
iştira gücünü nazara alarak tazminat miktarını dü-
ifük tespit etmiştim. Bu tarihten sonra yapılan deva
lüasyon ve kur ayarlamaları, enflasyonun büyük bo
yutlara ulaşması ve hâlâ daha derinliğe doğru git
mekte olması sebebi ile tespit edilen tazminat miktar
ları pek düşük kalmıştır. 

Bu itibarla, Sayın Koksal Toptan, Celâl Yardım
cı, İsmail Hakkı Köylüoğlu ve arkadaşlarının tadil 
tekliflerini kabul buyurmak, adli hizmetlerin düzenli 
yürütülmesi ve aksaklığın kökten halli bakımından 
yerinde bir kabul olmuştur. 

Arkadaşlarımızın tadil tekliflerine göre, fiyat 
konjonktürü gözönünde tutulmak suretiyle, her yıl 
bütçe kanunları ile tayin edilecek «Yurt içi geçici 
seyahat yevmiyeleri» esas alınmakta ve orantılı ola
rak tazminat miktarı tayin edilmektedir. 

Örneğin; 1979 Mali Yılı Bütçesinde yurt içi geçici 
seyahat yevmiyesi miktarı 190 lira olarak tespit edil
miş ve kabul edilmiştir. Bu miktar esas alınarak, 
yapılan orantı sonunda 1979 bütçe yılı sonuna kadar, 
tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından 
uzaklaşmak durumunda olan hâkimler, Cumhuriyet 
savcıları, icra iflas memurları ile yardımcılarına, ad
li tabiplere yol giderlerinden başka, belediye sınırları 
içinde her işgünü için 95 lira, belediye sınırları dı
şında her işgünü için 125 lira gibi bir tazminat öde
necektir. Başkâtip ve yardımcılarına, kâtiplere bu 
miktarın 2/3'ü, yani belediye hudutları dahilinde 65 
lira, belediye hudutları haricinde 92 küsur lira; mü
başir ve müstahdemler için de yarısı, yani 47 lira be
lediye hudutları dahilinde, belediye hudutları hari
cinde 62 lira ödenecektir. Her yıl için bütçe kanun
larında değişiklik yapılırken yurt içi geçici seyahat 
yevmiyesi de yeniden belirlenecek ve gerekiyorsa bu 
miktarlar yükseltilecektir. 

Yol tazminatları da değişecek miktar üzerinden 
ödenecektir. Böylece senelerden beri aksayan ve dü
zeltilmesi yeni bir kanun değişikliğine bağlı bulunan 
usul de arkadaşlarımızın teklifiyle terk edilmiş ve is
tikrarlı, adalete uygun tazminat sistemi bu teklifi ka
bulle Yüce Meclis tarafından benimsenmiştir. 

Adliyemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçal. 
Sayın Bakan, mevzuatımızda 492 sayılı üç yasa 

var. Bir karışıklığa meydan vermemek için başlığı, 
«492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» biçiminde; yi
ne, 1 nci maddede ilk cümlede olan «492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir» biçiminde dönüştürüyoruz, İçtüzüğümü
zün 86 ncı maddesine göre; hiçbir sakınca yok. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettiğim beyanı da 
dikkate alarak yasa teklifini Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulusumuz ve ilgililer için hayırlı olmasını dile
rim. 

3. — Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/156) (S. Sayısı : 
348) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 ncü sıra
da; 26.4.1979 tarihli Gelen Kâğıtlarda bulunan 348 
Sıra Sayılı, Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyonun hazırlamış olduğu raporun okunup 
okunmaması hususunda onayınızı alacağım. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Tetkik etme imkânı-
nı bile bulamadık. Dağıtılmadı çünkü. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Yasa daha ön
ce çıkmış efendim. 

BAŞKAN — Efendim, eğer yoksa takdim edebili
riz. 

Efendim, sayın üyelerin haklılığını kabul etme
mek mümkün değil. Yalnız Danışma Kurulumuzun 
getirdiği öneriyi de Genel Kurulumuz kabul etmiş
tir. Başkanlığımız 48 saat geçmeden görüştürme zo
runda. Genel Kurulumuz ve Danışma Kurulumuz bu 
karara varmıştır. Onun için bizim herhangi bir kusu
rumuz bahis konusu değil. 

Efendim bu konuda, Sayın Adalet Bakanı yerin
de, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı yerinde. 

Hazırlanmış olan raporun okunup okunmaması 
hususunda onayınızı alacağım. Raporun okunmasını 
kabul edenlĞr... Kabul etmeyenler... Okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen şu ana kadar yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyorum: 

(1) 348 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

— 405 — 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş - Görevi 

Kuruluş : 
Madde 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik göreviy

le yükümlü olmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı ve 
Bakanlığın lüzum göreceği yerlerde, herbiri diğerin
den bağımsız çalışan, Adli Tıp Kurumlan kurulur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde, bu kurumları 
bağlı ihtisas şubeleri de açabilir. 

Kurumların görev çevreleri, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça belirle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen... Yok. 
Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görev : 
Madde 2. — Adli Tıp Kurumu; tüm yargı mer

cileri ile sorgu hâkimlikleri, Cumhuriyet Başsavcı
lığı, Cumhuriyet savcılıkları ve askeri savcılıklar ta
rafından gönderilen konularda bilimsel ve teknik gö
rüşlerini bildirmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Kuruluşa Dahil Birimler : 
Madde 3. — Adli Tıp Kurumu : 
A) Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı : 
B) Adli Tıp Meclisi; 
C) Adli Tıp İhtisas Şubeleri; 
1. Morg Şubesi Müdürlüğü; 
2. Gözlem Şubesi Müdürlüğü; 
3. Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü; 
a) Toksikolöji çözümlemeler bölümü; 
b) Gıdai maddeler incelemeler bölümü; 
c) Sınai maddeler incelemeler bölümü; 
d) İlaç- ve muhtelif maddeler bölümü; 
e) Narkotik maddeler incelemeler bölümü; 
f) Alkolometrik incelemeler bölümü; 
g) Araştırma bölümü; 
4. Biyolojik Şubesi Müdürlüğü; 
5. Fizik incelemeler şubesi müdürlüğü; 
a) Balestik incelemeler bölümü; 
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t b) Grafolojik ve Daktiloskopik incelemeler bö-
I lümü; 

c) Işınlar incelemeler bölümü; 
I d) Klimatoloji incelemeler bölümü; 

6. Trafik şubesi müdürlüğü; 
D) Adli Tababet şube müdürlükleri; 

I İle bunlara bağlı klinik ve araştırma bölümlerin-
I den oluşur. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı : 
Made 4. — Adli tıp uzmanı bir başkan ile biri 

I adli tıp uzmanı diğeri uzman olmak üzere 2 başkan 
yardımcısı, 2 hukuk müşaviri ve bir genel sekreter 
ile birer personel ve idare müdürü ve ikişer yardım-

I asından kurulur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
Başkanın Görevleri : 
Madde 5. — Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil etmek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına gi

ren evrakı yerine göndermek, 
c) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağ

lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında ya

rar umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve di
ğer dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 

e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Kuru
ma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanlıkları
na uygun genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan memurları da bağlı bulundukları dairelerin
den başka yerlerde çalıştırmak, 

g) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işle-
j rin dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını tak

dir etmek, 
h) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve denetimini 

yapmak ve yaptırmak, 
i) Dilediği takdirde veya lüzumlu hallerde ihti

sas dairelerine başkanlık etmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok, 
Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-

i yenler... Kabul edilmiştir. 
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Kürsüde bulunan kupalara oy kullanmayan sa
yın üye varsa lütfen oyunu kullansın. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Başkan Yardımcılarının Görevleri : 
Madde 6. — Başkan yardımcılarının görevleri 

şunlardır : 
a) Kurum başkanının vereceği görevleri yap

mak, 
b) Kurum başkanının yokluğunda kıdem sırası

na göre ona kurum başkanlığı yönetim görevinde ve
killik etmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok, 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Personel ve İda

re Müdürleri ve Yardımcılarının Görevleri : 

Madde 7. — Hukuk müşaviri, genel sekreter, per
sonel ve idare müdürleri ve yardımcıları, başkanın 
denetimi ve gözetimi altında kurum içi çalışmalarda 
başkana yardım ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Adli Tıp Meclisinin Kuruluşu : 
Madde 8. — Adli tıp meclisi, genel kurul ve ihti

sas daireleri olmak üzere iki bölümden oluşur. 

A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu : 
Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanının başkan

lığında, ihtisas daireleri başkanları ile asli üyelerin
den oluşur. Ayrıca genel kurul için yeteri kadar ra
portör bulundurulur. 

B) İhtisas Daireleri : 
İhtisas daireleri, kendi aralarında biri başkan se

çilmek üzere aşağıda belirtilen sayıda uzmanlardan 
oluşan beş daire ile ayrıca diğer dairelerin görevleri
ne girmeyen hususlar için Adli Tıp Kurumu ve Mec
lisi Başkanlığının uygun görmesiyle kurulabilen al
tıncı bir daireden oluşur ve her ihtisas dairesi için ih
tisasları ile ilgili birer yedek üye ile yeteri kadar ra
portör bulundurulur. 

a) 1 nci ihtisas dairesi; 
2 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet patolojik anotomi uzmanı, 
1 adet iç hastalıkları uzmanı, 
1 adet genel cerrahi uzmanından, 

b) 2 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
I adet genel cerrahi uzmanı, 
1 adet sinir cerrahi uzmanı, (Nöroşirürjiyen) 
1 adet patolojik anotomi uzmanı, 
1 adet doğum ve kadın hastalıkları uzmanından, 
c) 3 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet Kulak - Boğaz - Burun hastalıkları uzmanı, 
1 adet ortopedi uzmanı, 
1 adet röntgen uzmanı, 
1 adet göz hastalıkları uzmanından, 
d) 4 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet akıl hastalıkları uzmanı, (Psikiyatri hasta

lıkları uzmanı) 
1 adet sinir hastalıkları uzmanı, (Nörolog) 
1 adet içhastalıkları uzmanı, 

1 adet toksikoloji veya kimya - tıbbi kimya uz
manından, 

e) 5 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet bakteriyoloji ve intani hastalıklar uzmanı, 
1 adet üroloji uzmanı, 
1 adet hematoloji hastalıkları uzmanı, 
1 adet allerji ve immüniloji uzmanından, 
oluşur. 
f) 6 ncı ihtisas dairesi; 
Diğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar 

için Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanı veya en 
kıdemli üye yönetiminde Genel Kurulun dört uzman 
üyesinden oluşan bir altıncı daire kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Görevleri : 
Madde 9. — Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun 

görevleri şunlardır : 
a) Her bir ihtisas dairesinin çoğunluğunca, ge

nel kurulda görüşülmesine lüzum görülen konularda 
gerekli incelemeleri yapmak ve karar vermek. 

b) İkinci Maddede sayılan yargı organları ve 
mercilerince, gerekçe gösterilmek suretiyle bir defa 
da Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine 
lüzum görülen konulan incelemek ve görüşünü bil-

| dirmek. 
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c) İhtisas dairelerinin verdiği karar ve görüşler 
arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve kesin 
karara bağlamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
ihtisas Dairelerinin Görevleri : 

Madde 10. — İhtisas dairelerinin görevleri şun
lardır : * 

A) Genel görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi 

tarafından verilip kapsamı itibariyle 2 nci maddede 
sayılan yargı organları ve mercilerince gerekçe göste
rilmek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen 
veya adli tıp ihtisas şubelerince veya adli tıp uzmanlar
ca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirleriyle 
çelişki halinde olan raporları inceleyip bilimsel ve 
teknik görüşleri bildirmek, 

b) Adli tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yar-
gıtayca bu belgeler yönünden bozulmuş rapor ve gö
rüşler hakkında kendisine havale olunması üzerine, 
konuyu inceleyerek karara bağlamak, 

B) Özel görevler : 
a) Birinci İhtisas Dairesi : 
Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının adam öl

dürme cürümleri ile ilgili birinci faslındaki 448 - 455 
nci maddelerine ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslındaki 
461, 462, 463, 464 ncü maddelerine giren vakalarda 
ve sair hallerde tüm ölüm sebeplerini inceleyip bi
limsel ve teknik görüşlerini bildirmek, 

b) İkinci ihtisas dairesi (Travmotoloji : 1): 
Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının eşhasa kar

şı cürümlere ait 2 nci faslındaki şahıslara karşı mü
essir fiiller ile ilgili 456/1, 2, 4-460 ncı maddeleri 
ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslın 461, 462, 463, 464 ncü 
maddeleri ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürüm
lere ait 468, 469, 470, 471, 472 nci, adabı umumiye 
ve nizamı aile aleyhinde cürümlere ait 8 nci babın 
cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffe
te taarruz edenlerle ilgili fasıllardaki 414, 415, 416, 
417, 418, 423, 439 ncu maddeleri ve 243, 245, 271 nci 
maddelerinde sözü edilen ve sair benzeri fiiller ile il
gili travmotolojik olayları inceleyip bilimsel ve tek
nik görüşlerini bildirmek, 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi (Travmatoloji 2.) : 
Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesinde sö

zü edildiği üzere akıl ve beden hastalıklarından birini, 
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havastan veya el yahut ayaklardan birinin veya söy
lemek kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyetinin 
ziyaı, azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi 
değişikliğini veya gebe bir kadının çocuğunun düşme
sini intaç eden olaylarda, iş kazalarında ve maluliyet 
derecesi tespiti gibi hallerde bilimsel ve teknik gö
rüşünü bildirmek, 

d) Dördüncü İhtisas Dairesi : 
Cezai ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten 

(Türk Ceza Kanununun 46, 47, 48 nci maddeleri) se
bepler ile Medeni Hukuktaki hukuki ehliyetin tespi
ti, kay yum veya temsilci tayini, vesayet ve hacir 
altına alınma gibi hallerde, meslek hastalıklarında, 
toksikomanilerde (Türk Ceza Kanununun 403, 404 
ncü maddelerinde) fiili mukavemet edilip edilmeyece
ği hususlarının tespitinde bilimsel ve teknik görüşle
rini bildirmek, 

e) Beşinci İhtisas Dairesi : 
Medeni Kanunda nesep tayini, Türk-Ceza Kanu

nundaki 445, 446 ncı maddelerindeki cürümler, aller-
ji ve immünilöji mevzularında ve gıdai zehirlenmeler
de bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

f) Altıncı İhtisas Dairesi : 
Bundan evvel sözü edilen beş ihtisas dairesinin gö

revleri dışında veya birden fazlasının görevi içinde 
kalan veya ortaya çıkan yeni konularda gerekli ince
lemeyi yaparak bilimsel ve teknik görüşünü bildir
mek. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Adli Tıp İhtisas Şubelerinin Kuruluşu : 
Madde 11. — Adli tıp ihtisas şubeleri, bir mü

dür ve bir müdür yardımcısı ile hizmetin gerektirdi-
ğt sayıda şube şefi ve uzmanlardan oluşur. 

Şube, klinik ve araştırma bölümünde çalışanların 
nitelikleri yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Şube Müdürü ve Yardımcılarının Görevleri : 
Madde 12. — A) Şube müdürlerinin görevleri 

şunlardır. | 
a) Şubelerine verilen işleri ilgili bölümlere, kli

niklere, araştırma bölümlerine iletmek ve bu işlerin 
düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
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b) Şubelere bağlı bölüm, klinik, laboratuvar, 
araştırma bölümleri ve bürolarını denetlemek, 

c) Dosyaları, düzenlenecek raporlarla birlikte 
ihtisas dairelerine, diğer şubelere veya mahalline gön
derilmek üzere adli tıp kurumu başkanlığına sunmak, 

d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ve
ya ihtisas daireleri başkanlarınca verilecek diğer işleri 
yapmak. 

B) Şube müdür yardımcılarının görevleri şun
lardır :' 

a) Şube müdürünün vereceği görevleri yapmak, 
b) Şube müdürünün yokluğunda ona vekillik et

mek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Şube Şeflerinin Görevleri : 
Madde 13. — Şube şeflerinin görevleri şunlardır : 
a) Şubelerde ahenkli, verimli ve düzenli çalış

manın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan sü
ratle incelenip karara bağlanmasını, şubenin kendi 
kararları arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağla
mak için gerekli göreceği bütün önlemleri almak ve 
özellikle dosyaları, materyalleri inceleyerek ve bu ko
nuda açıklama yapacaklara vermek ve kararları yaz
mak veya yazdırmak, 

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile şube müdür
lerinin yetkileri saklı kalmak üzere, laboratuvarları, 
araştırma bölümleri ve büro görevlilerini denetlemek, 

c) Kendilerine verilecek dosyaları, düzenleyecek
leri raporlarla birlikte şube müdürlüğüne sunmak, 

d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ve 
ihtisas daireleri başkanları ile şube müdürlerince ve
rilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Onaya sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Uzmanların Görevi : 
Madde 14. — Adli Tıp Kurumu uzmanlarının gö

revleri şunlardır : 
a) Verilecek dosyalar ve her türlü maddeleri ge

rekli şekilde ve zamanda inceleyerek bu konuda dü
zenleyeceği raporu bağlı bulunduğu şubeye, ihtisas 
dairesine veya Genel Kurula sunmak, 

b) Bulundukları daire ve şubelerde görüşmelere 
katılmak ve oylarını vermek, 

c) Şube müdürü ve yardımcılarının verdiği di
ğer görevleri yapmak, 

26 . 4 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Morg Şubesinin Görevleri : 
Madde 15. — ıMorg şubesinin görevleri şunlardır: 
a) Ceset ve ceset organları ile canlılara ait do

kular ve kıl üzerinde her türlü teknik incelemeler 
(Histo - Patolojik, Histolojik, Anatomik, Antropo-
metrik) yapmak, 

ıb) Adli tıpla ilgili olarak gelmiş ceset ve kısım
ları üzerinde otopsi yapmak, 

c) Organların özelliklerini tespit etmek, kimliği 
bilinmeyen ceset ve kısımlarının teşhir ve teşhisi il© 
yaş ve cinsiyetlerini belirlemek ve yetkili mercilerin 
göstereceği lüzum üzerine kimlikleri belirleninceye 
kadar cesetleri saklamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen s'ayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştin 

Gözlem Şubesinin Görevleri : 
Madde 16. — Gözlem Şubesinin görevleri şunlar

dır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or

ganları ve mercilerince gözleme tabi tutulmasına ka
rar verilen veya lüzum gösterilen kişiler üzerinde göz
lem yapmak ve gözlem sonunda düzenleyecekleri ra
porları dosyaları ile birlikte ilgili ihtisas dairesine, di
ğer şubelere veya mahalline gönderilmek üzere Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığına sunmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin Görevleri : 
Madde 17. — Kimyasal .çözümlemeler şubesinin 

görevleri şunlardır : 
Kanunun 2 nci madesinde sayılan tüm yargı or

ganları ile mercileri tarafından gönderilen her türlü 
maddeler üzerinde kimyasal, toksikolojik çözümleme
ler yapmak. 

Bu şubeye bağlı bölümlerin görevleri şunlardır : 
a) Toksikoloji İncelemeler Bölümü : 
Canlılara ait mide suyu, kusmuk, saç, tırnak, gaita, 

idrar, ölülere ait iç organlar, fethi kaibir sonunda elde 
edilen kalıntılar, mezar toprakları, giyim eşyaları, 
mutfak eşyaları ile soruşturma sırasında elde edilen 
her türlü maddeler ve ilaçları incelemek, 
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b) Gıdai Maddeler İncelemeler 'Bölümü : 
Gıda maddelerinin ,'gıda maddeler tüzüğü ile di

ğer mevzuat hükümlerine göre sağlığa zararlı olup 
olmadığını analiz ederek incelemek, 

c) Sınai Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Her türlü sınai ve ticari maddelerin Türk standart

larına uygun olarak imal edilip edilmediğini analiz 
ederek incelemek, 

d) İlaç ve Çeşitli Maddeler İncelemeler Bölümü : 
İlaçların formülüne uygun olarak imal edilip edil

mediğini, sahte ilaç olup olmadığını, eczanelerde ha
zırlanan ilaçların reçetesine uygun yapılıp yapılmadı
ğını, ayrıca evlerde doktor ve eczacı olmayan kişiler 
tarafından hazırlanan (halk ilaçları) isimsiz birçok 
toz ve sıvıların mahiyetini analiz ederek belirtmek, 

e) Araştırma Bölümü : 
Şubelerde yapılacak bütün analizler için metot 

aramak, uygulamak, literatür takip etmek, şefliklerde-
Jci sistematik analizde ortaya çıkacak -sorunları çö
zümlemek, 

f) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Esrar, afyon, morfin, eroin ile bunlara benzer 

uyuşturucu ve uyutucu maddelerin yapım ve kulla-
nılmalarındaki her çeşit eşya ve ayrıca bu madde
lerle ilgili kişilerin ağız, burun salgılarının ve tırnak 
ve mide muhteviyatının çözümlemelerini yapmak, 

g) Alkolometrik İncelemeler Bölümü : 
Canlılarda ve ölülerde alkol ve gerektiğinde uyuş

turucu ve uyutucu maddeler aramak. 

BAŞKAN — Efendim bu metinde «fethi kabir» 
deyimi geçiyor; yasadaki deyim «fethi kalbir» midir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet efendim, 
yani kabrin açılması anlamında 'kullanılmaktadır. 

BAŞKAN — Evet anlıyorum. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
'Biyoloji Şubesinin Görevleri : 
Madde 18. — Biyoloji şubesinin görevleri şunlar

dır : 
Kanlı eşya, spermlekesi, lekeli eşya, kan grupları 

ve faktörleri, babalığın tayini, kanda vasserman, 
omurilik suyunda vasserman, kan sayımı, tetanoz, 
şarbon ve buna benzer vakalarda sair maddelerin çö
zümlemelerini, bakteriolojik Ve serolöjik incelemele
rini yapmak. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Fizik İncelemeler Şubesinin Görevleri : 
Madde 19. — Fizik İncelemeler Şubesinin görev

leri şunlardır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or

ganları ve mercileri tarafından gönderilen silah, mer
mi, yazı ve fotoğraf, imza niteliğinde basılmış parmak 
izleri ile ilgili materyalleri, izlemek ve dosyalar üze
rinde gerekli incelemeleri yapmak. 

Bu Şubeye bağlı bölümlerden : 
A) Balestik İncelemeler Bölümü : 
a) Her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayıcı 

ve bereleyici alet, araç ve maddeler ve suç delili ola
rak zapfcolunan ve incelenmesine lüzum görülen giysi 
ve eşyalar ile bunların üzerindeki belirtilerin nitelik
lerini, 

b) Yakıcı, aşındırıcı, yaralyıcı ve tahrip edici 
maddelerle bunların açtığı yaralar ve yaptığı her nevi 
tahribatı, 

c) Suç delili olarak zaptolunan ve incelenmesine 
lüzum görülen her türlü materyalleri, 

I d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araç, gereç ve 
maddelerin canlı ve cansız cisimler üzerinde bıraktığı 
izleri, 

İncelemek. 
B) Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler Bö

lümü : 
a) Yazı, senet ve her türlü belgeler ile bunların 

üzerindeki imzalar, 
b) Mukayese, istiktaba tabi yazılar, 

I c) Sahte belgelerin iğfal kabiliyeti, 
d) Markalar, 
e) Her türlü resim ve fotoğraflar, 
Üzerinde gerekli incelemeleri yapmak. 
C) Işınlar İncelemeler Bölümü : 

Radyolojik, radyo - izotop ve fotografik, manye
tik ve sair bantlar ile ilgili her türlü incelemeleri yap
mak. 

D) Klimatoloji İncelemeler Bölümü : 
Klimatoloji ve meteoroloji olayları ile ilgili ko

nularda gerekli incelemeleri yapmak ve görüşünü bil
dirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok, 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Trafik Şubesinin Görevleri : 
Madde 20. — Kanunun ikinci maddesinde sayı

lan tüm yargı organları ve mercilerinin isteği halin
de trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muaye
ne ve incelemeler yapmak, bilimsel ve teknik görüş
lerini bildirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun ve İhtisas Dai

relerinin Çalışması : 
Madde 21. — A) Adli Tıp Meclisi Genel Ku

rulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının yönetiminde, bir 
hukuk müşavirinin iştirakiyle ihtisas dairelerinin baş
kan ve asıl üyelerinin en az üçte ikisiyle toplanır ve 
salt çoğunlukla karar verir. Ancak hukuk müşaviri 
oya katılmaz. 

^Başkanın yokluğunda, en kıdemli asıl üye başkana 
vekâlet eder. 

İhtisas dairelerinde genel kurula havale edilmiş 
dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup 
gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o "işle ilgili bu
lunan daire başkanı, yok ise daire temsilcisi olan kı
demli üye, ya da daire başkanının uygun göreceği di
ğer bir üye daire görüşünü açıklar. 

Genel Kurul üyeleri konu ile ilgili sorularını baş
kan aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından 
önce, son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtay'ca gerekli görülen konuların Genel Ku
rulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul ra
portörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. 
Kurul başkanı izahat verdikten sonra başkan tarafın
dan konu hakkında tartışma açılır. 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiriyor 
ise 'başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak et
mek zorunluğundadır. 

ıB) Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışması : 
a) Adli tıp ihtisas daireleri, başkanlarının baş

kanlığında tamsayı ile toplanır ve oy çokluğu ile ka
rar alır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yok
luğu halinde eksiklik aynı İhtisas kolunda yedek üye 
varsa onunla, yoksa diğer dairelerden > alınacak üye 
ile tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu, il
gili asıl veya onun özürlü olması halinde yedek uz-
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man üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. 
b) İhtisas dairelerinde daire başkanları, daire 

üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilirler. 
C) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas 

daireleri lüzum gördüğü hallerde kararını vermeden 
önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onan
mış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı 
üzerinde inceleme yapılması zorunlu olduğunda bun
ları da isteyebilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas dairele
ri, ilgili kişileri gerektiğinde muayene Ve usulüne gö
re isticvap edebilir; her türlü tetkikatı yapar ve yap
tırabilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas daire
lerinin kararları nihai "olmakla beraber mahkemele
rin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini 
kayıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesi
nin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler..< 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun ve İhtisas Dairelerinin Bilirkişi 
Dinlemesi : 

Madde 22. — Genel Kurul ve ihtisas daireleri in
celediği konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dalla
rından uzman veya uzmanların bilirkişi olarak davet 
edilmesine karar verebilir. Uzman bilirkişiler oya ka
tılmamakla beraber görüşünü bir raporla Genel Ku
rul veya ihtisas daire başkanlığına bildirirler. Bilirki
şiye yönetmelikteki esaslara göre Genel Kurul veya 
ihtisas dairesince çalışmasına uygun ücret takdir olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler..< 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Morg, Gözlem, Kimyasal Çözümlemeler, Biyoloji, 
Fizik İncelemeler ve Trafik Şubelerinin Çalışmaları: 

Madde 23. — Morg, gözlem, kimyasal çözümle
meler, biyoloji, fizik incelemeler ve trafik şubeleri, şu
be müdürlerinin başkanlığında o şubede çalışan konu 
ile ilgili uzmanlarla birlikte gerekli incelemeleri ya
parak raporlarını hazırlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler..^ 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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'•Şubelerin Bilirkişi Dinlemesi : [ 
'Madde 24. — Şubelerce incelenecek konunun ni- j 

telik ve özelliklerine göre, konu ile ilgili uzman veya 
uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesini şube mü- I 
dürü kurum başkanından isteyebilir. Kurum başkanı, I 
istemi uygun görmesi halinde gerekli davetiyeyi çı- I 
kartır. 

Bilirkişi, raporunu düzenleyerek ilgili şube müdü- I 
rüne verir. Bu görevine karşılık bilirkişilere yönetme- I 
İlkteki esaslara göre kurum başkanlığınca çalışmasına 
uygun ücret takdir olunur. I 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Adli Tababet Şube Müdürlükleri ve Görevleri I 
Adli Tababet Şube Müdürlükleri : 

Madde 25. — Görev çevresi Adalet Bakanlığınca j 
belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adli tababet şube 
müdürleri ve yardımcıları bulundurulur. I 

Ayrıca adli tababet şube müdürlüklerinde; kimya- I 
ger, laborant, otopsi teknisyeni, balestik ve grafoloji 
gibi teknik elemanlar görevlendirilir. 

Adli tababet şube müdürlüğü bulunmayan yerler- I 
de «Tababeti Adliye Kanunu» na göre görev alacak I 
tabiplere yollukları ile birlikte adli mercilerce takdir I 
edilecek ücret verilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 1 
Adli Tababet Şube Müdürlüklerinde Bulunan Adli I 

Tabiplerin Görevleri : I 
ıMadde 26. — Adli tabipler, görevli bulundukları I 

yargı çevresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkimlikle- I 
ri, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından adli tıpla ilgili I 
olmak üzere lüzum görülecek otopsi, muayene ve I 
tetkikleri, gerektiğinde mahalline de gitmek suretiyle I 
yaparak, Ibu husustaki raporunu vermek ve sözü edi- I 
len merciler ve adli organlarca çağırılması halinde I 
görüşlerini sözlü olarak da bildirmekle yükümlüdür- I 
ler. 

