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nın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Büt
çe ve Plân, Malî ve İktisadî İşler ve Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komis
yonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
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sı : 236) 721,762:763 

6. — Türkiye ile Polanya arasında Ti
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kümetçe alman kararın onanması hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İkti
sadî İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
- İskân, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası ile İçişleri, Anayasa 
ve Adalet, Mali ve İktisadî İşler, Millî Eği-
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tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/85; C. 

Senatosu: 1/151) (S. Sayısı: 238) 722:752 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Minasa Üyesi Oral Karaoîrnamoğlu, Av
rupa Konseyi Mahallî İdareler Konferansına 
katılacak Türk Delegasyonu seçimine ilişkin 
usulleri kapsayan 23 . 3 . 1973 tarih ve 7/6113 
sayılı Kararnamenin beynelmilel mevzuata ay-
jkın esaslar ihtiva ettiğine dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 
T. C. Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca 

Cumhurbaşkanınca Seçileın Üye Naim Talû'nun 
BaşToakan olarak görevlendirildiğine ve 

Barbakan Naim T.alû tarafından teşkil edi
len Bakanlar Kuruluna yapılan atamalara dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Ba'lıkeair Üyesi Nuri Demirel, Cumhuriyet 
'Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe seçildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
TunagürUkL faaliyetleri konusunda araştırma 
yapan Komisyonun görev süresinin bir ay uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
jkabul olundu. 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nün, 
6/580 inumaralı sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi okundu, gereğinin 
yapılacağı bildirildi. 

Atatürk Akademisi; 
Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Söz-

leşımesindn onaylanmasının uygum bulunduğu
na dair (!S. Sayısı : 233) 3 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sııîda imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (IS. Sayısı : 234) ; 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 

alınan kararın onanması hakkında (ıS. Sayısı : 
2OK ., 0 0 ; 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Ha'Ik Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin onaylanımasmm uygun 
bulunduğuna dair (jS. Sayısı : 236) ; 

Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belge
lerin tasdikinden harç alınmasına mütedair 
Andlaşmanm onaylanmasına dair (S. Sayısı : 
237) ; 

Uydular aracılığı ile Telekominikasyon 
Uluslararası Örgütüne (INTELSAT) ilişkin 
Anlaşma, Işîetme Anlaşması ve nihaî senedi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuma dair 
(İS. Sayısı : 240!) kanun tasarılarının öncel.jk 
ve ivedilikle görürşülmeleri kabul olunarak, 
maddeleri onaylandı; tümleri açık oya sunnıl-
•du ise de, oyların ayrımı sonucunda çoğunlu
ğun sağlanamadığı, oylamaların gelecek bir-
ıleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onanması hakkında kanun tasarı
sının (S. Sayısı : 239) görüşülmesi Hükümet 
yetkililerinim Genel Kurulda hazır bulunma
maları nedeni ile ertelendi. 

Yapılan ycjklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

19 . 4 . 1973 Perşemibe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,38'de son 
verildi. 

Bakkam Kâtip 
Başkanvekilıi Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet Ünaldı Bahriye Üçok 

Kâitip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — Madencilik Reformu kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî ve 

İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/605; C. Sena
tosu: 1/165) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4.1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma, salatli : 15,00 

BAŞKAN : Ba#?jalnvefcili< Mehmet Ünajdı. 

KÂTİPLER : Hüseyfün Ö^türk (Sivas), Bahriye Üçok (Cuınhur^aşlîiaiiııtıca S. Ü.) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Açık bulunan Kontenjan Üyeliğine, 
Mehmet Izmen'in seçilmiş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/296) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 Nisan 1973 tarihli ve 1335 - 337 sa

yılı yazınız. 
Açık bulunan Cumhuriyet Senatosu Cum

hurbaşkanlığı kontenjan üyeliğine Mehmet İz-
men'in seçilmiş olduğunu arz ederim. (Alkışlar) 

Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Mehmet 
Izmen'in, Anayasanın 77 nci maddesi gereğince 
and içmesi. 

BAŞKAN — Sayın Izmen, buradalar. Kendi
lerini yemin etmek üzere kürsüye davet ediyorum. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Mehmet Izmen and 
içti.) (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın îzmen'in Cumhuriyet Se
natosu üyeliği memlekete, Cumhuriyet Senato-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

muza ve kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun. 
3. — Gruplar Başkanlıklarının, Hükümet 

Programının 20 Nisan 1973 Cuma günü Meclis'te 
okunması sebebiyle Genel Kurulun aynı gün sa
at 16,00 da toplanmasına dair önergesi (4/111) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hükümet Programının 20 Nisan 1973 Cuma 

günü Meclislerde okunması sebebiyle, Cumhu
riyet Senatosu Genel 'Kurulumuzun aynı gün 
saat 16,00'da toplanmasını arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

Fethi Tevetoğlu 

C. G. P. Grup 
Başkanvekili 
Sami Turan 

Kayseri 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grubu 
Başkanı 

Nihat Erim 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 
İstanbul 

Millî Birlik Grubu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 
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BAŞKAN — Yarın Hükümet Programı Mil
let Meclisinde okunacak ve bunu müteakip te 
Cumhuriyet Senatosunda okunacaktır. 

Bu itibarla takrir, yarın Cumhuriyet Sena
tosu Umumî Heyetlinin saat 16,00'da toplanma
sını talep etmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Umumî heyetimiz yarın, 20 Nisan 1973 Cu
ma günü saat 16.00'da toplanacaktır. 

4. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Başkanlı
ğının, Gruplarının vazife taksimine dair tezkere
si (3/295) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Se-

nasu Grubu bugün yaptığı toplantıda boşalan 
grup başkanvekilliği, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekilliği, grup yönetim kurulu" ve haysi
yet divanı üyelikleri için Seçimler yapmıştır. 

Seçim neticeleri aşağıda gösterilmiştir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

C. G. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grubu Başkanvekili 

Sami Turan 

C. G. P. Grup Başkanvekilleri : 
1. Dr. Sami Turan (Kayseri) 
2. Mehmet Hazer (Kars) 
Grup Yönetim Kurulu Üyeleri : 
1. Manısur Ulusoy (Ankara) 
2. Mehmet Pırıltı (Antalya) 
3. Halil Özmen (Kırşehir) 
4. Mebrure Aksoley (İstanbul) 
5. Rıza Isıtan (Samsun) 
6. Salim Hazerdağlı (Elâzığ) 
7. Fehmi Baysoy (Erzincan) 
Grup Haysiyet Divanı : 
1. (Sedat Çumralı (Konya) 
2. Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 
3. Enver Bahadırlı (Hatay) 
4. Nurettin Akyurt (Malatya) 
•5. Hilmi Soydan (Maraş) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği : 
1. Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 

5. — Adalet Partisi Grubu Başkanlığının, 
Gruplarının vazife taksimine dair tezkeresi 
(3/294) 

BAŞKAN — Bir başka takrir var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Münhal bulunan Grup Başkanı, Grup Baş
kanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 

Grubumuzda bugün yapılan seçimler netice
sinde; Samsun Senatörü Sayın Dr. Fethi Tevet-
oğlu Grup Başkanlığına, 

Manisa Senatörü Sayın Oral Karaosmanoğlu 
Grup Başkanvekilliğine, 

Trabzon Senatörü Sayın A. Şakir Ağanoğlu 
ve Afyon Senatörü Sayın Kemal Şenocak Yöne
tim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili 

Nahit Alt an 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — Aydın Üyesi Celâlettin Çoşkun'un, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ile İçişleri 
Komisyonları üyeliklerinden çekildiğine dair 
önergesi (4/112) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Yeni Hükümette görev almam nedeniyle 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar İskân Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
üyeliklerinden istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Aydın 
A. Celâlettin Coşkun 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz 
olunur. 

7. — Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/113) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Yeni Hükümette görev almam nedeniyle 
Cumhuriyet Senatosu Dilekçe Karma Konıisyo-
nu üyeliğinden istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

8. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair Kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak üçer 
üyeden kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi (1/191, 3/292) 

BAŞKAN — Bir 'başka takrir var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sıikıyönetiım Kanunun değiştirilmesine ve bir 
-geçici madde âklenmesine dair kanun tasarısının, 
havale edilmiş olduğu Anayasa ve Adalet, İçiş
leri, Millî Savunma ile Bütçe ve Plân Komisyon
larından üçer üyenin katılması suretiyle kuru
lacak bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
•Komisyonu Başkam 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Sıkıyönetim Kanununun de
ğiştirilmesine ve 'bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Anayasa ve Adalet, İçiş
leri, Millî Savunma ile Bütçe ve Plân Komisyon
larından üçer üye seçilmek suretiyle kurulacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân 
Komisyonu Başkanlığının, Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanunu tasarısının havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan alınacak beşer üyeden ku
rulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine da
ir tezkeresi (1/193, 3/293) 

BAŞKAN 
edivorum. 

Bir başka takrir var, takdim 

Yüikselk Başkanlığa 
Millet Meclisinde (görüşülerek, Cumhuriyet 

Senatosuna intikal öden Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanun tasarısının önemi, mahiyeti 
ve hizmetlerin yeterli ve süratli bir şekilde yü
rütülmesini sağlayacak niteliği dikkate alınarak 
havale edilmiş bulunduğu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân, Millî Savunma ile Bütçe 
ve Plân Komisyonlarından beşer üyenin iştira
ki ile kurulacajk bir geçici komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif edrim. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân 

Komisyonu Başkanı 
Osman îSalihoğlu 

BAŞKAN — Seyir ve Hidrografi Hizmetle
ri Kanun tasarısının Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 
Komisyonlarından beşer üyenin seçilmesi sure
tiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesi hususunu .oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril-
. meşine dair Başbakanlık tezkeresi (3/291) 

BAŞKAN — Bir başkanlık tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 16 . 4 . 1973 tarilıli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 

Başkan Vekili 

C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer has
talığına binaen 12 . 4 . 1973 tarihinden itibaren 
(20 gün) 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım 
mazeretine binaen 17 . 4 . 1973 tarihimden itiba
ren (20 gün) 

C Senatosu Kütaihya Üyesi Orhan Akça has
talığına binaen 14 . 4 . 1973 tarihinden itibaren 
(20 gün) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi Özer'in hastalığına binaen 
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12 . 4 . 1973 tarihinden itibaren 20 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım'm mazeretine binaen 17 . 4 . 1973 tari
hinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını c-yla-

IV. - GÖRÜŞi 

1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/540; C. 
Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) (1) 

2. — Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Bütçe ve Plân, Malî ve İktisadî İsler ve Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar • İskân komisyonla
rından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/552; C. Se
natosu : 1/176) (S. Sayısı : 233) (2) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân, 
Malî ve İktisadî İşler ve Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/346; €. Senatosu : 1/183) (S. 
Sayısı : 234) (3) 

4. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan kararın onanması hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân, Malî ve 

(1) 229. S. Sayılı basmayazı 10 . 4.1973 ta
rihli 53 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 233 S. Sayılı basmayazı 17 .4.1973 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 234 S. Sayılı basmayazı 17 .4.1973 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Sayın 
Orhan Akea'mn hastalığına binaen 14 . 4 . 1973 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

^EN İŞLER 

İktisadî İşler ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
- İskân komisyonlarından 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/115; C. Senatosu : 1/186) (S. Sayısı : 
235) (1). 

5. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imza
lanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve 
Plân, Malî ve İktisadî İşler ve Bayındırlık, Ulaş
tırma-ve İmar - İskân komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi : 1/476; C. Senatosu : 1/179) (S. 
Sayısı:236) (2) 

6. — Türkiye ile Polonya arasında Ticarî 
Belgelerin Tasdikinden Harç alınmamasına mü
tedair Andlaşmanın onaylanmasına dair kanun 
tasalısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, B"'tç°- ve Plân, Malî ve 
İktisadî İşler ve Bayındırlık, Ula-şhrma ve imar 
- İskân komisyonlarından 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi ': 1/416; C. Senatosu : 1/173) (S. Sayısı : 
237) (3) 

7. — Uydular aracılığı ile Telekomünikasyon 
Uluslararası örgütüne (INTELSAT) ilişkin an
laşma, işletme anlaşması ve nihaî senedinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa-

(1) 235 S. Saydı basmayazı 17 . 4 . 1973 ta
rihli 55 nci Biricim tutanamna cHidv* 

(2) 236 S. Sayılı basmayazı 17 , \4 . 1973 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 237 S. Sayılı basmayazı 17 .4 . 1973 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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rısınm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma, Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiy
le kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi: 
1/758; \C. Senatosu: 1/169) (S. Sayısı : 240) (1) 

BAŞKAN — 229, 233, 234, 235, 236, 237, 240 
Sıra sayılı kanun tasarıları açık oylarınıza su
nulmuştur. Küreler dolaştırılsın. 

8. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan Kararın onanması hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma, Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan geçici komisyon raporu (M. Mec
lisi: 1/145; C. Senatosu: 1/187) (S. Sayısı : 239) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir önerge var, takdim ediyo-

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin birinci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 261 sayılı Kanun gereğin
ce Hükümetçe alman kararın onanması hakkında
ki 239 sıra sayılı kanun tasarısı, tabedilip sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

İhracatı geliştirmek amacıyle hazırlanmış bu
lunan bu tasarının önemine ve müstaceliyetine 
binaen gündemde mevcut bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN —- Gündemimizde bulunan 239 sı
ra sayılı kanun tasarısının diğer işlerden önce 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar... Hükümet temsilcisi?.. Yetki tezkereniz 
var mı?.. Yok. Bu tasarıyı görüşmemiz mümkün 
değildir. 

(1) 240 S. Sayılı hasmaıjazı 17.4.1973 ta
rihli 55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

9. — Eski eserler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası ile İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî 
ve İktisadî İşler, Millî Eğitini ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/151) (S. Sa
yısı : 238) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, tak
dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan Eski Eserler kanunu 
tasarısının görüşme süresinin bitimine az bir 
zamaın kalmış bulunduğundan ve tasarının 
önıemine binaen gündemde mevcut bulunan 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet temsilcisi olarak Kültür Müste
şarı Sayın Mehmet Önder. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarımıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilımdştir. 

Eski Eserler kanunu tasarısı 
I. - Genel hükümler : 
Madde 1. — Tarihten önce|ki devirlerle 

tarihî devirlere aidolup, bilim kültür, din 
veya güzel sanatlarla ilgili bulunan, yerüs
tünde, yeraltında veya su içindeki bütün 
yapılara, taşınır ve taşınmaz mallara ve aynî 
nitelikteki her türlü belgeye eski eser denir. 

Bunlardan : 
Tarihî mağaralar, kaya sığmakları, yazılı ve 

kabartmalı kayalar, höyükler, tümülüsler, ören 
yerleri, akropol ve nekropoller, surlar, kale ve 

(1) 238 S. 
nuna eklidir. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-
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burçlar, her türlü mimarî anıtlar, tiyatrolar, hi
podromlar, stadyumlar, anfiteatrlar, agora
lar, kütüphaneler, her türlü resmî veya özel 
yapılar, tarihî yol 'kalıntılar], köprüler, me
safe taşları, dikili taşlar, sımaklar, tersane
ler, rıhtımlar, su yolları, sarnıçlar, kuyular, 
tarihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mes
citler, namazgahlar, her türlü hayrat, çeş
me, sebil, imarethane, darphane, şifahane, 
muvakkithane, şimkeşhane, medrese, tekke 
ve zaviyeler, mezarlıklar, türbeler, nazireler, 
lâhitler, sandıklar, steller, kümbetler, han
lar, hamamlar, sinogoglar, bazilikalar, kilise
ler, manastırlar ve benzerleri ile bunların 
birkaçından meydana gelen bina topluluk • 
lan, külliyeler-, sit lcr, diğer taşınmaz mal
larla, bunlara ait parçalar, eski anıt ve du
var kalıntıları, taşınmaz halde dağınık 
tuğla VQ sair yapı malzemesi artıkları taşın
maz eski eserleri, 

Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, ta
rihten önceki devirlerden kalma insan is
keletleri,. çalkmak taşları (sleks), volkan cam
ları (lo'bsidien), kemik veya madenî her 
türlü aletler, çini, seramijk, benzeri kab ve 
kaçaklar, heykeller-, figüriııler, tabletler-, ke
sici, koruyucu veya vurucu silâhlar, putlar 
(ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hulliyat), 
yüzük taşları, 'küpeler, iğneler, askılar, mü
hürler, bilezik ve benzerleri, masklar, taç
lar (diademler), deri, bez papirüs, parşö
men veya maden üzerine yazılı veya tasvirli 
belgeler, tartı araçları sikkeler, damgalı 
veya yazılı levhalar-, yazma veya tezhipli 
kitaplar, minyatürler, sanat değerini haiz 
gravür, yağlı veya suluboya tablolar, muha-
lefat (relique'ler), nişanlar, madalyalar, çini, 
toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşı
nır eşyalar ve bunların parçaları taşınır eski 
eserleri teşkil ederler. 

Eski eserlerden : 
Önemli tarihî olaylara sahne olan veya 

arkeoloji, tarih, sanat bajkımından bir önemi 
ve özelliği b uluman, korunması ve değeni en-
dirilmesi gerekli her türlü taşınmaz mimarî 
eserlere ve aynî nitelikteki heykellere anıt, 

Mimarileri, üniteleri ve çevrelere katkı
ları bakımından korunmaları ve değerlendi
rilmeleri gerekli görülen ayrı veya bir ara
da olan yapı gruplarına külliye, 

Homojen oluşları ve özelli]kleri tarihî es
tetik, artistik, bilimsel, ekolojik, etnografik, 
edebî veya efsanevî önemleri bakımımdan 
korunmaları ve cleğerlendirilm'eleri gereken, 
tabiatın veya tabiatla insanlarım müşterek 
eseri olan topografik bölgelere sit, 

Önemli tarihî olayların geçjtiği, bu se
beple korunması gerekli görülen yerlere ta
rihî sit, 

Antik bir yerleşmenin veya eski bir me
deniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya 
su altında bilinen veya meydana çıkarılan 
yerlere Arkeolojik sit (Tarihî şehir kalın
tısı) veya ören yeri, 

Korunması gerekli tabiat güzellik ve ga
riplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların 
meydana getirdiği güzel görünüşlere, asırlık 
ağaç ve koruluklara tabiî sit (Tabiî anıt) de
nir, bunların tümü ile değerlendirilerek ko
runması esastır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Halk sanatlarını ve halkın 
maddî kültürünü temsil eden malzeme ve bel
gelere etnografya eseri denir. 

Bu evsafı haiz olanlardan sanat tarihini 
ilgilendirenler 1 nci madde gereğince eski eser 
sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlete ait arazi ve emlâk 
ile, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bu
lunan emlâk ve arazide, varlığı bilinen ve
yahut ilerde meydana çıkacak olan her çeşit 
anıtlar, bütün taşınır ve taşınmaz eski eser
ler Devletin malıdır. Bunların kazılarla 
meydana çıkarılmaları, yerlerinde korunma
ları, taşınır eski eserlerin müzelerde toplan
maları bu kanun hükümlerine göre yürütü
lür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

— 723 — 



O. ISanatosu B : 56 19 . 4 . 1973 O : 1 

•Madde 4. — Taşınır ve taşınmaz eski eser
leri, yeniden bulanlar, malik oldukları veya 
işgal ettikleri arazinin içinde eski eser bulun
duğunu bilenler veya böyle bir eserin varlı
ğından yeni haberdar olan malik ve zilyed-
ler, bunu ,en geç 10 gün içinde en yakın mü
zeye veya köylerde muhtarlara, bucak, ilçe 
ve illerde en yüksek mülkiye âmirlerine bil
dirmeye mecburdurlar. 

Bu gibi eserler, asjkerî garnizonlar veya 
yasak bölgeler içinde bulunur veya çıkarsa 
keza usulü dairesinde üst Jkomutanlara bildi
rilir. 

Böyle bir ihbarı alan muhtarlar, mülki
ye âmirleri veya komutanlar veya bu gibi 
eserlerin varlığından doğrudan doğruya ha
berdar olan ilgili makamlar, bunların korun
maları için gerekli tedbirleri almakla bera
ber, alman bu ilk tedbirleri de açıklamajk 
suretiyle keyfiyeti en geç 10 gün içinde Millî 
Eğitim Bakanlığına yazı ile bildirmekle yü
kümlüdürler. Bu ihbarı alan Millî Eğitim Ba
kanlığı en geç bir yıl içinde gerekli işlemi ya
par. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu [kanunun tarif ve kapsa
mına giren eski eserleri, tarihî ve tabiî anıt
ları bozmak ve değiştirmek, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
mütalâasına dayanmak kaydıyle, Millî Eği
tim Baakıllığının izni olmadan onarmak ve 
içlerinde veya emniyet sınırları dâhilinde in
şaat, tesisat, sondaj ve kazı yapmak, kireç 
'ocağı ve tuğla harmanı tesis etmek, hay
vancılıkta, tarımda veya herhangi bir işte 
kullanmak, yıkılmalarına veya tahriplerin
den meydana gelen maddeleri almak, bunları 
geçici veya devamlı olarak herhangi bir 
maksatla iskân veya tamamen tahrib etmek, 
tahriplerine sebebolabilecek hizmetlerde kul
lanmak buralarda define aramak yasaktır. 

Esjki eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların, 
şehir harabelerinin, tarihî alanların, iskân 
edilmesi, kullanılması, onarılması, içlerinde 
veya emniyet sınırları içinde inşaat, tesisat, 
sondaj ve kazı yapılması şekil ve şartları 

bu kanun hükümlerine ve hazırlanacak yönet
meliğine göre saptanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz etme
den evvel Komisyondan bir hususu öğren
mek istiyorum. 

(Sayın Komisyon, bu 6 ncı maddede, 6 ncı 
maddemin 2 nci fıkrası olarak tedvin edilen 
kısım, bizim elimizdeki metne göre 5 nci mad
deye bir nakil olarak gözüjküyor. 

Bu, böyle mi olacaktır? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, hata 
var, sizin dediğiniz gibi olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Baskı hatası var demektir. 
Şu halde onu okutuyorum; «...Eski eser

lerin, tarihî ve tabiî anıtların, şehir harabe
lerinin, tarihî alanların, iskân edilmesi, kul
lanılması, onarılması, içlerinde veya emniyet 
sınırları içinde inşaat, tesisat, sondaj ve kazı 
yapılması şekil ve şartları bu kanun hüküm1-
lerine ve hazırlanacak yönetmeliğine göre sap
tanır.» 

Bu okunan kısım, 6 ncı maddenin 2 inci 
fıkrası olarak bir baskı hatası neticesinde 
baskıya girmiştir. Haddizatında bu fıkra, 5 nci 
'maddenin 2 nci fıkrası olduğu için 5 nci mad
deye nakledilmiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum : Kaibul edenler... KaJbül eıtmeyen-
ler... Kahtul edilmiştir. 

Madde 6. — Şahısların mülkiyetinde bulu
nan taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve taibiî 
anıtları kullanma, şekli, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun müta
lâasına istinaden Millî Eğitim Bakanlığının 
izni oliüiadıjkça değiştirilemez. Bu durum eski 
eserin kamulaştırılması yolunda mal sahibine 
herhangi bir hak kazandırımaz. Bu gibi eski 
eserlerin korunması ve onarımı için Millî Eği
tim Bakanlığınca gerekli aynî ve nakdî yar
dımlar hazırlanacak yönetmeliğine göre ya
pılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Sayın Özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanJbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Türkiye Cumhuriyetine içte ve dışta iti
bar kazandıran ve hepimizin malı olan eski 
eserler mevzuu üzerinde görüşme yopıyoruz. 
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Bu kanun tasarısını ciddî olarak tetkik et
miş buluınan Komisyon çalışması ve bunu ge
tiren Hükümet mesaisi hakikaten takdire şa
yandır. Çok esaslı mevzuları ele almışlardır. 

Ancak, bu kanun tasarısı bazaıı mülkiyet 
haklarına taarruz edem bir duruma düşmüş 
vaziyettedir. Bilhassa, tasarının her madde
sinde geçen «Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu» tâbiri de çok önemli 
mevzularımız içerisindedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, tasarının üzeninde 
söz söylemejk için hazırlanmıştım; fakat, bir 
mazeret ile dışarı çıkmış olduğum bir sırada 
tümü üzerinde konuşmak imkânını bulamadım. 
Fakat, maddede yeri gelmişken şimdi konu hak
kında fikirlerimi arz edeceğim. 

6 ncı maddede, «Şahısların mülkiyetinde bu
lunan taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıt
ları kullanma şekli, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına istina
den Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça de
ğiştirilemez. ..» denmektedir. 

Bu, yeni bir hüküm değildir, arkadaşlar; çok 
•eski bir hüküm ve öteden beri de tatbik ediliyor. 
Maalesef, bâzı yerlerde iyi tatbik edilmemiştir; 
bâzı yerlerde suiistimal edilmiştir; bâzı yerlerde 
de cidden İyi tatbik edilmiştir. Bilhassa, İstan
bul'da tarihî eserler vardır ve bunlar şahısların 
mülkleri içerisindedirler. Şahsın mülkiyeti için
de olan eski eserleri ihya etmek, onları tamir et
tirmek eskiden beri izne tabi idi. Fakat, öyle 
zaman dldu ki, şahısların mülkiyetinde bulunan 
«eski 'eserdir» diye kıymetlendirilmiş, hattâ tapu
ya dahi yazılmış olan bütün eserler yapılan ve 
'açılan yollar içerisinde hepsi birden yok olmuşlar
dır. Bu bir vakıadır. Ama., eskiyi deşmek isteme
diğim için misalleri ile arz edecek değilim. 

Şimdi yine aynı vaziyet oluyor; tâbiri de böy
ledir, «Gayrimenkul Egjki Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu» dur ve oraya bir iş düştü mü, yandı. 
Bir kere, oraya düşen işler 6 - 7 ayda zor çıkıyor. 
Bunu ciddî olarak söylüyorum; başımızdan geç
miştir, belediye yazmıştır, Millî Eğitim Bakanlı
ğı yazmıştır ve bu kurumda iş o kadar çoktur ki, 
meseleyi tetkik etmek zamanı azdır ve bu zaman 
içinde de Kurul daimî şekilde toplantı halinde 
değildir. Çünkü, üyeleri Millî Eğitim Bakanlığın
dan, müzeler idaresinden, hattâ Millî Savunma 
Bakanlığından, vesaireden, üniversitelerden gel

miş olup çeşitli makamları temsil eden bir kar
ma komisyondur. Bu komisyonun ayda bir defa, 
hattâ iki ayda bir defa toplandığı vakidir. Ayda 
bir defa toplanacak ve bütün Türkiyelin mese
lelerini 'tetkik edecek. Buna da imkân yoktur; 
buna bir şekil bulmak lâzımdır. Bir kimse, hat
tâ bilmeden, eski bir esere ta babasından, dedesin
den 'tevarüs etmiş, mülkiyetine girmiş ve bu mül
kiyetin içinde bulunurken yıkılmış, tahtası düş
müş, damı çökmüş olan 'eski bir eserin üzerine eli
ni dahi süremez. Çünkü, - ismini de daima ezber
de 'tutamadığımız - Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu - el vurmadıkça, müsa
ade etmedikçe bunun bir taşını sökemezsiniz. 
Ama, öyle zaman gelmiştir ki, demincek de arz 
ettim, ne taşı kalmıştır, ne toprağı kalmıştır ve 
ne de yeri kalmıştır. 

Bu itibarla, hen Komisyondan biraz izahat 
almak istiyorum. Bu anıtların, tarihî ve tabiî anıt
ların kullanılma seldi ne demektir? Bunun hak
kında bir izahat vermesi lâzımdır. Adanı ev olarak 
Iralanıyor, kahve olarak kullanıyor; cami olarak, 
mescit olarak kullanmıyor; ev olarak kulanıyor. 
Yani, bunun şeklini değiştirmek ne demektir? 
Bunun bir izahatının verilmesi lâzımdır. 

Sonra, mütalâası alınacak, mütalâası 'alındık
tan sonra Millî Eğitim Bakanlığının izni olacak. 
Bir de o daireye baş vuracağız, 'o da, «değiştirile
mez» diyecektir. 

Hiç olmazsa, eski eserleri bu komisyona bı
raksak olmaz mı? Millî Eğitim Bakanlığının 
ne ilgisi var? Millî Eğitim Bakanlığının ilgisi 

I varsa, bu komisyondan niye mütalâa alıyoruz? 
Eğer bu Komisyon Millî Eğitim Bakanlığının 
yanında bir Komisyon olsa, febiha, bir diyece
ğim yok. Ama, hariçte, İstanbul'da, Güzel 
Sanatlar Okulunun yanında duruyor ve bu Ko
misyon ayda bir defa bile toplanamıyor. Böy
le olunca eshabı mesalihin işini, halkın işini 
böyle sürümcemede bırakacak bir maddenin 
getirilmesinde ben fayda mülâhaza edemiyorum. 
Yani bir işi derleyip toplayalım, bir meseleyi 
âmmenin menfaatine uygun bir şekilde hallede
lim derken, şahsın hukukunu ihlâl etmemeımiz 
lâzımgelir. Şimdi biz burada şahsın hukukunu 
sürüncemede bırakma kaidesini getiriyoruz. 
Üstelik bir de bu işin icrası için, «bir yö
netmeliğe göre yapılır» kaidesini de maddenin 
kuyruğuna ekliyoruz. 
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Sayın Şeref Kayalar iyi bilirler ki, ne za
man ki bir meselede yönetmelik gelsin deriz, 
ne zaman ki bir kamında yönetmelikten bahse
diyoruz, o zaman işler daima sarpa sarıyor ve 
yönetmelik kanunun üstüne çıkıyor. Ne olur, 
Allak rızası için şu yönetmeliklerden vazgeçsek 
de, yönetmelikte ne denmek isteniyorsa şu ka
nunlara ilâve etsek daha iyi olmaz mı? 

Aşağıdaki maddelerde de buna benzer nok
sanlar var; yok değil. Fakat, tasarının heye
t i umıımiyesi beni az çok tatmin ediyor. 

