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1. — Başkanvekili Turhan GÜVEN'in, 
yeni siyasî hayatın başlaması nedeniyle bir 
açıklaması. 

2. — Kıbrıs Türk Federe Devlelinin davet
lisi olarak 10-14 Mayıs 19S3 tarihleri ara
sında Kıbrıs Türk Federe Devletine gidecek 
olan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Mü
nir Raif GÜNEY'e, Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ali 'BOZER'in vekillik etmesinin uygun görül-

Sayfa 
2 

Sayfa 
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/577) 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına Cafer 
Tayyar SADIKLAR'ın atanmasının uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/580) 

4. — Adalet Bakanlığına Kâzım AKDO-
ĞAN'ın atanmasının uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/579) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Dev
let Hudut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Neh
rindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Ge
çişine Ait Ek Tarif Protokolü» ve ekleri ile 
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Sayfa 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölge
sine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kont
rol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi 
Hakkında Protokol» ve eklerinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa-

Sayfa 
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/587) (S. Sayısı : 321) 4 

2. — Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu 
Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/108) (S. Sa
yısı : 348) 5:49,50:51 

»-©*!« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 23 Temmuz 1970 tarihli ve 1309 sayılı Dev

let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 
1983 tarihli 59 sayılı; 

2. — 10 Haziran 1949 tarihli ve 5441 sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair 22 Mart 1983 tarihli 58 sayılı, 

Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarılarının maddeleri 
ve tümü kabul edildi. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYA
LI ve 14 arkadaşının, 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 1610 sayılı Kanunla Değiştirilen 15 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
finin öncelikle görüşülmesi onaylanarak; maddeleri ve 
tümü kabul edildi. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
32 arkadaşının; Muhsin Zekâi ©AYER, Hayati GÜR-
TAN've 10 arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞLU ve 
9 arkadaşının, 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ba
zı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasınav İlişkin 
Kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak; maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

23 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.15'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 1(700) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1983) (Adalet Komis
yonuna : 20.5.1983) 

2. 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. (1/701) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.5,1983) (Sağlık ve Sosyal 
İşler (ESAS), Adalet komisyonlarına : 20.5.1983) 

Tezkere 
3. Danışma 'Meclisi Üyesi Abdullah Asım İĞ

NECİLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi. (3/578) (Anayasa ve Adalet Kar
ma Komisyonuna : 20.5.1983) 

Rapor 

4. Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUNOĞ-
LU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilât ve 
Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna Ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi.: 20.5.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
105 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

M. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanvekili Turhan GÜVEN'in, yeni si
yasî hayatın başlaması nedeniyle bir açıklaması. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bugün huzurunuzda Danışma Meclisinin 105 inci 

Birleşiminde, demokratik çoğulcu parlamenter haya
tın bir aşamasını birlikte kutluyor ve yaşıyoruz. 

12 Eylül 1980'den bu yana geçen dönem içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve başta Sayın Cumhurbaş
kanımız olmak üzere, Millî Güvenlik Konseyinin de
ğerli üyeleri ve mümtaz komutanları, vaat edilen ve 
tespit olunan demokrasi takviminin her merhalesini 
zamanında uygulamaya koymuş bulunmaktadırlar. 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan 
siyasî partilerin kurulması ve faaliyete geçmesi de, 
takvimin ne kadar düzenli ve sağlıklı tespit edildiği
nin en güzel örneklerinden biridir. Bundan sonra önü
müzde sadece seçim dönemi kalmıştır. Bu mutlu so
nucu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Millî 
Güvenlik Konseyinin mümtaz üyelerine huzurlarınız
da şükranlarımı arz ederim. 

Siyasî hayatın başlaması ve partilerin kurulmasıyla 
Danışma Meclisinin değerli üyelerinin bir bölümü, 
kendi düşünce ve görüşleri istikametinde ya bir parti
nin kurucuları arasında yer almış veya bir siyasî par
tiye üye olmak yolunu seçmişlerdir. Bu aşamada da
ha pek çok değerli arkadaşımızın, çerçevesi Anaya
sa ve Siyasî Partiler Kanunuyla belli olan bir siyasî 
partide Millete ve Devlete hizmet için görev alacak
larından kuşkumuz bulunmadığı gibi, bunun zarureti
ne de içtenlikle inanmaktayız. 

Ancak, hangi siyasî görüş ve felsefeye sahip olur
sa olsun ve girdiği partide yeri ve unvanı ne olursa 
olsun, bütün değerli arkadaşlarımızın 6 Kasım 1983 
tarihine kadar politik düşünce ve davranışlarını Da
nışma Meclisi çatısı altına sokmayacaklarına olan 
inancımız tamdır. 

Bu inanç ve düşüncelerle seçim gününe kadar 
Meclisin her değerli üyesinin, 2485 sayılı Kanun çer
çevesinde görev yapacağını, çıkarılması gerekli ka
nun çalışmalarına eskiden olduğu gibi, bundan böyle 
de içtenlikle katılarak, iyiyi, doğruyu, Millete ve Va
tana yararlı olan katkıyı sağlayacaklarını umut ede
rek, hepinize sevgi ve saygılar sunarım. (Alkışlar). 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; yaptığınız ko
nuşmayla ilgili bir usul konuşması yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yaptığım konuşma gün
dem dışı konuşmadır, usulle ilgisi yoktur. 

IKAMER GENÇ — Hayır... 
İBASJKAN — Sayın Genç; müsaade buyurun 

efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; ben sizin bu

gün Başkanlık Divanına çıkmanızla ilgili usul konu
sunda konuşmak istiyorum. 

IBAŞKAN — Daha gündeme geçmedik, müsaa
de buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — «Gündeme geçtik» dediniz. 
BAŞKAN — Bunun usulü yok. Müsaade buyu

run, sonra efendim. 
KAMER GENÇ — Peki, gündeme geçtikten son

ra. 

_ 3 — 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövde
si ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait EK Tarif Protoko
lü» Ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Ko
nulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım. Ona
rım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokoh 
ve eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ye Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) (S. Sayısı : 
321) (1) 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin oylaması 
yapılacak işler bölümüne geçiyoruz. 

2. — Kıbrıs Türk Federe Devletinin davetlisi ola
rak 10-14 Mayıs 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk 
Federe Devletine gidecek olan Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'e, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ali BOZER'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/577) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; oylama işlemi devanı 
ederken, Sayın Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs Türk Federe Devleti yetkililerinin davetli
si olarak 10-14 Mayıs 1983 tarihleri arasında Kıbrıs 
Türk Federe Devletine gidecek olan Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanı Münif Raif Güney'in dönüşü
ne kadar; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Cumhurbaşkanı 
Kenan EVREN 

BAŞJKİAN — Bilgilerinize sunarım efendim. 
3. — Gümrük ve Tekel Bakanlığına Cafer Tayyar 

SADIKLAR'm atanmasının uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/580) 

«(1) 321 Sıra Sayılı Basmayızı 17.5.1983 tarihli 
103 üncü Birleşim Tutanağına eklidir.» 

Geçen Birleşimde Kanun Tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış ve yalnız oylaması kalmıştı. 
Oylama açık olarak yapılacaktır. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; geçtiğiniz gün
dem değil midir efendim? 

ıBAŞKAN — Müsaade buyurun, gündeme geçtim 
işte. Bırakın oylamayı yapalım da ondan sonra efen
dim. 

KAMER GENÇ — Bu gündemse, ben usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

'BAŞKAN — Oylama yapılsın ondan sonra efen
dim. 

Sayın üyeler; oylama işlemi başlamıştır, küreler 
sayın üyelerin bulundukları ve oturdukları yerler ara
sında dolaştırılacaktır. 

(Oylar toplantı) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 20 Mayıs 1983 tarihli ve 

19-1/1-12211 sayılı yazısı. 
13 Mayıs 1983 tarihinden itibaren Kültür ve Tu

rizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun vekillik ettiği Güm
rük ve Tekel Bakanlığına, Prof. Dr. Cafer Tayyar Sa-
dıklar'ın atanması, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Cumhurbaşkanı 
Kenan EVREN 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
4. — Adalet Bakanlığına Kâzım AKDOĞAN'ın 

atanmasının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/579) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 20 Mayıs 1983 tarihli ve 

19-1/1-12210 sayılı yazısı. 
13 Mayıs 1983 tarihinden itibaren Kültür ve Tu-

Prof. Dr. İlhan öztrak'ın vekillik ettiği Adalet Ba
kanlığına, Kâzım Akdoğan'ın atanması, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 

Yok. 

Ol. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Oylama işlemi bitmiştir. Küreler getirilsin. 
Sayın üyeler, açık oylamanın sonucu gelmiştir arz 

ediyorum: 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu

riyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi vs 
Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü» ve 
ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyel 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

2., — Küttür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı: 348) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin «Kanun ta
san ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler» bö
lümüne geçiyoruz. 

Birinci maddede yer alan «Kültür Varlıklarını Ko
ruma Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usul hakkında 
söz hakkım baki mi?.. 

BAŞKAN — Bakidir, bakidir efendim de zama
nını tespit edeceğim. Müsaade buyurun efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Sayın üyeler, Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunacağım... 

IK'AMER GENÇ — Sayın Başkan, usul hakkında.. 
(BAŞKAN — Size söz vereceğim efendim, bir da

kika... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usul meselesi
nin zamanı olmaz. Usul meselesi geldiği anda söz ve
rilir. 

ıBAŞKAN — Söz vereceğim Sayın Genç, Müsaa
de buyurun, içtüzüğü uyguluyorum. Buna göre, ev
vela bir kanun tasarısı veya teklifi üzerinde görüşme
ye başlayalım ki, bunun üzerinde sizin, Başkanlığın 
tutum ve davranışına ilişkin bir usulî tartışmanız ol
sun. 

(1) 348 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir, 

Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Ye
ni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, ihya 
veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol» ve eklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısına; 

118 üyemiz iştirak etmiş ve 118 üye kabul, 2 oy ise 
iptal edilmiş bulunmaktadır. Kanun kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Gündemdeki 
Kanun Tasarısının görüşülmesine geçtiğiniz zaman, 
ben, Başkanlık Divanına kimin çıkması gerektiği ko
nusunda usul konuşması yapacağım. Şimdi... 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Genç, madem 
öyle arzu ediyorsunuz, buyurun, konuşun. Biraz ev
velki beyanımızın üzerine Sayın Genç konuşmak ister
ler; buyursunlar. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi çok partili demokratik hayata geçtik; de

mokrasimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız benim 
bildiğim kadarıyla 16 Mayıs 1983 tarihinde partili re
jime geçtik ve o zaman bir partimiz kuruldu. Sayın 
Başkan vekilimiz o gün çok partili rejime geçişimizi 
kutlamadılar; Cuma günü üç parti kuruldu. Kendisi 
bu üç partiden birisinin kurucusu olduğu için bugün 
bunu kutlamaya kalktılar. Bunun isabetini, zamanı
nı sizin aklıseliminize terkediyorum. 

Şimdi benîm burada dile getirmek istediğim ko
nu şudur: Bir Başkanlık DiVanı tespit edilmiştir Da
nışma Meclisince. Bu Başkanlık Divanının seçimi yapıl
dığı zaman partisiz bir Danışma Meclisi vardı ve bu 
ilkeler göz önünde tutulmak suretiyle Başkanlık Di
vanı seçilmişti. Şimdi çok partili demokratik hayati 
geçtikten sonra bazı arkadaşlarımız birtakım partile
re geçtiler. Kendilerine başarılar ve mutluluklar dile
riz. inşallah bulundukları partilerde çok muvaffak 
olurlar; ona gerçekten seviniyoruz. Ancak, şimdi Baş
kanlık Divanında bulunan bazı arkadaşlarımız da ba
zı partilerin kurucuları ve üyeleri arasında bulun
maktadır. Şimdi bu arkadaşlarımız, bu girdikleri par
tinin giriş bildirgelerini şu ilkeler çerçevesinde imza
lamışlardır. Diyorlar ki, «Girdiğim partinin tüzüğü
nü ve programını okudum. Partinin programına ve 
tüzüğüne uygun olarak hareket edeceğime dair şeref 
sözü veriyorum.» 

5 — 
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Şimdi, Danışma Meclisi Başkanlık Divanının ta
rafsız bir Başkanlık Divanı olması lazım. Yani ben 
bununla Sayın Başkanvekillerimizin veya Başkanımı
zın taraflı hareket ettiğini vurgulamak istemiyorum. 
Ancak, tarafsızlık ilkesinin zedelenmemesi için.. Ni
tekim, Anayasamızın 94 üncü maddesinde, Meclisler
de (Gerçi Anayasa yürürlüğe girmedi ama) Başkanlık 
Divanlarının partilerin grup üye sayısına göre teşkil 
edileceği konusu vurgunlanmıştır. 

Şimdi bir yandan siz bir partinin üye veya kuru
cu üyesi olacaksınız, onun giriş bildirgesini imzala
yarak «Ben, partili görevimi, bu partinin program ve 
tüzüğü çerçevesinde yerine getireceğime dair şeref 
sözü veriyorum.» diyeceksiniz, öte taraftan o partinin 
program ve tüzüğüne aykırı olan birtakım kanunların 
ve icraatların burada yapılamasına göz yummayacak
sınız... Bana göre bu insanüstü bir davranıştır. Ben 
böyle bir davranışın çok zor olacağını kabul ediyo
rum. Bu itibarla, ben Sayın Başkanlık Divanında yer 
alan partili arkadaşlarımızın istifa etmesini ve Baş
kanlık Divanımızın, bu partili rejimden sonra partiye 
girmemiş arkadaşlardan teşekkül ettirilmesi gerekti
ğine inanıyorum. Çünkü yarın bir Başkanvekilimiz ve
ya Başkanlık Divanındaki bir arkadaşımız, Başkan
lık Divanı telefonunu, arabasını, sekreterini mensup 
olduğu bir partinin işleri için kullanabilir veya bura
da herhangi bir oylama safhasında bu partinin prog
ramına, tüzüğüne aykırı olan bir kanunun veyahut 
da herhangi bir davranışın burada geçmesini normal 
olarak engellemese bile, engellemiş gibi kabul edile
bilir. 

Bana göre objektiflik ve yasama görevinin taraf
sızlık ilkesi içinde yapılmasının gerektirdiği doğal bir 
sonuçtur. Ben bu inançtayım. Sayın Başkanlık Diva
nı bu konuda bir usul müzakeresi açıp bir karara var
masını diliyorum. Bu benim şahsi temennimdir. 

Yüce Genel Kurula arz ederim; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler... 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, usul hak

kında. Bu Meclisi karıştırma şeyini lütfen önleyelim. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, bendeniz biraz evvel 

bu hususu zaten arz etmiştim efendim. Müsaade eder
seniz bendeniz söyleyim. Eğer tamamlama durumu 
olursa.... 

MEHMET HAZER — Karşılıklı olmasın; mü
saade buyurun, usulle olan ilgisini arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZBR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Biz özel bir Kanunla toplanmış bir Heyetiz, bir 
Meclisiz. Görevimizin devam ettiği sürece o sıfatımız 
da devam edecektir. Bizim Meclisimizde gruplar yok
tur, partiler yoktur. Arkadaşların şu veya bu partiye 
kaydolması, Başkanlık Divanında veya başka görevde 
bir arkadaşın partili olması vazifelerimizin arz ettiğim 
niteliğini değiştirmez. Başkanlar, eski meclislerde Ye
ni Anayasamızın derpiş ettiği gelecek meclislerde baş
kanların partisiz olması kaydı da yoktur. Başkanlar, 
partilerin grup toplantılarına karışmaz, parti faaliyet
lerine karışmaz; fakat partili sıfatı mahfuz kalarak 
Meclis Başkanlığı yapabilirler. Bunda hiçbir engel 
yoktur, hiçbir sakınca da yoktur. 

Ayrıca, biz daha şimdiden bin bir bahaneyle birbi
rimize şu partili, bu partili gözüyle bakarsak bu Mec
lis kendi kendini inkâr etmiş olur. Bu Meclisin kuru
luş maksadına uymaz. 

Arkadaşlarımdan rica ediyorum; yarım bilgiyle, 
hisle bu Meclisi tahrip etmesinler. Beraber geldik, be
raber bu vazifeyi sonuna kadar devam ettirip sahibi
ne teslim edelim. 

Teşekkür ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
KAMER GENÇ — Ben sizden daha iyi bilgiliyim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç, usul 

hakkındaki konuşmadır. 
Sayın üyeler, bendeniz Sayın Hazer'in konuşma

sından sonra herhangi bir açıklama gereği duyma
maktayım. Benim hislerimi en belirgin şekilde, en ve
ciz biçimde Sayın Hazer lütfetmişlerdir. Teşekkür 
ederim efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben onu Ha-
zer'e iade ediyorum ve... 

BAŞKAN — Sayın Hazer bir şey demediler şah
sınıza. Bu konu bitmiştir. 6 Kasım 1983 tarihine ka
dar politik düşünce ve davranışlarınız ne olursa ol
sun, Danışma Meclisi çatısı altına kesinlikle sokulma
yacaktır. Arz ederim efendim. 

Sayın üyeler, Kanun Tasarı ve Teklifleri bölümün
de, «Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarısı» . 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı?.. Bu
yurun efendim. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
üye arkadaşlarım; 
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Önce 24v'üncü madde üzerindeki baskı ve yanlış 
düzenlememizden dolayı özür diliyorum. Bunun için 
yeni madde yüce huzurunuza sunulmuştur. 

Yurdumuz, eski eserler, anıtlar, sitler, etnografya 
ve folklor değerleri bakımından dünyanın sayılı zen
gin ülkelerinden biridir. Bizi geçmişimize bağlayan, 
tarihî ve kültürel varlığımızı idrak ettiren bu belge
ler aynı zamanda geçmiş devirlerin ve zamanımızın 
tarihî, kültürel, siyasî ve ekonomik hareketlerini or
taya koyan üstün değerlerdir. 

Bu üstün değerli varlıklarımızın tanıtılması, onarı
mı, saklanılması, değerlendirilmesi ve korunması ve bu 
hizmetlerin bilimsel esaslarla yürütülmesi mecburiye
ti vardır. 

20 nci Asır başlarında korunması gerekli tarihî ve 
kültürel varlıkların tanım ve kapsamı çok genişlemiş
tir. Taşınmazlarda çevre korunması, sit kentlerin tüm 
olarak değerlendirilmesi; taşınırlarda günümüzün seç
kin eserleri ve seçkin etnoğrafik eserler, bu eserlerin 
korunması gerekli varlıklar kavramına katılmıştır. 

1972 yılına kadar 1906 tarihli, Kamu Asar-ı Atî-
ka Tüzüğü yürürlükte bulunmaktadır. Bunun metni 
çağdaş anlayışla uygulamaya da imkân vermemiştir. 
Yine bu metinde taşınmaz eski eserler yönünden bir 
tespit zorunluğu da bulunmadığından taşınmaz eski 
eser varlığının envanteri de yeterli ölçülerde yapıla
mamıştır. Bu boşluğun yarattığı tahriplere tepki ola
rak 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu ile korumaya de
ğer bütün varlıklar eski eser olarak tanımlanmış, ni
celik ve nitelikleri itibariyle çok farklı varlıklar tek 
tanımda toplanırken Kanunda sadece taşınmaz ve 
taşınır eski eser tanımı, kazılar ve definecilik ayrı 
statüler içinde düzenlenmiştir. Bu Kanunun bazı mad
deleri arasında birbirine zıt ve uygulanamaz durum
da bulunan hükümler de mevcuttur. 

Bütün bunları yeniden ele alan Hükümet Tasarısı 
altı aylık devamlı bir çalışma sonu daha değişik şe
kilde iki defa ele alınmıştır. Hükümet Tasarısı eski 
Anayasa yürürlükte iken hazırlandığından yeni Ana
yasamızın ışığı altında Adalet Komisyonumuzla bir
likte ikişer defa incelemeye zorunlu kılınmış ve hazır
lanan bu metin Yüce Heyetinize ancak sunulabilmiş • 
tir. Yüce Heyetinizin yardımları ile daha mükemmel 
hale gelecek Tasarı hakkında, geniş bilgi ve çalışma
lar hakkında Komisyonumuzun Sözcüsü Sayın Orei, 
daha geniş bilgi verecektir. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Orel, buyurun efendim., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önce tayin edilen zamandan izahatımı biraz uzun 

sürdürürsem halis ve iyi niyetime bağışlayın; çünkü 
bu izahatım, sizleri, Tasarı üzerinde yormadan taki
binizi kolaylaştırmaya matuftur. 

Komisyon Başkanımızın da arz ettiği gibi, dünya 
yüzündeki memleketlerin hemen hemen hepsinden 
çok daha zengin olduğumuz; fakat maalesef yüzyıl
lar boyunca layıkı ile bakıp koruyamadığımız, bizim 
için millî bür hazine olduğu kadar millî gelir kay
naklarından da belki en büyüğü ve en verimlisi, hat-
ia en kârlısı olduğunun idrakine pek geç vardığımız; 
fakat itiraf etmek lazım gelirse, bir millî gelir kay
nağı olarak hâlâ da tam vüsati ile millî istifade ala
nımıza yerleş'tiremediğirriiz bir varlığımızın, yani zen
gin kültürümüzün, muhteşem tarihimizin ve nihayet 
milletimize çok cömert davranmış olan tabiatın bi
ze bahşettiği varlıkların davası bugün tetkik ve tas
vibinize sunulmuş olan Tasarı ile biraz gecikmiş de 
olsa gerçek millî ihtiyaçlarımızla modern icaplara 
daha uygun ve daha mütekâmil ve mükemmel bir hal 
tarzına bağlanmış olarak önünüze getirilmiş bulun
maktadır, 

Benim bu Tasarıyı Yüce Heyetinize takdime ta
lip oluşumun iki sebebi vardır : Bunlardan birinci
si, kendimi bildiğimden beri kültür varlıklarımıza 
karşı işlendiğine büyük bir elemle şahit olageldiğini 
takdir edememekten doğan ilgisizlik, bilgisizlikten 
kaynaklanan korkunç kıyım, müeyyidelerdeki müp-
hemiyet veya yetersizlikten neşet eden sayısız zarar
ların birçoğunuzda olacağı gibi, bende uyandırdığı 
dert ve isyan duygularını dile getirip, bu Tasarının 
memleketimiz ve milletimiz İçin ne büyük bir önem 
ve mana taşıttığını vurgulamak ve bu konuda yüreği 
benim kadar yanık olduğuna şüphe etmediğim ar
kadaşlarımın içlerini peşinen ve daha başlangıçta fe
rahlatmaktır. 

İkinci sebep ise; önünüze getirildiği şekli ve muh
tevayı almasında diğer kıymetli arkadaşlarımla be
raber uzun ve titiz çalışmalarla bir bakıma hasrı can 
ettiğimiz bu Tasarının hazırlanmasındaki naçiz hiz
metimin bana kazandırdığı muhtevaya vukuf ve ün-
siyete dayanan, Tasarı hakkında Yüce Heyetinize 
açıklayıcı, aydınlatıcı, temel bilgileri yeteri bîr çer
çeve içinde arz ederek Tasarının getirdiği hükümleri 
kolaylıkla değerlendirmenize yardımcı olmaktır. Bu 
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sayede müzakarelerimlzde büyük ölçüde zaman ta
sarrufu sağlayacağımızı ve neticeye yorulmadan, su
huletle ulaşacağımızı umuyorum. 

Şimdi, müsaadenizle önce arz ettiğim birinci se
bebe değinen kısa bir açıklamada bulunacağım. 

Sayın Başkan ve arkadaşlarım; 
Millî varlığımızın temel direklerinden birini teşkil 

eden, millî mefahirimizin en zengin hazineleri olan 
ve her biri bir şeref ve iftihar abidesi bulunan ecdat 
yadigârı ve mirası varlıklarımızın korunma ve kul
lanılması hususunda gösterilen kayıtsızlıklar, kadir
bilmezlikler, hatta belki de ihanet olarak vasıflandı-
rılabilecek tahripkârliklara ve bu varlıkların şu ve
ya bu şekilde yok olmasına, hatta dünyaya yaygın 
bir yağma furyasına tabi tutulmasına hepiniz uzaktan 
veya yakından şahit olmuşsunuzdur., Kıymet bilir va
tandaşların, fedekâr ve feragatkâr vazifelilerin, bu 
arada bu varlıklara sahabetle görevli Anıtlar Yüksek 
Kurulunun gösterdiği çabalara rağmen, vaki kıyım, 
tahribat ve yağmanın yeteri etkinlikte önüne geçile
memiş olduğunu yine hepiniz bilirsiniz. 

Bu halin başlıca sebebi bence bilinçsizlik, tedbir
sizlik ve müeyyide yetersizliği idi. Bu da bu konu ile 
ilgili mevzuatın eksiklerinden kaynaklanıyordu. Ger
çekten, Batı Dünyasında bizden çok önce şuurlaşan 
ve teşkilatlanan kültür varlıklarına karşı olan değer 
hükmü ve koruma ruhu bizde ancak 1906 yılında 
kabul edilen Asarı A'ti'ka Nizamnamesi ile bir düze
ne sokulmak istenmiş, ancak o Nizamnamenin hü
kümleri geleceğe matuf, modern icap ve ihtiyaçlara 
cevap verecek nitelikten yoksun olması bir tarafa, 
o günün ölçüleri ve şartları dahilinde bile kültür var
lıklarımızın vüsat ve değerlerine layık bir koruma ve 
kullanmaya onları kavuşturacak yeterliliği ve gücü 
gösterememiştir. Bu şartlar altında kültür varlıkları
mız yıllar boyu kıyıma, tahribe, kayba ve yağmaya 
uğramaya devam edefken, bunların değerlerine layık 
ve çağdaş anlayışa cevap veren bir uygulamaya im
kân bulunamamıştır. işte bu şartlar altındadır ki; 
kanunî boşluk veya yetersizliğin yarattığı atmosfer 
içinde zavallı kültür varlıklarımız her yönden gelen 
her türlü bilgisizliğin takdirsizliğin, ihmal ve tekâsü-
lün ve suitasarrufun şikârı büyük ölçüde de kurbanı 
olmaktan maalesef kurtulamamıştır. 

Ne hazin bir tecellidir ki, bu bilgisizlik, takdirsiz-
l'i'k, ihmal ve suitasarruf illetine bunları önleyip kül
tür varlıklarımızı Vikaye etmekle mükellef olması la
zım gelen bazı Devlet sorumlularının da musab oldu
ğu birçok misalleri ile görülmüştür. Nitekim, bazı 

dönemlerin siyaset adamlarının Veya siyasî partile
re sırtını dayamış, bazı idraki kıt belediye başkan
larının Anıtlar Yüksek Kurulunun kararlarını hiçe 
sayarak emirlerindeki teşkilatın araçları ve gücü ile 
şehirlerindeki tarihî ve mimarî paha biçilmez eser
leri ne büyük bir hırsla ve hışımla ortadan kaldır
dıklarını hep görüp duyduk. Bu memleket öyle Kül
tür Bakanları gördü ki, kendi Bakanlık Müsteşarı ve 
Müzeler Genel Müdürünü, hatta partisi kanalıyla di
ğer bakanlık genel müdürlerini, Anıtlar Yüksek Ku
rulu üyelerini baskı altına alarak kendi arzusu, da
ha doğrusu partisinin seçim yatırımı istikametinde 
Anıtlar Yüksek Kurulundan karar çıkarmaya çalış
mış ve maalesef kültür varlıklarımızın zararına em
rivakiler yapmıştır. Burada arz etmekten geri dura
mıyorum, yine bu memleket öyle üst makam sahip
leri, en üst makam sahipleri gördü ki, Çanakkale tab-
yalarımızdaki o ecdadın kanı ile yıkanmış, başların
da nice evlâdının onları gözleri gibi bakıp korurken 
şehit olduğu, her birinin bir menkıbesi olan, bugün 
artık eşleri veya benzerleri bulunmaz nadide topları
mızın ve tekmil müştemilatının yok pahasına hur
dacılara satılmasına aracı olmuş, bunu önlemeye ça
lışan komutanlarımızı ağır haksızlıklara uğratıp, ba
zılarının mesleklerinden, hatta hayatlarından ayrılma
larına sebebiyet vermiştir. Bugün Çanakkale Boğazı' 
nın iki yakasında bir zaman dünyanın en güçlü ve 
dehşetli armadasına o suları mezar eden o topların, 
o tarihte kıyıya oya gibi işlenmiş olan dünyadaki 
benzeri az mevzileri birer hara'bezar halinde, yüzka
rası halinde yar-ü ağyara bir şeyleri anlatmaya ça
lışmaktadırlar. 

Arkadaşlar; gidenler görmüştür, acaba oradan ağ
lamadan ayrılabilen olmuş mudur? 

Efendim; bunları saymakla bitiremem. Zaman kı
sa, atlayarak geçiyorum. Bir meraklı zatı muhtere
min ham hevesi uğruna istanbul saraylarındaki kıy
metli, nadide aynaların yerlerinden sökülüp Ankara' 
ya nakilleri sırasında paramparça olduklarını sizler 
de hatırlarsınız. 

Arkadaşlar, Kristof Kolomb'un Gemisi Amerika' 
da, bir kopyası Barcelona'da; Nelson'un amirallik ka
dırgası İngiltere'nin bir limanında pırıl pırıl muha
faza edilip dururken, bize, değil Turgut Reislerden, 
Barbaroslardan veya sonrakilerden ne kaldığını, bir 
devre şan veren, şeref veren Yavuz'un akibetinin ne 
olduğunu bilirsiniz. 