Adli talbalbet şube müdüriüklerindek'i adli tabiple- I 
rin memur oldukları yargı çevresi dışında bir işe çağ- I 
rılmaları halinde gitmeleri, bulundukları yer Cumhu- I 
riyet Savcısının tensibine bağlıdır. 1 
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Adli tabipler bulundukları yerlerde mevcut resmi 
sağlık kurum ve kuruluşların teknik ve tıbbi araç, ge
reç ve tesislerinden yararlanırlar. 

ıBAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Atamalar 

Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Üyeleri ve Adli 
Tababet Şube Müdürlerinin Atanmaları : 

Madde 27. — A) Adli Tıp Kurumu Başkanı, baş
kan yardımcıları, daire üyeleri, Adalet Bakanının in
hası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin il
gili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasın-
den üçlü kararname ile atanır. 

Atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
üniversite ile bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş 
ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci gö
rev maaşı verilir. Bu üyelerin ve yardımcılarının gö
revlendirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üni
versite Yasasının belirttiği yetkili kurullarının izni 
alınır. 

B) Adli tababet şube müdürleri ve yardımcıları, 
adli tıp ihtisası yapmış olanlardan veya yeteri kadar 
adli tıp uzmanı yoksa adli tıp alanında çalışmış pa
toloji uzmanları veya hizmet öncesi eğitime tabi tu
tulmak suretiyle en az beş yıl Hükümet tabipliği yap
mış olan tabipler arasından Adalet Bakanlığınca ata
nır. 

C) Atamalarda Adli Tıp Kurumunda uzman olan
lara öncelik verilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Şube Müdürleri, Şube Müdür Yardımcıları, Şube 

Şefleri, Uzmanlar, Hukuk Müşavirleri, Raportörler, 
Asistanlar ile Genel Sekreter, Personel ve İdare Mü
dürleri ve Yardımcılarının Atanmaları : 

Madde 28. — Adli tıp ihtisas şubeleri müdürleri 
ve yardımcıları, şube şefleri, uzmanlar, hukuk müşa
virleri, raportörler, asistanlar, genel sekreter, perso
nel ve idare müdürleri ile yardımcıları, Adli Tıp Ku
rumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca 
atanır. 

Atamalarda, Adli Tıp Kurumunda uzman olanla
ra öncelik verilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer Görevliler : 
Madde 29. — Adli tıp kurumunda çalışan genel 

idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri 
ve yardımcı sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardım
cı hizmetler sınıflarına dahil personel Adlı Tıp Kuru
mu Başkanı tarafından atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Adli Tıp Kurumu Döner Sermâye İşletmesi 

Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye : 
Madde 30. — Adli Tıp Kurumu, hu kanunda ön

görülen hizmetler için döner sermayeli işletmeler ku
rabilir. 

Döner sermayeli işletmeler için kuruma onbeş 
milyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu mik
tar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu kara
rıyla iki katına kadar artırılabilir. 

Döner sermaye Adalet 'Bakanlığı bütçesine konu
lacak ödeneklerle hazinece yapılacak ayni yardımlar, 
döner sermaye faaliyetlerinden; elde edilecek kârlar, 
bağış ve yardımlardan teşekkül eder. 

•Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağ
lı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek 
malların 'bedelleri sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden do
ğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu mad
denin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye mik
tarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 
Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra kârlar, 
müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal san
dığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde 
mal sandığına yatırılmayan kârlar işletmenin sorumlu 
sayman ve ita amirlerinden veya hu görevleri yürü
tenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir. 

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik dördüncü maddesine göre döner 
sermaye işletmelerinde çalıştırılacak memur ve işçi
lerin aylık ve ücretleri ile bunların her türlü kanuni 
istihkakları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hak
ları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere iliş- J 
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kin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yol
luklar dışında hiçbir ödeme yapılmaz. 

Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasehei Umu
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanunları hükümlerine tabi değildir. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 
giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenle
necek bilanço ekleri gelir ve gider 'belgeleri ile birlik
te Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onay
lı birer örnekleri "de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermayeli işletmelerin alım - satım, ihale 
ve işletme faaliyetleri ile hesap usulleri Maliye ve 
Adalet Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esas
larına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin 
yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı 
yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin 
sorumlu saymanları ile saymanlık memurları Maliye 
Bakanlığınca atanır. 

Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesap
larını inceleme, bilançolarını düzenleme ve döner ser
maye ile ilgili sair işleri takiple görevli ve saymanlık 
teşkilatını muhtevi bir («Döner Sermaye İşletmeleri 
Merkez Müdürlüğü» kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yıok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Her 4 kupada oylama işlemi bitmiştir; kupaları 

kaldırın efendim. 
Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 
Madde 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli ol

mak şartıyla, kurum personeline yönetmelikte tespit 
edilecek esaslar dahilinde Ibir aylık maaş tutarını geç
memek üzere ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
tiye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları : 
Madde 32. — Üniversite 'bulunan şehirlerdeki Ad

li Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Has
talıkları Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan 
dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 'bi
lirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek 
Adli Tıpla ilgili işler 33 ncü maddede çıkarılması ön
görülen tüzük ile saptanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Uygulama Tüzüğü : 
Madde 33. — Bu Kanunda gösterilen bütün gö

revlerin yapılma usulü, asistan ve uzmanların kabul 
ve yetiştirme koşulları tüzükle saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Gözleme Tabi Tutulacakların Giderleri : 
'Madde 34. — Gözlem altında bulundurulmak ve 

muayene edilmek üzere kurumda kalmalarına karar 
verilenlerin, kurumda kaldıkları sürece yatacak yer
leri, yiyecek ve ilaçları kurumca sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yan Ödeme : 
Madde 35. — Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan 

yardımcıları, ihtisas daireleri başkan ve üyeleri, ra
portörler, şube müdürleri ve yardımcıları, şube şefle
ri, uzmanlar, adli tabipler, asistanlar, kimyagerler, psi
kologlar, eczacılar, biolog, ba'kteriolog, diş tabipleri 
ve ihtisas şubelerinde çalışan teknik elemanlar; Dev
let. Memurları Kanununun öngördüğü yan ödemeler
den her yıl Bütçe Kanunu ile kabul edilen iş güçlü
ğü, iş riski ve diğer kanunların olanak verdiği haller
de teminindeki güçlük zammından en üst düzeyde ya
rarlanırlar. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir., 

Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okut
ma : 

Madde 36. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp 
Kurumuna uzman yetiştirmek üzere; Bakanlıkça, yük
seköğrenim yapan öğrencilere burs verilir. Burslu öğ
renci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere Büt
çe Kanunları ile verilmesi kabul edilen bursun iki ka
tı ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Adli Tabip ve Uzman Yetiştirilmesi ve Mali Ko
laylıklar : 

Madde 37. — Adli tıp ihtisas şubelerinde bu ihti
sas şubeleri ile ilgili uzman ve diğer uzmanlar yetiş
tirilir. 

Adalet Bakanlığı adli tabipleri ve adli tıp kurum
larının ihtiyacı olan bilim dallarında öğrenim yap
mak üzere öğrencileri ve bilgi ihtisaslarını artırmak 
veya uzman yetiştirmek amacıyla bu bilim dalların
da görev yapan mensuplarını yurt dışına gönderebilir. 

Dış ülkelere gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma 
usul ve süreleri, denetimleri, meslekte yükselmeleri, 
disiplin ve sorumlulukları yönetmelikte belirtilir. 

Adli tıp kurumu tarafından öğretim, eğitim ve in
celeme amacıyla ithal edilen veya bağış yoluyla ge
len makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme, ki
tap ve dergi, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 
Madde 38. — 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sa

yılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — IBu Kanuna göre adli tıp ku
rumları kurularak, ilgililerin kadroları temin ve atan
maları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessese ve 
Meclisi görevine devam eder. Kendilerine intikal et-
.miş bulunan işleri sonuçlandırır. 

Halen Mecliste ve kurumda çalışmakta olan bü
tün personel, yeniden atanmaya lüzum olmaksızın 
yeni kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Onaya sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. —33 ncü maddeye göre uygu
lamaya ait tüzük çıkarılıncaya kadar eski tüzük hü
kümleri tatbik olunur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz 'efendim, madde üze

rinde. 

— 414 — 



M. Meclisi B : 84 26 . 4 . 1979 O : 1 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Tümü 6119 sayılı 
Kanunla kaldırıldığına göre, onun hükmünde hazır
lanan bir tüzüğün bu Kanunun içerisinde geçerli olup 
olmadığını kabul etmek mümkün mü? 

BAŞKAN — Bir soru oluyor... Şöyle yapalım is
terseniz, Komisyona soralım Sayın Artaç. 

Efendim, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, 
Sayın Köylüoğlu... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, isti
şare ediyoruz da... 

BAŞKAN — Bu konuda mı istişare ediyorsunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Hayır, arka
daşlarla görüşüyorduk da, onun için. 

Buyurun. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artaç'ın bir sorula
rı oldu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Dinliyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Tekrarlar mısınız Sayın Artaç? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 6119 
sayılı Kanun kaldırıldığına göre ve bu yeni gelen ka
nun da çok değişik ve yeni bir sistem vaz etmiş olma
sına nazaran, eski tüzük hükmü, yeni yönetmelik çı
kıncaya kadar eski yönetmelikle bu meselenin idaresi 
mümkün müdür, değil midir? Hukuki olup olmadığını 
öğrenmek istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Mümkündür 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkündür. 
Olanak varmış efendim. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yoik. 
Onaya sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle bu yasa taisarısı 
üzerindeki görüşmeleri tamamlamış bulunuyoruz. 

Yasa tasarısının lehinde son ıSöz, Sayın İsmail 
Hakkı Köylüoğlu sırada; buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başlkan, sayın arkadaşlar; 

Adalet Bakanlığına bağlı olan, adalet işlerinde bi-
liiik'işjiiik görevi yapmak üzere 1926 tarihimde kurul
muştur 'bu Adli Tıp ve o günden bu güne kadar ara
lıksız vazifesini yapagelrnektedir. 1953 yılında da 
yeni bir düzenleme yapılmıştır. Değiştirilmesi iste
men ve ihtiyaçların karşıiamalsı içlin bazı yenilikler 
ilave edilip, huzurunuza getirilen tasarı budur. 

Tarihin ilk devirlerinden beti adalet, tıbbın müs
pet buluşlarından yararlanmıştır. İnsanın maddi va 
manevi şekilde zarar gördüğü hadiselerde, hekimlerin 
tıbbi görüşlerine başvurulması, aidıM tıbbın doğmıasıınaı 
sübep olmuştur; hâkimler, iki veya dalha fazla kişiler 
arasındaki i'Milafları hal için adli tıptan yararlanmış-1 

lardır. Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üze
re, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu ku
rulmuş ve Bakanlığa gerekli gördüğü yerlerde şube
ler açmak yetkisi verilmiştir. 

Bu tasarının getirdiği yenilikler şunlardır: 
1. Yeni tasarıyla, bugün mevcut ve tek kurul ha

limde çalışan Adli Tıp Meclisli, 6 ayrı ihtisas daire-* 
sine ayrılmıştır; işlerin en üst düzeyde görüşülüp, ka
rara bağlanması 'böylece sağlanmıştır. Bu dairelerin 
vazifeleri, tasarıda ayrı ayrı, ihtilafa meydan ver
meyecek biçimde açıklanmıştır ve göslterilm'işitir. 

Ayrıca, Fizik Tetkikleri Dairesinde bir de Trafik 
Şu!bösi açılmıştır. Memleketimizde her geçen gün bü
yük bir önem- kazanan, maddi ve manevi büyük za
rarlara sebep olan trafik kazalarında, adaletin ça
buk, kolay, ucuz Ve noksansız olarak yerine getiril
mesi amacıyla ou şube kurulmuştur, ihdas edilmiştir. 
Bu suretle, mahallinde ehil olmayan 'bilirkişilerce ve
rilen raporlara göre, bazı adaletsMiklerin böylece bu 
şubenin vereceği raporlarla önlenmiş olacaktır. 

Tasarı, gerekli görülen yenlerde a'dli tıp kurumuy
la, şubelerinin açılmasını sağlamıştır. Böylece, işlerin 
çabuk neticelenmesi ve görülmesi mümkün olacaktır. 

Meclis daire ve şubelerinin görevleri tasanda açık
lanmak suretiyle, görev uyuşımazılığmın çıkması ön
lenmiştir. 

Kurum, döner sermayeli kuruluş haline döndürül
müş ve feu suretle, iıhtiyaçlarıını karşılama ve mensup
larına mali imkânlar 'sağlama imkânı da sağlanmıştır. 
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Tasarıyla, »başta adli tabip olmak üzere, ihtiyaç 
ıduıyulaın uzmanlları yetiştirmek üzefe, yurt dışımda ve 
-yurt içimde eleman yetiştirilmesi irnlkânı da sağlan
mıştır. 

ıBu tasarı, birçok vatandaşların, adliyeye düşten, 
maddi ve manevi zarar gören, ihtilaflarım halli için 
merci koşan vatandaşların adli tıp işlerinim gecikmıe-
ısi büyük şikâyetlere yol1 açmaktaydı; hepimiz bunu 
biliyoruz. Bu kuruluşla bu şikâyetler, 'kaldırılır deme
yeceğim; ama asgari hadde inıdirillecektir. Bu sebeple, 
ıbu tasarı büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olacaktır. 
Bu tasarı biraz sonra oylarınıza arz edilecektir. Meırm-
leketimize, milletimize, vatanımıza hayırlı ve uğurlu 
^olmasını Allah'tan diter, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüıoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmelerini bitirdiğimiz bu 

'kanun tasarısı bundan sonraki birieşirnlerde açık 
oylarınıza sunulacaktır., 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'm, 5.1.1961 tarihli 
ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun Tek
lifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları rapor
ları. (2/394) (S. Sayısı: 105) 

BAŞKAN — Gündemin 25 nci sırasında bulu
nan 105 Sıra Sayılı, 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı 
ilköğretim ve Eğitim Kanununun 5 nci Maddesin© 

Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındalki Kanun Teklifinin 
görüşmelerine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 
Sayın Komisyon?.. Burada., 
Komisyonun hazırladığı raporun oıkunup okun

maması konusunda onayınızı alacağım. Komisyon ra
porunun okunmasını kabul 'ademler., Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Yasa tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
u'suli bir hatayı ifade e'tmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erisoy, 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayım Başkanım, 
İçtüzüğümüzün 46 nci maddesi malumunuzdur. Yıl
lardan beri çok titizlikle uyguladığınız içtüzüğümü
zün 46 nci maddesi, «Komisyonlar, Genel Kurulda 
'başkan veya başkam/ekili veya o konu için seçilmiş 
özel sözcü veya sözcüler tarafımdan temsil olunurlar» 
dler.. 

'BAŞKAN — Doğru ©fendim. Sayın Şavlı bu sı
fatları taşımıyorsa, görüştürmem. 

Sayın Şavlı, siz komisyon üyesiisiniz; ama, temsil 
yetkiniz maalesef yok gerçekten de, sözcü de tayin 
edilmemiş bulunuyorsunuz. 

Uyarınıza teşekkür ederim Sayın Erisıoy. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, açık oyları
mıza sunulan Türkiye, Iran ve Pakistan Arasımda 27 
Nisan 1977 Tarihimde Tahran'da imzalanan Güney 
ve (Batı Asıya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 88 sayın üye 'katılmış olup, 80. ka
bul, 3 ret oyu kullanılmıştır. 

(Bu oylama, gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 
iBirleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku

rumu ile İlgili Sözleşmeye Kalüiimamımızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıik oylama
sına 85 sayın üye katılmış olup, 81 kabul, 4 ret oyu 
kullanılmıştır; bu oylama ıda yinelenecektir. 

Göçmen işçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısının açık oylamasına 86 sayın üye 

katılmış olup, 80 kabul, 4 ret oyu 'kullanılimışitır; bu 
açık oylama da gelecek birleşimlerde yinelenecektir., 

2143 sayılı 1978 yılı Bütçe Kanununun 43 ncü 
Maddesinin Değiştkilmesıi Hakkında Kanun Tasarı
sının açık oylamasına yine 86 sayın üye katılmış olup; 
19 kabul, 5 ret oyu kullanılmıştır; bu açık aylama iş
lemi d'e yinelenecektir önümüzdeki birleşimlerde. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, açık oyla
malar sonucunda, görüşmeler için yeterli çoğunluğun 
bulunmadığı ortaya çıkmış bıüünmaktadır. 

Önümüzdeki hafta toplantı günlerinden salı gü
nünün 1 Mayıs Bayramına rastlaması nedeniyle, 2 
Mayıs 1979 Çarşamba günü isaat 15.001te yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
dan sonra toplanmak ve denetim konularını sırasıyla 
görüşmek üzere birleşimi kapatııyorum efendilm. 

Kapanma Saati : 17.39 

)>«&<{ 
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Türkiye, îran ve Parstan Arasında 27 Nisabı 1977 Tarihînde Tahran'da İmzalanan Güney ve Batı Asya 
Fosta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuma Dair Kanun Tasansaıua Verilen Oiylann Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mettmat Cam 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Haffl Ağar 

AMASYA 
Etem Naoi Aİtunay 

ANKARA 
H. Semiifa Eryiidız 
Kemal Kaıyacan 
tsımal Hakiki Köyiüoğlu 
Alıtan öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şerases 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Mulıarran Sökeli 
Befoiç Todkoıparan 

BALIKESİR 
Bmijn Engin Tannverdi 

BİTLlS 
Abüdân inan Gaydalı 

BOLU 
Avnd Akyol 
Bayram Turan Çetin 

BURSA 
Nail Atlı 
A1Ü Elverdi 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Brgenekon 

BİLE 
Cematettin K 

1 Jye sayısı :450 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 80 
Reddedenler : 3 
Çekünserler : — 

Geçersiz oylar : 5 
Oya katılmayanlar :358 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıcğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimbek 
Aslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Abdüllatif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Sabri Öznal 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

1 Gıyasettin Karaca 
GAZİANTEP 

Celâl Doğan 
GÎRESUN 

Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
[ Ahmet Zeydan 

HATAY . 
1 Sabri Öztürk 
1 İÇEL 
I Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Ekrem Ceyhun 
Çağlayan Ege 
Enver Karabeyoğlu 
Numan Uzun 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Orhan Sezai 
KARS 

Turgut Artaç 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Sabri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KONYA 
Mustafa Güzelkılınç 
Necati Kalaycıoğhı 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Lütfi Doğan 

MANİSA 
Faik Türün 
rfalil Yurtseven 

| Hasan Zengin 

(Reddedenler) 

CÎK. 
:ökiü 

BURDUR 
Ahmet Sayı n 

ER2 
Timuçin T 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kırathoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
! Ali Şevki Erek 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 

UR FA 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdutaıttttalip Gül 

1 Burhan Karaçelik 

:ÎNCAN 
uran 
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(Geçersiz Oylar) 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 

İSTANBUL 
İhsan Toksan 

MANİSA 
Sümer Oral 

[Oya Katılmayanlar] 

URFA 

Mehmet Aksoy 

ADANA 
Cevdet AHcçaiı 
Mehmet H a l t Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
M. Kemal Küçülktepepınar 
Müşahittin Yılmaiz Meite 
îsmalil Haikkı Öztorun 
Nedim Tarham 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yaızıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabaik 
Abdurtıahman Unsal 
Ramazan Yıldıran 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Önıgüt (B.) 
Mehmet Özutiku 
Melte: Tanı i(B.) 
Ah İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
MJkâll Aydemir 
Rıza Poliaft 
Kerem Şaihin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Mulhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bdkir Adübef i 
Orhan Aîp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebatı Ataman 
Oğuz Aygün 
Muısitafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 

Ahmet Hamdi Çeldbli 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçiöğiu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Er'lcovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç {'B.) 
Teoman Köprülüler (B.) 
Abdu'rraJhman öğultür'k 
Selâhattin Öcal 
Fükri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Tolker 

A N T A L Y A 
İhsan Ataöv 
Döniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çalkmaikçî 
Sadıik Erdem 
Gal'ip Kaya 
Haısan Ünal 

ARTVİN 
Mehmdt Balta 
Hasan Ekinci 

A Y D İ N 
Metaıat Çelik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Ay tak in 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozıyel 
Necati Cebe 
Cemalattin İnkaya 
İrfan Özaydınlı 
SaduUah Usumi 
Hüsniü Yılirnaz 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

I BİTLİS 
t Muhyettin Mutlu 
| BOLU 
\ Müfit Bayra'ktar 
| Ahmet Çakmaik 
1 Halûk Karabörklü 
| BURDUR 
| Cemal Ak'taş 
I BURSA 
p Mehmet Emin Dallkıran 
i Kas ani Esat iş ilk 
| Kasıım Önadım 

I Özer Yılllmaz 
ÇANAKKALE 

, Ahmet Nihat ASkay 
I Man Binay 
I Osman Orhan Çaneri 
\ Altan Tuna 
J ÇANKIRI 
| Nurettin Ok 
I ÇORUM 
N l| Mustafa Kemal Biberoğlu 
i-

1 Şükrü Bütün 
| Etem Eken 
| Mehmet Irmak 
| DENİZLİ 

Mustafa Kemal Aykurt 
Mustafa Gazaîcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Pakö2 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
CelâJ Ertuğ 

Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu (&) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Lütfi Şahin 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

E S K İ Ş E H İ R 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün (B.) 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1 Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

FIATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
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Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demlirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fehmii Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin (B.) 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy (B.) 
Orhan Byüiboğ'lu (B.) 
Ferit Gündogan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer* Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
1. Ha'kk! Tbkıinıel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz (B.) 

I Metin Tüzün 
I Necdet Uğur (B.) 
ı Halûk Ülman 
I Celâl Yandıımcı 
I Ertuğruî Yolsal 

İZMİR 
I Ferhat Arslantaş 
I Talât Asal 
I Kaya Bengisu 
j Alev Coşkun (B.) 
I Yüksel Çakmur (B.) 
I Adil Demir 
j Zeki Efeoğlu 
I Ali Naili Erdem 
i Süleyman Genç 
j Ahmet Tan'er Kışlalı (B.) 
I Şinasi Osma 
I Mustafa Öztin 
| Akın Simav 
i Cemal Tercan 
i Mahmut Türkmenoğlu 
i Aysel Uğural 
I Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
f Hüseyin Doğan 
| Halit Evliya 
i Mehmet Yusuf Özbaş 
i Hasan Seyithanoğlu 
I Oğuz Söğütlü 
I Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
S Doğan Araslı 
i İsmet Atalay 
a Hidayet Çelebi 

Bahri Dağdaş 
| Abdülkerim Doğru 
S M. Kemal Güven 
! Hasan Yıldırım 
j KASTAMONU 
i Fethi Acar 

Vecdi İlhan (fi.) 
j Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
I A. Gani Âşık 
S Kemal Doğan 
I Mahmut Şevket Doğan 

<iB§lk. V.) 
| Mehmet Doğan 
s Turhan! Feyzioğlu 
[ Mehmet Gümüşçü 

I Mehmet Zeki Okur 
I Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 

I Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

j KIRŞEHİR 
I Mustafa Eşrefoğlu 
I Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
I ibrahim Akdoğan 
I Kenan Akman 
I Turan Güneş 
i Adem Alı Sarıoğlu 
I İbrahim Topuz 

KONYA 
I M. Yücel Akıncı 
I M. Oğuz Atalay 
i Şener Battal 
I Tahir Büyükkörükçü 
I Durmuş Ali Çalık 
I Ahmet Çobanoğlu 
I Necmettin Erbakan 
I Agâh Oktay Güner 
I M. Kubilay Imer 
I İhsan Kabadayı 
l Hüseyin Kaleli 
I Aydın Menderes 
f Faruk Sükan (B.) 
f Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
1 Ahmet Mahir Ablum 
i 
i Nizamettin Çoban 
I Hüseyin Cavit Erdemir 
I Ali irfan Haznedar 

MALATYA 
j Turan Fırat 
I Ahmet Karaaislan (B.) 

Ali Kırca 
S Mehmet Recai Kutan 
i Mustafa Şentürk 
I MANİSA 
i Hasan Ali Dağlı 
| Zeki Karagözlü 
I Önol Sakar 
| Erkin Topkaya 
i Yahya Uslu 

MARDİN 
l Fehim Adak 
I Şerafettin Elçi (B.) 
| Metin Musaoğlu 

I Abdülkadır Timurağaoğlu 
I Ahmet Türk 
I Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
I Ahmet Buldanlı 
I Sami Gökmen 
I Zeyyat Mandalinci 
I MUŞ 
I Kasım Emre 
I M. Emin Seydagil 
I Burhan Garip Şavlı 
I NEVŞEHİR 
I Yaşar Kemal Yüksekli 

NIÖDE 
I Yılmaz Cemal Bor 
I Burhan Ecemiş 
I Hüseyin Avni Kavurmacı-
I oğlu 
I Sadi Somuncuoğlu 
I ORDU 
I Temel Ateş 
I Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
I Ertuğruî Günay 
I Hamidi Mağden (t.Ü.) 
I Bilâl Taranoğlu 
I Günay Yalın 

RİZE 
i Yılmaz Balta 
i Sami Kumbasar 
i Tuncay Mataracı (B.) 

I SAKARYA 
I Nuri Bayar 
S Barbaros Turgut Boztepe 
I Selahattin Gürdrama 
i Güngör Hun 

SAMSUN 
I Ahmet Altun 
j Kenan Bulutoğlu (B.) 
S Mustafa Dağıstanlı 
I t. Etem Ezgü 
I tlyas Kılıç 
I 1. Etem Kılıçoğlu 
I Nafiz Kurt 
I Muzaffer önder 
I Hüseyin Özalp 
I S. Orhan Uluçay 

SIIR'E 
Zeki Çelliker (t. Ü.) 

I Abdülkadir Kaya 
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M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 

Hilmi İşgüzar (B.) 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Eıwer Akjava (©.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir (B.) 
Mustafa Yılankıran 

| TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil AH Cinel 
Ömer Çakıroğlu 

| Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Aihm'et Şener (B.) 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 
M. Sabrı Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
'Muslin Görenüaş (Bşk.V.) 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edıkne 
Manisa 
Muğla, 

1 
1 
1 
1 

, Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk.V.) 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Eceviit (Başbakan) 
Avni Gürsoy 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

»••<( 
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Birleşmiş MiHetkr Eğitini, Bitim ve Kültür Kurumuyla İlgili Sözleşmeye Kastılınamjzuı Uygun Bulunduğuna 
Dair KainutR Tasarısının Açık OyJmıasımta Verlen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 
-

ADANA 
Hasan Aksay , 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 1 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
tsmail Hakkı Köylüoğlu 
Altan Öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİTLİS 
Abidin tnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 

BURSA 
Nail Atlı 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Geçersiz oy : 

85 
81: 
4 

— 
— 

Oya katılmayanlar : 361 
Açflc üyelMer : 4 

(Kabul Edenler) 

Halil Karaath 1 
Cemal Külahlı 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimlbek 
AsJan Topçulbaşı 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Abdüllatif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Saibıii Öznal 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köy men 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabri Öztürk 

İÇEL 
1 Veli Yıldız 

(Reddec 

1 BURDUR 
j Ahmet Sayın 

— 42 

İSTANBUL 1 
Ekrem Ceyhun 
Çağlayan Ege 
Enver Karabeyoğlu 
İhsan Toksan 
Numan Uzun 

İZMİR İ C J İ T İ I İ V 

Coşkun Karagözoğlu ı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Orhan Sezai 
KARS 

Turgut Artaç 
KASTAMONU 

İsmail Hilmi Dura 
Sabri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KONYA 
Mustafa Güzelkılınç 
Necati Kalaycıoğru 

1 KÜTAHYA 
tihaın Ersoy 

. MALATYA 
Lüfcfii Doğam 

MANİSA 
Faik Türün 
Halil Yuütseven 

1 Hasan Zönıgân 

lenler) 

j ERZİNCAN 
! Timuçin Turan 

-1 — 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüiseıytkı Çelik 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
1 Abdulmuttalip Gül 

1 YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
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ADANA 
Gevdelt Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt (B.) 
Mehmet özutku 
Mete Tan (B.) 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur • 

AlSlfcÂRA 
Bekir A^bell î 
OMıan AÜ'p/^B.) 
Oğuzhan A&iHilrk 
Sebatı Atânfân 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar .Cöyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmıöt HaımıdÜ! Çedefol' 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçiöğlu 
Orhan Eren; 

(Oya Kc 

Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (B.) 
Teoman Köprülüler (B.) 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanh 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baiykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Cemalettin İnkaya 
İrfan özaydınlı 
Sadullah Usumi 

, Hüsnü! Yüîmlaız 

î$İLECİK 
Orhan'Yağcı 

BİNGÖL M = 
Hasan Ce^etştm Bzman 

- Mehmet Sai$,$9ker u, : 

Muhyettin Mıa$u » 

Müfit Baycafetar, u 
Ahmet Çakmak 
Halûk Karabörklü 

j BURDUR; 
I Cemal Aktaş: » ; 

almayanlar) 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Hasan Esat Işık 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ı İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 

I Altan Tuna 
I ÇANKIRI 
İ Nurettin Ok 
| ÇORUM 
| Mustafa Kemal Biberoğlı 
E Şükrü Bütün 
I Etem Eken 
jf Mehmet Irmak 
| DENİZLİ 
\ Mustafa Kemal Aykurt 
l Mustafa Gazalcı 
jj Adnan Keskin 
I Ömer İhsan Paköz 
f Ahmet Hamdi Sancar 
I Emin Atıf Şohoğlu 
I DİYARBAKIR 
| Halil Akgül 
| Eşref Cengiz 
I M. Yaşar Göçmen 
I Bahattin Karakoç 
i 
İ Mahmut Kepolu 
î EDİRNE 
i 
[ Cavittin Yenal 
1 ELAZIĞ 
I Celâl Ertuğ 
s Rasim Küçükel 
j Faik Öztürk 
1 Ali Rıza Septioğlu (B.) 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 

j Lütfü Şahin 
ERZURUM 

i Osman Demirci > 
| Selçuk Erverdi 
j Nevzat Kösoğlu 

Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
I İsmet Angı : 

4Z2 — 

Gündüz Ökçün (B.) 
ismail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
ı Mustafa Kemal Çilesiz 

(1. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
I Sabahattin Adalı 

Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 

l Süleyman Şimşek 
i İSTANBUL 
I MuammeabAIçsoy 

Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 

l İlhan Bitey? i ;i 
l Sadettin]iBrtlgflç 
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Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin (B.) 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy (B.) 
Ortıan Bylüboğlu (B.) 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep özel 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz (B.) 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur (B.) 
Halûk Ülman 
Celâl Yardım*» » 
Rrtuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun (B.) 
Yüksel Cakmur (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa öztin 
Akın Simav 
Cemail Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Vecdi İlhan (B.) 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(ıBşik, V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüoder (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşref oğlu 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 

S Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 

Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
M. Kubilay îmer 
İhsan Kalbadayı 
Hüseyin Kaleli 
Aydın Menderes 
Faruk Sükan (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablüm 
Nizaanettin Çoban 
Hüseyin Cavilt Erdemir 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan (B.) 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şenıtünk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
ÖnıoJ Sakar 
Erkin Topkaya 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Fehim Adak 
Şarafottiini Elçi (B.) 

| Metlin Musaoğlu 
Abdüılkadıir Timurağaoğlı 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Bufldanlı 
Sami Gökmen 
Zeyyat Mandainci 

MUŞ 
Kasan Emre 
M. Bmdn Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 
H. Avni Kavunnıacıoğlu 
Sadi Somıuncuioğlü 
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ORDU 
Temel Ateş 
Memdufo Ekşi (Bşk. V.) 
Ertuğrul Günay 
Hamdıi Mağjden (1. Ü.) 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
I Ahmet Altun 
| Kenan Bulutoğlu (B.) 
t Mustafa Dağıstanlı 

1. Etem Ezgü 
İlyas Kılıç 
1. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çelüker (Î.Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Himi İşgüzar (B.) 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Enver Akova (B.) 

I Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir (B.) 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
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Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
AH Kurt 

TRABZON 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmst Şener (B.) 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

(Açık ü) 

Aydın 
Eklime 
M'aııjî'sa. 
Muğlia 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentüaş (Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız(B.) 

YOZGAT 

Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

elikler) 

1 
1 
1 
1 

Ali Fualt Eyüiboğlu (Bşk. V.) 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit (Başbakan) 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Cahtit Kaırakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

ı «•>••<< 
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G ö ç m e n İşçinin H u k u k i Sta tüsüne Hişlkiıı A v r u p a Sözleşmesinin anaylanmasıiiMn Uygun Bulunduğuna Dair 
Yasa Tasans rna Verilen O y l a n n Sonucu 

(Çoğunluk yoktur . ) 
450 

861 

80 
4 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Haül Ağar 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 

BURSA 
Nail Atlı 
AH Elverdi 
Mehmet Emekli 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

Üye sayısı 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Geçersiz oy : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üy©liiklw : 

(Kabul 

Cemal Külahlı 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çirobek 
Aslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Abdülla'tif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Satorti Öznal 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
AH Köymen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabri Öztürk 

İÇEL 
Veli Yıldız 

2 
360 

4 

Edenler) 

İSTANBUL 
Ekrem Ceyhun 
Çağlayan Ege 
Enver Karabeyoğlu 
İhsan Toksan 
Numan Uzun 

İZMlR 
Coşkun Karagözoğlu 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Orhan Sezai 

KARS 
Turgut Artaç 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Sabri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KONYA 
Mustafa Güzelkıhnç 
Necati KalaıycıoğJu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Lütf i Doğan 

MANİSA 
Faiik Türfta 
Hail Yuntsevea 
Hasan Zencin 

(Reddedenler) 

BURDUR I ERZİNCAN 
Ahmet Sayın Timuçin Turan 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratkoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RlZE 
izzet Akçal 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
AH Şevki Erek 

TUNCELt 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
ismail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Burhan Karaçelik 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
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(Geçersiz Oylar) 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

URFA 
Mehmet Aksoy 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cövdet Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Oürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

ismail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Önigüt (B.) 
Mehmet özutku 
Mete Tan 
Ali thsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Mp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç ()B.) 
Teomran Köprülüler (B.) 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Bayk'al (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Cemalettin İn kaya 
irfan özaydınh 
Sadullah Usumi 
Hüseyin' Yıkmaz 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BlTLlS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaf 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Hasan Esat Işık 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Musftafa Kemal Aykurt 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattıin Kaırakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKlŞEHtR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün (B.) 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 
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İÇEL 

Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 

Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin (B.) 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy (B.) 
Orhan Eyüboğlu (B.) 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Osman özer 
Cengiz Özyalçın 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz (B.) 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Celâl Yardmmıcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun (B.) 
Yüksel Çakmur (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cermail Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpmar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şeref oğlu 

KARS 
Doğan Arash 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Vecdi İlhan (B.) 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşjk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

j KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Günet 
M. Kulbilaıy İmer 
İhsan Kabadayı 
Hüseyin Kalelii 
Aydm Menderes 
Faınlk! Sttifoan. (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Nizamettin Çoban 
HüseyÜn Cavft Erdemir 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Turan Fırat 
Ahmet Karaa:lan (B.) 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şenıtüric 

MANİSA 
Hasan AH Dağlı 
Zöki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önod Sakar 
Erkin Topkaya 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Fehim Aldak 
Şerafettin Elçi (B.) 
Metin Musaoğlu 
Abdüîkadk Timurağaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Sami Göknıen 
Zeyyat MandaMnci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagü 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Eeemiş 
H. Avrai Kavurmacıoğlu 
Sadi Somuncuioğîü 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi (Bkş. V.) 
Ertuğrul Günay 
Harridi 'Mağden (İ.Ü.) 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Buluıtoğlu <B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 
tlyas Kılıç 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki ÇeHiker (t. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 
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SÎNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 
Tevfik Fikret Ö'vet 
Alâettin Şahin 

SıVAS 
Enver Akova (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Malhmut özdemir (B.) 
Mustafa Yılankıran 

TEKtRDAĞ 
Ynmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 

i Faruk Demirtola 
1 Sermet Durmuşoğlu 

Ali Kurt 

TRABZON 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Rahmi Kumaş 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Necmettin Cevheri 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş (Bşk. V.) 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüboğlu (Bşk.V.) 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit (Başibafkan) 
Avni Gürsoy 
Cahiit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

» • • « « 
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2143 Sayıh 1978 Yılı Bütçe Kanununun 43 ncii Maddesinin Değiştirilmesi 
Verilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 86 

Kafbu'l edenler : 79 
Reddedenler : 5 

Çekimserler : — 

Geçersdz Oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 360 

Açık. üyelikler : 4 

Hakkında Kanun Tasarısına 

(Çoğunluk Yoktur.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 

BURSA 
Nail Atlı 
Âlâ Elverdü 
Mehmet Emekli 

Halil Karaath 
Cemal Külahlı 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ahmet Çimbek 
Aslan Topçu'başı 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Abdüllatif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Saibri Öznal 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabri Öztürk 

İÇEL 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Ekrem Ceyhun 
Çağlayan Ege 
Enver Karabeyoğlu 
İhsan Toksan 
Numan Uzun 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Orhan Sezai 
KARS 

Turgut Artaç 
KASTAMONU 

İsmail Hilmi Dura 
Sabri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KONYA 
Mustafa Güzelkılınç 
Necati Kalayciöğlu 

KÜTAHYA 
İlham Ersoy 

MALATYA 
Lüitfi Doğan 

MANİSA 
Faik Tümün 
Ha i l Yutftseven 

Hasan Zengin 
NEVŞEHİR 

İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratliioğlu 

NİĞDE 
Hülseyin Çelik 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

1 UNCELt 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdulmuttalip Gül 
Burhan Karaçel'ik 
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(Reddedenler) 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Yılmaz Ergen ekon 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 

'Geçersiz. Oylar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHtSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt (B.) 
Mehmet Özutku 
Meteı Tam (B.) 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan. Alp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

URFA 
Mehmet Aksoy 

(Oya Katılmayanlar) 

Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahımıat Hatmidli Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (B.) 
Teoman K'öprüiü&r (B.) 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 

! Hayrettin Turgut Toker 
ANTALYA 

thsan Ataöv 
Deniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 

Necati Cebe 
Cemalettin İnkaya 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 
Hüsnü; Yıtaıaız 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
i Müfit Bayraktar 
| Ahmet Çakmak 
| Halûk Karabörklü 
İ 
T BURDUR 
jj Cemal Aktaş 
j BURSA 
I Mehmet Emin Dalkıran 
jj Hasan Esalt Işık 

Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 

\ Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
M. Yaşar Göçmen 
Bahatfiin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Nevzait Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün (B.) 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrerrt Çetin 
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Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(İ. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğîu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin (B.) 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy (B.) 
Orhan Byüfooğlu (B.) 
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Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur . 
Ali Nejat Ölçen 
tlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz (B.) 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur (B.) 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun (B.) 
Yüksel Çaktnur (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali. Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
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I Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 

| Hasan Yıldırım 
I KASTAMONU 

Fethi Acar 
[Vecdi İlhan 

Ali Nihat Karol 
KAYSERİ 

A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mabm/Uft Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhamı Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

I Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
M. Kuıbilaıy İmer 
İhsan Kabadayı 
Hüseyin Kaleli 

I Aydın Menderes 

Faruk Sükan (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir AbJum 
Nizamettin Çoban 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Alü İrfan Haznedar 

MALATYA 
Turan Fırat 
Ahmet Karaarlan (B.) 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şereflilik 

MANİSA 
Hasan Ali DağSı 
Zelk.i Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Şalkar 
Erkiin Topkaya 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Fehim Aıda!k 
Şerafettin Elçi (B.) 
Mertlin Musaoğhı 
Abdüükadk Timurağaoğlu 
Ahmet Türk: 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmöt Buldanlı 
Sami Gökmen 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Kasım Emıre 
M. Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Sadi Somuncuoğlü 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ertuğrul Günay 
Hamdl Mağden (İ. Ü.) 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 
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RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maltaraeı (B.) 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 

Ahmet Altun 
Kenan BuHutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 
îlyas Kılıç 
I. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker (İ. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Enver Akova (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 

' Tevfik Koraltan 
I Azimet Köylüoğlu 

Mabmut Özdemir (B.) 
ı Mustafa Yılankıran 
S TEKİRDAĞ 
l Yılmaz Alpaslan 
| Halil Başoi 
I TOKAT 
[ Cevat Atılgan 

Ömer Dedeoğlıı 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cine! 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Gökuş 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
f Ali Haydar Veziroğlu 

| URFA 
| Necmettin Cevheri 

M. Sabri Kılıç 
\ Ahmett Melik 
i Salih Ozcan 
f Celâl Paydaş 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manasa 
Muğla 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görertaş (Bşlk.V.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet SaD?h Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Meviüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu 
(Bşk. V.) 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit (Başbakan) 
Avni Gürsoy 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

»e-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

26 . 4 4 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye, İran ve Pakistan arasında 27 Ni
san 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/171) 
(S. Sayısı : 277) 

X 2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/150) 
(S. Sayısı : 278) 

X 3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı. (1/201) (S. Sayısı : 
279) 

X 4. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 1/627) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sayısı : 
887) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi isler. 

X I . — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi ; 
31.5.1978) 

2. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 .3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
2Fde nüfusa kaiyıtlı Ramazan oğlu, Emdne'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da« 
ğıtma tarihi : 14. 2.1978) 

4. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Oilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2. 1978) 

'5. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 13Tde kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14 .2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1978) 

7. — Korkuteli ilçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 
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8. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının af- I 
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
saydı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne- I 
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında I 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı- I 
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M- Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi 
& Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 .1978) 

11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşmın, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor- I 
salan» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, I 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red- I 
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec- I 
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme- I 
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 , 1978) 

18. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

19. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

20. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6.1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 



4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 .1978) 

21. — Milli Savunma eski Bakanı llhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

22. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 .1978) 

23. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 .4 . 1978) 

24. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi : 10. 5 . 1978) 

25. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1978) 

26. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29.2.1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18.5.1978) 

27. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) {Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1978) 

28. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1.3.1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

29. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9.1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7.6.1978) 

30. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

31. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 . 1978) 

32. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

33. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

34. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

36. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1978) 



37. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
îşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

38. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

39. — Tra'bzin Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

40. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

41. — Balıkesir Milletvekili Saduullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

42. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 .4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

43. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet -Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

44. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 .1978) 

45. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 

Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

46. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

47. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

48. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

49. — İzmit - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 50. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

51. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

(X) Açık oylamaya tabi işlen 



Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 52. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko-

- misyonları raperları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

54. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

55. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

56. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğiu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10,1,1979) 

57. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli F-ğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seı^tosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. «Se
natosu S, Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

58. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

59. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve Isportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 60. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşımn, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşımn, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

61. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'm, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonlar; raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
pağıtma tarihi : 3.2.1979) 



62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

63. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324.) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

64. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ÜQ 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

65. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasjnın 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek-
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I lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
29.3.1979) 

66. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1977 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1979) 

67. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, 492 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun teklifli. (2/111) (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (S, Sayısı : 339) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4.1979) 

X 68. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen 1.7.1948 gün ve 5237 numaralı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin 2216 numaralı Kanun ile geri gönderme tezke
resi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) (S. Sayı
sı: 341) (Dağıtma tarihi : 20.4.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

(Millet Meclisi 84 ncü Birleşim) 
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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre-
nin, Aynı Konuda Teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman 
Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet 
Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan Komisyonları 

Raporları (1 /45 , 2/223, 2 /309) 

TC 
Başbakanlık 30 . 12 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101 - 50/09947 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

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

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

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

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

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

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

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

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

MADDELERİN GEREKÇESİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Kanununa göre yurttaki bütün arşiv malzemesini kendi yetki ve 
sorumluluğu altında toplayacağı için kaldırılacaik olan Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün ellinde bulu
nan arşiv malzemesinı'm de ona geçmesi gerekmektedir. Ayrıca, diğer bakanlık ve daiirelerle kuruluş ve kurum
larda ve özel kişiilerde bulunan arşüv malzemesini! de yetki ve sorumluluğu altına alacaktır. Bundan başka, 
henüz hiçbir yetkli ve sıorumluluğa, gürmemıiş olan arşiv malzemesıini arayıp taraması da ödevlerinden olmalı-
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dır. Ellinde bulunduracağı malzemeyi gerçek ve tüzel kişilerin, Devletin ve bilimin emrinde değerlendirmek, 
milletlerarası arşivdik ve burnumla ilgili bilimsel hareketleri izlemek, meslekle ilgili yalbaınicı eserleri dilimize 
çevirmek ve yayınlamak, sahip bulunduğu değerli arşiv malzemesini bilim dünyasunıa sunmak, her türlü arşiiv 
hizmetleri içlin gerekli kitapları kapsayacak bir kitaplık kurmak, tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiiv 
malzemesinden, - diğer arşivlerin yaptılı gilbi - devamlı ve geçici müze ve sergiler açmak ve kurmalk, arşiiv 
malzemesinin harap ve yok olmasını önleyecek tedbirleri almak, saklanmasını ve devamlılığını sağlamak mak-
sadiyle onları tek nüsha olmaktan kurtarmak ve ayrıca daha küçük hacımilara döndürmek içlin belli bir sis
tem içinde mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde manyetik ve optik bant sistemi uygulamak ve buna benzer 
meselelerde kanuni, tüzük ve yönetmeDiklerin yüklediği görevleri yerine getirmek a^cak Devlelt Arşivleri Ge
nel Müdürlüğünün ve gerekli teslislerinin kurulmasıyla mümkün olabilecektir, 

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

1. Fiziki değişiklik. 
2. Kimyevi1 değişiklik. 
3. Mikro organizma ve parazit hücumu. 
Bir belgenin uğradığı bozukluğun bu üç sebepten hangisi dolasıyla meydana geldiğini ve bunıa nasıl engel 

olunacağını ancak bir arşiv lalboratuvarı araştırması meydana koyacaktır. Yine bu la)bora,tuvar arşiv malze
mesi için restorasyon ve rejenerasyıon metotlarını inceleyecektir. 

Arşiv malzemesinli tek nüsha olmaktan kurtarmak ve inceleme sırasında yıpranmaktan korumak için mik
rofilme almak ve fotokopilerini meydana getirmek lazımdır. Hatta herkesçe okunamayan eski metinlerin uz
manları vasıltasıyla manyetik ve öptük metotlarla tespiti de gereklidir, işte bunları ve bunlara benzer görev ve 
ödevleri kanunun 4 ncü maddesi DeVlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne vermektedir 

Halen birçok dafire kuruluş ve kurumlar ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesinden Devlet arşivlerine 
henüz verilmeyenlerin korunması, tasnifi ve istifadeye arzı işinde uygulanacak usullerin ne olacağı hususunda 
mütereddit bulunduklarından bu konuda silk sık müracaatlarda bulunarak bilgi ve uzman istedikleri gObi, Arşiv 
Kanununun 19 njcu maddesinin kendilerine yükleyeceği mükellefiyetler onları bu hususta daha da bilinç
lenmeye muhtaç hale getirecektir 

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

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

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

Millet Meclisi (S, Sayısı : 144) 



— 5 — 

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

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

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

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

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

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

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün elinde bulunan arşivle ilgili bütün malzeme, araç, gereç ve bi
naları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün kullanmaya devam etmesi geçici 1 nci madde ile belirlenmekte 
ve geçici 2 nci madde ile de kadrolar her yılın bütçe kanununda gösterildiğinden, bu kanunun yürürlük ta
rihinin kesinlikle saptanmaması nedeniyle, öngörülen kadrolar temin edilinceye kadar hizmetin mevcut kad-
ra ve personelle yürütülmesini sağlamak amacı güdülmüştür. 

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

Bu tasarı daha önce Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında yapılan değişiklikler gözönünde bulundurul
mak suretiyle hazırlanmıştır. 
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istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun teklifi (2/223) 2 9 . 6 . 1 9 7 7 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Süleyman Arif Emre 
MSP Grup Başkanvekili 

İstanbul 

20.5. 1974 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

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

lerine ait olanlar.. 

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

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-32/2965 
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İmparatorluk devrinden sonraya ait arşiv malzemesi ise, şurada burada ve çoğu hakikaten ihmal edil
miş durumdadır. Bütün bu malzemenin bu halde kaldıkça zamanla harap olacağı ve kısmen harap olmuş 
veya kayba uğramış durumda bulunduğu muhakkaktır. Bundan başka, her yıl yeniden büyük ölçüde arşiv 
malzemesi hâsıl olmakta ve dairelerinde yığılarak aynı sona mahkûm duruma gelmektedir. Esasen genel ola
rak Başbakanlık Arşivinde bulunmayan arşiv malzemesinin saklanması için yeter itina gösterilmemekte ve 
bu malzeme çok zaman zararlı şartlara karşı bulunmaktadur. Nitekim, zaman zaman Başbakanlık arşivine ve
rilen belgelerin 'çoğunlukla pek perişan bir halde ve bir kısmımın harap olmuş durumda bulunduğu, bir kıs
mının çürüdüğü, bazısının süratle çürümeye doğru gittiği görülmiüştür. Arşiv malzemesinin saklanması 
için değişmez ısılı, değişmez nem dereceli, yeter hava sirkülasyonuna sahip, her zaman kontrol altında bu
lunan depolara ihtiyaç vardır. Aksi halde, fiziki ve kimyevi değişiklikler ve mikroorganizma ve parazit 
hücumu arşiv malzemesini tahrip ve hatta yok eder. Bundan maada yangınlar, patlamalar, su baskınları, 
yer sarsıntıları gibi felaketlerde, biriken yeni dosyalara yer açma veya diğer yer darlıkları yüzünden itina-
sızca yapılan taşıma ve yer değiştirmeleri ve hatta gizli yoketmeler, bir kısım arşiiv malzemesinin ortadan 
kalkmasına yol açagelmişitir. 

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

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

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

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

II. — Kanun Maddelerine Dair 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün üzerine a'acağı görevler bilini ve uzmanlık işi olacağından ve bunlarla 
herhangi bir Bakanlığın ayrıca uğraşmaisına n'e lüzum v\a ne de imkân bulunacağınıdian ve nihayet astada bi
limsel ıbir hüviyelt taşıyacağı dolayısıyla yapacağı işlerda çalışma sıiisitemd hakkında kemdi .kendisine karar ver-
ma:d gerekeceğinden bu Genel Müdürlüğün ayrı bir müessese karakteri taşıması ve bütün daire ve müeısıseselede 
iÜiışkıanMği olacağı için de Başbakanlığa bağlı bulunması uygun görülmüştür. Kanunun 1 nci maddesi, işte bu 
hükmü koymaktadır. 

Davîet Arşivleri Genel1 Müdürlüğünün gerek bu kanunun 4 ncü maddüslnde yazık görevleri başarialbi.Ilmıasi 
ve gerekse kanun, tüzük ve yöneitoel'İMerin kendiisin© yükleyeceği başkaca hizmetleri yerine *gelfcitrobilmıasi içim 
bülîün yurda yaygın 'bir kuruluşu bulunması gerelkmıektsdir. Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinde bu maksatla bor 
taraftan merkez, öbür taraftan taşra kuruluşu düşünülimü^ür. Bütün idari, bilimsel' ve teknik isterin toplandığı 
merkezde har şeyden evvel bu işlerin yürütülmesinin bir biri nidan ayrılması düşünülmüş ve Genel Müdür namına 
yalnız bilimsel Ve teknik işlerle uğraşacak iki Genel Müdür yardımcılığı ve yalnız idari işleri© uğraşacak bir Ge
nel Sekreterlik bulunmıa'sı uygun görülmüşıtür. 
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Bu müessesenin bütün çalışma sistemimi rasyonel bir şekilde ayarlayabilmesi, bilimin ve aırşıilvcffik tekniğdtniiın 
gerdklerinıe göre düzemleyabitoeısi ve bu alandaki bilimsel çalışmalara ve memleketim artşiv politikasına gerekli 
yönün verilebilmesi içim başta Genel Müdür ve Yardımcısı dllmıak üzere, idarenin uzmıan personelimden ve tarih 
profesörlerinden rnıaydana gelecek bir «Miilîli Amşjiv Kurulu» teşkili düşünülmüştür. Burnum görev ve yetkileri 
ise kamunun 6 mcı maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Arşiıv Kanunumda belirtilen ödevlilerden alınacak arşiv malzemesi iÇin tonu ve lişkemîik bakımımdan yedi 
fon düşümülmüş ve teknik yönden bağımsız olacak bu fonlar biner daire Başkanlığı şeklinde kurulmuştur. Bu s&-
yede gelecek arşiv malzemesi hiçbir karışıklığa uğramadan aıiit bulumıduğu daireye geçecek ve ayrıca, sıralama, dlü-
zenilıeme, saklama ve değerlendirme işleri o dainamim görevli uzmanlarınca yapılacakta*. Bu bilhassa önemlidir ve 
böylece arşiv malzemesinin hiçbir çeşidi ne 'toruma ve saklama tedbirleri alınmak üzere dilden geçmek içim bazen 
on yıllar boyunca boklamak durumunda kalacak, ne birbirine karışmış ve içimden çıkılmaz fonlar hâsıl olacak veme 
de gerçek ve 'tüzelkişi haklarıının, Devlet haklarımın ve .gerektiğinde miilûtlerarası İnakların belgelenmesi veya koı-
rommaısı maksadıyla ve 'ayrıca ilimin emrimde değerlendi rifebilmıelari için vakıit kaybedilecektir. Har daire başkan
lığı kemdi uzmanları sayesinde kendine ait fondaki rnalzarnenin gerek'tirdiği hizmeti göreceği için, neticede bü
tün dokümantasyon aynı süre içimde kendisine ait hizmet payım almış olacaktır. Her dairenin işi diğeriyle ben
zer yoğunlukta olmayacağı için, işlerin bir tempodla yürümesini 'sağllaırnak maksadıyla, personel kadroları bu 
ihtîyaçÜarma göre ayrı ayrı diüzenlmeoelkfcir. Kanunla gözöınüme 'alınan bu sistem, modern arşiv ftdkiniği anlayışıma 
uygun bulunduğu gibi, ilerisi için bütün meseleleri toptan halledici niteliktedir. Esasen böyle bir kuruluş olma
dan Imparatorlulktan sonraya ait arş'iv malzemesini devralmaya da imkân yoktur. 

Yedi daime başkanlığıma bağÜanmış olan bu fonların düzenimde ilgili konular genel sekilide, aynı zamanda 
her.fon bağımsız olarak gruıpliandırılmaş bulunacağından, ilende merkezi Devlet teşjkilâtında değişiklikler olduğu 
takdirde bunlarım 'da değiştirilmesi icap etmeyecektir, 

Kanunun 4 ncü maddesinin (b) bendlinıdte Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün ödevleri arasımda sayılan 
hizmetleri görebilmek için bir tomısülltasyoın ve Transkripsiyon Müdürlüğü ve (c) bendinde sayılan hizmetleri ve 
icabımda referans hizmetini görebilmesi için de kuruiliu şa bir Yayın ve Dış ilişkiler Müdürlüğü sik ve olunmuş
tur. 

Arşivlerin en mühim görevlerinden birisi de, sakladılkları belgelerim bozulmamasını, bozulanlarım tamir, 
restore ve rejenere edüimeskıi sağlamak olduğu gözönüme alınarak arşiv laıboratuvarı, cilt, restorasyon Ve re-
jeneraısyom atölyesi Se mikrofilm, foto-kopi, elektromekamoıgrafi nevinden işlerle meşgul ö'lmak büzere merkez
de bir teknik işler müdürlüğü kurulması lâzım gelmektedir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümün normal olarak bir Özlük ve Yazı işlileri ve bir Levazım ve Daire Mü
dürlüğü bulunmalıdır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilecek arşiv malzemesinin merkez ve taşra depolananda saklanma
sı işleriyle ve merkezde dalire hizmetleriyle meşgul olacak bir Konıserviasyom Müdürlüğü kurulması düşünülmüştür. 
Malzememin taşınması, uzmanlarım direktiflerine göre depolara yerleştirilmesi, ilk temizlik, dezenfekte ve dlazem-
sek'ta işleri ve benzeri hizmetler bu müdürlüğün ödevleri cümlesinden olacaktır. 

Bütün bu kuruluşlardan, Milli Arşiv Kurulu ile Teknik İşler Müdürlüğünün ödev ve yetkileri bakımımdan 
doğruca Genel Müdürlüğe bağlı bulunmaları uygun gör ülltaüştür. Dalire başkanikklanıylla Yayın ve Dış İlişkiler 
Müdürlüğü, bilimsel işleri yürütecek olan Genel Müdür yardımcılığı yolu ile, Özlük ve Yazı işleri, Levazım ve 
Daire, Konservasyon müdürlükleri iste idari işleri yürütecek olan Genel Sekreterlik yolu ile Genel Müdürlüğe bağ
lı bullnacaktır. 

Kanumıun 3 ncü maddesinde anılan taşra kuruluşu hizmetin gereğime ve ihtiyaca göre birkaç ili içinle alacak 
bölge müdüriükleri esasına dayanacaktır. Her bölgede gerekli daire temsilcileri arşliv memur ve arşiv komiserıva-
törleri ile siefcreterler bulunacaktır, Bu kuruluş, arşiv malzamasini belli bir sistem içinde devamlı surette teslim ala
cak, gerekli gördüklerini merkeze gönderecek, kalanlarını yerinde saklayarak ilimli rnetoldlarla düzenleyip 'değer
lendirmek suretiyle arşiıv hizmetlerine hazır bulunduracaktır, 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Kanununa göre yurttaki bütün aırşılv malzemesini kemdi yetki ve so
rumluluğu altımda toplayacağı için kaldırılacak olan Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğümün elimde bulunan 
arşiv malzemesinin de ona geçmesi gerekmektedir. Ayrıoa, diğer Bakanlık ve dairelerle kuruluş ve kurumlarda ve 
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özel kişilerde bulunan arşiv malzemesini die yetki ve ı&orumMuğu altınla alacaktır. Bumdan başka, henüz hiçbir 
yetki ve sorumluluğa 'girmemiş olan arşiv malzemesini arayıp tanamaısıı da ödevleriınıden olmalıdır. Elinde bulun-
duraciağı malzemeyi gerçek ve 'tüzelkişilerin, Devletin ve bilimin ıemırindle değeafendlinmıek, ımMertlerarası arşivci 
•lik ve bununla ilgili 'bilimsel hareketleri izlemek, miesılelkle ilgili yabancı ©serleri diifcıize çevirmek ve yayınlamak, 
sahip bulunduğu değerli arşiv maılzemfâsiinıi bilim dünyasına sunmak, her türlü .arşiv hizmetleri için gereklli kitap
ları kapsayacak bir kitaplık kurmak, tarihi, kültürel ve estetik değeni olan aırşiv mateemıetsinıden - diğer arşivlerin 
yaptığı gibi - devamlı ve geçici «müze ve sergiler açmialk ve kurmak, arşıiv ma&emıesinin harap ve yok olmasını 
önleyecek Itedlbirleri almiak, sakfaramasını ve dievaımülığıınii! sağlamak maksadıyla omları tek nüsha otaakitan kurtar-
rnıak ve ayrıca daha küçük hacımiara döndürmek, için belli bir sistem içinde mikrofilm, floto-koıpi ve gerdktiğin-
d!e manyetik ve optik bartd siıstöemi uygulamak ve buma tenızer ımıesıelellerde kanun, tüzük ve yönetmeliklerim 
yüklediği görevleri yerinıe gdfiirmidk ancak Devlet Arşivleri Genel Müdlürlüğünün ve gerekli tesislerinin kurul-
ırniasıyla mümkün olabilecektir. 