Arkadaşlar, tasarının müeyyideleri de var; 
İki seneden başlıyan hapis cezaları büyük ağır 
para cezaları var. Onların hepsini kabul edi
yorum. Hattâ, daha da fazla olsun. Ama, bir 
•esiri eserleri koruyabilecek bir teşkilâta ihtiyaç 
var. Millî Eğitim Bakanlığı maalesef böyle bir 
teşkilâta malik değil. Müze idareleri de meş
gul değil. İşte görüyorsunuz, çocuklar bir 
kamyonda oynarlarken, kamyonun içinde bir
kaç tane taş parçası bulmuşlar, bunu ihbar et
mişler. Nihayet, Anadolu'nun hangi yerinden 
getirilip beş, altı defa Yunanistan'a sevk edil
miş olduğu meydana çıkan büyük eserlerin ka
çakçılığını daha geçen gün gazetelerde okuduk, 
meydana çıktı. Bakın nasıl koca taşlar, mu
azzam heykeller kamyonlarla Türkiye'den ha
riç memleketlere sevk ediliyor ve biz tesadüfen 
bir tanesini bulabiliyoruz. Arkadaşlar, bun
lar topraktan çıkıyor, bunlar toprağın üstün
de değil; kazılıyor, kazmak suretiyle bunlar 
toprağın içinden çıkarılıyor. Tabiî bunlar 
ambalaj yapılıyor, büyük yerlere konuyor. 
Nerededir idare âmirleri, nerededir bu işleri 
takip edenler? Hep böyle tesadüflere mi bağ
lı kalacaktır Türkiye'nin en büyük işleri? 

Beni dinlediniz, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bu 6 ncı madde çok 
enteresan bir madde. Geçici Komisyonda 6 ncı 
maddenin acaba mülkiyet lıakknıı takyit edici bir 
•niteliği var mıdır yolunda müzakereler oklu. Ge
çici Komisyonda çıkan münakaşa üzerine Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan, Geçici Komisyon, 
Başkanlık vasıtası ile mütalâa istedi. Dedi ki, «bu 
meselede, 6 ncı madde mülkiyet hakkını takyit 
eder diye bir iddia 'vardır. Acaba bu doğru mu
dur?» Biz komisyonda mevzuu tetkik ettik. Rapo

rumuzun mütalâasını da, raporlarına eklemişler, 
ilişikte vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu 6 ncı madde 
hakikaten mülkiyet hakkını takyit edici nitelikte
dir, bizim görüşümüze göre. Biz raporumuzu da 
o yolda verdik. Ama komisyon bizim mütalâamızı 
başka türlü değerlendirmiş. Şimdi müsaade 'eder
seniz, onları kısaca özet -olarak arz edeceğim. 

6 ncı madde ne diyor, «Şahısların mülkiyetin
de bulunan taşınmaz eski eserin, tarihî ve taibiî 
anıtları kullanma şekli, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına istina
den Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça de
ğiştirilemez...» 

Bu, mülkiyet hakkını takyit değil de nedir? 
Faraza, bir gayrimenkulun, bir arsanın üzerinde 
bulunan tarihî bir köşk var ve adam içerisinde 
oturuyor, bugünkü değere göre de vergisini veri
yor; ama onu tamir edecek kudreti, tarihî tür 
tesis olarak yaşatacak kudreti yok. Fakat, bu Yük
sek Anıtlar Kurulu burası tarihî eser dedi mi, 
Devlete de istimlâk mecburiyeti yüklemiyor. Mül
kiyet hakkını, satma hakkını kaldırıyor, kullan
ma şeklini değiştiremiyor. Bu durum karşısında 
ne yapacak, mal sahibi? Alın der Devlete almaz
lar. Ne yapıyor? Diyor ki, bunun değerinin veril
mesini, vesairesini Millî Eğitim Bakanlığı çıkara
cağı bir tüzüğe koyacak. Yani, gayrimenlmlün 
Anayasa ile teminat altına alınmış olan hakkını, 
Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı bir tüzüğe koya
cak. Millî Eğitim Bakanlığı bir ödenek ayırabilir-
se, bir tahsisat koyarsa, buranın satınalınması 
yoluna veyahut da tarihî eser olarak Devletin eli
ne geçmesine imkân ve fırsat verecek. Ne zaman?. 
Ne kadar tahdit edecek, bir gayrimenkulun kul
lanma şeklini? İlâ nihaye tahdit etmeye Devle
tin hakkı olmaması lâzımdır. 

Şimdi Anayasanın bir maddesi ile verdiğimiz 
mülkiyet hakkını, yine komisyonun mütalâasın
dan öğrendiğimize göre, 53 ncü madde; Devlet, 
imkânları nispetinde gerekli hizmetleri görür za
viyesinden ele almaktadır. Devletin bu tarihî 
anıtlara ayıracak imkânları, bu kalkınma devre
sinde uzun vadeye giderse, bu uzun vade içeri
sinde biz bunu nasıl ekle tutacağız? Nasıl tuta
rız mülkiyet hakkını bu kadar, nasıl sınırlarız? 

Şimdi Anayasanın muhtelif maddelerinde hü
kümler koymuşuz, nerelerin nasıl •kısıtlanacağına 
dair; 36 ,37, 38 ve 39 ncu maddeler mülkiyet hak-
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kından, kamulaştırma ve devletleştirmenin ne yol
da yapılacağından bahseder. Meselâ 'bundan son
ra Toprak Reformu kanun tasarısı ile yapılacak 
tasarruflarda ödemenin nasıl olacağı, ödenekle
rinin nasıl konacağı da belirtilecek. Başka kanun
larda ise böyle hükümler yok. Ama bu kanunla 
da, şu kanunu yaparken komisyonun dah'a titiz 
davranması lâzım gelirdi, bizim görüşümüze göre. 

Şimdi tasavvur buyurun, İstanbul'un Boğaz 
kısmında bir köşke kazara tarihî eser dediler mi, 
yandı sahibi. Zira, arsanın değeri yüksektir, ver
gi kıymetleri ise bugünkü değerlere göre ödetti
rilir. Ama ben bunu 'tamir edeceğim, üzerine 
bir kat daha çıkacağım, yahut da yıkacağım da 
apartman yapacağım dediği zaman, yok tarihî 
değerdir, sen bunu kullanamazsın denir. 

Şimdi buna hakkımız yok. Bu, bal gibi Anaya
sanın hükmünü ihlâldir. Olmaz bu. Mülkiyet hak
kını bu şekilde tahdit ötmeye Devletin hakkı yok
tur. Kanunla yapamayız bunu. Ancak, kanun
la şu şekilde yapabiliriz; şartlarını koyarız, üç se
ne, beş sene içerisinde plâna alınır, programa 
•alınır deriz. Ama, hiç neticesi olmıyacak, kara
ra bağlanamıyacak bir şekilde bırakmaya da hak
kımız yok. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, özel mülkiyete 
konu gayrimenkul eski eserlerin kullanma şekli
nin, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunca tespit edileceği. 

Bir defa bir gayrimenkule bu damgayı vur
du mu, daha bitti, mülkiyet hakkı ölüyor; sahibi
nin artık bunun şeklini değiştirmesine, satmasına, 
yıkmasına imkân yok. Getirdiği tedbir de şu : Ka
mu yararı karan verilmiyor, istimlâk kararı ve
rilmiyor. Devletin bu tarihî eserleri çok ise, bun
lar İçin bir programı da yok, bir plânlaması da 
yapılmamış. Bu takdirde ne yapacak, tedbir ola
rak ne getiriyor? 

Bir tüzük yapılacak, tüzüğe bırakılacak. Tü
zük bunun çalışma şeklini tâyin edecek. Olmaz 
bu. Komisyonun bunu, bu maddeyi bilhassa tek
rar geri alıp, Anayasaya uygun ve vatandaş hak-

. larını koruyucu bir hale -getirmelidir. Arkadaşlar, 
bir Dikilitaş Devletin teminatı altında olacak, bu 
6 ncı maddeye göre; ama vatandaş 'teminat altın
da olmayacak. Evvelâ Dikilitaşı mı düşüneceğiz, 
vatandaşı mı? Bu nasıl sosyal devlet anlayışı? Bu 
nasıl sosyal devlet anlayışı ki, adam evini tamir 
ettiremeyecek, duvarı çatlamış ise. Kazara tarihî 
eser dediler mi yandı, bina üzerine yıkılacak. Plâ

na alamazsınız, programa alamazsınız, kamulaştır
ma kararı vermezsiniz. Devlet, tarihî eseri ko
ruma vazifesini geçim derdi ile, sıkıntısıyle olan 
• bir ferdin üzerine nasıl yükler; bu mülkiyet hak
kını ihlâl etmez de ne yapar? 

Ben bu sebeplerle bu maddenin komisyonca 
geri alınması, Anayasaya uygun, mülkiyet hakkı
nı hiç değilse az tahdit edici nitelikte yeni bir 
madde getirmesi temennisiyle, saygılar sunuyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; kanun 
tasarının 6 ncı maddesi birtakım kayıtlar ge
tiriyor. 

Kanaatimizce bu kayıtlar, zaruridir. Medenî 
hayat birtakım kayıtlar, şartlar altında yaşama
yı gerektirir. Yeni bir inşaatın dahi, toplumun 
yararına, şehirin, beklenin yararına bina yapılma
sı için mevcut kanunlara- uyularak bir kontrolden 
geçirilmesi gerekiyor. Kaldı ki, tarihî 'eserler, çok 
daha başka bir önem ve mâna taşır. Vatan de
nilen toprak, bir milletin o toprak üzerinde yıllar 
boyu meydana, getirdiği eserlerle vatan olur. Ku
ru toprak vatan değildir. 

900 yıllık Anadolu'da Türk mileti neler mey
dana getirmiş ve bugün elimizde neler kalmıştır? 
Ecdat yadigârı eserler dünün, bugünün ve yarı
nın malıdır. Geleceğe bunları intikal ettirmek 
boynumuzun borcudur. 

Ne sebeple olursa olsun, eski bir esere tesahu-
beden bir vatandaşımız mülkiyet hakkını mutlak 
mânada, kullanamaz. Zaten mülkiyet hakkı bir ba
kıma da itibaridir. Her vatandaşın Anayasa 'ge
reğince mülkiyet hakkı vardır, kutsaldır; ama 
şahıslar fanidir, vatan ve millet bakidir; elden 
ele intikal edecektir. O bakımdan tarihî eserleri
mize son derece itina ile bakmak, onları korumak, 
onlara dokundurmamak zorundayız. Medenî ülke
lerde bir eski taş parçasına ne kadar itina edil
diğini gitmiş görmüş olanlar hayretle ve ibretle 
müşabade ederler. O bakımdan bizim ecdadımız
dan bize kalabilen 'eserleri bugün büyük bir dik
katle korumaya mecburuz. 

Birkaç misal arz edeyim: Süleymaniye külli
yesinin hamam kısmının bir şahsın elinde ve içi
nin bir harabe halinde olduğunu düşünmek insa
na büyük acı verir. Osmanlı İmparatorluğu yı-
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kılınken her hali ile yıkılmış, o kıymetli eserler 
yok pahasına şahıslara dağıtılmış, Vakıflar maaş 
ödemek için en kıymetli eserleri hiç düşünmeden 
şuna, ıbuna satmış, dağıtmıştır. 

Eski eserlerle1' ilgili (kanunlar vardır, bunları 
mutlaka Devlet ele alacaktır. Bugün istimlâk gü
cümüz ölçüsünde bunları tekrar Devlete, ilgili 
müesseselere malediyoruz, restore ediyoruz, gele
cek nesillere intikal ettiriyoruz. 

Binaenaleyh, mülkiyet hakkı sahibi mutlak 
olarak bunu kullanamam, mutlaka kontrol altında 
olacaktır, mutlaka Devletin müsaadesiyle ve bu
rada Yüksek Anıtlar Kurulunun müsade siyle res
tore edilecek, tamir edilecek ve o şekilde kullanı
labilecektir. İmkân nispetinde her sene bunların 
bir kısmını Devlet, ilgili müessese, Vakıflar, Millî 
Eğitim Bakanlığı istimlâk ederek c&ki haline ge
tirmeye çalışmaktadır. 

Kanun maddesinin, tedvin edildiği şeklide çık
ması zorunludur. Bunun dışında bir düşünce 
ecdadımızdan kalan bu kıymetli eserlerin daha 
fazla tahriibedilmesine ve yarma intikaline imkân 
vermeyecek ıbir duruma sebebiyet teşkil eder. O 
bakımdan maddenin aynen çıkarılmasının yerinde 
ola cağı kanısındayım. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya tabi kanun tasa
rılarının açık oylamasına oylarını kullanmayan 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
'bitmiştir. 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, bu kanun tasarısının çıkması memleketimi
zin menfaatine olacaktır. Hattâ kanaatimce geç 
bile kalmıştır. 

Türkiye tarihi eserleriyle dolu bir beldedir. 
Maalesef Türkiye'mi'zdeki tarihi eserlere sahip 
çıkamadığımız için, bu tarihi eserler akın akın 
dışarıya kaçırılmıştır. Bunun kaçırıcıları, büyük 
kazançlar temin etmek suretiyle Türkiye'yi soy-
muşlardır. 

Ayrıca, kanunda böyle noksanlıklar olabilir. 
Bu noksanlıklar ileride düzeltilebilir ve düzetil-
melidir. 

6 ncı maddeye gelince; arkadaşlar, gazete
lerde bir kaçakçılık haberini daha yeni okuduk. 
Sonra farzedelim ki, bu tarihi eser kendi mül
künde gözüküyor. Hukukçu arkadaşlarımızın 
bu kadar hukukî meseleler üzerinde dururlar-
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[ ken, millî meselelere çok daha hassasiyet göster
meleri lâzımdır. Hukukî meseleler, bu gibi millî 
meseleleri halletmek için pek fazla kullanılma
malıdır. 

Antalya havalisinde; resimlerini gördüğü
müz, televizyonda seyrettiğimiz, çok kıymetli ta
rihi eserler var. Değerleri milyarları, milyonla
rı buluyor. Bâzı kimseler kendi mülküm diye-
yerek, kendi mülkünün içerisinde kazı yapıyor 
ve siz buna müsaade ettiğiniz takdirde kazıda 
bulduğu eski eserler dışarıya kaçıyor. Sayın ar
kadaşım, değerli hukukçu arkadaşım, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanı arkadaşım, şimdi 
bu konuşmalarımı dinlemiyorlar, buna acaba 
müsaade edebilir mi, bunu müdafa edeibilir mi 
etmekte haklı mıdır? Bu hususta kendisini hak
lı görüyorsa doğrusu şahsen üzülürüm. Çünkü, 
benim arazim diyerek kazı yapmış ve eser bul
muş. Türkiye'nin dışarısına kaçırılan muazzam 
eserler var. 

O halde bu tarihi hazinelerimizi muhafaza 
etmemiz için, arazi şahsın dahi olsa, âmme men
faatine, millî menfaatlere uygun olduğu için 
bunu zaptı rapt altına almak mecburiyetinde
yiz biz. 

Türkiye'de maalesef tarihi eserlerin kıymeti 
yine bilinmiyor. Onlar ise bizim damgamızdır, 
yani Türkiye'nin damgasıdır. Bir yerde tarihi 
(bir eser var; babasından, dedesinden kalmış ga
yet kıymetli bir ev. Bu evi yeniden düzeltmeye 
ve yapmaya o kimsenin kanunî hakkı yoktur. 
Bunun böyle kalması zaruridir. Ona demiyor-
sun ki sen bunu yık da şöyle yap; «Şu şekilde 
restore edesekcin» diyorsun. Aklı başında olan 
insanlar da zaten buna taraftar oluyor. 

Ayrıca, öyle belediye reisleri de var ki, 
maalesef şehri imar edeyim derken, bu tarihi 
hazinelerimizi yok ediyor, ortadan kaldırıyor-

ı 1ar, mal sahipleri buna razı olmasalar bile yine 
de o eserin yıkılmasını istiyorlar. 

Şimdi bu madde böyle getirilmediği takdir
de, bunu böyle kabul etmediğimiz takdirde, Tür
kiye'de milletin menfaatine bir tarihi hazine 
olan, aynı zamanda milletimizin damgası olan 
bu eserlerin yıkımına, heder olmasına, dışarıya 
gitmesine nasıl müsaade ederiz bunu hukukî 

I açıdan nasıl mütalâa edeiblliriz ve ileriye süre-
I biliriz? Doğrusu benim aklım almıyor. 
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Arkadaşlarımdan istirham ederim; bu mad
de gayet yerinde ve şahıs mülkiyetini katiyen 
haleldar etmiyor. Bilâkis, kıymetini artırıyor. 
Bir tarihi bina düşünün, bu bir şahsa aittir ve 
(bu tarihi şekliyle restore ediliyor, ona değerler 
kazandırılıyor ve ileride onun değeri büsbütün 
artıyor. Gelen turistler onu ziyaret ederken ay
rıca bir gelir kaynağımız da olacaktır. Onun 
için bu madde gayet yerindedir, koruyucu bir 
maddedir. Gözümüzün önünde örnekleri var; 
(benim arazim diyerek, kazı yaparak dışarıya 
kaçırılan milyonlar değerinde eserlere, tarihi 
eserlere müsaade etmeyecek bir maddedir. Bu 
maddeyi kaldırdığınız takdirde bâzı kimlere bu 
gibi yerlere «Benim mülküm» der, edindiği yer
leri kazar, filan eder, tarihi eserleri yıkar, heba 
eder, ortadan kaldırır ve bu suretle de kayıp
lara uğrarız. Onun için bu maddenin aynen kal
ması çok yerinde olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Mıevzuubahsolan husus, yalnız bir cephe
den görünmemesi lâzım gelen bir husustur. 
Şimdi, bâzı arkadaşlarım bu maddeye vâki iti
razlar karşısında tarihî eserlerimizi koruma
nın zaruretinden, bunun vatanî bir borç ve za
ruret olduğundan, üzerinde tarihî eser bulun
mayan toprağın vatan sayılmayacağından bah
settiler. 

Bunun aksini iddia eden kimse yoktur, hat
tâ biz daha ileri gidiyoruz. Bugün, cemiyet ola
rak bugüne kadar tarihî eserlerimizi müdafaa
da lâzım gelen dikkati, liyakati gösteremedik. 
Maalesef birçok eserlerimiz kaçırılmıştır. Bu
gün, ecnebi (memleketlerde bizden giden eser
lerle yapılmış müzeler mevcuttur. Şimdiye ka
dar büyük ihmallerimiz olmuştur, geç kalmışız
dır. Bunu yapmak lâzımdır. Bunun aksini kim
se iddia etmiyor. Hattâ, Tarihî Eserlerin ko
runması için mülkiyet hakkının tahdit edilme
si de Anayasaya aykırı değil, bilâkis Anayasa
ya uygundur. Çünkü, Anayasamız der k i ; mül
kiyet hak'kı toplum yararına tahdit edilebilir; 
toplum aleyhine kullanılamaz. 

Binaenaleyh, bir kimse benim mülküm di
ye Tarihî Eserleri yok edecek şekilde kullanır
sa bizatihi Anayasaya muhaliftir. Bunu kimse 

iddia etmiyor. Yalnız, umumî bir kaide vardır; 
cemiyet lehine olan hakları himaye ederken, 
bunun bütün külfeti yalnız bir ferde yüklene
mez. Zaten bu, bir netice de vermez. Müessir 
olan şey, hakikaten memleketin menfaatini, 
toplumun menfaatini himaye etmektir; ama bu 
menfaat nasıl camiaya ise, külfeti de yine ca
mia tarafından yüklenilir. Bir yerde Tarihî bir 
Eser vardır, sen bunu kullanamazsın, memleket 
menfaati bunu icabettiriyor dersin. Eh, bu kül
fetti karşılamak için de birşey yapmak lâzım. 
Bunun bütün külfetini bir vatandaşa yükleme-

- ye hakkımız yoktur. Bunu cemiyet karşılasın. 
Bu itibarla, ben bu maddedeki kullanma tarzı 
ile ilgili olarak maddede yazılı müesseselerin 
izni olmadıkça değiştirilemez hükmüne muhalif 
değilim. Yalnız, maddede bir şey var ki, ferde 
icabında kamulaştırma hakkını vermiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; meselâ şehirlerde 
yeşil saha olarak bir yer ayrıldı ve plânda ye
şil saha olarak bir yer 'gösterildi mi, fert artık 
burada inşaat yapmak için 'belediyeden izin is
teyemez, mevzuatımıza göre. Binaenlaeyh, orası 
Yeşil saha olarak kalmaya mecburdur; ama, 
bunun karşılığı ne yapmıştır? Muayyen bir 
müddet zarfında eğer belediye ve camia bunu 
kullanmazsa orasını istimlâk etmeğe mecbur
dur. Çünkü, vatandaşı llânihaye bu hakkını 
kullanmaktan mahrum etmeye hakkımız yok
tur. Bunun gibi, burada da, adamın bir evi 
vardır, evi yıkılmıştır veya yıkılmak üzeredir; 
adama icabında 'bunu tamir ettirmek imkânını 
tanımıyoruz. Çünkü, cemiyetin menfaati bunu 
icabottiriyor, bunu kabul ediyorum. Arkadaş
larım, bana demeyiniz ki, hukukçular hakka- sa
hip çıkıyor da Devletin, milletin menfaatine 
göz mü yumuyorlar?.. Haşa... Memleketin men
faati her şeyin üstündedir, bunu himaye ede
rim. Ama, .bunu himaye ederken, zavallı, hiç 
bir geliri olmayan, geçimden mahrum e-lan bir 
kimse, «Benim mülküme Tarihî Eser denmiş
tir», diye eli kolu bağlı olarak, gece gündüz 
önüne bakarak aç ve perişan mı kalsın? Cemi
yet buna bir çare bulamaz mı? İşte bunun için 
bu maiddeye bir ilâve yapılabilir ve denilebilir 
ki; bu ahvalde cemiyet hiç olmazsa o adamın 
yaşamasını temin etmek için bir tedbir getirme
li. Yakfa 'bağlanır, istimlâk edilir, bir hak ta
nımak lâzımdır. Mutlak olarak hiç bir hak ta-
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nımaımak, hakikaten hukuk mefhumlarına uy
gun değildir. 

[Bu maddenin, burada saym Rendeci'nin de 
işaret ettiği şekilde geriye alınarak ıslâhını ri
ca ediyorum. Yani, eserlerimizin yok edilmesi 
pahasına değil, bilâkis eserleri iyi himaye et
mek için ferde geçim imkânını da vermelidir. 
Şayet verilmezse; bir gecede kalkar, evini ya
kar, mahsus yıkar, eseri yok eder. Onun için 
yaşama imkânı verecek şekilde, ya kamulaştır
ma imkânı vereceğiz, yahut muayyen bir taz-
ıminat vermek suretiyle bu adamı da yaşamak 
imkânına kavuşturmak için, yani külfetin de 
cemiyet tarafından tekabbül edilmesi için mad
deye bir ıslâh edici ilâvenin yapılması lâzımdır. 

Bu hususu rica ediyorum mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar. 
İBRAHİM TEFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, sayın Senatörler; 

Bu madde, hakikaiten eski eserler bakımın
dan önemli bir hüküm getirmektedir. Eski 
eserler, Türk Milletinin millî mefahirini taşıyan 
ve ebediyete intikal ettirilecek mühim eserler 
olarak ecdattan bize intikal etmiş bulunmakta
dır. 

Yalnız, Yüksek Anıtlar Kurulu'nun elindeki 
kayda göre Türkiye, baştan baışa eski eserdir. 
Bu nasıl olmuştur? Bu, bir ile gelen bir müze 
müdürü, rasgele eseri, eski eser diye bildirmiş 
ve bunun da içinden çıkmak sonradan imkân
sız bir hale gelmiştir de ondan olmuştur. Onun 
için evvelâ bu eski eserlerin ciddî bir envante
rinin yapılması lâzımdır. Hakikaten eski eser 
•olan birçok eserler vardır, bilirka ki, bunlar da 
zamanla ihmal edilmiş ve heba olup gitmiştir. 
Meselâ size bir eser söyleyeyim, belki içinizde 
pek azınız görnıüşsünüzdür; Doğu Beyazıt'ta 
îshak Paşa Külliyesi. Bu eserin (taşları şuraya, 
buraya giderken hiç kimsenin tüyü kımıldama-
mıştır. Sayın Nihat Erim'in de Ağrıya teşrifle
rinde, o zaman Millî Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu'da beraberlerindeydi, külliye ile il
gili olarak istirhamda bulundum ve ondan son
ra da oraya bir bekçi koyabildik. Fakat, ben 
takip ediyorum, çok kıymetli bir eserdir, O. Ve 
şimdiye kadar da olduğu gibi kalmış. Tabiî ha
diseler eseri yıpratmaktadır ve yazık olup git
mektedir. 

Diğer taraftan, idare hayatımda eski eserin 
himayesine de çalıştık; fakat eski eser olmayan
lar da başımıza belâ oldular. Meselâ Demirci'de, 
çamur harçla yapılmış bir hamam karşıma 
çıktı. Eski eser diye bundan kurtulamadık. Eh, 
açılması da geçilmesi de şart. Ne yaparsınız? 
Gece dozeri vurduk, yıktık gitti. Ama, seneler
ce onun takibatından kurtulanıadım. Ayrıca, 
bu memlekette idare hizmeti verenler çalışırlar
ken millî eserleri de himaye etmelidirler. O ba
kımdan bu maddenin tekrar alınıp bir redaksi
yona tabi tutulması yerinde olur. 

Vataııdaşdan, ecdatından kendine intikâl et
miş olan bir eseri, varı yoğu olan eseri yok pa
hasına elinden almak veyahut olduğu gibi bı
rakmak da günah olur. Vatandaş Devletten 
zengin değildir. Devlet herşeye kadirdir. Fa
kat vatandaşı mağdur etmemek de Devletin şi
arıdır. Bu bakımdan; bu maddenin Komisyon 
tarafından alınarak gözden geçirilmesi, hakla
ra dokunulmama sı ve hakikî millî eserlerin de 
himayesi yolunda bir şekle konulması uygun 
olur. 

Saygılarımı suna rım. 
BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetin bir 

mütalâası olacak mı efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Bir maruzatım olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Geçici Komisyon Baş
kanı Sayın Şeref Kayalar. 

GEOİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Tasarının 6 ncı maddesi. Komisyonumuzda 
da uzun münakaşa mevzuu olmuştur. Sayın 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Rende
ci'nin burada beyan ettiği gibi, 6 ncı madde 
hakkında tereddüde düşen Komisyonumuz, bir 
defa daha Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
mütalâa almayı uygun görmüştür. Filhakika 
Anayasa ve Adalet Komisyonu, bu madde hak
kında şahsî mülkiyet hakkına taarruz esbabı 
mucibesiyle ve Anayasaya aykırılık gerekçesiy
le bize bir mütalâa vermiştir. Geçici Komisyon 
meseelyi hassasiyetle tetkik etmiş ve bir alt-
komisyon teşkil etmek suretiyle değerli arka
daşlarımın tetkikine hem tasarıyı, hem de Ana
yasaya ve Adalet Komisyonu mütalâasını arz 
etmiştir. 
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Şimdi maddenin şahsî mülkiyet hakkına ta
arruz edip etmediği hususundaki Komisyonumu
zun mütalâasını, altkomisyonda çalışan ve bu 
hususta değerli bir rapor hazırlayan muhterem 
arkadaşım Salih Tanyeri izahat verecektir. 

Diğer bir husus da; Ekrem Özden arkadaşı
mın Anıtlar Yüksek Kurulunun çalışma tarzım 
beğenmeyen bir mütalâası vardır O mütalâası 
da Hükümet temsilcisi tarafından elbette ce
vaplandırıl acaktır. 

Ben yüksek huzurunuzu bir sayın arkadaşı
nım mütalâalarını karşılamak üzere işgal etmiş 
bulunmaktayım. «Türkiye'de her şey eski eser
dir; Anıtlar Yüksek Kurulu her mülkiyete bir 
eski eser damgası vurmuştur. Bunları nasıl te
mizleyeceğiz?» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, burada hadiseleri 
enine boyuna mütalâa etmek .gayretinde bulu
nan arkadaşlarımın bu gayretleri şükranla kar
şılanır. Ancak bu arkadaşlarımın tasarının tü
münü okuyup da burada söz almaları müm
kün olursa, daha isabetli haraket edecekleri 
•kanaatindeyiz. Meselâ arkadaşını İbrahim Tev
fik Kutlar; «Her esere bir eski eser damgası 
vurulmuştur. Bunun tedbiri ne olacaktır? Bunu 
temizleyelim.» buyurdular. 

Muhterem, arkadaşlarım, önünüze Hükümet 
tarafından getirilmiş olan tasarıda bir İkinci 
Bölüm vardır; bu ikinci bölümde 14 madde sa
dece taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
anıtların tespiti, tescili, korunma ve onarım 
işleri yeni bir görüşle tamamen huzurunuza ge
tirilmiş bulunmaktadır. Bu suretle İbrahim 
Tevfik Kutlar arkadaşımın da tatmin edilmiş 
olması lâzım. Yani, tasarının içinde bulunan ve 
uzun uzun yazılmış olan yedi madde tetkik edi
lirse, bu «Her mülkiyete bir eski eser damgası 
vurulmuştur» gibi bir sakıncanın ortadan kalk
mış olduğu görülür ve bu tasarıda tahsisen bu
na ^ehemmiyet verildiği tespit edilmiş olur. 

Şimdi, sözlerimin başında da arz ettiğim gi
bi, sayın Özden arkadaşımın Anıtlar Yüksek 
Kurulunun çalışması hakkındaki beyanına Hü
kümet temsilcisi ve Anayasaya aykırılık ciheti
ne de muhterem Tanyeri arkadaşım cevap ve
recektir. 

Saygılarımla efendim. 

SALİH TANYEKİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurun sayın Tanyeri. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SALİH TAN

YERİ (Gaziantep) —Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Müzakeresine başlamış olduğumuz Eski 
Eserler Kanunu tasarısı Geçici Komisyonumuz
da derinliğine ve genişliğine incelenmiş ve sa
yın Komisyon Başkanının da işaret ettiği gibi, 
6 ncı maddenin Anayasanın, mülkiyet hakkı üze
rinde sevkettiği ilkelere aykırı olup olmadığı 
hususu geniş tartışma konusu yapılmıştır. 