Arkadaşlar; bu arada Fatih'in kaftanı bir mem
lekete götürülmüş, paramparça gelmiştir. Daha bun
ların birçok misalleri vardır. 
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Mesele burada da bitmemiştir. Bir de yurdumuz
da arkeolojik kazılar yapmalarına müsaade edilmiş 
çoğu üniversitelere mensup yabancı kazı heyetlerinin 
yaptıkları var. Bunların yaptıkları kazılarla ilgili 
harcamalarına karşılık imiş gibi, bir kısım buluntula
rı bize teslim etmeyerek türlü yollardan ve ne bile
yim yabancı enstitü veya kordiplomatik aracılığın
dan faydalanarak mesela yurt dışına kaçırılmalarıy-
la, vaktiyle memleketimizin bu yoldan uğradığı soy
gunun devam eden bir uzantısı gözümüzün önünde 
cereyan etmiştir. Bunların da çok acı, hatta gurur 
kırıcı misalleri vardır; onları da atlıyorum. 

$imdi, maruzatımın İkinci kısmına geçiyorum. 
Sizlere, muhtevasını değerlendirmede ve kararlarınız
da yardımcı olacak temel bilgileri en belirgin yönle
riyle arz etmeye çalışacağım. 

Bu Tasarı, önce tabiî ve kültürel varlıklarımız
dan korunması gerekli olanlarının neler olduğunun, 
şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ve açıklıkta ta

rifini yapmakta; sonra bunların aranıp bulunması, 
muhafaza altına alınması, layıkı şekilde değerlendiril
mesi hususlarını kapsayan bütün hizmet ve faaliyet
lerin daha çağdaş bir anlayışla, daha bilimsel, da
ha mütekâmil ve memleketimizin çıkarlarına daha 
uygun esaslar dahilinde yürütülmesini; kamu kesi
mi ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların ve vatandaş
ların bu konudaki görev, yetki ve sorumluluklarının 
ve bu varlıklara müteallik hizmetlerdeki münasebet
lerinin evvelce olduğundan daha belirgin surette or
taya konulmasını sağlamakta; bu suretle de, bu pa
ha biçilmez varlıklarımızın kaybına, tahribine, kötü 
kullanılmalarına mani olunmasını, ayrıca yanlış ve 
bilgisiz uygulamalar yüzünden gerek vatandaşların 
ve gerek Devletin zarar ve huzursuzluklara düşme
sine meydan vermeyecek tedbir ve tertipleri ihtiva 
etmektedir. 

Değerli üyeler; gelmeden Tasarının Hükümetçe 
hazırlanmış olan gerekçelerini okudunuz. Orada da 
gördüğünüz üzere, bu Tasarı, yurdumuzdaki daha 
evvelki tanımıyla «Eski eserler» yeni tanımıyla «Kül
türel ve tabiî varlıklar» olarak adlandırılan korunma
ya değer, yerüstü, yeraltı ve sualtındaki her türlü 
taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile tabiatın yur
dumuza bahşettiği tabiî abidelerin tespiti, tescili, mu
hafazaları, bakımları, kullanılmaları ve tanıtılmala
rını içeren hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak çeşit
li tarihlerde neşredilmiş bulunan birkaç ayrı kanu
nun hükümlerini bir tek metin içinde birleştirip top
lamakta; bunu yaparken eski mevzuatın bugüne ka-
darki uygulamalarından elde edilen tecrübelerin ışığı 
altında mevcut hükümlerde gerekli görülen değişik
lik, yenilik ve ilavelerde bulunarak daha pratik daha 
verimli, daha yeterli ve daha bilimsel uygulamaları 
geliştirmeyi öngörmektedir. Bu anamaksadın dışın
da olarak, Tasarı kültürel ve tabiî varlıklarla ilgili fa
aliyetlerin tmar ve tskân Kanunu, Belediyeler Ka
nunu, Gecekondu Kanunu ve diğer mevzuatımızın 
bu Tasarının kapsadığı hizmetlerin benzeri olanları
nın tedvirine müteallik hükümleriyle uyumluluk ve 
paralellik sağlanması gibi bir gayeyi de gütmekte ve 
gerçekleştirmektedir. 

Tasarının bünyesinde birleştirilen kanunlar şun
lardır : 25 Nisan 1973 tarih ve 1710 sayılı Eski Eser
ler Kanunu, 2 Temmuz 1951 tarih 5805 sayılı Anıt
lar Yüksek Kurulu Kanunuyla bu Kanunda Değişik
lik Yapan Kanun, 28 Şubat 1960 tarihli 7463 sayılı 
Hususi Şahıslara Ait Tarihî Abidelerin istimlaki 
Kanunu^ 

Evet arkadaşlar; memleketimizi dünyada eşsiz ve 
rakipsiz bir rhevkiye yükselten, tek diyemezsem de 
herhalde en büyük ve paha biçilmez kaynağımız, mi
salini verdiğim muamelelere uzun yıllar boyu maruz 
kaldıktan sonra nihayet 1972 yılını takip eden dönem
de Âsar-ı Atîka Nizamnamesinin yerini alan 1710 
sayılı Eski Eserler Kanunu ve onu tamamlayan diğer 
bazı kanunlarla kültür varlıklarımızın korunmasını 
daha yeterli esaslara bağlayan mevzuata kavuşturul
mak istenmişse de, uygulamalar bu Kanunun da ye
tersizliğini ortaya çıkarmış, anılan Kanunun kendi 
bünyesinde olduğu gibi, diğer ilgili kanunlarla çeliş
kileri, uyumsuzlukları olduğu ve hatta anayasal ay
kırılıklara mahal verdiği görülmüş; vatandaşları ol
duğu kadar uygulayıcıları, hatta yargı mercilerini 
müphemiyet ve tereddütlere düşürüp üzücü ve mağ
dur edici durumlar yarattığı sabit olmuştur, tşte ar
kadaşlar, önünüzdeki Tasarı, bu arz ettiğim duru
mu bertaraf edip önce korunması gereken kültür 
varlıklarımızın neler olduğunu açık bir şekilde orta
ya koyduktan sonra, korunmanın gerektirdiği hizmet, 
tedbir, tertip, teşkilat ve bütün faaliyetleri daha mü
tekâmil, daha modern ve millî ihtiyaç ve menfaatle
rimize daha iyi cevap veren esaslara bağlama zaru
retinin bir cevabı olarak hazırlanmıştır. Bu bakım
dan, beni belki de sabrınızı zorlayacak kadar uzun
ca bir girizgâha sevk eden bu Tasarıya, en büyük 
millî dert ve davalarımızdan birinin devası nazarıyla 
bakmanız yerinde olacaktır. Eminim, onu inceler
ken de büyük bir zevk ve ferahlık duyacaksınız. 
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Tasarının hükümleriyle paralellik sağladığı ka
nunlar ise şunlardır : 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 
6785 sayılı îmar Kanunu, 6830 sayılı istimlâk Ka-
nunuv 

Efendim, Hükümetçe getirilmiş olan Tasarı üze
rinde Millî Eğitim Kom'isyonumuzdaki uzun süre bo
yunca yapılan dikkatli inceleme, çalışma hakkında 
Sayın Komisyon Başkanımız izahatta bulundular. 

Arkadaşlar; gerçekten bu Tasarı üzerindeki çalış
malarımız, Danışma Meclisi Komisyonu ve Hükü
met işbirliğinin en güzel bir örneğini vermiştir; tak
dire değer bir çalışmanın eseri olmuştur. 

Hükümettin sunduğu Tasarı hakkında Komisyo
nun ve benim de baştan beri iştirak ettiğim kanaat; 
çok iyi ve etraflı düşünülerek hazırlanmış, öngörülen 
gaye ile güdülen maksada uygun ve gelecek yılların 
'ihtiyaç ve icaplarına en iyi cevap verecek mütekâ
mil; gerek tertip şekli gerek kullanılan terminoloji 
gerek vazolunan hükümler itibarıyla eksiklik ve boş
luk bırakmayan bir metin olduğu merkezindedir. 
Bu bakımdan, Tasarıyı hazırlayan Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın gayretleri, takdire ve tebrike layık
tır. Ben, ayrıca bir yıl mensubu bulunmakla şeref 
ve kıvanç duyduğum Millî Eğitim Komisyonumuzun 
metin üzerinde yaptığı dikkatli, itinalı ve yorucu ça
lışmalarla onu daha mükemmel hale getirmek husu
sunda yakından şahit olduğum gayretlerine, takdir 
ve şükranlarımızı huzurunuzda ifade etmeyi zevkli 
bir borç sayıyorum. 

Tasarının getirdiği yeniliklerle önemli anahüküm-
leri şöyle özetlenebilir : 

Evvela, eski kanundaki uygulayıcıları olduğu ka
dar, ilgisi veya ilişkisi olan vatandaşları müşkülata 
düşüren tef tip bozukluğu ve vuzuhsuzluk izale edil
miştir. Metin, gerek tertip ve gerek ifade bakımın
dan açıklığa kavuşturulmuştur. Konular daha ma
kul, daha mantıkî ve birbirleriyle daha münasebeti! 
bir düzenleme altında gruplandırılmış ve ayrı bö
lümler halinde tertip edilmiştir. Bu tertip; hem Baş
bakanlığın, kanun metinlerinin hazırlanmasında esas 
tutulmasını emrettiği düzene uymakta hem de konu
ları hizmet ve faaliyetleri ve müeyyideleri daha mü
nasebeti! bir silsileye oturtmuş bulunmaktadır. Bu 
yönüyle, metnin örnek sayılacak bir çatıda olduğu 
herhalde dikkatinizi çekecektir. Kullanılan termino
lojiye büyük bir itina gösterildiği de manzuru âliniz 
olacaktır. Gerçekten her kelime, tabir ve terim ka
nunlarımızda yer almış, anlaşılabilen ve bugünkü di-

| İimize mal olmuş bulunanlardan seçilmİş'tir. Eski 
Kanunda kısmen kifayetsiz kısmen de yanıltıcı ola
rak «eski eserler», «eser» denilen, yeni adıyla «kül
tür ve tabiî varlıklar» olarak adlandırılan korunma
sı gerekli varlıklarımızın o Kanundaki hukukî nite
lik taşımayan tarifleri, hukukî niteliğe ve daha belir
gin hale sokulmuş, birbirlerinden olan farklarına gö
re kategorilendirilmesi sağlanmış, bu meyanda bu 

I varlıkların taşınır olanlarıyla taşınmazları gerek ta
nımları gerekse tabi tutulacakları işlem bakımından 
ayrı bölümlere konmuştur. 

1710 sayılı eski Kanundaki taşınır ve taşınmaz 
eski eserlerin bİlakaydı şart devlet malı olduğu hak
kındaki kesin hükmün uygulamalarda doğurduğu 
müşkülat ve mahzurlar göz önünde tutularak, yeni 
Tasarıda bu gibi varlıkların devlet malı sayılacak 
olanlarıyla özel mülkiyete konu teşkil edeceklerinin 
daha belirgin şekilde ayırt edilmesi sağlanmış, şahsî 
mülkiyette bulunan devlet malı niteliğindeki varlık
lardan gerekli görülenlerin kamulaştırılması husu
sunda, eski Kanundaki mevcut malî kayıtlar devlet 
menfaati ile şahsî mülkiyet haklarının en uygun su
rette bağdaştırılmasını mümkün kılan hale sokulmuş
tu^ 

I Ayrıca, henüz kamulaştırılamayan şahsî mülki
yetteki korunması gereken kültür ve tabiî varlıkların 

I korunma ve kullanılması, eski Kanundakinden daha 
I geçerli, daha sağlıklı esasa bağlanmış ve bu maksat-
I la bir vakıf kurulması öngörülmüştür. 

I Taşınmaz kültür ve tabiî varlıklarının kulla-
I nılması, onarılması hakkındaki eski Kanunda bulu

nan hükümler, yeni Tasanda kullanma ve onarımın 
yanında, inşa, iskân ve çeşitli maksatlarla fizikî mü
dahale şekillerini de ihtiva edecek faaliyetlere de teş-

I mil edilip daha kesin esaslara bağlanmıştır. Ayrıca 
I bu husustaki düzenlemeler için Kültür ve Turizm 

Bakanlığıyla îmar ve İskân Bakanlığınca müştereken 
I bir yönetmelik hazırlanması mükellefiyeti getirilmiş

tir, 

I 1710 sayılı Kanunun uygutanmiasınıda, Kanunun 
I büklümleri ariasındakli kavramiiaırın tefsirinde farklı 
I anlayışlara yol açan unsurların veya huzıursuzltiiklia-
I rın mevcudiyeti gerek uygulayıcılar, gerek vatandaş-
I 1ar üzerinde ve her (iki tarafın münasebetlerinde hu-
I zursuzluık, sıkıntı ve ürküntülere sebep olmakta, hat-
I ta bazı ahvalde haksız tasarruflara meydan vermek-
I te idi. Yeni Tasarının bu kavram kargaşalığını liza-
| le etmiş ollması, uygulayıcıları hatalı işlemlerden, va-

10 — 
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tandaşları ise çaresizliğe düşmekten kurtarması ba- ı 
kımından büyük bir gelişmedir. I 

Taşınmaz küttür ve tabaat varlıklarının korunma- I 
sı ile lilgııiıi tedbirler hakkındaki yetki ve sorumluluk- I 
ların tasrihinde, eski Kanunda bulunmayan Büyük I 
Millet Meclislimin idare ve komtrolunda bulunan var- I 
hıkların da yeni Tasarının kapsamına alınmış, bu I 
arada Mii'liî Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Mü- I 
düriüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımın kul- I 
lanımımıda 'bulunan bu gibi varlıkların kullanım ve I 
bakımında uyulacak eski Kanunda değişik maddelere I 
dağılmış bull'unan esaslar, yeni Tasarıyla ibir madde I 
altında tairleştkilmiş ve daha vazih bir sekile sokul- I 
muştur. I 

Bu meyanda Komisyonumuzun bu kategorideki I 
kültür varlılkkn arasına, Millî Mücadele ve Türkiye 
Cumhuriyetimin kuruluşunda büyük tarihî olaylara I 
sahne olmuş bina ve alanların, Atatürk tarafından I 
kullanılmış olan evlerin de ilavesi, bu kaydı taşınır 
kültür varlıklarının bu türüne de teşmil etmiş olma
sı çok isabetli ve değerli bir düzenleme olmuştur. 

1710 sayılı Kanundaki hoşlukları giderici hüküm
ler meyanmda Tasanda taşınmaz varlıklara tek ya
pı, S1T, koruma planı gibi yeni unsurlar ilave edil
miş, taşınır varlıklarda ise, ellinde eski eser bulunan 
ve sayıları milyonlara varan şahıs ve ailelerıkı sahip 
oldukları değerli varlılklların yine kendi müılikityeıtile-
rinde kalarak korunmaları derpiş olunmuştur. Bu 
sayede hem Anayasa ve Medenî Kanundaki ımüM-
yet haklarının haleldar edilmemesi sağlanmış, hem 
de eskli Kanunun bu gibi vatandaşları düşürdüğü 
suçlu durum ortadan kaçınılmıştır. Bunun gibi eski 
Kanunun uygulayıcıları, diğer kanunlarla aykırı dav
ranışlara üten hükümler, Tasarıda kanunlara uyacak 
hale getirilmiş, bu suretle vatandaşların olduğu ka- I 
dar uygulayıcıların ve hatta yargı mercilerinin düş
tükleri zor durumlar bertaraf edilmiştıir. 

Ellerimde Kanunun tanımladığı nitelikte cetlertin- I 
den müntakıil taşınır kültür varlılklan bulunan şahıs 
ve a'Melerim durumlarıında oMuğu gibi, bu varlıkların I 
koleksiyonunu yapan kimselerin de 1710 sayılı Ka- I 
nunun hükümleri yüzünden düştükleri açık kanun I 
ihlali durumu da yenli Tasarıda düzeltilmiş, bu var- | 
lıklaon korunması zaruretiyle şahısların mülkiyet I 
halkları daha sağlıklı bir bağdaşma durumuna ifrağ I 
edilmiştir. I 

Taşınır kültür varlıklarının ticareti, değiştirilme- I 
si, yurt dışında sergilenmesi daha makul, daha man- I 
tiki, pratik ve millî menfaatlere uygun hale sokul- I 
muş, bu meyanda 1710 sayılı Kanunda eski eser ad- J 
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dedilmeyen varlıklara inhisar ettirilmiş olan ticaret 
aaklkı, yeni Tasarıda bazı kategonideki kültür var
lıklarının ticaretine de 'imkân tanıyacak şekle sokul
muştur. 

Taşınır kültür vafliıMlarıyla lilglilii olanak yapıla
cak sondaj ve 'kazı faaliyetlerinin 1710 sayılı Kanun
da tespit edilmiş bulunan esasların uygulanmasında 
edinilen tecrübelerden faydalanılarak valkıi aksaklık
ları giderici, eksiklikleri izale edici ve gerekli ıslaha
tı mümkün kılıcı değişiklikler yapılarak bu işler da-. 
ha yeterli ve etkili hükümlere bağlanmıştır. 

Yeni Tasan, en önemli bir düzenlemeyi de ko
runması gerekli taşınmaz kültür varlıklarınım tespit 
ve tescl'iine müteallik esaslarda yapmıştır. Bu düzen
leme eski Kanunda esasiarın uygulamada tevlit etti
ği önemli aksaklıkları gidermeye, boşlukların izale
sine matuf olarak yapılmış, bu hususta kullanılacak 
kıstaslar ve uygulanacak yöntem daha belirgin esas
lara bağlanmıştır. Bu konuda geitirillmiş olan bariz 
ve takdire layık bir yenilik, tespit ve tescil işimin es
ki Kanunda Sadece Anıtlar Yüksek Kuruluna tevdi 
olunan sorumluluğun bu Kurulun fiş hacmimi aşan 
bir mahiyet göstermesi dolayısıyla Kurula bağlı ola
rak faaliyette ibulunacak yeni kurulacak bölge kurul
larına da teşmilidir. Bu da isabetli 'bir tedbirdir. 

Bu mayamda, Anıtlar Yüksek Kurulunum adı 1710 
ve 5805 sayılı Kanunlarida tespit edilmiş olan kom
pozisyonu da geniş ölçüde tadile tabi tutulmuştur. 
Adı Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu olarak değiş
tirilen bu teşekkül, Millî Eğitim Komisyonumuzun 
da büyük katkısıyla vazifesini! daha kifayetlle, sürat
le ve etkinlikle yapacak bir bünyeye kavuşturulmuş
tur. Kurulun tabiî üyeleri arasına Cumhurbaşkanın-
oa seçilecek üç kompetan ilim adamınım katılması
nın, Kurulun performansına büyük güç katacağıma 
şüphe yoktur. Bu tensike ilaveten, Kurul »ile emrimde 
faaliyette 'bulunacak bölge kurullarının görev, yetki 
ve sorumluluklarıyla operasyonlarıma ait esaslar da 
daha kesim hükümlere bağlanarak Tasarının ayrı bir 
bölümünü oluşturmuştur. Bu da iyi bir hamledir. 

Tasarının getirdiği birçok olumlu yenilik, taşın
maz 'kültür varlıklarının korunmalarında çok büyük 
faydası ve teşvik edici rolü olacak mükafat müesse
sesinin daha cazip bir hale getürilmiş olması ve bazı 
esaslara 'bağlanmış olmasıdır. 

Son olarak, cezai müesseselere temas etmek isti
yorum. Tasarı bu hususta da büyük ıslahat getirmiş 
olup, ayrı bir bölüm halinde yer alan müeyyideler, 
yenli Tasarıda 'bütün işlem ve faaliyet ve yükümlü-
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lüklerde vaki ihlaller için ayrı ayrı ve ihlalin ciddi
yet ve mahiyetime, göre, günün ölçülerine ve diğer 
kanunlarla cezalan günün şartlarına tetabuk ettiren 
yeniliklere, değişikliklere tabi tuıtuıllmuş, uygulayıcı 
yargı mieroileniıne eski Kanundaki zorluğa düşürme
yecek şekilde kaleme alınmıştır. 

Kültür varlıklarımın korunmasında vazedilen teş
vik edici mükafat hüfcümlerıiyie bu cezai hükümle
rin büyük, olumlu ıröllü ve etkisi olacağına şüphe 
yoktur. 

Neftice olarak, ıbir ilki kelimeyle yemi Kanun Ta
sarısını nıitel'enidirmeık gerekirse, bunun ©siklisinden 
daha düzenli, daha gerçekçi, daha liberal ve çağdaş 
anlayışa dayanan ve yabancı memleketlerim muadil 
'kanunlarından belkıi de birçok balkımdan daha (illeri, 
daha mütekamil 'bir metim olduğunu söyleyebilirim, 
Bu niteliği ve muhtevası ile olumlu oya layık görür 
ve Yüce Heyetinizin değerllli görüş ve (teklifleriyle da
ha mükemmel hale geleceği inancında olduğumu arz 
eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür edenim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler; Sayın Bayer, Sayın Öztürk ve Sa

yın İnal tümü üzerinde söz istemiş 'bulunmaktadır. 
Başlka söz isteyen sayın üye?,. Sayın Tan, Sayın 

Güray. 
Başlka söz isteyen olmadığına göre, Ikayıit işlemi 

biıtmıiştir efendim. 
Sayın 'Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 

Türk Eski Esefler Hukukunun temeli Kanunu 
olan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu i e 1951 yılın
da yayımlanan 5805 ısayıh Kanunla kurulan ve 1741 
sayılı Kamumla yetkileri değiştirilen ve genişlemen 
Gayri Menkûl Eskıi Eserler ve Anutlar Yüksek Ku
rulu ille dligülli Kanunlar bMeştirilerek bir tek Kanun 
Tasarısı hainde Hükümetçe hazırlanan Kültür Var-
lılkÜarını Koruma Kanun Tasarısı haıklkında görüşle-
rtirrui açıklarken saygılarıimı sunarımı. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilindiği gibi bu hafta; yanli 18 Mayıs ile 24 Ma

yıs tarihleri arasındaki hafta «Uluslararası Müzeler 
Haftası» dur. Bütün dünyada olduğu gibi, bu hafta
da ülkemizde de müzecilik çalışmaları yapılmakta
dır. Bu çalışmaların arasında Avrupa Konseyi ile bir
likte 18 inci Avrupa Konseyinin S'anaıt Sergisi olarak 
Anadolu Medeniyetleri Sergisi dün İstanbul'da açıl
mıştır. 17 müzeden yepyenii ve çok orjimal eserlerle 

kurulmuş müzeleri gezerken insan huşu içinde kalı
yor; lama Avrupa Konseyimin açtığı 18 inci Sergiye 
Avrupa Genel Sekreteri gelmemiştir. «Avrupa Kon-
seyindekıi lobi hareketleri» dolaylısıyla vazifesi olan 
ve şimdiye kadar 17 serginin açılışımda bulunan Ge
nel Sekreter gelmemıiştir. Kürsüden bu hareketini 
protesto ederim. 

HAMZA EROĞLU — Bravo. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Hükümetin bu 

konuya dikkatle eğilmesini istirham ederim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülke gerçekleri, uluslararası ikiültür varlıklarını 

koruma hususundaki anlaşmalar, kültür varlıklarınım 
koruma ve değerl'endirilmıesi prensip ve ıillkelerimıi 
göz önünde tutarak Tasarıyı tetkik etmiş bulunımlak-
tayım. 

Kanun Tasarısı ülkemizi ve vatamdaşliaırıımızı tari
hi yaşantımız bakımımdan geçmişe bağlayan kültü
rel, tarihî varilklarımıizı, üstün değerdeki -yapıtları 
koruyarak, değerlendirerek turizme ve eğitime hiz
met edecek hususları kapsamaktadır. Bilindiği gibi 
külıtür varlıktan «Taşınır ve taşımmaz kültür varlık
ları» diye ikiye ayrılır. Diğer taraftan taşınır ve ta
şınmaz kül'tür varlıkları tarihî sıralamaya göre, ta
rihten önceki devıMer, tarihî devirlere ait olmak üze
re kısaca Slkıiye bölünür. Burada Kanun Tasarısı ta
şınmaz kültür varlıkları içim ayrıca bir özellik getir
miş, 19 uncu Asrı başlangıç tarihî olaralk değerlen
dirme balkımandan ele almıştır. Taşımır ve taşınmaz 
kültür varlıkları genellikle yer üstünde, yer altında, 
su içimde bulunur. Bunlar ise, tarihî eser, anıt, kül
liye, SİT, tarihî SİT, arkeolojik SİT, ören yeri, ta
biî sit, gibi terimlerle ifade edillir. Kanun Tasarısı 
bunlarım tariflerini geniş kapsamlı olarak yapmıştır 
ve Komisyonun bu tariflerde gösterdiği titizliğe bu
rada teşekkürü bir vazife bilirim. 

Genel olarak arkeolojik, etnografik, milî kiülıtür 
varlıkları ve Türk Tarihîni (Ki, Komisyonum ilave 
ettiği) kapsayan bu hususlar Kanun Tasarısında Ana
yasamın 63 üncü maddesindeki düke ve prensiplere 
gtire maddeleşitirilmıiştir. Taşınır ve taşummaz eski 
eserlerim devlet inalı olması prensibi Kamum Tasarı
sında esas ahmarak bütün maddeler yeniden düzen
lenmiş ve bazı istisnalar miletlerarası prensiplere 
göre düzenlenmiştir. İşte bu noktada esas konu ko
runması gerekil taşınmaz kültür varlıkları içtim geti
rilen yeni hükümlerdir. 

Taşınmaz kültür varlıklarımın korunması ve ona
rımı konusunda Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulu kısa admyla Anıtlar Yüksek Kurulu yetkisi yeni 



Danışma Meclisi B : 105 23 . 5 . -983 O : 1 

prensip ve ilkelere bağlanımış ve (kuruluşu yem pren
siplere göre düzenlenmiştir. Üzerinde çok eleştiırlilen 
bu kuruluş; yani Anutlar Yüksek Kurulu Türık Mil
leti adına hizmet veren bir 'kuruluştur. Bu kuruluşun 
hizmetlini takdirle anarken, çakşımalarındaki hataları 
da açıkça söylemek Mır görev olmalıdır. Anutlar Yük
sek Kurulunun görevimi gereği gibi yapmıası netice
sinde tepki görmesi doğal olduğunu, aynı dişi İkim 
yaparsa yapsın aynı tepkiyi göreceği de tabiîdir. An
cak emsalsiz güzelliği bulunan bir yapıtı korurken, 
bir de tarihî eserin yanımdan su geçen bir yolu koru-
mıak konusundaki fazla titizliğimi de dikkatle etüt 
etmek lazımdır. 

Bunun yanında emsalsiz güzelliği bulunan, asır
lardır uğradığı tahriplere rağmen hâlâ devam eden 
güzel 'bir Boğaziçinin her geçen gün biraz daha eli
mizden gittiğimi görerek Anıtlar Yüksek Kurulunun 
kararınım arkasından koşmamız ve 'bu kararı alkış
lamamız lazırnıdır. 

Ayna sekilide buna 'benzer Anıtlar Yüksek Kuru
lunun Türk Mdılilsti adına verdiği bazı kararlarda 
Türk Milletinim tarihinim »korunması bakımımdan çok 
önemlidir. Ancak bütün taşınmaz eserleri ve tabaatı 
tahrip ederek menfaat kazanmak isteyenler önlendiği 
zaman, işte bu Kanun bu önleyicilere hukukî, ilmî 
ve bilimsel nitelikleriyle neden önlendiğimi de açık
layan bir Kanundur. 

Tarihî, tabiatı, yaşantı düzenimin geçmişim en gü
zel örneklerini tahrip edenlere, para hırsıyla, bencil 
gayelerle yok edenlere Türk Milleti adına, devlet adı-
na «dur» diyecek bir Kamunun müzakeresini yapı
yoruz. Devlet gücünün en etkin olduğu bu dönemde 
bizler bu hususta açık. ve seçik karar almamızın za
manıdır. Türk Tarihinin eserlerimi bencil gayelere, 
madrabazlara, arsa spekülatörlerime kaptırmamamın 
zamıamıdır. Son yıllarda arkeolojik eserlerin 'kaçırıl
dığı konusunu hepiimiiz gazetelerden okuyoruz; ama 
gelin işte uluslararası anlaşmalar ve Türk müzeclild-
ğinim yemi aıtılımı sayesinde dünyadaki dokuz müze
den 18 tane dünya çapıımdaki eser bu sefer Avrupa 
Konseyiınıin sergilediği Sergide bulunmaktadır. İşte 
Türk rmüzedi'lliğimlin en güzel bir numunesini de bu 
surette tespit etmiş bul'unuyoruz. 

Şimdi mühim olan bir konuya geliyorum. Anut
lar Yüksek: Kurulunun kuruluşu konusunda Kanun
da yemi hükümler gelmiştir. Anutlar Yüksek Kurulu 
profesörlerden, bazı devlet dairelerinden kurulan bir 
teşekküldür. Bu teşekkül Devlet adına, hükümet adı
na tarimî eserlere bilimsel görüşle karar veren bir 

organdır. Amcalk bu organ önünde üç blin tane dos
ya olduğu zaman karar veremiyordu veya verdiği 
kararlar da zamanı geçmiş kararlar oluyordu. Yeni 
Kamun Tasarısı bu hususta hem Kurula işlerlik ge-
tirm'iş, hem de Kurulun taşra teşkilatı diye ve daha 
açıkçası Kurulun işlemesi ve dosyalarını rahatça tet-
Ikilk etmesi için bazı hususlar getirmiştir. Bunların 
başında bölge 'kurulları kurulmasını gönülden kut
luyorum. 