Hakikaten yurdumuzda, bulunan bütüın arşiv malzemesinin, uzman elemanîlana ve Arşiv Kaınununun vereceği 
yetkilere sıaıhip olacak bir (kuruluşun yetki ve sorumlululuğuma verilmesi şarttır. Bu mıalzemenıin düzenlenm'e'sıini 
ve arşivcilik teknıiğinin kaibul ettiği metodllarîa değerlendirilmesini ancak bu (müessesede bulunacak uzmanlar başa-
ralhilir. Başta MiOlMeraralsıı Arşiv Kontseyi olmak üzere birçok bilim müesseselerinin dergilerimde arşivcilik bilim 
ve tekniğine dair bir çok yazılar çıkmakta ve eserler yayıntanrnalkltadlır. Bunlar, bütüın arşivcilerin çaikşrnalarım-
da totacalklaıriı doğru yolu göstermekte ve onlara bu hl'im dalının yeniliklerimi haber vermektedlir. Dört yıldıa 
bir, 'rmlletlerasrası arşivciler kongresi ve her yıl arşiv yuvarlak masa konferansa toplanmakta, buralarda 'tebliğler 
verilmdote ve somunda yayınilaınimaktadiır. Bütün bunları Türk bilim çevrelerine duyurmak ödevi Devlet Arşivleri 
Oenel Müdürlüğüne ait oknalndır. Çeşitli daire ve kuruluşlaırtdan alınacak arşiv malzemesinin iyi şokiMe saklan
ması lâzımdır. Arşiv malzemesini harap edfen üç mühilm sebep vardır. 

İ. "Fiziki değişiklik. 
2. Kimyevi değişiklik. 
3. Mikroorganizma ve parazit hücumu, 

Bir belgemin uğradığı bozukluğun bu üç sebepten hangisi dolayısıyla mıeıydlana geMğimi ve burna naisıl engel 
olunacağımı lamcak bir arşiv lalboraituvarı araştırması meydana koyacaktır. Yine bu laboraıtuvar arşiv malzemıasi 
için restorasyon ve rejemerasyon metodlarımı mcdieyeeektir. 

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

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

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

Milli Arşiv Kurulunun Profesör üyelerinden üçünün aynı zamanda Türk Tarih Kurumu üyesi de bu
lunması suretiyle milletlerarası şöhret ve itibarı bulunan bu üksek seviyedeki bilim kurulunun da dolayı
sıyla bu kurulda temsil edilmesi düşünülmüştür. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu tasarı daha önce Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında yapılan değişiklikler gözönünde bulun
durulmak suretiyle hazırlanmıştır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SULAMAN ARİF EMRE'NİN TEKLİFİ 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş : 

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

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

Daireler : ' 

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

Müdürlükler : • 

a) Konsültasyon ve Transkripsiyon Müdürlüğü, 
b) Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
c) Teknik İşler Müdürlüğü, 
ç) Özlük ve Yazı İşleri MüdürlüğU, 
d) Levazım ve Daire Müdürlüğü, 
e) Koöservasyon Müdürlüğü. 
Bunlardan Mili Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, Tek^îk İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; Daire Başkan

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

Dâire Başkanlıkları şube müdürlüklerine, şube müdMüflrîeri kısım şefliklerine ayrılır. 

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

Görevler : 

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri : 

a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, korumak, değerlendirmek ve düzenlemek, 
>b) Arşîv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için ge

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

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

ç) Arşivde görevli personel ile inceleme yapanların işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli eserleri kap
sayan bir kitaplık kurmak, 
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d) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, müze kurmak ve ser
giler açmak, 

e) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek her türlü tedbirlerin almaMlmesini sağlamak ve restoras
yon ve rejenerajsyon metotlarını incelemek ve tespit etmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak bir arşiv 
laboratuvarı kurmak, 

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

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

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

Kurulacak ekiplerin kuruluş ve çalışma tarzı ile bunlar için gerekecek ek ödemelerin ne suretle yapılacağı 
Bakanlar Kurulunca bir yönetmelikle tespit olunur. Bu hizmetlerin karşılığı ulan ek ödemeler, (hizmetle ilgili 
'bulunan daire, kuruluş ve kurumların 'bütçelerinden yapılır* 

Milli Arşiv Kurulu : 

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

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

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

Yetkiler : 

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

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

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

Çeşitli Hükümler : 

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

MADDE 10. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki me
muriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı dereceye 
kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan tarafından ve diğerleri ilgili dairenin teklifi üzerine 
Genel Müdür tarafından atanırlar. 
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MADDE 11. — 9.3.1954 gün ve 6330 sayıh Başbakanlık Teşkilatı hakkmdaki Kanunda yer alan Başba
kanlık Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümler kaldırılmıştır. 

Geçici Hükümler : 

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

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

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütül-. 
16.4.1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Milli Savunma Bakanı 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Milli Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakam 
F. Güley 

Çalışma Bakam 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Köy. iş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
O. Birgit 

Orman Bakam 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 
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İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğlu'nun, Devlet Arşiv Kanunu 
Teklifi (2/30S9) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 5 . 1974 
-Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-32/A/2807 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

29 . 6 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

MSP Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Süleyman Arif Emre 

12 . 8 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

G E R E K Ç E 

I. Kanunun Tümüne Dair 

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 



— 15 — 

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

1. Arşiv malzemesini saptamak, 
2. Kayba uğramaktan korumak, 
3. Gerekli şartlar altında korunmasını sağlamak, 
4. Gerçek ve tüzel kişilerin, Devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirmek, 
5. Yeniden oluşunu denetim ve düzen altına almak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanunun 4 ncü maddesiyle, Özel arşivlerin tanımı yapılmıştır. Buna sebep ise, bu Kanunun özel arşiv
lere değinen hükümlerinin de bulunmasıdır. Burada özel arşivler iki kısma ayrılmış bulunmaktadır. Bun
ların birincisi, Kanunun 1 nci maddesine göre, yani bu maddede değinilen daire, kuruluş ve kurumlarda ve 
onların normal lişlemleri yoluyla oluşmadığı halde aynı nitelikte bulunan belgeleri içine almaktadır, örneğin 
aüe arşivleri, özel okullar arşivleri, çeşitli kurumlar arşivleri, siyasi partiler arşivleri vs. böylediir. îkıinci 
kısımda ise, kanunun 1 nci maddesine göre teşekkül etmiş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla 
azınlık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve kültürel kuruluşlarına ait olup bunların elinde bulu
nan belgeler de özel arşivler kapsamına alınmış ve bu suretle yürürlükte bulunan antlaşmaların verdliği 
hakların korunması öngörülmüştür, 
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Bu Kanunun 5 noi maddesii, ödevlilerin ve gerçek ve tüzelkişilerin, kendilerine nasıl geçmiş olursa olsun 
ellerinde bulunan arşiv malzemesini Kanun hükümler içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına 
vereceklerini bildirmektedir. Bu suretle Türkiye'de bulunan ve aslında Devlet malı olan bütün arşiv mal
zemesi tele bir idarenin yetki ve sorumluluğu altında birleşerek uygun olmayan şartlarla saklanmak yüzün
den harap olmaktan, kayba uğramaktan, her çeşit faydalanmaya kapalı kalmaktan kurtulmuş olacaktır. 
Aksi halde bunları bir araya getirmeye, ötede beride çoğu perişan ve terkedilmiş bir halde kalmalarına son 
vermeye ve nihayet özel ellerden geri almaya olanak bulunmayacaktır. Bunun daha kesin ve hukuki daya
nağını oluşturmak için 8 noi maddede arşiv malzemesinin Devlet malı olduğu ve hiçbir suretle abm, satım ve 
özel mülkiyet konusu olamayacağı açıklanmıştır. Devlet malları ise, başkalarına nasıl geçmiş olursa olsun, 
Devletindir ve Devletin kanunlarla saptadığı kimselerin tasarrufunda bulunur. 

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

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

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

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

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

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

11 nci madde dle, özel arşivler sahipleri tarafından satılacakla, s'atınalmada Devlet Arşivine üstün bir hak 
tanınmıştır. Ancak, sahiplerinin haklarının tamamen korunmasını sağlamak için de, daha yüksek fiyat ver
meleri halinde, başkalarına satmakta serbest bırakılmışlardır. 

12 nci madde, arşiv malzemesi bulmak amacıyla yapılan araştırmalarda zarar gören mal sahibi bulu
nursa, kendisine zararı oranında bir tazminat vermeyi öngörmektedir ki bu da, mülkiyet haklarının korun
ması için gerekli bir şeydir. 

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

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

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

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

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

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

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

Ödevlilerden başka, bu Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ileride kanunun kapsa
mına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlarda 15 ve 16 nci maddelerin hü
kümleri içine alınmış ve böylece arşiv malzemesinin istenen ve gereken bir standarda göre meydana geli
şinin geniş ölçüde ve tam bir 'kontrol altında bulunması öngörülmüştür. 
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17 nci madde gereğince ödevliler arşiv malzemesini en yakın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulu
şuna teslim edeceklerdir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bütün bunları ödevlilerin bulunduğu yerden al
mak zorunluluğunda olmamalıdır. Çünkü, bunun için çok geniş ve zaman zaman tamamen işsiz kalacak bir 
ulaştırma teşkilatı kurulması gerekmektedir. Halbuki, her ödevli gerektiğinde kendi payına düşen hizmeti gö
rürse sorun kolaylıkla çözümlenmiş olur. 

18 nci madde, özel arşivlerin Bakanlar Kurulunca tespit edilecdk bir ücretle DeVlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatılabilineceğini anlatmaktadır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, böyle bir isteği olanakları 
ölçüsünde kabul edecektir. Bunda iki fayda düşünülmüştür. Birincisi, özel arşivlerin gereği gibi saklanmasını 
sağlamak, ikincisi bir çeşit gelir elde etmektir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu tasarı daha önce Millet Meclisinin ilgili Komisyonlarında yapılan değişiklikler gözönünde bulundurul
mak suretiyle hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 17 . 2 . 7975 
Esas No : 21309 
Karar No. : 18 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas milletvekili Aziimet Köylüoğlu'nun, Devlet arşiv ka
nunu teklifi, ilgili Balkanhik temsilcileri ve Başbakanlık Arşiv Genel Müdürünün de hazır bulunduğu bir top
lantıda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Gerekçesini uygun mütalaa eden Komisyonumuz, teklifin tümünü ıkaibul ederek maddelerin müzakere
sine geçmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ve 19 ncu maddeler uygun görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

2C| noi madde; kanun tekniğine uygunluğu sağlamak ve ellerinde bulunan veya her ne suretle olursa 
olsun derine geçen arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına haber vermeyenler 
veya devretmeyenlerin (bu malzemelerin değerinin çok yüksek olabileceği gözönüne alınarak) daha ağır ce
zalara çarptırılmalarına imkân vermek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi çalanların, satanların, bilerek satın alanların, izinsiz yurt dışına 
çıkaranların, başika şetkle koyanların, yok edenlerin umumi hükümlere göre cezalandırılmaları uygun gö
rüldüğünden 21 nci madde bu yönde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler sonucu olarak teklifin 22 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Geçici 1 ve geçici 2 nci maddeler ile teklifin 23 ncü maddesi 22 nci madde olaraık, 24 ncü maddesi 23 
ncü madde olarak, 25 nci maddeside 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
bu rapor sözcüsü Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu î. Vecdi Aksakal 

Çorum Kahramanmaraş 
M. Kemal Biberoğlu Hüseyin Doğan 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/309 16.5.1978. 

Karar No. 8 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, «Devlet arşiv 

kanunu») teklifi, İçişleri, Adalet,- Maliye bakanlıkları temsilcileri ve Başbakanlık Arşiv Genel Müdürünün 
katılmasıyla, Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde de belirtildiği gibi, Memleketimiz arşiv malzemesi bakımından büyük zenginliğe sa
hiptir. Bu malzeme, oluşumundaki özellik nedeniyle başta Türkiye olmak üzere komşularımızın ve bir za
manlar Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunan ülkelerin de Devlet ve millet yaşamını ilgilendiren önemli 
kaynak niteliğini taşımaktadır. Bunun yanısıra, Türkiye'de özel arşivler de bulunmaktadır. 

KâHip 
Denizli 

Mustafa Kemal Ay kur t 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 
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Büyük değer ve önem taşıyan bu malzemenin saptanması, korunması, Devletin ve bilimin hizmetinde 
değerlendirilmesi, yeniden oluşumunda denetim ve düzen altına alınması gereklidir. 

Bu teklif kanunlaştığı takdirde, pek çok sorun çözümlenecek, memleketimizde bulunan tüm arşiv mal
zemesinin tek bir idarenin yetki ve sorumluluğuna verilmesi, bir çok kuruluşun boşuna yüklerden kurtulma
sı, malzemenin tespiti, oluşması ve korunması sağlanacaktır. 

Komisyonumuz, bu nedenlerle teklifi olumlu karşılayarak maddelerin görüşülmesine geçmiştir. 
Teklifin 1 nci maddesi, (jeneolojik) sözcüğü yerine Türkçe karşılığı olan (Soybilim) sözcüğü kullanılmak 

suretiyle, 2 nci maddesi ise aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddenin (a) bendindeki (köy hariç) ibaresi, kanunun kapsamını genişletmek amacıyla metinden 
çıkarılmış, (b) bendinde ve 2 nci fıkrada yeralan (İktisadi Devlet Teşekkülleri) deyimi, bugünün deyimine 
uygun olarak (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) şeklinde değiştirilmiştir, 

4 ncü madde de aynen kabul edilmiştir. 
5 ve 6 nci maddelerdeki (Milli Arşiv Kurulu)' deyimi, daha önce Komisyonumuzda görüşülüp karara 

bağlanan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısındaki deyimlerle 
paralellik sağlamak amacıyla (Devlet Arşiv Kurulu) şeklinde değiştirilmiş ve maddeler bu şekilde kabul edil
miştir. 

7, 8, 9 ve 10 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
11 nci madde, özel arşivlerin yurtdışına kaçırılmasını ve kaybolmasını önleyecek şekilde yeniden düzen

lenmiştir. 

12 nci madde, özel arşiv sahiplerinin bazı kötü niyetli görevlilerle anlaşıp Devleti soymalarını önleye
cek şekilde değiştirilmiştir. 

13 ve 14 ncü maddelerdeki (Milli Arşiv Kurulu) deyimi, 5 nci ve 6 nci maddelerin değiştirilmesindeki 
gerekçeyle (Devlet Arşiv Kurulu) şekline dönüştürülmüştür. 

15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
21 nci madde arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi bilerek satın alanların da cezalandırılmasına olanak 

verecek şekilde genişletilmiştir. 
22 nci maddedeki para cezaları, paranın günümüzdeki satın alma değeri düşünülerek 10 misli artırılmış 

ve arşivlik malzeme dle arşiv malzemesinin değeri gözönüne alınarak ayrıca bir altı aydan altı aya kadar ha
pis cezası verilebilmesi de öngörülmüştür. 

Geçici 1 nci maddede geçen (bildirilmeye) sözcüğü cümlenin dilbilgisi kurallarına uyması için (bildir
meye) şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici 2 nci madde ile 23, 24 ve 25 nci maddeler teklif metnindeki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönderilmek üzere raporumuz saygı ile sunulur. 

İçişleri Komisyonu Balkanı Sözcü 
Bolu Niğde '~ Ama.sya 

Bayram Turan Çetin Yılmaz Cemal Bor Etem Naci Alîunay 

Bursa, Çorum, Denıizli 
Mehmet Emin Dalkıran Mehmet Irmak Ömer İhsan Takoz 

Eskişehir îstanjbul Yozgat 
İsmail özen M. Kâzım Özeke Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

(ln>zad,a touluinamadı) (İmzada, (bulunamadı) j 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE VE SİVAS MİLLETVEKİLİ 
AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

DEVLET ARŞİV KANUNU TASARISI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MADDE 16. — Ödevliler, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye ve Orta -• Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilecek kırtasiye, yazı ve dosya malzemesi dışında 
malzeme kullanamazlar. 

Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazılı olup da ilerde Kanunun kapsamına girecek, ödevliler ni
teliğini kazanacak olan daire kuruluş ve kurumlar bu standarda uyarlar. 

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

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

MADDE 19. — Ödevliler ile bu Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasında yazılı Olup da ilerde Kamu
nun kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak o3aıa daire, kuruluş ve kurumlar Devlet ArşivJeri Ge
nel Müdürlüğüne henüz teslim etmedikleri arşiv malzemesini ve saklamakla görevli bulureduikiarı arşivlik 
malzemeyi her türlü zararîı tesirlerden korumakla, mevcut asli düzenleri içinde saMamalkla, arşiv malzemesini 
Devîett Arşivleri Gendi Müdürlüğünce saıpitaınıaıcaik ifoafii usuller içinde gerçek ve tüzel kişîîerira, Deivleirim ve 
ilmin fiaydalanımaisınıa arzetmeikle yiSMimMüdürSer. Alınacak tasnif ve korumıa tedbirleri, Bakamlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirtilir. 

Ödevliler, elerindeki arşiv malzemelini ve arşJvlk malzemeyi saklamak üzere standardı, Devleiî Arşi vîeri 
Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara depoları tesis ederler. 

MADDE 20. — Arşiv malzemesiyle arşivlik maıkemeyi çalanlar bir yıldan boş yıla kadar hapis cezası ite 
cezalandırılırlar. 

MADDE 21. Arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi salanlar, izinsiiz yurt dışıma çıkaranlar, bunları 
bozanlar, Ibaışka şekle koyanlar veya yok edenler altı aydan ikil yıla kadar hapis cezası İle cezalandırılırlar. 
Yukarıdaki fiiller, görevliler tarafından işlenirse ceza iki kat ıoüaralk hükmıolunur. 

MADDE 22. — Ellerinde bulunan veya her ne suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme ile 
arşiv malzemesini ibu Kanunun geçici 1 mci maddesine göre Devlet Arşifvlerii Genel Müdürlüğü Kuruluşlarına 
haber vermeyeinler veya devreltm!eyenteır bin ikadan altı bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ödevliler duşunda ne suretle olursa olaun arşivlik malzeme veya arşiv mal
zemesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu Kanunun yürürlüğe ğjrdiği tarihten itibaren en geç M yıî İçlinde 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluşlarına bildirilmeye ve Yönetmeliğine göre devretmeye mecbur
durlar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya arş"!v mallzemesini Devlet ArşiivSeriı Genel Müdürlüğü kuruhışîarı-
na bildirenler veya devredenler Bakanlar Kurulunca hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şükilde ödüllen-
dirilMer. 

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

MADDE 23. — 6696 sayılı Kaimuı yürürlükten kaldınDmıştur. 
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MADDE 24. — Bu Kanun yaymu tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
4 . 5 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Milli Savunma Bakanı 
H. Esat Işık 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tarım ve Hav. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve iskân Bakanı 
A. Topuz 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

içişleri Bakanı 
0. Asiltürk 

Milli Eğittim Bakanı 
M. Üstündağ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
S. Cizrelioğlu 

Ulaştırma Bakam 
F. Güley 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Köy îş. ve Koop. Bakam 
M. Ok 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Yılmaz Mete 

Devlet Bakam 
0. Eyiiboğlu 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişlert Bakanı V. 
H. Esat Işık 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Güm, ve Tekel Bakam 
M. Türkmenoğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Turizm ve Tan. Bakam 
0. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Arşiv Kanunu Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Teklifin 9 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 1.3. — Teklifin 13 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 16. — Teklifin 16 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 18. — Teklifin 18 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 20. — Ellerinde bulunan veya her ne suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme ile 

arşiv malzemesini bu yasanın geçici 1 nci maddesine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına 
haber vermeyenler veya devretmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis veya 3 000 liradan 10 000 liraya ka
dar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 21. — Arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi çalanlar, satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz 
yurt dışına çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle koyanlar, yok edenler, hakkında Türk Ceza Kanunu ile 
diğer kanunların ilgili maddelerinde yazılı cezalar iki kat artırılarak cezalandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
GEÇtCÎ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 22. — Teklifin 23 ncü maddesi Komisyonumuzca 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 23. — Teklifin 24 ncü maddesi Komisyonumuzca 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 24. — Teklifin 25 nci maddesi Komisyonumuzca 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Arşiv Kanunu Teklifi 

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

yıl geçtiği halde kesin sonuca bağlanmış ve bu Kanunun 3 ncü maddesinde sayılan daire, kuruluş ve kurum
ların gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler ile ilgili ve bunların sonucunda teşekkül etmiş 
olup saklanması devrinin normal bürokratik usullerine göre bu daire, kuruluş ve ilişkiler bakımından tarihi, 
hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, soybilım ve teknik herhangi bir 
konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan, yahut yine bu bakımdan ait olduğu çağın ahlak, göre
nek ve geleneklerini veya çeşitli sosyal özelliklerim belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, 
film fotoğraf, plak, ses bandı, baskı veya benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

luşlar, 
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
Anlaşılır. 
Bakanlar Kurulu, kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlar ile Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin müessese ve iştiraklerinin ve kamu yararına çalışan derneklerin ödevliler araşma alınmasına 
karar verebilir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Hükümetleri devirlerine ait arşivlerin teslim alınışlarında; yasama, 
yargı ve yürütme organlarına ait kuruluşların o alanlarda uzman birer temsilcisi hazır bulunur. Bunlar, bu mal
zeme hakkında karar verilmesi sırasında Devlet Arşiv Kuruluna oy sahibi olarak katılırlar. 

MADDE 6. — ödevliler elinde bulunan gizli arşiv malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten sonra da gizli ka
lır. Böyle gizliliklerin kaldırılması, Devlet Arşiv Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılır. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Özel arşivler, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının koyacağı değer üzerinden 
satın alınır. Değere itirazlar Devlet Arşiv Kurulunca çözümlenir. Devlet Arşiv Kurulunun kararma karşı ad
li yargıya başvurulabilir. 

MADDE 12. — Arşiv malzemesini arayıp bulmak maksadıyla Devletçe yapılan araştırmalardan dolayı 
zarar görenlerin zararları Devlet Arşiv Kurulunun karan uyarınca Devletçe ödenir. Tarafların bu karara 
karşı yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır. 
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MADDE 13. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Devlet Arşiv Kurulunun karan ile bu genel müdürlük
te bulunması faydalı görülebilecek arşiv malzemesi veya bunların mikrofilm, fotokopi ve örnekleri karşılığında 
veya lüzumlu görürse karşılıksız olarak milletlerarası arşiv kuruluşlarına ve yüksek bilim kurumlarına arşiv 
malzemesinin mikrofilm, fotokopi veya örneklerini gönderebilir. 

MADDE 14. — Arşiv malzemesinden, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü veya buna bağlı kurumlarda ve 
bu işle görevlendirUmiş uzmanlarca bu Kanunun 1 ncimaddesinde yazdı hususlar bakımından değer ve önem 
taşıdığı kanısına varılanlar, gerekli görüldüğü hallerde örnekler ayrılıp saklanmak veya mikrofilmleri alın
mak şartıyla ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü emriyle yok edilebilir. Tanzimatın ilânından Cumhuriyetin 
ilanına kadar olan süreye ait arşiv malzemesi için Devlet Arşiv Kurulunun kararıyla ve mutlaka örnekler ay
rılmak ve gerekli görülenlerin mikrofilmi alınmak şartıyla böyle bir işleme başvurabilir. Tanzimatın ilanın
dan evvele ait belgelerin tamamı saklanır ve hiçbir surette yok edilemez. 

Yok edilecek malzemenin kimler tarafından ayrılacağı, bu işin hangi esaslar içinde yapılacağı ve yokedil-
mesinin nasıl olacağı Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz yurt dışına 
çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle koyanlar, yokedenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar. Yukarıdaki fiiller, görevliler tarafından işlenirse ceza iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE 22. — Ellerinde bulunan veya her ne suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme ile 
arşiv malzemesini bu yasanın geçici 1 nci maddesine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına 
haber vermeyenler veya devretmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis ve on bin liradan altmış bin liraya 
kadar para cezasıyla cezalandırılırlar. 

GEÇtCt MADDE 1. — Ödevliler dışında her ne suretle olursa olsun Arşivlik malzeme veya arşiv malze
mesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl için
de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına bildirmeye ve yönetmeliğine göre devretmeye mecburdur
lar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına 
bildirenler veya devredenler Bakanlar Kurulunca hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şekilde ödüllendirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Teklifin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Teklifin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Teklifin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : lf45;2/223 16 . 5 . 1978 

Karar No. : 7 

MilM Meclisi Başfkatnlığına 

Devlet Arşivleri, Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlari Hakkında Kanun tasarısı ve istanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emıre'nin, Devlıeıt Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun teklifi, İçiş
leri, Adalet, Maliye Bakanlıkları tarrisilcdicii ve Başbakanlık Arşiv Genel Müdürünün de kapılmasıyla Komisı-
yonuımuzd'a incektnip görüşüldü. 

Tasarı ve 'tekalif aynı ımah'iıyeitite oliduğumdan, Komliısyonumuz tasarıyı esas alarak konuyu incelemiştir. 
Tasarı gerekçasinıdls de bsliııtifldiği gibi, TürkiyeM'e çok zengin arşiv malzemesi bulunmaktadır. Büyük önem 

taşıyan bu malzemenin korunup kurtarrJımiaisıı, bl'Jmiseî rnetodlara göre değerîenıd'iritaesi ve ıtüım 'dünyanın taiız-
maliıne sunutaası gerekmLkifcüdir. Bunun için d© Devleıt arşivini yürütecek örgütün kurtulması Zorunlu hale gel
miştir. 

Bu amacı sağlamaya yöndük 'tasarı, Komisyonumuzca ilke olarak uygun görülmüş, maddelerin incelenmesine 
geçirrt'îltir. 

Tasarının 1 nci maıddeai aynen kalkıl edümiiş&r. 
2 ndi maddenin içeriği uygun görülmüş, ancak, dairelinin ve müdürlüklerin islimleri türkçdeşıtirilımiş ve «Mil

li Arşiv Kurulu» nıun adı, (tasarı başlığıyla uyum sağlamak için «DÖVM Arşiv Kurulu» biçimline dönüştürülmüş
tür, 

3 ncü maldde ile kurulması önferilen «Bölge Arşiv Müdürlükleri», bürokrasiyi artıracağı gibi, kuruluş ve görev
leriyle bir bütün olan lîdaırtsnin, Anayasanın 112 nci madcbsinıde belirtisin esaslarına ve 116 ncı maddesindeki 
merkezi idare kuruluşu bakımından ayrıldığı bölümlerle dayandığı yetki genişliği «sasına aykırı görülmüş, yeitki 
genişliğime dayalı bölgesel kuruluşların Devl'at yönetjimfınds nasıl bir .uyumsuzluğa neden olduğunun, yöneıtimide 
birlik ve bütünlüğü ne ölçüde zedelediğinin açı deneyleri karşıisında, ıtaşra kuruluşumun Devlettin ıtemisıilciisi olan 
valilerin denetiminden çıkarabileceği düşüncesiyle, yerinde görülmemiş ve gerekli lilerde valiliklere bağlı Devlcft 
Arşiv müdürlükleri kurufflalbitaesine olanak verilecek sekide düzenlenmiştir., 

4 ncü ve 5 inci maddeler ide, 2 nci rnaıddeds olduğu gibi türkçdie^tirMştir. 
6 ncı muaddeldeki Davllet Arşiv Kuruluna, örgütfenmesini tamamlamış üniversitelerin öğretim üyeleri arasında 

üye gönevlenidlkımesıi esası kalbul ediılimıiiştir. 
7 ve 8 nci maddeler, »dilbilgisi kurallarına uydurularak, 9 ncu madde.ise tasarı metninde olduğu gibi kalbul 

ed'imüıştir. 
10 ncu madde, 5442 sayılı il İdaresi Kanunuyla uyum sağlayacak sekilide düzenlenmiş ve bu değişik bi

çimiyle kabul edilimişıtJir. 
11 nci ve geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiş, geçici 2 nci mialddenin sonuna ilse, cümle düşüklüğünü önle

mek amacıyîa «... Ölür» hecesi eklanmişitir. 
Tasarının yürürlük tarihini belirten 12 nci maddesiyle-yürütme yetkisini belirleyen 13 ncü maddesi aynen ka

bul eiditaııiştic. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönldlerilmek üzere raporumuz saygı ile sunulur. 