Neticede, İçtüzüğümüze göre bir kere Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasının 
alınması lüzumlu görülmüş ve bu mütalâa alın
mıştır. Bu mütalâanın da ışığı altında ve sayın 
Hükümet temsilcilerinin izahları karşısında bir 
alt komisyon kurularak meseleyi bir kere daha 
incelemek ve eğer filhal 6 ncı madde, Anaya
sanın mülkiyet hakkındaki 36 ncı maddesi hü
kümlerine aykırı bulunuyor, yani burada mül
kiyet hakkının özü zedelenmekte bulunuyorsa, 
bu takdirde yeni bir madde kaleme alınması alt 
komisyona görev olarak verilmiştir. 

Bu Komisyonda çalışan bir arkadaşınız ola
rak diğer arkadaşlarımızla birlikte 6 ncı mad
deyi bu esaslar dahilinde bir kere daha gözden 
geçirdik ve maddenin, Anayasanın mülkiyet 
hakkını öngören 36 ncı maddesi ve Anayasanın 
hürriyetlerin özüne dokunulamayacağı hakkın
daki .11 nci maddesi muvacehesinde filhal Ana
yasaya aykırı bir durumu olmadığı neticesine 
vararak raporumuzu Başkanlığa takdim ettik. 
Geçici Komisyon, yine bu rapor üzerinde yap
tı"! görüşmeler sonucunda raporu benimseye
rek maddeyi aynen yüksek Genel Kurula şevke 
karar verdi. 

Şimdi mütalâa ettiğimiz 6 ncı madde, eski 
eserin mâlikine bâzı külfetler yüklemekte ve 
onun mülkiyet hakkım, genişliğine ve derinliği
ne dilediği gibi uygulama hakkını ondan nez 
etmektedir. Bu, Anayasanın 36 ncı maddesinin 
son fıkrasındaki; «Mülkiyet hakkı kamu yararı
na aykırı olarak kullanılamaz» ilkesine dayan
dırılarak ortaya konmuştur. Filhakika Anayasa
mızın da kabul ettiği gibi, çağdaş hukukun da 
kabul ettiği gibi artık mülkiyet, Roma hukukun
daki telâkki gibi «Bir şeye malik olanın onu 
kullanmak, ifna etmek, ondan faydalanmak» gi
bi mutlak haklar bahşetmemekte; bilâkis kamu 
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yararı mülâhazası ile onun sahibine bâzı mükel
lefiyetler yüklemekte onu kullanma hakkını kı
sıtlamaktadır. Yeter ki bu hak, Anayasanın 11 
nci maddesinin öngördüğü şekilde mülkiyet hak
kının özüne dokunmasın. Bu, «özüne dokunma» 
meselesi maddenin tarzı talıririndeki bir ibare
den çıkar gibi görünmektedir. Madde sanıldığı 
gibi eskiden olduğunun aksine, sahipli eski eser
de malike mutlak bir kısıtlama getirmemekte, 
ikinci fıkradaki olumsuz bir tarifle, ya da eski 
deyimle menfi bir tarifle, onun mülkiyet hakkı
nı kullanmak olanağını genişletmekte bir esnek
lik getirmektedir. 

Şöyle ki; taşınmaz eski eser mâliki, bunun 
kullanma şeklini değiştirmek istediği takdirde 
Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edecek ve 
meselâ konut alarak kullandığı gayri menku
lünü otel haline ifrağ etmek ya da, Komisyon
da çok geçmiş bir misâl olduğu için arz edeyim, 
15 nci asırdan kalma bir eser olan Patrona Ha
mamını (sahipli telâkki edersek) otel olarak ya
hut ardiye olarak kullanmak istiyorum, diyeee-
cek. Millî Eğitim Bakanlığı, gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâ
asını aldıktan sonra buna müspet veya menfi bir 
cevap verecek. Eğer kullanma şeklinin değişti
rilmesine müsaade ediyorsa, zaten mâlik diledi
ği imkâna kavuşmuş, dolayısı ile âtıl bir durum
da olan eski eserinin kullanma şeklini değiştir
mek sureti ile, günün rayicine göre daha fazla 
faydalanmak olanağına sahip olacaktır. Eğer 
olumsuz bir cevap verilmişse, yani siz bu eserin 
kullanma şeklini değiştiremezsiniz demişse, bu 
takdirde tabiatı ile Anayasanın 114 neü maddesi
ne göre bu idarî tasarruf aleyhine Damştaya 
iptal -dâvası açmak olanağı hâsıl olacaktır. Bü
tün bunlar olmadığı takdirde tabiatı ile istimlâk 
yolu bahis konusu olacaktır. 

^Maddenin tarzı tahririnde olumsuz cevap, 
yani kullanma şeklinin değiştirilemiyeeeği şek
lindeki cevap; «Malike kamulaştırma hakkı bah
şetmez» ibaresi bu bahşedilmeyen kamulaştırma 
hakkının ilelebet bahsedilmeyeceği gibi bir anla
ma gelip gelmediği tartışma konusu olmuş, eğer 
filhâl ve filhakika mâlik hem bunun kullanma 
şeklini değiştiremeyecek, hem de kamulaştırmayı 
talep hakkı kendisinden nezedilecek olursa bu 
takdirde mülkiyeti kullanma hakkının özü zede
leneceği için tabiatı ile Anayasaya aykırı ola
caktır. 

19 . 4 . 1973 0 : 1 

Fakat, raporumuzun lütfen tetkikinden de 
kolaylıkla anlaşılacağı üzere, maddenin kastı bu 
değildir. Maddenin kasti; eski eserin kullanma 
şeklinin değiştirilemeyeceğine mütedair verilen 
cevap üzerine mâlik derhal Hükümete müracaat 
ederek «O halde bunu hemen kamulaştırın» 
şeklinde bir talepte bulunamayacaktır. Yani, red 
kendisi için derhal böyle bir hakkı, Devlete de 
böyle bir vecibeyi doğurmayacaktır. 

Filhakika Anayasamız sosyal ve ekonomik 
haklar konusunda çok geniş imkânlar temin et
miş ve Devlete de büyük görevler, hattâ ödev
ler vermiştir. Ancak, Anayasanın 53 ncü madde
si bu fasıldaki ekonomik ve sosyal hakların yeri
ne getirilmesinin Devletin malî olanaklarına 
bağlı bulunduğu hükmünü va'zetmiştir. Şu hal
de; mâlikin arzusuna göre kullanma şeklinin de
ğiştirilmesine izin verilmeyen gayrimenkuller 
elbette kamulaştırılacak ve bu kanun çıktıktan 
sonra Millî Eğitim Bakanlığı, bu kanunu uygula
makla görevli olan bakanlık, bu gibi eski eser
lerin kanıul aştırıl ması hususunda bir plân ya
pacak, plânlamadan geçirecek ve her sene Plân
lama ile de mutabık kalınarak Devletin bütçesi
ne konulacak ödenekle bunlar yavaş yavaş Dev
lete mal edilmek sureti ile hem medeniyetimizi 
gelecek kuşaklara olduğu gibi aksettirecek, hem 
de turist celbetmek suretiyle memleketimizin kal
kınmasında büyük yardımcı olacak ve bu eser
lerin Devletin elinde toplanması yoluna gidile
cektir. Fakat arz ettiğim gibi bu nihayet bir 
bütçe ve ödenek meselesidir. Bu kanunun neşrin
den sonra umarız ki; Millî Eğitim Bakanlığı es
ki eserleri bir tasnife tabi tutarak, öncelikleri iti
bariyle bir plân yaparak her seneki bütçelere ko
yacağı paralarla, ödeneklerle bunların kamulaş
tırılması cihetine gidecektir. 

Şu halde, tereddüdü mucip olan nokta, bu 
hal malike gayrimenkulunu kamulaştırma tale
bi hakkını bahşetmez şekli, derhal talep etmek 
ve Devlete de derhal buna cevap vermek, yani 
müsnet cevap vermek vecibesini tahmil etmez 
şeklinde anlaşılmış ve bu sebeple de Anayasanın 
36 nci maddesinin son fıkrasına göre kamu yara
rı mülâhazası ile mülkiyet hakkı kısıtlanmış; fa
kat mülkiyet hakkının kullanılmasının özüne do
kunulmamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Komisyonumuz maddenin geriye 
alınarak tekrar gözden geçirilmesine taraftar de-

I ğildir. İltifatınıza mazhar olacağı kanaatindedir. 
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Sayın 'Türkmen arkadaşımız külfetin bir 
ferde yüklenmeyerek ondan faydalanan camia
ya teşmilinin adalet ilkelerine daha uygun ola
cağı mütalâasında bulundular. Şüphe yok ki, 
doğrudur ve 6 ncı madde bu hususu da öngör
müştür. Filhakika, 6 ncı maddenin tetkikinden 
de anlaşılacağı üzerç, Millî Eğitim Bakanlığı bu 
gilbi eski eserlerin onarılması, harabiyetten kur
tarılması için aynî ve nakdî yardım yapılmasını 
kabul etmiş; ancak bunun şeklinin yönetmelik 
tarafından derpiş edileceği, orada yazılacağı 
hükmünü getirmiştir. Şu halele; yalnız ferde 
külfet taihmil edilmemiş, toplum da bu eski eser
den faydalandığı için onun onarılmasına, hara-
fbiyetten kurtarılmasına yardımcı olacak aynî 
ve nakdî olanakları kendisine sağlamak vecibe
sini üzerine almıştır, arz ederim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başka
nım, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, Komisyon adı
na konuştunuz değil mi? 

•GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SALİH TAN
YERİ (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Tanyeri, Sayın 11-
yas Karaöz, buyurunuz sorunuz efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Saym Başkan, 
herhangi bir yerde, herhangi bir vatandaşın zi
raat yaptığı 5 - 10 dönümlük bir arazisi var. Bu
rada ziraî faaliyetlerde bulunurken, bilfarz tari
hî bir eserle karsı karşıya geldi. İlgililere ve yet
kililere bilgi verildi, burada şöyle bir tarihî eser
le karşılaşmış bulunmaktayız dediler. Gereken 
'heyet geldi, inceledi, tetkik etti ve dedi ki; «evet 
bu arazide tarihî eserler mevcuttur, siz burada 
ziraî faaliyette bulunamazsınız.» Zaten kanu
nun getirdiği hükme göre de bulunamayacak
lar. 

Peki, bu takdirde bu vatandaşa Devlet, bu 
araziyi istimlâk etmek sureti ile gerekli bedeli 
ödeyecek midir? Burada çalışmasına mâni ola
cak mıdır? Bunları öğrenmek istiyorum. Aynı 
zamanda sayın sözcünün konuşmasını da tak
viye etmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tanyeri, buyurunuz. 
OEÇİOl KOMİSYON ADINA SALİH TAN

YERİ (Devamla) — Efendim şimdi, Saym Ka
ragöz'ün sorduğu soruyu anladığım kadarı ile ce
vaplandırıyorum. 

[ Müzakeresini yapmış olduğumuz 6 ncı mad
de eski eserin kullanma şeklinin değiştirilmesi
nin izne bağlı olduğu şeklindedir. Burada ya ka
zı neticesinde, ya da kendiliğinden çıkmış olan 
eski eser, mezar eğer onun kullanma şeklinde 
bir değişiklik yapılmasını zarurî görmüyorsa 
ta'biatiyle kullanmasına, ziraatine devam ede
cek, o mezar kısmı belki tahdit edilmek suretiy
le bu mesele halledilecektir. Tabiatiyle eğer sa
hanın tamamı eski eser olması dolayısıyle zi-
raatten de alıkonulması lüzumunu ortaya koyar
sa, Devlete bunu kamulaştırma vecibesi düşe
cektir. Çünkü Devlet mülkiyet hakkının kulla
nılmasının özüne dokunamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
I KAYALAR (Bursa) — Saym Tanyeri arkadaşı-
I mm ceva'bma biraz da'ha vuzuh verelim. 

Saym Karaöz arkadaşımın sualinin bu mad
dede olmaması lâzım gelir. 12 nci maddede sa
rahat var, Kendilerinin verdikleri misal ile arz 
edeyim, 10 dönümlük bir tarlada tarihî bir me
zara rastlanırsa, o taşınabilir bir şey ise, ilgili
ler esere el koyar, alıp gider. Aksi halde taşın
maz da orada kalacak ise mezar, Devlet onu is
timlâk eder veya başka şekilde mülk sahibi tat
min edilir. Bunun cevabı 12 nci maddede gele
cektir. Saym Karaöz arkadaşım müsterih olsun
lar. 

BAŞKAN — Hükümet ?. . 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Saym Başkan; mevzuu-
balhsolan 6 ncı maddede, şahıs mülkiyetindeki 

I eski eserlerden bahsedilir. Eski eserler şahıs 
mülkiyetine iki anakanaldan geçmiştir. Birisi, 
Vakıflar Teşkilâtında menşeî vakıf olan eserle
rin Vakıflar İdaresince, zamanında çok ucuz be
dellerle şahıslara satılmış olmasından; 

İkincisi de; soydan, kütükten, cetten gelen 
tarihî köşk. yalı ve konaklara sahip olanlardır. 

Şimdi bu mevcut eserlerin kullanılma tarzı 
üzerinde bir hüküm getirilmektedir. Evvelâ bu
nun kullanış şekli, halihazırda ev olarak kulla-
nılıvorsa ev olarak kullanılır; bu hamam ise, 
hamam olarak kullanılıyor; ama mülk sahibi bir 
değişiklik istediği zaman Anıtlar Yüksek Ku
ruluna müracaatta bulunuyor. Yüksek Kurul 

j 5805 sayılı Kanunla teşekkül etmiş Millî Eğitim 
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Bakanlığının istişarî bir organıdır. Birçok mü
tehassıslar çalışır, halihazırda bu kurulda 15 üni
versite profesörü görevlidir. İşleyiş tarzında bâ
zı arızaları da vardır, burada arz edildiği gibi, 
ama kanunu yüce Meclise getirilmiştir ve bura
da mütalâa olunacaktır. 

Bu kurul bir mütalâa veriyor, diyor ki; Bu 
hamamı otel olarak kullanacak ise, otel olmaz; 
yahut olur; ama şu şekilde olur. Vatandaş bu 
şekli kabul ediyorsa mesele yoktur, hamamını 
otel olarak kullanabilir. Değilse, tabiatiyle bu 
hamamı yıkması veya kaldırması veyahut yeni
den onarması şeklinde bir durum hasıl oluyor. 
İşte çok yeni bir görüş. Hemen hemen bütün 
dünyada kabul edilen yepyeni bir görüş, ki ilk 
defa bu mevzuatla bize gelmiş oluyor. Yani, va
tandaş mülkiyetindeki tarihî eserlerin korunma
ları ve yaşamaları iç :n Devlet vatandaşın mülki
yetinde olan esere elini uzatıyor. Bu hem ayni 
oluyor, hem nakdî oluyor. Hemen hemen bütün 
dünya milletlerinde bu yardım şekli vardır. Özel
likle Fransa'da da son zamanlarda konmuştur. 
«Paris elden gidiyor» diye bir ara büyük bir 
kampanya, gürültü çıkarılmıştır ve bunun üzeri
ne eski eser damgasını yemiş olan Fransız stilin-
deki eski evlere Devlet bir nevi rengi muvafiye-
ti, bâzı nakdî ve aynî yardımlarda bulunmakta
dır, ki bizde de aslında eski eser damgasını ye
miş olan şahıs mülkiyetindeki bir eski eserin 
vergi miktarı da binde birdir, malûmuâİlleri. 

Bu bakımdan bu madde, tam mânasiyle mül
kiyette olan bir eseri mülk sahibinin tasarrufu 
altında serbest bırakmıyor, bâzı kısıtlamalar ge
liyor aslında, İstanbul'da Boğaziçi'nin iki tara
fını süsleyen yalılar bugün tamamen kaybolup 
gitmektedir. Bir Şerifler Yalısı bir devirdir; bir 
ihtişamı, mimarî bütünlüğü içerisinde bir tarihi 
dile getirirdi. Bu bir memleketin tapu senedidir. 
Bir Hasip Paşa Yalısı, yine bir devrin mimarî 
bütünlüğü içerisinde bir değerdir. Bunlara sa
hip olan kişileri kendi hallerine bırakacak olur
sak bunları yıkacaklardır, yerine bir sürü gök
delenler yükselecektir ve ne Boğaz'da bir gö
rüntü, ne peyzaj, ne de o mut eşeni şairane güzel
lik kalacaktır. 

Bu bakımdan bu madde bu şekilde tedvin 
edilmiştir. Aslında yeni de değildir. Halen de bu 
bir mevzuata dayanmamakla beraber Anıtlar 
Yüksek Kurulu Kanununa göre de böyle yürü-

iilîiıektedir. Hattâ çoğu zaman mülkiyetteki olan 
serlere Devlet şu şekilde tamir edeceksin, ben 
-ana teknik eleman da veriyorum, proje de veri
yorum demektedir. Bu usulle tamir edilen bir

kaç konak da şu anda İstanbul'da mevcuttur. 
Maddenin Anayasa ile, mülkiyet hakkı ile iliş

kin durumları üzerinde pek Saym Komisyon Baş
kanımız Sayın Kayalar ve Sayın Tanyeri gerek
il izahatta bulundular. Ben üzerinde durmaya-
cağum. Maddenin aynen muhafazası görüşünde 
olduğumu arz ederim, Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste-

ven sayın üye!.,* Yok. 
Verilmiş önergeler var, sırasiyle işleme tabi 

*• utacağım. Birinci önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
238 sıra sayılı kanun tasarısında geçen (Mil-

'î Eğitim Bakanlığı) makamı yerine, tasarı kap
samındaki hizmetleri her yönü ile ötedenberi fii
len yürüten (Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü) makamının konması ve bu hususun ge
çici komisyonumuzca incelenmesi lüzumunu, T. 
C. Anayasasının 106 ncı, 4951 sayılı Kanunun 
1 ııci maddesi ile mezkûr genel müdürlüğün bu 
r?ü:ıkü bağlantı durumuna dayanarak arz ede
rim . 

Kontenjan Senatörü 
M. Cihat Alp an 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyon 
geri alıyor mu Sayın Başkan?... 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet geri al
madığını izahlarında belirttiler, efendim. 

Savın Alp an, buyurun. 
CİHAT ALP AN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
238 sayılı Kanun tasarısının hazırlığı çok za

man önce yapıldığı için, hizmeti yürüten Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün o za
manki bağlantı durumuna göre Millî Eğitim Ba
kanlığı olarak sorumlu siyasî makaın kanunda 
yer almıştır. Halbuki bugün, hep hatırlarız, Es
ki Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağ
lı olduğu Kültür Müsteşarlığı Kültür Bakanlı
ğının teşkilâtına esas olmak üzere Başbakanlığa 
alınmıştır ve bu yoldaki çalışmalar da ileri bir 
•safhaya gelmiştir. 

Anayasamızın 106 ncı maddesi : «Bakan
lıklar, kanunun koyduğu esaslara göre kuru-
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hır.» der. Bu kanunu da 4951 sayılı temel Ka
nun teşkil eder. Onun birinci maddesi : «Devlet 
daireleri, Başbakanın teklifiyle Cumhurbaşka
nının onamasıyle bakanlıklara ayrılır. Bunlara 
tayin edilecek bakanlardan ayrı olarak Devlet 
bakanları da tayin edilebilir.» 

Bu maddede açıkça görüldüğü üzere Devlet 
yapısının esas unsurlarını hizmet daireleri mey
dana getirir. O halde memleketimizde de bu işi 
yürüten, öteden beri köklü bir şekilde yürüten 
bir Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
vardır. Binaenaleyh, «Millî Eğitim Bakanlığı
na» diye geçen ifadeleri «Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğüne» çevirirsek bundan 
sonra bu konuda çıkacak birçok bürokrasiyi ve 
anlaşılmaz, içinden çıkılmaz durumların yara
tacağı davaları bertaraf etmek mümkün olacak
tır. 

Bu hususun Komisyonca da Hükümetle bir
likte incelenmesini çok faydalı mülahaza ediyo
rum. Takdirlerinize arz ederim. 

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

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür 
Müsteşarlığına bağlı bir genel müdürlüktür. 
Kültür Müsteşarlığı ise Millî Eğitim Bakanlı
ğından ayrılmış, bir kararname ile Başbakanlı
ğa bağlanmıştır. Bu durum muvacehesinde ka
nunun durumu Millet Meclisi komisyonlarında 
da mütalâa edildi ve şu şekil üzerinde duruldu; 
aslında görev Millî Eğitim Bakanlığının yahut 
da Kültür Müsteşarlığmındır. Bunun bir daire
si, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü-
lür. Bu hizmeti elbette oraya verecektir. 

Bu arada bir de Kültür bakanlığı kanun ta
sarısı yüce Meclise gelmektedir. Şimdi buradaki 
değişiklik, Kültür Müsteşarlığının Başbakanlı
ğa bağlanış şekli muvakkat duruma geçmekte
dir. Bu bakımdan kanunda Başbakanlık Kültür 
Müsteşarlığı Eski Eserler Genel Müdürlüğü di
ye herhangi bir madde tedvin edilmemiştir. Yal
nız bize verilen bilgide bu kararnamede (|ki 
kültür bakanlığı olduğumuz zamanda bir fıkra 
eklendi kararnameye) «Kültür Müsteşarlığı ile 
ilişkin kanunlar tüzükler ve yönetmelikler kül
tür Bakanlığına aittir» dendi ve bunun yine de 
o şekilde olacağını, kanunun bu şekilde çıkma

sının doğru olacağı mütalâasında bulundular 
ve biz de bu mütalâayı böylece kabul etmiştik. 

; Bu duruma göre önergeye katılamıyoruz efen-
j dim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyor
lar. Komisyon?.. 

I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş-

| kan, ben bu maddenin tamamen çıkarılması için 
bir önerge vermiştim. Bunun en aykırı olması 

j gerekir. 
BAŞKAN — Evet efendim, sizinkinden de 

aykırısı yok. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Önergem 

okunsun söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN —- Vereceğim. Bu önergeyi oylı-

yayım da söz vereceğimi efendim, artık oylama
sına geçtik. 

önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum; 

Sayın Başkanlığa 
238 sıra sayısında kayıtlı tasarının 6 ncı 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Takriri izah için buyurun Sa-
ym Özden. 

ERKEM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim; Hükümet 
kurulmuştur, fakat daha güven oyu almamıştır, 
Millet Meclisindeki faaliyet durdurulmuştur. 
Biz, burada eski bir hükümetin getirmiş olduğu 

I tasarıyı yine eski bir hükümetin vermiş ol
duğu salâhiyetlerle mücehhez kıymetli arkadaş
larımız muvacehesinde müzakere ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özden, bir hususu açıklı-
I yayım; yeni bakanın yetki tezkeresi elimizde

dir efendim; yeni Bakan bunu takabbül etmiş
tir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tasarıyı ta-
I kabbül etmiş midir? Tasarıyı takabbül etmiş ol-
I ması için güven oyu alması lâzımgelir. Bu nok-
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tadan benim kanıma göre (yani, tasarıyı çıkart
mamak için engellemek, çelme vurmak gibi bir 
fikrim yok ama) usulüne uygun bir mütalâada 
bulunalım ve böyle müzakere cereyan etsin. Ye
ni hükümet Millet Meclisinden güvenoyu alsın 
ve o hükümetin bu işle ilgili bakanı kimse gel
sin şuraya otursun, onun muvacehesinde bunu 
müzakere edelim. Bu usule aykırı olmaz zanne
derim. Bunu Sayın Başkanın nazarı dikkate al
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, güven oyu almamış 
dahi olsa Hükümet vazifeye başamıştır, hükü
met mevcuttur. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hükümet, 
icraî vazifelerini tabiî ifa edecek; ama bu bir 
teşriî vazifedir, ama bu teşriî vazifede mütalâa
sı nedir biz daha bilmiyoruz, onlar da bilmiyor
lar. Ne olacak, ne şekil alacak bu mütalâalar, 
sonradan anlaşılacak. Yarın Meclislerde prog
ramı okunacak, bu programında acaba ne diye
cekler bilmiyoruz. Ona göre Millet Meclisindeki 
üye arkadaş1 arım oy verecekler. Bu nokta bi
raz sakat gibi geliyor bana. Mütalâasını rica 
ederim. Sayın Başkan bunları çok iyi bilir. 

Bir noktaya daha ilişmek isterim; arkadaş
lar bir Anayasa ve Adalet Komisyonu var. Bu
radaki sizin Komisyonunuz kompetan arkadaş
lardan teşekkül etmiş ve Anayasaya aykırı ka
nunların bu Meclisten çıkmaması için, özgürlük
lerin daimî elde tutulması için Anayasanın hâ
kim rol oynayabilmesi için kendisinden geıekli 
mütalâaların alınması esası da kabul edilmiştir 
ve uzun yıllar bu Komisyonda vazife görmüş 
arkadaşlarınız sıfatı ile ifade edeyim ki, bura
dan çıkan mütalâalar daimî şekilde diğer komis
yonlarca nazarı dikkate alınmıştır. Elbette alın
ması lâzım gelirki, hepsi ayrı ayrı kendi branş
larında vazife görmüşlerdir karınca kaderince; 
ama şimdi kıymetli komisyonumuz, (ki o zaman 
ben Adalet Komisyonunda yoktum) Adalet Ko
misyonunun vermiş olduğu mütalâayı hiç naza
rı dikkate almamış. Madem nazarı dikkate al
mayacaktınız, niçin Anayasa ve Adalet Komis
yonundan mütalâa istiyorsunuz? Demek ki, siz 
de şüphelenmişsiniz. Şüphelenmişsiniz, sormuş
sunuz, ondan sonra o şüpheleri takviye eden, 
evet Anayasaya uygun değildir diye mütalâa al
mışsınız. Ama, sonunda aksi karara varmışsınız. 
Üzülerek ifade edeyim ki, bu yollar da uygun 
yollar değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, işi uzatmayalım. Bir 
tarafta kamu hakları var, bir tarafta ferdin 
hakları var. Ferdin hakları ile kamu haklarını 
Anayasamız ahenkli bir şekilde mütalâa etmiştir. 
Bir tarafı ezdirip bir tarafı yukarı çıkartmak, 
birini yerin dibine indirmek gibi bir mütalâanın 
içine girmiş değildir. 

11 nci maddenin ikinci fıkrası ne diyor?.. 
«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne doku
namaz.» Tabiî dokunulamaz. Şimdi tasarıdaki 
maddeyi nazarı dikkate alalım, madde ne di
yor? «Şahısların mülkiyetinde bulunan..» Yani 
tapuda, benim malımdır diye kayıtlı bulunan 
«..taşınmaz eski eserlerin,»... Zaten tapuda da 
eski eserdir diye yazılmaz ya, neyse. Şimdi bu 
kanunun diğer maddelerinde yazılacak, tescil 
edilecek ve ilân edilecek. O da ayrı bir dâva, 
madde geldiği zaman onu da izah edeceğim. 
«..tarihî ve tabiî .anıtların kullanma şekli,».. 
Hadi kullanma şekli üzerinde de duracak deği-
Mrn.İşte o Yüksek Kuruldan mütalâa alındık
tan sonra Millî Eğitimin izni olmadıkça şekli 
değiştirilmeyecek. Buraya kadar hadi bir de
receye kadar Anayasa uygun diyelim, bunun 
da sakıncası var ya, şekli, ne şekilde değiştiri
lecek, nasıl olacak? Bir hamam varmış, hama
mı değiştirebilir mi; çatı çökmüş, eskisi gibi mi 
yapacak, yoksa beton mu yapacak? O da ayrı 
bir dâva ya... 

Fakat bundan sonraki fıkra korkunç, kor
kunç arkadaşlar. «...Bu durum eski eserin ka
mulaştırılması yolunda mal sahibine herhangi 
bir hak kazandırmaz...» 

Şimdi bir kesin hüküm getirdiniz mi, o ke
sin hüküm kılıç gibidir, herkesi keser. Hani 
sayın arkadaşım Kayalar ve Sayın Tanyeri di
yor ya, canım bunu böyle getirdik; ama bu na
sıl olsa Devlettir, nihayet Devlet tabiî böyle 
bir kesin hükmü ifa etmeyecek, tabiî onun pa
hasını verecek, onu kamulaştıraeak bilmem 
ne... 

Bunların hepsi lâftan ibaret kalır arkadaş
lar. Kimse bu yola gitmez; kanun gayet sa
rihtir, kimse o yollara gitmez. Ne yapacaksı
nız? Müracaat edeceksiniz, yahu mademki siz 
bana izin vermiyorsunuz, Devletsiniz, alın şu 
malı kurtulayım, verin paramı. Hayır bunu 
diyemeyeceksiniz. E., böyle kanun olur mu ca
nım? Böyle hak adalet olur mu? Kamulaştırma 
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hukuku var. Devlet istediği zaman, istediği şe
kilde parasının yarısını verir, bilmem ne yapar. 
Anayasa bunların hepsini yazmış. Bir kısmını 
verir bir kısmını vermez; ama ne yapar? Fer
din hakkını ayak altına almaz. Ferdin hakkı 
daima üstedir. Kamunun hakkı var. Evet, tari
hî eserdir, bunu muhafaza edeceğiz. Doğru. Bu 
yollardan gideceğiz. Amenna. Ama, hayır ebe
diyen senin bu malını biz istimlâk edemeyiz ve 
senin de istimlâk et diye söylemeye, itiraz et
meye hakkın yoktur. Bu gayet keskin bir hü
kümdür. Bu hükmü kahul ederseniz kıymetli 
arkadaşlarım, hürriyet bakımından, vatandaşla
rın hak ve hukuku bakımından elbetteki bâzı 
zayii er hâsıl olacaktır. 

Şimdi neden siz Patrona Halil Hamamını 
misal olarak söylüyor duruyorsunuz, Allah aş
kına! İstanbul'da onun gibi çok hamamlar var.. 

BAŞKAN — Sayın Özden, takririnizi izah 
ediyorsunuz; başkalarına cevap verme hakkını 
haiz değilsiniz efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Aman Sa
yın Başkanım, rica ederim, cevap vermiyorum. 