Tasan ayrıca 'kamulaştırma, restorasyon ve ko
ruma Ikomusunda yemi maddelere havidir ve bu mad
delerim içimde em mühimi 23 üncü maddedir. Bu 23 
üncü madde teşvilk maddesidir. Bugün bir yalınım sa
hibine «Yalıyı koru» 'diyoruz; .ama nasıl koruyacak?.. 
Vergi veriyor, tamirat parası isteniyor, yak yıkılı
yor. İşte yemi 23 üncü madde birinci ve ikinci dere
cede korunacak tarihî eserler için başta vergi mua
fiyeti getiriyor. 

İkincisi, yine Kanun içinde bu eserlerin restoras
yonu için Hükümete görev veriyor; fonlardan para 
ile bu eserlerim korunması, Türk tarihî için »aklana
cak eserler halinde bırakılmasını sağlıyor. 

Kısaca bu Kanunun bazı maddelerine de değin
meyi faydalı görüyorum: 

Bu Kanun, bilhassa kale surları, eski kent kalın
tıları, tarihî harabeler içinde bir bütünlük sağlayan, 
tarihî SİT, doğal SİT, ıtabiî SİT dediğimiz mıntıka
larda yemi kararlar getirerek bunların bütünüyle ko-
runımasımı ve bütünüyle turizme açılmasını sağlıyor. 
Bunun en güzel mıisaıli de Kültür ve Turizm Bakan
lığımın Antalya'da yaptığı kale içi çalışmasıdır. Bu
gün eğer Antalya'ya giderseniz kale içinde Türk ta
rihini yaşantısıyla, turizmiyle görmek imkânına sa
hip olacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, süremiz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Peki efendim. 
Bence Kanunun en önemli yanı (Müzakerelerin

de bulundum.; bir İmar Affı Kamumu çıktı). İmar 
Affı Kanunu ile Anıtlar Yüksek Kurulu kararları 
arasımda bazı çelişkiier var. Bu balkımdan bu mad
deler geldiği zaman bu çelişkileri düzeltmek konu
sunda kendi görüşüme göre bazı önergeler vermiş 
clacağım. 

Netice olarak şunu belirtmeyi faydalı görüyorum: 
Ülkemizde taşınır ve t'aşımmıaz kültür varlıkları liçin 
çclk gecikmiş önlemleri ve uygulamaları getiren bu 
Kamunun ülkemize faydalı olmasını temenni eder, 
saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşefckör edenim Sayın Bayer. 
Sayım Öztüırfc, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Son derece heyecan duyduğumuz ve önemli bir 

konuyu müzakere etmeye koyulduk. 
Önce bugüne değin gelen tasarılar arasında Ko

misyonumuzun çalışmasıyla olgunlaşan ve cidden 
mükemmel bir hale gelen metin dolayısıyla Komis
yonumuza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Komis
yon Başkanının ve Sözcüsünün verdikleri izahatın ışı
ğında, henüz yeni düzenlenmiş denebilecek bir kanu
nu yeniden ele almak, Türkiye'deki kültür varlıkla
rına verilen önemi ifade eder. 

Değerli arkadaşlarım, aslolan tarihî eserleri sev
mektir. Tarihî eser, insanlığın ortak malıdır ve aynı 
zamanda insan sevgisiyle bütünleşir. 

Tasarıda yeri geldikçe belirteceğim gibi kültür var
lıklarını, eski eseri sevme yanında, bir miktar ürküt
me vardır. Bundan süratle sarfınazar etmeliyiz. 

Sözlerime girerken bu yolda büyük uğraşı vermiş, 
büyük emek vermiş ve bu varlıkları bize ulaştıran
ları, bu arada Hamdi Beyleri, Hamit Beyleri, Hikmet 
Gürçay'ları rahmet ve minnetle anmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; mevzuatımız bugüne değin 
bir hayli aşamadan geçerek gelmiştir. 10 Nisan 1906 
tarihli Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi, 17 Temmuz 1912 
tarihli Muhafaza-i Abidat Nizamnamesi, 13 Mart 1914 
tarihli Esvâr ve Kal'a-i Atikadan Belediyelere, Vilaye
te Terk Olunacak Yerler Hakkındaki Kanunlardan, 
1710'a ulaştık ve bugün de bu yeni düzenlemeye geç
miş bulunuyoruz. 

Dünyanın hiçbir milletine nasip olmayan, hiçbir 
ülkesine nasip olmayan 40 asrı aşkın, 50 asra varan 
bir kültürün varisleriyiz. Bunu, gözbebeğimiz gibi ko
rumaya ve değerleri ortaya çıkarmaya mecburuz. 

Geçmişin ihmalleri hakikaten yürekler acısıdır. Ge
rek Komisyon Başkanı, gerekse Komisyon Sözcüsü, 
bir kısım olaylara çok azda olsa değindiler. Tüm ha
yatımız Türkiye'den kaçırılan eserlerin hikâyesi ile do
ludur. 

Boğazköy'ün otuz bini aşan tableti, Bergama'nın 
kütüphaneleri, Truva'nın eserleri ve tüm Anadolu'da 
ne aklınıza gelebiliyorsa, özvarlığımız yazmalarımız da
hil, hepsi millî hudutlar dışına çıkmıştır. 

IBu Kanunu çok anlamlı bir dönemde müzakereye 
başladık. Anadolu Medeniyetleri Sergisinin açıldığı, 
UNESCO aracılığıyla kültür varlıklarının orijin olan 
memleketlere iadesinin düşünüldüğü bir dönemde bu 

Kanunu görüşüyoruz. Hükümetimizden istirhamımız : 
Bendenize göre son derece önemli ve üzerinde durul
ması gereken bu kültür varlıklarının memleketlerine 
iadesi hususunu her çareye başvurarak gerçekleştirme
sidir. Hiçbir ülke bizim ülkemiz kadar böylesi bir yağ
maya, böylesi bir talana sahne olmamıştır. 

Fırsatınız olmuştur mutlaka. Gördüğüm müzelerin 
her birinde Doğuda Osmanlı İmparatorluğunda dip
lomatik görev yapan kişilerin Vatikan'dan Louvre'a, 
British Museum'dan, Berlin Müzesine kadar uzanan 
çeşitli galerilerin Doğuda elçiliği sırasında kaçırdığı 
eserlerle nasıl doldurulduğunu yüreklerim sızlayarak 
gördüm. Binaenaleyh, Hükümetimizin konu üzerindeki 
hassasiyetini ve Komisyonumuzun duyarlı çalışmasını 
yürekten kutluyorum. 

Yalnız Komisyonumuza bir usulü hususu hatır
latmayı görev sayıyorum. Tasarıyı hazırlayan Hükü
mettir. Komisyon Başkanının belirttiği gibi, Anayasa
dan önpe hazırlanmış olsa bile, Anayasanın bu konu
ya değineceği az madde vardır. Hükümet metnini de 
karşılaştırmalı metin içinde görme öteden beri gele
nektir, ihtiyaçtır. Bunu ihmal etmemeliydi. Zira rapo
runda da «Buna lüzum görülmemiştir» diyerek, Hükü
met metnini ikinci planda yahut hiç dikkate almayan 
bir pozisyona aktarmıştır. Bu, usulen zannımca doğru 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizin zenginliği üzerinde söylenecek çok söz 

vardır. Ancak zamanın kısıtlılığı bunu engellemektedir. 
Ülkemizdeki kültür varlıklarının tahribine neden 

olan şey önce taassuptur, sonra bu eserlere duyulan 
ilginin azlığıdır. 

Hemen müsaadeniz olursa bir hikâyeyi tutanakla
ra geçirmeyi vazife biliyorum : 

İngiltere Kralının Türkiye'yi ziyaretinde Majes
teler Topkapı'ya davet edilir ve beğendiği eserin ingil
tere'ye nakledileceği devrin hünkârınca vaadedilir. İn
giltere Kralı kartını İskender Lahtinin üstüne koyar. 
Merhum Hamdi Bey alelacele kartı kaldırıp müze
nin üzerine koyar. Gece resepsiyonda, «Majesteleri 
hangi eseri beğendi?» diye sorulduğu zaman hemen 
cevap verilir : «Müzeyi beğendi efendim» denir. Me
sela anlaşılır. Daha sonra Hamdi Bey, intihar edece
ğini, müzeye girip hem müzeyi, hem de kendini bom
bayla uçuracağını, bu eserin verilmemesini dolaylı su
rette istirham eder ve böylece İskender Lahti yurdu
muzda kalır. 

Sözümü yanlış tefsir etmemeniz için arz ediyorum. 
Kapadokya'ya ayağınız düştüyse orada 30û'ü aşkın 
kilise vardır. iKlisenin duvarlarını, eğer fırsatınız 
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olursa tetkik buyurun taassupla tasvirlerin nasıl yok 
edilmeye çalışıldığını göreceksiniz. 

Bu vesileyle, genelde eski eser ve kültür varlık
ları üzerinde durduğumuz için bir hususu da dile ge
tirmek istiyorum. Eski eserlerden ayrılmayan vakıf 
mallarımız hakikaten kamu vicdanını sızlatacak ih
mallere maruzdur. Gerek kiralama biçimi, gerek elden 
ele geçiş biçimi ve gerekse ihmalle bugün vakıf mal
ları (Hükümetimize, Vakıflar Genel Müdürlüğümü
ze buradan seslenmek istiyorum) vakıf binaları, her-
biri tarihî varlık olan bu binalar elden ele geçmek
ten ve çeşitli tahriplere maruz kalmaktan kurtarılma
lıdır. 

Geçenlerde burada bir kanun kabul edildi. Zan
nediyorum maddeyi kabul etmedik; ama vakıflar üze
rinde bunu kabul etmeliyiz; kira mukaveleleri ka
nunla kaldırılmalı, mesele yeni baştan ele alınmalı 
ve vakıf mallarını koruyucu gelirler, bizatihi vakıf 
mallarından temin olunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vaktin darlığı nedeniyle sadece satırbaşlarıyla de

ğinmek üzere bir ikinci konuya geçmek istiyorum. 
Kültür varlıkları ve eski eser, vatandaşı korkutan 

unsur değil; ona sevgi ile bağlı olunacak varlık ol
malıdır. Tasarının bazı yerlerinde bu sevgiyi korku
ya dönüştürecek bölümler vardır. Maddeler üzerinde 
önergeler verdim, görüşlerimi orada ayrıca arz ede
ceğim. 

Koleksiyon yapan kişilerin koleksiyonlarına mad
dî ve manevî değerleri verilmelidir. 

Bu vesileyle bir başka şeye değinmek istiyorum. 
O da kütüphanelerimizdir, özel kütüphanelerimizdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İmparatorluktan Cumhuriyete geçişte önemli bir 

viraj alınmıştır, önemli bir köşeden geçilmiştir. Pek 
çok değerimiz, kütüphanelerimiz şahıslar elindedir. 
tsim vererek belirtebilirim. Türkiye'deki kütüphane
ler maddî değerler karşılığı millî hudutlar dışına çı
karılmışlardır. Bunlardan bir - iki örnek vermek is
tiyorum. 

Türkçülük üzerinde araştırma yapacak herkese la
zım olacak Köprülü Kütüphanesi bildiğim kadarıyla 
Şikago'dadır. Köprülü'nün ahfadı bu kitaplığı an
layacak olgunlukta, yaradılışta olmasına rağmen bu 
kitaplığın millî hudutlar dışına çıkmasına kimse ma
ni olamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Arif Müfit Mansel'in kütüphanesi dışarıdadır. 

Yüzlerce kütüphane harice satılmıştır. 
Hükümetten ve dolayısıyla Komisyondan istir

ham ediyorum, bu konuda önergem de vardır, kü
tüphanelerin, özel kitaplıkların (Bilebildiğim kadarıy
la elimizde birkaç tane kalmıştır) millî tarihimize, 
kuruluşumuza mesnet teşkil eden bu vesikaların Dev
lete mal edilmesi, Devletle bütünleşmesi lazımdır. 
Bunun için maddî değerleri bir heyet marifetiyle tak
dir olunmalı ve kütüphaneleri kuranların varlıkları, 
isimleri, Devletle bütünleşecek biçimde galeri, bölüm, 
vitrinlerle millî kütüphanelerde teşhir olunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Heyetinize maddele
rin görüşülmesi sırasında önergeler geldikçe bilgi arz 
edeceğim. 

Son bir temennim var. Başlangıçta taassup ile tah
ribi dile getirmiştim. Batı Roma imparatorluğunun 
yıkılışından sonra Doğu Roma'ya nakledilen pek çok 
değerli 6ser, tarihten bildiğiniz gibi Haliç sularının 
altında yatmaktadır. Haliç, birkaç müzeyi doldura
cak, gerek turizm ve gerek kültür varlıkları yönün
den bizi son derece avantajlı duruma getirecek, mev
cutlara bir misli daha yenisini katacak zenginlikleri 
taşımaktadır. Hükümetimizden istirhamım, bu değer
leri evvela milletimize, sonra da insanlığın istifade
sine sunmanın tedbirlerini almasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başlangıçta belirttiğim gibi, eski eser evvela sev

mekle korunur; korkmakla değil. Binaenaleyh, bu
lunduğu gün haber verme mükellefiyetini mutlaka 
bertaraf etmeliyiz. 

İkincisi, çok çektik, Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunu bağımsız yüksek bir kurul haline dö
nüştürüp, (Ki, tasarı bunu getirmektedir; daha mü
kemmelini düşünebilirsek onu da yapalım) eski eser 
dediğimiz yerde, o eski eser olmanın mükellefiyeti
ni, mülkiyet hakkıyla bağdaşacak biçimde Devletin 
yardımını ferdîn yanında hissetmesini ve ona sevgiy
le bağlanmasını temin etmeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, zamanın müsaadesi öl
çüsünde sizlere düşüncelerimi arz ettim. Beni dinle
me lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın İnal, buyurunuz efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, saygıdeğer Da

nışma Meclisi üyeleri; 
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Bugün Genel Kurulumuzun gündeminde yer alan 
Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarısının ge
neli üzerinde değerli arkadaşlarım konuşmuşlar ve 
konuşacaklardır. Bu konuşmalar sırasında çok değer
li görüşler serdedilecektir. 

Ben de bu Kanunda yer alan ve ülkemizin bir
çok il, ilçe, bucak ve hatta köylerinde büyük sorun
lar yaratan önemli bir - iki konuya değineceğim. 

SIT konusu : Bunun altını çizerek vurgulamak 
istiyorum. Bu konuda bir süre önce yapmış olduğu
muz gündem dışı konuşmalarda belirtmeye çalıştı
ğımız sorunların bu Kanunla çözüme ulaştırılmak 
üzere ele alındığını görmekten büyük bir mutluluk 
duyuyorum. 

Hepimiz için gerçek olan müşterek bir yönümüz 
vardır. Geçmiş tarihimizin acı veya tatlı hatıralarını 
yansıtan yazılı eserleri okuyarak veya o devirlerden 
kalan taşınır veya taşınmaz eserleri inceleyerek o 
günleri yaşar gibi oluruz. İşte bu imkânı bize bah
şeden, bir ölçüde SÎT ortamlarıdır. İşte bu Kanun 
Tasarının üçüncü maddesinde tarifi yapılan kültür 
varlıklarını ve tabiat yarlıklarını sinesinde barındı
ran alanlara, diğer bir deyimle tarih öncesinden gü
nümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü 
olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mima
rî ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent ka
lıntılarına, önemli tarihî hadiselerin cereyan ettiği 
yerlere ve tespiti yapılmış tabiat özellikleriyle, ko
runması gerekli olan alanlara SÎT diyoruz. 

STT içinde bulunan tarihî mağaralar, kaya sığı
naklar, kaya mezarlar, yazılı ve kabartmalı kayalar, 
höyükler, tümülüsler, ören yerleri akropol, nekro-
poller, kale, hisar, burç, sur, tarihî kışla, tabya ve 
istihkâmlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar, ha
rabeler, her türlü mabetler, kervansaraylar ve buna 
mümasil birçok tarihî eser yanında, evler, köşkler, 
yalılar, konaklar, camiler, mescitler ve ayrıca bun
ların birkaçından meydana gelen bina toplulukları, 
külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları, freskler, ka
bartmalar, mozayikler ile özellik gösteren ağaç ve 
ağaç toplulukları ve benzerleri, birer taşınmaz kül
tür varlığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların her-
birinin kültür varlığı olarak korunması öngörülmek
tedir. Bu görüş çok isabetlidir. 

'Bu hususlar ilgili maddelerde açıkça belirtilmiş
tir. Anavatanımızda asırlar boyu yaşanmış medeni
yetleri simgeleyen ve geçmiş tarihimizi her yönüyle 
yansıtmaya çalışan ve birer kültür varlığı olarak ni
telenen bu eserlerin korunmasını memnuniyetle, gö

nülden arzu ediyor ve böyle bir kanunun bir an ev
vel çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyorum; fakat 
şimdi sizlere göstereceğim resimlerin herbiri, SİT'e 
dahil olan tarihî yapılara aittir ve bunları bir örnek 
olarak gösteriyorum. Bu durumdaki bina veya ev
lere tarihî eser demek mümkün müdür? Belki uzak
tan görmek gereği gibi mümkün olamıyor. îşte ar
kadaşlar, şu harabeye dönmüş olan binalar birinci, 
ikinci veya üçüncü derece SÎT bölgesine dahil edi
len binalardır. Bunları en yakın tarihte Tekirdağ'da 
çektirdim. 

(Tekirdağ'daki yapılara ait resimleri Genel Ku-
. rula göstererek) 

Resimlerini gösterdiğim bu ahşap maili inhidam 
yapılar Tekirdağ il merkezindedir. Tekirdağ deniz 
kenarından baktığınız zaman hakikaten güzel bir 
şehir görür gibi oluyorsunuz. Şehir içine girdiğiniz 
zaman yer yer bu maili inhidam evleri gördüğünüz
de içiniz sızlar. Aynı nitelikteki bu durum ülkemi
zin birçok il, ilçe ve köylerinde mevcuttur. Bu ne
denle bu örneklemeyi yapmış bulunuyorum. 

SİT'e dahil olan bu tip ahşap yapılar nasıl ol-
malıdtr? îşte böyle olmalıdır, dediğim zaman örne
ği, Fransa'nın Kolmar bölgesindeki bir SÎT bölge
sinin fotoğrafını sunmakla yetineceğim. Diğer taraf
tan ülkemizde de bu şekilde güzel ön çalışmalar var
dır; bunu da memnuniyetle söylemek isterim. 

'(Safranbolu'ya ait resimleri Genel Kurula gös
tererek) 

Efendim, şu resim Safranbolu'ya ait bir resim
dir; fevkalade güzel bir eser. Yine Safranbolu ilçe
sinde grup binalara ait güzel bir resim. İsteriz ki, 
biraz evvel sizlere göstermek imkânını bulduğum 
ve arz ettiğim o harabi yapılar da bu nitelikte olsun. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
11, ilçe, bucak ve köylerimizde bulunan ve SİT'e 

dahil olan bina veya binalar grubuna da aynen bir 
fikir katkısında bulunmak gereklidir. Aksine bu be
lirtmiş olduğum binaların bir dokunulmazlık kisve
sine büründürülerek haliyle yıkılmaya bırakılması 
veya geniş bir zaman dilimi içerisinde onarımının 
öngörülmesi pek geçerli bir görüş değildir. 

Böyle yıkılmaya yüz tutmuş olan binalar geliş
mekte olan bir şehrin merkezinde ana caddeler ke
narında veya mahalle aralarında bulunmakta olan 
evlerdir. İçinde asla öturulamamaktadır. İşte resim
lerini gösterdiğim bu tip kültür varlıkları da tarifini 
yaptığımız SÎT içinde bulunmaktadırlar; sözde bun
lar da tarihî yapılardır. Bu eserlere mülk sahibi el 
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süremiyor, onarmaya gücü yetmiyor veya tadilat 
yapmak istediğinde derhal Gayrimenkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu o mülk sahibinin kar
şısına heyula gibi dikiliyor; «Bırakınız yıkıp yapa
yım» «Yok yapamazsınız...» «Buyurunuz siz yapı
nız veya Devlet olarak siz satın alınız, bana ya be
delini veya başka bir yer veriniz..» O da olamıyor. 
Bu kişi ne yapsın?.. 

Tabiî bunun bir de formaliteleri, yoğun bir bü
rokrasi çarkı var, çok yavaş işliyor. Bu durumdan 
belediye imar planını gereği gibi, zamanında uygu-
layamamaktan ve dolayısıyla şeriri güzelleştireme-
mekten mütevellit, o yerin valisi, kaymakamı, bele
diye başkanı rahatsız oluyor, üzülüyor. O şehirde 
oturan bu tip mülk sahibi olan aile fertleri psikolo
jik bir deprasyon içine giriyor. 

Tekrar vurgulamakta yarar mütalaa ediyorum: 
SİT sorunlarına ait bürokrasi çarkının çok yavaş 
dönmesine neden olan başlıca güç, biraz evvel be
lirttiğim Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruludur. 
Bu müessese de eski eserler gibi çok ağır ve nazlı 
duruyor. Kanun Tasarısının gerekçesinde de belir
tildiği veçhile, bu alandaki çalışmalara bir dinamizm 
kazandırmak üzere Kültür Bakanlığına bağlı Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu ile, 
yine Bakanlıkça tespit edilecek bölgelerde Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurullarının 
kurulması hususuna Kanunda yer verilmiş olmasın
dan büyük bir mutluluk duydum. Bu tip organizas
yonun oluşturulması çok isabetli olmuştur. Çalış
malara dinamizm kazandırmak bakımından büyük 
bir değer taşımaktadır. 

İnşallah bu Kanun Tasarısı değerli katkılarınızda 
arzulanan şekilde kanunlaşır da, SIT konusunda belirt
meye çalıştığım birçok sorunlar da bugünün koşul
larına göre gereği gibi kısa zamanda çözüme ulaşır. 
Böylece StT içinde bir meskeni bulunan binlerce aile 
de huzura kavuşur, şehir ve kasabalarımızın daha kı
sa bir zamanda güzelleşmesine de olanak sağlanır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Sözlerime burada son verirken, Kültür Varlıkla

rını Koruma Kanun Tasarısının ülkemiz için yararlı 
olacağı inancını içtenlikle belirtir, hepinizi engin say
gılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Sayın Tan, söz sırası zatı âlinizin, buyurun, 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 

ı Görüşmekte olduğumuz Kültür Varlıklarını Koru-
I ma Kanunu Tasarısı 1710 sayılı Eski Eserler Kanu

nunun yerini almak üzere hazırlanmış bir Tasarıdır. 
Dolayısıyla görüşmekte olduğumuz Tasarıyı değerlen
dirirken 1710 sayılı Yasa döneminde eski eserlerin ko
runmasına ilişkin sorunlarımız neydi, bunları hatırla
makta ve acaba bu sorunlara çözüm getirilebilmiş mi-

I dir, nasıl çözüm getirmiştir; böyle bir değerlendirme 
I yapmakta sanıyorum yarar vardır. 
I Geçmiş uygulama değerlendirildiğinde kanımca üç 

grupta toplayabileceğimiz problemlerle karşılaşılmıştır : 
Bunlardan birincisi; eski eser, kültür varlığı nedir, 

bunu tanımlamak. 
I İkincisi; bu tanımlanan kültür varlıklarının nasıl 

korunacağı, bunu korumak için en uygun, en elve-
I rişli yöntemler nelerdir, bunları tespit etmek. 
I Nihayet üçüncü bir grup problem kanımca; bütün 

bu faaliyet sırasında kurulmuş olan idarî mekanizma 
I işler bir idarî mekanizma mıdır, değil midir? 

Şimdi izin verirseniz bu üç noktadan yeni Kültür 
I Varlıkları Kanun Tasarısını değerlendirdiğimizde kar-
I şımıza çıkan tablo nedir? 

I Benden önce konuşan değerli üyeler kültür var
lıklarının ülkemiz ve insanlık açısından taşıdıkları öne-

I mi ve sahip oldukları kültür varlıkları hazinesi bakı
mından da bu sorunun ülkemiz açısından taşıdığı 
önemi çok açık biçimde dile getirdiler; bunları tek-

I rarlamak istemiyorum. 

I Şimdi, kültür varlıklarının tespitinde karşılaşılan 
problem neydi birinci aşamada? Sanıyorum en büyük 

I şikâyet konusu eski eser anlayışının çok geniş - bir 
I biçimde kullanılmasıydı. Sayın İnal, benden önce ko

nuşan arkadaşımız bunu burada fotoğraflarla gös
termeye çalıştı. Aslında bu sorunu Kültür Bakanlığı 
bütçesi sırasında geçen yıl dile getirmeye çalışmıştım, 
şimdide kısmen bazı noktalarıyla tekrarlamak duru
mundayım. 

Yeni Tasarı tanım konusunda bir sınırlama getir
miştir izlenimi vermektedir. 5 inci maddenin gerek
çesinde aslında bugüne kadar eski eser tanımı konu
sunda uygulamanın pek doğru olmadığını kabul et
mektedir ve bir tanım vermeye, bir tanıma açıklık 
getirmeye çalışmaktadır; fakat bir tarihî sınırlamay
la eski eseri belirlemeye çalışırken, 5 inci madde bir 

ı yerinde bu sınırlamanın dışına çıkm aslında idareye 
de çok geniş bir takdir alanı bırakmaktadır. Demek
tedir ki, «Bu tarihten sonraya ait olup önem ve özel
likleri bakımından korunmalarına gerek görülenler de 
kültür varlığı kapsamı içine alınır...» Yani tarif edi-
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yorsunuz, unsurlarını veriyorsunuz, veriyorsunuz; fa
kat bir noktadan sonra diyorsunuz ki, «Bu tarihten 
sonraya ait olup önem ve özellikleri bakımından ko
runmalarına gerek görülenler...» Kim takdir edecektir 
önem ve özelliklerini?.. Korunmaya gerekir nitelikte bir 
önem taşıdığını ve özellik taşıdığını kim takdir ede
cektir?.. işte zaten sorun burada ortaya çıkmaktadır. 
Yani bu tespitin yapılmasında çok geniş davranılmak-
tadır. 

Sayın İnal örnek verdiler. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Öyle binalar vardır, ki, bende de bunların 
resimleri, yerleri, kayıtları hepsi var, istenildiği zaman 
pekâlâ gösterebilirim; yıkılmaya yüz tutmuş, bazıları 
terk edilmiş, bazılarının içerisinde bir yaşlı kadın otur
maktadır tek başına. 

Çok yakın somut bir örnek vermek isterim : Geç
tiğimiz kış ilçemde çok ağır kış şartlarının hüküm sür
düğü bir dönemdi. Normal yeni binaların bile çatıları 
kardan temizlendi; ağırlıktan çatılar çökmesin diye. 
Normal yeni binaların çatıları temizlendi. Bu arada 
530 küsur eski ev vardır bahsettiğim ilçede; tarihî eser 
olarak tescil edilmiş 530 küsur ev. Bunlardan bazıları 
demin söylediğim gibi yıkılmaya yüz tutmuş ve bun
lardan bir tanesi bir yaşlı kadının oturduğu bina. Sö
zünü ettiğim kadın çocukları tarafından gelinip evden 
alındıktan kısa bir süre sonra bina çökmüştür. Eğer 
bir süre daha beklenilmiş olsaydı bina, sözünü ettiğim 
kişinin üzerine çökecekti. Bu tür binalar vardır. Bun
ların yanında eski eser olarak görünen; fakat yerinde 
üç katlı kagir binalar olan yerler vardır. Tapu kay
dına göre tescil edilmiştir, eski yerler vardır. Tapu kay-
tedir; fakat eski eser yoktur. Yerinde yeni üç katlı, 
beş katlı kagir bina vardır. Bu durumları dikkate ala
rak bundan sonraki uygulamada; hatta mümkünse Ta
sarının sonunda belki bir geçici maddeyle bu Tasarı
nın çıkışından önce yapılmış uygulamaların bir kıs
mını gözden geçirmeye imkân verecek bir geçici mad
de konulması da düşünülebilir; ama en azından bu 
Kanunun Meclisten çıkıp yürürlüğe girmesinden sonra 
bu konuda dikkat göstermek gerekecektir. 

Tescil zorunluluğu konusunda, bildiğimiz gibi 1710 
sayılı Yasada da tescil yükümlülüğü vardı; fakat çok 
defa yerine getirilmemiştir. Yerine getirilmediği için 
1710 sayılı Kanuna muhalefetten hakkında ceza taki
batı açılan kimseler beraat etmişlerdir; çünkü tahkik 
edilmiştir, tescil yoktur. Tescil olmadığı için kişinin 
1710 sayılı Kanuna muhalefeti de söz konusu olama
mıştır. Binaenaleyh, tescil yükümlülüğü şimdi yeni Ta
sarıda da var. Mademki tescil yükümlülüğü getiril
mektedir, bu ciddî olarak uygulanmalıdır. 