îçişfleri Komisyonu Başkanı Sözcül 
Bolu 'Niğde Bursa 

Bayram Turan Çetin Yılmaz Cemal Bor M. Emin Dalkıran 
Çorurnı Denizli İstanbul 

Mehmet Irmak A. Hamdi Sancar M. Kâzım Özeke 
(İmzada bulunamadı) 

Kırşehiri • Amasya Kocaeli 
Kılıç Sorgucu Et em Naci Altunay Adan Ati Sanoğfeı 

(İmzada bulunamadı) 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 26 . 6 . 1978 

Esas No. : 1/45. 2/223, 2/309 
Karar No. : 42 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk ©dilen «Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısıı» lile îstanıbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun Devlet Arşiv Kanunu Teklifi ve ön havalesi uyarınca İçişleri Komisyonu ve Adalet Ko
misyonu raporları ve Devlet Bakanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Biliödli'ği üzere, Türkiye'de çok zengin arşiv malzemesi bulunmaktadır. Bu zengin malzemeyi zaman iti
bariyle ilki anagrupa iayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi imparatorluk devrine ait olanlar, ikincisi 
imparatorluktan sonra günümüze kadar gelen devreye ait olan arşiv malzemeleri. 

Kısaca 2 grupta belirtmeye çalıştığımız ve imparatorluktan bu güne kadar bir süreç içerisinde arşivleri
miz değişik ellerde ve değişik yerlerde kaderleriyle baş başa adeta terk edilmişlikle karşı karşıya kalmış
tır. 

Çağın gereklerine ve arşivlerimizin değerlerine uygun olarak yeniden bir düzenlemeye tabi 'tutulması 
fcesin bir zorunluluktur. Bunun neticesi olarak Devlet arşivini belirli kurallara bağlayacak tasarı ve teklifler 
Komisyonumuzca da olumlu karşılanimış, ancak ilgililerin tümü üzerindeki konuşmalardan sonra tasarı ve 
tekliflerin getirdiklerini daha ayrıntılı bir biçimde incdımek ve üyelere sunmak üzere 14 . 6 . 1978 günlü 
toplantıda 3 komisyon üyesinden oluşan bir altkomisyona havale edilmıiştir. 

Anılan komisyon Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun Tasarı
sı dle, Devlet Arşiv Kanunu töklifi içeriği bakımından kuruluş görev ve işleyiş esasını değil, kurumun uğ
raşı alanına ait temel ilke ve tanımlar getirdiğinden, ıher iki yasa tasarı ve teklifini komisyon bir metlin ha
linde düzenleyerek raporunu 22 . 6 . 1978 günlü toplantımızda Başkanlık Divanına sunmuştur. 

Komisyonumuzda görüşmelere altkomisyonca düzenlenen metin doğrultusunda müzakeresini sürdür
müştür. 

Tasarının 1, 3 ve 4 ncü maddeleıii aynen, 
Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci, 11 nci maddesi 10 ncu maddeler olarak aynen, 
Tasarı metninde yer alan 5 nci madde «Tasnif işlerini yapmak üzere ekipler kurma» yetkisi aslında 

görevle ilgilli madde 4'ün ayrılmaz bir unsuru olduğundan; bu maddeye yer. olmadığından, metinden çıka
rılarak, 

Tasarının 6 nci maddesi 5 nci madde olarak «Türk Tarih Kurumu Üyesi.» cümlesinden sonra «Bir 
TÜBİTAK Üyesi ve bir Türk Dil Kurumu Üyesi» sözcüğünün eklenmesi şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak son satırındaki «tilerde Devlet Arşiv Müdürünün teklifi 
üzerine valiler» sözcüğünün çıkarıdması şeklinde redakte ederek, 

Komisyonumuzca hazırlanan metinde; 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1-8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ile, geçici 1, geçtici 2, geçici 3 ncü maddeleri yeniden düzerfenmiştir. 
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Tasarının önemini dikkate alan Komisyonumuz, Genıel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiş-

Genel Kurulun olurlarının sağlanması 
Saygıflarımıda. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepmar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çorum 
Aslan Topçubaşı 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BaşkanvekiÜ 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 
(İmzada 'bulunamadı) 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Müfit Bayraktar 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Manisa 
Sümer Oral 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

ISözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İzmir 
Süleyman Genç 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 
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HiMtodtin Teklifi 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş : 
MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı olmak üzere, bir Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Merkez kuruluşu bir Genel Müdürün yönetimlinde bir 

Genel Müdür Başyardımcısı, yeteri kadar genel müdür yardımcısı, iki Müşavir, bir Genel Sekreter ve Milli 
Arşîv Kurulu ve Teftiş Kurulu ile aşağıdaki daire ve gerekli görülen diğer daire ve müdürlüklerden kuru
lur. 

Daireler : 

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

Müdürlükler : 

a) Tasnif İşleri Müdürlüğü, 
b) Konsültasyon ve Transkripsyon Müdürlüğü, 

. c) Yayın ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
d) Teknik İşler Müdürlüğü, 
e) Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
f) İdari İşler Müdürlüğü, 
g) Muhafaza ve Bakım Müdürlüğü, 
Bunlardan Milli Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, Teknik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; Daire Başkan

lıkları ile Konsültasyon ve Transkripsiyon, Yayın ye Dış İlişkiler Müdürlükleri Genel Müdür Başyardmıcısı 
yoluyla; Personel ve Yazı İşleri, İdari İşler, Muhafaza ve Bakmı Müdürlükleri Genel Sekreterlik yoluyla 
Genel Müdüre bağlıdır. 

Daire Başkanlıkları şube müdürlüklerine, şube müdürlükleri kısmı şefliklerine ayrılır. 

MADDE 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü taşra kuruluşu olarak Bölge Arşiv Müdürlükleri ku
rabilir. Bu müdürlükler ara arşivi görevim de yaparlar. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş: 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
merkez kuruluşu bir genel müdürün yönetiminde bir 
genel müttür başyardımcısı, yeteri kadar genel müdür 
yardımcısı, 'iki [müşavir, bîr genel sekreter ve Devlet 
Arşiv Kurulu ve Teftiş Kurulu ile aşağıdaki daire ve 
gerekli görülen diğer daire ve müdürlüklerden kuru
lur. 

Daireler: 

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

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

Dairesi Başkanlığı, 
f) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

Müdürlükler : 

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

Teknik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; Daire 
Başkanlıklarıyla Danışma ve Değerlendirme, Yayın ve 
Dış İlişkiler müdürlükleri Genel Müdür Başyardımcı
sı yoluyla; özlük ve Yazı İşler, İdari İşler, Koru
ma ve Bakım müdürlükleri Genel Sekreterlik yoluyla 
Genel Müdüre bağlıdır* 

Daire başkanlıkları şube müdürlüklerine, şube 
müdürlükleri kısım şefliklerine ayrılır. 

MADDE 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünce lüzum görülen illerde valiliklere bağlı Devlet 
Arşiv Müdürlükleri kurulabilir, 

Milet Meclisi 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2, — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
mrekez kuruluşu bir Genel Müdürün yönetiminde bir 
Genel Müdür Bj^/ardumıcısı, yeteri kadar Genel Mü
dür Yardımcısı, İki Müşavir, bir Genel Sekreter ve 
Devlet Arşiv Kurulu ve Teftiş Kuruüu ile aşağıdaki 
daire ve gerekli görülen diğer daire ve müdürlüklerden 
kurulur. 

Daireler : 

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

ğı, 
d) Kültürel Konular Dairesi Başkanlığı, 
e) Bayındırlık, Ulaştırma ve Sanayi Konular Dai

resi Başkanlığı, 
f) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 

Müdürlükler : 

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

Teknik İşler Müdürlüğü doğrudan doğruya; daire baş
kanlıklarıyla, Danışma ve Değerlendirme, Yayın ve 
Dış İlişkiler ınâidürlükleri Genel Müdür Başyardımcısı 
yoIuyEa; özlük ve Yazı İşleri, İdari İşler, Koruma ve 
Bakım müdürlükleri Genel Sekreterlik yoluyla Genel 
Müdüre bağlıdır. 

Daire başkanbklan sulbe müdürlüklerine, şube mü
dürlükleri kusun şefliklerine ayrılır. 

MADDE 3. — Tasaıının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

I 
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(Hükümetin Tekâlifi) 

Görevler : 

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

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

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

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

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

e) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek her türlü tedbirlerin alınabilmesini sağlamak ve restoras
yon ve rejenerasyon metotlarını incelemek ve tespit etmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak bir arşiv 
laboraUıvarı kurmak, 

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

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

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

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

MADDE 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün görevleri; 

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

b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve inlimin hizmetinde değerlendirilmesi için 
gerekli bilimsel ve teknik hazırlığı yapmak, bunu uy-

' gulamak ve bu malzemeyi ilgililerin faydalanmalarına 
sunmak* 

c) Milletlerarası arşivcilik Ve bununla ilgili bilim
sel hareketleri izlemek, bu alandaki önemli eserleri 
çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değerli arşiv mal
zemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak 
amacıyla bir arşiv dairesi yayınlamak ve arşivle ilgili 
her türlü yayınlarda bulunmak, 

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

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

e) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek 
her türlü tedbirlerin alınabilmesini sağlamak ve ona
rım ve yenileme metotlarını incelemek ve tespit etmek 
amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak bir arşiv la-
boratuvan kurmak, 

f) Arşiv malzemesini tek miâha olmaktan kurtar
mak ve 'böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha emin 
şeklide sağlamak ve bunları daha küçük hacimlere 
döndürmek için mikroîüJm, fotokopi ve gerektiğinde 
manyetik ve optik bant sistemlerini ve diğer iteri tek
nikleri uygulamak» 

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

MADDE 5. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Arşiv Kanunu uyarınca ellerinde arşiv malzemesi bu
lunduran ve İleride kanun kapsamına girerek ödevli
ler niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurum
ların isteği veya Başbakanlıkça gösterilecek lüzum üze
rine, bu malzemenin tasnif işlerini yapmak üzere ekip
ler kurabilir. 

Kurutacak ekiplerin kuruluş Ve çalışma tarzı ile 
bunlar için gerekecek ek ödemelerin ne suretle yapıla
cağı Bakanlar Kurulunca bir yönetmelikle tespit ohı-
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MADDE 4. — Tasarının 4 udi maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Milli Arşiv Kurulu : 

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

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

MADDE 7. — Milli Arşiv Kurulu, arşiv malzemesinin bilimsel usullere göre değerlendirilmesiyle arşiv
cilik tekniği ve arşivle ilgili bütün konular hakkında tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşivcilik tek
niği ve arşivle ilgili konular hakkında kanun, tüzük ve yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanmamış hu
suslara ilişkin esasları saptar. Arşiv bina ve tesislerinin ihtiyaca göre yapılacakları yerleri ve yapılış tarihleri
ni kararlaştırır, ve kanun tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar. 

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

Milli Eğilim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak bir Arşivcilik Enstitüsü kurar. 
b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü mad

desi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı sözleşmeli personel kullanabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 9. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden atanacaklardan Genel Müdür, Genel Müdür Başyar* 
dımcısi, Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkam, Daire Başkam, Şube 
Müdürü, Kısmı Şefi ve Arşiv memurlarının yükseköğrenim görmüş olmaları şarttır. 
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nur. Bu hizmetlerin karşılığı olan ek ödetmeler, hizmet
le flgüi bulunan daire, kuruluş ve kurumların bütçele
rimden yapılır. 

Devlet Arşiv Kurulu : 

MADDE 6. — Devlet Arşiv Kumlu; Devlet Arşiv
leri Genel Müdürü, Genel Müdür Başyardımcısı ve 
yardımcıları ve daire başkanlarıyla bütün bunların sa
yı» kadar ve en az üçü Türk Tarih Kurumu üyesi bu
lunan, üniversite tarih profesöründen 'kurulur. Kuru
lun profesör üyeleri 1750ı ısayıh Kanunun 46 ncı mad
desinin son fıkrasına göre, kuruluşunu tamamlamış 
üniversitelerin Öğretimi üyeleri arasından görevîemu İri
lirler. Kend "erine bu görevleri karşılığı olarak Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılacak ayrı bir ücret ödenir. 

Devlet Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır; ve 
toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar alır. Ku
rulun Başkanı, Devlet Arşivîeri Genel Müdürüdür. 
Alınan kararlar, Genel Müdürlükçe uygulanır. 

MADDE 7. — Devlet Arşiv Kurulu, arşiv malze-
mesînin bilimsel usullere göre değerlentdirllmesiylle ar
şivcilik tekniği ve arşivle ilgili bütün konular hakkında 
tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşivcilik tek
niği ve arşivle ilgili konular hakkımda kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanmamış husus
lara ilişkin esasîan saptar. Arşiv, bina ve tesislerinin ih
tiyaca göre yapılacak yerleri ve yapılış tarihlerini ka
rarlaştırır ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisi
ne verilmiş olan diğer görevleri yapar. 

MADDE 8. — Dsvlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; 
a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini sağ

lamak 'için uzmanlar yetiştirmek üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak bir arşiv
cilik enstitüsü kurar. 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi Ihükümlieri esaslarına göre yerli ve yabana 
sözleşmeli personel kullanabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Devlet Arşiv Kurulu : 

MADDE 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Genel Mü
dürü, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve 
daire başkanlarıyla, bütün bunların sayısı kadar ve 
Jfci, Türk Tarih Kurumu üyesi, bir TÜBİTAK üye^ 
si ve bir Türk Diü Kurumu üyesi ile, bulunan bîr 
üniversite tarih profesöründen kurulur. Kurulun pro
fesör üyeleri 1750 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
son fıkrasına göre kuruluşunu tamamlamış üniversite
lerin öğretim üyeleri arasından görevlendMlirler. 
Kendilerine bu görevleri karşılığı olarak Devlet Ar-̂  
şivleri Genel Müdürlüğü bütçesinden Bakanlar Ku
rulunca kararîaştıriiacak ayrı bir ücret ödenir. 

Devlet Arşiv Kurulu 2/3 çoğunlukla toplanır ve 
toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla karar alınır. 
Kurulun başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. 
Alınan kararlar, Genel Müdürlükçe uygulanır. 

MADDE 6. — Devlet Arşiv Kurulu arşiv malze
mesinin bilimsel usullere göre değerlendirilmesiyle ar-. 
şîvcffik tekniği ve arşivle ilgili bütün konular hak
kında tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlar. Arşivci
lik tekniği ve arşivle ilgili konular hakkında kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle hüküm ve karara bağlanma
mış hususlara ilişkin esasları saptar. Arşiv bina ve te
sislerinin ihtiyaca göre yapılacak yerleri ve yapılış ta
rihlerini kararlaştırır. Ve kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle kendilerine verilmiş olan diğer görevleri yapar. 

MADDE 7. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü : 

a) Arşiv hizmetlerinin gereği gibi görülmesini 
sağlamak için uzmanfcar yetiştirmek üzere Milli Eği
tim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak bir 
Arşivcilik Enstitüsü kurar, 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yabancı 
sözleşmeli personel kullanılabilir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki me
muriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı dereceye 
kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan tarafından ve diğerleri ilgili dairenin teklifi üzerine 
Genel Müdür tarafından atanırlar. 

MADDE 11. — 9 . 3 . 1954 gün ve 6330 sayıh Başbakanlık Teşkilatı hakkındaki Kanunda yer alan Baş
bakanlık Arşiv Genel Müdürlüğüne ait hükümler kaldırılmıştır. 
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MADDE 10» — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü memurlarımdan 4 ncü ve daha yukarı derecedeki 
memuriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı iîe, 10ı ncu ve daha yukarı dere
ceye kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine Baş
bakan tarafından ve diğerleri merkezde ilgili dairenin 
teklifi üzerime Genel Müdür, illerde Devlet Arşiv Mü
dürünün ıteklifi üzerine valiler tarafından atanırlar. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki 
memuriyetlere atanacaklar Başbakanın teklifi ve Cum
hurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı dere
ceye kadar olanlar Genel Müdürün teklifi üzerine 
Başbakan tarafından ve diğerleri merkezde ilgili dai
renin teklifi üzerine Genel Müdür tarafından atanır
lar. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10ı ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu Kanunda geçen «Arşiv mal-
zemesi» deyiminden : Türk Devlet ve millet hayatım 
ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden elli yıl 
geçmiş veya en az 33 yıl geçtiği halde kesin sonuca 
bağlanmış kamu kurum ve kuruluşlarının görükleri 
'hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemler ile fhjHi 
ve bunların sonucunda teşekkül etmiş olup, saklan
ması ulusun geleceğinde tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, 
hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken 
belgeler ve Devletin haklarıyla milletlerarası hakları 
belgelemeye, korumaya, bununla ilgili işlem ve ilişki
ler bakımından tarihi, hukuki, 'idari, dini, ilmi, edebi, 
estetik, kültürel, biyografik, jeolojik ve teknik her
hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite 
yarayan yazılı evrak, plan, harita, resim, film, fotoğ
raf, ses kaydı, basım ve benzeri belgeler anlaşılır. 

'MADDE 12. — Bu Kanunda geçen (Arşiv malze
mesi) deyiminden : 

Kanunun 11 nci maddesinde sayılan her türlü bel
gelerin zaman bakımından henüz arşiv malzemesi 
niteliğini kazanmayanlarla üzerinden 66 yıl geçme
miş her türlü memuriyet sicil dosyalan, Devletin ger
çek ve tüzelkişilerle veya yabancı devletler ve mil
letlerarası kuruluşlarla yaptığı hükmü yürürlükte 
bulunan andlaşnıalar (her cins sözleşme ve andlaş-
malar) yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve nüfus 
kayıtları, aynı nitelikteki vakfiyelerden ait oldukları 
daire ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe köy ve 
belediyelere ait sınır kayıtları anlaşdır. 

MADDE 13. — Bu kanunda geçen (özel arşivler) 
deyiminden : 

a) Kanunun 11 nci maddesine göre teşekkül et
memiş olup, gerçek kişiler ve ödevliler dışında ka
lan tüzelkişiler elinde bulunan, 

b) Kanunun 11 ncî maddesine göre teşekkül et
miş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla azm-
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lık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve kül
türel kuruluşlarına ait olup da bu müesseselerde bu
lunan, 

Benzeri belgeler anlaşılır. 

MADDE 14. — Elinde Arşiv malzemesi bulundu
ran kamu, kurum ve kuruluşları «ödevli olarak» 
anılır. 

Ödevlilerle gerçek ve tüzelkişiler ellerinde bulu
nan arşiv malzemesini, kendilerine nasıl geçmiş olur
sa olsun, bu kanun hükümlerine göre Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına teslim ederler. 

Ancak, Arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce testim alınıp, hangile
rinin geçici veya sürekli olarak ödevliler elinde ve 
kendi arşivlerinde kalacağı, ödevliler temsilcilerimin 
katılması ve oy sahibi olması şartıyla Devlet Arşiv 
Kurulunca kararlaştırılır. Ödevlilerin kendi arşivle
rinde kalan Arşiv malzemesi hakkında bu Kanunun 
28 nci maddesi uygulanır. 

Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Hükümet
leri devirlerine ait arşivlerin teslim alınışlarından; 
yasama, yargı ve yürütme organlanna ait kuruluşların 
o alankulda uzman birer temsilcisi hazır bulunur. 
Bunlar, bu malzeme hakkında karar verilmesi sıra
sında Devlet Arşiv Kuruluna oy sahibi olarak katılır
lar. 

MADDE 15. — Ödevliler elinde bulunan gizli 
arşiv malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten sonra da 
gizli kahr. Böyle gizliliklerin kaldırılması, Devlet Ar
şiv Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

MADDE 16. — Açıklığı kanunlar gereğince ka
bul edilen arşivlik malzemesinin arşiv malzemesi 
haline geldikten ve Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğüne geçtikten sonra da bu açıklığı devam eder. 

MADDE 17. — Bu kanunla ödevliler veya ger
çek veya tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Ge
nel MüdürHiğü kuruluşlarına verilmesi gereken her 
türfü arşiv malzemesi devletindir ve her ne suretle 
olursa olsun özel mülkiyet konusu olamaz. 

MADDE 18. — Özel arşivler her ne sebep ve 
suretle olursa olsun toplu veya ayrı parçalar halinde 
yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu yasağa aykırı ha
reket edenler hakkında 30 ncu maddede yazılan ce
zalar uygulanır. 
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MADDE 19. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçmemiş 
olan Arşiv malzemesi hiç bir sebep ve suretle ar
şivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya veril
mez. 

Gerçek veya tüzelkişilere veya Devlete ait bir hiz
metin görülmesi, bir hakkın korunması ve isbatı ge
rektiğinde mikrofilm, fotokopi veya usulüne göre ör
nekler verilir. Yahut mahkemelerce atanacak naipler 
veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkili me
murlar tarafından yerinde incelenir. Arşiv malze
mesi, hiç bir şekilde yurt dışına çıkarılamaz. 

Genel arşivlere ait malzemenin mikrofilm foto
kopi veya örneklerinin yurt dışma çıkarılması, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

MADDE 20. — özel arşivler, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü uzmanlarının koyacağı değer üze
rinden satın alınır. Değere itirazlar Devlet Arşiv ku
rulunca çözümlenir. Devlet Arşiv Kurulunun kararı
na karşı adli yargıya başvurulabilir. 

MADDE 21. Arşiv malzemesini arayıp bulmak 
maksadıyla Devletçe yapılan araştırmalardan dolayı 
zarar görenlerim zararları Devlet Arşiv Kurulunun 
karan uyarınca Devletçe ödenir. Tarafların bu ka
rara karşı yargı yoluna baş vurma hakkı saklıdır. 

MADDE 22. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü, Devlet Arşiv Kurulunun kararı ile bu Genel Mü
dürlükte bulunması faydalı görülebilecek arşiv mal
zemesi veya bunların mikrofilm, fotokopi ve örnek
leri karşılığında veya lüzumlu görürse karşılıksız ola
rak milletlerarası Arşiv Kuruluşlarına ve Yüksek 
Bilim Kurumlarına arşiv malzemesinin mikrofilm, 
fotokopi veya örneklerini gönderebilir. 

MADDE 23. — Arşiv malzemesinden, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü veya buna bağlı kurum
larda ve bu işle görevlendirilmiş uzmanlarca bu 
kanunun 11 nci maddesinde yazın hususlar bakımın
dan değer ve önem taşımadığı kanısına varılanlar ge
rekli görüldüğü hallerde örnekler ayrılıp saklanmak 
veya mikrofilmleri alınmak şartıyla ve Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü emriyle yok edilebilir Tarzi-
matın ilanından Cumhuriyetin ilanına kadar olan sü
reye ait arşiv malzemesi için Devlet Arşiv Kuruta
nım kararıyla ve mutlaka örnekler ayrılmak ve ge
rekli görülenlerin mikrofilmi alınmak şartıyla böyle 
bir işleme başvurabilir. Tanzimatın ilanından evvele 
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ait belgelerin tamamı saklanır ve hiç bir surette yok 
edilemez. 

Yok edilecek malzemenin kimler tarafından ay
rılacağı, bu işin hangi esaslar içinde yapılacağı ve 
yok edilmesinin nasıl olacağı Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 24. — Ödevliler ile bu kamunun 11 nci 
maddesinin son fıkrasında yazdı olup da ileride ka
nunun kapsamına girecek ödevliler niteliğini kazana
cak olan daire, kuruluş ve kurumlar anaprensip ola
rak bu işle ilgili bütün haberleşme ve işlemlere ait 
kağıt ve defterlerin bir arada bulunmasını sağlayan 
ve birbirinin aynı olan, standardı Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Türk Standartları ve Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüleri uzmanların
ca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle tayin edilecek bir dosya sis
temi kurmak ve dosya elemanları kullanmak, dosya
larım ait oljdukları yıllara ve devrelere göre sakla
mak ve zamanı gelince Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğüne bu şekilde vermekle yükümlüdürler. 

MADDE 25. — Ödevliler, DeMet Arşivleri Ge
nel Müdürlüğü ve Türkiye ve Orta-Doğu Amme ida
resi Enstitüsü tarafından hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilecek kırtasiye; yazı ve dosya malzemesi 
dışında malzeme kullanamazlar. 

Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrasında yazılı 
olup ta ileride kanunun kapsamına girecek, ödevliler 
niteliğini kazanacak okun daire, kuruluş ve kurumlar 
bu standarda uyarlar. 

MADDE 26. — Ödevliler, arşiv malzemesini en ya
kın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşuna 
ulaştırma ve teslim etmekle yükümlüdürler. Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde 
ulaştırma işini üzerine alır veya bu hususta ödevli 
ile işbirliğinde bulunur. 

MADDE 27. — Gerçek veya tüzel kişiler, ellerin
de bluunan özel arşivleri Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatabilirler. Bu hizmetler karşılığında 
alınacak ücretlerin miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacak bir tarifede belirtilir. 

MADDE 28. — Ödevliler ile bu kanunun 11 nci 
maddesinin son fıkrasında yazdı olup da ilerde kanun 
kapsamına girerek ödevliler niteliğini kazanacak olan 
daire, kuruluş ve kurumlar Devlet Arşivleri Genel 
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Geçici Hükümler : 
ı 

GEÇtCt MADDE 1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv Genel MUdürHiğUnün elinde 
bulunan arşiv malzemesi ile bunların bakn bulundukları binaları, her türlü tesisleri, demirbaş eşya ve araçları 
kullanmaya devam eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Müdürlüğüne henüz teslim etmedikleri arşiv malze
mesini ve saklamakla görevli bulundukları arşivlik 
malzemeyi her türlü zararlı tesirlerden korumakla, 
mevcut asli düzenleri içinde saklamakla, arşiv mal
zemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce sapta
nacak belli usûller içinde gerçek ve tüzelkişilerin, 
Devletin ve ilmin faydalanmasına arzetmekle yüküm
lüdürler. Alınacak tasnif ve koruma tedbirleri, Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetme
likle belirtilir. 

ödevliler, ellerindeki arşiv malzemesini ve ar
şivlik malzemeyi saklamak üzere standardı, Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara 
depoları tesis ederler. 

MADDE 29. — Arşiv malzemesiyle, arşivlik mal
zemeyi çalanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 30. — Arşiv malzemesi ile arşivlik mal
zemeyi satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz yurt 
dışına çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle ko
yanlar, yok edenler altı aydan iki yda kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. Yukarıdaki fiiller, görevli
ler tarafından işlenirse ceza iki kat olarak hükmolu-
nur. 

MADDE 31. — Ellerinde bulunan veya her ne 
suretle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme 
ile arşiv malzemesini bu yasanın geçici 1 nci madde
sine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş
larına haber vermeyenler veya devretmeyenler bir ay
dan altı aya kadar hapis ve on bin liradan yüz bin 
liraya kadar para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ödevliler dışında her ne 
suretle olursa olsun arşivlik malzeme veya arşiv mal
zemesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl 
içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşla
rına bildirmeye ve yönetmeliğine göre devretmeye 
mecburdurlar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya 
arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
kuruluşlarına bildirenler veya devredenler Bakanlar 
Kurulunca hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şe
kilde ödüllendirilirler. 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 2, — Bu Kanunun öngördüğü görevler için gerekli olan kadrolar, Kanunun yürürlük ta
rihini izleyen ma'H yıl bütçesine ekleriinceye kadar, hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütülür. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı talihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

13 . 9 . 1977 

Başbakan 
S. Demire! 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Balkanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
S. Arif Emre 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

Devlet Bakanı 
Ş. Erek 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Milli Savunma Bakanı 
Dr. S. Bilgiç 

İçişleri Bakanı 
Prof. K. Özal 

Dışişleri Balkanı Y. 
S. Öztürk 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Ticaret Bakanı 
Dr. A. Oktay Güner 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Gökçek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
G. Sazak 

Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
F. Adak , 

Ulaştırma Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Çalışma Bakanı 
Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu 

Sanayi ve Tek, Bakanı 
O. Asiltürk 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
K. İnan 

Turizm ve Tan, Bakanı 
İ. Cenap Ege 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Recai Kutan 

Köy İşleri ve Roop. Bakanı 
T. Yücel 

Kültür Bakanı 
A. Akyol 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Ö. §akar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
T. Kapantı 
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(İçişleri Komisyonunun îkabul ettiği metin) 

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

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul ediirnaştir. 

MADDE 13. — Tasaruıın 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünün 
elinde bulunan arşiv malzemesi ite bunların halen bu
lunduktan binaları, her türlü tesisleri, demirbaş eşya 
ve araçları kullanmaya devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun öngördüğü 
görevler için gerekli olan kadrolar, Kanunun yürürlük 
tarihini izleyen mali yıl bütçesine ekleninceye kadar, 
hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütülür. 

MADDE 32. 
kaldırümıştır. 

6696 sayılı Kanun yürürlükten 

MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 34. — Bu Kanunu Bakanlar Kurutu yü
rütür. 
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m™» :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 339 
Toplantı : 2 

Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 492 Sayılı Kanunun 34 ncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 

Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2 /111) 

7 . 11 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

17.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü ımaddıesiin'in değiştiril'm'es'inje dalir kanun 'teklifi 
'1-2.10.1977 ^tarihinde Yülkıselk Başkanlığınıza veriknftş ve Bütçe Plan Komisyonuna havale olunmuş idi. 