Şimdi ben başka misaller getireceğim, Pat
rona Halil Hamamı misalini arkadaşlarım ver
di. Amenna, kabul ve buraya da yazmışlar, 
Patrona Halil Hamamı raporda da var. Bu 
maddenin metinden çıkarılması için teklifte bu
lunuyorum ve bâzı misalleri de söylemek lâ
zım. Hani nerede Bebek'teki o Kırmızı Yalı, ar
kadaşlar? Ne oldu? Yok. Yol geçirdiniz mah
vettiniz. Şehzadebaşındaki ibrahim Paşa Hama
mı ne oldu? Bunların binlerce misali var; ama 
şimdi Kırmızı Yalı ortada dururken, Kırmızı 
Yalının bir tarafı aksadı mı ve siz bunun şek
lini değiştiremezsiniz dediniz mi? Kamulaştır. 
Hayır kamulaştırmam. E., ne yapacaksınız ar
kadaşlar? Büyle kalacak. Mümkün değil. 

Devlet yardım edecek diyor. Ben Devletin 
bu işlerde yardım ettiğini hiç görmedim. Misal
ler verirlerse pek memnun kalacağım. Hakikaten 
İstanbul'da birçok hadiseler olmuştur ve Dev
let elini uzatmamıştır. Bakın Vakıflar elini 
uzatmıştır, hâlâ da uzatmaktadır; ama Millî 
Eğitim Bakanlığının bu eski eserleri muhafaza 
bakımından bir adım dahi atmadığını iddia ede
bilirim bu kürsüden. İşte Sultan Ahmet Cami
sinin etrafı arkadaşlar. Lütfen İstanbul'a geldi
ğiniz zaman geziniz. Bütün İstanbul'a gelen tu

ristlerin hepsi oraya gelir, .gezerler. Neler ne
ler var, neler, anlatmaya dil varmaz. Halbuki 
tâ eski senelerden beri Sultan Ahmet Sitesi et-
raf~i erbaası tamamen temizlenecek, o külliye 
bütün ihtişamı ile ortaya çıkacak idi. Ne oldu? 
Yok. Şimdi orada ufacıcık mezarlar ve evler 
var. Ne yapacaksınız bunları? Hem istimlâk et
meyeceksiniz, hem öyle muhafaza edeceksiniz 
ve evin sahibine de şeklini değiştireceksin diye 
müsaade etmeyeceksiniz. Müracaat ettiği zaman 
da, istimlâk ettirmek için müracaata hakkın 
yoktur diyeceksin. Böyle kanun olur mu? 

Kıymetli arkadaşlarım, ben müzakereler sı
rasında Sayın Başkana birkaç defa ricakâr ol
dum, yani maddenin bu mütalâalar çerçevesi 
içinde bir kere daha Komisyona alınarak Ana
yasa bakımından, hak ve hukuk bakımından ve 
diğer mevzuat bakımından şöyle bir eleştirme
ye tabi tutulmasını istedim. Tutulsa ne olacak? 
Alelacele çıkarılacak kanundan bir şey çıkmaz; 
sızıntılar hepimizi müteessir edecektir, hâlâ da 
etmektedir. Halkın hukuku ile kamunun huku
kunu ahenkli bir şekilde temin edici, istimlâke 
yol açıcı bir madde getirilmiş olsa, elbetteki ga
yet iyi olurdu. Sayın hukukçularımızdan Şeref 
Kayalar bu Komisyonun başında, bunları çok 
iyi bilir, çok iyi takdir eder. Belki başından da 
geçmiştir. Bursa gibi vilâyette neler olmamış
tır? Ama, her nedense biz getirdik, biz yapaca
ğız diye böyle bir fikre saplanmışlardır. Her
halde ben zuhûl ediyorum, belki bundan da vaz
geçebilirler. 

Komisyondan istirham ederim, hattâ benim 
takririm oya konmasın, kendileri lütfetsinler 
alsınlar biı kere daha mütalâa etsinler. Israr 
ederlerse ona bir şey diyeceğim yok; ama es
babı mucibe ile ısrar fikirlerini de lütfetsinler. 

Saygılarımı sunar, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Şeref Kayalar. 

Buyuran efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEPıEF 
KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın Özden arkadaşım Cumhuriyet Senato
sunun İstanibul Üyesi olması dolayısıyle, elbette
ki asgarî hepimiz kadar İstanbul'u sevdiği için, 
bâzı beyanlarda bulunmamış olsa idi, yüksek 
huzurunuzu işgal etmeyecek idim. 
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Şimdi, İstanbul'da hani Kırmızı Saray, hani 
Pembe Köşk? Yola gitti dediler. İşte onlar da 
İstanbul'u güzelleştirmek için gitti. Onlar birer 
dağınıklıktan ibaret idi. Sayın Özden arkada
şım müsterih olsunlar, bu kanunu Hükümet bu 
dağınıklıkları bertaraf etmek ve İstanbul'u çok 
seven Özden arkadaşıma da.ha güzel bir halde 
muhafaza etmek için getirmiştir. Müsterih ol
sunlar. 

•Şimdi gerekçede hamam var, hamamdan bah
seder. Maddenin kaldırılmasını lütfedip takrir
le arzu etmektedirler, hamamın kaldırılmağını 
değil. Şimdi madde kalınca elbette hamam da 
aynı şekilde kalacak. Yalnız burada mühim bir 
Anayasa meselesinden bahsettiler. Hükümet yok, 
Millet Meclisinde faaliyet durmuş. 

Sayın özden arkadaşım herhalde yine İstan
bul sevgisi dolayısıyle bu kanunun kendi arzu
su istikametinde çıkmasını arzu ediyorlar. Bu 
kanunun kendi arzusuna uygun olarak getirmek 
istediği yenilikleri ve kendi arzusunu tatmin 
edeceğini mütalâa etmemiş olacaklar ki. o iti
barla bu mütalâalarda bulunurlar. 

Sayın Özden arkadaşım, Hükümete devamlı
lık unsuru tabiîdir. Şimdi tasavvur buyurun Hü
kümet istifa eder veya herhangi bir sebeple çe
kilirse... 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, bir yeni münaka

şaya girmeyelim ve mevzu içerisinde kalalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAYI ŞEREF 
KAYALAR (Devamla) — Peki efendim.'Yalnız 
Hükümet vardır ve bu beyanda da şunun için 
bulunuyorum. Yanımda bulunan Hükümet tem
silcisi arkadaşım hassasiyet gösterdiler, biz bu
rada boşuboşuna mı bulunuyoruz dediler. Tam 
yetkilidirler, müsterih olsunlar. Sayın Başkanın 
ikazı üzerine bunu burada kesiyorum. 

Şimdi Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
mütalâa almışız. Elbette Komisyon arzu ettiği 
takdirde mütalâa alır; ama Sayın özden arka
daşımın beyan buyurduğu gibi, mademki müta
lâa aldın, mutlaka o mütalâa ile takayyüd ede
ceksin gibi ne bir Parlâmento teamülü, ne de 
tüzükte bir hüküm mevcut değildir. Mütalâa al
dık, Sayın Tanyeri arkadaşım ne kadar güzel 
yazmış raporda ve Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun değerli mütalâasını da işlemek suretiyle 
ne kadar güzel yazmış ve burada ne kadar gü
zel izah ettiler. Hem, Anayasa ve Adalet Ko-
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j misyonunun o değerli mütalâası bizim tereddüt-
ierimizi izale edecek mahiyette karşı mütalâa 
vermesine de imkân vermiştir. 

Binaenaleyh, her iki mütalâayı birleştirmek 
suretiyle, bu kanunun şahsî mülkiyet hakkı
nı zedeleyecek hiçbir tarafı olmadığını, o mü
talâadan istiane etmek suretiyle, karşı mütalâ
ayı istemek suretiyle getirmiş bulunduk. O 
itibarla şunu arza mecburum: Herhangi bir ko
misyonun diğer komisyondan mütalâa istemiş 
olması, hatta bu bir Anayasa Komisyonu dahi 
olsa, o mütalâaya uygun hareket etmek, mut
laka ona takayyüd etmek gibi ne bir tüzük hük
mü, ne de bir teamül mevcut değildir. 

Binaenaleyh, maddanin aynen kabulünü, 
takririn reddini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim?.. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —- Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı madde Anayasaya aykırı bulunmak

tadır. Maddeye açıklık getirmek için, Komis
yona iade edilmesini ve müzakerelerin ışığı al
tında yeni bir metin getirilmesine imkân ve
rilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
ınej^enler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Her kimin mülkiyetinde veya 
idaresinde olursa olsun, eski eserlerin, tarihî 
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ve tabiî anıtların korunmasını sağlamak için I 
gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak ve bun- J 
larm her türlü kontrolünü yapmak Millî Eğitim 
Bakanlığına aittir. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve kon-
trolunda bulunan eski eserlerin, tabiî ve tari
hî anıtlarm korunmasında, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte hareket edilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde 
bulunan vakıf eski eserlerin kullanılması ve 
onarımı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun kararı alındıktan sonra 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz -isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde j 
kabul edilmiştir. 

II - Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
Anıtların tespit, tescil korunma ve onarım işle
ri ve mülkiyeti: 

Madde 8. — Taşınmaz eski eserler Millî 
Eğitim Bakanlığının, turizm alanında uzman 
kişilerin de içinde bulunduğu uzman tespit ku
rulları tarafından ayrılır ve tasnif ve gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ta
rafından onandıktan sonra tapu kütüğündeki 
hey anlar hanesine (eski eserdir) kaydı yazıla
rak tescil ve ilân olunur. Bu ayırma ve tasnif 
sırasında resmî daire ve kurumlara tahsis edil
miş taşınmaz eski eserler varsa, daire ve ku
rumun da görüşü alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
şaym üye ?.. 

Sayın Özden.. 
EKEEM ÖZDEN (İstanul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bâzı kanunlar ve maddeler vardır ki, bile 

bile kabul edilir ve tatbik görmez. Bunlardan 
bir tanesi işte şimdi 8 nci maddede yer almış 
bulunuyor. 

8 nci maddede ne diyor; «Taşınmaz eski 
eserler...» Alelıtlak taşınmaz Türkiye'de ne ka
dar eski eser varsa, «...Millî Eğitim Bakanlığı
nın, turizm alanında uzman kişilerin de içinde 
bulunduğu uzman tespit kurulları tarafından 
layrılır ve tasnif ve gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onan
dıktan sonra tapu kütüğündeki beyanlar hane
sine (eski eserdir) kaydı yazılarak tescil ve ilân 
olunur. Bu ayırma ve tasnif sırasında resmî 

I daire ve kurumlara tahsis edilmiş taşınmaz es-
j ki eserler varsa, daire ve kurumun da görüşü 

alınır.» 
Yüz senede bitmez bu arkadaşlar. Bu yüz 

senede . bitmez ve hiçbir mâna ifade etmiyor. 
Bu madde sökmeyen bir maddedir, tatbik ye
ri de yoktur ve Medenî Kanuna da aykırıdır. 
Çünkü, Medeni Kanuna göre, maliki adına ka
yıtlı tapu sicili üzerinde herhangi bir tasar
ruf yapmak, ancak o adamın kendi arzusu ile 
veya mahkeme ilâmı ile mümkündür. Mahke
me ilâmı olmadan bir adamın mülkü üzerine 
bir kayıt düşüremezsiniz; bu hakka malik de
ğilsiniz. Bu bakımdan bir kere hem Anayasa
ya, hem de Kanunu Medenî hükümlerine mu-

j gayir ve işlemez bir madde halindedir. 

Sonra nasıl ilân edeceksiniz, hangi vasıta
larla ilân edeceksiniz? Benim mülküme geldi
niz, tetkik ettiniz, benim gıyabımda; ben Kas
tamonu'da oturuyorum, siz Erzincan'daki mül
kümü tespit ettiniz ve Erzincan'da ilân ettiniz. 
Benim hiç alâkam yok; adam banka vasıtasiyle 
bana kirasını gönderiyor. Benim nereden ha
berim olacak? Bana hiç olmazsa tebligat ya
pınız. Tescil ve ilân ne demektir beyler? Tes
cil ve ilân, gıyapta bir muamele Türkiye'de. 
Ama bana tebliğ ederseniz, malikine tebliğ 
ederseniz; onun hiç olmazsa idarî bir dâva aç
ma hakkı olur. E, tebligat da yapmıyorsunuz, 
süre de malûm değil. Ne olduğu meçhul. 

Çok güzel bir madde, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen Sayın Üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul e lenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 8 nci maddeye göre tescil edilen 
taşınmaz eski eserlerin koruma sahalarının ta
yini ve bu sahalar içinde inşaat ve tesisat ya
pılıp yapılamayacağı konusunda karar alma 
yetkisi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kuruluna aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — ' 
maddede diyor ki, «8 nci maddeye göre tescil 
edilen taşınmaz eski eserlerin korunması...» için 
şu muamele yapılır, diyor. Bilfarz bununla ilgi-

I si olmayan bir yerde bir kazı yapılıyor, bu-
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nun üzerinde de lütfetsinler, açıklık getirilmesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Önder. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, teferruatı 
ile bir açıklık gelecek ileriki maddelerde. 

BAŞKAN — Diğer maddelerde açıklık var. 
Peki efendim. 

Madde üzerimde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Hazineye, özel idarelere, köy
lere, kurumlara, belediyelere, İktisadî Devlet 
Teşekküllerine, özel kanunlarla kurulmuş te
şekküllere aidolup, Millî Eğitim Bakanlığınca 
korunmaları lüzumu tespit ve ilân olunan her 
çeşit eski eser, tarihî ve tabiî anıtlar ile bun
lara ait korunma sınırları dahilindeki emlâk ve 
arazi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun mütalâasına istinaden Millî Eği
tim Bakanlığının izni olmadıkça tüzel ve özel 
kişilere satılamaz. Bu gibi sahalarda yeniden 
imar ve ihya hakkı tanınmaz ve tapu verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Taşınmaz eski eserlerin, ta
rihî ve tabiî anıtların, kamu hizmetlerinde kul
lanılmak üzere Devlet dairelerine, belediyelere, 
resmî kurum ve kuruluşlara, genel menfaatle
re yararlı millî derneklere intifa haklarının bı
rakılması veya kiraya verilmesi; bunlardan esa-
ısen vakıflara aidolanveya 10 . 9 . 1957 günlü 
ve 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdür
lüğüne devredilmiş bulunanları hakkında adı 
geçen Genel Müdürlüğün, diğerlerinde ise Mil
lî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Kamu tüzel kişilerinin mülki
yetinde veya daimî intifamda bulunan taşın
maz eski eserlerden kaleler, şehir harabeleri ve 
her türlü tarihî harabelerle bunlara ait teferru
at, tarihî ve tabiî anıtlar ve bunların toplu 
olarak bulunduğu alanlardan Hazine adına ka
yıtlı bulunmayanları, karşılığında bedel öden

meksizin Hazine adına tescil ve Millî Eğitim 
Bakanlığının idaresine devredilirler. Şu ka
dar ki vakıf eserler ile belediyelere aidolanlar 
bu hükme tabi değildirler. 

Kale \ e surları, şehir harebeleri, taşınmaz 
eski harabeler ve bu mahiyette diğer tarihî ta
biî anıtlardan kısmen veya tamamen tüzel ve 
özel kişilere intikal etmiş veya imar ve ihya 
hakkı yoluyle kişilerin uhdesine geçmiş olan
lar, değer bedellerini üzerinden kamulaştırıl
ma veya değiştirme yoluyle Devlete intikal et
tirilirler. Bu kamulaştırma ve değiştirmelerde 
o arazinin üstünde veya altında bulunan ve bu
lunacak olan eski eserlerin eski eser değerleri 
hesaba katılmaz. 

Bunlardan kaynağı vakıf olan ve çeşitli se
beplerle kısmen veya tamamen tüzel ve özel ki
şilerin eline geçmiş bulunan taşınmaz eski eser
lerle tarihî ve tabiî anıtların kamulaştırılmala
rı, ilgisi dolayısıyle Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce yapılır. Belediye sınırları dâhilinde bu
lunan eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların 
İmar Kanunu gereğince tespit edilecek koruma 
sınırları dahilindeki taşınmaz malların, değer 
bedelleri üzerinden belediyeler tarafından ka
mulaştırılmalarda bu sahalar çevresindeki eski 
eserlerin meydana çıkarılmasından doğacak de
ğer farkları hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
rın üye?.. Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım ; 

Özür dilerim, maalesef oturduğum yerde du
ramıyorum. Çünkü, bunun içinde o kadar hatalı, 
o kadar kanuna ve hadiselere aykırı meseleler 
var ki, hiç tatbikatla ilgili olmayan arkadaşları
mızın bu işleri kaleme aldıkları anlaşılıyor. 

Şimdi size bir misalden geleyim; İstanbul 
surları vardır, Defterdar'dan başlar Yedikule' 
de nihayet bulur; başka eski iç surları arz etmi
yorum, dış surları belirtiyorum. Bu dış surların 
kenarında da eskiden Bizanslılar tarafından su 
doldurulan hendekler vardı, bununla kaleye 
kimsenin yaklaşmaması temin edilirdi. Bunlar 
da halen bostan halinde bulunmaktadır ve bun
lar kısmen belediyelere ve kısmen de şahıslara 
geçmiştir. Belediyelere ve şahıslara nasıl geç
miş ? Bilmem. Çünkü, Fatih Sultan Mehmet Haz-

| retleri burasını aldığı zaman bu surlar var idi 
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ve Devletin malı idi. Sur Devletin malı. Surun 
teferruatı? 0 da Devletin malı Bu itibarla bu 
surların dibinde, surların teferruatından olan 
(hendekler hiç şüphesiz Devletin malıdır, beledi
yenin ve şahısların malı olmamak lâzım gelir. 

Şimdi duyuluyor ki, vaktiyle su ile doldurul
muş olan bu yerler, bilâhare bostan haline if
rağ edilmiş yahut ev, mesken yapılmış yahut 
imalâthane yapılmış olan bu yerler sportif te
sislere tahsis edilecekmiş. Bu kanuna göre, ben 
Komisyondan soruyorum; İstanbul surlarının 
dibindeki bu hendeklerde, sportif tesislerin ku
rulma imkânı bu kanunla verilebilecek midir? 
Bunu rica ediyorum; bu bir. 

İkincisi, «...Şu kadar ki, vakıf eserler ile be
lediyelere aidolanlar bu hükme tabi değil dir-
lar...»; 

Vakıflara hiçbir itirazım yok, arkadaşlarım. 
Gayet ciddî bir şekilde hem eserleri onarıyor ve 
hem de onlara sahip çıkıyor, envanteri de her 
daireden fazladır.. Bunu bir bütçe münasebetiy
le bir iki defa tetkik etmiş arkadaşınız sıfatıyle 
ifade etmeyi bir vecibe, telâkki ederim; ama be
lediyeler böyle değildir. İstanbul'da belediye
lerin malı var mı, yok mu İstanbul Belediyesi 
pek iyi bilmez. A, burası benim malım mı diye 
el atar, bazen de bakarsınız kendi malı çıkmaz. 

Şimdi, «(belediyeler» tabiri burada yanlıştır. 
«...vakıf eserler ile belediyelere aidolanlar bu 
hükme tabi değildirler...» deniyor; 

Hayır, belediyeler de bu hükme tâbi olmalı. 
Yalnız İstanbul için söylemiyorum, başka şehir
ler için de arz ediyorum; çünkü belediyeler, ka
nunları esaslı bir şekilde tatbik etmiyorlar, be
lediye reisleri siyasî tazyik altında bulunuyor
lar. Bu tazyiklerin altında bulunan belediyelere 
'bâzı meseleler intikal ediyor ve kamu hukuku 
bundan mutazarrır oluyor. Bu bakımdan bele
diyeleri istisna etmek yerinde değildir. Beledi
yeler bundan istisna edilmesin, onlar da tâbi ol
sun. İstisna edilecek yalnız Vakıflar İdaresi kal
sın, diğerlerinin hepsi bu hükmün içine girsin. 

Bu bakımdan Komisyondan bir mütalâa ri
ca ediyorum. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN —• Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Efendim, Sayın Özden 
arkadaşımın itirazı yalnız bu kanuna değil, bi-

j zatihi bütün kanunlara tevcih edilebilir. «Efen
dim, bu kanun var ya tatbik edilmez» diyorlar. 
Bu bir itiraz değil, kanun tatbik edilir ve onun 
da murakıbı vardır. Kanunu tatbik edecek olan 
icradır ve icranın murakıbı da Parlâmentodur, 
yasamadır. O itibarla, Sayın özden arkadaşımı
zın «Bu kanun nasıl olsa tatbik edilmez» tarzın
daki düşüncesine iştirak edemem. 

«Bu kanun tatbikatla alâkası olmayan kişi
ler tarafından hazırlanmış bir kanundur.» müta
lâasına asla iştirak etmek mümkün değildir. 
Çünkü bu kanunun hazırlanmasında faaliyet 
gösteren değerli arkadaşlarım dokuz yıl çalış
mak suretiyle bu kanunu hazırlamışlardır; hep
si yüksek tahsilli; Avrupa görmüş çok değerli 
ve tatbikatla ilgili arkadaşlardır. 

Şimdi, surların dibinde sportif tesis yapıla
cakmış söküne gelelim. Buna kim karışır? Buna 
Anıtlar Yüksek Kurulu karışır. Eğer, böyle bir 
hadise, vâki ise, murakabe vazifesini ifa etmekte 
bulunan sayın özden arkadaşım Millî Eğitim 

i Bakanlığını ve dolayısıyle Anıtlar Yüksek Ku
rulunu uyarırlar ve bunun neticesinde de spor
tif tesisin yapılmasına bu kanun gereğince izin 
verilir veya verilmez. 

Şimdi kanundaki «vakıf yönünden» tâbiri
ne uygun mütalâada bulunuyorlar; fakat şe
hir imarı için lâzım gelen, şehir imarlarının te
kevvün etmesi için belediyeleri istisnaî olarak 
kabul eden bu kanun hükmüne muarazada bu
lunuyorlar. Çünkü, belediye reisi siyasî, bele
diye meclisi siyasidir, siyasete göre karar verir, 
deniyor. Bu belediyeler koskoca bir hükmî şah-
sivettir ve Anayasada yerini bulmuştur. O iti
barla, belediyeler bu kanuna aykırı olarak si
yasî hareket ettiği takdirde, yine Sayın özden 
arkadaşımla beraber, hep birlikte murakabe va
zifemizi görür, bunu önlemiş oluruz. O itibarla 
kanun maddesinin aynen kabulünü istirham 
ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında, «Kale ve 
surları..» deniyor. Bu «kale ve surları», hendek
leri ile beraber, bütün teferruatı ile mi düşünü
yor Komisyon? Lütfen bunu bir açıklığa kavuş-

I turmasını rica ediyorum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, bu hususu Hü
kümetten soralım efendim, nasıl düşünüyor? 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Önder. 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, kale ve 
surlar şüphesiz müştemilâtı ile bir bütün teşkil 
ederler. Hattâ bâzı kaleler vardır ki, içice üç 
kaleden, bir de ahmedet denen tanı ortadaki 
merkez kuleden ibarettir. Bu bakımdan burada-
«kale ve surları» tâbiri bir terimdir ve tamamen 
müştemilâtını içine alır, dolayısıyle hendekler 
de girer. Hendekler üzerinde belediyenin dahi 
bir başka görüş ve tasarrufu olacak olursa, kar
şısında yine Yüksek Kurulu bulacaktır, mesa
fesini tayin edecektir. Orada bir sportif tesis 
yapılır mı. yapılmaz mı hükmünü, belediyelere 
de aidolsa, Yüksek Kurul ve Millî Eğitim Ba
kanlığı verecektir. Bu bakımdan saym Özden'in 
endişeleri ortadan kalkacaktır. 

BAŞKAN —• Tamam efendim, başka söz is
teyen sayın üye! Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Mülkiyeti Hazineye ait bulu
nan veya vakıf olan eski eserlerden kullanılma
sı kamu tüzel kişilerine veya derneklere bırakı
lanların bakım, onarım ve restorasyon işleri için 
yapılacak harcamalara, bu eserleri kullananlar
da katılırlar. Bu harcamalara ait esaslar, vakıf 
eserler hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce, diğerlerinde ise Millî Eğitim Bakanlığınca 
tespit olunur. 

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

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

BAŞKAN .— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

Madde 14. — Taşınmaz eski eserler mahiyet
lerine tesir edecek şekil ve surette ifraz edile
mezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
ym üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

Madde 15. — Taşınmaz eski eserlerin bu ka
nunun yayımından önceki mâlik ve zilyedleri bu 
eserlerin bakım ve onarımların bu kanuna Mil
lî Eğitim Bakanlığının bakım ve onarım husu
sunda vereceği emir ve talimata uygun olarak 
yerine getirdikleri sürece bu kanunun eski eser 
zilyed ve mâlikleri için tanıdığı muafiyet ve 
haklardan faydalanırlar. Bu eserler üzerindeki 
mülkiyet ve zilyedlik haklarının tabiî icabı ola
rak ve bu kanun hükümlerine avkırı bulunma
yan bütün yetkilerini kullanabilirler. Bakım ve 
onarımlarını ilgilendiren sorumluluklarını yeri
ne getirmekte aczi sabit olan mâliklerle zilyed-
lerin mülkleri (vakıf eserler hariç) usulüne gö
re kamulaştırılırlar. Millî Eğitim Bakanlığı, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Özel İdareler ve Belediyeler lüzum 
•gördüğü ahvalde bu gibi taşınmaz eski eserler
le tarihî ve tabiî 'anıtların koruma, bakını ve 
onarımlarına kendi teknik eleman ve ödeneği 
ile yardımda bulunabilir. 

Yapılacak bu yardımın hangi şartlarda faiz
siz veva az faizli uzun veya kısa vadeli borç 
şeklinde olacağı Bakanlar K uranı kararı ile tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isfeven sa
vın üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
K^.bul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

Madde 13. — Eski eser olmakla beraber, Ka
rayolları, Devlet Demiryolları veya Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olan 
ve kullanılmasında mahzur bulunmayan köprü, 
menfez, viyadük, sarnıç, su yolu, kanal, çeşme, 
tünel ve benzerlerinin bakım ve onarımı adı ge
çen genel müdürlüklere e yapılır. 

•BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

Madde 17. — Tüzel ve özel kişilere ait bir ya
pıda eski eser bulunduğu tespit ve bunun kal-
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dırılması Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunca uygun görülürse, gereken 
emniyet tedbirleri alınmak ve Millî Eğitim Ba
kanlığınca teşkil olunacak komisyonlarca tak
dir edilecek bir tazminat verilmek suretiyle bu 
eski eser, Millî Eğitim Bakanlığınca istenilen ye
re nakledebilir. Bu tazminatın besaibında eski 
eserin değeri dikkate alınmaz. Ancak yerlerin
den kaldırılmaları caiz olmayanları, sahipleri 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine 
gösterilecek şekilde korumaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

Madde 18. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî 
ve tabii anıtların bulundukları yeri işgal edenler 
veya bu eserlerin mâlikleri, Millî Eğitim Ba
kanlığınca bu işle görevlendirilmiş uzmanlarına 
gerektiği zaman eserin kontrolü, incelenmesi, 
harita, plân ve rölövesinin yapılması, fotoğraf
larının kalıplarının çıkarılması için izin verme
ye ve kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

7 nci maddede yazılı kontrol yetkisiyle, bu 
maddede gösterilen iş ve görevleri yapma şekli 
ve şartları, konut dokunulmazlığı ve aile mah
remiyeti ile bağdaştırılabilecek esaslar dahilin
de hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

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

Eski eserlerin ve anıtların bakım, onarım ve 
restorasyon işlerinde kullanılmak şartı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı veya Vakıflar G-enel Müdür
lüğünce. hariçten getirilmesi gereken her türlü 
m akma, teknik malzemie, alât ve edevat bilcüm
le gümrük resim ve harçlarından muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.. Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde, kabul 
edilmiştir.. 

III - Taşınır eski eserler : 
Madde 20. — 4 ncü maddeye göre Millî Eği

tim Bakanlığı Müzeler örgütünün emrine verilen 
taşınır eski eserler, usulüne uygun olarak tas
nif, tescil olunarak müzelere kaldırılırlar. Eski 
eser olmadıkları için tasnif ve tescil dışı kalan
lar sahiplerine veya zilyedlerine iade olunurlar. 
Sahip ve zilyedleri tarafından alınmayanlar, 
Devletçe usulüne uygun olarak satılabilirler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Madde kaibul 
edilmiştir.. 

Madde. 21. — Her türlü müzelerin kurulması, 
yaşatılması ve geliştirilmesi Millî Eğitim Bakan
lığının görevidir. 

Bakanlıklar, kamu ve-tüzelkişiler ile kamu
ya yarar dernekler, bu husustaki statüler gere
ğince izin almak ve kontrolları Millî Eğitim Ba
kanlığına ait bulunmak şartıyle kendi hizmet 
konularının veya amaçlarının gerçekleştirilme
sini ilgilendiren işlerde, taşınır ve taşınmaz her 
çeşit eski eserlerden ve etnografik eşyadan mü
rekkep koleksiyonlar meydana getirebilirler, 
müzeler kurabilirler. 

özel kişiler, yönetmeliğine göre her türlü 
eşyadan müteşekkil koleksiyonlar meydana geti
rebilirler. Ancak bunlar bu kanun kapsamına 
giren eski eserlerden müteşekkil koleksiyoncu
luk faaliyetlerini en geç altı ay içinde. Millî Eği
tim Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. Millî 
Eğitim Bakanlığı bunları usulüne uygun olarak 
tescil eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir.. 

Madde 22. — Yurt içindeki eski eserlerle mü
ze ve özıel ve resmî koleksiyonlarda bulunan 
eserler, değiştirme suretiyle dahi olsa hiçbir su
rette yurt dışına çıkarılamaz. 

Ancak Türkiye'deki kordiplomatik mensup
ları, Türkiye'ye girişlerinden deklare etmek su
retiyle beraberlerinde getirdikleri yabancı men
şeli eski eserleri, çıkışlarında da beraberlerinde 
götürebilirler. Bu eserlerin giriş ve çıkışlarında 
yapılacak muameleler, istenecek belgeler ve il
gili diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak özel bir yönetmelikte belirtilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ealbul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
•edilmiştir.. 

Madde 23. — Yurt dışından eski eser ithali 
serbesttir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmitir.. 

Madde 24. — öğretim, eğitim ve turizmin ge
liştirilmesi amacıyle taşınır eski eserlerin kop
yalarını yapmak Millî Eğitim Bakanlığının iz
nine bağlıdır. Bu işin yürütülmesi ile ilgili esas
lar, alınacak ücret miktarları bir yönetmelikle 
tespit olunur ve alınacak ücretler müzeler dö
ner sermayesine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaîbul edenler.. Etmeyenler.. Madde kaibul 
edilmiştir.. 