I Yalnız bir noktayı belirtmek isterim. Tasarının 
I 10 uncu maddesinde «Bakanlık tespit eder, Yüksek 
I Kurul tescil eder» deniyor. Burada tescilin nereye 
I yapılacağı konusunda bir açıklık yoktur. Oysa 1710 
I sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesinde 

bu konu çok daha açık bir biçimde düzenlenmiştir. 
I Biz bunun tapuya eski eser şeklinde tescil yapılaca-
I ğını başka maddelerden anlıyoruz. Mesela tasarının 
I 17 ııci maddesi var, tasarının 23 üncü maddesi var; 

buralardan ancak tescilin tapuya yapıldığını anlıyoruz. 
I Dolayısıyla 10 uncu maddedeki düzenleme yeniden 

açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Tasarıda «Devlet malı» niteliği verilmiştir. Es

kiden de vardı. Hükümet tasarısında 6 ncı, maddede 
«Devlet malı» diyor, 1710 sayılı Eski Eserler Ka
nununun 3 üncü maddesinde «Devlet malı» diyor
du, bizim Millî Eğitim Komisyonumuz tarafından 
değiştirilen şekliyle yeni tasarıda «Devlet malı nite
liğindedir» diyor. Acaba «Devlet malıdır» ile «Dev
let malı niteliğindedir» arasında Komisyonumuz bir 
fark görmekte midir bu değişikliği yaparken?.. Bu
nun açıklanmasında yarar vardır. 

I Kaldı ki, Devlet mallarından da hangi gruba gir
diğini iyi tayin etmek lazım. Malum devlet malları, 
işte sahipsiz mallar, orta malları, hizmet malları ve-

I saire şeklinde hukuken gruplandırılmaktadır. Bu es-
I ki eserler, kültür varlıkları acaba hangi grup kamu 
I malı olarak görülmektedir?.. Kaldı ki, kamulaştırma 

söz konusu olduğuna göre, bunların Devlet malı 
I nitelikleri konusunda ciddî tereddütler ortaya çık-
I maktadır. 

İkinci değinmek istediğim nokta, bunların; yani 
I eski eser olarak, kültür varlığı olarak tespitler yapıl-
I diktan sonra bunların korunmaları ve bakımları me-
I selesidir. Bu konuda özellikle özel kişilere ait kültür 

varlıklarının, taşınmaz kültür varlıklarının korunma
sı konusunda bu kişilere önemli görevler düşmekte
dir. 

I Tasarının getirdiği bir yenilik, bunu çok olumlu 
karşılıyorum; 23 üncü maddesine «Birinci ve ikinci 

I grup olarak tescil edilmiş taşınmaz kültür varlığı 
her türlü vergi ve resimlerden müstesnadır» deniyor. 
Ayrıca «Yüksek Kurul ve bölge kurulları kararları-

I na uygun olarak yapılacak onarım ve inşaatlar da 
her türlü belediye resim ve harçlarından müstesna
dır» deniliyor. 

Şimdi bu hiç kuşkusuz güzel bir hüküm; ancak 
I bu hükmün tek başına buraya konulmasının yeterli 
I olduğunu söylemek mümkün değil. Neden değil?.. 
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Çünkü bu bir para meselesidir. Biz Devlet olarak 
Bütçemizden bu konuda; yani taşınmaz kültür var
lığı sahibi özel kişilere o taşınmaz kültür varlıkları
nın korunması ve idamesi için yeterince destek sağ
layabiliyor muyuz, sağlayamıyor muyuz?.. Bu ye
terli desteği sağlayamadığımız sürece böyle bir ideal 
yasa hükmünün varlığı pratik sonuçlar yaratmaya
caktır. 

Sayın üyeler; 
Size örnek vermek isterim : Bütçede eski eserler 

sahiplerine bakım ve onarım yardım fonundan ay
rılmış olan para bize iyi bir örnek olacaktır. 1979 yı
lında 15 milyon Türk Lirası; bütün Türkiye'de eski 
eser sahiplerine bakım ve onarım yardım fonundaki 
para. 1980'de 23 milyon lira; 1981'de 50 milyon li
ra. Şimdi bu rakamlarla Türkiye çapında özel kişi
ler elinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının ona
rımı ve idamesi için esaslı bir politika izlemek müm
kün değildir. Bu son derece yetersiz bir miktardır. 
Binaenaleyh, bütün temennimiz özellikle 1982 Ana
yasasında kültür varlıklarıyla ilgili hüküm genellikle 
özel kişilerin, elinde kültür varlığı bulunduran özel 
kişilerin desteklenmesi ve teşvikine yönelik bir dü
zenleme niteliğindedir. Binaenaleyh, bu espri içeri
sinde sözünü ettiğim tasarıdaki maddeyi de işler ha
le getirmek istiyorsak, bu konuya yeterince para ayır
mak durumundayız. Aksi takdirde başarılı olamayız. 

BAŞKAN — Sayın Tan, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, son noktayı 
toparlıyorum. 

Üçüncü nokta, bu konudaki idarî mekanizmadır, 
demiştim. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
konusunda eskiden pek çok yakınma vardı. Esasında 
bu Kurulun üyesi olan kişiler de yazdıkları yazılar
da bu yakınmalara hak verecek aksaklıkları dile ge
tirmişlerdir. Günlük gazetelerde yazdıkları yazılardan 
örnekleri vardır. 

Şimdi yeni tasarı bir Yüksek Kurul, bir de gerek 
görülen yerlerde bölge kurulları uygulaması getir
mektedir. Acaba bu getirilen yeni sistem, eskiden ya
kınılan, şikâyet edilen bürokratik mekanizmayı, ağır 
idarî mekanizmayı önleyebilecek midir?.. Her şey
den önce gerek Yüksek Kurulun, gerekse bölge ku
rulunun; bu konuda yetkili olan en üst idarî birim 
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığıdır, onunla iliş
kilerini iyi belirlemek gerekir. Bu Yüksek Kurul 

tek başına karar verip uygulayacak bir kurul mudur, 
yoksa bu konuda yetkili olan Kültür ve Turizm Ba
kanlığınıza yardımcı olacak, bu konudaki kararların 
alınmasına yardımcı olacak bir danışman birim mi
dir?.. Bu konunun açıklığa çıkması lazım; çünkü ta
sarıda bu konu karanlıktır. îzin verirseniz bunun ne
den karanlık olduğunu bir örnekle arılatayım : 

Tasarının 8 inci maddesi diyor ki, «Her kimin 
mülkiyetinde, zilyetlik veya idaresinde olursa olsun, 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırtmak ve 
bunların her türlü denetimini yapmak Bakanlığa ait
tir.» Bu doğrudur; yani Bakanlık bu konuda yetkili
dir; böyle de olması gerekir. Fakat 11 inci maddeyi 
açıyoruz; diyor ki, «10 uncu maddeye göre tescil 
edilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korun
ma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve 
tesisat yapılıp yapılamayacağı hususunda karar alın
ma yetkisi Yüksek Kurul ve Bölge Kurullarına ait
tir.» 

Şimdi, 64 üncü madde diyor ki, «Uygulamaya yö
nelik kararlar almak...» Yani, Bakanlık hiç müdahale 
etmeksizin kurul karar alıp uygulayabilecek demek
tir. O zaman Bakanlığın en üst idarî yetkili olması 
nerdde kalacak?. 

Bir başka yerde, 64 üncü maddede, «"Bölge Ku
rullarının uygulamaya yönelik kararlarının Yüksek 
Kurulca sonradan alınan kararlara aykırı olan kı
sımları hükümsüzdür.» 60 ncı maddede diyor ki, 
«Yüksek Kurul kararlarına uygun karar vermek zo
rundadır.» 

Sayın arkadaşlar; 
Bir alt 'bölge kurulları var, bir üst kurul var. Nor

mal olanı, üst kurulun aldığı prensip kararlarına uy
gun olarak bölge kurullarının karar almasıdır. Zaten 
60 ncı madde de öyle demiş; bunların kararlarına 
uygun karar vermek... 

Şimdi 64 üncü maddede «Yüksek Kurulca son
radan alınan kararlara aykırı olan kısımları hüküm
süz...» Bölge kurulu karar almış, bize bir izin ver
miş, bir onarım yaptıracak; şu projeyle şöyle yapabi
lirsin demiş. Aradan üç ay geçmiş, Yüksek Kurul 
karar almış ve Yüksek Kurulun kararının bir kısmı 
bölge kurulunun kararıyla çelişiyor. E, şimdi ne ola
cak? Daha evvel bölge kurulundan karar almış ve 
bir işleme başlamış olan kişinin durumu ne olacak?. 
Bu hukuk tekniği bakımından kanımca son derece 
sakıncalı bîr düzenlemedir. Bunun değiştirilmesi ge
rekir, 
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Sonra, bölge kurullarının oluşumunda şunları 
şahsen Sayın Bakanlık Temsilcimizden öğrenmek is
terim : Bakanlığın kaç yerde teknik müdürü vardır?. 
Bunlar Bakanlıkça tespit edilecek olduğuna göre, o 
ilde Millî Eğitim Müdürlüğünce seçilecek sanat tari
hi uzmanı bulunabilecek midir?. Bölge dahilinde yük
sek öğretim yapan kuruluşlar, peyzaj mimarisi bil'im 
dalından üye bulunabilecek mi?. Benim bildiğim ka
dar peyzaj mimarisi Türkiye'de son derece ender 
rastlanılan bir bilim dalı, bir uğraş alanıdır; bura
dan uzman bulunabilecek midir?. Bunlar, üzerinde 
gerçekten durulmaya değer noktalardır. 

Bir son nokta daha; oradaki belediye temsilcileri
nin muhakkak bölge kurullarına alınması gerekir. 
Bunu, daha önce yaptığım bir konuşmada, bütçe 
dolayısıyla yaptığım konuşmamda belirtmiştim; o 
zaman Sayın Bakanımız bana gönderdiğim yazılı ce
vapta aynen şunu söylüyor : «Bu çalışmaların yapıl
masında sadece bilimsel kriterler göz önünde tutul
duğu için, yerel teşkilatla işbirliği yapılmasında bü
yük bir yarar görülmemektedir. Aksine, böyle işbir
liği yapılan yerlerde tespit ve tescil çalışmaları sonuç
lanmadan taşınmazların yıkıldığı veya yiktırıldığı gö
rülmektedir.» 

ISayın üyeler; 
Eğer imar konusunda yetkili ise yerel idareler, 

bunlara itimat etmek durumundayız, itimat etmiyor 
isek, bu takdirde bu konudaki yetkilerini alırız, mer
kezi idareye veririz. Kaldı ki, Sayın Bakanımız bu 
örneği veriyor; yakın zamanda yayınlanan bir kitap
ta bir başka tersi örneği gördüm. Ankara Kızılay 
Meydanındaki Kızılay binasının yıkılması olayında 
bu defa da belediye «Eski eserdir» diye uğraşıyor; 
tersine, Anıtlar Yüksek; Kurulu da «Eski eser de
ğildir» diyor. Yani biz her konuda fikrimizi ispatla
mak için örnek bulabiliriz; ama bu örnekleri bir ge
nelleme yaparak; bu böyledir, belediyelerle işbirliği 
yaptığınız takdirde, belediye temsilcisi katıldığı tak
dirde bunlar hemen haber alıp binaları yıktırırlar, 
demek sanıyorum son derece yanlış olur. Bu konuda 
idarelerin özellikle birbirine güvenmesi gerektiği ka
nısındayım., 

Tasarının hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar 
sunarım, (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler;' 

Benden önce konuşan arkadaşlarım benim değin
mek istediğim hususları burada büyük bir vukufla 
açıkladıkları için ben kısaca diğer hususlara değin
mek Isıtıyorum. 

Danışma Meclisi gündemine alınması epeyce ge
ciken kültür varlıkları konusunun uzun çalışmalardan 
sonra görüşülmeye başlanmasını memnuniyetle kar
şılıyorum. Bu konuda emeği geçen Komisyona ve 
bizi aydınlatan Sayın Başkan ve Sözcüye teşekkür 
ederim-

Anayasa görüşmelerinde de arz ettiğim gibi, ta
rihî eserler konusundaki bazı endişelerimi dile getir
mek istiyorum. 

»Mensubu bulunduğum izmit'te yüzlerce eski bina 
tarihî eser kapsamına alınmıştır; fakat ne yazık ki, 
Anıtlar Yüksek Kurulunun uygulaması istikrar arz; 
etmediğinden büyük eşitsizlikler doğmakta ve vatan
daşlar haksızlıklara uğradıklarını yüksek sesle söy
lemektedirler. Ben şa'hsen üç kez tarihî eser olduğu 
belirtilen bir binanın, dördüncü kez yapılan müraca
at sonunda, tarihî eser olmadığına karar verildiğini 
biliyorum. Anıtlar Yüksek Kurulu konusunda olum
lu görüşe sahip bir kişi olmadığımı burada belirt
mek isterim. 

Sayın Tan'ın da belirttiği gibi, bakıyorsunuz eski 
yıkık - dökük bir ev içinde kimsesiz yaşlı bir kadın, 
geçimini teminden aciz; ama binanın yeri değerli ol
duğu için, kendisinden binlerce lira vergi isteniyor, 
haciz yoluna gidiliyor. Tasarı buna çare getirdiği için 
çok isabetli davranılmıştır. Fakat bütün bunlara rağ
men mülkiyet, hakkının ilelebet sınırlandırılmasına 
çare getirilememiştir. Kamu kesimi şahsın taşınmazını 
istimlak eder, parasını verir, bu taşınmazı beş yıl 
içinde aldığı amaca kullanmazsa vatandaş malını ge
ri alır. Bu bir hukuk kuralıdır. 

«Tarihî eser» dediğinizde Vatandaş ne kadar bek
leyecek? Mülkiyet hakkının süre ile bağlı olmaksı
zın kısıtlanmasını nasıl izah edeceğiz?. Komisyon
dan bunun cevabını bekliyorum. Binanın yıkılmasını 
beklemektense, belli bir süre sionra bu binanın alı
nıp imar edilmesi yerinde olmaz mı?. Eğer alına
mayacak ise sahibine iadesi hukuk kuralı gereği değil 
midir?., 

iDüşüriüriüz ki, bir kimseye dedesinden bir ev ka
lıyor; yıkık, dturamıyorsunuz. Geliriniz yok; yaptı-
ramıyorsunuz. Yaptırmaya kalksanız «Tarihî eser-

I
dir» diyorlar. Müteahhide verseniz, bu da inşa etti-
remiyor. E, peki şimdi ne olacak?, ilelebet bu ev 
böyle mi kalacak?. Bu, hukuk kuralıyla ne derece 
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bağdaşır?. Acaba Kanunun görüşülmesi sırasında bu- I 
nu düzelterek, «Tarihî eser» kavramının da belli bir 
süreyle sınırlandırılması hukuka daha uygun olmaz 
mı?, 

Belirttiğim bu hususlar dışında çok iyi düzenlen
miş olan bu Tasarının yüce kurulun katkılarıyla da
ha da mükemmel hale geleceğine inanıyor ve Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir cevabı

nız olacak mı efendim?. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başka
nım;- kısaca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; ' 

(Sözlerime, arkadaşlarımızın Komisyonumuza ve 
Hükümetimize göstermiş olduğu teveccühe önce te
şekkürle başlamak istiyorum. Yalnız, endişelerinin I 
hepsine katılıyoruz. Bu sorularının, bütün endişeleri
nin cevabı bu metiride vardır; tam okunduğu ve 
maddelere geçildiği zaman bu görülecektir. 

Sayın Öztürk'Ün temas ettiği hususa kısaca açık
lık getirmek istiyorum. Hükümet methi aynen muha
faza edilmiştir ve düzenleme Hükümetle birlikte ye
niden ele alınmıştır, metin de başa konmuştur. An
cak Hükümet metnindeki sırayla bizim Adalet Ko-' 
misyonu ve Hükümetle yapmış olduğumuz müşterek 
çalışma sonunda yaptığımız düzenleme sıra bakımın- I 
dan birbirinden farklı olduğu için, Hükümet metnini 
karşılaştırmalı olarak onun yanına koymak mümkün I 
olamamıştır ve şimdiye kadar da ilk defa Kanunlar I 
Dairesince böyle bir düzenleme getirilmiştir; ama bü
tün metin baş tarafa konmuştur. Karşılaştırılmalı 
olarak yan yana koymak mümkün değildir; çünkü 
bizim maddeler, iki - üç madde dışında diğer madde
ler pek farklıdır. Sonra Hükümet metninde bunlar; 
dört - beş yerde tekrarlandığı için biz onları bir ara
ya topladığımız zaman bu iş ancak karşılaştırmanın I 
dışındaki bir düzenlemeye ihtiyaç göstermiştir. I 

Özel kütüphanelerle ilgili olan husus, yeni düzen- I 
lemis olduğumuz maddede de görüleceği gibi, 24 I 
üncü maddede vardır. 24 üncü maddede «Halk ha
yatıyla sanat ve kültürünü temsil eden her türlü I 
araç ve gereçler de dahil olmak üzere bilim, kültür I 
ve din ve güzel sanatlarla ilgili...» diye bir bölüm | 
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vardır. Bunun tüzükte ve diğer yönetmeliklerde ele 
alınması daima mümkündür; fakat bu sayın arkada
şımızın herhalde gözünden kaçmış olacak. 

Sayın Tan'ın temas ettiği üç önemli nokta da, Hü
kümet Tasarısının gerekçesinin aymdır. Yani, Hükü
met Tasarısındaki gerekçede üç bölüm halinde ay
nen, «Bu endişeler üzerine bu Tasarı hazırlanmıştır» 
deniyor. Burada, Hükümet Tasarısındaki getirilen 
görüş, Devlet malı niteliği değildir, kamu malı nite
liğidir ve kamu malı niteliğinde de özel teşebbüsle 
birlikte sadece kamu alınmıştır. Getirilen düzenleme
de, Devlete ait arazi ve emlak ile özel ve tüzelkişi
lerin mülkiyetinde bulunan emlak ve arazi Devlet 
malı olarak kabul edilmiştir. Halbuki, bunun yeni 
Anayasamızdaki düzene göre değiştirilip, Devlet ma
lının Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait ol
ması gerekir. Böyle bir düzenleme yapılmıştır; mad
de geldiği zaman da bunu tekrar görüşmek, tartış
mak ve cevaplamak mümkün olacaktır. 

Diğer hususlara aynen katılıyoruz. Arkadaşlarımı
zın bu konuda bizi aydınlatıcı vermiş olduğu bilgilere 
de teşekkür ederiz. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkam. 
Saym Müsteşar?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Müsaade buyurursanız, 
ileride maddeler üzerindeki konuşmalar sırasında ge
rekirse arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, sağolun. 
Sayın üyeler; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko

ruma Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmış bulunmaktadır. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, korunmaya 

değer taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
nın tanımı, tespiti, tescili, korunması, kazı ve sondaj
ların yapılması, değerlendirilmesi ve bu konularda 
ilmî düzeyde gerekli ilke kararlarını verecek ve uy-
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gulamaları yürütecek teşkilatın kuruluş, görev, yet
ki ve sorumluluklarını ve kamu kurumlarınca yerine 
getirilecek her türlü faaliyet, özendirme, yardım, 
ödüllendirme, cezalandırma ve taşınır malların ticare
tiyle denetimi esaslarını belirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bir virgülle düzeltme 
yapıyoruz Sayın Başkanım. 

«Teşkilat» kelimesinin üzerine aksan koyuyoruz ve 
«Ticaretiyle denetimi» arasına bir virgül koyuyoruz. 
Başka birşey yok. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkanım, «Belirle

mektir» kelimesinin yerine, «Düzenlemektir» demek
te fayda mülahaza ederim; çünkü bugüne kadar bü
tün kanunları böyle çıkarıyoruz, bu Kanundaki de 
öyle olması lazımdır. Belirlemekten çok, bu Kanun bu 
işi düzenlemektedir; yani hukukî esaslarını tespit et
mektir. Eğer Komisyonumuz uygun görürlerse bunu 
öneriyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılırız efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Belirlemek» yerine Sayın Er
ginay, «Düzenlemektir» şeklinde değiştirilmesini isti
yor ve Komisyon da bunu kabul ediyor; bunu o şe
kilde düzeltiyorum. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Genc'in 
bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 348 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı
nın başlığının «Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmesini ve 
1 inci maddenin ikinci satırındaki «Taşınmaz» kelime
sinden sonra «Tarih» kelimesinin ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasamızın 63 üncü maddesinde «Tarih, kül

tür ve tabiat varlıklarının korunması» şeklinde geç
mektedir; «Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarını 
korur ve değerlerinin korunmasını sağlar.» şeklinde-

\ 

dir. Kanaatimce, bu gelen haliyle Anayasaya uygun
luk sağlanması bakımından ben bu önergeyi verdim. 
Ben, aslında bu madde üzerinde konuşmak istiyor
dum; ama önergem olduğu ve önerge safhasında ko
nuşma hakkım olduğu için bu safhada da biraz da 
maddenin düzenlemesine dokunmak istiyorum. 

Şimdi, benim önerim buraya bir «Tarih» keli
mesini ilave etmek; çünkü tarihî değeri olan herşey 
korunur. Yalnız kültür ve tabiat varlıkları korun
maz, aynı zamanda tarihî eserler de korunur. Bu iti
barla, bunun bu şekilde ifade edilmesi lazım. 

Kapsam maddesinde «Korunması gerekli taşınır 
ve taşınmaz tarih, kültür ve tabiat varlıkları bu Ka
nun hükümlerine tabidir.» denilmiş; bakıyoruz aşa
ğıdaki maddelerin bazılarında yalnız «Kültür ve ta-

' biat varlıkları» demiş, ikinci kapsam maddesinde 
«Tarih» kelimesi de var. Bu itibarla burada bir in
sicam sağlanması bakımından bunun yer alması la
zım. 

Şimdi, bu Kanun 1710 sayılı Kanunu yürürlük
ten kaldırıyor. Ben, 1710 sayılı Kanunun uygulama
sında çok büyük sakıncaların meydana gelmediği 
inancındayım. Danıştayda biz bunlarla ilgili olarak 
gelen davaları incelerdik ve o davalar aşamasında 
meydana çıkan aksaklıkların burada giderilmediğini 
görüyoruz. Bu Kanun 1 inci amaç maddesini tayin 
ederken «!Bu Kanunun amacı, korunmaya değer...» 
demişiz. Neye göre korumaya değer?. 5 inci madde
sinde «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulunca mimarî, tarihî, estetik, arkeoloji ve
saire önemleri bakımından korumaya değer...» de
miş; kanaatim o ki, bu 5 inci maddedeki «Mimarî, 
tarihî, estetik, arkeolojik vesair önemleri bakımın
dan korumaya değer tarih, kültür ve ta'biat varlık
ları» şeklinde bu maddenin düzenlenmesi lazım idi. 
Bu itibarla, «Kapsam» maddesinde böyle bir mana 
İfade etmeyen, koruma kriterini tayin etmeyen bir 
düzenlemenin ilerde uygulamada birtakım hatalara 
da sebebiyet vereceği inancındayım. 

'Bu itibarla, kısaca önerim bu; yani buraya bir 
«Tarih» kelimesini ilave etmektir ve müteakip mad
delerde de eğer Sayın Genel Kurul benimserse, bu 
«Tari'h» kelimesinin «kültür ve tabiat varlıkları»nın 
önüne bütün maddelerde de eklenmesini de; ayrıca 
her madde için önerge vermeye gerek bulunmadan, 
aynı şekilde düzenlenmesidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN' — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesi üzerin
deki görüşünüzü lütfen açıklar mısınız efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Anayasamızın 64 üncü maddesinde bu konu «Ta
rih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması» şek
linde ele alınmıştır; ancak burada «Tarih», Anaya
samızın yine 134 üncü maddesi gereğince kurulmak
ta bulunan Atatürk Kültür, Dil, Tarih ve Yüksek 
Kurumu tarafından, yani yeni bir kanunda ele al
mış durumdadır. Esasen Kanunumuzda hiç «Tarih» 
kelimesi yoktur. Tarih, insan cemiyetlerinin zaman 
ve mekân göstererek hayatını, harsını inceleyen bir 
bilimdir. Burada doğrudan doğruya tarihe ait eser
ler vardır. Bu bakımdan, her kelimenin başına, ge
rek Kanunun başına gerekse içerideki metnine, ce
miyet hayatıyla ilgili bir husus olmadığına göre, sa
dece ortaya çıkan varlıkların korunması gerektiğine 
göre asla ve asla konulmasına taraftar değiliz. Bu, 
başka bir kanunda ele alınacaktır. 

KAMER GENÇ — Tarih Kurumu ile bunun 
ne ilgisi var efendim? 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, tari
hin tarifi hakkında bilgi verdim. 

İnsan cemiyetlerinin zaman ve mekân göstererek 
hayatını, harsını inceleyen bir ilim vardır; bunun 
yeri eski eserlerin arası değildir. Burada ilkokul ta
rihinde, ortaokul tarihinde bile gördüğümüz konu
ları almış değiliz. Bu, sadece ve sadece kültür ve ta
biat varlıklarının korunmasıyla ilgili bir Kanundur 
ve taşınır taşınmaz mallar vardır burada. Bu varlık
larımız sayılmıştır; bunların dışında bir şeye yer ver
mek imkân dahilinde değildir. Anayasada sadece 
bu konu, Danışma Meclisimizden çıktıktan sonra bir 
«Tarih» kelimesi konmuştur ve sonra 134 üncü mad
dede de bu ele alınmıştır. Buna gerek olmadığı ka
naatindeyiz. «Kültür varlıkları» beynelmilel bir ta
birdir; bütün dünya devletlerinde de durum aynen 

böyledir. Arz ederiz efendim. 
Önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 

musunuz efendim? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım, biz de 
başlangıçda'ki teklifimizde zaten «Tarih» kelimesini 
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koymamıştık, son şekliyle kabul etmiştik ve böyle 
sunmuştuk. Bizim kanımıza göre de konmaması ge
rekiyor. 

önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayn üyeler Sayn Genc'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 1 inci maddeyi; «belirlemektir» ke
limesini «düzenlemektir» biçiminde... 

CAHİT TUTUM — Redaksiyonla ilgili bir hu
susu arz etmek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 1 inci mad

denin beşinci satırındaki «ilmi düzeyde» deniyor. Bu 
iki sözcüğü böyle son derece zorlayarak yan yana 
getirmek doğru olmaz. Bunun yerine, «bilimsel dü
zeyde» demek daha doğrudur ve çok daha kolay 
söylenişi vardır. Nitekim 1 inci maddede, «özendir
me, ödüllendirme» gibi sözcükler de geçmektedir Sa
yın Başkanım. Ayrıca, 3 üncü maddede de «bilim» 
sözcüğü geçmektedir. «İlmi» diye bir terim kullan
ma yerine, eğer Komisyon lütfederse bu «bilimsel 
düzeyde» diye devam etsin. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon; Sayın Tutum'un redaksiyonla 

ilgili teklifine katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «bilimsel dü
zeyde» ibaresi daha başka maddelerimizde de var
dır, katılabiliriz; bunda bir şey yok. 

BAŞKAN — Yani, «ilmi» sözcüğünün «bilimsel» 
olarak değiştirilmesine katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim, katılı
yoruz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım. 
Başlıktaki «Kanun Tasarısı» ibaresindeki «Kanun» 
sözcüğünün sonuna bir «u» harfi eklenmesi lazım, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; baş
lıkta «Kanunu Tasarısı» olacak, orada «u» harfi nok
san efendim. 

BAŞKAjN — Sayın üyeler; başlıkta «Kanun Ta
sarısı», «Kanunu Tasarısı oldu; «İlmi» kelimesi «bi
limsel» oldu, «teşkilat» kelimesindeki «a» harfinin 
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üzerinde uzatma işareti koyduk, «belirlemektir» keli
mesini de «düzenlemektir» şeklinde düzelttik. 

1 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Korunması gerekli taşınır ve ta

şınmaz tarih, kültür ve tabiat varlıkları bu Kanun 
hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Genç söz istediler. Söz isteyen 
başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Biraz önce 1 inci madde dolayısıyla verdiğimiz 
önergeye Komisyon Başkanının verdiği cevapta de
nilmektedir ki, «Tarihi eserler bu Kanunun kapsamı 
dışındadır. Anayasanın 63 üncü maddesinde her ne 
kadar «Tarih, 'kültür ve tabiat varlıklarının korun
ması» denulmek'te ise de, 134 üncü maddesinde (Ata
türk Külttür, DM ve Tarih Yüksek Kuıruımıu) ile ilgili 
bir konu olduğu için burada tarihî esenin söz konu
su ddıiknemesii yerindedir.» 

Şimdi, astada burada bu Kanunun kapsamına 
giren varlıklar ıüç tanedir; tarihî eserler, ıküılltürel de
ğeri olan eserler, bir de önemli tabiat varlıklarıdır. 
1710 sayılı Esikıi Eserler Kanununun 1 dncli OTiadde-
sıinde 'bir sayfada bunlar uzun uzadıya izah edüllmtiş-
tıir. Mesela; «Önemli tarihî olayların geçtiği, ibu se
beple korunması gerekli görülen yerlere tarihî sit 
denk.» deniyor.. 