Bir yıldan ıberi komlisıyorada bulunan tdküüfiimtiz güın demle aJiiınmaımıış(tı.r. 
Tdkliif; Aldalllat cihazımı ızda çetöin şasrtlıar atanda hikmet görmekte hukınaın hâkim ve savcıllarıımızlla, adili 

tabip ve ımemurlarıın Ikieşif ve sair mafasaıtlaırlıa gö'rev yeriariinıdan uzaiküıaşmadaırı haliiınıde ailmaliarı gereken 
yöl tazmliınaltlaıranın, ©ünün şartiıaırıına göre ayarlar^asıını sağlamafataıdır. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince teklifimizin gündeme alınması hususunun umumi heyete arzına müsaa-
deleriıdi ıdilıeriim. 

Riize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Not : İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 11.4.1979 tarihli 77 nci 
Birleşiminde kabul edilmiştir.-

Millet Meclîsi Başkanlığına 

17.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin taidiM hakkında hazırlanan Kanun 
teklifi ve gerekçesi birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini arz ederim. 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 

G E R E K Ç E 

17.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesi gereğince, tebliğden başka bir 
işlem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkim, C. Savcısı, icra - iflas memuru, adli 
tabip, adliye başkâtibi, kâtip, mübaşir ve müstahdemlere yol tazminatı verilmektedir. 

Kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 13 yıldan fazla bir süre geçmiş, ve fiyat konjonktüründe vu-
kubulan yükselme nedeniyle paranın iştira gücünde büyük değer kaybı meydana gelmiş bulunmasnıa rağ
men, 34 ncü madde ile tespit edilmiş olan yol tazminatı miktarı yükseltilmemiş ve günün değer ölçülerine 
göre onur kırıcı düzeyde kalmıştır.: 

Hâkim, C. Savcısı, icra - iflas memuru, adli tabip, adliye başkâtibi, kâtip, mübaşir ve müstahdemlerin 
teibliiğinden başka bir işlem için makamlarından uzaklaşmaları halinde, günün ekonomik şartlarına uygun 
olarak alacakları tazminat miktarının yükseltilmesi, sıfat ve ifa ettiği görevin onuruna yaraşır miktara yük
seltilmesi gerekir. 

Bu maksatla 3 maddeden ibaret kanun teklifi hazırlanmıştır. 
Madde 1. — 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi halinde hâkim, C. Savcısı, icra - iflas 

memuru, adli tabip, adliye başkâtibi, kâtip, mübaşir ve müstahdemlerin yol giderlerinden başka alacakları 
yol tazminatını tespit etmektedir. 

Madde 2. - 3. — Meriyet tarihini ve yürütme organını tayin etmektedir. 
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RİZE MİLLETVEKİLİ İZZET AKÇAL'IN TEKLİFİ 

492 Sayılı Kanunun 34 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkimler,. 
Cumhuriyet Saıvcıları ve icra iflas memurları ile icra memur ve muavinl'erine, adli tabiplere, adliye baş
kâtipleri ille başkâtip muavinlerine, kâtilplere, mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağıdaki 
miktarda yol tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları dahilinde ise, beher 
iş için 30 TL, 

2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları haricinde ise beher 
iş için 40 TLS 

3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları içinde,. 
bir kısmı haricinde ise, belediye hudutları içinde olan beher tiş İçin 30 TL.: belediye hudutları dışında olan: 
her iş için 40 TL. 

Ancak, bu miktarlar bir günde birinci bentteki işler için 90 lirayı, ikinci bentteki işler için 110 lirayı 
geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş olursa mümkün oldukça işler aynı günde yapılır. Bir 
iş için bir günde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde her gün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki 
bentler gereğince tazminat verilir. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol gideri mesafe ile yol tazminatı ise, yukarıdaki bentler esasları 
ile- orantılı şekilde taksim olunur. Adliye başlkâtipleri ile başkâtip muavinleri ve kâtipler için bu miktarın 
2/3, mübaşir ve müstahdemler için 1/2 ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafından işin ifasından evvel, emaneten makbuz mukabilinde 
vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kayıt edilir. Keşfi ve işlemi mütaaikip yapılan sarfiyat bir tu« 
tanakla tevsik olunarak bakiyesi ilgili kişiye geri verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

—•———msm > • < ' 
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D»»*. .s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 348 
Toplantı : 2 

Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/156) 

TC 
Başbakanlık 14 . 6 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-228/06897 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 7.6.1978 
tarihînde kararlaştırılan «Adli Tıp Korumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tarihin ilk devirlerinden beri adalet, tıbbın müspet buluşlarından yararlanmıştır. İnsanın maddi ve ma
nevi şekilde zarar gördüğü olaylarda, hekimlerin tıbbi görüşlerine başvurulması, adli tıbbın doğmasına neden 
olmuştur. Bugün alanı çok genişlemiş olan adli tıbbın (hukuku ilgilendiren tıbbi konularla uğraşan bir ihtisas 
şubesi olarak) kabul edilmek zorunluğu vardır. 

İnsani ilişkilerin her alanını düzenleyen hukuk ile meşgul olan hâkimler, iki ve daha fazla kimseler ara
sında haklı ve haksızı ayırmada çoğu zaman tanıklardan yararlanmaktadırlar. Fakat herkes kendi çıkarlarına 
göre konuştuğu hatta idrak, anlaşma ve tesir kabiliyetleri başka başka olduğu için tanıkların kimi zaman en 
samimi ifadelerinin bile birbirine uymadığı görülmektedir. Kaldı ki çok defa tanıklar da hislerinin etkisi 
altında kalmakta, olayları olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi anlatmaktadırlar. Diğer yandan çoğu olay
larda tanıkların açıklayamadıkları bir olayı, bir laboratuvar incelemesi kısa bir zamanda ve en kesin şekilde 
aydınlatmaktadır. 

Biyoloji alanında ilerlemeler sonunda, proteinlerin özellikleri âdeta yaşamın sırlarını açıklama istidadı 
göstermektedir. Her hayvan türüne özgü proteinlerden bahsedildiği bir devirde, insandan insana değişen pro
teinlerinde gittikçe arttığı anlaşılmaktadır. 

Kan grupları ve faktörlerinin sayıları çoğalmakta herkese özgü protein kompleksinin mevcut olduğu an
laşılmaktadır. 

Kan grupları, uzviyetin bütün ifrazatında ve dokularında grup hassalarının mevcudiyeti, şahısları tanıma 
ve arama bakımından en objektif deliller arasında yer almaktadır. 

Olay yerinde bulunan bir sigara izmaritbdeki en eski bir tükrük lekesinden bu sigarayı kullananın aynı 
şekilde bir sperm lekesinde kan grupu ve diğ2r faktörlerin araştırılması ile de, şüpheli şahıslar arasında sanı
ğın kimliğinin saptanması mümkün olmaktadır. 

İnsanlar zamanla evrimleşen toplumlar kurdukça anlaşmazlıklarını düzenleme amacıyla aralarında seçtik
leri kimselere, bu sorunlarının çözümlenmesi işini vermiş olmakla ilk yargı organını kurmuşlardır. 

İlkel toplumlarda bu işlerin yapılabilmesi akılcı bir tutumdan ziyade insan üstü kuvvetlerin ve ruhsal 
varlıkların dengesiz kudretine tapılmak suretiyle, her türlü yargı işlemi birtakım sihirbazların dogmatik ve 
ampirik etkilerine terk edilmiştir* 
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İnsanoğlu zamanla dinlerin ve düşünürlerin kültürel ürünlerinden etkilenmiş ve toplumlarında akılcı yol 
ile yaptıkları tüm reformlar arasında yargı usulününde yer aldığı görülmüştür. 

Yargılanan şahsın sorunu çoğunlukla hâkimin bilgisi dışında birtakım olayların karışımı olduğundan bu 
çeşit işlerle uğraşanların bilgi ve görgülerinden yarar lanılmasımn düşünülmesi ile bilirkişilik ve nihayet 
ekspertiz. Adli Tıp Kurumunun oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. 

Bugün adlı tıp olarak adlandırdığımız kurumun yaptığı işlemin örneklerinin, çok eski zamanlardan beri 
kültürel alanda yapılagelmekte olduğu tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ve bunu takip eden senelerde kurulan mahkemelerin 
bir kısım kararlarında; kimliği bilinmeyen cesedin ihbarı, keşif ve muayenesi, bilirkişi ve tanıklar ile soruş
turmayı kapsayan mahkeme kararlan ve adli sicil, müessir fiil yaralama tazminat ve tamkliar ile yapılan 
duruşma suçu itiraf, kefalet, tahliye, mehil verme, haneye tecavüz, zina, hak talebi, ırza geçme, saz çalan 
kadına ceza verilmesi, çocuk düşürme, fahişelerin sürgüne gönderilmesi, suda boğulma, denizde boğulma, 
defin izninin verilmesi, intihar, diyet, meslekten men, bilirkişi huzurunda muhakeme, uyuşturucu madde, 
esrar kullananların sürgüne gönderilmesi, fiili şeni, ölülerin nakli fethikabir, yanma kadınların görevlerine 
ilişkin hususların mevcut olduğu görülmüştür. Yukarda belirtilen kararlar (^eri siciller arşivi) nden elde 
edilmiştir. 

Osmanlı Türklerinde İkinci Mahmut zamanında yapılan (İslahat hareketleri sırasında kurulan Mekteb-i 
Tıbbiye-yi Askeriye ve Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye Adli Tıp alanında gelişmeleri sağlamıştır, 

İkinci Mahmut devrine ait bütün bu hususlar 1293 (M. 1877) tarihinde yazılan Agop Handan'yan tara
fından Fransızca aslından tercüme edilerek İkinci Abdülhamıit'e ithaf edilen «Tıbb-i Kanuni» adlı kitaptan 
alınmıştır. Bu tabir Türkçeleştirilerek «Adli Tıp» olarak zamanımıza kadar gelmiş, bu dalda ihtisas yapan 
kimselerde Tabib-i Kanuni, daha sonra da Adli Tabip denmiştir. 

Cumhuriyet devrine geçmeden önce bu yoldaki son müspet gelişme, 1908 yılında İstanbul Sağlık Mü
dürlüğüne bağlı bir Tababeti Adliye Şubesinin kurulmasıdır. 

Cumhuriyet devrinde hâkim ve savcıların adalete ve gerçeğe ulaşabilmesi için Adili Tıp'ın bir ihtisas şu
besi haline getirilmesi prensip olarak benimsenmiş, bu prensibin gereği olarak 19 Nisan 1926 tarihînde kabul 
edilen 813 sayılı Kanun file Adalet Bakanlığına ba&lı «Tıbbı Adli Müessesesi» kurulmuş ve ilerde birer adli 
tabiplik tesis edilmesi esası öngörülmüştür. 

Ancak aradan geçen zaman içinde Adli Tıp Müessesesinin yenilikleri karşılayacak ve cevaplandıracak biir 
tekamüle ayak uyduramaması, 1926 yılındaki şartlar içinde kurulmuş ve kalmış bulunması, bu branşa ik
tisap edenlere teşvik edici ve mesleği cazip kılıcı yeterli olanakların sağlanmamış bulunması, modern tıbbi 
araçların temin edilmemesi ve yeterli bir binaya da sahip kılınmaması, kurumun bu yüzden yenilenmesi 
zorunluğunu doğurmuş ve 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sayılı Kanunla Adli Tıp Müessesesi yeni baştan 
teşkilatlandırılmıştır. 

Adli Tıp müşahade, araştırma, inceleme laboratuvar metotları ve deneyleriyle yargı organlarını gerçeğe 
ulaştırmakta ve adaletin süratle elde edilmesini sağlamakta tarafsız ve müspet bir dayanak olmaktadır. 

813 sayılı Kanundan sonra ortaya çıkan durum gibi 6119 sayılı Kanunun da zaman içinde aynı akibete 
uğraması, kurumun ihtiyaçlara göre genişletilmesi veayarlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Hazırlanan yeni tasarı kurumu «Adli Tıp Kurumu» ve Adli Tıp Meclisi olarak iki anakuruluş haline ge
tirmiş ve Adli Tıp Meclisi bünyesindeki anaihtisas kollarının sayısını artırmak suretiyle tıbbi bütünlüğün sağ
lanmasına çalışılmıştır. 

Meclisin görevleri etraflıca tespit edilmiş, daire ve şubelerin görevleri tasarıya konan yeni hükümlerle 
açıklığa kavuşturularak eskiden şube niteliğinde olan kuruluşlar daire bal/ine getirilmiş, dairelerin seksiyon
ları belirtilmiş, ayrıca fizik tetkikleri dairesine, gün geçtikçe önem kazanan trafik konularında ekspertiz ça
lışmaları yapacak yeni bir (Trafik Şubesi) eklenmiştir. 

Meclis raporlarının tanzinu^haikkındaki eski esaslar aynenmuhafaza edilmiş olmakla beraber, evvelce 
şubeler. tarafından tanzim edilen rapor ve mütalaaların daireler tarafından düzenlenmesi sağlanmış ve Adli Tıp 
Kurumunun ceza adaletinin yerine getirilmesinde bu güne kadar yaptığı tüm hizmetlerde hiçbir bilirkişi üc-
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retine tabi kılınmaması müessesenin gereğince gelişmesine mani sebepler cümlesinden bulunduğu düşünce
siyle mali yönden kendisine yeterliliği sağlanılmıştır. 

Adli Tıp Müessesesine her geçen yıl daha fazla iş gelmektedir. 
îş cetvellerine göre : 

Yeni gelen 
Yılı iş 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

22 964 
25 132 
28 979 
29 759 
29 930 
32 794 
26 
23 
18 
23 

593 
906 
405 
451 

60 000 
150 000 
250 000 
15 000 
25 000 
65 000 
10 000 

64Q 000 

5 040 000 

Buna karşılık 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununda yer alan rakamlara tamamen sadık kalmak şartıyla 
müessese için yapılan toplam masraf ise : 

Adli Tıp Kurumu Devlet memurları aylığı 3 800 000 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince 
uzmanlara verilecek huzur ücreti 
Adli Tıp Kurumu büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım giderleri 
Yiyecek alım giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Adli Tıp Kurumu giderlerin toplamı 

Tüm giderler toplamı 
lira olduğu görülmektedir. 

Yıllardan beri artan iş miktarı gözönüne alınarak Adli Tıp Kurumuna (Meclis Morg Müdürlüğü, Müşa-
hadehane Müdürlüğü, Kimyahane Müdürlüğü, Kimya ve Fizik tetkikler kısmı dahil) gelen iş miktarı 35 000 
olarak kabul edildiği takdirde, bu halde Adli Tıp Kurumuna bir dosyanın Devlete maliyetinin 128,57 lira ol
duğu görülecektir. 

Aynı miktar iş üç kişiden ibaret bilirkişi heyetine inceletilse ve bugünkü rayiçle mesailerinin karşılığı 
150'şer lira kendilerine ücret olarak ödense 35 000 dosya için sarf edilecek paranın 35 000 X 450=15 750 000 
lira olacaktır ki bilirkişilerce tanzim edilen ekspertiz raporlarının tasarının 19 ncu maddesinde açıklandığı 
gibi nihai mahiyette olacağı itirazlara yol açıp davaların uzaması bir yana bütçeye en az bu rakamın iki 
üç katı masraf yükleyeceği, bugün 6119 sayılı Kanunla Adli Tıp Kurumu Başkanının Başkanlığında, Akıl - Sinir, 
Dahiliye, Kadın Hastalıkları, Cerrahi, Anakomi - Patoloji, Biyoloji uzmanları ve iki adli tabibin katılması ile 
9 kişiden meydana geldiği düşünülürse bu halde böyle bir heyete sarf edilecek meblağın her dosya için 
150X9 = 1 350 lira olacağından 35 000 dosya için 35 000X1 350 = 47 250 000 liraya yükseleceği gö
rülmektedir. 

Son yıllarda Adli Tıp Kurumuna gelen işlerdeki düşme, Kurumun münhaller sebebiyle normal kapasitede 
çalışmadığından ve dolayısıyla yargı mercilerinin, ihtilaflı konulan başka mercilerde haUetmelerinih - bir so
nucudur. Bununla birlikte münhallerin dışardan tayin edilecek bilirkişilerce doldurulması Kuruma ve döl ayı-
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sıyla Devlete çok pahalıya mal olmuş, bu husus Sayıştay denetçilerinin dahi titizlikle meselenin üzerine eğil
meleri sonucunu yaratmıştır. 

Ancak mevcut maddi olanaklar kurumun eleman ihtiyacını sağlama yolunda girişimlerini olumlu bir şekil
de etkilememekte ve yıllardan beri bu münhaller doldurulamamaktadır. Örneğin Morg Müdürlüğü, Müşa-
hadehane Müdürlüğü gibi Adli Tıp Kurumunun anaihtisas dalları münhal bulunmaktadır. Yukarda arz 
edildiği gibi bu görevlerin bilirkişiler eliyle yürütülmesi ise çok pahalıya mal olmakta ve istenilen sonucu 
yaratmamaktadır. 

MADDELERE AİT GEREKÇE 

Madde 1. — Adalet Bakanlığına bağlı olarak adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 19 Nisan 
1926 tarihinde kurulan ve o günden bugüne kadar aralıksız görevine devam eden Adli Tıp Müessesesinin bu
günde aynı görevle çalışmasının yararlı olacağı kabul edilerek 6119 sayılı Kanunun bu konuya ait birinci 
maddesi yeni tasarıyada aynen alınmıştır. 

Madde 2. — Adli Tıp Kurumu, mahkemeler ile sorgu hakimlikleri Cumhuriyet savcılıkları ve Askeri 
savcılıklar tarafından adalet işlerinde bilirkişilik görevleriyle ilgili olarak tevdi olunan konular üzerinde bilim
sel ve fenni görüşlerini bildirmekle görevli kılınmıştır. 

Kurum kendisine intikaleden evrakı tüzükte gösterilen süre içinde sonuçlandırmak zorundadır. 

Madde 3. — Adli Tıp Kurumu; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Meclisi, Adli ihtisas Şubeleri, Adli 
Tabiplikler ile bunlara bağlı klinik ve araştırma merkezleriyle idari bölümlere ayrılmış ve bu maddede ihtisas 
şubelerine bağlı bölümler ayrı gösterilmiştir. Fizik tetkikler dairesi müdürlüğüne yeni bir kuruluş olarak (Trafik 
Şubesi) ve (Klimatoloji şubesi) eklenmiştir. Trafik işlerinin her geçen gün büyük önem kazandığı, bu konu ile il
gili dava sayısının arttığı bilinen bir keyfiyettir. Birkaç rakam vermek gerekirse sadece sulh ceza mahkemelerinin 
gördüğü trafikle ilgili dava sayısı (yeni gelen iş miktarı yönünden) 1962 yılında 14 529 iken bu rakam 1966 yı
lında 20 618'e, 1972 yılında ise 47 362'e yükselmiştir. Aynı artış trafik ile ilgili asliye ceza ve ağır ceza mahke
melerinin görevine giren davalarda da görülmektedir. 

Bu davalarda adaletin tecellisine tesir eden faktörlerin başında, bilirkişilerce tanzim edilen raporlar ve bu 
raporlarda taraflar için kabul edilen kusur nispetleridir. 

Ülkemizde bu işler zamanımıza kadar kesin bir şekle bağlanmamış, her defasında başka başka kişilerin gö
rüşleri alınmak suretiyle karar verilmiştir. Benzer olaylarda zamana ve suç yerine göre farklı kararlar ortaya 
çıkmıştır. Diğer yandan bir dosyada itirazların kabulü ile değişik kişilerden kurulu heyetlerden rapor alın
ması, davaların uzamasına, masrafların artmasına sebep olmuş ve nihai mütalâa almakta zorluklar ortaya 
çıkmıştır. 

Adaletin çabuk kolay ve ucuz olarak sağlanması bu sahada görülen, boşluğun devamlılık arz eden ve adli 
tabiplerle teknik elemanların birlikte müstakil bir şube olarak çalışmalarıyla mümkün olabileceği sonucuna 
varılmıştır. 

Klimatoloji şubesi ise bugünkü görevini İstanbul Kandilli Rasathanesinde çalışan ve Bakanlığımıza bağlı 
teknik elemanlar tarafından yürütülen işleri yüklenecektir. Bu şekilde bu çalışmalara da yeni tasarı ile kanu
ni bir hüviyet getirilmektedir. 

Madde 4. — Başkanlığın teşekkül tarzı açıkça gösterilmiştir. Bu maddeye göre Başkanlık; adli tıp uzma
nı bir Başkan ile üç Başkan yardımcısı bir idare Müdürü ve iki idare Müdürü yardımcılarından oluşmaktadır. 

Madde 5. — Beşinci maddeden 20 nci maddeye kadar kuruluşa dahil birimlerin görevleri ayrı ayrı mad
delerde gösterilmiş, bu suretle görev çatışmasının önüne geçilmiştir. 

Madde 21. — Bu maddede genel kurulun çalışma ve toplanma usuleri düzenlenmiş ve genel kurulun salt 
çoğunlukla karar vermesi belirlenmiştir. 

Madde 22. — Maddede genel kurul ve ihtisas dairelerinin bilirkişi dinlemesi öngörülmüştür, 
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Madde 23. — Morg, gözlem, biyoloji, fizik ve kimyasal çözümlemeler şubelerinin çalışmaları bu maddede 
açıkça izah edilmiştir, 

Madde 24. — Bu madde şubelerin bilirkişi dinlemesine cevaz vermektedir. 
Madde 25. — Adalet Bakanlığınca gösterilecek yerlerde lüzumu kadar adli tabip bulundurulması bu mad

dede öngörülmüş ayrıca adli tabipliklerde teknik elemanların da görevlendirileceği esası getirilmiştir. 
Madde 26. — Adli tabiplerin görevleri maddede etraflıca ve açıkça gösterilmiştir. 
Madde 27. — Başkan, Başkan Yardımcısı daire üyeleri ve adli tabiplerin atanmasına ait hükümleri muhte

vi bulunmaktadır. 
Madde 28. — Şube müdürleri şube şefleri, uzmanlar, raportörler, asistanlar ile Genel Sekreter ve idare 

Müdürünün atanmalarının kurum Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca yapılacağı hükmü getirilmiştir. 
Madde 29. — 27 ve 28 nci maddeler dışında kalan diğer hizmetli ve personelin kurum Başkanı tarafından 

atanacağı bu maddede belirlenmiştir. 
Madde 30. — Kurumun işletme şekli döner sermaye bağış ve yardımlar maddede açıklanmış bu suretle 

kuruma her türlü ihtiyaçlarını sağlayan ve kurum mensuplarına olanak getiren bir madde tasarıya dahil edil
miştir. 

Madde 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli olmak şartıyla kurum personeline yönetmeliğe göre bir ay
lık maaş tutarını geçmemek üzere ödeme yapılması esası getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 32. — 6119 sayılı Kanunda olduğu gibi üniversitelerden istifade edilmesi yolunda hüküm getirilmiş
tir. 

Madde 33. — Bu Kanunda gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağının tüzükle saptanması öngörülmüş
tür. 

Madde 34. — Gözleme tabi tutulacakların giderleri maddede gösterilmiştir. 
Madde 35. — Adli Tıp Kurumu mensuplarının yan ödemelerden ne şekilde yararlanacağı maddede gös

terilmiştir. 
Madde 36. — Adalet Bakanlığı hesabına tıp öğrenimi yapan öğrencilere adli tabip yetiştirmek üzere burs 

verileceği maddede öngörülmüştür. 
Madde 37. — Adli tabip ve uzmanların Adalet Bakanlığınca dış ülkelere gönderilerek yetiştirilmelerinin 

sağlanması bu maddede öngörülmüştür. 
Madde 38. — Bu maddeyle 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1. — Adli Tıp Kurumu kurulup ilgililerin kadroları temin ve atamaları yapılıncaya kadar 

eski Adli Tıp Müessesesi ve Meclisinin göreve devam edeceği hükme bağlanmıştır. 
Geçici Madde 2. — 33 ncü maddeye göre tüzük çıkarılıncaya kadar eski tüzük hükümlerine göre işlem ya

pılacağı öngörülmüştür. 
Madde 39. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 40. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine ilişkindir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 17 . 4 . 1979 
Esas No. : 1/156 
Karar No. : 95 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Adli Tıp Kurumu uzmanlarının da 
katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi hâkimler haklıyı ve haksızı ayırmada çoğu zaman tanıklardan yararlanmak zorundadırlar. 
Fakat, tamklarm olayların özelliğine göre, kimi zaman, en samimi ifadelerde bile yanıldıkları da bilinen bir 
gerçektir. _ 
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İşte yargılanan, şahsın sorunu, hâkimin bilgisi dışında birtakım olayların karışımından meydana geldiğin
den, bu çeşit işlerle uğraşan kimselerin bilgi ve deneyinden yararlanılması düşünülmüş ve bu nedenle bilirki
şilik ve ekspertiz oluşmuş ve sonuçta, hukuku ilgilendiren tıbbi konularla uğraşan adli tıp doğmuş ve geliş
miştir. 

Cumhuriyet devrinde hâkim ve savcıların, adalete ve gerçeğe ulaşabilmeleri için adli tıbbın bir ihtisas 
şubesi haline getirilmesi benimsenerek 16 Nisan 1926 tarih ve 813 sayılı Kanunla, Adalet Bakanlığına bağ
lı Tıbbi Adli Müessesesi kurulmuş ve illerde birer adli tabiplik tesis edilmesi esası öngörülmüştür. 

Ancak geçen zaman içinde, Adli Tıp Müessesesinin, yenilikleri karşılayacak ve cevaplandıracak bir gelişi
me ayak uyduramadığı görülerek 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sayılı Kanunla Adli Tıp Müessesesi yeni 
baştan kurulmuştur. 

Bu kanun da günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiş ve müessese, meslek mensupları için çekici 
olmaktan çıkmıştır. 

Bu nedenle Adli Tıp Müessesesini yeniden maddi ve manevi yönden çekici hale getirmek, adalete sürat
le hizmet etmek ve mahkemelerde işlerin sürüncemede kalmasını önlemek amacıyla hazırlanmış bulunan ta
sarının tümü Komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca, Adalet Bakanlığının gerekli göreceği yerlerde, Adli Tıp Kurumu kuracağı kabul edil
diğinden, tasarı başlığı buna paralel olarak değiştirilmiştir. 

I net maddenin birinci fıkrasıyla, adaletin süratle elde edilmesini sağlamak ve rnahkemelerdeki işleri sü
rüncemede kalmaktan kurtarmak amacıyla birden fazla Adli Tıp Kurumu kurulacağı hükmü getirilmiş ve 
bilirkişiliğin niteliğini belirlemek için «yükümlü» kelimesi eklenmiştir. 

Görev çevrelerinin belirlenmesinde ve değiştirilmesinde Yüksek Hâkimler Kurulunun görüşünün alınma
sı uygun görüldüğünden ikinci fıkra bu yönde değiştirilmiştir. 

3 ncü maddedeki Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü bölümlerinin sayısı dörtten yediye çıkartıl
mış ve böylece bölümlerin çalışmalarının daha sağlıklı olmasına çalışılmıştır. Gıdai, Sınai ve Farmakolojik 
incelemeler Şefliği bünyesindeki gıdai ve sınai maddelerin inceleme şartları aynı şube laboratuvarında yapı
lamayacağından bunlar iki ayrı şube haline getirilmiş ve farmakoloji konusunun dar kapsamı genişletilerek 
ilaç ve Muhtelif Maddeler İncelemeler Bölümü şeklinde düzeltilmiş ve araştırma merkezleri araştırma bölü
mü olarak tashih olunmuştur. 

4 ncü maddedeki esas aynen korunmuş, üç başkan yardımcısı ikiye indirilerek ve hukuk doktoru bulmak
taki güçlük nazara alınarak iki hukuk, müşaviri eklenmiş ve maddeye açıklık getirmek amacıyla personel ve 
idare müdürleri ile yardımcıları da metne eklenmiştir. 

Kurum başkanının, bir adli tıp uzmanı olarak görevleri yanında idari görevleri de bulunduğu cihetle, uy
gulamada yanlış bir anlaşılmaya meydan vermemek için 6 ncı maddeye açıklık getirilmek istenilmiş ve 
«kurum başkanlığı yönetim görevinde vekillik etmek»; ibaresi eklenmiştir. 

Başkanlığın kuruluşu ile ilgili 4 ncü maddede yapılan değişikliğe uygun olarak yedinci maddeye Hukuk 
Müşaviri, Personel ve idare Müdürü ve yardımcıları ilave edilmiştin 

Sekizinci maddede, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun nasıl teşekkül edeceği belirtildikten sonra, İhti
sas dairelerinin, üye noksanlığı sebebiyle toplanamamaları halinde eksik üyenin birer yedek üye ile tamam
lanmasını sağlamak amacıyla her dairede birer yedek üye bulundurulacağı esası getirilmiştir. 

10 ncu maddenin A fıkrasının (b) bendi değiştirilerek, Adli Tıp ihtisas Şubelerinin, Yargıtayca belgeler 
yönünden bozulmuş rapor ve görüşler hakkında, ancak kendisine havale edilen işleri inceleyebilecekleri hük
me bağlanmıştır. 

II nci madde metnine, şube müdürlerinin yokluğunda ona vekâlet edecek müdür yardımcıları eklenmiş 
ye Kuruluşta! bölüm tabiri kullanıldığından merkez kelimesi çıkartılarak yerine bölüm kelimesi yazılmıştır. 