IV - Eski eser ticareti : 
Madde 25. — Eski eser ticaretinin konusu 20 

nci madde gereğince tasnif ve tescil dışı bırakı
lan taşınır eski eserlerle, 2 nci maddenin 2 nci 
fıkrası dışında kalan etnografik eserlerdir. Bu
nun dışında müzelik hiçbir eser Millî Eğitim 
Bakanlığının izni olmadan ticaret metaı olarak, 
alınıp satılamaz, yerli ve yabancılar tarafından 
yurt dışına çıkarılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Madde kaibul 
edilmitir.. 

Madde 26. — Eski eser ticareti Millî Eğitim 
Bakanlığının izni ile yapılır. Eski eser ticareti 
yapmak isteyenlerin Millî Eğitim Bakanlığından 
ibir ruhsatname almaları şarttır. Ruhsatnameler 
(bir yıl için muteberdir. Süresi dolan ruhsatna
meler yenilenebilir. Millî Eğitim Bakanlığınca 
'bu hususta hazırlanacak yönetmeliğe aykırı ha
reket edenlerin ruhsatnameleri, süresi dolma
dan iptal edilebilir. Bu kanunun kapsamına gi
ren eski eserlerden müteşekkil koleksiyon yapan
lara eski eser ticareti ruhsatnamesi verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 27. — Eski eser ticareti ile meşjgui 
olanlar, tiearethanelerindeki eski eserleri usulü
ne göre günü gününe basılı ve noterden tasdik
li envanter defterlerine geçirmeye ve görevli me
murların her arayışında bu defterleri ilgili eser 
ile birlikte göstermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 28. — Bilûmum Devlet daireleri, ku
rumlar, belediyeler ve vakıflar idaresi, özel ida
reler, tüzel ve özel kişiler satacakları eşya ve te
rekeler arasında bulunan veya yapacakları mü-
zayedelerdeki satışlara konu olan eski eserler 
ile koleksiyonları ilk önce Devlet müzelerine ha
ber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu 
eserleri veya müzelik eserlerden mürekkep ko
leksiyonları Millî Eğitim Bakanlığı, teşkil ede
ceği uzmanlardan mürekkep bir komisyonun 
takdir edeceği bedel üzerinden satmalmaya yet
kilidir. Bu eserlerden Hazineye intikal etmiş 
olup ve müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu 
görülenler Devlet Ayniyat Yönetmeliği hüküm
leri dairesinde bedelsiz olarak Millî Eğitim Ba
kanlığına devrolunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 29. — Eski eser ticareti ile meşgul 
olanlar ticarethanelerine giren her yeni eseri sa
tışa çıkarılmadan önce, bölgenin müze müdür
lük veya memurluklarına göstermeye mecbur
durlar. Bunlardan müzelere maledilmesine lü
zum gösterilenler, müzelerde kurulan kıymet 
takdiri komisyonlarınca müzelere satınalmır-
laı". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 30. — Eski eser ticaretiyle meşgul 
olanlar ikametgâhlarını hiçbir zaman ticaretha
ne veya depo olarak gösteremezler. Ancak tica
rethanelerinin içinde depolar tesis edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kafoul 
edilmiştir.. 

— 744 — 



0. ISsnıatosu B : 56 

Madde 31. — Eski eser ticarethane ve depo
ları lüzum görülen ahvalde Millî Eğitim Bakan
lığı müfettişleri tarafından tetkik ve mahallî mü
ze müdürlüğü veya memurluğu tarafından her 
zaman kontrol edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

V - Kazılar : 
Madde 32. — Bu kanunun hükümlerine tabi, 

taşınır ve taşınmaz eski eserleri meydana çıkart
mak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hak
kı sadece Millî Eğitim Bakanlığına aittir.. 

İlmî ve malî yeterliği Millî Eğitim Bakanlı
ğınca takdir ve kabul olunan Türk ve yaîbancı 
heyet ve kurumlara araştırma izni, Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından, sondaj ve kazı yapma 
izni bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu kararı ile verilir. Askerî yasak bölgelerde 
yapılacak araştırma, sondaj ve kazılarda Millî 
Eğitim Bakanlığının da izninin alınması şart
tır. Sondaj ve kazı ruhsatnamesi Millî Eğitim 
Bakanlığınca sözü geçen heyet ve kurumların 
göstereceği ilmî yeterliği bulunan uzmanlar adı
na düzenlenir. Millî Eğitim Bakanlığınca haklı 
görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve kurum
lar ruhsatnamedeki temsilcilerini değiştiremez
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sual sor
mak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, bu 

kanun hükümlerine göre dendiğine göre yalnız 
sanat eserleri ve eski eserler için mi yoksa ar
keolojik bakımdan yapılan kazılar için mi? Me
selâ, tarihî kazılar yapılıyor ve bu eserler bu şe
kilde kaçırılıyor. Bunu da içine alıyor mu? 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Önder, 
buyurunuza 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, buradaki 
kazılardan maksat, yapılagelmekte olan arkeo
lojik kazılardır. Kazılar, bu kanuna göre ve ha
len mer'i mevzuata göre de iki türlü tatbik edil
mektedir, Türkiyede. 

Birisi, yerli kazılar; diğeri de, yabancı kazı
lardır. Yerli kazılar, Türk bilim heyetleri tara-
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Ş fından yapılır. Yabancı kazılar ise, Millî Eğitim 
; Bakanlığının ilmî yetkisine güvendiği - ki, bu 
i birçok belgelerle tevsik ediliyor - heyetlere Ba

kanlar Kurulunun kararı ile kazı ve sondaj hak
kı veriliyor. 

Bu kazıyı yapanlar Türkiye'den tek bir kü-
| çiik parça dahi götürmeye müsait değillerdir. 
ı Ancak neşir hakları vardır; fotoğraflarını çe

kerler. Eserleri olduğu gibi bırakırlar, ilmini ya
parlar, başka hiçbir şey götüremezler. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
i Madde üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde ka-

! bul edilmiştir. 
j Madde 33. — Millî Eğitim Bakanlığı eleman-
ı lan tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve 
i kazılar bu Bakanlığın iznine bağlıdır. Kazılar-
| da meydana çıkan eserler kazı yapan heyet ve 
| kurumlar tarafından kazı sonunda Millî Eğitim 
i Bakanlığının göstereceği Devlet müzesine nak

lolunur. Kazıda ve jeoloji araştırmalarında elde 
edilen insan ve hayvan iskeletleri ile bilûmum 
fosiller tabiat müzeleri ile üniversitelere veya 

I ilgili diğer Türk bilim kurumlarına verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzernde söz isteyen sa-
I ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
I ram: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde 
j kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Taşınmaz eski eser sahipleri
nin kendi mülkleri içinde eski eser aramak mak-
sadıyle kazı, sondaj ve araştırma yapmaları da 
bu kanunun 32 nci ve 33 ncü maddeleri hüküm-

| İlerine ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
i Yüksek Kurulunun iznine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 35. — Aynı kazı heyetine veya şahsa 
aynı süre içinde birden fazla yerde kazı, sondaj 

j ve araştırma izni verilemez. Araştırma, sondaj 
ve kazıya izin verilmesi, araştırma, sondaj ve 
kazının yapılması, 'elde edilecek eski eserlerin 

j muhafazası şartları bu eserler üzerine araştırma, 
| sondaj ve kazı sahiplerine tanınacak diğer hak

lar bu yönetmelik ile tespit olunur. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa-

! ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 36. — Türk ve yabancı bilim kurum
larına veya onların adına hareket eden kişilere. 
verilen kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araş
tırma izni Millî Eğitim Bakanlığının yazılı izni 
almadıkça başkalarına devredilemez. Bu iş için 
bir başkası tevkil olunamaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 37. — Millî Eğitim Bakanlığınca kabul 
'edilecek mühim bir sebep gösterilmeden ruhsat
name tarihinden itibaren en çok altı ay içinde 
başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait 
izin ve ruhsatnameler hükümsüz sayılır. Araş
tırma, kazı ve sondaj çalışmaları mâkul bir se
bep g-östterilmeksizin iki aydan fazla tatil edi
lemez. Bu süreyi geçirenlerin izin ruhsatnamele
ri iptal edilmiş sayılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 38. — Kazı ve sondaj ruhsatnameleri 
ile araştırma izni bir yıl için geçerlidir. Ruhsat
name ve izin süresinin sonunda kazı başkanı ka
zıya. s:ndaj araştırmaya devam edeceğini yazılı 
•olarak bildirdiği takdirde, bu hak. her yıl mü
racaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı 
için saklı tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

Madde 39. — Kazı ve sondaj araştırma izni 
alanlar, kazı sondaj ve araştırma bölgesindeki 
arazi sahiplerinin zararlarını tazmin ile yüküm
lüdürler. Arazi sahipleri de Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından kurulacak bilirkişi heyetince 
takdir edilecek bir tazminat karşılığında kazı 
veya sondaj veya araştırmaya izin vermeye mec
burdurlar. Bu gibi yerler, Millî Eğitim Bakan
lığının göstereceği lüzum üzerine bedeli kazı 
sahiplerince ödenmek suretiyle kamulaştırılabi-
iir. Hazine adına tescil edilecek yerin kamulaş
tırma bedelinin takdirinde, genel kamulaştır
ma hükümlerine göre hareket edilir. Bu madde 
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gereğince ödenecek tazminat ve kamulaştırma 
bedellerinin takdirinde, yerin üstünde ve altın
da bulunan eski eserlerin değeri dikkate alm-
ma.2, 

BARKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
ed.il misti •'.. 

Madde 40. — Millî Eğitim Bakanlığının izni 
ile yapılan kazı, sondaj ve araştırmalarda mey
dana çıkarılan eserlerin yayım hakları, Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dairesinde 
kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet ve ku
rumlar adına kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen 
Kİare edenlere aittir. Kazı sahipleri her kazı 
mevsim çalışmalarına ait raporları iki yıl son 
raporlarını beş yıl zarfında yayınlanmayan ka
zı sahiplerinin, kazı ve kazıda bulunan eserler 
üzerindeki her türlü yayım hakları Millî Eği
tim Bakanlığına geçer. Beş yıl içinde, kazı son 
raporlarını yayımlamamış bulunan heyet ve ki
şilere ikinci bir kazı ruhsatnamesi verilemez, 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
-lemistir.. 

Madde 41. — Kazı, sondaj ve araştırma ya
pılan saha ile. kazı, sondaj ve araştırmalardan 
çıkan eserlerin mahallen korunmasını sağlamak 
için o yerde geçici olarak çalıştırılacak bekçile
rin ücret ve masrafları, kazı yerinin eski hale 
getirilmesinin gerektirdiği giderler, kazı sırasın
da herhangi bir zarar meydana gelirse tanzimi 
için lüzumlu masraflar düzenlenecek yönetmeli
ce göre Millî Eğ;tim Bakanlığı Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat 
verme veya süre uzatma sırasında kazı sahiple
rinden tahsil edilerek emaneten mal sandığına 
yatırı1 an paralardan ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde ka-
l-ş-ji edilmiştir. 

Madde 42. — Bu kanunda mevcut hükümlere 
uvgun olarak yapılmayan kazı, sondaj ve araş
tırmalar Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği 
lüzum üzerine geçici olarak veya tamamen tatil 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 43. — Heyet.ve kurumlar adına kazı, 
sondaj ve araştırma yapan şahıslar tarafından 
kazı, sondaj ve araştırmaya başlamak için veya 
kazı, sondaj ve araştırmanın devamı sırasında 
muhtelif şekillerde satınalman veya inşa olunan 
depo, lojman ve bunlar gibi tesisler kazının so
nunda Millî Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak 
devrolunur. Bu tesislerin kullanış şekillerini 
tâyine Millî Eğitim Bakalığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka-
'bul edilmiştir. 

Madde 44. — Bu kanunun 33, 35 ve 42 nei 
maddeleri gereğince, Türk ve yabancı heyet ve 
kurumlar tarafından yapılan sondaj ve kazılar
da Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü örgütündeki uzmanlar
dan bir veya birkaç temsilci bulundurulur. Bu 
temsilcilerin seçimi, görevi, kazıcılardan tahsil 
edilip millî bir bankaya emaneten yatırılacak pa
radan ödenecek yol masrafı, yevmiye ve gerek
tiğinde mahallinde ikâmetleri için zarurî gider
lerin miktarı ve karşılanması sekli Maliye ve 
Millî Eğitim bakanlıklarınca birlikte hazırlana
cak bir yönetmelikte belli edilir. 

Bu madde gereğince verilecek yevmiyenin 
miktarı, bütçe kanunlarıyle birinci derece Dev
let memuru için verilecek harcırah yevmiyesini 
geçemez, ödeme süresi bakımından 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 42 nei maddesinin son 
fıkrası uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 45. — Türkiye'deki elçilikler ve kon
solosluklar mensuplarına kazı, sondaj ve araş
tırma yapma izni verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok'. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

kanunun 1 nei maddesinde tanımlanan taşınmaz 
eski eserlerle mezarlıklar dışında, Millî Eğitim 
Bakanlığınca arama ruhsatnamesi verilebilir. 

Araştırma, İçişleri, Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlığının birer temsilcisinden kurulu komisyon 
önünde yapılır. 

Define aramak isteyenlere aynı süre içinde 
birclan fazla yerde arama izni verilemez. Define 
arama izni başkalarına devredilemez, bu iş için 
bir başkası tevkil olunamaz. 

Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcı
dan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çı
kan defineden arayıcıya tanınacak haklar, ara
mayı kontrolla görevlilerin yol ve oturum gider
leri yevmiyeleri gerektiğinde mahallinde ikâmet
leri için zarurî sair giderlerin tayini ve ödeme 
şekilleri Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanacak yönetmelikle belli edilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

rı içinde, yer üstünde su ve yer altında yeni bu
lunan taşınır eski eserleri 4 ncü maddede yazılı 
makam ve mercilere aynı maddede yazılı süre
ler içerisinde haher verenlere, eserin maddî ve 
antik kıymeti gözönünde tutularak, Millî Eğitim 
Bakanlığı uzmanlarınca takdir ve tespit oluna
cak değerinin. 

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

b) Eski eser başkasının mülkü içinde bu
lunmuş ise, haber verene % 25 ve mülk sahibine 
% lO'u kadar, 

c) Eski eser Devlete ait arazide bulunmuş 
ise, haber verene % 25'ine kadar ikramiye veri
lir. 

Yeniden bulunup da 4 ncü maddede yazılı sü
reler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlen
miş sayılan eski eserleri haber verenler ile bun
ları yakalayan kamu görevlilerine 1905 sayılı 
Kanunda taşınır mallar için gösterilen oranlar 
dâhilinde ve özel yönetmeliğine göre kurulan ko
misyonca takdir edilecek ikramiye verilir. 

Eski eserleri bulan, haber veren ve yakala
yan kişiler, birden fazla kişiler ise bu maddede 
yazılı ikramiyeler bunlar arasında eşitlikle pay
laştırılır. 
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Yukarda belirtilen tahakkuk ve tediyesine ait 
işlemler Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca 
hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — Bu kanunun 21 neü maddesine 
aykırı hareket edenler 3 aydan 1 yıla kadar ha
pis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezasın a çarptırılırlar. 

Suçu işleyenler eski eserlerin korunmasında 
görevli kişiler ise cezaları bir misli artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 49. — Bu kanunun 4 neü ve 5 nci 
maddelerine aykırı hareket edenler iki yıldan 
5 yıla kadar hapis ve 5 000 liradan 20 000 lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
Sucu işlevenlrT eski eserlerin korunmasında gö
revli kişiler ise verilecek ceza bir misli artırılır. 

BALKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ed^o-
rum. Ka.bnl edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edibııişt'r. 

Madde 50. — Bu kanunun 21. 22, 25, 26, 
27. 28 ve 29 ncu maddelerine aykrı hareket 
edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis. 5 000 lira
dan 30 000 lirava kadar arar para cezasına mah
kûm eduirler. Sucu isleyenler eski eserlerin ko
runmasında görevli kişiler ise cezaları bir misli 
artırılır. 

BAŞKAN — 50 nci maddeyle ilgili verilmiş 
bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
50 nci maddede yer a'an. 22 ve 25 rri mad

deler şümulüne giren kanunsuz hareketle". vır L 

dışına kaçırılma olayı halini aldığı takdi'rie: 
Bu dununun cezalandırılması halb-i i r a d e 

ye biı* fıkra, ekl^e^ek. maddenin veıı'dc-' ^ P'1--
ra. hannde tanzimi ile 2 ^ci fık^ava g"ı°ecek f::"'-
lerin haıv's cezası 5 vıldan 15 yi ""a. pa"a rp-^,^ 
ise 50 bin likadan 500 bin liraya yükseltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

19 . 4 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ueuzal, önergenizi izah 
edeceksiniz, buyurun. 

ÖME3 UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde çalışma yaptığınız bu tasarı haki
katen memleketin bugün büyük bir ihtiyacını 
karşılayacak şekilde tedvin edilerek getirilmiş
tir. Üzerinde emekleri geçen arkadaşlara huzu
runuzda şükran borcumu ifade etmek isterim. 

Yalnız 50 nci maddede bu kanuna aykırı ha
reket eden kişilere verilecek cezayı kanaatimce 
ikiye ayırmakta büyük fayda var. 

Kanunun 22 nci ve 25 nci maddesinde, bu 
tarihî eski eserlerin yurt dışına çıkarılması ha
li bahis mevzuu olduğu takdirde, yurt içinde bu 
fiil kanunsuz işleyen kişilere verilecek ceza ile 
yırrt dışına kaçırılacak eserler üzerinde işlenmiş 
olan suçlaı-a verilecek cezaları birbirinden tef
rik etmek iyi olacaktır kanaatindeyim. 

Daha bir iki gün evvel hepinizin gazeteler
den muttali olduğunuz bir mesele var; bir Mer
yem Ana heykeli ki, bedeli 10: milyonlarca lira 
ediyor. Aslında bizim üzerinde durduğumuz 
nokta bedeli değil, böyle eski bir eserin anava
tanda kalmasmdaki faydasıdır. Maalesef yıllar
dan beri bilinen şey, bu değer1 i eserler mütema
diyen kaçırılmakta. Bunun başlıca sebebi, yine 
hepinizin bildiği gibi mevzuatımızdaki cezala
rın az olmasıdır. 

Şimdi, yeni bir tasan ile yeni bir kanun ge
tiriyoruz ve üzerinde bir değişiklik yapılmasına 
crönlünı razı da değil; belki Meclise dönünce bu 
eser de orada kalabilir, kadük olabilir. Ama bil
in'yorum. Şimdi milyonlarca lira değerinde bir 
malı dışarıya kaçıran kişiye bu 50 nci madde 
hükmüne göre 3 yıl veya 5 yıl hapis cezası, ya
hut 30 C'O'G liraya, kadar para cezası verilmekte
dir. Bu takdirde eserleri değil, memleketi değil 
de menfaatini düşünen kişilerin bu suçu bu ce
zalar karşısında işlemesi mümkündür gibi görü
lüyor. Onun için bendeniz değerli komisyonu
muzdan istirham ediyorum. Maddeyi 2 fıkra ha
kinde tedvin etsinler ki, işlenen suç yuri dışına 
kaçırılma şek'inde tecelli ettiği takdirde bu hiç 
olmazsa yurt içinde işlenen kanunsuz hareket
lere verilen cezadan ayrı tutulsun. Yurt dışına 
kaçakçılık yapan kişilere 5 - 15 yıl arasında bir 
hapis cezası verilsin ve para cezasını da 50 O'O'O -
500 000 lira arasında ağırlaştırırsanız bu kabîl 
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hareketlere teşebbüs edecek kişileri de bir nebze 
frenlemiş oluruz kanaatindeyim. 

Takdir yüce heyetinizindir. Saygılar suna
rım. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAK (Bursa) — Müsaade ederseniz ka
tılmadığımızın gerekçesini yerimden arz ede
yim. 

Efendim, bu kanunda mevcut bâzı tâbir dü
şüklüklerinden falan bahseden arkadaşlarımız 
oldu. Komisyonu teşkil eden değerli arkadaşla
rımızın bu dikkatini çekti; fakat aynı zamanda 
komisyonun dikkatini çeken husus şudur : Bu 
kanun 1954 senesinden beri hazırlanmakta ve 
kadük olmaktadır. 1964 yılında kadük o1 muştu". 
1969 yılmda ele alınmış. Meclise gedmiş, o za
mandan beri gelmektedir ve yine kadük olmak 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Meclise iade etti
ğimiz takdirde, bunca işlerle meşgul olan Mea
lisin bu kanunu ele alması gayrî mümkün gür' 
ge^yo- bize. Yalnız elinr'zde eski eserleri koru
maya matuf olan bir ta^matname var: bu meş
rutiyetten önce Abdülhamit devrinde yap1!"1!1'' 
o1!an «Âs-arı Atika Nizamnamesi' dir. Bii^iin 
'bunları dikkate alan komisyonumuz bâzı iğmnz-i 
aynde bulunmak mecburiyetinde kaldı. 

Şimdi arkadaşımın noktaî nazarına gelince-
Bir malı bir kişi sirkat ediyor. Maksat, sahibin
den o malı mahrum kılmaktır, nereye götürü--
se götürsün. Bir misal ile arz edeyim, bir kız ka
çırma hadisesinde, kızı dahile kaçırmış veya ha
rice kaçırmış, bunda bir tefrik yapmanın imkâ
nı yoktur. Kaldıki burada da tertip edilen cezı 
ağır cezadır ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ce
zasıdır. 

Bu vesile ile bahsedilen bu Meryem Ana ha
disesini de açıklayayım; şimdi yetkili bir muh
terem arkadaşımız izahat verdi. Onun için Mer
yem Ana heykelinin kaçırılması hâdisesini do 
Parlâmentonun ıttılaına arz etmek istiyorum. 
Bu, 19 ncu Asırda yapma bir kopyeden. ibare* 
ve değeri 1 500 lira gibi bir bedel imiş. Bu nok
taî nazarla bunu bir tarafa bırakıp konuya dö
nelim, verilen ceza, mahrum kalman mülkiyete 
karşılık cezadır ve dışarıya - içeriye kaçırmak 
gibi bir tefrik yapmaya komisyonumuz tarafta^ 
değildir. Binaenaleyh, önergenin reddini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 

MEHMET ÖNDER — Sayın Başkan, müsaade 
buyurulursa Sayın Komisyon Başkanının bu 
düşüncelerine bir iki kelime ilâve etmek sure
tiyle katılmak istiyorum. Hali hazırda 1906 yı
lında çıkarılan ve 67 seneden beri tek mevzuat 
olarak görülen Eski Eserler Nizamnamesi, yani 
Asarı Atika Nizamnamesinde şu olay olmuş ol
saydı, verilecek ceza 100 kuruştan 1 000 kuruşa 
kadardı. 

Biraz evvel burada çok acı bir dille eleşti
rildi, Türkiye'den eski eserler kaçırılıyor. Elbet
te kaçar Sayın Başkan. 100 kuruştan 1 0001 ku
ruşa kadar cezayı göze almayan kim vardır? 
Şüphesiz rahathkla yapacaktır. Hattâ dikkat 
edilirse geçen gün televizyonda yakalanan ka
çakçı gülüyordu. Günkü, kendisine verilecek ce-
"1. 1 000 kuruştu. 10 lira idi. Ondan sonra da 
-.e"bpst bırakılacaktı. Ne bir hapis cezası, ne bir 
"•ev, Ne bu? 

67 sene biz bu nizamnamenin sıkıntısını çek
tik Sayın Başkan. Bugün Türkiye müzelerinde 
1 250 000 eser vardır. Bu, Türkiye sınırları içe-
"'sr-'de 87 müzeye dağılmış. Bunlar, dağ bayır 
demeden, böyle 100 kuruştan 1 O00 kuruşa ka
dar ceza veren bir nizamname ile bu eserleri 
korumaya çalışan müzeci arkadaşlarımın (memle
kete kazandırdığı hazinelerdir. 

Arz ederim 'Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan. izin verirseniz bir talebim olacaktır. 

BAŞKAN — Bitti efendim, Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bir talebim olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi talebiniz öner-
gonizdedir. Önergenizi izah ettiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Belki öner
gemi geri almak için konuşacağım. Müsaade 
ediniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Ko
misyon Başkanımızın sadece kadük olma fikri
ne iştirak ederim. Ben önergemi geri alıyorum. 
Diğer hususları sonra görüşürüz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Önerge geri alın
mıştır. 
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Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ed:-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Ruhsatsız sondaj ve kazı ya
panlara eski eser kaçakçılığı yapanlar veya es
ki eser kaçakçılığını teşvik edenlere iki yıldan 
5 yıla kadar ağır hapis ve 5 000 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu kişile
rin buldukları eski eserler herhangi bir bedel 
ödenmeksizin ellerinden alınır. Kazı ve sondaj 
sebebiyle eski eserlere verdikleri zarar ve ziyan 
kendilerine ödettirilir. 

ISuçu işleyen kişiler eski eserlerin korunma
sında görevli iseler cezaları bir misli artırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul e di1 mistir. 

Madde 52. — îzmsiz define araştıranlara ik: 

y i dan beş yıla kadar hapis, 5 000 lirada^ 
10 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Bunların buldukları eski e^er ellerinden alınır. 
Bu arama ile Devlete verdikleri zarar ve ziyan 
kendilerine ödettirilir. İzinsiz define arayanla^ 
eski eserlerin korunmasında görevli iseler verile
cek ceza bir misli artırılır. 

BAŞKA.N — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

VII - Çeşitli hükümler : 
Madde 53. — Aşağıda tarih ve sayıları yazı

lı kanun A*e niza.mnarmderle bu kanuna aykırı 
bütün hükümler yükümlükten kaldırı'rmştır. 

1. 10 Nisan 1322 tarihli Asarı Atika Nizam
namesi. 

? 17 Temmuz 1328 tarihli Muhafaza-: Âbi-
da.t N^aırt^amesi. 

3. 13 Ma-t 1330 tarihli Esvar v? Kla-i Ati
ka dan belediyelere, vilâyete terk olunacak yer
ler hakkındaki Kanun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) 
Atika değil. «Kala-i Atika» olacak. 

Kla-i 

BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI 
MEHMET ÖNDER — «Kala-i Atikadan» ola
cak. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye i . Yok. 
Maddey oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

IX. - Geçici hükümler _•: 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde eski eser 
koleksiyonu yapan kimseler, koleksiyonlarına 
dâhil eski eserlerin bu kanunun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında yazılı nadir eşyanın bir en
vanterini çıkararak en yakın müze idaresine 
vermeye mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine 
getirmeyenler hakkında, bu kanunun 48 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geç:ei Madde 2. — Bu kanun yüni^lüğe gir
diği tarihten önce eski eser ticareti ruhsatna
mesi abuış olanlar, bir av içinde mevcut eski 
"seferin envanterlerini Millî Eğitim Bakanlığı
na vermeye ve ruhsatnamelerini bu kanun hü
kümlerine göre yenilemeye ve altı ay içinde de
polarım bu kanun hükümlerine uydurmaya 
•mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirme
yenler hakkında bu kanunun 50! nci maddesi 
hükmü uygulanır. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ruhsatname veya izin al
madan araştırma, sondaj ve kazı yapmaya baş-
bamış olanlar, bir ay içinde Millî Eğitim Bakan
lığına müracaatla bu kanun hükümlerine göre 
izin ve ruhsat almaya mecburdurlar. Almayan
lar hakkında bu kanunun eczaya ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanun yürürlüğe gir
meden evve sondaj ve kazı için ruhsatname al
mış olanlar altı ay içinde ruhsatnamelerini bu 
kanun hükümlerine göre yenilemek mecburiye
tindedirler. 

BAŞKAN Kala-i Atika olacak. Tabı ha-
olarak gecmis. bunu tashih ettik. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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•Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce define araştırma ruhsat
namesi almış olanlardan halen aramaya başla
mamış olanların ruhsatnameleri ipital edilmiştir. 
Bunlardan aram'aya başlamış olanların hakları 
iki ay için saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
«ayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye1?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) —Bir hususu istirham ede
ceğim. Bu geçici maddede Hükümetten gelen 
tasarıda «Kla-i Atikadan» denmiş, maalesef. 
Hükümet de bu şekilde ifade etmiş. Millet Mec
lisi de aynı şekilde kabul etmiş ve Komisyonu
muz da maalesef aynı şekilde getirmiş. Şimdi 
biz burada zabıtlara tashih ediyoruz diye ge
çirdik. Halbuki tahsis etmek imkânının olmadı
ğını arkadaşımız ifade ediyor. Bu, filhakika 
kala-i atikadır; ama Kla-i Atika olarak geçmiş. 
Bunu tasrih ederim. 

BAŞKAN — Efendim madde geçti, şimdi 
yapacak bir şeyimiz yok. 

Kanunun lehinde Sayın Gündoğan buyuru
nuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Bu Kla-i Atika 
tabbirinin doğru olması gerekir. Neyse. Ama bu 
madde geçtiği için bu hususta konuşmayaca
ğım. 

Fakat bu eserin, daha doğrusu bu kanun ta
sarısının Türkiye'de bu kadar ihmal edilmiş 
olmasını hiç bir suret ve veçhile izah edecek 
bir kimseyi göremiyorum, bu Türk vatandaşları 
arasında. G7 senedir bir Nizamnameyi kullan-

•, ma, Türkiye'deki işlerin ne dereceye kadar ge-
j rektiği gibi yürütüldüğünü göstermeye yeterli; 

ama yine de 67 sene sonra bir kanuna kavuşma
nın sevinci içinde olmak lâzım. Gerçekten bu 
kanun çok büyük bir ihtiyaca cevap veren bir 
kanun olması bakımından çok yerinde. Hazır
layanlar takdire şayan insanlardır. Ancak Sa
yın Komisyon Başkanının da açıkça ifade ettiği 
gibi, kadük olma bahtsızlığına uğrayan bu ka
nunun tekrar kadük olması gibi bir durumla 
karşı karşıya kalmaması için, bâzı hataları ve 
dengesizlikleri de bulunmakla beraber, kabu
lüne lüzum ve zaruret olduğu için tasvibediyo-
ruz. 