Şkndıi burada 2 noi maddede de, «Korunması 
gerekin taşınır ve taşınmaz tarih, kültür ve tabiat 
varlıkları bu Kanun hükümlerine tabidiir.» deniliyor. 
1 inci maddeye bakıyoruz, orada yalnız «!kül)tür ve 
tabiat varlıkları» amaç maddesine alınıyor, 2 nci 
maddesine «tarih» de ilave ediliyor. Konııisıyonuırnu-
zun mantığıylla hareket edilirse, o ziaman burada bu 
«tarih» kelimesini de çıkarmak gerekecek, Ben bu 
teklifimde ısrarlı değilim; yani onların mantığına gö
re konuyu yorumluyorum. Asılında bu Kanunun ama
cı, tarihî değerleri de korumaıktıtr. Önemli bir tarihî 
şahsiyetin oturduğu bıir evin hiçbir kültür değeri de 
yoktur, sanat değeri de yoktur; ama bu tarihî eser 
olarak korunacaktır. Ben sıize bir misal vereyim: 
Mesela Anut Kabir'in mimarı olan Emin Onaıt'ın 

oturduğu ev veyahutta İsmet Faşa'nın otarduğu ev 
veyahuıtta önemli bir tarihî olayın geçtiği ev; mesela 
farz edelim ki, Mudanya'ca Türk ve Yunan heyet
lerinin, içimde Mudanya Mütarekesini imzaladıkları 
ıbina tarihî <blitr değerdir. Hiçbir sanat değeri de yok
tur, kültür değeri de yolkıtur; ama tarihî bir değeri 
vardır, 

Bu libibıaırla, Komisyonumuzun burada yaptığı 
açıklamalar, yarın bu Kanunun yorumlanmasında 
ve çözümlenmesinde çok önemli bir unsur olur. Ev
vela ne demek istediklerin]!, Kanunun felsefesini an
layarak öyle konuşsunlar; yani üle bir önergeye ka-
tıflmıarnalk için hiç mantıkla ilişkisi olmayan gerek
çeler bulmasınlar. Kanunun bir mantığı vardır, bu 
mantığı kendi felsefesi içinde yorumlamak zorunda
yız. ' 

Anıtlar Kurulu (Burada da «Yüksek Kurul» de
niliyor.) yarım bir tarihî eserin korunmasına kaırar 
aldığı zaman, bunun ilgilisi gidip ilgii yerde dava 
açacaktır ve «Efendimi, zaten bu Kanunun Meclisite-
kü müzakeresinde tarihî eserler bu Kanun kapsamın
dan çıkarıldı.» diyecekıtir ve dolayısıyla korunması
na gerek olmadığını ileri sürecektir. Zaten madde 
metninde de bu yok. Madde metninde de olmayınca 
ne olacaktır?.. İlgili yargı mercii, «Evet, haklısınız; 
tarihî değerler bu Kanunun kapsamı içinde mütalaa 
edilmemiştir.» diyecektir. 

Bu itibarla, 1710 sayılı Kanunu değiştirirken, 
«İçinde tarihî olayların geçtiği birtakım yapıları, de
ğerleri bu Kanunun kapsamı içinde korumuyorum» 
demek, bu Kanunun felsefesine de aykırı düşer ve 
geçmişimizin korunması yönünde de isabetli bir tu
tum olamaz. 

Bu itibarla, sırf ilerde yanlış yorumlanmasın di
ye bu maddedeki «tarih» kelimesinin, 1 inci madde
de yer almamasına rağmen, bu maddede yer alması
nı ve yer almasının amacının da bu olduğunun bu
rada vurgulanması gerektiğine inandığım için bu 
madde üzerinde konuştum. 

Saygılar sunarım. 
[BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; eğer 
3 üncü madde okunursa, sadece tabiat varlıkların
dan ve kültür varlıklarından söz edildiği ortadadır. 
«Tarih» kelimesi Hükümet teklifinde de yoktu; an
cak burada o kelime, tarihî kültürü belürtmek için; 
yani başka bir kültür varlığı, başka bir tabiat var-
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lığı düşünülmesin diye ve o maksatla konulmuştu. 
Bu endişe yaratılıyorsa, o kelimeye de gerek yok
tur; yani ya tarihî küttür ve tarihî tabiat varihkiarın-
dan söz ©dür, kapsama bu girer; ama aşağıda «kül
tür» girer. Bu bakımdan «tarihî» kelmıesine gerek 
yoktur efendim, Eskiden bizimi Komisyondan gelen 
metinde olduğu gibi, Hükümetten gelen Teklifte ol
duğu gibi olabilir. 

Aşağıda «tarih, tarih öncesi, tarihî, jeolojik de
virler» tabirleri falan geçince, yanlış. anlaşılır mana
sıyla böyle ıbıir kelime konmuştu. Yulkaındıa zaten 
ifade edildi ve buna katılmadığımız söylendi. Bu ke
llime çıkarılabilir veya «tarihî kültür ve tabiat vtar-
H'iiklıarmnidan» 'bahsedilebilir; anUa biz «tarih» kelime
sinin çıkarılmasına taraftarız. 

BAŞKAN -*- Yani, 2 nci mia'ddedle «ıtariilı» keli
mesi çıksın mı diyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yani, o mamada kul
lanıldı, «tarihe ait kültür ve tabiat variıiklannın Iko-
'runmasıı», kapsam onlardır sadece, diğerleri bahis 
konusu değildir. Çıkarılmasına taraftarız efendim. 

Arz ederim. 
KAMER GENÇ — Bir soru isorıa'bilür imliyim? 
BAŞKAN — Tabiî sorabilirsiniz, madde üzerin -

de soru sormak hakkınız var Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ — Şilmıdi, ben yaptığım konuş
mada, «İçinde önemli tarihî olayların geçtiği yapı
lar, hiçbir sanat değerli de olmasa, bu Kanunla göre 
korunmiaısı gerekli eserlerdir.» dedlilm. Şimdi Ko
misyon Başkanının yaptığı açıklamada, «Burada ta
rihî olaylara gerek yok.» deniyor. 

Şimdi, Mudanya'da içinde Mudanya Mütarekesi
nin yapıldığı bir bina var. Bu binanın hiçbir sanat 
değeri yok; amla önemli bir tarihî olaydır; Komis
yonun felsefesine göre bu bina korunmaya değer-
bir eski eser midir, değil midir?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon; 'buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanını; bu
numla katiyen ilişki bulamıyoruz. Diğer maddeler 
geldiği zaman bu görülecektir, 4 üncü ve 5 indi mad
delerde burular gayet açıktır ve nelerin gireceği ısa-
yılmıştır. Böyle, «Mudanya'dalki bir binadır vesaire
dir falan» şeklinde cevap vermek mümkün olamaz 
şu anda. 

Yalnız, burada konu olan, «tarih» kelimesi o 
manada kuianıllmıştır, «tarih» kelıiimesime gerek de 
yoktur; kültür ve tabiat varkkıllaınidıır. Eğer 'başına, 
Anayasanın 63 üncü maddesindeki gibi «tarih» keli
mesi konmuş olsa, tarih yaAklarının da bu Kanun 
içerisinde ayrı ıbir böllüım halinde ele alınması gere
kirdi; halbuki kaltiyen 'bu dikkate alınmadan, «kül
ttür ve tabiat yarlığı» dendi. Esasen tarih de, kültü
rün içerisinde olan bir konudur, o bakımdan «yeni
den bunun içinden çıkarıp ayıklamaya gerek yok» 
deriz efendim. 

BAŞKAN — «Zaten kültürün içinde tarih var
dır» diyorsunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, içindedir efen
dimi 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Sayın üyeler; 2 nci maddeyi Komisyondan gel

diği 'biçimliyle oylannıza sunuyorum... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — «Tarih» kelimesini çı
kardık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, 'biraz evivel «Kalsın» 'de
diniz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Tarihî» olarak kalkr-
sa, o mfanada olur efemdim; fakat mladem o da ayrı 
aksaklık vücuda getiriyor, 'bunun çıkmasını işitiyo
ruz. 

BAŞKAN — «Tarihî, kültür ve tabiat varlıkla
rı» şeklinde mi kalacak?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, «tari
hî» denirse o manadan endişe veririz. 

NECİP BİLGE — Soru sormak istiyorum Sa
yın Başkan, 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; müsaa
de eder misiniz, soru sormak iıstıiyorum?. 

BAŞKAN — Tabiî. Tam oylamaya geçerken 
Komisyon müdahale ettiği için, soru sorma hakkı 
da doğmuş olur. 

Sayın Bilge, 'buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efiendlim, «Kapsam» madde-

ısinde mevcut olan «tarih, kültür ve tabiat varlıkları» 
şdklinde ifade edilen sözcükler, Anayasamızın 63 
üncü maddesindeki sözcüklerle aynıdır. O hakle, 
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«tarihî kültür» diye ifade etmenin anlamı nedir?. 
Bunu anlayamadını; Sayın Komisyondan 'bunun iza
hını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edertim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, «tarihî» değil de «tarih» ola

rak kalırsa diyorlar Sayın Bilge. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, tarihî değeri 
olan kültür ve talbiat varlıklarından 'bahsetmek işiti
yoruz. Esasen 63 üncü maddeyi ben açıklamıştım 
kendilerine. 63 üncü maddedeki «tarih» kelimesin
den sonra Virgül vardır efendilim. Biz onu o manada 
kullanmıyoruz; tarihle ilgili odan varlıkların korun
ması ile ilgili olan hususların ıbu Kanunla; yani Kül
tür Varlılkflfaırjı Kanunu ile düzenlenmesi mümkün 
değildir gömüşü ile hareket ettik ve buna göre dü
zenleme yaptık. 

Bizim düzenlememizde ıbu 'konu katiyen ele alın
mış değildir. Sadece, taıni'h de 'kültür yarlıkları içe
ririmde ele alınmış, Komisyonunuzda üç, dört celse 
bu görüşülmüş ve ondan sonra bu şekle gelmiştir. 
Ancak, anlaşılamaz endişesiyle «ıtarihî kültür ve ta
biat varlıkları» şeklinde düşünüldü; fakat şimdi o 
da (başlangıçtan beri bazı endişeleri mucip olduğu 
için «tarihî» kelimesinin çıkarılmasını arz ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Akkılıç, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Bilge 

ve ondan önce konuşlan arkadaşımız, Anayasanın 
-bu maddesini açıklıkla dile geçirdiler. Burada 'birbi
rinden ayrılması çok zor olan eserler söz konusudur; 
ama Sayın Konıûsyon ve Başkanı ısrarla 'bunun mut
laka ayrılması lazım geldiğine değiniyorlar. Peki, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu çık
mak üzere; tarihî varlıkları korumak için bu Kanun 
çıkıncaya kadar hangi kuruluş bunlarla ilgilenecek?.. 
Bir kere ıbir boşluk meydana geldi; hu bir. 

İkincisi; gerçekten, bu Kanun Tasarısı hazırila-
nırken, «tarih» kelimesini de bunun içime katsaydık 
Anayasaya paralellik arz edecekti ve mükemmel, »bir 
elden de 'bu eserlerin korunması ve ileride çıkacak 
birtakım iCartışmalar da; tarihî eser midir, kültür 
eseri mildir, tabiat eseri midir diye tartışmalar da or
tadan kaldırılimııış olacaktı. Komisyon neden 'bu ka
dar ısrar ediyor anlayamadım?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkıliıç. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, kül
türün içerisinde tarih vardır. Tarihin ayrı Ibir bölüm 
olarak ayrılmasına taraftar olmadığımızı arz etmek 
işitiyorum. Kültür varlığı vardır, tabiat varlığı var
dır; talbiat varlığının içerisinde de tarih vardır, kül
tür varlığının içerisinde de tarih varıdır. O bakım
dan, zaten 3 üncü (maddede bu durum ikiye ayrıl
mıştır. Birincisi, tarih öncesi ve 'tarihî devirlere ait 
blilümı, kültür, din ve güzel ısanatlarla ilgili bulunan 
yerüstünde, yeraltında veya sualtındaki bütün taşınır 
ve taşınmaz mallara kültür varlığı diyoruz. Bunun 
yanında yine ikinci kısımda, «Jeolojik devirlerde, 
tarih öncesi ve tarihî devirlere ait, ender olmaları...» 
diyoruz. Bu durum böyle olduktan sonra, bir daha 
tarihî külitür ve tabiat varlığını tarif etmeye gerek 
kalır mı efendim?. Yukarıdaki o kelimenin çıkma
sını hu bakımdan arz ettim. 

KAMER GENÇ — Efendim', o zaman önerge 
versinler «tarih» kelimesinin çıkması şeklinde, biz 
de katılalım bu öneriye. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon her zaman 
teklifte bulunabilir; müsaade buyurun. Önerge ver
mesine gerek var mı Komisyonun?.. Her zaman, 'bir 
kelimeyi çıkarabilir, ilave edebilir. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, «tarih» söz

cüğünün çıkmasının gerekli olmadığı, 'acaba şu ör-
neikle açıklanamaz mı?.. Bu, aynı zamanda, daha 
önce Sayın Genc'in Komisyona sormuş olduğu so
ruya da cevap olmaktadır. 

5 ineli maddenin 4 üncü paragrafı, aslında bunu 
açıkça ortaya koymaktadır : «Millî Mücadele ve 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihî 
olaylara sahne olmuş 'binalar, alanlar ve Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından kulanılmış evler, milî 
tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve 
tescil ısöz konusu olmaksızın taşınmaz kültür varlığı 
tarifi içinde yer alır.» 

BAŞKAN — Yani, tarih varlığı değil de, kültür 
varlığı olarak zaten kabul buyurmuşlar. 

Sayın Komisyon, Sayın Tan sizin namınıza 'bir 
açıklamada bulundular. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başkan; 
benim Mıümde konuştular kendileri. Zaten aşağıda 
yline 5 'inci maddede, biraz önce de arz etftiğim gibi, 
«Taşınmaz Kültür ve Talbiat Varlıkları Yüksek Ku-
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rullunca mimarî, tarihî, estetik, arkeolojik...» dlilye ay-
ırıca var. Yani, bir daha yeniden, «tarih kelimesini 
buraya koymak suretiyle, «tarih» üçün de bir tanını 
getirtmeyelim. O balkımdan arz ediyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ — Kapsam ve amaç ol
duğunu unutmayalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, karşı
lıklı konuşma olmasın. 

Sayın üyeler, 2 nûi maddedeki «tarih» kelimesi
nin çıkarılması suretiyle (Kültür içinde ıtiaıri'h de var
dır diyorlar. 5 inci maddede Sayın Tan da zaten, bu 
şekilde taşınmaz kültür varlığı olduğu hususunu da 
ifade etti.) madde düzenlensin diyor Komisyon. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Aksine efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Tan'ın konuş

ması yanlış değerlendiriliyor zannediyorum Sayın 
Başkan. 

TURGUT TAN — Ben/ita anlatmak istediğim 
farklı şekilde yorumlanmasın. Çıikmasını istemedim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Tan. Siz çıkmasın, «ta
rih» kelimesi kalsın diyorsunuz. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Soru, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, Sayın 

Komisyon hatırlarlar; Hükümet Tasarısında «tarih» 
kelimesi yoktu; fakat Türk tarihi i e ilgii olarak, 
Atatürk ile ilgili konu konduktan sonra, «Ikon» di
ye Uluslararası M!üzecili!k Teşkilatının hazırladığı 
Tasarıda, ayrıca, Yüksek Anutlar Kurulunun sundu
ğu ilave teklifte, ayrıca, Ortadoğu Teknik Üniversi
tesinin hazırladığı teliflerde, ilaveten «tarih» geldi. 
Sebebi de, Sayın Tan'ın belirttiği gibi, Atatürk dev
rine ait, İstiklâl Mücadelesine ailt özelikleri getiri
yor. Halbuki, 3 üncü maddedeki kültür varliklarının 
içinde, «tarihten önce ve tarihî devirler» dendiği za
man, 19 uncu 'asra kadar, Millî Mücadelenün kapsa
mına ginmıiyor anlamı geldi, bunun içlin «tarihi» ke
limesi1 buraya kondu. Kafaııasında fayda vaırdır efen
dim, Anayasada «tarih» kelimesi olduğuna göre, bu 
Ikelimenlin de burada kalmasında fayda var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Aslında anlamı da bozmuyor bu kelime. 
Sayın Komisyon, müsaade ederseniz, zaten ken

di hazıırladığınnz metindir bu. Yani, 'sizlin bu metni
nize zannederim Adalet Korrjiısyonu da katılmışlar. 
«Tarih» kelimesini kendi Komisyonunuzda hazırla
mışsınız:. Şu anıda «tarih, kültür ve tabiat varlıkları» 

deyince, cümle daha anlaşılır hale geliyor. Bunun 
çıkıp çıkmamasını oylayacağım efendini, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK K4NTARCIOĞLU — Sayın Başkan, başlan
gıçtan 'itibaren, «eğer endişe veriyorsa;» diye üç, 
dört defa arz ettim ben. Eğer aniaşılıyorsa, mesele 
yok; bu kelime buraya bile bile konuldu. 

Son toplantımızda saiyın arkadaşıımız bulunmadı
lar. Bu yeniden düzenlenirken, eğer «tarih» kelimesi 
konursa, ayrıca bir de «Millî Mücadele» gibi keli
meler 'de giriyordu buraya. Bu bakımdan, sadece 
«tarih kelimesi kalsın» dendi ve öyle kaldı; ama şim
di endişe olursa:, onu çıkarmaya taraftarız. 

BAŞKAN — Hayır, endişe yok; aksine kalsın 
diyorlar. Yani, tersine, endişeyi gidermek için kal
sın diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yoksa, üçüncü bir ta
rifin buraya girip de «Tarihî varlıklar» diye bir bö
lüm olmasına taraftar değiliz efendim. Anayasanın 
63 üncü maddesi hükmü yerine gelecektir diye tarih 
kelimesi ayrı değil; içinde efendim. 

BAŞKAN — Anlaşalıyor efendim. Sizlin Komis
yon olarak düzenlemenizden mesele anlaşılıyor. Şu 
anda sayın üyeler de bu ımeseleyu bu bazda düışüınü-
yorlar zaten. Mesele budur efendim. O nedenle mü
saade ederseniz «tarih» kelimesi kalmak suretiyle 
2 nei nıaddeyi, Komisyondan geldiği biçimliyle oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Tarih öncesi ve tarihî devirlere 

ait bilin, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulu
nan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün 
taşınır ve taşınmazlara «Kültür Variıklan» denir. 

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihî devirle
re ait ender olmaları, özellikleri ve güzellikleri ba
kımından korunmiası gerekli yer üstünde, yer altında, 
su altında bulunan değerlere «Tabiat Varlıkları» de
nir. 

Bu Kanunda yer alan : 
«Bakanlık» sözünden «Kültür ve Turizm Bakan

lığı!» 
— «Yüksek Kurul» sözünden «Taşınmaz Kültür 

ve Tabliat Varlıkları Yüksek Kurulu», 
— «Bölge Kurulu» sözünden «Taşınmaz Kültür 

ve Tabiat Varlılkûiarı Bölge Kurulları», 
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— «Koruma» ve «Korunma» sözümden, taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarımda muhafazla, balkım, ona
rım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; ta
şınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, ona
rım, restorasyon işleri, 

— «Korunma alanı» sözlümden, taşıınmıaz (kültür 
ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihî çevre 
içinde korunmalarında etlkliıniiık taşıyan taranması 
gerekli olan alan, 

— «Değerlendirme» sözlünden, kültür ve talbiiaıt 
varlıklarının müzelerde teşhiri, tanzimi ve bilimsel 
yöntemlerle tanıltılmıası, 

anlaşılır. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerimde söz isteyen 

sayın üye?.. 
HAMZA EROĞLU — Sayım Başkan, bir ufak 

düzeltme için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, buyurum efendimi. 
HAMZA EROĞLU — Burada bir ufafk düzelt

medir; Tanıımliarda, (birinci fıkrada, bir »ve ikinci 
'Satırdan 'Sorara «yer üstünde, yeraltında veya su al
tındaki bübüri. taşınır ve taşınmazlarla...» deniliyor. 
İkinci fıkrada, üçüncü satırında «yer üstünde, yer
altında, su altımda» deniliyor. 

Şümıdıi, Eski Eserler Kanunumu inceleyecek olur
sak, orada «su içindeki» tabirine de yer verillmekte-
dir. Aslımda, hem su içlimde, hem de su altıındakliler 
söz konusu olmaktadır. Bu balkımdan her dikıiı fıkraya 
da «su içimdeki» sözcüğümün ilavesini gerekli gör
mekteyim, Sayın Komisyon üyelerinim kabul etmesi 
hallinde, önerümi 'bu şekilde ifade ediıyorumı. 

, Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Eroğlu «su altında ve 

su içinde» dSJyoıUar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, biz bu
na katılırız; bir. 

İkincisi de, «su üstünde, yeraltında veya su altın
da» olacak; yukarıdaki gibi orada «veya» kelimesi 
de atlammıış efendim. 

BAŞKAN — «Yer üstünde, yeraltında veya su 
içimde, su altında...» Öyle mü oluyor efendimi?. 

MEHMET HAZER — Su altındaki ısu İçimdedir 
zaten, 

BAŞKAN — Evet, su altı da olsla, sulyun aütımım 
dışında hür tabaka mı olacalk acaba kî, «su içinde» 
denıilliyor? Yani «altındaki» deyimimde bileimliyorumı 

var mı, ydk mu? Lütfen açıiklarsanız arkadaşlarda 
da bk tereddüt olmasın, 

HAMZA EROĞLU — Efendim, müsaade bu
yurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Saiyın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi efendimi, bir de

nizin suyu ve bir de denizlim suyunun atandaki bir ta
baka vardır. Bu, denizde «kuta sahanlığı» diye be-
lınlli bazı alanlar için ifade edilir. Bu kara tabakası 
suyla. temas halindediıir. Bazı eski eserler, o kara
nın denizin altındaki devam eden kısmımda bulunur. 
Bazı eserler ise suyum içindedir; allt tarafında değil
dir, suyla temas halindedir. Bu bakımdan, «su içim
de ve su altımda» dilye 'bilir ayırım yapmlaklta yiarar 
vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Eroğlu. 
KAMER GENÇ — Bir soru sorabilir miylimı bu 

konuyla ilgili olarak?. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkam, 

soru. 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — 1710 sayılı Eski Eserler Ka

nununda «su içindeki» tabirini kullanılırmış; Komis
yonumuz «su altında» şeklimde değiştirmiş. Şimdi, 
«su içindeki» taibiri bence daha isabetlidir. Su içimde 
olunca suyun atanda da olur, üstümde de olur, için
de de olur. Yani, niye bu «İçindeki» kelimesini kal
dırmışlar da yalnız «altında» kelimeSinıi getirmişler? 
Onu öğrenirnek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayam Genç. 
Sayım Komisyon, 'buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu daha ön
ce de Komisyon üyelerimim ve Eskli Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğümün vermiş olduğu teknik 
bilgi üzerine «su altında» olarak düzenlenmiştir. El
bette arkadaşların da arzu ettikleri şekilde veya eski 
Kamuna göre «su içinde» demek mümkündür. 

BAŞKAN — Yanıi «atandaki» kelimesini çıkar
talım, «"su içimdeki» şdklliınde olsum., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Su içindeki» tabirini 
kulllanmıaık aynı şeyi içerelbdllir. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu oma katılmıyorlar 
ama... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Teknlik bilgiyi Müze
ler ve BSki Eserler Genel Müdürü vermişti bu ko
nuda. Bunun da 'ihtiyacı karşılamadığını söyledikle-
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rti içlin, «ısu aâımdai» tabiri kuillanılldı. Şilrrudü arkada
şımız' «su içinde» yd de teklif ediyorlar. «Su altımda» 
demek eğer endişeyi ımuaip oluyorsa, Hükümet de 'bu 
görüşleri eğer paylaşırsa, «su içimde, su altında veya 
yer üstünde» kelimesiyle birleştirilip bu boşluğu gıî  
dermetk mümkün efendim. 

Yalnız, «Jeolojik devirlerle tarih öncesi ve tarihî 
devirlere ait ender bulunmaları!» oHacak, «ender ol
maları» değil efendimi, Eski metinde de öyle idi. 

BAŞKAN — Şimdi «aliıt» ten sonra bk virgül 
(koyarsanız diyorsunuz.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Okuyorum efendim : 
«Jeolojik deYMerle tarüh öncesi ve tarihî devirlere 
ait olup ender bulunmaları, özellikleri ve güzellikle
ri bakımından korunmaları gerekli, yer üstünde, yer
altında, su içinde veya altında bulunan değerlere 
tabiat varlıkları denir.» 

BAŞKAN — «Su içinde veya altında» diyorsu
nuz. 

Efendtim, tabiî biraz karıştı; Sayın Bayer'e 'de 
sorusunu sorduralım, ondan sonra yeni düzenlenmiş 
biçimiyle okutalım, 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim, müzake

re eöüiğikrıliz Kanun Tasarısı neyi kapsıyor, ilk önce 
ona toiümıelk lazım. «Taşınır ve Taşınmaz Kültür Var-
lıklarıımız.» diyor. Taşınır kültür varlıkları, hareket 
eden varlıklardır, ©İle taşınır. Taşınmaz kültür var
lıkları İse, anıtlardır. 

Şimdi', bu bakımdan bizimi Danışıma Meclisinden 
geçen Uluslararası Dünya Kültürel ve 'Doğal Mira
sım Korunmasına ait Sözleşmede ise; biziim Bod
rum'da su altındaki eserler müzesidir, su içimdeki 
eserler müzesi değil. Su içinde yüzer, hareket eder; 
halbuki biziim tarihî eserierirniz suyun altında, di
binde, çöken eserlerdir, yüzen eserler değildir. Bu 
balkımdan, «su içinde» diyemeyiz, «su 'altında» de
memiz lazımdır. Yüzeni eserle 'biziim müzakeremiz 
yok; bir gemiyi falan 'konuşmuyoruz 'biz. Su (içlinde 
olursia 'yüzer, su hareketiıidiir; halbuki suyun altın
da, çökmüş olan, denizin altındaki eserlere biz tari
hî eser diyoruz. Bunlar kalıntıdır; tabirleri değdşjtiire-
meyiz efendim. Müsaadenizle olduğu gibi kalsın 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Hazer, bir sorunuz mu olacaktı efendim? 
MEHMET HAZER — Efendim, su içinde bir 

ımadde uzun süre kalamaz. Arşümet Kanununa göre 
ya çökecek, ya yüzecek. Eski eser olmıalktan çıkar 
o zaman. 

BAŞKAN — Yani mevcut fizik kanunlarına gö
re ya dibe çökecektir, ya üste çıikacaktır diyorsunuz. 
Dibe çökünce de, zaten su altı diyorsunuz. 

Sayın Komisyon, çok değişik görüşler geliyor; 
yani bunları teiliıf etmek tabiî görevimiz de, «su altı, 
.su içi» bunlarım hangisi ise lütfen düzenleyin de, 
ona göre :bfiz de yeniden metin hazırlayalım efen
dim-

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayım Başkanını; 

Bu konuda arkadaşılaırımın daha önce almış ol
dukları prensip kararları dışına çıkarak veya teknik 
'komitede çalışırken vermiş oldukları bilgilerin dışın
da şimdi bilgi vermiş olmalarının üzüntüsü içinde
yim. Daha önce bu konu teknik olarak ilgili arka
daşlar tarafından tartışıldı, Komisyonumuz bunu 
kendine mal ettii ve şimdi buraya kadar getirdik. Bu
rada arkadaşlarımın fikirlerine saygı duyarak bazı 
değişiklikler yapmak istiyoruz. En doğru yol han
gisiyse onu yapmak zorundayız. 

Şimdi burada «su içinde» tabirini; blir arkadaşı
mız, bu konuda daha önce aynı Komisyonda birlik
te çalışmış olduğumuz arkıadaşımız teklif ediyor. Biz 
saygı gösteriyoruz kendi fikirlerine. Diğer arkadaşı
mız bunun karşısına çıkıyor; ona da saygı duyuyo
ruz. Genel Kurul bu konuda müşterek bir karar 
versin. Biz, her ikisine de razıyız. Arşimet Kanunu 
böyle olduğu gibi, ben de arz edeyim eğer Arşimet 
Kanununa göre hallediyorsak; aifitam iten kuvvet 
yukarıdanı (iten kuvvetle eşüt olursa ortada kalır, yüz-
mıese dahi, ortada kalır. Her zaman yüzmez ağırlı
ğına göre. Ben de böyle söylüyorum, benimki de 
mantıklı. İtme kuvveti kaldırma kuvvetime eşit olur
sa, ne olur?.. Ortada kalır. Şu halde içlinde de var
dır yani. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Aslımda, redaksiyonla ilgili olam konular Komis

yonca kabul edildiği takdirde dikkate alınıryor. An
cak, bunun dışındaki değiştirmeler idin mutlaka bir 
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önerge söz konusudur. Şu anda 3 üncü madde ti'le 
'ilgili herhangi 'bir önerge bufaıımiadığınia göre, Ko
misyonun «Ait olup, ender bulunmalara» sakindeki 
düzelitmesü ile »birl'ikfte oya sunmlalk. gerekmektedir. 
Bu bakımdan 3 üncü maddeyi «A'ilt olup, ender bu
lunmaları» şeklinde düzeltime ile birilikte oylarınıza 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 105 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Haber verme zorunluluğu 
MADDE 4. — Taşınmaz ve taşınır kültür ve ta

biat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kul
landıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bu
lunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve 
zilyetler, bunu aynı gün içinde en yakın müze mü
dürlüğüne veya köyde muhtara, bucak, ilçe ve ilde 
mülkî amire bildirmeye mecburdurlar. Bu süre, zo
runlu sebeplerin varlığı halinde üç güne kadar uza
yabilir. 

Bu gibi varlıklar, askerî garnizonlar ve yasak 
bölgeler içinde bulunursa usulüne uygun olarak üst 
komutanlara bildirilir. 

Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülkî amir, komu
tan veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya ha
berdar olan ilgili makamlar, bunların muhafaza ve 
güvenlikleri için gerekli tedbirleri alır ve durumu alı
nan tedbirlerle birlikte, on gün içinde yazı ile Kül
tür ve Turizm Bakanlığına bildirir. 