Keza on ikinci maddede de onbirinci maddedeki değişikliklere uygun düzeltmeler yapılmıştır. 
Onüçüncü maddenin (d) bendindeki (ile) kelimesi (ve) şeklinde değiştirilmiş ve birden fazla şube müdür

lüğü olduğundan şube müdürleri çoğul hale getirilmiştir. 
Adli Tıp Kurumu uzmanlarının verdikleri raporlar kesin bir nitelik taşıdığından ön rapor olarak adlan

dırılması uygulamada aksaklıklara yol açacağından ondördüncü maddedeki ön ibaresi çıkartılmış ve bu mad-
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deye eklenen (c) bendi ile uzmanların, şube müdürü ve yardımcılarının vereceği diğer görevleri de yapmak 
zorunda oldukları hükmü getirilmiştir. 

Olayın niteliği ve üzerinde deliller taşıyabileceği nazara alınarak elbiseli ceset getirilebileceği düşünülerek 
(çıplak) kelimesi çıkartılmış ve böylece onbeşinci maddenin (b) bendi düzenlenmiştir. 

3 ncü maddedeki Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğünün bölümlerinin sayısı yediye çıkartıldığından 
17 nci maddeye yapılan ilave ile bu bölümlerin görevleri açıklanmıştır. Ayrıca (a) bendinde yeralan (kusma) 
kelimesi (kusmuk) şeklinde düzeltilmiş ve bu bende (saç) da ilave edilmiş ve açıklık getirilmek üzere (fethi 
kabir kalıntıları ibaresi) (fethi kabir sonunda elde edilen kalıntılar) şeklinde değiştirilmiştir. 

17 nci maddede Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin bölümleri arasında Gıda Maddeleri İncelemeler Bölümü 
ile tlaç ve Çeşitli Ma'ddeler Bölümü ayrıca sayılmış olduğundan, görev ve yetki uyuşmazlıklarına sebebiyet 
vermemek için 18 nci maddeden (gıda ve ilaçların) ibaresi çıkartılmış ve dışarda başka bakteriolojik incele
meye tabi madde bırakılmamasını sağlamak amacıyla (sair maddeler) tabiri bu maddeye eklenmiştir. 

20 nci maddeye yapılan ilave ile trafik şubesinin görüşlerinin bilimsel ve teknik esaslara uygun olacağı 
açıkça belirtilmiştir. 

21 nci maddenin (A) bendinin 1 ve 2 nci fıkralarına (asıl) kelimesi eklenerek, genel kurula iştirak edecek 
üyenin asıl üye olacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Bu bendin son fıkrası, genel kurulun çalışmaların
da sürati ve sürekliliği sağlamak amacıyla, genel kurula iştirakin çoğunlukla olacağı şeklinde değiştirilmiştir. 
Maddenin (B) bendinin (a) fıkrasında ihtisas dairelerinin tamsayı ile toplanacakları esası getirilmiş olduğun
dan, bunu sağlamak amacıyla, noksanlık, yedek üyeler tarafından doldurulamaması halinde diğer dairelerden 
üye almak suretiyle toplanmanın sağlanabileceği hükmü getirilmiş ve (b) fıkrasındaki daire ile başkanlık kelime
leri çoğul hale sokulmuş, en çok oy alanın başkan olması tabii bulunduğundan bu fıkranın son cümlesi metin
den çıkartılmıştır. Maddeye eklenen (C) bendi ile ihtisas dairelerinin ve adli tıp meclisi genel kurulunun ça
lışmalarında takip edilecek usul, uygulamada tereddütleri gidermek amacıyla ayrı ayrı sayılmak suretiyle da
ha açık hale getirilmiştir. 

Genel kurul ve ihtisas dairelerinin inceledikleri konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dallarında birden fazla 
bilirkişi seçebilmelerine imkân vermek amacıyla yirmiikinci madde yeniden düzenlenmiştir. 

Adli Tıp Kurumunda bir de Trafik Şubesi kurulduğu için yirmiüçüncü maddenin başlığı ve metnine «Tra
fik Şubesi» ibaresi eklenmiştir. 

Yirmidördüncü madde, yirmiikinci maddede yapılan 'değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Üçüncü bölüm numara teselsül ettirilerek ikinci bölüm olarak düzeltilmiş ve bölüm başlığı adli tabiplikle
rin aynı zamanda yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundurularak sağlık hiz
metleri sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına aktarılmalarını ve ek gösterge almalarını sağlamak amacıyla 
«Adli tababet şube müdürlükleri ve görevleri» şekline dönüştürülmüştür. 

Bölüm başlığında yapılan değişikliğe uygun olarak yirmi beşinci maddede de düzeltme yapılmış ve şube 
müdürlerinin yokluğu halinde onlara vekalet edecek kimsenin sağlanması amacıyla «yardımcılar» ibaresi ek
lenmiştir, , 

Keza yirmialtıncı madde de bölüm başlığındaki değişikliğe uygun hale getirilmiştir. 
Dördüncü bölüm, üçüncü bölüm olarak düzenlenmiştir. 

İkinci bölüm başlığındaki değişikliğe paralel olarak yirmiyedinci maddede değişiklik yapılmış ve (A) ben
dinde öğretim üyeleri ve yardımcılarının görevlendirilmeleri halinde üniversiteler yasasının belirttiği yetkili 
kurulların izninin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Maddeye eklenen (C) bendi ile bu maddeye istinaden 
yapılan atamalarda adli tıp kurumunda uzman olarak çalışanlara öncelik verilmesi prensibi getirilmiştir. 

Yirmisekizinci maddenin madde başlığı değiştirilmiş ve bu maddeye göre yapılacak atamalarda da adli 
tıp kurumunda uzman olarak çalışanlara öncelik verileceği esası getirilmiştir. 

Beşinci bölüm numarası teselsül ettirilerek dördüncü bölüm, keza aynı amaçla altıncı bolüm beşinci bölüm 
olarak düzeltilmiştir. 
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Uygulama tüzüğü ile ilgili otuzüçüncü maddeye «uzmanlar» da eklenmiştir. 
Hukuk davalarında da gözlem altında bulundurulma ve muayene söz konusu olduğundan ve mahkeme 

kararıyla bu yerlerde kişilerin bulundurulmaları ve muayeneleri yapılabileceğinden otuzkiördüncü madde met
ninde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Otuzbeşinci maddeye bioloğ, bakterioloğ, kimyagerler, şubelerde çalışan teknik elemanlar ve psikologlar 
da ilave edilmiştir. 

Otuzaltıncı madde metninde yapılan değişiklikle sadece adli tabip yetiştirmek üzere tıp öğrenimi yapan 
öğrencilere değil kurumun gereksinimini çeşitli dallarda karşılamak üzere diğer uzmanlık dallarında öğrenim 
yapan öğrencilere de burs verme imkânı tanınmıştır. 

Otuzyedinci maddede yapılan değişiklikle adli tıp kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıy
la ithal edilen veya bağış yoluyla gelen makina, alet ve cihazlarla ecza ve malzeme, kitap ve dergiler her türlü 
vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuşlardır. 

Birden fazla adli tıp kurumu kurulabileceği ilkesine uygun olarak geçici 1 nci maddede değişiklik yapıl
mış ve eski adli tıp müessese ve meclisine, intikal etmiş işleri sonuçlandırma görevi verilmiştir. 

Tasarının 2, 5, 9, 16, 19, 29, 30, 31, 32, 38, geçici 2, 39 ve 40 ncı maddeleri uygun mütalaa edilerek ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

(tmzada bulunamadı) 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Uşak 
M. Selahattin 

Başkanvekili 
Antalya 

Galip Kaya 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Yüksel 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf özbaş 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

A'DLt TIP KURUMU KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Ku
rumu kurulmuştur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde şubeler de açabilir. 

Görev : 

MADDE 2. — Adli Tıp Kurumu; tüm yargı mercileri ile sorgu hâkimlikleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Cumhuriyet savcılıkları ve askeri savcılıklar tarafından gönderilen konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bil
dirmekle yükümlüdür. 

Kuruluşa Dahil Birimler : 

MADDE 3. — A) Adli Tıp Kurumu : 
1. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; 
2. Adlı Tıp Meclisi; 
3. Adli Tıp İhtisas Şubeleri; 
4. Adli tabiplikler ile bunlara bağlı klinik ve araştırma merkezleri ile teknik ve idari bölümlerden oluşur. 
B) Adli Tıp İhtisas Şubeleri : 
L Morg Şubesi, 
2. Gözlem Şubesi, 
3. Kimyasal Çözümlemeler Şubesi, 
4. Biyoloji Şubesi, 
5. Fizik İncelemeler Şubesi, 
6. Trafik Şubesi, 
olmak üzere, altı şubeye ayrılır. 
C) Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü; 
1. Toksikoloji Çözümlemeler, 
2. Gıdai, Sınai ve Farmakolojik İncelemeler, 
3. Narkotik Maddeler İncelemeler, 
4. Alkolometrik İncelemeler bölümlerini; 
D) Fizik İncelemeler Şubesi Müdürlüğü; 
1, Balestik İncelemeler, 
2. Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler, 
3. Işınlar İncelemeler, 
4, Klimatoloji İncelemeler Bölümlerini 
içerin 

Başkanlığın Kuruluşu : 

MADDE 4. — Başkanlık; Adli Tıp Uzmanı bir Başkan ile ikisi Adli Tıp Uzmanı ve diğeri ceza hukuku 
alanında doktora yapmış hukukçu olmak üzere üç Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir İdare Müdürü 
ve iki İdare Müdürü Yardımcılarından oluşur. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Adli Tıp Kurumlan Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bUirkişıiliık göreviyle yükümlü olmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı ve 
Bakjanlığna lüzum göreceği yerlierde, herbiri diğerinden bağımsız çalışan, Adli Tıp Kurumları kurulur. 

Balkanliik gerekli gördüğü yerlerde, tm ikurumlara 'bağlı ihtisas şubeleri de açabilir. 
Kuramların görev çevreleri, Yüksek Hâkimler Kurulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenir. 

Görev : 

MADDE 2. — Tasıarının 2 nci maddesi aynen kabul «dilmi^tir. 

Kuruluşa Dahil Birimler : 

MADDE 3. — Adli Tıp Kurumu : 
A) Adlil Tıp Kurumu ve Meclis 'Başkanlığı, 
iBJ Adli Tıp Meclisi? 
C) Adil Tıp İhtisar Şubeleri; 
L Morg Şulbesi ıMüldürliüjğü; 
2, Gözlemi Şulbesi Müdürlüğü, 
3,: Kitmlyasal Çazüimllerneler Şubesi Müdürlüğü; 
a) Toik&iiklolioji çiözüjmlemeler bölümü; 
ib) Gıdaıi maddeler injoelem'eler bölümü; 
c) Sınıai maddeler incelemeleri bölümü; 
d) İlaç ve mıufhtelif mıa'ddeler tbölümü; 
e) Nankbtiik maddeler incelemeler bölümü; 
f) Alkjolbmetri'k incelemeler, bölümü; 
g) Araştırma toiöltiümjü,? 
4. 'Biiylollojıi Şulbesi ıMüldüriüğü, 
5< Firak incelemeler şubesi müdürlüğü; 
a) 'Baâestik incelemeler (bollumu; 
b) Grafolojik ve Daktiloskopik - incelemeler bölümü; 
c) Işınlar incelemeleri bölümü; 
d) Klimatoloji incelemeler iböKimü; 

6i Trafik şulbesi mlüldludüğü; 
D) Adli Talbalbet sulbe müdürlükleri; 

İle ibumlara bağlı klinik; ve arattırma bölümlerinden oluşur. 

Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı: 

MADDE 4. — Adli tıp uzmanı bir başkan ile bliri adli tıp uzmanı diğeri ıraman olmak üzere 2 başkan 
yardımcısı, -2 hukuk müşaviri ve bir genel sekreter ile birer personel ve idare müdürü ve ikişer yardımcısın
dan ikurjulur. 
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(Hükümetin teklifi) 

Başkanın Görevleri : 

MADDE 5. — Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil etmek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına giren evrakı yerine göndermek, 
c) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında yarar umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve diğer 

dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 
e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Kuruma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanlıklarına uy

gun genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurları da bağlı bulundukları dairelerden başka 
yerlerde çalıştırmak, 

g) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işlerin dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını takdir 
etmek, 

h) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve denetimini yapmak ve yaptırmak, 
i) Dilediği takdirde veya lüzumlu hallerde ihtisas dairelerine başkanlık etmek. 

Başkan Yardımcılarının Görevleri 

MADDE 6. — Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır : 
a) Kurum başkanının vereceği görevleri yapmak, 
b) Kurum başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek. 

Genel Sekreterin, İdare Müdürü ve Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 7. — Genel sekreter, idare müdürü ve yardımcıları; başkanın denetimi ve gözetimi altında kurum 
içi çalışmalarında başkana yardım ederler. 

Adli Tıp Meclislerinin Kuruluşu : 

MADDE 8. — Adli tıp meclisleri, her biri bağımsız birer meclis halinde çalışan bir başkan ile yeteri ka
dar asıl ve yedek üyeden oluşan 6 ihtisas daireleridir. 

Her dairenin başkanı genel kurulca seçilir. 
A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, tüm ihtisas daireleri baş

kanları ile üyelerinden kurulur. 
Ayrıca genel kurulda dört adet raportör bulunur. 

B) Altıncı daire, diğer dairelerin görev alamna girmeyen veya birden fazlasının görevi içinde kalan veya 
ortaya çıkan yeni konularda inceleme yapmak üzere başkanlıkça kurulur, 

Her ihtisas dairesinde iki raportör bulunur. 
a) Birinci ihtisas Dairesi; 
İki adli tıp uzmam, bir patolojik anatomi uzmanı, bir iç hastalıkları uzmanı ve bir genel cerrahi uzmanın

dan oluşur. 
b) İkinci İhtisas Dairesi; 

Bir adli tıp uzmam, bir genel cerrahi uzmanı* bir sinir cerrahi uzmanı (Nöroşirurjiyen), bir patolojik 
anatomi uzmam ve bir doğum ve kadın hastalıkları uzmanıdan oluşur, 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi; 
Bir adli tıp uzmam, bir kulak boğaz burun hastalıkları uzmanı, bir ortopedi uzmanı, bir röntgen uzmanı 

ve bir göz hastalıkları uzmanından oluşur. 
d) Dördüncü İhtisas Dairesi; 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Başkanın Görevleri : 

'MADDE 5. — Tasarısın 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkan Yardımcılarının Görevleri: 

MADDE 6. — Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır. 
a) Kurum başkanının vereceği görevleri yapmak, 
b) Kurum 'başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona kurum başkanlığı yönetim görevinde vekillik 

etmek-

Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Personel ve İdare Müdürleri ve Yardımcılarının Görevleri : 

ıMADDE 7. — Hukuk müşaviri, genel sekreter, personel ve idare jmüdürieru ve yardımcıları, başkanın de
netimi ve gereltimi altında kuruım içi çalışmalarda başkana yardım ederler. 

Adli Tıp Meclisinin Kuruluşu : 

MADDE 8. — Adli tıp meclisi, genel kurul ve ihtisas daireleri olmak üzere iki bölümden oluşur. 
A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu r 
Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanının başkanlığında, ihtisas daireleri başkanları ile asli üyelerinden olu

şur. Ayrıca genle! fcuırul için yeteri 'kadar raportör bulundurulur^. 
B) İhtisas Daireleri ': 

İhtisas daireleri, kendi aralarında biri başkan seçilmek 'üzere aşağıda 'belirtilen sayıda uzmanlardan olu
şan beş daire ile ayrıca diğer dairelerin görevlerine gir irmeyen hususlar için Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Baş
kanlığının uygun görmesiyle kurulabilen altıncı bir daireden oluşur ve her ihtisas dairesi için ihtisasları ile 
'ilgili birer yedek üye ile yeteri kadar raportör bulundurulur. 

a) 1 nci ihtisas dairesi; 
2 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet patolojik anotomi uzmanı, 
1 adet dç ıhastalıikları ulamanı, 
1 adet genel cerrahi uzmanından, 
b) 2 ne] ihtisas dairesi; 
i1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet genel cerrahi uzmanı, 
1 adet sinir cerrahi uzmanı, (Nöroşirürjiyen) 
1 adet patdlojilk aniötioimıi uamanı, 
1 adet doğum ve ika'dın hastalıkları uzmanından, 
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(Hükümetin teklifi) 

Bir adli tıp uzmanı, bir akıl hastalıkları uzmanı (Psikiyatri Hastalıkları Uzmanı), bir sinir hastalıkları 
uzmanı (Nörolog), bir iç hastalıkları uzmanı ve bir toksikoloji veya kimya - tıbbi kimya uzmanlarından 
oluşur. 

e) Beşinci İhtisas Dairesi; 
Bir adli tıp uzmanı, bir bakteriyoloji ve intani hastalıklar uzmanı, bir üroloji uzmanı, bir hematoloji has

talıktan uzmanı ve bir allerji ve immünoloji uzmanından oluşur. 
f) Altıncı ihtisas Dairesi; 
Adli Tıp Kurumu Başkanı veya yardımcısının başkanlığında dört üyeden kuaüur,, 
Üyeler, genel kurulca seçilir, 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 9. — Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Her bir ihtisas dairesinin çoğunluğunca, genel kurulda görüşülmesine lüzum görülen konularda ge

rekli incelemeleri yapmak ve karar vermek. 
b) İkinci Maddede sayılan yargı organları ve mercilerince gerekçe gösterilmek suretiyle bir defa da Adli 

Tıp Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine lüzum görülen konuları incelemek ve görüşünü bildirmek. 
c) İhtisas dairelerinin verdiği karar ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve kesin 

karara bağlamak. 

İhtisas Dairelerinin Görevleri : 

MADDE 10. — İhtisas dairelerimin görevleri şunlardır : 
A — Genel Görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi tarafından verilip kapsamı itibariyle ikinci maddede sayı

lan yargı organları ve mercilerince gerekçe gösterilmek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen veya Adli 
Tıp ihtisas şubelerince veya Adli Tıp uzmanlarınca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirleriyle çelişki 
halinde olan raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek, 

b)' Adli Tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yargı tayca bu belgeler yönünden bozulmuş rapor ve görüş
leri yeniden inceleyerek karara bağlamak. 

B — Özel Görevler : 
a) Birinci İhtisas Dairesi : 
Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babının adam öldürme cürümleri ile ilgili birinci faslındaki 448 .- 455 

nci maddelerine ve bu fasılla ilgili üçüncü faslındaki 461,462,463,464 ncü maddelerine giren vakalarda ve 
sair hallerde tüm ölüm sebeplerini inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek, 

b) İkinci İhtisas Dairesi (Travmatoloji 1.) : 
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(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

c) 3 ncü ihtisas dairesi : 
1 adet akili tıp uzmanı, 
1) adet kplak, - Boğaz - Burun hastalıkları uzmanı, 
1' aidet '0'f.topddf uzananı, 
1 adet röntgen uzmanı, 
il a!det göz hastalıtklan uzmanından, 
d) 4 ncü ihtisas 'dairesi: 
'1 aldet adli tıp uzmanı, 
1' aldet alkil •ha'stalı'k'Iarı uzmanı, (Psikiyatri hastalık lan uzmanı) 
1 adet sinir hastalıkları uzmanı, (Nörolog) 
1 adet iç haftalıkları uzmanı, 
1 a'det tdksikoloji veya kimya - tıbbi kimya uzmanından, 
e) 5 noi ihtisas dıaiiresfi 
1 adet adli tıp uzımanı, 
1 a'deıt ibakiteriyoloji ve imtanj hastalıklar uzmanı, 
'1 aldet üroloji uzmanı, 
1 adet hematoloji hastahklan uzman* 
1 âdet allerji ve immüniloji uzmanından, 
Oluşur. 
f) 6 ncı İhtisas Dairesi : 
Diğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar için Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanı veya en kıdemli 

üye yönetiminde Genel Kurulun dört uzman üyesinden oluşan bir altıncı daire kurulur. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhtisas Dairelerinin Görevleri : 

MADDE 10. — İhtisas dairelerinin görevleri şunlar dır : 
A) Genel görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi tarafından verilip kapsamı itibariyle 2 nci maddede sayı

lan yargı organları ve mercilerince gerekçe gösterilmek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen veya adli 
tıp ihtisas şubelerince veya adli tıp uzmanlarınca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirleriyle çelişki ha
linde olan raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşleri bildirmek, 

b) Adli tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yargıtay'ca bu belgeler yönünden bozulmuş rapor ve görüşler 
hakkında kendisine havale olunması üzerine, konuyu inceleyerek karara bağlamak. 

B) Özel görevler : 

a) Birinci İhtisas Dairesi : 
Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının adam öldürme cürümleri ile ilgili birinci faslındaki '448 - 455 nci 

maddelerine ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslındaki 461, 462, 463, 464 ncü maddelerine giren vakalarda ve sair hal
lerde tüm ölüm sebeplerini inceleyip biilmsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

b) İkinci İhtisas Dairesi (Travmatoloji 1.) : 
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Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babının eşhasa karşı cürümlere ait ikinci faslındaki şahıslara karşı 
müessir fiiller ile ilgili 456/1,2,4-460 ncı maddeleri ve bu fasılla ilgili üçüncü faslın 461,462,463,464 ncü 
maddeleri, ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürümlere ait 468, 469, 470,471,472 nci adabı umumiye ve ni
zami aile aleyhinde cürümlere ait sekizinci babın cebren ırza geçen küçükleri baştan çıkaran ve iffete taar
ruz edenlerle ilgili fasıllardaki 414, 415, 416, 417, 418, 423, 439 ncu maddeleri ve 243, 245, 271 nci madde
lerinde sözü edilen ve sair benzeri fiiller ile ilgili travmatolojik olayları inceleyip bilimsel ve teknik görüşle
rini bildirmek. 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi : (Travmatoloji 2.) 
Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesinde sözü edildiği üzere akıl ve beden hantallıklarından birini, ha

vastan veya el yahut ayaklardan birinin veya söylemek kudretinin yahut çocuk yapmak (kabiliyetinin ziyaı, 
azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi değişikliğini veya gebe bir kadının çocuğunun düşmesini intaç eden 
olaylarda, iş kazalarında ve maluliyet derecesi tespiti gibi hallerde bilimsel ve teknik görüşünü bildirmeki 

d) Dördüncü ihtisas Dairesi . 
Cezai ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten (Türk Ceza Kanununun 46, 47, 48 nci maddeleri) sebepler 

ile medeni hukuktaki hukuki ehliyetin tespiti, kayyum veya temsilci tayini, vesayet ve hacir altına ahnma 
gibi hallerde, meslek hastalıklarında, toksikomanilerde (Türk Ceza Kanununun 403, 404 ncü maddelerinde) 
fiili mukavemet edilip edilemeyeceği hususlarının tesbitinde bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

e) Beşinci İhtisas Dairesi : 
Medeni Kanunda nesep tayini, Türk Ceza Kanunundaki 445, 446 ncı maddelerindeki cürümler, allerji 

ve immünoloji mevzularında ve gıdai zehirlenmelerde bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 
f) Altıncı İhtisas Dait esi : 
Bundan evvel sözü edileli beş ihtisas dairesinin görevleri dışında veya birden fazlasının görevi içinde ka

lan veya ortaya çıkan yeni konularda gerekli incelemeyi yaparak bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

Adli Tıp İhtisas Şubelerinin Kuruluşu : 

MADDE 11. — Adli Tıp ihtisas şubeleri, bir müdür ile hizmetin gerektirdiği sayıda şube şefi ve uzma
nından oluşur. 

Şube, klinik ve aı aştırma merkezlerinde çalışanların nitelikleri, yönetmelikle belirlenir. 

Şube Müdürünün Görevleri : 

MADDE 12. — Şube Müdürünün görevleri şunlardır : 
a) Şubelerine verilen işleri ilgili bölümlere, kliniklere, araştırma merkezlerine iletmek ve bu işlerin dü

zenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
b) Şubelerine bağlı bölüm, klinik, laboratuvar, araştırma merkezi ve bürolarım denetlemek, 
c) Dosyaları, düzenlenecek raporlarla bürükte ihtisas dairelerine, diğer şubelere veya mahalline gönde

rilmek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sunmak, 
d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı veya İhtisas Daireleri başkanlarınca verilecek diğer işleri 

yapmak. 

Şube Şeflerinin Görevleri : 

MADDE 13. — Şube şeflerinin görevleri şunlardır: 
a) Şubelerde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle 

incelenip karara bağlanmasını, şubenin kendi kararları arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için ge-
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Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının eşhasa karşı cürümlere ait 2 nci faslındaki şahıslara karşı müessir 
fiiller ile ilgili 456/1, 2, 4-460 ncı maddeleri ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslın 461, 462, 463, 464 ncü maddeleri, 
ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürümlere ait 468, 469, 470, 471, 472 nci, adabı umumiye ve nizamı aile 
aleyhinde cürümlere ait 8 nci babın cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffete taarruz edenlerle il
gili fasıllardaki 414, 415, 416, 417, 418, 423, 439 ncu maddeleri ve 243, 245, 271 nci maddelerinde sözü edi
len ve sair benzeri fiiller ile ilgili travmatolojik olayları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek, 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi (Travmatoloji 2.) : 
Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesinde sözü edildiği üzere akıl ve beden hastalıklarından birini, ha

vastan veya el yahut ayaklardan birinin veya söylemek kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyetinin ziyaı, 
azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi değişikliğini veya gebe bir kadının çocuğunun düşmesini intaç 
eden olaylarda, iş kazalarında ve maluliyet derecesi tespiti gibi hallerde bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

d) Dördüncü İhtisas Dairesi : 
Cezai ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten (Türk Ceza Kanununun 46, 47, 48 nci maddeleri) sebepler 

ile Medeni Hukuktaki hukuki ehliyetin tespiti, kayyum veya temsilci tayini, vesayet ve hacir altına alınma 
gibi hallerde, meslek hastalıklarında, toksikomanilerde (Türk Ceza Kanununun 403, 404 ncü maddelerinde) 
fiili mukavemet edilip edilmeyeceği hususlarının tespitinde bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

e) Beşinci İhtisas Dairesi : 
Medeni Kanunda nesep tayini, Türk Ceza Kanunundaki 445, 446 ncı maddelerindeki cürümler, allerji ve 

immüniloji mevzularında ve gıdai zehirlenmelerde bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 
f) Altıncı ihtisas Dairesi : 
Bundan evvel sözü edilen beş ihtisas dairesinin gö evleri dışında veya birden fazlasının görevi içinde ka

lan veya ortaya çıkan yeni konularda gerekli incelemeyi yaparak bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

Adli Tıp İhtisas Şubelerinin Kuruluşu : 

MADDE 11. — Adli tıp ihtisas şubeleri, bir müdür ve bir müdür yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği sa
yıda şube şefi ve uzmanlardan oluşur. 

Şube, klinik ve araştırma bölümünde çalışanların nitelikleri yönetmelikle belirlenir. 

Şube Müdürü ve Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 12. — A) Şube müdürlerinin görevleri şunlardır : 
a) Şubelerine verilen işleri ilgili bölümlere, kliniklere, araştırma bölümlerine iletmek ve bu işlerin düzenli 

bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
b) Şubelere bağlı bölüm, klinik, laboratuvar, araş irma bölümleri ve bürolarını denetlemek, 
c) Dosyaları, düzenlenecek raporlarla birlikte ihti.as dairelerine, diğer şubelere veya mahalline gönderil

mek üzere adli tıp kurumu başkanlığına sunmak, 

d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı veya ihtisas daireleri başkanlarınca verilecek diğer işleri 
yapmak. 

B) Şube müdür yardımcılarının görevleri şunlardır : 
a) Şube müdürünün vereceği görevleri yapmak, 
b) Şube müdürünün yokluğunda ona vek^lik etmek. 

Şube Şeflerinin Görevleri : 

MADDE 13. — Şube şeflerinin görevleri şunlardır: 
a) Şubelerde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalış nanın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle 

incelenip karara bağlanmasını, şubenin kendi kararları arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için 
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rekli göreceği bütün önlemleri almak ve özellikle dosyaları, materyalleri inceleyerek ve bu konuda açıklama 
yapacaklara vermek ve kararlan yazmak veya yazdırmak. 

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile şube müdürlerinin yetkileri saklı kalmak üzere, laboratuvarlan, araştır
ma merkezleri ve büro görevlilerini denetlemek, 

c) Kendilerine verilecek dosyaları, düzenleyecekleri raporlarla birlikte şube müdürlüğüne sunmak, 
d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ile ihtisas daireleri başkanları ile şube müdürünce verile

cek diğer görevleri yerine getirmek. 

Uzmanların Görevleri : 

MADDE 14. — Adli Tıp Kurumu uzmanlarının görevleri şunlardır : 
a) Verilecek dosyalar ve her türlü materyalleri gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek bu konuda düzen

leyeceği öinraporu bağlı bulunduğu şubeye, ihtisas dairesine veya Genel Kurula sunmak, 
b) Bulundukları daire ve şubelerde görüşmelere katılmak ve oylarını vermek, 
c) Kendilerine verilen işlerde önraporları hazırlamak. 

Morg Şubesinin Görevleri : 

MADDE 15. — Morg şubesinin görevleri şunlardır: 
a) Ceset ve ceset organları ile canlılara ait dokular ve kıl üzerinde her türlü teknik incelemeler (EOV 

to - Palitojik, histolojik, anatomik, antropometrik) yapmak. 
b) Adli tıpla ilgili olarak çıplak gelmiş ceset ve kısımları üzerinde otopsi yapmak, 
c) Organların özelliklerini tespit etmek, kimliği bilinmeyen ceset ve kısımlarının teşhir ve teşhisi ile yaş 

ve cinsiyetlerini belirlemek ve yetkili mercilerin göstereceği lüzum üzerine kimlikleri belirleninceye kadar ce
setleri saklamak. 