Ancak, tatbikata ışık tutmak için bâzı mese
lelerin de burada bulunmasını arzu ettiğimizi 
ifade etmeden de geçemeyeceğim. Gerçekten bu 
kanunda bâzı denge noksanlıkları vai'dır. Bir
çok maddelerde eski esere değer verilmez» 
diye tabir geçer. Bundan anlaşılıyor ki bulun
muş eski deyimle asarı âtika mahiyetindeki 
eserin eski değeri verilmez. Fakat ne değeri 
verileceği de belli değildir. 

Bâzı maddelerde «Millî Eğitim Bakanlığınca 
tazminat verilir» deyimleri geçmektedir. Taz
minatın ne olduğu tespit edilmemiştir. 

Bâzı maddelerde, «yapılan kazılar sonun
da çıkan eserlerin nakli mümkün değilse» tabiri 
geçmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lehinde ko
nuşuyorsunuz. Ama bu arada tenkidini yapı
yorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bun
lar da bulunsaydı iyi olurdu diye temenna edi
yorum; sözlerimin başında söyledim, siz dinle
mediniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Alışkanlık. 
FİKRET GÜNDOĞAN .(Devamla) — Ha

yır değil. Olsaydı iyi olurdu. Tatbikatta her
halde bu kanunu uygulayacaklar en âdil şe
kilde uygulayacaklardır. Yoksa bu şekli ile 
böyle uygularlarsa elbette ki birtakım karga
şalıklar olacaktır. 

Eski eserler ticareti olmamalıydı; ama maale
sef olmuş. Bunu da her halde yalnız eski eserle
rin ithali mânasına, ya da tarihî değeri olma
yan, eski eser mahiyetinde olmayan birtakım 
eşyanın satılması anlamına alacağız. O zaman 
o, eski eser ticareti olmaz. Diplomatik heyetle-
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rin kazı yapmamasının maddeye alındığı yerde 
keşke burada daimî oturan başka yabancı he
yetlerin de kazı yapmaması hususu konsaydı 
daha iyi olurdu. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evlcviyetle-
dir. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Evet. 
Tasarı, bu ve bunun gibi birtakım eksiklikler
den arınmış olarak gelseydi çok iyi olurdu. Ko
nuşmalarını da bununla iktifa ediyorum. Kanu
nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkanım mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Bu eski tabirleri kul
lanmaya kullanmaya unuttuk zannediyorum. 
Demin bir tashihte bulunmaya kendimi cebret-
miştim. 53 ncü maddede, «Klâ-i Atika» tâbiri 
geçiyor bu doğru bir tabirdir. Çok değerli ar
kadaşlarım ikaz ettiler. Kla ,Kalaiıın cem'i olu
yor ve esasen Kanunun aslı da Kla-i Atika Ka
nunudur. O itibarla esası doğrudur. 

BAŞKAN — Esası doğrudur, tashihi yok
tur, yazıldığı şekliyle kabul edilmiştir . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Evet efendim, yazıldığı 
şekli ile kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam. 
Tasarının tümü üzerinde aleyhte söz isteyen 

sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiştir. Kanunun tümü 
acık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

Atatürk Akademisi kanun tasarısının ikinci 
oylamasının neticesini arz ediyorum. Açık oyla
maya 121 sayın üye iştirak etmiş; 113 kabul 
6 ret, 2 çekinser oyla tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

Türkiye- Danimarka Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 109 sa
yın üye iştirak etmiş; 108 kabul, 1 çekinser oy
la tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

18 . 4 . 1973 O : 1 

| Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Romanya" 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının açık oylamasına 120 sayın üye 
iştirak etmiş; 118 kabul, 2 çekinser oyla tasarı 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

261 sayılı kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onanması hakkında kanun tasa
rısının acık oylamasına 109 sayın üye iştirak 
etmiş; 107 kabul 2 çekinser oyla tasarı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oyla
masına 130 sayın üye iştirak etmiş; 128 kabul 2 
çekinser oyla tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belgele
rin Tasdikinden Hare alınmamasına mütedair 
Andlaşmanın onaylanmasına dair kanun tasa
rısının açık oylamasına 119 sayın üye,, iştirak et-

j iniş; 117 kabul, 2 çekinser oy ile tasarı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

! Lydular aracılığı ile Telekomünikasyon Ulus-
| la.rarası örgütüne (İNTELSAT) ilişkin anlaşma, 

işletme anlaşması ve nihaî senedinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının açık oylamasına 130 sayın üye iştirak 
etmiş; 128 kabul, 2 çekinser oy ile tasarı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Eski Eserler Kanunu tasarısının açık oyla
masına oylarını kullanmayan sayın üyeler lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
Eski Eserler kanunu tasarısının açık oyla

masında gerekli nisap bulunamamıştır. Açık 
oylama işlemi gelecek birleşimde tekrarlana
caktır. 

I 20 . 4 . 1973 Cuma günü saat 16,00'da top-
j lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
| Kapanma Saati : 18,15 
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Ataitürfe Akademisi kanunu tasarısınla vsrikn açık oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Mucip Atakl ı i 
Suphi Gürsoy t rak 
Suphi K a r a m a n 
Sami K 'içük 
Sezai O'Kan 
Fahr i Özdilek 
Mehmet Özgün eş 
Selâhat t in Özgür 
M. Şi 'kran öz kaya 

Cevdet Sun ay 
Haydar Time kanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırr ı Turanl ı ! 

AFYON K A R A H İ S A R j 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karayiğ i t 
Kemal Şen>ocak 

'AĞIII 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
•Turhan Kapanl ı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulıısoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

A N T A L Y A 
flehmet Pır ı l t ı 
Akif Tekin 

üye s ayısı 185 
Oy verenler 121 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler ; 6 

Çekim erler : 2 

Ova ka t ı lmayanlar : 61 
Açık üycl klor : 3 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDİN 

Ali Celâlettin Coşku h 
BALIKESİR 

Nuri Demirci 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
V. Hikmet Yurtsever 

B İ T L İ S 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 
Alâett in Yüma.ztürk 

BURDUR 
ö. Faruk K m a y t u r k 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangii 
Cahit Or taç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tau 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket özçet in 
Safa Yaleıık 

D E N İ Z L İ 
A!i Kemal Turgu t 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Celimi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

Sakıp Hat ımoğlu 
Edip Somunoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ueuzai 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kut l 

GÜMÜŞANE 
Abbîıs Cilâra 

HAKKÂRİ 
Xeeip Seyhan 

İS PAPTA 
Mustafa Oülmigil 

İ Ç E L 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrııro Aksoley 
Şevket Akvürek 

i * 

Halûk Berkol 
! 0 . Zeki Gürnü.şoğlu 

Rifat Öztürkçine 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğln 

KARS 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet TTazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan I 

MARAŞ 
A d n a n Kar a k ü elik 

MUĞLA 
İl yas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rcfel Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

O. Ssnatosu B : 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaicğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
Hasan Oral 

56 19 . 4 . 1973 O : 1 

! UŞAK 

I Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
| İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin R&büroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Mehmet İzni en 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 

MANİSA 
I) o ğa n B a rııt en o ğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYE 
Bahriye Üçok 

[Çekin ser] 

TABU ÜYE 
Uâmil Karaveliocuu 

tZMÎR 
Beliğ Beler 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emaııullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Muzaf er Yurdakuier 

ADANA 
M. Yılmaz Mele 
Mukadder öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ur al 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet, Nafiz Ergeneli 

ELÂZIÛ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazr-rdağh 

G I R E S U N 

Saljalıattiîi Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburan (Başkan) 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı At a lav ı 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 
(B.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Ozrnen (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet îşnıcn 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Hamdi Özer ('!.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdüikerim, Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisaıı Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Hudrei Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
ulusta fa, Tığl? 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
î Nâzım İnebeyli 
| SİVAS 
] Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrj Mumeuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B.) 
özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Time 
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Eskişehir 
Sivas 

[Açık üyelikler] 

Urfa 

Yekûn 

i>9« 
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TiMöilye - ©anadmıtka (Sosyal 'Güvenlik Söyleşmesinin loınıaylıamnasının luygun bulunduğuna datir 
kanun ıtasansınıa verilen oyların sonucu 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğkı 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynrdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAE 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğhı 
Alını et Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapaıılı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsma.il Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
\'uri Demirci 
Cemalettin İnkaya 
\Te,iat Sarlıealı 

BİNGÖL 
V. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
)rhan Kürümnğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
i". Sabî'i Çağlayangii 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 109 

Kabul edenter : 108 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 1 
3ya katılmayanlar : 74 

Açık üyelikler ,- 2 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutla*-
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deîive.?: 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çunırah 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Et em Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

M AR AŞ 
Adnan Karaküçük 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Bay kal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

— 756 

http://tsma.il


O. LStCiatasu B : 56 19 . 4 . 1973 O : 1 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEIÎ 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Bahriye Üçok 

[Çekimser] 
İZMİR 

Beliğ Beler 
{Oya Katılmayanlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BtLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Urai 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 
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SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şa-kir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Renizi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

DENİZLİ 
Hüseyin Atıuaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Aiıhocagii 
Edip Somunoğlu 

GİREöLN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa GüMigil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arı burun 
f Başkan) 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkein? 
Cemal Yıldırım (t.)-

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lütf i Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Hamdi özer (İ.) 

MAYISA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
A b<l u rra hm a n Baya r 
Abdülkerim Saracoğh 
(İ. Â.) 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

. NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
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Türkiye Cumhurâyeltıi Küküımısitii ile Romanya Sosyalist Oumhuriyelti Hüıkümati araBimda imssa-
lanıauş bulunan Konsolosluk Söyleşmesinin onaylanmaısanın uygun buluniduğuna dair kanun 

tasarısına veıiilen ioy sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
S^aai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sclâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
:^lu 
Ahmet, Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAEA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kök er 
Mansıır Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 62 

Acık üyelikler • 3 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDİN 

Ali Celâlettin. Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Ccmalettin înkaya 
Nejat Sari ıe ah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılsmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdüğau 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somıuıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şev ket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Neeip Mirkelâmoğiu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeşligii 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
\. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi A sun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Envc-r Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Teretoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
ilefet Aksoyoğlu 
Em an ul! ah Çelebi 
Vehıbd Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Vurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Cnaldı 
(Bşk. V.) 

ANDIRA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tugm'1 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altııntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

[Çekinserler] 

URFA 
Masan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Kara velioğ!u 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Oya katılmtyanlar] 
DENİZLİ 

:Iüseyhı Atmaca 
î"»rY \ î " 'H A V ! P 

selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergendi 
EI^ÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
halini Hazevdağlı 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Delirdi 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 
(Başkan) 
Ekr--m öv den 
Cemal Yıldırım (1.) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırn Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
(B.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen ( t ) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Hamdi Özer (1.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
I Abdurrahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan .Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhsn 

ORDU 
Şrvket Köksîd 

SAKARYA 
Mustafa Tı&lı 

SAMSUN 
It\7.& İŞİ;;-.!. 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erini 
Faruk Gürler 
Mehmet İz.;neu 
Bahriye Üç ok 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

VAN 
F eriıl Melen 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

CUMHURB AŞK A NTN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Celikbaş (B.) 
Özer Derbil 
Vahnp Güvenç 
'Sabahattin ÖA-k (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Time 

Sivas 
Urfa 

Yekûn 
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261 sayılı Klanımı gıetfeğiırce Hükiilmıeltoe ailmam Kararın Omanlmıası haMoııda 
venlem oylaımn sonucu 

kamun taısıansına 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYE 
Mucip Atakl ı 
Smanul lah Çelebi 
Suphi Gürsoy t rak 
Suphi Ka raman 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahr i Özdilek 
Mehmet öagüneş 
•Selâhattin özgür 
VI. Şükra . . Özkaya 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nur i Âd emoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karay iğ i t 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanl ı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırı l t ı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 107 

Reddedenler : 0 
Çe/kinserler : 2 

Oya ka t ı lmıyaular . 73 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ARTVİN | Salih Tanyer i 

Fehmi Alpaslan GÜMÜŞANE 
AYDİN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin î n k a y a 
V»\i a t Sarhcal ı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gül ez 
Al âed din Y11 maztürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIR7 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevki Özeetin 
Safa Yalcuk 

D İ Y A R B A J O R 
\zmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bavsoy 

ERZURUM 
Sakıp Ha+nnoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuza1 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik K u t l a r 

— 7 

Abbas Cilâra 
H A K K A R İ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

L fit fi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mobrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
F ik re t Gündoğan 

İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

K A R S 
Y. Ziya A y n m 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Tu ran 

KTRKLARELÎ 
Ali Al k a n 

KONYA 
Sedat Çnmrah 
Fevzi Hal ıc ı 

'60 — 

Faldh Özlen 
Mehmet Varışl ı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nuret t in A k y u r t 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

M ARAŞ 
Adnan K a r a k ü ç ü k 

N E V Ş E H İ R 
i. Şevki Ata sağun 

N İ Ğ D E 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Bekir Sıtkı Bayka l 

RİZE 
0 . Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
II. Enver Iş ık lar 
Refet Rendeci 
Fe th i Tevetoğlu 

S İ İR T 
Abdur rahman Kavak 

S İNOP 
Nâzım In^beyli 

srvAs 
Âdil Alt ay 
Nuret t in E r t ü r k 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar lan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi ETSİÎ 
İsmet inönü. 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bokata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Uraı 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Renizi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SECiLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE I İZMİR 

Kâmil Karavelioğlu j Beliğ Beler 

[Oya Katılmayanları 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Souıunoğlu 

GİRESUN 
kabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
f Başkan) 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım (1.) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
S im Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (I.) 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Hamdi özer fi.) 

MANİSA 
Doğan Barutçu oğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(1 A.) 

MUĞLA 
İlyas Karaöz (B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Cevdet Sunay 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Zihni Botu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzm en (B.) 
Sabahattin özfoek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 

[Açık Üyelikl&rJ 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 
• • » • - « > & < » • — < • • 
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6 E k t o 1970 tarihimde »Sofya'da fanzalaaıarn Türküye Ctamtaiyteıtii Sile BulgaffiMaaı Halûk Cuttnlhur 
riy0ti Hükümıefii iarajsıaıda Koansolosüıuk iSozüieş ussunun biîiaylamünasmın <uygun kıüuınduğıuıiia Idladr 

Ikanmm taBanısuna »vteriIOeoa. oyların ©omucu 
(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı • 185 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya kat] İmi yanlar : 52 

Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytr&k 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai C Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz gün eş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet, Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Fiği t Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Gel âlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Xejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Xshit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaieuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güloügil 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket. Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 

l Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

f Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozıoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelânıoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İJüsnü Dikeeligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Banrbçuöğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Ata sağun 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktür!' 

ORDU 
Selâhattin Aear 
Bekir Sıtkı Bay kal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendoei 
Fethi Tevetofflu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

STNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Aeşat Zaloğlu 

TUNCELİ k 

Arslan Bor;*» 
URFA 

Hasan O rai 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YAN 

Ferid Meleı 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

[Çekin serler] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SECÎLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattiıiı Babür oğlu 
Hayri Dener 
Sa.it Naci Ergin 

Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Bahriye Üçok 

TABİİ ÜYE 
Kâmil Kara v< • 1 i o el u 

ÎZMtR 
Beliğ Beler 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
Şet cf Kayalar 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sel âhat t in Cizr elioğl u 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu 

İSTANBUL 
TekmArıburım (Bap1--: 

İZM ÎR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

[Oya Katılmayanlar'] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakl'.oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Hamdi Özer (İ.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
^,rvl-ot Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

GİRE -UN 
Rıza Isıtan 

SİYAS 
Hüseyin Oztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıeu\ğln. (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

YOZGAT 
Sn dik Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Özer D<-Ui 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özibek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

1 
1 

...> *-» 

Urfa 

Yekûn 

1 

3 
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Türkiye ite Polonya arasında Ticaıî Belgelerin Tasiilkiniden Harç almmacna'sına ımjütetdair An
laşmanın onaylanmasına dair kanım tasarısına verilen oylarm sonuca 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytırak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapnnlı 
Yiğit Koker 
Man sur Ulu«oy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

üye sayısı : 185 
Oy ven Tiler : 119 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 0 

Çekim erler : 2 
Oya katılmayanlar : 63 

Açık üyelikler : 8 

[Kabııl edenler] 
1 Cemalettin Inkaya ! 

Nejat Sarhcalı ' 
BİLECİK 

j Mehmet Orhan Tuğrul 
j BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BlTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1 î. Sabri Çağlayan gil 
' Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Xahit A İt an 

1 Ziya Tn men 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

j ERZİNCAN 
F elimi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
| C "ter Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilanı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Delıveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 

Lütfl Bilgen 
'Talip özdolay 

ı İSTANBUL 
Erdoğan Adali 
Şevket Akyürek 
F«dûk Berkol 
O. Zeki Güm üs oğlu 

' 
Fikret Gün doğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet. Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Fakih Czleıı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
i A. Orhan Akça 
i İ. E tem Erdinç 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

i A. Orhan Süersan 
MARAŞ 

Adnan Kara küçük 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

11 ya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Hüseyhı Avni Göktür» 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RÎZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
i H. Enver Işıklar 
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Refet Rendeei 
Fethi Tevetuğlu 

SÜRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SÎYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emamıl lalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Meihmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztckm (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1 Hasan Oral 

UŞAK ! 
Mehmet Faik Ataynrt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

[ Ahmet Demir Yüee 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Kâmil Karavelioğlu 
İZMİR 

Beliğ Beler 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Saffet Ur al 

ORDU 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattiıı Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet tfafis Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topabığlr. 

HATAY 
M. Enver Bahadırdı 

İSTANBUL 
Mebrune Aksoley 

Tekin Anburım (Başkan 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Açık m 
Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Haz er 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KOCAELİ ' 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Hamdi Özer (1.) 

MANİSA 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hkan Bingöl (B.) 

NtÖDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

{elikler] 
1 

1. 
1 

CUMHURBAŞKANIN • 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattiıı Babüroğlu 

Hayri Dener 
Sait Naci Ergiı 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
MeJımet İzmen 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

.SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin Öztiirk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Befcil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş (B,) 
özer Derbil 
Vahap Güvene 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Nainı Talû (Başbakan) 
Halil Time 
Bahriye Üçoik 

Yekûn 
•«86 >9<t 
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Uydular aracılığı 'ile Telekomünikasyon Ulusla v ^ s ı 'örgütüne (INTKLSAT) ilişkin anlaşana, 
isleitme anlaşması ve nihai senedinin onaylanınymm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

veriton oyların sonucu 
(Kabul Edilmiştir.) 

TABİ Î ÜYELER 
Mucip Atak l ı 
Emanu l l ah Çelebi 
Suphi G ü r soy t rak 
Suphi K a r a m a n 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhat t in ö z g ü r 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sun ay 
Ha y d a r T u ı ı ç k a n at 
Ahmet Yjldız 

A D A N A 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırr ı Turanlı 
AFYON K A R A H İ S A E 
M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karay iğ i t 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren / 

A N K A R A 
Turhan Kapanl ı 
Yiğit Köker 
Man sur ITlusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALV7A 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 130 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 

Oya ka t ı lmayanla r : 5:2 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan / 

AYDIN 
Ali Celâlett in Coşkun 

B A L I K E S İ R 
Nur i Demirel 
Cemalettjn İ n k a y a 
Nejat Sarlıealı 

B İLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yur tsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 
Aiâeddin Yılmaztürk 

tt\JRL){J& 
Ö. F a r u k K m a y t ü r k 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

Ç A N A K K A L E 
Nahi t Al tan 
Ziya Termen 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket özçe t in 
Safa Yralçuk 

D E N İ Z L İ 
Ali Kemal T u r g u t 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdi>iran 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

E R Z U R U M 
Osman Alilıocagil 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Ed ip Somunoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
i b rah im Tevfik K u t l a r 
Salih Tanyer i 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

H A K K Â R İ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadır l ı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Güm üş oğlu 
F ik re t Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kır l ı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelânıoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuşret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Sedat Çumralı 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Borutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Kara.küçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz ı 
Haldun Menteşeoğlıs 
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NEYŞEHIR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Be,kir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Veihlbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk. V.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 

Nurettin Ertürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim t 
Bahriye Üçok 

StVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö Lûtfi Hor-anğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikfbaş (B.) 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen ' 
Sabahaddin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 

[Çekimserler] 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Oya katılmıyanlar] 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
SaHm Hazerdağlı 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay (i.) 

KARS 
S i m At alay 
Mehm et Ha zer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Açık ih 
Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

KIRŞEHİR 
Halil özmen ( t ) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Ham di Özer (İ.) 

MARAS 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

/elikler] 
1 
1 
1 

Yekûn 

!>&<( 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
56 NCI BİRLEŞİM 

19 . 4 .1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda ıfflçık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
1/540; C. Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tariki : 26 . 3 . 1973) (Bitiş ta
riki : 30 . 4 . 1973) 

X 2. — Türkiye - Danimarka Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmıasmın uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 'Turizm ve 
Tanıtma, Bütçe ve Plân, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ko
misyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/552; C. Senatosu : 1/176) (S. Sayısı : 233) 
(D. Tarihi : 1 3 . 4 . 1973) 
X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasınm uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının. Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Büt
çe ve Plân, Malî ve İktisadî İşler ve Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonların
dan 3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/346; C. Sena
tosu 1/183) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
13 . 4 . 1973) 

X 4. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 

tasarısının Millet Meclisince kafcul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve 
plân, Malî ve İktisadî İşler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonlarından 
3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/115; C. Senato
su 1/186) (S. Sayısı : '235) (Dağıtma Tarihi : 
14 . 4 . 1973) 

X 5. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konso
losluk Sözleşesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Mîllet Mec
lisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Bütçe ve Plân, Malî ve İktisadî İşler 
ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ko
misyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/476; C. Senatosu 1/179) (S. Sayısı : 236) 
(Dağıtma Tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 6. — Türkiye ile Polanya arasında Ticarî 
Belgelerin Tasdikinden Harç alınmamasına mü
tedair Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve 
Plân, Malî ve İktisadî İşler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonlarından 
3'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/416; C. Senatosu 
1/173) (ıS. Sayısı : 237) (Dağıtma Tarihi : 
14 . 4 . 1973) 

X 7. — Uydular aracılığı ile Telekominikas-
yon Uluslararası örgütüne (INTELSAT) iliş
kin anlaşma, işletme anlaşması ve nihaî senedi
nin onaylanmasının uygun (bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 



Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadî İşler, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar-lskân, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon rapora (M. Meclisi 1/758; C. Senatosu 
1/169) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma Tarihi : 
14 . 4 . 1973) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

' 2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi: 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonu 
raporu (M. Meclisi; 2/622, C. Senatosu 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16.3.1973) 
(Bitiş tarihi : 16 . 5 . 1973) 

X 2. — Eski eserler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası ile İçişleri. Anayasa ve Adalet, Malî 
ve İktisadî İşler. Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/85; C. Senatosu : 1/151) (S. Sayısı : 238) 
(Dağıtma Tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 3. — 261 sayılı Kanun , gereğince Hükü
metçe alınan Kararın onanması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, 
"Hasf rnıa ve İmar - İskân, Anayasa ve Adalet 
TTe Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
koru (M. Meclisi 1/145; C. Senatosu 1/187) (S. 
Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1973) 



Toplantı : 12 1 0 Ö 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / Ü O 

Eski eserler kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası ile İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadî İşler, 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alın

mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/151) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 672) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 469 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Müüet Meclfisinüm 29 . 1 . 1973 tarihli 45 nci BMeşiminde ömoeHk vıe ivedİlMe göYüşületrek 
açık oyla kabul edilen, Eski Eserler Kanunu tasarısı, dosyası dile fanilikte sunulmuştur. 

SaygıHammlla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2, 9, 13.10; 27 .11 .1972; 23, 24, 29 .1.1973 tarihli 140, 143, 145, 10, 41, 42 ve 45 nci bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 672) 
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ESKİ ESERLER KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Yurdumuz eski eserler, tarihî ve tabiî anıtlar, eski yerleşme merkezleri, etnografya ve folklor 
değerleri bakımından dünyanın sayılı zengil ülkelerinden biridir. Sahibolduğumuz bu değerler 
bizi geçmişe bağlayan, tarihî ve kültürel varlığımızı idrak ettiren ve dünyaya tanıtan belgeler 
olduğu kadar geçmiş devirlerin tarih, sanat, siyasal, sosyal ve ekonomik hareketlerini meydana 
koyan belgelerdir. Diğer taraftan yurdumuz, su ve toprak altında saklı bulunan eski eser zen
ginlikleri bakımından da dünyanın -dikkatini üzerinde tutan ülkelerden biridir. Her yıl yapılan 
arkeolojik araştırma ve kazılarla toprak ve su altından eski devirlere ait birçok yeni ve kıy
metli eserler meydana çıkarılmaktadır. Bilim âlemine ışık tutan, bilinen tarih oylaylarmın daha 
iyi ve daha geniş surette açıklamalarının yapılmasına, bilinmeyenlerin meydana çıkarılmasına, ka
ranlıkta kalmış olanlarının aydınlatılmasına yar elim eden bu buluntular müzelerimize nakledil
mektedirler. Bu çalışlamalarla bilim âlemine yardımda bulunmak gibi önemli bir hizmet yapılmış 
olmakla beraber kültür hazinelerimiz durumunda olan müzelerimiz de zenginleştirilmektedir. Mü
zelerimiz, eski eserlerimiz, tarihî ve tabiî anıtlarımız, eski yerleşme merikezlerimiz, Türkiye ve 
Dünya bilim müesseseleri ve adamları için zengin araştırma merkezleri olarak ne derece kıymet
li ise, memleketimizde turizmin geliştirilmesi bakımından da faydalanacağımız paha biçilmez de
ğerlerdir. Dünyada bu türlü değerlere karşı ilgi gün geçtikçe artmakta ve müzeler eski eserlre 
her yıl sayıları artan meraklılar tarafından ziyaret edilmektedir. Memleket sathına yayılan kül
tür hazinelerimiz, medeniyet eserlerimiz herkesin kolayca gidip görebileceği, tetkik edebileceği 
yerler ve konular haline getirildiği, müzelerimiz zenginleştirildiği modern binalara, kavuşturul-
duğu zaımaaı bilim dünyasına olduğu kadar turizm davamıza da büyük hizmette bulunmuş ola
caktır. 

Ancak bu hizmetin hakkıyla görülebilmesi için bu konularla ilgili mevzuatın değiştirilmesine 
ve bugünün gerçeklerine uygun yeni hükümler getirilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü, yurdumu
zun toprak üstü, su ve toprak altı arkeoloji, tarih ve sanat değerleri ile ilgili ve halen yürür
lükte bulunan Asarı Atika Nizamnamesi 2 nci Meşrutiyetin ilânından üç yıl önce 1906 (Hicrî 
1322) tarihinde hazırlanmıştır. Bu nizamname, arkeoloji ve tarih bilimleri bakımından çok ge
lişmiş olan zamanımız icap ve ihtiyaçlarına uymamakla beraber turizm davasının da tamamen 
meçhul bulunduğu bir zamanda hazırlanmıştır. Bu bakımdan Nizamname ata yadigârı ve geç
miş medeniyetlerin en belirli belgeleri niteliğinden tarihî anıtların korunmalarının ve onarılma
larını sağlamayacak kadar eskidir. Toprak üstünde, su ve toprak altında bulunan eserleri tahrip 
ve yok edenlere karşı alınacak cezaî tedbirleri müessir kılmaktan çok uzaktır. Eski eserlerin 
yurt dışına kaçırılmasına engel olamamaktadır. Bu gerçekler uygulamanın vermiş olduğu so
nuçlarla sabittir. 

Asan Atika Nizamnamesinden ayrı olarak daha sonraki tarihlerde yayınlanan kanunlarda 
eski eserlerimizle ilgili bâzı hükümler dağınık ve aynı zamanda ihtiyaca karşılık vermekten uzak
tır. Mevzuat baikımından mevcut boşluk ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, yurdumuzun tarihî ve 
tabiî anıtlarının bakım, koruma, onarım ve kamulaştırma tarzları ile taşınır eski eserler, kazı ve 
define aranması, eski eser ticareti, kolleksiyonculuk ve eski eser kaçakçılığı faaliyetlerini ve 
bunlarla ilgili mükâfat ve cezaî hükümleri içine alan bu tasan hazırlanmıştır. 

Sunulan Eski eserler kanun tasarısı 55 madde olup 10 bölümden ibarettir. 
Bu bölümler : / 

I - Genel hükümler : (Madde : 1 - 7), 
II - Taşınmaz eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların tespit, tasnif, tescil, korunma, onarım 

işleri ve mülkiyeti : (Madde : 8 -19) , 
III - Taşınır eski eserler : (Madde : 20 - 24), 
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IV - Eski eser ticareti : (Madde : 25 - 31), 
V - Kazılar : (Madde : 32 - 45), 

VI - Define araştırılması (Madde : 46), 
VII - ikramiye ve cezalar : (Madde : 47 - 52), 

VIII - Çeşitli hükümler : (Madde : 53 - 55), 
IX - Geçici maddeler : (Geçici madde : 1 - 6), 
X - Yürürlük ve yürütme hükümleri' : (Madde : 54 - 55) bölümlerinde toplanmıştır. 

BÖLÜM VE MADDELERİN AÇIKLANMASI 

I. BÖLÜM 

Bu bölümde, eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların ve etnoğrafik eserlerin tarifleri, toprak 
üstünde, su ve topraik altında bulunan sahipli, sahipsiz bütün taşınır eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
anıtların, etnografya değerlerinin, millî servet sayılması lâzımgeldiği, taşınır ve taşınmaz eski 
eserleri ve tabiî anıtları bulanların ve bu çeşit eski eserlere sahibolanların veya bunları işgal 
edenlerin vazife ve sorumlulukları; kimin mülkiyetinde bulunursa bulunsun, taşınır ve taşınmaz 
es'ki eserlerin ve tabiî anıtların korunmasını sağlamak için gereken tedbirleri almak veya aldırt
mak yetkisinin Millî Eğitim Bakanlığına aidolduğu belirtilmiştir. 

H. BÖLÜM 

Taşınmaz esıki eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların korunmaları, bakımları, değerlendirilmeleri için 
her şeyden önce memleketimizin bu çeşit zenginliklerinin kemiyet, keyfiyet bakımından tanınması
na ve bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunun için bahis konusu taşınmaz es'ki eserlerle tarihî ve tabiî 
anıtların tespit, tescil ve tasnif edilerelk bulundukları yerlerin tapu sicillerine bütün özellikleri ile 
kayıt ve işaret olunmaları zorunluğu vardır. 