İhbarı alan Bakanlık, bu Kanun bükümlerine gö
re en kısa zamanda gerekli işlemleri yapar. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 
üncü madde kalbul edilırriişbir. 

Sayın üyeler; Biideşdime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanıma Saati : 16,40 

• « -

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, redak
siyonla ilgili bir hususu arz etmek istiyorum. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının iki ve dördün
cü satırlarında geçen «Malik» kelimelerindeki (a) 
harfinin üzerine aksan işareti koyuyoruz. Yine aynı 
fıkranın yedinci satırındaki «Mülki amir» ibaresin-
deki (i) ve (a) harflerinin üzerine aksan işareti koyu
yoruz. Birinci fıkranın son satırında yer alan «... var
lığı halinde» ibaresinden sonra bir virgül koyuyoruz. 
İkinci fıkranın ikinci satırında yer alan «... bölgeler 
içinde bulunursa» ibaresinden sonra virgül; üçüncü 
fıkranın birinci satırında yer alan «Amir» kelimesi
nin, (a) harfinin üzerine aksan işareti koyuyoruz. Yi
ne üçüncü fıkranın dördüncü satırında yer alan 
«... tedbirleri alır ve durumu» ibaresinden sonra vir
gül koyuyoruz ve bir de maddenin son fıkrasında yer 
alan «... Kanun hükümlerine göre» ibaresinden son
ra virgül koyuyoruz; madde bu haliyle düzeliyor. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu maddeyle ilgili 
olarak bir diyeceğiniz var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Tan ve 
Sayın Öztürk'ün aynı mealde önergeleri var, okutu
yorum. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinde 

yer alan «Aynı gün içinde» deyimi yerine «Üç gün 
içinde» deyiminin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Cahit TUTUM 

Akif ERGlNAY Necip BÎLGE 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 348 Sıra Sayılı Tasarının 4 ün
cü maddesinin 1 inci fıkrasının 3 üncü satırındaki 
«Aynı gün içinde» deyiminin, «3 gün içinde» biçimin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Efendm, önergelerin ikisi de aynı 
mealde; Sayın Tan, Sayın Öztürk hanginiz açıklama 
yapacaksınız? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz ben açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Tan? 
TURGUT TAN — Hayhay efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk... Önergeler 

birlikte işlem görecektir. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Değerli Komisyonumuz bağışlarsa, burada me

tini daha mükemmeİ hale getirme gayretinden kay
naklanan bir değişiklik önergesi vermiş bulunuyoruz. 

Mesele şudur : Eski eseri eline geçiren kişi kor
kuya kapılmamalıdır. Çok defa gördüğümüz, bu ko
nuda olduğu gibi pek çok tarihî eserin kül olmasına 
neden, böylesine bir korkudur; oradaki takiptir, bu
radaki korkudur. Eline geçirdiği eski eseri haber ve
rip de, «Bunu nereden buldun, nasıl buldun» sorusuy
la karşılaşmamak için, bulduğu eseri denize atmak
tadır. Bulduğu gün nereden haber verecektir; ilgili 
makamı nasıl bulacaktır?.. Yani günlük hayatımızda 
hep görüyoruz; üç günlük zaman, eğer temelde hüs
nüniyetle dolu bir insansa; aynı gün haber vermek
le üç gün içinde haber vermek arasında fark yoktur... 
Bu espriyi sevdirmeye yönelik, eski eseri sevdiren 
bir biçimde olmalı ve eski eseri eline geçiren kişiyi 
kofkutucu olmamalıdır. 

«Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını 
bulanların aynı gün içinde en yakın müze müdürlü
ğüne» veya tasarıda sıralanan diğer yetkili makamla
ra haber verme zorunluluğu yerinde ve bağlayıcı bir 
önlem olarak görülüyor. Ancak, tanınan süre çok 
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kısa olup pratikte uygulanamayacağı gibi, beraberin
de bazı sakıncaları da getirecektir. Çünkü birkaç gün 
içinde haber verme fırsatı bulamayan iyiniyetli bir 
kimse, bir başkası tarafından ihbar edilecek olsa ağır 
bir cezaî sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır. Süre
nin bu kadar kısa olması vatandaşın eski eserlerden 
korkmasına ve hatta ondan kurtulmak için eserlerin 
tahrip edilmesine bile yol açabilecektir. 

Bu bakımdan, haber verme için tanınan sürenin 
daha yumuşatılarak «Üç gün» e çıkarılmasını teklif 
ediyoruz; kabulünü arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Önergelerin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, önerge

nin aleyhinde söz istiyorum. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, ben de 

önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, kaydettim. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Önerge, sürenin kısalığından yakınmakta ve bu
nun «Aynı gün içerisinde» değil, «Üç gün içerisinde 
ilgili makamlara bildirilmesi gerektiğini» önermekte
dir. Gene biraz evvel söz alan önerge sahibi arkada
şımız da, buna gerekçe olarak fiilî imkânsızlıktan 
bahsetmiştir. Halbuki madde içerisinde diyor ki, 
«Bunu aynı gün içinde en yakın mü^e müdürlüğüne 
veya köyde muhtara (Eğer köyde ise, hani müze mü
dürlüğüne kadar gidecek, tabiî zaman lazım; muh
tara), bucak, ilçe ve ilde mülkî amire bildirmeye mec
burdurlar» Yani, eğer ilçede oturuyorsa mülkî amire, 
kaymakama bildirecek, şayet ilde oturuyorsa valiliğe 
bildirecek; yani her türlü kolaylık sağlanmıştır; mut
laka müze müdürlüğüne gitmesine gerek yoktur. Bi
naenaleyh, fiilî imkânsızlıktan bahsedilemez. 

Bunun yanında, tesadüfen dün bana bir ilam ge
tirdiler bu hususta; bu ilamı incelemiş oldum, ilam 
şöyle : Deniz dibinde batık bir gemi var ve bazı dal
gıçlar yerini keşfetmişler, dalışlar yapmışlar ve «An-
fora» tabir edilen eski eser niteliğinde bazı eserleri 
çıkarmışlar ve bu ihbar edilmiş, ellerinde yakalanmış, 
mesele adliyeye, mahkemeye intikal etmiş, hakların
da ceza davası açılmış; yargılanmışlar. Savunmala
rında diyorlar ki, «Efendim, bunun için Eski Eser
ler Kanunu bir aylık süre tanımıştır, biz falan gün 
bulduk, ama götürüp bu bir aylık süre içerisinde tes-
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lim edecek idik. Bu süre geçmediğine göre, bizim 
daha bir aylık teslim etme süremiz var. Binaenaleyh, 
bize suç isnat edilemez» ve mahkeme de bu savunma
yı kabul etmiş; «Hakikaten bir aylık bir süre var, bu 
bir aylık süre içerisinde teslim etmeleri mümkün. 
Binaenaleyh, bu suç olarak kabul edilemez» demiş, 
beraatlarına karar vermiş. 

Gerçi, önergede teklif edilen süre «Üç gün»; ama 
gene de bu «Üç gün» çok şey yapar, önemli olan 
nedir?.. Tarihî eser niteliğinde olan bir eserin kaçı
rılmaması; çünkü, bunun hem kaçakçılık maksadıy
la arayanlar, peşine düşenler vardır hem de kaçır
mak arzusunda olanlar, hatta kaçırmak için çeşitli 
tertibat alanlar vardır Biz, bu süreyi uzattığımız müd
detçe bu tehlike artar; yani bulan yurt dışına kaçır
mak veya illegal yerlere kaçırmak hevesine kapılır 
ve teşvik eder ve gene eski eser kaçırmak maksadıy
la yurdumuza gelenler de, fırsat bulurlar; yani kaç 
gün bir süre tanırsak, müsaade edersek o kadar geniş 
fırsat yaratmış oluruz kendilerine; eserin kaçırılma
sı için. Eser kaçırıldıktan sonra da yakalanması müm
kün olmadığı gibi, elkonulması da mümkün değil ve 
suçların ceza görmeleri de mümkün olmayacaktır. 

Bu sebeplerle madde iyi düzenlenmiştir, yerinde
dir ve fiilî imkânsızlık da yoktur; çünkü muhtara, 
nahiye müdürüne, kaymakama, valilere ihbar etmek 
mümkün bulunmaktadır. Binaenaleyh, önergeye ka
tılmıyorum, maddenin olduğu biçimiyle kabulünü 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bayer, lehinde, buyurun efendim. 
MUHSÎN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, Kanun 

Tasarısının Hükümetten gelen şekliyle bu maddesini 
tetkik ettiğimiz zaman, 10 gün müddet görüyoruz ve 
halen yürürlükte bulunan Eski Eserler Kanununda 
10 günlük müddet var. 

Şimdi şu durumda, zaten Komisyon da üç gün
lük bir tolerans kabul etmiş durumdadır; çünkü Tür
kiye'de kış olur, yaz olur. Bu bakımdan zilyetlik me
selesi ve diğer hususlar, bilhassa taşınmaz kültür var
lıkları için çok mühim bir konudur. Böyle bir ko
nuda birdenbire bir karar vermek konusu da vatan
daşa çok büyük külfetler getirir. Bu bakımdan ta
şınmaz kültür varlıklarının haber verme mecburiye
tine ait olan teklif edilen üç günlük müddet yerinde
dir. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, önergeler üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Sayın Başkan, bu önergeye iştirak 
edemiyoruz; çünkü bu tasarıdaki aynı gün içinde key
fiyeti, bu hususta vaki birçok acı tecrübeler netice
sinde buraya konmuştur. Zorunlu hallerde yine o 
imkân var; ancak mecburî hallerde üç gün içinde ve
rilir kaydı var. O bakımdan tercihan aynı gün içinde 
bildirilmesi esasını kabul ettik. Bildirilecek insan köy
de zaten muhtardır, muhtar kapı komşusu. Bu hiçbir 
külfet yüklemez. Ödüller kısmına geldiğimiz zaman, 
o zaman göreceğiz ki, büyük ödül veriliyor bu kim
selere. Binaenaleyh ürkütücü olmak değil de aksine 
teşvik edici bir tesiri olabilir bu aynı günün. O ba
kımdan, o geçecek her gün içinde o çok değerli var
lığın bölgeden, peşine düşecek kimseler tarafından 
uzaklaştırılması tehlikesini ortadan kaldırmak için, 
bu hüküm, aynı gün içinde, yerinde ve makul bir hü
kümdür ve süredir. 

Arz ederim, önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önerge üzerindeki 

görüşünüz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Kanun maddesinin 
aynen kalmasını teklif ediyoruz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk ve Sayın Tan'ın öner

gelerine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Önergelerle birlikte dördüncü maddeyi Komisyo
na veriyorum. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları 
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat var

lıklarının tanımı 
MADDE 5. — Korunması gerekli taşınmaz kül

tür ve tabiat varlıkları; korunması gerekli tabiat var
lıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadarki taşınmaz 
eski eserler ve bunların oluşturduğu yapı grupları
dır. 
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«Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek ı 
Kurulu» nca mimarî, tarihî, estetik, arkeolojik vesair 
önemleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı 
karar altına, alınan taşınmazlar, kültür varlığı sayıl
mazlar. 

Bu tarihten sonraya ait olup önem ve özellikleri 
bakımından korunmalarında gerek görülen taşınmaz
lar da kültür varlığıdır. 

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuru- I 
luşunda büyük tarihî olaylara sahne olmuş binalar, 
alanlar ve Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından 
kullanılmış evler, millî tarihimizdeki önemleri sebe
biyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksjzm 
taşınmaz kültür varlığı tarifi içinde yer alır. 

Aşağıdaki taşınmazlar ve benzerleri; kültür ve ta- I 
biat varlığı örnekleridir : 

Tarihî mağaralar, kaya sığınaklar, kaya mezarlık
ları, yazılı ve kabartmalı kayalar, höyükler, tümülüs-
ler, ören yerleri, akropol, nekropoller, kale, hisar, 
burç, sur, tarihî kışla ve tabya ve istihkâmlar ile bun
larda bulunan sabit silahlar, harabeler, her türlü ma- I 
betler, kervansaraylar, han, medrese, kümbet, türbe, 
kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç, I 
kuyu, korgan, tarihî yol kalıntıları, mesafe taşları, di
kili taşlar, sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, tarihî sa
raylar, köşkler, evler, yalılar, konaklar, camiler, mes- j 
çitler, namazgahlar, her türlü hayrat çeşme, sebil, 
imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, sim-
keşhane, tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, hazineler, 
arsalar, bedestenler, kapalı çarşılar, lahitler, sandu
kalar, siteler, hamamlar, sinegoklar, bazilikalar, kili
seler, manastırlar ile bunların birkaçından meydana 
gelen bina toplulukları, külliyeler, eski anıt ve du
var kalıntılar, freskler, kabartmalar, mozaikler ile 
özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları. 

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli 
medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sos
yal, ekonomik, mimarî ve benzeri özelliklerini yan
sıtan kent ve kent kalıntılarına, önemli tarihî hadisele
rin cereyan ettiği yerlere ve tespiti yapılmış tabiat 
özellikleri ile korunması gerekli alanlara «Sit» denir. 

Sit içinde bulunan ve yukarıda tanımları yapıl- 1 
mış olan taşınmaz kültür varlığı niteliklerine sahip 
taşınmazlar da kültür varlığı olarak korunurlar. I 

BAŞKAN -— Beşinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Genç, Sayın Hamitoğulları, Sayın 
Bayer. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Genç. I 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Müzakeresini yaptığımız Kanunun önemli bir mad

desidir bu. Bu maddenin başlığı «Korunması gerekli 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tanımı.» Bu
nun başında yine tarihî eserler yer almamış, artık 
öteki maddelerin müzakeresi nedeniyle yapılan açık
lamalarda tarihî eserleri de Komisyonumuz kültür 
varlıkları içinde mütalaa ettiği için, bu durumda ta
rihî değere ait olan yapıların da kültür varlığı için
de mütalaa edilmek suretiyle bu Kanun kapsamıyla 
korunan eski eser olarak mütalaa ediyoruz. 

Hükümetimizin getirdiği Tasarıda, «16 ncı yüzyıl 
sonuna kadarki taşınmaz eski eserler» denilmiş, Ko
misyon bunu 19 uncu yüzyıl sonu olarak almıştır. 
Bu 19 uncu yüzyıl sonuna kadarki taşınmaz eski eser
lerin mimarî, tarihî, estetik, arkeolojik vesair önem
leri bakımından korunması gerekli bulunduğu eser
lerin korunabileceğini Komisyonumuz kabul ediyor. 
Pekiyi, 19 uncu yüzyıldan sonra yapılıp da mimarî, 
tarihî, estetik, arkeolojik değeri olan yapılar bu Ka
nun kapsamına göre korunması gerekli eski eser de
ğil midir?.. Evvela bunun yanıtlanmasını istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Eski eserlerin bir anlamı vardır. Hangi devirde 

yapılırsa yapılsın, yapıldığı devrin önemli birtakım 
niteliklerini, o devrin yaşamlarını, sanatını, arkeolo
jisini, yapısını, ileriki nesillere aksettiren yapı, korun
ması gereken eski eserdir. Bu itibarla böyle tutup da 
19 uncu yüzyıl sonuna kadarki taşınmazların yalnız 
korunabileceği ilkesini kabul etmek, kanaatimizce çok 
hatalı bir kabul olur. Bakın maddenin yazılışından 
bile çok acayip bir mana çıkıyor diyor ki, «..bakım
dan korunması gerekli bulunmadığı karar altına alı
nan taşınmazlar kültür varlığı sayılamazlar» ben bu 
cümleyi anlayamadım, bundan ne kast ediliyor?.. 
Yani bir eserin eski eser sayılabilmesi için veya kül
tür eseri veya tabiat varlığı sayılabilmesi için ilgili 
kurulun bunun kültür veya tabiat varlığı olduğuna 
dair karar mı vermesi gerekiyor?.. Bu böyle ise bu
gün Türkiye'deki bütün eski eserler hakkında illa 
karar almak gerekiyor. Peki böyle bir karar yoktur 
diye, unutulmuş birtakım eserler varsa bunu hemen 
gidip de ilgili yıkarsa ne olacak?.. Bu bence çok 
tehlikeli bir ifadedir. 

Sayın üyeler; 
Bundan önceki uygulamalar şöyle idi: Anıtlar 

Yüksek Kurulu mesela belirli bir yerdeki alanı SİT 
alanı ilan ediyordu ve bunun içindeki eserleri de 
korunması gerekli eski eser kabul ediyordu. Şimdi 

s 
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ilgili sahipleri, bu binaların, yapıların rölevelerini, 
ilgili planını getiriyordu ve Anıtlar Kurulu bunun 
üzerinde araştırma yapıyordu. Bakıyordu gerçekten 
eğer bu korunması gerekli eski eser değilse o zaman 
eski eserlik kaydını kaldırıyordu. Şimdi Sayın Ko
misyonumuz öyle bir madde getirmiş ki, sanki bu 
niteliklere sahip olmakla beraber; yani tanımlama 
içinde yer alan tarihî, mimarî, estetik ve arkeolojik 
değeri olan eserlerin bu nitelikte olduğunun ilgili 
kurul tarafından karar altına alınmasını zorunlu kı
lıyor. 

Sayın üyeler; 
Bu Kurul yüksek kuruldur veya bölge kuruludur. 

Bunların işleri o kadar çoktur ki, bu getirdikleri şe
killeriyle yurdumuzdaki bu eserlerin, tabiat ve kültür 
varlıklarının korunması çok zordur ve imkânsızdır 
ve bir çokları da bu kabulle elden çıkabilir. Bu iti
barla bu hükmün burada yer verilmesinin anlamım 
ben anlayamadım. 

İkincisi 19 uncu yüzyıl sonuna kadar ki taşınmaz 
eski eserlerin korunması ilkesini getirmek biraz ön
ceki izah ettiğim gibi, bizim 19 uncu yüzyıldan son
ra Türk mimarisi vardır, Türk kültürü vardır. Bu
nun 20-25 inci yüzyıllara nakli istenmiyor mu?.. Ben 
bunun yakın bir misalini size izah edeyim. 

sil edebilecek özelliklere sahip olan birtakım taşın
maz yapıların ilerideki nesillere intikalini istemiyor
sak, o zaman bu Kanunun bu şekilde çıkması gerek
li; ama istiyorsak bu «19 uncu yüzyıl» kelimesinin 
madde metninden çıkarılması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

KAMER GENÇ — Bağlıyorum efendim. 
'Sonra sondaki fıkrada Türkçeye aykırı bîr yazı

lış var. «Sit içinde bulunan» kelimesi kullanılmış. 
Arkadaşlar, «Sit alanı içinde bulunan» kelimesi kul
lanılır; yani Sit bir alandır, Sit içi olmaz. Eğer Ko-
sityonumuz son fıkrada o «Sit içinde bulunan» cüm
lesine «Sit alanı» diye ilave ederse daha düzgün 
olur. 

Burada 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 1 
inci maddesinde eski eserlerin tarifi yapılmış. Mese
la anıt nedir, Sit nedir, tarihi Sit nedir, arkeolojik 
Sit nedir, külliye nedir, bunların hep tarifi yapılmış. 
Bunlar ileride ihtilafların, uyuşmazlıkların hallinde 
de önemli bir unsur olur. Fakat Komisyonumuzun 
getirdiği maddede bir Sit alan tarif edilmiş; ama 
bunların tarifine gerek görülmemiş, ben bunu da 
anlayamadım. Bu itibarla bunun neden dolayı çık
tığını da öğrenmek istiyorum ve özellikle benim 
vurgulamak istediğim, Komisyondan cevabını iste
diğim «19 uncu yüzyıl» kelimesinin madde metnin
den çıkarılmadığı takdirde bugünkü sanatımızın ile-
riki nesillere intikalinde çok büyük bir sakınca do
ğuracaktır. Bu konuda Komisyonumuzun düşüncesi
ni bekliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Değerli Bakanlığımız ve Millî Eğitim Komisyo
numuzun hazırlayıp huzurumuza sunduğu Tasarının 
memleketimize büyük yararlar kazandıracağı inan
cındayım. Bu görüşmeye başlanan 5 inci maddede 
çok olumlu noktalar bulunmasına karşın, bazı ek
siklikler olduğu da ortadadır. O nedenle bu madde 
üzerinde bir iki noktayı belirtmek gereğini duymuş 
oldum. 

Değerli arakdaşlarım; 
Her şeyden önce aslında korunması gerekli ta

şınmaz kültür ve tabiat varlıkları, «korunması gerek
li tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar-
ki taşınmaz eski eserler ve bunların oluşturduğu ya-

Ankara Kavaklıdere'de Emin Onat'ın mimarlığı
nı yaptığı (Anıt-ka'bir'in mimarı olan) bir bina vardır, 
Kavaklıdere'nin hemen o göbeğinde. Şimdi bunu 
başlangıçta yıktırmak için ilgili arsa sahibi karar al
mış Cenap Ant isminde bir bey. Bunu yıktırmak 
için Anıtlar Yüksek Kuruluna başvuruyor, Anıtlar 
Yüksek Kurulu, «Yıkamazsın, bu Anıtkabir'in mi
marı olan Emin Onat'ın mimarî projesini yaptığı 
önemli eserlerden birisidir, bu itibarla tarihi değeri 
vardır, biz bunu yıktırmayız» diyor. Bu bina sahip
leri Danıştaya dava açtılar ve Danıştay 6 ncı Dai
resi bilirkişi tetkikatı yaptırdı, gerçekten binanın 
önemli bir mimarî değeri olduğuna karar verdi ve 
bu Anıtlar Yüksek Kurulunun kararını onayladı. 
Şimdi bu Kanunun bu maddesini ka'bul ettiğimiz tak
dirde; yani 19 uncu yüzyıla kadarki eserlerin, taşın
maz eski eserleri biz eski eser ka'bul ettiğimiz tak
dirde bu ne olacaktır?.. Bu gibi eserlerin yıkılması 
yoluna gidilecektir. Bu itibarla süreyi kaldıralım. Ya
ni 19 uncu yüzyılda yapılan yapı, tabiat ve kültür 
değeri olan, artık tabiat varlığı da olabilir, kültür 
varlığı da olabilir. Bunların ileriye aksetmesini iste
miyorsak, Komisyonumuzun kabulü bu ise veyahut-
ta bugünkü Türk mimarisinin belirgin nitelikte tem-
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pı ve gruplarıdır» tanımındaki tarihin 19 uncu yüz
yıl ile noktalanmasında büyük bir isabet görememek
teyim. Bunun günümüze kadar gelmesi ve hatta ge
leceği de kucaklayacak bir esneklikte olmasında ya
rar olur kanısındayım. Onun için değerli Komisyo
numuzun yüce dikkatlerine bu noktayı sunmakta 
yarar görüyorum. 

İkinci önemli noktada bugün bu Yasa çıkarılır
ken Türkiye'mizin çok çeşitli ve değişik uygarlıklar 
bakımından sahip olduğu çok değerli bir potansiyel
dir. Bu potansiyeli korumaya yönelik yasaların göz 
önüne alması gereken önemli noktalar vardır. Bir 
kanun çıkarmakla Türkiye'de bulunan ve bize övünç 
kaynağı olan ve aynı zamanda Türkiye'de yaşayan 
insanların mirasçısı olduğu bu uygarlık eserlerinin, 
somut eserlerinin korunması, eğer konu iyi tanım
lanmazsa mümkün değildir. Çünkü açıklıkla söylü
yorum ve bunu yüc edikkatlerinize sunmakta yarar 
görüyorum ki, korumak herşeyden önce bir tarihî 
değerin, bir kültürel değerin değerlendirilmesine bağ
lıdır. Şimdi Kanunun bu 5 inci maddesinin getirdiği 
ve burada teker teker tadat edilen, önünüzde vardır, 
okundu tekrar okuyup vakitlerinizi almak istemiyo
rum, bunların çok iyi tespit edilmesi lazım. Çünkü 
bu tanımları Türkiye'ye uyguladığınız zaman vatan
daşa adım atacak yer kalmamakta ve bunları koru
mak için bekçi veya'hutta bunları koruyacak teşki
latı kurmaya yöneldiğimiz zaman, Türkiye'mizin büt
çesinin tümü bile bu işe yetmemektedir değerli ar
kadaşlarım ve bu arada çok garip durumlarla karşı 
karşıya kaldık, kalıyoruz, kalabiliriz. 

JBugün sizlere geçen gün Bartın'da gördüğüm sal
lanan bir ev var, ahşaptan, fakir fukaranın oturdu
ğu bir ev; değerli Bakanlık mensuplarını götürüp 
göstermek isterdim. Bu bile hiçbir tarihî, hiçbir es
tetik değeri yok, ama gelin görün ki, içinde oturan
ların başına bugün-yarın yıkılma tehlikesi olan bu 
ev bile, Sit alanı telakki edilmektedir. 

Kentlerimiz vardır, Mardin'i örnek vereyim, eğer 
'bu tanım içinde kalırsa kent baştan başa boşaltılıp 
müze olarak muhafaza edilmesi lazım ve orada bu
lunan uygarlık... İki örnek vereyim. Bunu bütün 
Türkiye geneline teşmil etmek gerekir. Sadece ör
nek diye zahire ambarından bir numune diye yüce 
bilgilerinize sunuyorum. Bu tanımı çok geniş bulu
yorum ve gerçekten tarihî bir değeri, olmayan 
nesneleri de bu tanım içerisine aldığımız takdirde, 
hem korumak mümkün değil, hem de bunları ger
çekleştirmenin imkanı yoktur. 
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Bu ikinci noktadan sonra son nokta; aslında ko
runma meselesidir, nasıl korunacak? Bu Türkiye'de 
açıklığa çıkmış bir konu değildir. Bugün Kaş'a gi
din, (En^ belirgin örnekleri vereyim), Antalya yöre
sine gidin, İstanbul'a gidin. Yaptığımız şudur değer
li arkadaşlarım: Korunması gereken tarihî, uygarlık 
eserlerinin yanına bir bekçi koyuyoruz; ama öyle 
bir bekçi ki, korumakla yükümlü olduğu o değerin 
maalesef kültürel yönden, eğitsel yönden bilincinde 
değil bu kişi. Bir bekçi, sade bir bekçi. Bunu koru
ması mümkün değil. Takdirinize sunuyorum. Ne 
yapmamız lazım? Batı bunu belli ölçülerde çözmüş
tür. Bu eserleri değerlendirerek koruma. Bunun ya
nına sözgelimi belli bir ambiansı olan bir kahve 
olur, başka bir şey olur, o eserin yanında yer alan 
bu söylediğim nitelikteki olgu, onu değerlendirerek 
onu korumanın bilincine vararak onu koruyabilir. 

Bu 5 inci maddeyi okurken sadece «Korunurlar» 
diyoruz. Yasanın bu şekilde çıkmasıyla bu tarihî 
eserlerimizin korunmasının pek mümkün olacağı ka
nısında değilim. 

'Bu üçüncü noktayı da, yani tarihî eserlerimizi de
ğerlendirerek, çevrelerinde onların değerini bilen ve 
hatta ticaret ve diğer aalnlarda bunu o yollara dö
nüştürerek koruyabilme mekanizmasını mutlaka ge
tirmemiz lazımdır. Bu madde görüşülürken bu üç 
noktayı yüce dikkatlerinize sunmakta yarar gördüm. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 

Müzakere ettiğimiz Kanun Tasarısının en mühim 
maddelerinden bir tanesini görüşüyoruz. « 

Eski Kanun Tasarısını tetkik ettiğimiz zaman, 
buna bir prensip getiriyordu. Bu prensip, «Yüksek 
Anıtlar Kurulu bu konuda yönetmeliğine göre karar 
verir» diyordu. İşte yeni tasarı bize iki tane imkân 
getiriyor: Birinci imkân, «19 uncu asra kadar olan 
taşınmaz kültür varlıkları, Devletin malıdır» diyor. 
Ancak, 19 uncu asırdan sonraki eserler için de, bu 
tarihten sonraya ait olup önem ve özellikleri bakı
mından korunmaları gerekli olanları da taşınmaz 
kültür varlığı diye ka'bul ediyor. Yani bugünün ya
şantısına kadar ister mimarî ister estetik her türlü 
kültür varlığını korumaya alıyor. 
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Ancak burada, şimdiye kadar bütün müzakere ' 
edilmekte olan Yüksek Anıtlar Kurulu kararlarıyla 
ilgili şu bir senelik Anıtlar Kurulu kararları.., tşte, 
müzakere edilmekte ve tenkit edilmekte olan işe çö
züm getiren bir maddedir bu. Çünkü korunması ge
rekli olan taşınmaz malları korumak için Devlete 
görev veriyor, diğerleri için artık açıklık getiriyor; 
maddenin birinci hususu bu. 

ikinci husus ise, «Eski kanunda sitler ve buna ben
zer tarifler vardı» deniyor. Neden bu çıktı? Halbuki 
yeni kanunun 24 üncü maddesinde ise bu, daha açık 
ve seçik belirtiliyor. Buradaki özellik şuradan geliyor: 
Korunması gerekli olan taşınmaz kültür varlıkları, bi
rinci ve ikinci derece kültür varlıklarıdır. Bunlar Dev
let malı niteliğindedir, bunlar korunması için Devlete 
mükellefiyet verilen varlıklardır: 19 uncu asırdan son
ra şayet korunması gerekli olan bir kültür varlığı var
sa, estetik bakımından, mimarî bakımından, diğer ba
kımdan işte o zaman o özel mülkiyette nasıl koruna
cağını ortaya koyuyor. Bu, Kanun Tasarısının yeni bir 
esprisidir. 