Gözlem Şubesinin Görevleri : 

MADDE 16. — Gözlem Şubesinin görevleri şunlardır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı organları ve mercilerince gözleme tabi tutulmasına karar 

verilen veya lüzum gösterilen kişiler üzerinde gözlem yapmak ve gözlem sonunda düzenleyecekleri raporları 
dosyalan ile birlikte ilgili ihtisas dairesine, diğer şubelere veya mahalline gönderilmek üzere Adli Tıp Ku
rumu Başkanlığına sunmak. 

Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin Görevleri : 

MADDE 17. — Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin görevleri şunlardır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı organları ile mercileri tarafından gönderilen her türlü 

maddeler üzerinde kimyasal, toksikolojik, biyolojik ve bakteriyolojik çözümlemeler yapmak. 
Bu şubeye bağlı bölümlerin görevleri şunlardır : 
a) Toksikoloji İncelemeler Bölümü : 
Canlılara ait mide suyu, kusma, tırnak, gaita, idrar, ölülere ait iç organlar, fethi kabir kahntılan, mezar 

toprakları, giyim eşyaları, mutfak eşyaları ile soruşturma sırasında elde edilen her türlü maddeler ve ilaçların, 
b) Gıdai, Sınai incelemeler ve Farmakolojik İncelemeler Bqjümü : 

Gıda Maddeleri Nizamnamesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre sağlığa zararlı olup olmadığı hususunda 
gıda maddelerinin ve her türlü sınai ve ticari maddelerin ve ilaçlann, 

c) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Esrar, afyon, morfin, eroin ile bunlara benzer uyuşturucu ve uyutucu maddelerin yapım ve kullanılmala-

rındaki her çeşit eşya ve ayrıca bu maddelerle ilgili kişilerin ağız, burun salgılarının ve tırnak, mide muhte
viyatının, 
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gerekli göreceği bütün önlemleri almak ve özellikle dosyaları, materyalleri inceleyerek ve bu konuda açıklama 
yapacaklara vermek ve kararlan yazmak veya yazdırmak, 

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile şube müdürlerinin yetkileri saklı kalmak üzere, laboratuvarları, araş
tırma bölümleri ve büro görevlilerini denetlemek, 

c) Kendilerine verilecek dosyaları, düzenleyecekleri raporlarla birlikte şut>e müdürlüğüne sunmak, 
d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ve ih isas daireleri başkanları ile şube müdürlerince verilecek 

diğer görevleri yerine getirmek. 

Uzmanların Görevi : 

MADDE 14. — Adli Tıp Kurumu uzmanlarının görevleri şunlardır : 
a) Verilecek dosyalar ve her türlü maddeleri ge ekli şekilde ve zamanda inceleyerek bu konuda düzen

leyeceği raporu bağlı bulunduğu şubeye, ihtisas dairesine veya Genel Kurula sunmak, 
b) Bulundukları daire ve şubelerde görüşmelere ka'ılmak ve oylarını vermek, 
c) Şube müdürü ve yardımcılarının verdiği diğer görevleri yapmak. 

Morg Şubesinin Görevleri : 

MADDE 15. — Morg şubesinin görevleri şunlardır : 
a) Ceset ve ceset organları ile canlılara ait dokular ve kıl üzerinde her türlü teknik incelemeler (Histo -

Patolojik, Histolojik, Anatomik, Antropometrik) yapmak, 
b) Adli tıpla ilgili olarak gelmiş ceset ve kısımları üzerinde otopsi yapmak, 
c) Organların özelliklerini tespit etmek, kimliği bi'inmeyen ceset ve kısımlarının teşhir ve teşhisi ile yaş 

ve cinsiyetlerini belirlemek ve yetkili mercilerin göstereceği lüzum üzerine kimlikleri belirleninceye kadar 
cesetleri saklamak. 

Gözlem Şubesinin Görevleri : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin Görevleri ; 

MADDE 17. — Kimyasal çözümlemeler şubesinin görevleri şunlardır : 
Kanunun 2 nci maddesinde sayılan tüm yargı organ'arı ile mercileri tarafından gönderilen her türlü mad

deler üzerinde kimyasal, toksikolojik çözümlemeler yapmak. 
Bu şubeye bağlı bölümlerin görevleri şunlardır : 
a) Toksikoloji İncelemeler Bölümü : 

Canlılara ait mide suyu, kusmuk, saç, tırnak, gaita, idrar, ölülere ait iç organlar, fethi kabir sonunda elde 
edilen kalıntılar, mezar toprakları, giyim eşyaları, mutfak eşyalan ile soruşturma sırasında elde edilen her 
türlü maddeler ve ilaçları incelemek, 

b) Gıdai Maddeler incelemeler Bölümü : 
Gıda maddelerinin, gıda maddeler tüzüğü ile diğer mevzuat hükümlerine göre sağlığa zararlı olup olma

dığını analiz ederek incelemek, 
c) Sınai Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Her türlü sınai ve ticari maddelerin Türk standartlarına uygun olarak imal edilip edilmediğini analiz ede

rek incelemek, 
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Çözümlemelerini yapmak, 
d) Alkolometrik İncelemeler Bölümü : 
Canlılarda ve ölülerde alkol ve gerektiğinde diğer uyuşturucu ve uyutucu maddeleri aramak. 

Biyoloji Şubesinin Görevleri : 

MADDE 18. — Biyoloji Şubesinin görevleri şunlardır : 
Kanlı eşya, sperm lekesi, lekeli eşya, kan grupları ve faktörleri, babalığın tayini, kanda vasserman, omurilik 

suyunda vasserman, kan sayımı, tetanoz, şarbon ve buna benzer vakalarda gıda ve ilaçların çözümlemeleri
ni yapmak. 

Fizik İncelemeler Şubesinin Görevleri : 

MADDE 19. — Fizik İncelemeler Şubesinin görevleri şunlardır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı organları ve mercileri tarafından gönderilen silah, mermi, yazı 

ve fotoğraf, imza niteliğinde basılmış parmak izleri ile ilgili materyalleri, izlemek ve dosyalar üzerinde ge
rekli incelemeleri yapmak. 

Bu Şubeye bağlı bölümlerden : 

A) Balestik İncelemeler Bölümü : 
a) Her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayıcı ve bereleyici alet, araç ve maddeler ve suç delili ola

rak zaptolunan ve incelenmesine lüzum görülen giysi ve eşyalar ile bunların üzerindeki belirtilerin nitelikle
rini, 

b) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve tahrip edici maddelerle bunların açtığı yaralar ve yaptığı her nevi 
tahribatı, 

c) Suç delili olarak zaptolunan ve incelenmesine lüzum görülen her türlü materyalleri, 
d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araç, gereç ve maddelerin canlı ve cansız cisimler üzerinde bıraktığı 

izleri, 
İncelemek. 
B) Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler Bölümü : 
a) Yazı, senet ve her türlü belgeler ile bunların üzerindeki imzalar, 
b) Mukayese, istiktaba tabi yazılar, 
c) Sahte belgelerin iğfal kabiliyeti, 
d) Markalar, 
e) Her türlü resim ve fotoğraflar, 
Üzerinde gerekli incelemeleri yapmak. 
C) Işınlar İncelemeler Bölümü : 
Radyolojik, radyo - izotop ve fotoğrafik, manyetik ve sair bantlar ile ilgili her türlü incelemeleri yapmak. 
D) Klimatoloji İncelemeler Bölümü : 
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d) İlaç ve Çeşitli Maddeler İncelemeler Bölümü : 
ilaçların formülüne uygun olarak imal edilip edilmediğini, sahte ilaç olup olmadığını, eczanelerde hazır

lanan ilaçların reçetesine uygun yapılıp yapılmadığını, ayrıca evlerde doktor ve eczacı olmayan kişiler tara
fından hazırlanan (halk ilaçları) isimsiz birçok toz ve sıvıların mahiyetini analiz ederek belirtmek, 

e) Araştırma Bölümü : 
Şubelerde yapılacak bütün analizler için metot aramak, uygulamak, literatür takip etmek, şefliklerdeki sis

tematik analizde ortaya çıkacak sorunları çözümlemek, 
f) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Esrar, afyon, morfin, eroin ile bunlara benzer uyuşturucu ve uyutucu maddelerin yapım ve kullanılmala-

rındaki her çeşit eşya ve ayrıca bu maddelerle ilgili kişilerin ağız, burun salgılarının ve tırnak ve mide muh
teviyatının çözümlemelerini yapmak, 

g) Alkolometrik İncelemeler Bölümü : 
Canlılarda ve ölülerde alkol ve gerektiğinde uyuşturucu ve uyutucu maddeler aramak. 

Biyoloji Şubesinin Görevleri: 

MADDE 18. — Biyoloji şubesinin görevleri şunlardır : 
Kanlı eşya, sperm lekesi, lekeli eşya, kan grupları ve faktörleri, babalığın tayini, kanda vasserman, omur

ilik suyunda vasserman, kan sayımı, tetanoz, şarbon ve buna benzer vakalarda sair maddelerin çözümlemeleri
ni, bakteriolojik ve serolojik incelemelerini yapmak. 

Fizik İncelemeler Şubesinin Görevleri : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Klimatoloji ve meteoroloji olayları ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak ve görüşünü bildir
mek. 

Trafik Şubesinin Görevleri : 

MADDE 20. — Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı organları ve mercilerinin isteği halinde 
trafik olayları ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak ve görüşünü bildirmek. 

Genel Kurutun ve İhtisas Dairelerinin Çalışmaları : 

MADDE 21. — A) Genel Kurulun çalışması : 
Genel Kurul, Adli Tıp Kurumu Başkanı yönetiminde, hukuk doktoru başkan yardımcısının da katılma

sıyla ihtisas dairelerinin başkan ve üyelerinin en az üçte ikisi ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. 
Başkanın yokluğunda, en kıdemli başkan yardımcısı ve bunların yokluğunda da en kıdemli üye başkana 

vekâlet eder. 
ihtisas daireelrince Genel Kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup 

gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bulunan daire başkam, yok ise daire temsilcisi olan kı
demli üye ya da daire başkanımn uygun göreceği diğer bir üye, dairenin görüşünü açıklar. 

Genel Kurul üyeleri konu ile ilgili sorularım başkan aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından önce, 
son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtay'ca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul raportör
leri tarafından hazırlanarak kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra başkanca konu hakkında 
tartışma açılır. 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiriyor ise başkan ve üyeleri o oturuma tamsayı ile iştirak et
mek zorunluğundadır. 

B) İhtisas Dairesinin çalışması : 
a) İhtisas dairesi başkanımn başkanlığında tamsayı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. 
b) ihtisas dairesinde daire başkam, daire üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. 

En cok oy alan üye daire başkanı olur. 

Genel Kurulun ve İhtisas Dairelerinin Bilirkişi Dinlemesi : 

MADDE 22. — Genel Kurul ve ' ihtisas daireleri incelediği konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dal
larından bir uzmanın bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilir. Uzman bilirkişi oya katılmamakla be
raber görüşünü bir raporla Genel Kurul veya ihtisas daire başkanlığına bildirir. Bu uzmana yönetmelikteki 
esaslara göre Genel Kurul veya ihtisas dairesince çalışmasına uygun bilirkişi ücreti takdir olunur. 
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Trafik Şubesinin Görevleri : 

MADDE 20. — Kanunun ikinci maddesinde sayı!an tüm yargı organları ve mercilerinin isteği halinde 
trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak, bilimsel ve teknik görüşlerini bil
dirmek. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun ve İhtisas Dairelerinin Çalışması : 

MADDE 21. — A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının yönetiminde, bir hu
kuk müşavirinin iştirakiyle ihtisas dairelerinin başkan ve asıl üyelerinin en az üçte ikisiyle toplanır ve salt ço
ğunlukla karar verir. Ancak hukuk müşaviri oya katıl,naz. 

Başkanın yokluğunda, en kıdemli asıl üye başkana vekâlet eder. 
ihtisas dairelerinde genel kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup ge

rekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili buknan daire başkanı, yok ise daire temsilcisi olan kıdemli 
üye, ya da daire başkanının uygun göreceği diğer bir üye daire görüşünü açıklar. 

Genel kurul üyeleri konu ile ilgili sorularını başkan aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından önce, 
son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtay'ca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul raportör
leri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul başkanı izahat verdikten sonra başkan tarafından konu 
hakkında tartışma açılır. 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiriyor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak et
mek zorunluğundadır. 

B) Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışması : 
a) Adli tıp ihtisas daireleri, başkanlarının başkanlığında tamsayı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar 

alır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik aynı ihtisas kolunda yedek üye varsa 
onunla, yoksa diğer dairelerden alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu, ilgili asıl veya 
onun özürlü olması halinde yedek uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. 

b) İhtisas dairelerinde daire başkanları, daire üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilirler. 
C) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas dai eleri lüzum gördüğü hallerde kararım vermeden önce 

incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzeninde 
inceleme yapılması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas daireleri, ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve usulüne göre is
ticvap edebilir; her türlü tetkikatı yapar' ve yaptırabilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas dairelerinin kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri 
serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kayıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri saklıdır. 

Genel Kurulun ve İhtisas Dairelerinin Bilirkişi Dinhmesi : 

MADDE 22. — Genel Kurul ve ihtisas daireleri incelediği konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dalların
dan uzman veya uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilir. Uzman bilirkişiler oya katılma
makla beraber görüşünü bir raporla Genel Kurul veya ihtisas daire başkanlığına bildirirler. Bilirkişiye yönet
melikteki esaslara göre Genel Kurul veya ihtisas dairesince çalışmasına uygun ücret takdir olunur. 
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Morg, Gözlem, Biyoloji, Fizik ve Kimyasal Çözümlemeler Şubelerinin Çalışmaları : 

MADDE 23. -— Morg, Gözlem, Biyoloji, Fizik ve Kimyasal Çözümlemeler şubeleri, şube müdürlerinin 
başkanlığında o şubede çalışan konu ile ilgili uzmanlarla birlikte gerekli incelemeler yaparak raporlarını ha
zırlarlar. 

Şubelerin Bilirkişi Dinlemesi : 

MADDE 24. — Şubelerce incelenecek konunun nitelik ve özelliklerine göre, konu ile ilgili bir veya birkaç 
uzmanın bilirkişi olarak davet edilmesini şube müdürü kurum başkamndan isteyebilir. Kurum başkanı, 
istemi uygun görmesi halinde gerekli davetiyeyi çıkartır. 

Bilirkişi, raporunu düzenleyerek ilgili şube müdürüne verir. Bu görevine karşılık uzmanlara yönetmelikteki 
esaslara göre kurum başkanlığınca çalışmasına uygun bilirkişi ücreti takdir olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Adli Tabiplikler ve Görevleri 

Adli Tabiplikler : s 

MADDE 25. — Görev çevresi Adalet Bakanlığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adli tabip bulun
durulur. 

Ayrıca adli tabipliklerde; kimyager, laborant, otopsi teknisyeni, balestik ve grafoloji gibi teknik elemanlar 
görevlendirilir. 

Adli tabip bulunmayan yerlerde «Tababeti Adliye Kanunu» na göre görev alacak tabiplere yollukları ile 
birlikte adli mercilerce takdir edilecek ücret verilir. 

Adli Tabiplerin Görevleri ; 

MADDE 26. — Adli tabipler; görevli bulundukları yargı çevresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkimlikleri, 
Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere lüzum görülecek otopsi, muayene ve tetkikleri, 
gerektiğinde mahalline de gitmek suretiyle yaparak, bu husustaki raporunu vermek ve sözü edilen merciler 
ve adli organlarca çağrılması halinde görüşlerini sözlü olarak da bildirmekle yükümlüdürler. 

Adli tabipler memur oldukları yargı çevresi dışında bir işe çağrılmaları halinde gitmeleri, bulundukları 
yer Cumhuriyet Savcısının tensibine bağlıdır. 

Adli tabipler bulundukları yerlerde mevcut resmi sağlık kurum ve kuruluşların teknik ve tıbbi araç, ge
reç ve tesislerinden yararlanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Atamalar 

Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Üyelerinin ve Adli Tabipliklerin Atanmaları : 

MADDE 27. — A) Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, daire üyeleri, Adalet Bakanının inhası 
üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından üçlü ka
rarname ile atanır. 

Atanacak olan öğretim üyelerinin üniversite ile bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş ve ödenekleri kesil
mez. Kendisine ayrıca ikinci görev maaşı verilir. Bu üyelerin görevlendirilmelerinden önce bağlı bulunduk
ları ilgili fakülteleri fakülte kurulu» nun izni alınır. 
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Morg, Gözlem, Kimyasal Çözümlemeler, Biyoloji, Fizik incelemeler ve Trafik Şubelerinin Çalışmaları : 

MADDE 23. — Morg, gözlem, kimyasal çözümlemeler, biyoloji, fizik incelemeler ve trafik şubeleri, şube 
müdürlerinin başkanlığında o şubede çalışan konu ile ilgili uzmanlarla birlikte gerekli incelemeler yaparak 
raporlarını hazırlarlar. 

Şubelerin Bilirkişi Dinlemesi: 

MADDE 24. — Şubelerce incelenecek konunun nitelik ve özelliklerine göre, konu ile ilgili uzman 
veya uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesini şube müdürü kurum başkanından isteyebilir. Kurum başka
nı, istemi uygun görmesi halinde gerekli davetiyeyi çıkartır. 

Bilirkişi, raporunu düzenleyerek ilgili şube müdürüne verir. Bu görevine karşılık bilirkişilere yönetmelik
teki esaslara göre kurum başkanlığınca çalışmasına uygun ücret takdir olunur. 

ÎKtNCl BÖLÜM 

Adli Tababet Şube Müdürlükleri ve Görevleri 

Adli Tababet Şube Müdürlükleri : 

MADDE 25. — Görev çevresi Adalet Bakanlığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adli tababet şube 
müdürleri ve yardımcıları bulundurulur. 

Ayrıca adli tababet şube müdürlüklerinde; kimyager, laborant, otopsi teknisyeni,- balestik ve grafoloji 
gibi teknik elemanlar görevlendirilir. 

Adli tababet şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde «Tababeti Adliye Kanunu» na göre görev alacak tabip
lere yollukları ile birlikte adli mercilerce takdir edilecek ücret verilir. 

Adli Tababet Şube Müdürlüklerinde Bulunan Adli Tabiplerin Görevleri : 

MADDE 26. — Adli tabipler, görevli bulundukları yargı çevresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkimlikleri, 
Cumhuriyet Savcılıkları tarafından adli tıpla ilgili olnak üzere lüzum görülecek otopsi, muayene ve tetkik
leri, gerektiğinde mahalline de gitmek suretiyle yaparak, bu husustaki raporunu vermek ve sözü edilen merciler 
ve adli organlarca çağrılması halinde görüşlerini sözlü olarak da bildirmekle yükümlüdürler. 

Adli tababet şube müdürlüklerindeki adli tabiplerin memur oldukları yargı çevresi dışında bir işe çağrıl
maları halinde gitmeleri, bulundukları yer Cumhuriyet Savcısının tensibine bağlıdır. 

Adli tabipler bulundukları yerlerde mevcut resmi sağhk kurum ve kuruluşların teknik ve tıbbi araç, gereç 
ve tesislerinden yararlanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atamalar 

Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Üyeleri ve Adli Tababet Şube Müdürlerinin Atanmaları : 

MADDE 27. — A) Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, daire üyeleri, Adalet Bakamnın 
inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından 
üçlü kararname ile atanır. 

Atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının üniversite ile bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş ve 
ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev maaşı verilir. Bu üyelerin ve yardımcılarının görevlen
dirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üniversiteler Yasasının belirttiği yetkili kurullarının izni alınır. 
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B) Adli tabipler, adli tıp ihtisası yapmış olanlardan veya yeteri kadar adli tıp uzmanı yoksa adli tıp ala
nında çalışmış patoloji uzmanları veya hizmet öncesi eğitime tabi tutulmak suretiyle en az beş yıl Hükümet 
tabipliği yapmış olan tabipler arasından, Adalet Bakanlığınca atanır. 

Şube Müdürleri, Şube Şefleri, Uzmanlar, Raportörler, Asistanlar ile Genel Sekreter ve İdare Müdürünün 
Atanmaları : 

MADDE 28. — Adli tıp ihtisas şubeleri müdürleri, şube şefleri, uzmanlar, raportörler, asistanlar, genel sek
reter, idare müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar. 

Diğer Görevliler : 

MADDE 29. — Adli tıp kurumunda çalışan genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel Adli Tıp Kurumu Baş
kanı tarafından atanırlar. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 

Adi Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi 

Kurumun İsletme Şekli, Döner Sermaye : 

MADDE 30. — Adli tıp kurumu, bu kanunda öngörülen hizmetler için döner sermayeli işletmeler kurabilir. 
Döner sermayeli işletmeler için kuruma onbeş milyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, gerek

li görülen hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla iki katına kadar artırılabilir. 
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle hazinece yapılacak ayni yardımlar, 

döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan teşekkül eder. 
Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 
Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sennaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş 
sermaye bu miktarı bulduktan sonra kârlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır 
ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan kârlar işletmenin sorumlu sayman ve ita 
amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka
nuna göre tahsil edilir. 

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesine göre döner ser
maye işletmelerinde çalıştırılacak memur ve işçilerin aylık ve ücretleri ile bunların her türlü kanuni istih
kakları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin gi
derler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar dışında hiç bir ödeme yapılmaz. 

Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunları hükümlerine tabi değildir. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenle
necek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer 
örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermayeli işletmelerin alım-satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile hesap usulleri Maliye ve Adalet 
Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hiz-
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B) Adli tababet şube müdürleri ve yardımcıları, adli tıp ihtisası yapmış olanlardan veya yeteri kadar 
adli tıp uzmanı yoksa adli tıp alanında çalışmış patoloji uzmanları veya hizmet öncesi eğitime tabi tutulmak 
suretiyle en az beş yıl Hükümet tabipliği yapmış olan tabipler arasından Adalet Bakanlığınca atanır. 

C) Atamalarda Adli Tıp Kurumunda uzman olanlara öncelik verilip -

Şube Müdürleri, Şube Müdür Yardımcıları, Şube Şefleri, Uzmanlar, Hukuk Müşavirleri, Raportörler, 
Asistanlar ile Genel Sekreter, Personel ve İdare Müdürleri ve Yardımcılarının Atanmaları ; 

MADDE 28. — Adli tıp ihtisas şubeleri, müdürleri ve yardımcıları, şube şefleri, uzmanlar, hukuk müşavir
leri, raportörler, asistanlar, genel sekreter, personel ve idare müdürleri ile yardımcıları, Adli Tıp Kurumu 
Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanır. 

Atamalarda, Adli Tıp Kurumunda uzman olanlara öncelik verilir. 

Diğer Görevliler : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi 

Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye : 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S; Sayısı : 348) 



— ti — 
ı(HüikjÜmftfân -tdkfifi) 

metleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları 
ile saymanlık memurları Maliye Bakanlığınca atanır. 

Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesaplarını inceleme, bilançolarının düzenleme ve döner ser
maye ile ilgili sair işleri takiple görevli ve saymanlık teşkilatını muhtevi bir «Döner Sermaye işletmeleri Mer
kez Müdürlüğü» kurulur. 

Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 

MADDE 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli olmak şartıyla, kurum personeline yönetmelikte tespit 
edilecek esaslar dahilinde bir aylık maaş tutarını geçmemek üzere ödeme yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları : 

MADDE 32. — Üniversite bulunan şehirlerdeki Adli Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Has
talıkları Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bi
lirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek Adli Tıpla ilgili işler 33 ncü maddede çıkarılması ön
görülen tüzük ile saptanır. 

Uygulama Tüzüğü : 

MADDE 33. — Bu Kanunda gösterilen bütün görevlerin yapılma usulü ve asistanların kabul ve yetiş
tirme koşulları tüzükle saptanır. 

Gözleme Tabi Tutulacakların Giderleri : 

MADDE 34. — Ceza uygulaması ile ilgili olarak gözlem altında bulundurulmak ve muayene edilmek 
üzere kurumda kalmalarına lüzum görülenlerin, kurumda kaldıkları sürece yatacak yerleri, yiyecek ve ilaçları 
kurumca sağlanır. 

Yan Ödeme : 

MADDE 35. — Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, ihtisas Daireleri Başkan ve üyeleri, 
dairede çalışan uzmanlar, raportörler, şube müdürleri, şube şefleri, şubede çalışan uzmanlar adli tabipler, 
asistanlar ve eczacılar; Devlet Memurları Kanununun öngördüğü yan ödemelerden her yıl Bütçe Kanunu 
ile kabul edilen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammından en üst düzeyde yararlanırlar. 

Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okutma : 

MADDE 36. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tabip yetiştirmek üzere, Bakanlıkça tıp öğrenimi yapan 
öğrencilere burs verilir. Burslu öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere bütçe kanunları ile ve
rilmesi kabul edilen bursun iki katı ödenir. 

Dış Ülkelerde Adli Tabip ve Uzman Yetiştirilmesi : 

MADDE 37. — Adalet Bakanlığı, adli tabip ile Adli Tıp kurumunun ihtiyacı olan bilim dallarında 
uzman yetiştirmek üzere öğrencileri ve bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla bu bilim dallarında görev ya
pan mensuplarını yurt dışına gönderebilir. 
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Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları :. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uygulama Tüzüğü : 

MADDE 33. — Bu Kanunda gösterilen bütün görevlerin yapılma usulü, asistan ve uzmanların kabul- ve ye
tiştirilme koşulları tüzükle saptanır. 

Gözleme Tabi Tutulacakların Giderleri : 

MADDE 34. — Gözlem altında bulundurulmak ve muayene edilmek üzere kurumda kalmalarına karar 
verilenlerin, kurumda kaldıkları sürece yatacak yerleri, yiyecek ve ilaçları kurumca sağlanır. 

Yan Ödeme : 

MADDE 35. — Adli Tıp Kurumu başkanı, başkan yardımcıları, ihtisas daireleri başkan ve üyeleri, rapor
törler, şube müdürleri ve yardımcıları, şube şefleri, uzmanlar, adli tabipler, asistanlar, kimyagerler, psikolog
lar, eczacılar, biolog, bakteriolog, diş tabipleri ve ihtisas şubelerinde çalışan teknik elemanlar; Devlet Me
murları Kanununun öngördüğü yan ödemelerden her yıl Bütçe Kanunu Ue kabul edilen iş güçlüğü, iş riski 
ve diğer kanunların olanak verdiği hallerde teminindeki güçlük zammından en üst düzeyde yararlanırlar. 

Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okutma : 

MADDE 36. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna uzman yetiştirmek üzere; Bakanlıkça, 
yükseköğrenim yapan öğrencilere burs verilir. Burslu öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere Büt
çe Kanunları ile verilmesi kabul edilen bursun iki katı ödenir. 

Adli Tabip ve Uzman Yetiştirilmesi ve Mali Kolaylıklar : 

MADDE 37. — Adli tıp ihtisas şubelerinde bu ihtisas şubeleri ile ilgili uzman ve diğer elemanlar yetiş
tirilir. 
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Bu suretle gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma usul ve süreleri, denetimleri, meslekte yükselmeleri, 
disiplin ve sorumlulukları yönetmelikte belirtilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 38. — 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanuna göre adli tıp kurumu kurularak, ilgililerin kadroları temin ve atan
maları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessese ve Meclisi görevine devam eder. 

Halen Mecliste ve Kurumda çalışmakta olan bütün personel, yeniden atanmaya lüzum olmaksızın yeni 
kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 33 ncü maddeye göre uygulamaya ait tüzük çıkarılıncaya kadar eski tüzük hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 40 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septloğlu 

Mili Savunma Bakanı 
H. E. İşık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tek. Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve T. Bakanı 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yaırdımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakam 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
& Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof, Dr. K. Bulutoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Devlet Bakattu; ve 
Başbakan Vandımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gtda - T. ve H. Balkana V. 
A. Şener 

Enerji ve T. K. Bakanı 
Doç, Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

7 . 6 . 1978 
Devlet Balkanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Genç. ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güv. Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A, T. Kışlalı 

Yerel Yönettikti Bakamı 
M. Özdemir 
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Adalet Bakanlığı adli tabipleri ve adli tıp kurumlarının ihtiyacı olan bilim dallarında öğrenim yapmak 
üzere öğrencileri ve bilgi ve ihtisaslarını artırmak veya uzman yetiştirmek amacıyla bu bilim dallarında gö
rev yapan mensuplarını yurt dışına gönderebilir. 

Dış ülkelere gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma usul ve süreleri, denetimleri, meslekte yükselmeleri, di
siplin ve sorumlulukları yönetmelikte belirtilir. 

Adli tıp kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen veya bağış yoluyla gelen 
makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme, kitap ve dergi, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre adli tıp kurumlan kurularak, ilgililerin kadroları temin ve 
atanmaları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessese ve Meclisi görevine devam eder. Kendilerine intikal 
etmiş bulunan işleri sonuçlandırır. 

Halen Mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel, yeniden atanmaya lüzum olmaksızın yeni 
•kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

GEÇtCt MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştin 

MADDE 40. — Tasarının 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

>• -< ! •» I -
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