Yukarıda arz edilen hususlar tasarının bu bölümünde 8 - 20 nci maddelerle sağlanmak istenmiş
tir. 

Bunlardan 8 nci maddede tespit, tasnif ve tapulama işleri öngörülmüş, 9 -11 nci maddelerle de 
eski eserlerle, tarihi ve tabiî anıtlar sınır ve korunma alanlarının tespiti ve bu gilbi millî servetle
rimizin özel kişiler eline geçmesi suretiyle zıyaa uğramalarının ve ileride Devlete kamulaştırma kül
fetleri yüklenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların bâzıları, zamanla gerçek fonksiyonlarını kay
betmiş, bâzıları da tahsis maksatlarını ve mâliklerini değiştirmiştir. Bu taşınmaz eski eserlerden 
halen ihtiyaçlara cevap verebilenleri korunabilmekte ise de; büyük bir kısmı ya tamamen terk olun
makta veya inşa gayelerindeki hizmetlere uymayan işlere tahsis olunmak suretiyle tadil veya tah-
ribedilmeiktedir. Bu keyfiyet, ya Devlete zorunlu bir kamulaştırma yükü yüklemekte veya eserin 
ortadan kaybolmasına sebebolmaktadır. Bu mahzurları önlemek üzere tasarıya 10 ncu madde kon
muştur. 11 nci madde ile taşınmaz eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların çeşitli kurumlar tara
fından Millî Eğitim Bakanlığının izni ile kullanılması imkânı temin edilmiş bulunmaktadır. 

12 nci ve 13 ncü maddelerde kamu tüzel kişilerinin ve belediyelerin elinde bulunan taşınmaz 
eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların Millî Eğitim Bakanlığı idaresinde toplanması ve bu işle il
gili kamulaştırmalar, şehir imar plânlarının tanziminde korunması icabeden eski eserlerle, tarihî ve 
tabiî anırtıların tespiti gilbi hususlar bilimsel esaslara bağlanmıştır. 

Vatandaşlardan, sahip bulundukları ve bu kanun şümulüne giren taşınmaz eski eserlerin ta
rihî ve tabiî anıtların korunmasını ve onarımını beklemek tabiî bir hak olarak mütalâa edilmek
tedir. Ancak bir eski eseri, tarihî ve tabiî bir anıtı korumak ve onarmak için maddî imkânlara 
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kısmen veya tamamen sahip bulunmayan bir mülk sahibine Devletin yardımda bulunması da lüzum
lu görülmektedir. Aynı zamanda kişilerin mülkiyetinde bulunan ve sayılarının pek az olduğu 
anlaşılan bah&s konusu taşınmaz eski eserlerin ve tarihî ve tabiî anıtların bâzı hallerde vergiden 
muaf tutulmaları, korunmalarını temin bakımından, gerekli ve zarurî mütalâa edilmektedir. Ta
sarının 12 nci maddesi ile mülkiyeti Hazineye ait olup kullanma hakkına sahibolan kamu tüzel 
kişileriyle dernekleri bu harcamalara katılacakları hükmünü getirmektedir. 

Yukarıda arz edilen hususlar, tasarının 15 nci maddeleri ile sağlanmış bulunmaktadır. 
Bir bilim ve sanat konusu olan eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların korunma ve onarım res

torasyon ve rekonstrüksiyonları ile ilgili esasları vaz ve tatbikatı kontrol zaruri olduğundan, bu 
hussularla ilgili olarak tasarıda 16, 17, 18 nci maddeler yer almıştır. Ayrıca 19 ncu madde ile 
yeni inşaat hariç e^ki eserlerin ve âbidelerin onarım ve restorasyon işlerini yeterli ehliyete sahip 
en az üç firma arasında pazarlıkla yaptırılması yetkisini getirmektedir. 

III. BÖLÜM 

Bu bölüm, taşınır eski eserlerin müzelere nakli ; türlü müzelerin tesisi ve kontrolü; eski eserle
rin yurt dışına çıikarılma ve yurda sokulma şekil ve şartları, reprodülksiyon imali gibi hükümleri 
içine almaktadır. (19-24) 

IV. BÖLÜM 

Bu bölüm, eski eser ticareti ile meşgul olanların yükümlü olacakları kayıt ve şartlarla bunla
rın kontrolü ve eski eser koleksiyonu yapanlar halkkmdaki hükümleri ihtiva etmektedir. 

V. BÖLÜM 

Dünyanın zengin arkeolojik hazinelerine sahip bulunan memleketimizin yerleşme tarihî Taş 
Devrinden zamanlımıza kadar türlü medeniyet devirlerine ait toprakaltı arkeolojik zenginlikleri 
bütün bilim âleminin ilgisini üzerine çekmektedir. Her yıl Türk Tarih Kurumu, üniversiteleri
miz, ayrıca birçok yabancı üniversite ve bilim kurumları arkeolojik kazılar yapmak için Millî Eği
tim Bakanlığına müracaatta bulunmakta ve bunların kazılardan elde ettikleri buluntu ve belge
lerle yeni tarihî gerçeklere varılmaktadır. Tarihe, medeniyete hizmet bakımından yapılan bu çeşit 
ilmî araştırma ve kazıların teşviki ve bu hususta gerekli iznin verilmesi, ne kadar önemli ise, bun
lardan ciddî ve ilmî olmıyan müracaatları esaslı bir inceleme sonucunda reddetmek de önemlidir. 
Ondört maddeden (Madde : 32 - 45) ibaret bulunan bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığının bu 
konu ile ilgili görev ve yetkileri tayin olunmaktadır. 

Kazılar konusunda Millî Eğitim Bakanlığının yetkileri 32 nci, kazılardan çıkan eserlerin mül
kiyeti ve nerelerde toplanacağı ve korunacağı 33 ncü, arazi sahiplerinin kendi mülkiyet içinde 
yapacakları kazı ve sondajlar için yükümlü bulunacakları hükümler 34 ncü madde ile tespit 
olunmaktadır. 

35 - 38 nci maddeler, kazı sondaj ve araştırma izninin şekli ve başkasına devri, kazı süresi ve 
süre uzatımı ile ilgilidir. 

Arkeolojik kazılar sırasında kişilere ait arazinin ne suretle kamulaştırılacağı 39 ncu, kazıdan 
çıkan eserlerin mahallen korunması için kurulacak geçici teşkilât ile bu teşkilâta dahil persone
lin ücretlerinin ödenme şelkli 41 nci, usulüne ve kanun hükümlerine uygun olarak yapılmayan 
kazıların durdurulması 42 nci, kazı sırasında inşa olunan veya satmabnan kazı ile ilgili taşınmaz 
malların kazı sonunda Millî Eğitim Bakanlığına devri 43 ncü madde ile öngörülmüştür. 

Siyasî anlaşmazlıklara yol açacağı düşüncesiyle Türkiye'deki elçilikler ve konsolosluk mensup
larına kazı izni verilmemesi keyfiyeti de ayrı bir maddede (Madde : 45) ifade edilmiştir. 
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VI. BÖLÜM 

Medenî Kanunumuzun 696 ncı maddesi, vatandaşlara define araştırma hakkını tanımaktadır. 
Ancak bazı kuruımlanmızın define ve eski eser aramak maksadıyle kazı yapma arasındaki farkı 
çok defa isabetli tayin edememeleri yüzünden arkeolojik alanlar tahribolunımaktadır. Bir taraftan 
eski eserlerimizi tahripten korumak, diğer tarafta nda ne zaman, Mmin tarafından nereye gö
müldüğü bilinmeyen defineleri bularak kolayca zengin olmak emeli peşinde koşan masum vatan
daşlarımızın çok kere bütün varlıklarını kaybedip müşkül duruma düşmelerini önlemek maksa
dıyle 6 ncı bölüme hükümler konmuştur. Define arayıcıya tanınacak haklarla, arama işinin kont
rolünü yapacak elemanların yol ve oturum gideri ve diğer hususlar hazırlanacak bir yönetmelik
le tespit edilecektir. 

VII. BÖLÜM 

Bu bölümdeki cezai hükümler, millî servetlerimiz olan taşınır ve taşınmaz eski eserlerimizin, 
bilhassa kasden tahribe dilmelerini önlemek gaye siy el vaz'edilmiş ve Asarı Atilka Nizamnamesi ile 
Türk Ceza Kanununda sembolik denecek kadar hafif olan cezai müeyyideler ağırlaştırılmıştır. 
Buna karşılık eski eser bulanlarla, bunları zamanında haber verenlere verilmesi icabeden ikrami
yeler belli bir ölçüye göre tespit olunmuş ve bu konuda teşvik ve taltif edici yenî hükümler ge
tirilmiştir. 

VIII. BÖLÜM 

Tasarının VIII nci bölümünde bu tasarı ile ilgili bulunan ve daha evvel yayınlanan kanun tü
zük ve yönetmeliklerin yürürlükten kaldırıldığı gösterilmektedir. 

IX. BÖLÜM 

IX ncu bölüm ile kanunun yayımı tarihinde eski eser koleysiyonu yapan, eski eser ticareti 
ile meşgul olan, sondaj, kazı ve define arama izni almış olanlar hakkında geçici hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

X. BÖLÜM 

Kanunun yürürlüğe giriş tarihi Üe kanunun kimler tarafından yürütüleceğini göstermektedir. 
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Anayasa ve Adalet Koaniısyoam (mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 28 . 2 . 1973 

Komisyonu 
Esas No. : 1/151 
Karar No. : 42 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Eski Eserler Kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonun 15 Şubat 1973 
tarihli ve Esas 1/151; Karar 2 sayılı yazılarına esas mütalâa istemi, Komisyonumuzun 23 Şubat 
1973 tarihli Birleşiminde tetkik ve mütalâa olunarak aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

Eski Eserler Kanunu taasrısınm 6 ncı maddesi, 
I - Özel mülkiyete konu gayrimenkul eski eserlerin kullanma şeklinin, Gayrimenkul Eski Eser

ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit edileceği ve bu kurulun mütalâası alınmaksızın değiştiri
lemeyeceği, 

I I - Malikin, mülkiyetindeki eski eserin -kamulaştırılması yolunda herhangi bir talep hakkına 
sahih olamayacağı, 

III - Özel mülkiyete konu eski eserlerin korunması ve onarımı için gerekli aynî ve nakdî ihti
yaçların, bu yolda konulacak yönetmelik hükümleri esaslarında, Millî Eğitini Bakanlığınca karşı
lanacağı, kaidelerini önermektedir. 

Anayasanın mülkiyet hakkına ilişkin, 
a) -«Mülkiyete ait genel kural» matlaplı 36 ncı maddesinin, 
b) «Toprak mülkiyeti» matlaplı 37 nci maddesinin, 
c) «Kaınulaştırma» matlaplı 38 nci maddesinin, 
d) «Devletleştirme» matlaplı 39 ucu maddesinin, incelenmesi neticesinde ise : 
I - Mülkiyet hakkının Anayasanın teminatı altında bulunduğu, 
II - Anayasanın teminatı altındaki mülkiyet hakkının, ancak kamu yararı amacı ile ve ancak 

kanunla sınırlanabileceği, 
III - Kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarının peşin ödenmesi şartı ile, gayrimen-

kullerin kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamıılaştırılabileceği, 
IV - Kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek 

şartı ile devletleştirilebileceği, kurallarının, Anayasanın benimsediği temel prensipler olduğu mü-
şahade edilmiştir. 

Bu temel prensipler üzerine inşa edilen kaideler açıkça ortaya koymaktadır ki, Anayasa, mül
kiyet hakkını, ne derece dokunulmaz kabul etmemiş ve gerektiğinde kamu yararı amacı ile sınır
landırılabileceğini öngörmüş ise; bu smırlamada. hakkın özüne dokunulamayacağını da o derece 
kabul etmiş ve teminat altına almıştır. 

Bir başka deyişle, Anayasa, teminatı altmdakinıiükiyet hakkında; hakkın özünü koruyucu ve 
kamu yararını gözetici, mutlak bir dengeyi emretmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi ise, mevcut tedvin şekli itibari ile böyle mutlak dengeden yok
sun bir mahiyet arz etmektedir. Hakkın korunması, yönünden bir tedbir olarak, 
ileri sürülebilecek düzenlemelerin yönetmeliğe bırakılmış bulunması keyfiyeti de, yine Anayasanın 
aradığı teminat bakımından yetersiz olup, Anayasanın emredici hükmüne uygun düşmemektedir. 
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Özel mülkiyete konu bir gayrimenkulun, korunması ve onarımı için gerekli aynî ve nakdî ih
tiyaçların Devlet tarafından karşılanacağı yolundaki hükmün de Anayasaya uygunluğu tartışıl
mıştır. 

İşbu mütalâamız, Sayın Geçici Komisyona sunulmak dileği ile Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Samsun Eskişehir Ağrı Yozgat 

R. Rendeci Ö. Vcuzal S. Türkmen S. Artukmac 

Ankara Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hatay 
T. Kapanlı Ş. Kayalar N. Erim M. Deliveli 

Kırşehir Mantin Zonguldak 
// . Özmen A. Bay ar M. A. Pestüci 

Gr&çici Komisyon raporu 

C umhuriye t S e n atos u 
Geçici Komisyonu 
Esas -No. : 1/151 10 . 4 . 1973 

Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyıırulan, Millet Meclisinin 29 . 1 . 1973 tarihli 45 nci Birleşimin
de öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, Eslki Eserler Kanunu tasarısı. 
1 . 2 . 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1973 tarihli 24 neü Birleşiminde, Anayasa ve 
Adalet, Bütçe ve Plân, Malî ve İktisadî İşler, Millî Eğitim ve İçişleri komisyonlarından seçilecek 
3'er üye ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz, 8 . 2 . 1973, 15 . 2 . 1973, 8 . 3 . 1973 
ve 5 . 4 . 1973 tarihli birleşimlerinde Maliye Bakanlığı, Millî Eğitimi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsil en belirtilen hususlar ve. bunlara mütedair Bakanlık tem
silcilerinin de verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde, 10 bölüm, 53 esas, 5 geçici ve 2 yü
rürlük maddesinden oluşan mezkûr kanun tasarısı tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerden sonra 
prensip itibariyle benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştik'. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakere esnasında tasarının 6 ncı maddesi üzeninde bâzı tereddüt
ler hâsıl olmuş ve bu tereddütlerin giderilmesi için mezkûr madde hakkında Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasına ihtiyaç hâsıl olduğundan adı geçen kanun ta
sarısı, Anayasa ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiş ve mezkûr Komisyonun mütalâasıyle beraiber 
Komisyonumuzda kurulan bir alt komisyonda tetkik ettirilmiş ve Alt Komisyon incelemeleri 
neticesinde : 

«Eski Eserler Kanun tasarısını müzakere eden Geçici Komisyonu, tasarının 6 ncı maddesinin 
Anayasaya aykırı olup olmadığını incelemek, aykırı gördüğü takdirde, maksadı temin edecek, 
Anayasaya uygun bir metin tespit etmek üzere, 8 . 3 . 1973 gününde yaptığı oturumda kurduğu 
Alt Komisyon aynı gün Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri'nin Başkanlığında Hükümet temsilcile
rinin de iştirakiyle toplandı. 
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Sözü edilen tasarının 6 ncı maddesi, Geçici Komisyonda yapılan müzakereleri ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 28 . 2 . 1973 tarih, ve Esas 1/15.1 ve Karar 2 sayılı 
mütalâasının ışığı altında incelendi. 

Tartışmalı madde üç cümleden ibaret bulunmaktadır. 
1. — Şahısların mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserin tarihî ve tabiî anıtları kullanma 

şekli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına istinaden Millî Eği
tim Bakanlığının izni olmadıkça değiştirilemez. 

2. — Bu durum eski eserin kamulaştırılması yolunda mal sahibine herhangi bir halk kazan
dırmaz. 

3. — Bu gibi eski eserlerin korunması ve onarımı için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli aynî 
ve nakdî yardımlar hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılabilir. 

Maddenin birinci cümlesi kamu yararı amacıyle ve mülkiyet hakkının kullanılmasının toplu
mun yararına aykırı olamayacağı ilkesine dayanılarak kısıtlanmış, fakat bu kısıtlama hakkın 
özüne dokunacak, onu hiç kullanılmaz hale getirecek biçimde olmamıştır. 

Cümlenin amacı şudur: Bir taşınmaz e siki eser maliki, bilfarz, Altkamisyonumuzdaki mi
sal ele alınarak, İstanburdaki Patrona Hamamının sahibi, bunu, sunduğu projeye uygun olarak, 
otel yapmaik istemektedir. Talep ve proje incelenerek ya müsaade edilecek veya reddolunacaktır. 
Müsaade edildiği takdirde, kamulaştırılmcaya kadar, malik günün şartlarına uygun seviyede fay
dalanabileceği için kısıtlamayı hissetmeyecek, mutazarrır olmayacaktır. Kullanma şeklinin de
ğiştirilmesine izin verilmediği takdirde Anayasanın 114 ncü maddesine göre Danıştaya müracaat
la iptal davası açabilecektir. İptal davasının reddi ve kesin hüküm halini almasından sonra mad
denin 2 nci cümlesi varidolae aktır. Yani Hükümete müracaatla madem ki, kullanma şeklinin de
ğiştirilmesine müsaade etmediniz. Bu haliyle de beaı günün şartlarına uygun biçimde faydalana
mıyorum. Şu halde bunu kamulaştırınız. 

İkinci cümlenin başındaki «Bu durum» dan kasıt budur. Hükümet de bunu teyit ve böyle an
ladığını, bu maksatla hükmün sevk edildiğini ifade etmiştir. 

Bu talep karşısında Hükümet ya kamulaştıracak veya Anayasamın 53 ncü maddesini ileri sü
rerek bunu malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde ve bir program dahilinde yapacağını bildire
cektir. Maddenin 2 nci cümlesinin kasdı, o halde, taşınmaz eski eserin kullanma şeklinin değişti
rilmesi talebinin reddinin malike bu gayrimenkulu derhal kamulaştırması için Hükümete müraca
at hakkını ve onun da bu talebi yerine getirmek vecibelerini tahmil etmeyeceği hususudur. Yok
sa bu hüküm gayrimenkulun asla kamulaştırılmadan ve kısıtlama kaldırılmadan şahsın mülkiye
tinde ebediyen kalacağı mânasını taşımamaktadır. 

Komisyonda, kullanma şeklinin değiştirilmesine izin' verilmesi halinde, kamulaştırma yolunda 
mal sahibine bir hak kazandırmayacağı anlamına gelip gelmeyeceği, kullanma değişikliği için ya
pılacak masrafların kamulaştırma bedelinden düşülüp düşülmeyeeeği de tartışılmıştır. 

«Bu durum» ibaresiyle başlayan 2 nci cümlenin, birinci mümlenin «değiştirilemez» kesin hük
münden sonra geldiğine göre bu sıfatıyle işaretlenen durumun «değiştirilemez» ligi içerdiği, 
değiştirilemeyince ne yapılacağını, ya da ne yapılamayacağını düzenlediği, eğer tartışılan anlam
da olsa idi birinci cümlenin «Ancak şartlarla değiştirilir.» biçiminde olması gerekeceği, böyle
likle de «Bu dununun kullanma şekli değiştirilen gayrilmenkule şamil olacağı ve esasen talebi 
yerine getirilen malikin kamulaştırma için müracaatta bulunmak lüzumunu duymayacağı gerek
çesiyle varidolmaclığı sonucuna varılmıştır. 

Kamulaştırma bedeli, malikin vergiye esas olmak üzere beyan ettiği değer olacağına ve kamu
laştırmada ayrıca çeşitli vukuf ehillerine değer takdir ettirme usulü bulunmadığına göre de cüm
lenin bu şekilde anlaşılmasına mahal olmadığı kanıtlanmıştır. 
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Netice olarak eski eserin haliyle muhafazasında •medeniyetimizin ve eski medeniyetlerin gele
cek kuşaklara aktarılması yönünden olduğu kadar arkeolojik turizmin gelişmesi yönünden, ka
mu yararı vardır. Bu amaçla mülkiyet hakkının kanunla kısıtlanmasına Anayasa cevaz vermek
tedir. 

Çağımızda mülkiyet hakkı artık sahibine •Roma Hukukunun kabul ettiği «Usutendi, frutendi 
ve abutendi» mutlak yetikilerini vermemökte, usutonclinin yani mülkiyet hakkının kullanılmasının 
toplum yararına aykırı olamayacağı anayasalarda ilke olarak benimsenmiş bulunmaktadır. 

ıBu kısıtlama Devlete kamu yararının bulunduğu halde kamulaştırma ödevini vererek ferdî 
vikaye etmişse de 53 ncü madde bunun malî kaynakların yeterliği ölçüsünde yerine getirileceğini 
belirtmiştir. Faikat bu ihtirazı bir kayıt olup ödevin hiç yapılamayacağı sonucunu doğurmamaJkta-
dır. O halde böyle bir anlama gelebilecek metnin «Bu durum, esiki eserin derhal kamulaştırılması
nı istemek hakkını kazandırmaz» biçiminde kaleme alınmasında isabet vardır. 

Hükümet, milyarlarla ölçülemeyecek değerdeki eski eserlerin hâlâ «Asarı Atika Nizamname-
siyle» yönetildiği, bunun çok kifayetsiz olduğu, bu itibarla tasarının biran evvel kanunlaştırıl
masında zaruret bulunduğu, değişiklik halinde Meclise gidecek tasarının kadük olmasından en
dişe ettiği gerekçesiyle bu mülâhazaları rapora yazmakla yetinilmesi görüşünü ileri sürdü. 

Anayasa Komisyonu maddenin üçüncü cümlesinin de Anayasaya uygunluğunun tartışıldığını 
bildirmiş bulunmaktadır. Bu cümle «Bu gibi eski eserlerin korunması ve onarımı için Millî Eği
tim Bakanlığınca gerekli aynî ve nakdî yardımlar hazırlanacak yönetmeliğe göre ya.pıılabilece-
ğini» hükme bağlamaktadır. 

Cümledeki «bu gibi eski eserlerden» kasıt kullanma şeklinin değiştirilmesine izin verilmeyen 
eski eserler olduğu anlaşılmaktadır. 

Anayasanın 50 nci maddesinin son fıkrası «Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıt
ların korunmasını sağlar.» hükmünü koymuştur. Bu ilkede korunacak eski eserin fert ya da 
âmme emlâkinden olacağı tefriki yer almamış, hüküm mutlak olarak sevk edilmiştir. 

Madde bu hükme uygundur. Ferdî olduğu kadar gayrimenkulu himaye etmektedir. Yardım 
kanunla kabul edilmektedir. Şeklinin tespiti yönetmeliğe bırakmaktadır. Tüzük daha isabetli 
ve teminatlı olurdu. 

Keyfiyeti Geçici Komisyonun yüce takdirlerine saygılarımızla arz ederiz.» şeklinde bir hük
me varmıştır. 

G-eçici Komisyonumuz da Altkomisyon raporunu benimseyerek mezkûr maddeyi aynen kabul 
etmiştir. 

Yine kanun tasarısının hazırlanışında ve genel gerekçesinde gösterilen esaslara da bağlı ka
lındığı, günün şartlarına ve icaplarına da uygunluğu Komisyonumuzca da aynen benimsenerek 
bu kanun tasarısının; 

a) Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul s dilen şekliyle aynen kabulüne. 

b) Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine. 
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c) Eski Eserler kanunu tasarsmın Millet Meclisine sevk gerekçesinin de raporumuzla birlikte 
basılması karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Y üksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Üye 
Ankara 
İ. Yetiş 

Üye 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Üye 
Kontenjan Gr. 

S. N. Ergin 

Sözcü 
Ankara 

T. Kapanh 

Üye 
Edirne 

S nci maddeye muhalifim 
Söz hakkım hahfuzdur. 

M. N. Ergen eli 

Üye 
Gaziantep 

,sy. Tanyeri 

Üye 
Elâzığ (Bağımsız) 

C. Ertuğ 

Üye 
Çanakkale 
Z. Termen 

Kâtip 
Malatya 
H. Özer 

Üye 
Balıkesir 

Ar. D emir el 

Üye 
Kayseri 

S. Turan 

Üye 
Tekirdağ 
(7. Tarlan 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Eski Eserler kanunu tasarısı 

I - Genel hükümler : 
MADDE 1. '— Tarihten önceki devirlerle tarihî devirlere aidolup, bilim kültür, din veya gü

zel sanatlarla ilgili (bulunan, yer üstünde, yeraltında veya ısu içindeki Ibütün yapılara, taşınır ve 
taşınmaz mallara ve aynî nitelikteki her türlü belgeye eski eser denir. 

Bunlardan : 
Tarihî mağaralar, (kaya sığınakları, yazılı ve kabartmalı kayalar, ıhöyükler, tümülüsler, ören 

yerleri, akropol ve nekropoller, surlar, kale ve burçlar, her türlü mimarî anıtlar, tiyatrolar, hi
podromlar, stadyumlar, anfiteatrlar, agoralar, kütüphaneler, (her türlü resmî veya özel yapılar, ta
rihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe taşları, dikili taşlar, sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, su yolları, 
sarnıçlar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mescitler, namazgahlar, her türlü 
hayrat, çeşme, sebil, imarethane, darphane, şifa^ıane, muvakkithane, simkeşhane, medrese, tekke 
ve zaviyeler, mezarlıklar, türbeler, nazireler, lâbitler, sandıklar, steller, kümbetler, hanlar, ha
mamlar, sinogoglar, (bazilikalar, kiliseler, manastırlar ve benzerleri ile bunların birkaçından mey
dana gelen Ibina toplulukları, (külliyeler, sitler, diğer ıtaşrnmaz mallarla, (bunlara ait parçalar, 
eski anıt ve duvar kalıntıları, taşınmaz halde dağınık tuğla ve sair yapı malzemesi artıkları ta
şınmaz eski eserleri, 

Her çeşit (hayvan ve (bitki fosilleri, tarihten önceki devirlerden kalma insan iskeletleri, çakmak 
taşları (sleks), volkan camları (obsidien), kemik veya madenî her türlü aletler, çini, seramik, (ben
zeri kab ve kaçaklar, ıheykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu Veya vurucu silâhlar, putlar 
(ikon), tcam eşyalar, isüs eşyaları (hulliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, 
bilezik ve benzerleri, masktlar, taçlar ( diademler), deri, (bez papirüs, parşömen veya maden üzeri
ne yazılı veya tasvirli foelgeler, tartı araçları sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya 
tezhipli kitaplar, minyatürler, tsanat değerini haiz gravür, yağlı veya suluboya tablolar, tmuhalefat 
(relique'ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve ıbenzeri taşınır eşyalar ve 
bunların parçaları taşınır eski eserleri teşkil ederler. 

Eski eserlerden : 
önemli tarihî olaylara sahne olan veya arkeoloji, tarih, sanat bakımından (bir önemi ve özel

liği bulunan, korunması ve değerlendirilmesi gerekli jher türlü taşınmaz mimarî eserlere ve aynî 
nitelikteki heykellere anıt, 

Mimarileri, üniteleri ve çevrelere katkıları bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri ge
rekli görülen ayrı veya bir arada olan yapı gruplarına külliye, 

Homojen oluşları ve özellikleri tarihî estetik, artistik, bilimsel, ekolojik, etnografik, edebî ve
ya efsanevî önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın veya tabi
atla insanların müşterek eseri olan topografik bölgelere sit, 

Önemli tarihî olayların geçtiği, /bu sebeple korunması gerekli görülen yerlere tarihî sit, 
Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının (bulunduğu yer veya su altın

da bilinen veya meydana çıkarılan yerlere Arkeolojik sit (Tarihî şehir kalıntısı) veya ören yeri, 
Korunması gerekli tabiat güzellik ve gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meydana getir

diği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve koruluklara tabiî sit (Tabiî anıt) denir, bunların tümü 
ile değerlendirilerek korunması esastır. 

MADDE 2.— Halk sanatlarını ve halkın maddî kültürünü temsil eden malzeme ve belgelere 
etnografya eseri denir. 

Bu evsafı haiz olanlardan sanat tarihini ilgilendirenler 1 mci madde gereğince eski eser sayı
lırlar. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Eski Eserler kanunu tasarısı 

I. - Genel hükümler : 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Devlete ait arazi ve emlâk ile, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan em
lâk ve arazide, varlığı bilinen veyahut ilerde meydana çıkacak olan her çeşit amtlar, bütün taşınır 
ve taşınmaz eski eserler Devletin malıdır. Bunların kazılarla meydana çıkarılmaları, yerlerinde 
korunmaları, taşınır eski eserlerin müzelerde toplanmaları bu kanun hükümlerine göre yürütülür. 

MADDE 4. — Taşınır ve taşınmaz eski ©serleri, yeniden bulanlar, malik oldukları veya işgal 
ettikleri arazinin içinde eski eser bulunduğunu bilenler veya böyle bir ©serin varlığından yeni 
haberdar olan malik ve zilyedler, bunu en geç 10 gmı içinde en yakın müzeye veya köylerde muh
tarlara, bucak, ilçe ve illerde en yüksek mülkiye âmirlerine biîidirmeye mecburdurlar. 

Bu gibi eserler, askerî garnizonlar veya yasak bölgeler içinde bulunur veya çıkarsa keza usulü 
dairesinde üst komutanlara bildirilir. 

Böyle bir ihbarı alan muhtarlar, mülkiye âmirleri veya komutanlar veya bu gibi eserlerin var
lığından doğrudan doğruya haberdar olan ilgili makamlar, bunların korunmaları için gerekli ted
birleri almakla beraber, alınan bu ilk tedbirleri de açıklamak suretiyle keyfiyeti en geç 10 gün 
içinde Millî Eğitim Bakanlığına yazı ile bildirmekle yükümlüdürler. Bu ihbarı alan Millî Eği-
tim Bakanlığı en geç bir yıl içinde gerekli işlemi yapar. 