Üçüncü bir husus ise, taşınmaz kültür varlıkları
nın korunması için 5 inci maddeye atıf yapan 6 ncı 
maddede, «5 inci maddede belirtilen ayrıma uygun 
korunması gerekli» diye de bu Kanunu bağlıyoruz, 
yani Devlet malı niteliğinin ne olduğunu bağlıyoruz. 
Bu bakımdan madde çok yerindedir, yeni bir espri 
getirmektedir, vatandaşın bütün Yüksek Anıtlar Ku
rulu/ kararıyla bazı problemlerine ileride kurulacak 
yüksek kurulla çözüm getirecek bir maddedir, yerin
dedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, bir düzeltmeniz olacaktı, buyu

run yapınız. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 5 inci madde
nin başlığı, 24 üncü maddeye paralel olarak sadece, 
«Tanım» yazılacak, diğer bütün kelimeler silinecek. 

Sayfayı çeviriyoruz; Burada, «Tarihî mağaralar» 
deyimiyle başlayan bölümde, «Tarihî mağaralar, kaya 
sığınaklar, kaya mezarlıkları, yazılı» dan sonra bir 
virgül koyup, «resimli» kelimesini ilave ediyoruz efen
dim. Yine aynı satırda, «ve kabartmalı kayalar» dan 
sonra virgül koyuyoruz «resimli mağaralar» ı ilave 
ediyoruz. 

Yedi satır aşağıya iniyoruz, «dikili taşlar» dan son
ra oraya bir çıkma yapıyoruz, «eski sınırları belirten 
delikli taşlar» ı ilave ediyoruz. 
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Aynı paragrafın onbirinci satırı, «mescitler» ke
limesinden sonra, musallalar, namazgahlar, her türlü 
hayrat, su kemerleri, çeşme» diye devam edecek. 

Değişiklik bu kadar efendim. Sözcü arkadaşımız 
gerekli cevapları verecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim, «resimli mağaralar» ı 

koyduk, «eski sınırları belirten delikli taşlar» ı «mu
sallalar» ı ve «su kemerleri» ni ilave ettik. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bir «resimli» kelimesi 
daha ilave ettik. Aynı paragrafın ikinci satırında, «ya
zılı» kelimesinden sonra virgül koyup bir «resimli» ke
limesi daha ekledik. 

BAŞKAN — «Yazılı, resimli ve kabartmalı kaya
lar...» Evet efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. Ondan 
sonra resimli mağaraları yazdık, eski sınırları belirten 
delikli taşları ilave ettik, musallaları ilave ettik, su ke
merlerini ilave ettik efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bu şekilde düzelt
me yapılacak. 

Komisyon mevcut konuşmalara cevap verecek mi?. 
Buyurunuz Sayın Orel. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Efendim, çok muhterem üç arkadaşı
mızın mütalaalarıyla ilgili hususları cevaplandırmaya 
çalışayım. 

Evvela, arkadaşlar bu maddeyi değerlendirirken, 
diğer maddelerle münasebetlerini de göz önünde bu
lundurmalılar. Hatta altına imza koyduğumuz, Dev
letimizin imza koyduğu ve Yüce Meclisinize© tasdik 
edilen UNESCO Antlaşmasının kültür miraslarıyla 
ilgili hükümlerinin paralelliğinin de gözetildiğini dik
katten kaçırmamaları icap eder. 

Şimdi, maddenin başından; itibaren arz ediyorum. 
«Eski Kanunda ve Hükümet Tasarısında 16 ncı Asır 
kaydı vardı, neden burada 19 uncu Asır oldu?» de
niliyor. 

İki sebepten dolayı böyle oldu. 16 inci Asır itiba
ri olarak konulmuş bir tarih idi. Bu değerli varlıkların 
eskilikleri mevzubahs olunca, neden 16 inci Asırda bi
tiyor da arkasından gelen üç asır içinde hiç mi ko
runması gerekli eser yaratılmamış mıdır fikri ortaya 
çıkıyor ve her asra ait kıstaslar konulması gibi bir 
mecburiyet doğuyor. O takdirde UNESCO'da kabul 
ettiğimiz tarihe uyarak, Bakanlıkla da mutabık ka
larak bunu 19 uncu Asra kadar getirdik. Daha ma-
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kul, daha mantıki oldu; ama pekâlâ ondan sonraki 
döneme ait kültür varlıkları, eskiliği, tarihî değeri, es
tetik değeri bakımından korunması gerekenler yok 
mudur?.. Vardır ve onlarla ilgili olarak da takip 
eden şu hüküm geldi; «Bu tarihten sonraya ait olup, 
önem ve özellikleri bakımından korunmalarında ge
rek görülen taşınmazlar da kültür varlığıdır.» denildi. 

Bir arkadaşımız «Acaba bunların önem ve özelli
ğini kim tayin edecek?» dediler. Şüphesiz bunun ta
yinini Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu ya
pacak. O halde, beynelmilel kıstaslara uygun olarak 
19 uncu Asır getirildi, fakat ondan sonraki döneme 
ait yine korunması gerekli değerde varlıklar varsa, 
Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun tespitine göre 
onlar da korunması gerekli kültür varlığı sayılacak
tır. Ancak, «Arkeolojik, estetik, tarihî vesair önem
leri bakımından korunması gerekli bulunmadığı yine 
o Kurulca sabit olanlar kültür varlığı sayılmazlar» 
denildi. 

Bu suretle, eski Kanundaki müphemiyet, tereddüt, 
boşluk veren hususlar ortadan kaldırılmış oldu. 19 
uncu Asır, ondan sonraki dönemde estetik bakım
dan, arkeolojik bakımdan hiçbir değeri yok, kültür 
varlığı değil; fakat ondan sonra zamanımıza kadar 
olacak dönemde yine Kültür Varlıkları Yüksek Ku
rulunun kendisinin kıstaslarına göre tayin edeceği, 
korunması gerekli olacağını tespit ettiklerini de kül
tür varlığı sayıyoruz. 

Sayın Genc'in sitlerle ilgili olarak ileri sürdüğü bir 
husus vard». Eski Kanunda... Bir kere, şu eski 1710 
sayılı Kanunla bu Kanunu madde madde mukayese 
etmeye kalkarsak yanılgılara düşeriz. Bu Kanun mü
tekâmil bir kanundur, öteki Kanunun eksikliklerini, 
boşluklarını, tereddüde mahal bulunan müphemiyet-
lerini izale eden mükemmel bir metindir. Orada var 
olduğu için burada da mutlaka var olması gerekmez. 

Şöyle ki, bu madde ve diğer maddeler düzenlenir
ken düşünüldü; yönetmeliklere konulacak hususlar 
var. Beyan buyurdukları hususlar var ve onlar yönet
meliklere girecek. Bir yönetmeliğin içerisine girecek 
her şeyi de bu Kanuna koymayalım diyerek, sitten 
gayri olan, zikrettikleri hususları buraya koymaya (Ba
kanlıkla mutabık kalarak) lüzum görmedik. 

Beşir Hocam, kendilerine has olan çok edebî, he
yecanlı konuşması içinde, «Buradaki varlıklarda faz
lalık» gördü. Bu fazlalıktan memnun olmalıyız; çün
kü kültürümüz, tarihimiz ve cömert tabiat ana bize o 
kadar çok varlık vermiş ki, korunması gerekli bu var
lıkların hiçbirini diğerinden ayıramazsınız. Acaba Sa-
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yın Hocam şurada zikredilenlerden hangisini çıkar
tır buradan? Çıkartabiliyorsa, Anıtlar Yüksek Kuru
luna da danışmakta fayda olur; onları çıkartalım. 

Bunların herbiri, bilinen, değerleri sabit olmuş var
lıklar olduğu için buraya konulmuşlardır. 

Nasıl korunacağı keyfiyetine gelince, onun esasla
rı başka maddede var. Bu Kanun, bekçilerle ilgili 
esasları da buraya koymayı derpiş eden bir Kanun 
olmadığı için, o hususlara burada yer verilmedi; fakat 
korunmanın esasları, kıstasları, anahükümleri Kanu
nun diğer maddelerinde görülecektir. 

Zannederim arkadaşlarımın sorunlarını ve müta
laalarını cevaplandırmış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın Hükümetin bir ilavesi olacak mı efendim?.. 

Buyurunuz Sayın Gökçe. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım müsaa
de buyurursanız bu madde hakkında kısa bir açık
lamada bulunmak istiyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere ülkemizde, özellikle 
şurada sayılmış olan isimler altında binlerce kültürel 
varlık mevcuttur. Bir kültürel varlığın muhafaza edi
lebilmesi için bunun tespit ve tescili şarttır. 

Tespit işlemleri, ülkemizde çeşitli yerlerde bulu
nan müze müdürleri ve bunlar emrine verdiğimiz uz
manlarca tek tek sayılarak, evsafları tespit edilerek 
yapılmaktadır. Bugün Türkiye'mizde binlerce eserin 
tespitinin henüz yarısına gelmiş değiliz. Zaman geçtik
çe bu eserler elden çıkıyor. Bu bakımdan bu madde, 
uygulamada bir kolaylık getirmek üzere bu şekilde 
kaleme alınmıştır. 

Şöyle ki, aşağı yukarı 19 uncu Yüzyıldan evvelki 
eserler artık tarihî olma niteliğini kazanmışlardır. Za
ten üzerinde uğraştığımız ve binlerce dediğimiz eser
ler bunlardır. Bunların hepsinin tek tek tescilinin ya
pılması zamanı belki seneler sonrası olacaktır. Bu ba
kımdan maddede deniliyor ki, «19 uncu Yüzyıla ait 
eserler, önceden tespit ve tescil edilmiştir. Ancak sa
hipleri veya başkaları tarafından başvuru yapıldığı 
takdirde, yeniden ve özel olarak bir değerlendirmeye 
tabi tutularak bunlar eski eser olma niteliğinden çıka
rılır.» Binaenaleyh, Hükümet olarak işlem az bir sa
haya yöneltilmiştir; geri kalan kısmı muhafaza edil
miştir. 

19 uncu Asırdan sonrakiler ise tamamen tersine
dir. Bütün binaları, bütün tesisleri yeni baştan tescile 
imkân yoktur. 19 uncu Yüzyıldan sonra yapılmış olan 
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tesislerden hangileri tarihî eser ise bunlar buluna 
cak, bunların tescilleri yapılacak. Bu maksatla iki 
ayırım yapılmıştır. Yoksa eski eser niteliğini haiz eser
ler 19 uncu Yüzyılın sonuna kadar olanlar değildir. 
İşlem farklıdır; birinde hepsi eski eser olarak kabm 
edilmiştir, çıkarılması gerekenler üzerinde çalışma 
yapılacaktır. 

ikinci safhada hepsini eski eser olarak kabul et
mek mümkün değildir, bunların içinde özellik taşıyan 
eserler tescil edilmek suretiyle işlem daraltılmış ola
caktır. 

Maruzatım budur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Tan soru. 

(Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın 
Öztürk, Sayın Genç. 

Sayın Tan buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, eski eser

lerin veya kültür varlıklarının belirlenmesindeki za
man sının 16 ncı yüzyıldan 19 uncu yüzyıla çıkarıl 
mıştır ve bunu Komisyonumuzun Sayın Sözcüsü ma
kul mantıkî bir değişiklik olarak açıkladılar. 

Şimdi, 5 inci maddenin gerekçesine baktığımızda 
bu gerekçe bulunduğu sürece bu değişikliği açıkla 
mak çok zor ve ayrıca getirilen düzenlemeye de göl
ge düşürür nitelikte. İzin verirseniz okuyorum: «Ta
şınmaz eski eser kavramında kavram değişikliği yapı
larak yeni uyuşmazlıklara sebebiyet verme arzulanma
yan bir sonuçtur.» Doğrudur, gerçekten yeni yasal dü
zenlemede buna çok ihtiyaç vardı; fakat devam ediyor 
diyor ki: «Kanunun 1 inci, 2 nci maddelerinde belir
tilen ilgi...» yani kültür varlığı olma ilgisi: «...16 ncı 
asır dahil öncesine ait taşınmazlarda kesinlikle var ka
bul edilirken, 17-19 uncu asır dahil devreden bu ilgi 
nin bulunmadığı veya çok azalmış olduğu haller dü
şünülmüştür.» 

Yani, Tasarının gerekçesi 17 ile 19 uncu asır ara
sındaki dönemde bu ilginin bulunmadığını veya çok 
azaldığını kabul ediyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, gerek
çelerde şimdiye kadar olduğu gibi, parlamento tari
hinde de değişmeler yapılmamıştır ve yapılmıyor da, 
Komisyonlarda da bu aynen böyledir, bu değişiklik
leri izaha zabıtlar kâfidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRIK — Sayın Başkanım, Anaya

samızın 174 üncü maddesi 1 inci fıkrası 3 üncü ben
dinde sözü edilen kanunla, burada kanunda geçen tek
ke ve zaviyeler kültür varlığı olarak korunurlar sözü
nü ben binaların korunması biçiminde anlıyorum. 
İleride yanlış bir anlamaya mahal vermemek için bu 
anlayışımın doğru olup olmadığının Komisyonca te
yidini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA ADNAN 

OREL — Doğrudur efendim, binalara şamildir, 
BAŞKAN — Bina olarak düşünüyorsunuz. Teşek

kür ederim. 
Sayın Genç sorunuzu lütfen.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben iki soru 

sormak istiyorum: 
Birincisi, bu 5 inci maddenin 2 .nci fıkrasındaki: 

«...korunması gerekli bulunmadığı karar altına alı
nan taşınmazlar, kültür varlığı sayılamazlar.» Yani, 
bu maddenin yazılışında Türkiye'deki bütün taşın
mazların kültür varlığı sayılmaması için Yüksek Ku
rulun veya Bölge Kurulunun kararı gerekiyor. Böyle 
olumsuzdan olumluya gitmek bence hatalı bir şey
dir. 

Acaba Komisyon, bu taşınmazların kültür var
lığı sayılabilmesi için bu kurulun karar vermesi şek
linde düzeltemezler mi? Bu yazılışa göre bütün var
lıklar kültür varlıklarıdır, ancak karar alınmayanlar 
bu kurula gidecek, kültür varlığı sayılmayanlar kül
tür varlığı sayılamazlar şeklinde bir anlam çıkmak
tadır, çok ters bir yazılıştır. 

İkinci sorum şu; Sayın Komisyon Sözcümüz açık
ladılar 19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan eski eser
ler UNBSCO'daki kriterlere göre, beynelmilel kriter
lere göre eski eser sayılacak. Ancak bundan sonra bir 
fıkra getiriyorlar 19 uncu yüzyıldan sonraki eski eser-

Şimdi, bu gerekçe burada dururken 19 uncu yüz
yılı esas kabul etmek, yani 19 uncu yüzyıl öncesini 
hiç bir değerlendirme yapmaksızın prensip olarak kül
tür varlığı saymak şeklindeki değişiklik, bu gerekçe 
var olduğu sürece gerçekten açıklamaya değer nitelik
tedir, bunun Komisyonumuz tarafından açıklanması 
gerekir., 
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lerin veya taşınmazların eski eser sayılabilmesi için: 
«IBu tarihten sonraya ait olup önem ve özellikleri ba
kımından korunmalarında gerek görülen taşınmazlar 
da kültür varlığıdır.» 

Şimdi, hangi önem ve özellikler? Vatandaşın mül
kiyet hakkına bu Kanun çok önemli bir sınırlama ge
tiriyor ve mülkiyet hakkı da çok önemli bir hak ol
duğuna göre, idare burada bir sınırlama getirirken, 
bunu bir kültür varlığı olarak kabul ederken, hiç ol
mazsa vazı kanun bunun hangi kriterlere göre önem 
ve özellikleri, çok müphem ve her yöne çevrilecek bir 
İfade. Mesela, bir vatandaş bina yapmış dört tane 
baca koymuş, senin binanın dört tane bacası vardır, 
ben bunu eski eser sayıyorum derse Anıtlar Kurulu, 
buna göre bir önem ve özellik taşıyor, diğer yapılar
dan daha farklı bir özellik taşıyor. 

Komisyonumuz acaba buradaki önem ve özelliğin, 
bu fıkranın başındaki yine: «...mimarî, tarihî, este
tik, arkeolojik...» değer itibariyle önem ve özellik arz 
eden şeklinde vurgulamak ister mi onu öğrenmek is
tiyorum? 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, arka
daşımızın 27 tane cümle yapmak suretiyle sormuş ol
duğu soruyu cevaplandırmak istiyorum. Bir soru 27 
cümleden ibaret olduğu için arz ediyorum... 

BAŞKAN — Efendim, bırakın soruyu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — İşaret koydum efen
dim. 

Daha önce bu konuda Sayın Müsteşarımız cevap 
verdiler efendim, bunu gayet güzel şekilde açıkladı
lar. O zaman 16 ncı asır, 19 uncu asır ve ondan son 
raki dönemlerle ilgili olarak bir düzenleme yaptığı
mızı açıkladılar, arkadaşımızın sorusunda bunun ce
vapları vardı. 

Ancak, Kanunun maddesi okunurken Danıştaydı 
da çok iyi tecrübesi bulunan arkadaşımızın, «Korun
ması» kelimesinden başlamak suretiyle yanlış bir yo
ruma vardığını arz etmek istiyorum. Fıkrayı aynen 
okuyorum efendim: («Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunca mimarî, tarihî, estetik, 
»«•Jeolojik vesair önemleri bakımından korunması ge
rekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, 
kültür varlığı sayılmazlar.») Bu yukarıdaki birinci 
fıkranın olumsuzudur, yani istisnasıdır: «(Korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları; korunma

sı gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna 
kadarki taşınmaz eski eserler ve bunların oluşturduğu 
yapı gruplarıdır.» Bunun istisnasıdır. 

Ancak, bunun için de eğer bu tarihten sonraya ait 
olup önem ve özellikleri bakımından korunmalarında 
gerek görülen taşınmazlar da kültür varlığıdır, geti
rilmiştir. Bu Türkçeye tam uygundur, 40 yıl hocalık 
yapmış bir arkadaşınız olarak bunu da böyle ifade et
mek isterim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'KAMER GENÇ — 2 nci sorum var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon her sorunuza 

mutlaka cevap verir diye bir ilkemiz yok, daha evvel 
de müteaddit defalar... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, kendisinden 
benim soruma cevap verirken 54 cümle kullandılar. 

BAŞKAN — O da Komisyonun hakkıdır Sayın 
Genç, siz de onu saymışsınız, orası sizin 27 cümle
nizi saymış, siz 54'ü saymışsınız anlaşıyorsunuz. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in bu maddeyle ilgili bir 
önergesi var okutuyorum., 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5 inci maddenin 1 inci fıkra

sındaki «... ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadarki» iba
resinin madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu konuda bir açıklama
nız olacak mı? 

KAMER GENÇ — Efendim, ben madde üzerin
de konuştum, gerek görmüyorum. 

(BAŞKAN — Konuştunuz, bendeniz de bakıyorum 
konuşmanız var mı diye. 

Aleyhinde Sayın Bayer. Lehinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Sayın Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ/1 BAYER — Efendim, şimdiye 

kadar Sayın Kamer Genc'in müdafaa ettiğini kökün
den yıkan bir teklif benim kanaatime göre. Şöyle ki, 
19 uncu asra kadar olan taşınmaz kültür varlıkları 
ister savunması gerekli, ister savunması gerekli olma
sın devlet malı niteliğindedir, prensip kanun bunu ge
tiriyor. 

Ancak bunların içinde korunması gerekli olmayan
ları müsaade ediyor. Böyle bir önerge ile 19 uncu asır 
çıktığı takdirde neyi nasıl koruyacağımız ortadan kal
kacaktır, hukukî müeyyidesi ortadan kalkacaktır. Bu 
bakımdan teklifin aleyhinde bulunuyorum. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, önergenin lehinde, aleyhinde 

efendim, bu konuda epeyce konuşma oldu? 
MÎLLÎ EĞtTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
Kanunun can damarıdır, bu önergeye katılmak asla 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz efen

dim?.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMS1L-
CİSt KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz efendim, 
Komisyonla aynı kanıdayız. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, evet. 
Sayın üyeler; 
Sayın Genc'in önergesine Komisyon ve Hükümet 

katılmadığını beyan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

Evet Sayın tnal, redaksiyonla ilgili, lütfen efen
dim. 

SALİH İNAL — Efendim, 5 inci maddenin 2 nci 
fıkrasına «Taşınmaz Kullar ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulu veya bölge kurulu»nca ifadesinin ilave 
edilmesinde yarar mütalaa ediyorum. Eğer Komisyon 
tekabbül ederse isabetli olur kanısındayım. Zira bu 
düşünce ve görüşe paralel olarak madde 7'de «Kültür 
ve Turizm Bakanlığının Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu veya bölge kurullarının» 
ifadesi de vardır. 

Paralellik sağlayacaktır. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Buyurun Sayın Komisyon, «Bir ilave» diyor. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Bu katiyen mümkün değil; çünkü esas sorumla 
bunlardır. Onlara yetki vereceklerdir. Esasen oradan 
gelenleri de kabul etmek zorunda. Yani makam bura
sıdır. İkinci bir makamın bu Kanunda yer verilmesi 
mümkün değildir. Yetki alır sonra. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, bu arada biraz evvel şu «Kor-

gan»ın doğru yazılışının «Korugan» olduğu söylen
miştir; doğru mudur efendim?.. Yani «Korgan» de
ğil de «Korugan» mıdır?.. 

j MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Korgan» başka «Ko
rugan» başkadır efendim. Korugan, muhafaza edil
mek için girilen bir yerdir; korgan, doğrudan doğru
ya zamanında yapılmış tarihi bir değeri olan... 

BAŞKAN — Yani «u» harfi yok, «Korgan» ola-
I cak. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Diğer o inceltme işaretlerini de ye-
I rine koymak suretiyle ve biraz evvel de Komisyonun 

getirmiş olduğu değiştirmeleri, yani «resimli, resimli 
mağaralar, eski sınırları belirten delikli taşlar, musal
lalar, su kemerleri» biçimindeki değişikleri de ilave et
mek suretiyle bu maddeyi, yani 5 inci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I Sayın üyeler; 
4 üncü maddeyle ilgili olarak önerge üzerinde Ko

misyonun yazısı gelmiştir, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

Önergede değiştitilmesi istenen «aynı gün içinde» 
ifadesi yerine «en geç üç gün içinde» şeklinde değişti
rilmesini uygun görmekteyiz; ancak bu durumda fık
ranın «Bu süreyle» başlayan cümlesinin çıkarılması 
gerekmektedir. 

Arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

I Millî Eğitim Komisyonu 
I Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Komisyon Sayın Tan ve Sayın Öztürk'ün önerge

sine katılmış ve «Aynı gün»ü «en geç üç gün» olarak 
I düzeltmiştir. Yalnız burada tabiî «aynı gün» «en geç 
I üç gün» olunca alttaki «üç gün»e artık gerek kalmadı

ğını da beyanla o cümlenin de çıkarılmasını istemek
tedir. I 

I Sayın Tan önergenize katılmışlar değil mi efen
dim?.. 

TURGUT TAN — Evet katılmışlar. 
BAŞKAN — Teşekkü ederim. Sayın Öztürk, ka-

I tılmışlar. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Evet, Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

I 4 üncü maddede «aynı gün»ü çıkarıyoruz, bunu 
«en geç üç gün içinde» şeklinde düzeltiyoruz ve ayrı
ca birinci fıkranın son cümlesi olan «Bu süre zorunlu 

I sebeplerin varlığı halinde üç güne kadar uzayabilir» 
1 cümlesini de çıkartıyoruz. 

40 — 
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Bu biçimiyle 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 4 üncü mad
de kabul edilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Devlet malı niteliği 
MADDE 6. — Devlete, kamu kurum ve kuru

luşlarına ait arazi ve emlak ile, özel hukuk hüküm
lerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulu
nan beşinci maddede belirtilen ayırıma uygun olarak 
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkla 
rı, 

Devlet malı niteliğindedir. 
Bunlardan özel mülkiyette olup da Devlet tara

fından henüz kamulaştırılamayan veya kamuşlatırma 
konusu olmayan kültür ve tabiat varlıkları için, Dev
let imkânları ölçüsünde yardım ve desteği yapar ve 
korunması için gerekli tedbirleri alır. 

Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tutu
lan mazbut ve mülhak vakıf malları bu hüküm dışın
dadır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

HAMZA EROĞDU — Ben rica ediyorum Sayın 
Başkan. 

BA$KAN — Sayın Eroğlu, Sayın Uyguner. Başka 
üye?.. 

CAHİT TUTUM — Soru. 
BAŞKAN — Soru sonra efendim. İki arkadaşı

mız söz istemiş, kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve saygıde

ğer arkadaşlar; 
6 ncı madde ile ilgili açıklama yapmak için huzur

larınızda bulunuyorum. Önce «Devlet malı» tabirine 
Tasarıdan farklı olarak Komisyonca yer verildi. «Dev
let malı» deyimi kullanılmasının sebebi, kamu malın
dan çok daha geniş olması nedeniyle ve mevzuatımız
da da buna yer verilmesinden ötürü «Devlet malı» de
nildi. «Devlet malı niteliği» ise, şundan ileri gelmek
tedir: Madde metni incelendiği zaman «Devlete, ka
mu kurum ve kuruluşlarına ait arazi ve emlak ile özel 
hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mül
kiyetinde bulunan ve 5 inci maddede yapılan ayrıma 
uygun olarak korunması gereken taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları» denilmektedir. Bu vasıflara haiz 
olanlar Devlet malı niteliğini taşırlar. 

Şimdi, bu açıklamayı yaptıktan sonra, Tasarıdaki 
hükmü dile getirmek istiyorum. Tasarıdaki hüküm 
«Kamu malı niteliği» diyor, başlık o. «Devlete ait ara

zi ve emlak ile özel ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bu
lunan emlak ve arazide varlığı bilinen bütün doğa' 
değerler ve 16 ncı yüzyıl sonuna kadar yapılmış ta
şınmaz kültür varlıkları Devletin malıdır.» 

Halbuki burada sözkonusu olan korunması gereken 
kültür ve tabiat varlıklarıdır. Korunması gereken kül
tür ve tabiat varlıklarının bir kısmı Devletin mülki
yetindedir; o Devlet malıdır. Bir kısmı henüz Devlet 
malı hüviyetini kazanmamıştır; ancak Devlet malı ni
teliğindedir. Nitekim, «Devlet malı niteliği» tabirine 
bir idare hukuku hocası olan Sayın Şeref Gözübü-
yük'ün kitabında da rastlanmaktadır. O da, Devlet 
malı niteliği taşıyan bazı malları, «Karasuları, göller, 
akarsular gibi kamu malları niteliği» diye ifade et
mektedir. 

Şimdi, niteliği Devlet malı olan bu mallar henüz 
kamulaştırılmamıştır. Tespit edilmiş, tescil edilmiştir; 
ancak daha sonra Devletin imkânları ölçüsünde kamu-
laştırılacaktır. Bununla ilgili olan hüküm de ikinci 
fıkrada yer almış bulunmaktadır. 

Son fıkrada (Bilhassa dikkatlerinize arz etmek is
tiyorum), «özel nitelikleri dolayısıyla ayrı bir statü
ye tabi tutulan mazbut ve mülhak vakıf malları bu 
hükmün dışındadır» denilmiştir. Yani «Devlet malı 
sayılmazlar» şeklinde bir hüküm getirilmek istenmiş
tir. Bunun özel sebepleri vardır. Vakıf mallarının 
Devlet malları statüsünün dışında mütalaa edilmiş ol
masından ileri gelmektedir. Bunu, milletlerarası ilişki
ler bakımından da Yunanistan'da bulunan Türk vakit 
mallarının devlet mallarından farklı olduğu konusu 
Komisyonda uzun uzadıya görüşüldü ve Yunanistan' 
da Türklere ait vakıflara ait malların istimlâke gidil
mesinin yanlış ve hatalı olduğu da bu vesileyle Ko
misyonda da açıklandı ve bu düşüncenin ışığı altında 
da bir hukukî hüküm buraya eklendi. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 

da bu «"Devlet malı niteliğinde» tabirine bazı takılma
lar oldu, bazı tereddütler izhar edildi. 