MADDE 5. <— Bu kanunun tarif ve kapsamına giren eski eserleri, (tarihî ve tabu anıtları boz
mak ve değiştirmek, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına dayan
mak kaydiyle, Millî İEğitim (Bakanlığının izni olmadan onarmak ve içlerinde veya emniyet sınır
lan dâhilinde inşaat, tesisat, sondaj ve kazı yapmak, (kireç ocağı ve tuğla harmanı tesis etmek, 
hayvancılıkta, tanmda veya herhangi bir işte kullanmak, yıkılmalarına veya tahriplerinden 
meydana fgelen maddeleri almak, bunları geçici veya devamlı olarak herhangi bir maksatla iskân 
veya işgal etmek, kısmen veya tamamen tahribetmek, tahriplerine sebebolabilecek hizmetlerde kul
lanmak buralarda define aramak yasaktır. 

MADDE 6. i— Şahısların imülkiyetinde bulunan taşınmaz ©ski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtlan 
kullanma şekli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına istinaden 
Millî (Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça değiştirilemez. Bu durum eski ©serin kamulaştırılması 
yolunda mal sahibine herhangi bir hak kazandırmaz. Bu igibi eski eserlerin korunması ve onarımı 
için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli aynî ve nakdî yardımlar hazırlanacak yönetmeliğine 
göre yapılabilir. 

Eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtlann, şehir harabelerinin, tarihî alanların, iskân edilmesi, 
kullanılması, onanlması, içlerinde veya emniyet sınırlan içinde inşaat, tesisat, sondaj ve kazı ya
pılması şekil ve şartları bu kanun hükümlerine ve hazırlanacak yönetmeliğine göre saptanır. 

MADDE 7. — Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, eski eserlerin, tarihî ve 
tabiî anıtlann koranmasımı sağlamak için gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak ve bunların 
her türlü kontrolünü yapmak Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve kontrolunda bulunan eski eserlerin, tabiî ve tarihî anıt
lann korunmasında, Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket edilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde bulunan vakıf eski eserlerin kullanılması ve onarı
mı iGayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun karan alındıktan sonra Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünce yapılır. 

II - Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî Anıtların tespit, tescil korunma ve onarım işleri ve 
mülkiyeti : 

MADDE 8. — Taşınmaz eski eserler Millî Eğitim Bakanlığının, turizm alanında uzman kişilerin 
de içinde 'bulunduğu uzman tespit kurulları tarafından ayrılır ve tasnif ve gayrimenkul EsM 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 4, — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

//. - Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların tespit, tescil, korunma ve onarım işleri 
ve mülkiyeti : 

MADDE 8. — Millet Meclisi metnimin 8 ncü maddelsi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 238) 



— 16 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onandıktan sonra tapu kütüğündeki beyanlar ta
nesine (eski eserdir) kaydı yazılarak tescil ve ilân olunur. Bu ayırma ye tasnif isırasında resmî 
daire ve kurumlara tahsis edilmiş taşınmaz eski eserler varsa, daire ve (kurumun da görüşü alı
nır. 

MADDE 9. — 8 nci maddeye göre tescil edilen taşınmaz eski eserlerin koruma sahalarının .ta
yini ve bu sahalar içinıde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna aittir. 

MADDE 10. •— 'Hazineye, özel idarelere, köylere, kurumlara, tbelediyelere, İktisadî Devlet Te
şekküllerine, özel (kanunlarla kurulmuş teşekküllere aidolup, Millî Eğitim Bakanlığınca korunma
ları lüzumu tespit ve ilân olunan her çeşit eski eser, tarihî ve tabiî anıtlar ile bunlara ait korun
ma sınırları dahilindeki emlâk ve arazi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
mütalâasına istinaden Millî 'Eğitim Bakanlığının izni ^olmadıkça tüzel ve özel kişilere satılamaz. 
Bu gibi sahalarda yeniden imar ve ihya hakkı tanınmaz ve tapu verilemez. 

MADDE 11. — 'Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların, kamu hizmetlerinde kullanıl
mak üzere Devlet dairelerine, belediyelere, resmî kurum ve (kuruluşlara, genel menfaatlere yarar
lı millî derneklere intifa haklarının bırakılması veya kiraya verilmesi; bunlardan esasen vakıfla
ra aidolan veya 10 . Q . 1957 günlü ve 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredil
miş bulunanları hakkında adı geçen Genel Müdürlüğün, diğerlerinde lise Millî Eğitim Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

MADDE 12. — Kamu tüzel kişilerinin müOMy etinde veya daimî intifamda bulunan taşınmaz 
eski leserlerden kaleler, şehir harebeleri ve her türlü tarihî harabelerle bunlara ait tefer
ruat, tarihî ve tabiî anıtlar ve bunların toplu olarak bulunduğu alanlardan îHazine adına ka
yıtlı bulunmayanları, karşılığında 'bedel ödenmeksizin Hazine adına tescil ve Millî Eğitim Ba
kanlığının idaresine devredilirler. Şu kadar ki vakıf eserler ile 'belediyelere aidolanlar bu 
hükme tabi değildirler. 

Kale ve surları, şehir harabeleri, taşınmaz eski harabeler ve bu mahiyette diğer tarihî 
tabiî anıtlardan kısmen veya tamamen tüzel ve özel kişilere intikal etmiş veya imar ve 
ihya (hakkı yoluyla kişilerin uhdesine geçmiş olanlar, değer (bedellerini üzerinden kamulaştırıl
ma veya değiştirme yoluyle İDevlete intikal ettirilirler. Bu kamulaştırma ve değiştirmelerde 
o arazinin üstünde veya altında bulunan ve bulunacak olan eski eserlerin eski eser değerleri 
hesaba katılmaz. 

Bunlardan kaynağı vakıf olan ve çeşitli sepeblerle kısmen veya tamamen /tüzel ve özel 
kişilerin eline igeçmiş bulunan taşınmaz eski eserlerle tarihî ve ttabiî anıtların kamulaştırılma
ları, ilgisi dolayısıyle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. (Belediye sınırları dâhilinde bulu
nan eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların İmar Kanunu gereğince tespit edilecek koruma sı
nırlan dahilindeki taşınmaz malların, değer bedelleri üzerinden belediyeler tarafından kamulaştı
rılmalarda bu sahalar çevresindeki eski eserlerin meydana çıkarılmasından doğacak değer 
farkları hesaba katılmaz. 

MADDE 13. — Mülkiyeti Hazineye ait bulunan veya yakıf olan eski eserlerden kullanılması 
kamu tüzel kişilerine veya derneklere bırakılanların bakım, onarım ve restorasyon işleri için ya
pılacak harcamalara, bu eserleri kullananlar da katırlar. 5Bu harcamalara lait esaslar, vakıf eser
ler hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğünce, diğerlerinde ise Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olu
nur. 

Eski eserlerin (bulunduğu çevrelerdeki şehir plânlarının tanziminde Millî Eğitim Bakanlığı
nın görüşü alınır ve bunların ilgili Bakanlıkça onanması sırasında bu görüş değerlendirilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12, — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. .Sayısı : 238) 



— 18 — 

(Millet Mecll^iû-A kabul ettiği metin) 

Dalıa önce ıtanzim ve tasdik edilmiş imar plânlarının, eski eserler, tarihî ve ıtabiî anıtlar kakı
mından değiştirilmesi gerekli görüldüğü ve bu hususta Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun kararı alındığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı jgerekli değişiklik teklifinde 
bulunabilir. 

MADDE 14. — Taşınmaz eski eserler mâhiyetlerine tesir edecek şekil ve surette ifraz edilemez
ler. 

MADDE 15. — Taşınmaz eski eserlerin bu kanunun yayımından önceki malik ve zilyedleri bu 
eserlerin bakım ve onarımlarını bu kanuna Millî Eğitim Bakanlığının bakım ve onarım hususun
da vereceği emir ve talimata uygun olara!: yeri ne getirdikleri sürece bu kanunun eski eser zilyed 
ve malikleri için tanıdığı muafiyet ve haklardan faydalanırlar. Bu eserler üzerindeki ımülkiyet ve 
zilyedük haklarının tabiî icabı olarak ve bu kanun hükümlerine aylan bulunmayan bütün yetkilerini 
kullanabilirler. Bakım ve onanmlannı ilgilendiren sorumluluklarını yerine getirmekte aczi sabit 
olan îmaliklerle zilyedlerin mülkleri (vakıf eserler hariç) usulüne göre kamulaştırılırlar. Millî 
Eğilim Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, özel İdareler ve Be
lediyeler lüzum gördüğü ahvalde bu gibi taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların korunma, 
bakım ve onarımlarına jkendi teknik eleman ve ö leneği ile yardımda bulunabilir. 

Yapılacak bu yardımın hangi şartlarda faizsiz veya az faizli uzun veya kısa vadeli borç şeklin
de olacağı Bakanlar Kurulu karan ile tespit olunur. 

MADDE 18. — Eski eser olmakla beraber, Karayollan, Devlet (Demiryolları veya Devlet Su 
işleri IGenel Müdürlüğünce kullanılmakta olan ve kullanılmasında tmaJhzur bulunmayan köprü, 
menfez, viyadük, sarnıç, su yolu, kanal, çeşme, tünel ve (benzerlerinin (bakım ve onanmı adı ıgeçen 
genel müdürlüklerce yapılır. 

MADDE 17. — Tüzel ve özel kişilere ait bir yapıda eski eser bulunduğu tespit ve bunun kal-
dmlması Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca uygun görülürse, gereken emni
yet tedbirleri alınmak ve Millî Eğitim Bakanlığınca teşkil olunacak komisyonlarca takdir edilecek 
bir tazminat verilmek suretiyle bu eski eser, Millî Eğitim Bakanlığınca istenilen yere nakledilebi-
lir. Bu tazminatın hesabında eski eserin değeri dikkate alınmaz. Ancak yerlerinden kaldırılma
ları ca'iz olmayanları, sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine gösterilecek şekilde 
korumaya mecburdurlar. 

MADDE 18. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve taibiî anıtlann bulundukları yeri işgal edenler 
veya bu eserlerin malikleri Millî Eğitim Bakanlığınca bu işle görevlendirilmiş ıızmanlanna ge
rektiği zaman ederin kontrolü, incelenmesi, harita, plân ve rölövesinin yapılması, fotoğraflarının 
kalıplarının çıkanlması için izin vermeye ve kolaylık göstr.rmeye mecburdurlar. 

7 nci maddede yazılı kontrol yetkisiyle, bu maddede gösterilen iş ve görevleri yapma şekli ve 
şartlan, konut dokunulmazlığı ve aile mahremiyeti ile bağdaştmlabileeek esaslar dâhilinde hazır
lanacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE Ü9. <— (Eski eserlerin ve anıtların bakım, onanm ve restorasyon işleri 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye ve 12490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve thale kanunlan ile fbu kanunların ek 
ve değindiklerime bağlı 'kalmaksızın ehliyeti tespit edilenlere yaptınlabilir. 

Eski eserlerin ve anıtların ıbakım, onanm ve restorasyon fişlerinde kullanılmak şartı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce hariçten getirilmesi gereken her türlü 
makina, teknik malzeme, alât ve edevat bilcümle gümrük resim ve {harçlarından muaftır. 
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MADDE 14, — Millst Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16, — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19, — Millet Meclisi metninin 19 ncu madd&si aynen kaibul edilmiştir. 
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277 - Taşınır eski eserler : 

MADDE 20. — 4 ncü maddeye göre Millî Eğitim Bakanlığı (Müzeler örgütünün emrine verilen 
taşınır eski eserler, usulüne uygun olarak tasnif, tescil olunarak müzekere kaldırılırlar. Eski eser 
olmadıkları için tasnif ve tescil dışı kalanlar saliplerine (veya zilyedlerine iade olunurlar. Sahip 
ve zilyedleri tarafından ialınmayanlar, Devletçe usulüne uygun olarak satılabilirler. 

MADDE 2i. — Her türlü müzelerin kurulma:!, yaşatılması ve geliştirilmesi Millî Eğitim 'Ba
kanlığının görevidir. 

Bakanlıklar, kamu ve tüzel kişiler ile kamuya yarar demekler, bu husustaki statüler gereğin
ce izin almak ve kontrolları Millî Eğitim Bakanlığına ait bulunmak şartiyle kendi hizmet konula
rının vsya amaçlarının gerçekleştirilmesini ilgilendiren işlerde, taşınır ve taşınmaz her çeşit eski 
eserlerden ve etnografik eşyadan mürekkep koleksiyonlar meydana getirebilirler, müzeler 
kurabilirler. 

Özel kişiler, yönetmeliğine göre her türlü eşyadan müteşekkil koleksiyonlar meydana getire
bilirler. Ancak bunlar bu kanun kapsamına giren eski eserlerden müteşekkil kel sfeiy onculuk faa
liyetlerini en geç altı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. Millî Eğitim Ba
kanlığı bunları usulüne uygun olarak tescil eder. 

MADDE '22. — Yurt içindeki eski eserlerle müze ve özel ve resmî koleksiyonlarda bulunan eser
ler, değiştirme ısuretiyle dahi olsa hiçbir surette yurt dışına çıkarılamaz. 

Ancak Türkiye'deki kordiplomatik mensupları, Türkiye'ye girişlerinden deklare etmek sure
tiyle beraberlerinde getirdikleri yabancı menşeli eski eserleri, çıkışlarında da beraberlerinde gö
türebilirler. Bu eserlerin giriş ve çıkışlarında yapılacak muameleler, istenecek belgeler ve ilgili di
ğer (hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak özel bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 23. — Yurt dışından eski eser ithali serbesttir. 

MADDE 24. — Öğretim, eğitim ve turizmin geliştirilmesi amaciyle taşınır eski eserlerin kop
yalarını yapmak Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu işin yürütülmesi ile ilgili esaslar, 
alınacak ücret miktarları bir yönetmelikle tespit olunur ve alınacak ücretler müzeler döner ser
mayesine gelir kaydedilir. 

IV - Eski eser ticareti : 

MADDE 25. — EsM eser ticaretinin konusu 20'rci madde gereğince tasnif ve tescil dışı bıra
kılan taşınır eski. eserlerle, 2 nci maddenin 2 nci fıkrası dışında kalan etnoğrafik eserlerdir. Bu
nun dışında müzelik hiçbir eser Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadan ticaret metaı olarak, alı
nıp satılamaz, yerli ve yabancılar tarafından yurt dışına çıkarılamaz. 

MADDE 26. — Eski eser ticareti Millî Eğitim Bakanlığımın izni ile yapılır. Eski eser ticareti 
yapmak istiyenîerin Millî Eğitim Bakanlığından bir ruhsatname almaları şarttır. Ruhsatnameler 
bir yıl için muteberdir. Süresi dolan ruhsatnameler yenilenebilir. Millî Eğitim Bakanlığınca bu 
hususta hazırlanacak yönetmeliğe aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresi dolmadan iptal 
edilebilir. Bu kanunun kapsamına giren eski eserlerden müteşekkil koleksiyon yapanlara eski eser 
ticareti ruhsatnamesi verilmez. 

MADDE 27. — Eski eser ticareti ile meşgul olanlar, ticarethanelerindeki eski eserleri usulüne 
göre günü gününe basılı ve noterden tasdikli envanter defterlerine geçirmeye ve görevli memurların 
her arayışında bu defterleri ilgili eser ile birlikte göstermeye mecburdurlar. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

/ / / . - Taşınır eski eserler : 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kaJbul edilmiştir, 

IV. - Eski eser ticareti : 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi, aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 26, — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE j28. — Bilûmum Devlet daireleri, kurumlar, belediyeler, ve vakıflar idaresi, özel idare
ler, tüzel ve özel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzaye-
delerdeki satışlara konu olan eski eserler ile koleksiyonları ilk önce Devlet müzelerine haber ver
meye ve göstermeye mecıburdurlar. Bu eserleri veya Imüzelik eserlerden mürekkep koleksiyonları 
Millî Eğitim Bakanlığı, teşkil edeceği uzmanlardan mürekkep bir komisyonun takdir edeceği be
del üzerinden satmalmaya yetkilidir. Bu eserlerden Hazineye intikal etmiş olup ve ımüze koleksi
yonlarına girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümleri dairesinde bedelsiz 
olarak Millî Eğitim Bakanlığına devrolunurlar. 

MADDE 29. — Eski eser ticareti ile meşgul olanlar ticarethanelerine giren her yeni eseri satışa 
çıkarmadan önce, bölgenin müze müdürlük veya memurluklarına göstermeye mecburdurlar. Bun
lardan müzelere maledilmesine lüzum gösterilenler, müzelerde kurulan kıymet takdiri komisyonla
rınca müzelere satınalınırlar. 

MADDE 30. — Eski eser ticaretiyle meşgul olanlar ikametgâhlarını hiçbir zaman ticarethane ve
ya depo olarak gösteremezler. Ancak ticarethanelerinin içinde depolar tesis edebilirler. 

MADDE 31. — Eski eser ticarethane ve depolan, lüzum görülen ahvalde Millî Eğitim Bakanlığı 
müfettişleri tarafından tetkik ve mahallî müze müdürlüğü veya memurluğu tarafından her zaman 
kontrol edilirler. 

T" - Kazılar : 

MADDE 32. — Bu kanunun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz eski eserleri meydana çıkart
mak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı sadece Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

İlmî ve malî yeterliği Millî Eğitim Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet 
ve kurumlara araştırına izni, Millî Eğitim Bakanlığı, tarafından, sondaj ve kazı yapma izni bu Ba
kanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı il3 verilir. Askerî yasak bölgelerde yapılacak araş
tırma, sondaj ve kazılarda Millî Savunma Bakanlığının da izninin alınması şarttır. Sondaj ve kazı 
ruhsatnamesi Millî Eğitim Bakanlığmca sözü geçen heyet ve kurumların göstereceği ilmî yeterliği 
bulunan uzmanlar adına düzenlenir. Millî Eğitim Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadık
ça heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki temsilcilerini değiştiremezler. 

MADDE 33. — Millî Eğitim Bakanlığı elemanları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve ka
zılar bu Bakanlığın iznine bağlıdır. Kazılarda meydana çıkan eserler kazı yapan heyet ve kurum
lar tarafından kazı sonunda Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği Devlet müzesine naklolunur. 
Kazıda ve jeoloji araştırmalarında elde edilen insan ve hayvan iskeletleri ile bilûmum fosiller tabi
at müzeleri ile üniversitelere veya ilgili diğer Türk bilim kurumlarına verilebilir. 

MADDE 34. — Taşınmaz eski eser sahiplerinin kendi mülkleri içinde eski eser aramak mak
sadıyla kazı, sondaj ve araştırma yapmaları da bu kanunun 32 ve 33 ncü maddeleri hükümlerine 
ve 'Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun iznine jtabidir. 

MADDE 35. — Aynı kazı heyetine veya şahsa aynı süre içinde birden fazla yerde kazı, sondaj 
ve araştırma izni verilemez. Araştırma, sondaj ve kazıya izin verilmesi, araştırma, sondaj ve kazının 
yapılması, elde edilecek eski eserlerin muhafazası şartları bu eserler üzerine araştırma, sondaj ve 
kazı sahiplerine tanınacak diğer haklar bir yönetmelik ile tespit olunur. 

MADDE 36. — Türk ve yabancı bilim kurumlarına veya onların adına hareket eden kişilere ve
rilen kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni Millî Eğitim Bakanlığının yazılı izni olma
dıkça başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. 
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MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

V. - Kazılar : 
MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 34 — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisinin 35 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 hcı maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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MADDE 37. — Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilecek mühim bir sebep gösterilmeden ruh
satname tarihinden itibaren en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait 
izin ve ruhsatnameler hükümsüz sayılır. Araştırma, kazı ve sondaj çalışmaları mâkul bir sebep gös-
terilmeksizin iki aydan fazla-tatil edilemez. Bu süreyi geçirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edil
miş sayılır. 

MADDE 38. — Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl için geçerlidir. Ruhsat
name ve izin süresinin sonunda kazı başkanı kazıya, sondaj araştırmaya devam edeceğini yazılı 
olarak bildirdiği takdirde, bu hak, her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı için 
saklı tutulur. 

MADDE 39. — Kazı ve sondaj araştırma izni alanlar, kazı sondaj ve araştrıma bölgesindeki 
arazi sahiplerinin zararlarını tazmin ile yükümlüdürler. Arazi sahipleri de Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından kurulacak bilirkişi heyetince takdir edilecek bir tazminat karşılığında kazı veya sondaj 
veya araştırmaya izin vermeye mecburdurlar. Bu gibi yerler, Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği 
lüzum üzerine bedeli kazı sahiplerince ödenmek suretiyle kamulaştırılabilir. Hazine adına tescil 
edilecek yerin kamulaştırma bedelinin takdirinde, genel kamulaştırma hükümlerine göre hareket 
edilir. Bu madde gereğince ödenecek tazminat ve kamulaştırma bedellerinin takdirinde, yerin 
üstünde ve altında bulunan eski eserlerin değeri dikkate alınmaz. 

MADDE 40. — Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yapılan kazı, sondaj ve araştırmalarda mey
dana çıkarılan eserlerin yayını haklan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dairesinde kazı, 
sondaj ve araştırma izni alan (heyet ve (kurumlar adına kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare 
edenlere aittir. Kazı sahipleri her kazı mevsimi sonunda Millî Eğitim Bakanlığına bilimsel bîr 
rapor vermekle yükümlüdürler. Kazının bitiminden itibaren mevsim çalışmalarına ait raporları 
iki yıl son raporlarını beş yıl zarfında yayınlanmayan kazı sahiplerinin, kazı ve kazıda bulunan 
eserler üzerindeki her türlü yayım haklan Millî Eğitim Bakanlığına geçer. Beş yıl içinde kazı son 
raporlarını yayımlamamış bulunan heyet ve kişilere ikinci bir kazı ruhsatnamesi verilemez. 

MADDE 41. — Kazı, sondaj ve araştırma yapılan isaha ile, kazı, sondaj /ve araştırmalardan çıkan 
eserlerin mahallen korunmasını sağlamak için o yerde igeçici olarak çalıştırılacak bekçilerin ücret 
ve masraflan, kazı yerinin eski hale getirilmesinin gerektirdiği giderler, kazı sırasında her hangi bir 
zarar meydana gelirse tazmini için lüzumlu masraflar düzenlenecek yönetmeliğe göre Millî Eği
tim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat verme veya süre uzat
ma sırasında kazı sahiplerinden tahsil edilerek emaneten mal sandığına yatırılan paralardan öde
nir. 

MADDE 42. — Bu kanunda mevcut hükümlere uygun olarak yapılmayan kazı, sondaj ve 
araştırmalar Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine geçici olarak veya tamamen tatil 
edilir. 

MADDE 43. — Heyet ve kurumlar adına kazı, sondaj ve araştırma yapan şahıslar tarafından 
kazı, sondaj ve araştırmaya başlamak için veya kazı, sondaj ve araştırmanın devamı sırasında 
muhtelif şekillerde satınalınan veya inşa olunan depo, lojman ve bunlar gibi tesisler kazının so
nunda Millî Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak devrolunur. Bu tesislerin kullanış şekillerini 
tâyine Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 44. — Bu kanunun 33. 35 ve 42 nci maddeleri gereğince, Türk ve yabancı heyet ve 
kurumlar tarafından yapılan sondaj ve kazılarda Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 
Gene! Müdürlüğü örgütündeki uzmanlardan bir veya birkaç temsilci bulundurulur. Bu temsilci
lerin seçimi, görevi, kazıcılardan tahsil edilip millî bir bankaya emaneten yatırılacak paradan 
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MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43, — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44, — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 
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ödenecek yol masrafı, yevmiye ve gerektiğinde mahallinde ikâmetleri için zaruri giderlerin mik
tarı ve karşılanması şekli Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönet
melikle belli edilir. 

Bu madde gereğince verilecek yevmiyenin miktarı, bütçe kanunlariyle birinci derece Devlet me
muru için verilecek harcırah yevmiyesini geçemez, ödeme süresi bakımından 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 42 nci maddesinin son fıkrası uygulanır. 

MADDE 45. — Türkiye'deki elçilikler ve konsolosluklar mensuplarına kazı, sondaj ve araştırma 
yapma izni verilemez. 

VI. - Define araştırılması : 

MADDE 46. — Define aramak istiyenlere, bu kanunun 1 nci maddesinde tanımlanan taşın
maz eski eserlerle mezarlıklar dışında, Millî Eğitim Bakanlığınca arama ruhsatnamesi verilebi
lir. Araştırma, İçişleri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığının birer temsilcisinden kurulu komis
yon önünde yapılır. 

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

Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler,aramanın yapılması, çıkan 
defineden arayıcıya tanınacak haklar, aramayı kontrolla görevlilerin yol ve oturum giderleri yev
miyeleri gerektiğinde mahallinde ikâmetleri için zaruri sair giderlerin tâyini ve ödeme şekilleri 
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle belli edilir. 

44 ncü maddenin son fıkrası bu madde gereğince verilecek yevmiyeler hakkında uygulanır. 

VII. - İkramiyeler ve cezalar : 

MADDE 47. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, yer üstünde su ve yer altında yeni bu
lunan taşınır eski eserleri 4 ncü maddede yazılı makam ve mercilere aynı maddede yazılı sü
reler içerisinde haber verenlere, eserin maddî va antik kıymeti göz önünde tutularak, Millî Eği
tim Bakanlığı uzmanlarııfca takdir ve tespit olunacak değerinin, 

a) Eski eser, haber verenin tapulu mülkü içinde ise c<c 50 sine kadar, 
b) Eski eser başkasının mülkü içinde bulunmuş ise, haber verene % 25 ve mülk sahibine % 

10 u kadar, 
c) Eski eser Devlete ait arazide bulunmuş i:-e, haber verene c/c 25 ine kadar ikramiye veri

lir. 
Yeniden (bulunup da 4 ncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı giz

lenmiş sayılan eski eserleri haber verenler ile bunları yakahyan kamu görevlilerine 1905 sa
yılı Kanunda taşınır mallar için gösterilen oranlar dâhilinde ve özel yönetmeliğine göre kurulan 
komisyonca takdir edilecek ikramiye verilir. 

Eski eserleri bulan, haber veren ve yakalayan kişiler, birden fazla kişiler ise bu maddede 
yazılı ikramiyeler bunlar arasında eşitlikle paylaştırılır. 

Yukarda belirtilen tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkla
rınca hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 

MADDE 48. — »Bu kanunun 24 ncü maddesine aykırı hareket edenler 3 aydan 1 yıla kadar 
hapis ve (500 liradan 15 000 liraya kadar ağır para cezasına çarpıtırdırlar. 

Suçu işleyenler eski eserlerin korunmasında görevli 'kişiler ise cezaları (bir misli artırılır. 

MADDE 49. — Bu kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerine aykırı (hareket edenler iki yıldan 
5 yıla kadar (hapis ve '5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Su
çu işleyenler eski eserlerin korunmasında görevli kişiler ise verilecek ceza bir misli artırılır. 
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MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VI. - Define araştırılması : 

MADDE 46, — Millet Meclisi metninin 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VII. - İkramiyeler ve cezalar : 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi nuetninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE ©0. >— Bu kanunun 21, 22, 25, 26, 27, 28 ve 29 neu maddelerine aykırı hareket eden
ler 3 yıldan '5 yıla kadar Ihapis, 5 000 liradan 30 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. ıSuçu işleyenler eski eserlerin korunmasında görevli kişiler ise cezaları bir misli artırılır. 

MADDE 51. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapanlara, eski eser kaçakçılığı yapanlar veya eski 
eser kaçakçılığını teşvik edenlere İM yıldan 5 yıla kadar ağır Ihapis ve 5 000 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezası verilir. Bu kişilerin (buldukları eski eserler herhangi (bir bedel ödenmek
sizin ellerinden alınır. ıKazı ve sondaj sebebiyle eski eserlere verdikleri zarar ve ziyan kendileri
ne ödettirilir. 

Suçu işleyen kişiler eski eserlerin korunmasında görevli iseler cezaları bir misli artırılır. 

MADDE 62. — İzinsiz define araştıranlara iki yıldan beş yıla kadar hapis, i5 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Bun1 arın (buldukları eski eser ellerinden alınır. ÎBu 
arama ile Devlete verdikleri zarar ve ziyan kendilerine ödettirilir, izinsiz define arayanlar eski 
eserlerin korunmasında görevli iseler verilecek ceza bir misli artırılır. 

VIII - Çeşitli hükümler : 

MADDE 53. — Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanun ve nizamnamelerle bu kanuna aykırı bü
tün hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 10 Nisan 1322 tarihli Asarı Atika Nizamnamesi, 
2. 17 Temmuz 1328 tarihli Muhafaza i Âbidat Nizamnamesi, 
3. 13 Mart 1330 tarihli Esvar ve Kla-i Atikadan belediyelere, vilâyete terk olunacak yerler 

hakkındaki Kanun. 

IX - Geçici hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde eski eser 
koleksiyonu yapan kimseler, koleksiyonlarına dâhil eski eserlerin bu kanunun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında yazılı nâdir eşyanın fbir envanterini çıkararak en yakın müze idaresine vermeye 
mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmiyenler hakkında, bu kanunun 48 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski eser ticareti ruhsatna
mesi almış olanlar, bir ay içinde mevcut eski eserlerin envanterlerini Millî Eğitim Bakanlığına ver
meye ve ruhsatnamelerini bu kanun hükümlerine göre yenilemeye ve altı ay içinde depolarını bu 
kanun hükümlerine uydurmaya mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmiyenler hakkında 
bu kanunun 50 nci maddesi hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatname veya izin ah 
madan araştırma, sondaj ve kazı yapmaya başlamış olanlar, bir ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı
na müracaatla bu kanun hükümlerine göre izin ve ruhsat almaya mecburdurlar. Almayanlar hak
kında bu kanunun cezaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girmeden evvel sondaj ve kazı için ruhsatname 
almış olanlar altı ay içinde ruhsatnamelerini bu kanun hükümlerine göre yenilemek mecburiyetin
dedirler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ıdefine araştırma ruhsat
namesi almış olanlardan halen aramaya başlamamış olanların ruhsatnameleri iptal edilmiştir Bun
lardan aramaya başlamış olanların hakları iki ay için saklıdır. 
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MADDE 50, — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VIII. - Çeşitli hükümler : 
MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kaibul edilmiştir, 

IX. - Geçici hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin, geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 4, — Millet Meclisi metniıûn geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi ayn'en 'kaibul e inmiştir. 
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X - Yürürlük ve yürütme hükümleri : 

MADDE 54. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 55. — Bu kanunun Ihükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 238) 



-... 31 — 

(Geçici Kumisyoıam kabul ettiği metin; 

A". - Yürürlük ve yürütme hükümleri : 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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