Bir malın, devlet malı olup olmadığı şüphesiz ön
ce devletin mülkiyetine geçmesiyle mümkündür. Yani 
bir mal devlete aitse, onun mülkiyetindedir. Şayet bir 
taşınmaz mal devletin mülkiyetinde ise, tapuda dev
let adına tescil edilmiş olması lazımdır, ki, devletin 
malı addedilsin. 
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Şimdi burada «Devlet malı» denilmiyor «Devlet 
malı niteliğinde» deniliyor. Biraz evvel Sayın Eroğlu 
hocamız büyük bir vukufiyetle burada açıkladılar; 
henüz devlet malı niteliğini kazanmamış; ama duru
mu itibariyle her an devlet malı olabilecek bir durum 
arz eden taşınmaz mallar vardır; örneğin bazı tarihî 
eserler. Yine biraz daha somut örnek verirsek; bir ya
lı düşünelim; bir yalı 19 uncu Asırdan kalmıştır, lö 
ncı Asırdan kalmıştır, tarihî niteliği vardır; ancak dev
letin kaynakları müsait olmadığı için henüz istimlak 
edilmemiştir, fakat korunması, varlığını devam 
ettirmesi kamu hukuku bakımından, yeni ge
tirdiğimiz bu düzenlemeye göre şart kılını
yor. Yani bu diğer kamu malları gibi sınır
sız tasarruf hakkı vermiyor bu yalının sahibine. Yani 
yalı sahibi bu yalıyı yıktırıp yerine yeni bir bina yap-
tıramıyor. Durum böyle olunca, bir defa yalının mali
ki bakımından bir sınırlama getirilmiş oluyor. Niçin?.. 
iKamu hukuku böyle icap ettirdiği için; ama kamu hu
kukuna göre nedir bunun durumu?. Devlet malı ni
teliğindedir; fakat henüz devletin mülkiyetine geçme
miştir. Devletin ne zaman ki maddî imkânları müsait 
hale gelir, Devlet orayı istimlak eder ve kendi mülki
yetine geçirir. Bu bakımdan Tasanda «Devlet malı ni
teliğinde» tabiri benimsenmiştir. Bu bir sakınca değil
dir. Tarihî eserlerin korunması için alınmış bir ted
bir niteliğindedir. Maddenin böylece kabulünde büyük 
yararlar vardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Hazer, soru mu efendim?. 
MEHMET HAZER — Hayır, müsaade ederseniz 

bu konuda benim de maruzatım olacak. 
ıBAŞKAN — Soru biçiminde lütfen; çünkü daha 

evvel tespitte bulundum Sayın Hazer; madde üzerin
de iki arkadaşımız söz istedi. Soru biçiminde efen
dim. 

MEHMET HAZER — Efendim, devlet malını 
bizim hukukumuz ayrıca manalandırmış, tarifini yap
mıştır ve bunun hakkında birtakım içtihat kararlan 
verilmiştir. Biz burada devlet malını bu tarzda tarif 
edersek ihtilaflara yol açılmış olur. Burada maksat 
devlet malı değil, korunma tedbiridir. Devlete mal 
etmek, tasarruf maksadı yok burada. Burada korun
ma tedbiri maksadı vardır. Madde böyle anlaşılmalı, 
böyle yazılmalıdır. Yoksa «Devlet malı olarak ni
telendirilir» demek hiçbir şey ifade etmez. «Bu mal
lar devlet malı gibi korunur» ayrı şeydir, «Devlet ma
lı sayılır» demek ayrı şeydir, «Devlet malıdır» demek 

yine ayrı şeydir. Bunlar bizim hukukumuzda belli esas
lara bağlanmış müessesedir, bir terimdir. Bu bakımdan 
ihtilaflar doğuracaktır bu haliyle madde geçerse Ko
misyon sadece bunu korunma tedbiri olarak kabul 
ettiğini ifade ederse belki ihtilaflar bir ölçüde azalır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara ve soruya 

bir cevabınız olacak mı efendim?. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞjKlANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, arka
daşlarımız zaten bü maddenin lehinde konuştular. 
Sayın Uyguner bunun cevabını vermiş bulunuyor. 
Yalnız soru sahibi Sayın Hazer arkadaşımızın görü
şüne katılmak imkânı yok, yani katılamıyoruz. «Dev
let malı niteliği». Nitelik burada kalite manasında, ya
ni kantite, miktarî değil de, kalite manasında, vasıf 
manasında kullanılmıştır ve tarif de böyledir efendim; 
«Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi ve 
ve emlak ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve 
tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan...» işte, 5 inci 
maddede belirtilen falan diye, yani bunun aynı sevi
yede, aynı şartlara tabi tutulması gerektiği bildiril
miştir, «O manada korunacaktır» denmiştir. Bu ba
kımdan, yeni bir tarif değildir ve bunun başka bir şe
kilde de tefsirine imkân göremiyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir sorum ola

cak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum ve Sayın Tan soru so

racaklar. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, Komisyonun açık

lamasında «Kamu malı değildir; fakat kamu malı 
niteliğindedir» dediler. Şimdi Anayasanın 168 inci 
maddesinde tabiî servetler için «Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır» deyimi vardır, 169 uncu mad
dede ormanlar için «Devletin gözetimi altındadır» de
yimi vardır. Şimdi acaba Komisyonumuz bu üçü dı
şında, yani «Kamu malı, Devletin hüküm ve tasar
rufu, Devletin gözetimi» dışında bir yeni unsur mu 
getirmektedir, yoksa bunlardan birine benzer bir du
rum mu tasarlamaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, be
nim cümlemi arkadaşım yanlış açıkladıkları için, ben 
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«Kamu malının tarifi değildir» şeklinde söyledim. 
Bu, kamu malının tarifi değildir. O bakımdan anla
şılması veya yanlış uygulanması mümkün değildir. 
Biz bunu nitelik manasında kullanmışız; bu da ka
lite manasındadır; ancak onlara tabi işlemler yapı
lacaktır korunurken şeklinde arz ettik efendim. 

Görüşümüz budur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, sorunuzu lütfen. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkanım, birinci so

rum; bu deyimin yeni bir hukukî deyim olup olma
dığıdır. Yani Devlet malı olma ile Devlet malı sa
yılma iki kavram mıdır, bu getirilen ikinci kavram 
yeni hukukî yeni bir kavram mıdır?.. Bunu öğren
mek istiyorum. 

İkincisi efendim, genellikle ülkemizde özel hukuk 
rejimine tabi olan, özel hukuk hükümlerine tabi olan 
bazı tüzelkişiliğe haiz kamu kurumlarının malları 
Devlet malı gibi korunurlar, ceza kanunu açısından 
korunurlar; acaba bunu mu kastediyorlar?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
konuyu daha önce de arz etmiştim; esasen sonunda
ki cezaî hükümler de incelendiği zaman bu açıkça 
görülecektir. Arkadaşlarım da bunu zaten bilerek 
vurguluyorlar. Sözcü arkadaşımız daha geniş olarak 
bilgi vereceklerdir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Orel, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Efendim, Sayın Tutum'a cevap ve
riyorum; ayrı bir kavram getirilmiş değildir. Burada
ki Devlet malı olabilmesi için (Arkadaşlarım çok iyi 
izah ettiler) bu kültür varlıkları, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı ya Devletin mülkünde olur, 
mülkiyetinde olur ya da işte orada tarif edilen diğer 
mülkiyetlerde olur. Devlet malı olabilmesi için Dev
letin, parasını verip onu istimlak etmesi lazım. Eğer 
peşinen onlara Devlet malı derseniz, Anayasaya ay
kırı bir durum çıkar ortaya. 

Şimdi, Devlet malı olması gerekli olan. Devlet 
onları iktisap edip de Devletin korumasına alması 
için onları satın alması lazım. Satın almak için gücü, 
malî gücü yetmediğine göre, onları işaretliyor imkân 

buldukça satın alıyor. O zaman Devlet malı oluyor; 
ama satın almadığı, ilerde satın alacağı, korumasına 
alacağı bu varlığa da şimdiden başka bir vasıf vere
mediğine göre, Devlet malı niteliği vasfını vermiş 
oluyor. İki arkadaş bunu çok iyi izah etti. Yeni bir 
kavram getirilmiyor; satın alındığı zaman Devlet ma
lı olacak satın alınıncaya kadar o nitelikte olacaktır. 
Çünkü, ileride Devletin malı olması gereken ve Dev
letçe korunması gereken bir kültür varlığıdır. Bir 
kavram değişikliği, karışıklığı yok zannediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler; 6 ncı maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı 
MADDE 7. — Kültür ve Turizm Bakanlığının, 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Ku
rulu veya Bölge Kurullarının kararma dayalı izni ol
madan, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında her 
çeşit inşaî ve fizikî müdahalede bulunmak, bunları 
yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiş
tirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kıs
men veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler in
şaî ve fizikî müdahale sayılır. 

Bu durum, taşınmazların kamulaştırılması yolun
da sahibine herhangi bir hak kazandırmaz. 

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların 
korunma sahalarının kullanılması, kullanma şeklinin 
değiştirilmesi, inşaî ve fizikî müdahale işlerine ait 
Bakanlığa verilecek her ürlü iznin şekil ve şartları, 
bu Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Ba
kanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığınca birlikte ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

(BAŞKAN — Efendim, bu maddeüe «Bakanlığa» 
değil de «Bakanlıkça» şeklinde düzelterek görüşme
lere başlıyoruz... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir de «Yasak
tır» dan evvel bir virgül konursa efendim, «Değiştir
mek, yasaktır» şeklinde efendim. 

(Bir de Sayın Başkanım, «Bu durum taşınmazların 
kamulaştırılması yolunda...» virgül «.. sahibine her
hangi bir hak kazandırmaz.» şeklinde olması lazım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 7 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
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Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 7 nci maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Yetki ve yöntem 
•MADDE 8. — Her kimin mülkiyetinde, zilyet

lik veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerek
li tedbirleri almak, aldırtmak ve bunların her türlü 
denetimini yapmak Bakanlığa aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kont
rolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korun
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanmasında, ge
rektiğinde Bakanlığın teknik yardımı ve işbirliği sağ
lanır, 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve denetiminde 
bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve 
değerlendirilmesi, Millî Savunma Bakanlığınca yeri
ne getirilir. Bu korunmanın sağlanması, Millî Sa
vunma Bakanlığı ile Bakanlık arasında düzenlene
cek protokol esaslarına göre yürütülür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya de
netiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait 
kültür ve ta'biat varlıklarının korunması ve değerlen
dirilmesi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulu veya Bölge Kurullarının kararı alındıktan 
sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ve 
değerlendirilmesi bu Kanun hükümlerine uygun ola
rak kendileri tarafından yapılır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bu kuruluş
ların bütçelerine her yıl bu maksatla konacak öde
neklerle yapılır. 

Özel hukuka tabi gerçek ve 'tüzelkişilerin mülki
yetinde 'bulunan kültür ve ta'biat varlıklarının korun
ması için Bakanlıkça yapılacak aynî, nakdî ve teknik 
yardımlar, hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bütçesine her yıl yeteri kadar 
ödenek konur. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıy
la vakıf kurulabilir. 

i BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir ilaveniz mj 
var efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
maddenin birinci satırında «Zilyet» «t» ile yazılı 

I «d» ile olacak efendim, yani «Zilyedlik» şeklinde. 
I Aynı fıkranın sonunda «Bakanlığa aitıir» den önce 

bir virgül koyacağız. Yani, «Yapmak, bakanlığa ait
tir.» ikinci fıkranın da sonunda «Bakanlık» kelime
sinden önce, en son satırında «Gerektiğinde...» vir
gül... «Bakanlığın teknik yardımı ve işbirliği sağla
nır». Altında «Millî Savunma Bakanlığının idare ve 
denetiminde veya sınır boyu ve yasak bölgede...» at-

I lanmış efendim bu satır. «.. veya sınır boyu ve yasak 
bölgede bulunan kültür ve tabiat varlıklarının ko
runması, değerlendirilmesi» «.. veya sınır boyu ve ya-

I sak bölgede» diye ilave ediyoruz. 

I Diğer sayfada efendim, «Diğer kamu kurumla-
I rıyla..» başlayan fıkranın üçüncü satırında «Değer

lendirilmesi» kelimesinden sonra bir Virgül koyuyo
ruz. Alttan ikinci fıkranın «Bu hizmetlerin yerine 

I getirilmesi için» den sonra bir virgül koyuyoruz. 
I Son fıkrada da en Son satırda «Vakıf» kelimesin -
I den önce bir virgül koyuyoruz. «Değerlendirilmesi 

amacıyla, vakıf kurulabilir.» şeklinde düzeltiyoruz. 
«BAŞKAN — Sayın üyeler, bu değişikliklerle 

I 8 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Bayer.. Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Ka-

I yit işlemi bitmiştir. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkanım, 

müzakere ettiğimiz Kanun halen yürürlükte bulunan 
| Eski Eserler Kanunu ile Yüksek Anıtlar Kurulu Ka-
I nununu yürürlükten kaldırıyor. Bu bakımdan, bu 
I madde bu prensip ve ilkeyi ortaya koyan bir mad

dedir, Yani, artık Yüksek Anıtlar Kurulunun hiz
metinin nasıl yapılacağı prensibi gereği, yani tespit 
ve tescil işinin esasını belirleyen ve bunun Bakanlığa 
bir görev veren bir maddedir. Bu bakımdan, bir ilke 

I ve prensip maddesidir ve yerinde bir maddedir kanı-
I sındayım, 
I İkinci husus; eski eserlerin ve korunması gerekli 
I olan eserlerin, özel mülkiyette olan eserlerin korun-
I ması için yapılacak işlemleri de bakanlığa görev ve-
I riyor. Bugüne kadar bir eserin korunmasına Yüksek 

Anıtlar Kurulu karar verip tescili de yaptıktan sonra 
nasıl ve ne şekilde korunacak ve ne gibi yardımlar, 

I ödenekler sağlanacağı belli değildi. Bu, Hükümete 
| bir görev getiren bir maddedir. 
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Üçüncü önemli hususta, burada bir konu vardır; 
en sonunda da soracağım. «Vakıf kurulabilir,» de
niyor. Bugün zaten Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
Türk ve Yabancı Devlet Kültür Değerlerini Koru
ma Vakfı diye bir TAÇ vakfı vardır; Komisyondan 
ve Hükümetten soruyorum. Bu TAÇ vakfının dışın
da yeni bir vakıf mı kurulacak yoksa bugün Ba
kanlığın şemsiyesinde çalışan TAÇ vakfı mı bu iş
leri devam ettirecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Müsteşar, buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım, mü
saade buyurursanız iki konuyu açıklamak istiyorum 
bu konu ile ilgili. 

Sık sık konu edilen «Özel mülkiyete yardım» ko
nusu. Bu mevzu eski kanunumuzda mevcuttu; > yalnız 
biraz önce bir sayın üyemizin verdiği rakamlar, (50, 
60 milyon civarındaki rakamlar) 1981 yılma kadar 
süregeldi. Tabiî çok az olan bu rakamlar karşısında 
herhangi bir şey yapmak mümkün olamadı; ancak 
1982 yılından sonra bu rakamlar çok büyütüldü. Bu
gün elimizde müessese olabilecek baz miktarda öde
neğimiz mevcuttur; ancak, şüphesiz ülkemizde (De
min de arz ettiğim gibi) bu yapılardan binlerce var. 
Bu bakımdan, bunların önceliğini tespit etmek önem 
kazanıyor. Bu maksatla bu Kanunda da bahsedilen 
bir yönetmelik hazırlanmış bulunmaktadır. Kanunun 
kabulünden sonra bu yönetmelik gereği yardım fonk
siyonu başlayacaktır. 

İkinci soru; «TAÇ vakfı meselesi» Bugüne kadar 
tarafımızdan da incelendi. Ancak gördük ki, TAÇ 
vakfının bugün kanunen yapmakta olduğu hususlar, 
bizim arzu ettiğimiz şu vakfın yapması gereken hu
susları kapsamamaktadır. Onun değiştirilmesi sanıyo
rum bazı hukukî sorunlar getiriyor; bu çalışma de
vam ediyor. Şüphesiz, arzu ederiz elimizde hazır bir 
vakıf varken bunu bu yöne çevirmek. Mümkün olur
sa yapılabilir, yoksa yeni bir vakıf kurma yolunu bu
lacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın Komisyon, yalnız bu arada cümle düzen

lenmesi bakımından «Yapılır, yapılır» diye bitiyor 
bütün cümleler, örneğin; burada, «Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca bulunan taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması bu kuruluşların bütçelerine 
her yıl bu maksatla konacak ödeneklerle sağlanır» 

biçiminde, hiç değilse bu yeknesaklığı bozacak bir 
şey yapılamaz mı?.. «Varlıklarının korunması bütçe
ye konacak ödenekle sağlanır.» Yani, «yapılır, yapı
lır, yapılır» deyince, müsaade ederseniz kanun yap
ma tekniğine de biraz uygunluk sağlayalım ve orada 
«yapılır» kelimesini «sağlanır» yapalım mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Mümkün efendim. O 
zaman şöyle oluyor; «Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mül
hak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korun
ması ve değerlendirilmesi Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarının 
kararı alındıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yürütülür.» 

BAŞKAN — Oradaki «yapılır» kelimesini «yü
rütülür» yapıyorsunuz. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

Sonra ikincisinde, «tarafından yapılır» olabilir. 
BAŞKAN — Buradaki «yapılır» kalıyor. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Öbürü «sağlanır» olu
yor. Diğerleri de, «belirtilir», «konur» ve «kurulabi
lir» olarak kalıyor. 

BAŞKAN — Yani, «Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yürütülür.» ve bir de «ödeneklerle sağlanır» şek
linde değiştiriliyor. 

Sayın üyeler; daha evvel yapmış olduğunuz diğer 
düzenlemelerle birlikte 8 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Hak ve sorumluluk 
MADDE 9. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlık

larının malik ve zilyetleri, bu varlıkların bakım ve 
onarımlarını Bakanlığın bu Kanun uyarınca bakım 
ve onarım hususunda vereceği emir ve talimatlara 
uygun olarak yerine getirdikleri sürece, bu Kanunun 
bu konuda malik ve zilyetlere tanıdığı hak ve mua
fiyetlerden yararlanırlar. 

Malik ve zilyetler bu varlıkların üzerindeki mül
kiyet ve zilyetlik haklarının tabiî icabı olan ve bu 
Kanunun hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yet
kilerini kullanabilirler. 

Bu Kanunun belirlediği bakım ve onarım sorum
luluklarını yerine getirmekte aczi olanların mülkleri, 
usulüne göre kamulaştırılır. Mazbut veya mülhak va
kıf varlıkları bu hükme tabi değildir. 
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Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının malik ve 
zilyetlerine koruma, bakım ve onarımla ilgili Bakan
lıkça yapılacak yardımın şekil ve şartları, yapılacak 
yardımın faizli veya faizsiz uzun veya kısa vadeli 
borç şeklinde yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yapılacak yardım için her yıl genel bütçeden ay
rılacak ödenek miktarı, sözkonusu yönetmeliğe göre 
sarfedilmek üzere bir fonda toplanır. 

Bakanlığın uygun görmesi ile, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, özel idareler, belediyeler ve diğer kamu ku
rum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen malik ve 
zilyetlere lüzum görülen hallerde taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına 
teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda bulunabi
lirler. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — 9 uncu maddenin bi
rinci fıkrasının sondan bir evvelki satırında «zilyet» 
kelimesi yine «t» ile yazılmış, bu «t» harfini «d» 
yapıyoruz ve «zilyed» şeklinde oluyor. 

İkinci fıkranın birinci satırındaki aynı kelime, 
onun altındaki yine aynı kelime «zilyed» şeklinde 
oluyor. Yine birinci satırdaki «malik» kelimesindeki 
«a» harfinin üzerine aksan koyuyoruz. 

Üçüncü fıkranın üçüncü satırındaki «mülhak» ke
limesindeki «a» harfinin üzerine yine aksan koyuyo
ruz. 

Dördüncü fıkranın dördüncü satırındaki «faizsiz» 
kelimesinden sonra bir virgül koyuyoruz. 

Beşinci fıkranın birinci satırındaki «yapılacak yar
dım için» den sonra bir virgül koyuyoruz. Üçüncü 
satırdaki «sarfedilmek üzere» den sonra bir virgül 
koyuyoruz. 

Altıncı fıkranın üçüncü satırındaki «malik» ke
limesindeki «a» harfinin üzerine yine aksan koyu
yoruz. Onun altndaki satırda «zilyet» kelimesi yine 
«zilyed» oluyor. Aynı satırda, «lüzum görülen hal
lerde» den sonra bir virgül koyuyoruz. Onun altındaki 
satırda, «bakım ve onarımlarına» dan sonra bir vir
gül koyuyor ve bu şekilde bir düzenleme yapıyoruz. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Bayer söz istediler. Söz iste
yen başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Bayer; buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, bu mad
de Bütçe - Plan Komisyonunda görüşülürken, (Son
dan ikinci fıkrada bir fon meselesi vardır.) fonun 
bir yönetmelikle belirtilmesi ve bunun için de Kül
tür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müş
terek bir yönetmelik hazırlaması konusu ortaya kon
muştu. Bu, bu tip kanunların ilgili maddelerinin yü
rürlükte olması ve yürürlükteki imkânları bakımın
dan faydalıdır. Eğer Komisyon ve Hükümet uygun 
görürlerse, (Ben yazılı teklif yapmıyorum) bir yönet
melik fıkrası çok yerinde olacak. Yoksa, bu madde 
işlemez efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Büt
çe - Plan Komisyonunun böyle bir görüşü gelmediği 
gibi, bizim Komisyonda bulunduğu zaman arkada
şımızın da böyle bir teklifi olmamıştır. Esasen, ya
zılı önerge de yoktur. Bunun böyle kalmasında fayda 
vardır. Her zaman için yönetmelik çıkarılması müm
kündür, yönetmelik bölümünde vardır; kanun uygu
lamasıyla ilgili yönetmelikler ve genelgeleri yapmak 
her zaman mümkündür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili olarak Sayın Öz-

türk'ün bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı tasarının 9 un
cu maddesi dördüncü fıkrasının son satırındaki 
«borç» kelimesinden sonra «veya hibe» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın Öztürk; buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu geç saatte ne kadar lakonik ifade etmek la

zımsa öylesini yapacağım, bağışlamanızı rica ede
rim. 

Öyle olaylar vardır ki, borç vermeniz dahi tarihî 
eseri onarmaya yetmez. Ülke kurtuluşunda büyük 
hizmetler vermiş babasından veya eşinden kalma bir 
köşkte oturan yaşlı bir kadını düşününüz; borç vere
cek hali yoktur, sadece emekli maaşıyla geçinmekte
dir. Devletin de o anda o malı istimlak etmek im
kânı yoktur. Nasıl olsa yönetmelikle tanzim edileceği 
için, bu ahvalde Devletin yaptığı bu fedakârlıklar 

46 — 



Damşma Meclitsi B : 105 23 . 5 . 1983 O : 2 

arasında bir de «hibe etme» keyfiyeti konursa, esa
sen mesele ciddî biçimde oluşturulacak ve yönetme
likle tanzim olunacaktır. «Hibe» nin de bu maddede 
yer almasında büyük isabet olduğunu düşündüm ve 
bu amaçla önerge verdim. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Öztürk'ün önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; gayet 
kısa olarak arz etmek istiyoruz. Böyle bir şeyin al
tından kalkmak mümkün olmaz, bu kadar paranın 
verilmesi mümkün olamaz. Yani, böyle hibe şekli 
mümkün olamaz efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk, öner 
ge işlemden kaldırılmıştır. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; redaksiyon
la ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erginay; redaksiyonla ilgili 
olarak buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; birinci fık
radaki, «emir ve talimatlara» ibaresi «emir ve tali
mata» şeklinde olsa zannediyorum daha iyi olur. 

BAŞKAN — Yani, «talimatlara» kelimesi çoğul 
değil, tekil olacak diyorsunuz. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Doğrudur efendim. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Fon maddesi için 
önerge geliyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge verilmesi artık 
mümkün değil, önergeler okutulduktan sonra, Içtü-
ğümüze göre yeniden bir önerge işleme konamaz. Sa
yın Bayer; zaten bu nedenle önergeleri okutuyoruz. 
Yani, önergeler daha önceden verilir ve okutulurken 
de birlikte okutulur. Bu nedenle yeniden bir önerge 
yi işleme koymam mümkün değil efendim. 

Sayın üyeler; 9 uncu maddeyi biraz evvel yapılan 
redaksiyon değişikliğiyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Tespit ve tescil 
MADDE 10. — Korunması gerekli taşınmaz kül

tür ve tabiat varlıklarının tespiti, Bakanlıkça yapılır. 
Bakanlık bu tespiti kendi uzmanları ile yaptığı gibi, 
varlıkların niteliklerine göre diğer ilgili kurum ve ku
ruluşların uzmanlarının yardımlarından faydalanarak 
da yapabilir. Bu tespit, Yüksek Kurul Kararı ile 
tescil olunur. 

Tescil kararı, adresleri bilinen malik ve zilyetlere 
tebliğ edilir, gerektiğinde ilan yoluyla da duyurulur. 
Malikleri ve zilyetleri bilinmeyen veya mahiyetleri 
icabı mülkiyete konu olmayan taşınmazların tescil 
kararı, sadece ilan yoluyla, duyurulur. 

Tesciller mahallin mülkî idare amirliğince mutad 
vasıtalarla en geç üç gün içinde ilan edilir; ilana dair 
tutanak en yakın Bakanlık temsilcisine teslim edilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

Sayın Hazer, Sayın Tutum, Sayın Tan, Sayın Er-
oğlu. 

Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, konuşmam 

soru tarzında ve kısa olacak. 
10 uncu maddede tespit ve tescil için bir hüküm 

var; fakat müddet yok. Bu müddet hakkında Ko
misyon ne düşünür?.. 

2805 sayılı Kanunda korunma alanlarının tespiti 
için azamî bir senelik müddet konmuş. O bir senelik 
müddet, burada da uygulanacak mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, geçici 
1 inci madde var efendim; bir yıl değildir bu, en geç 
üç ay içerisinde Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek 
Kuruluna iletilir. Kurul, en geç altı ay içinde ko
nuyu inceleyip karara bağlayabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bu madde, 

bence özensiz olarak kaleme alınmış izlenimi veriyor 
bana. 10 uncu maddede benim dikkatimi çeken, bi
rinci fıkrada, «Korunması gerekli taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarının tespiti Bakanlıkça yapılır.» deniyor 
ve ondan sonra bir ihtiyarî hüküm getiriyor. «Bakan-
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lık bu tespiti kendi uzmanları ile yaptığı gibi, varlık
ların niteliklerine göre diğer ilgili kurum ve kuruluş
ların uzmanlarının yardımlarından faydalanarak da 
yapabilir.» deniyor. Sanki bunu demezse, Bakanlık, 
böyle bir yardımı alamazmış gibi bir varsayımdan 
hareket edilmiş. «Bakanlık bu tespiti kendi uzman
larıyla yapabileceği gibi, gerekli görürse, diğer ilgili 
kurum ve kuruluşlarla...» demek istiyor. Bu, olduk
ça keyfî bir takdire yol açabilecek bir ifade tarzıdır. 

Eğer tespit ve tescil, teknik nitelikte uzman ge
rektiriyorsa, bu uzman kullanılır ve bu bir kanunî zo-
runluk haline getirilirse hep bu şekilde devam eder. 

Sanıyorum ki, burada Bakanlığın kendi uzmanla
rıyla yapabileceği tespitlerle, başka ilgili kurum ve 
kuruluşların uzmanlarından yararlanarak yapabilece
ği tespitler arasında bir fark gözetmek istiyor anla-v 

dığım kadarıyla; ama yazılış biçimi, böyle bir net
lik taşımıyor. Bu nedenle sanıyorum ki, bu fıkranın 
yeniden kaleme alınmasında yarar var. 

İkincisi Sayın Başkanım, burada tescil kararla
rının tebliği meselesi eğer Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre olacaksa,, o hükümlere atıfta bulunulur. 
Eğer özel tebligat hükümleri gerekiyorsa, bunlar ga
yet net bir şekilde belirtilir. «Gerektiğinde ilan yo
luyla duyurulur» denmektedir; ne zaman gerekli sa
yılacak?.. Kanunun böyle bir ifa4e taşımaması ge
rekir. 

«Tescil kararları, adresleri bilinen malik ve zil-
yedlere tebliğ edilir.» denmekte. Nasıl tebliğ edilir?.. 
Herhalde Tebligat Kanunu hükümlerine göre denmek 
isteniyor susulduğuna göre burada. 

Sonra «Gerektiğinde ilan yoluyla duyurulur.» de
niyor. Yani, gerektiğine kim karar verecek?.. Bu ge
reklilik hangi hallerde olacak?.. Bu belli değildir. 
Sanıyorum burada da bir eksiklik var. 

Bir başka husus «Tesciller mahallî mülkî idare 
amirince mutat vasıtalarla ilan edilir üç gün içinde» 
diyor. Ne demek mutat vasıtalar?.. Bu acaba, bizim 
bildiğimiz Tebligat Karıunundaki hükümden mülhem 
olarak alınmış bir ifade midir, yoksa kanunların ne
şir ve ilanına müteallik bir kanunumuz vardır, o ka
nundaki mutat vasıta mıdır kasıtları?.. Üç gün için
de ilanın ne ile yapılacağını açıkça belirtmediğine 
göre, bu gibi mevzuata mı göndermede bulunmak 
istemektedir? Ondan sonra «İlana dair tutanak en 
yakın Bakanlık temsilcisine teslim edilir.» deniyor. 

Bu kişisel bir ifade midir, yoksa resmî bir ifade 
midir belli değildir. Kim kime teslim edecek?.. Ma
hallî mülkî idare amirince bu ilan yapılır ve ilan-
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dan sonra, bu ilanın ilgililere teslimini amir. «Ba
kanlık temsilcisine» diyor ismen. Acaba bu hak do
ğurucu veya hak kaybedici bir işlem olması dola
yısıyla mutlaka temsilcisine diye bir kişiye mi veri
lecektir, bunu mu kastetmektedir?.. 

Bu gibi müphem noktalar vardır. Sanıyorum, 10 
uncu maddeyi biraz (Özensiz diyorum, ben o söz
cüğü kullanıyorum) daha rabıtalı kaleme almak müm
kündür diye düşünüyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Tümü üzerindeki konuşmamda, da kısmen değin

miştim. Burada maddenin birinci fıkrasında, özellik
le bir belirsizlik hâkimdir. «Bu tespit, Yüksek Ku
rul kararıyla tescil olunur.» denmekte. Şimdi buna 
bakıldığı zaman iki şeyi anlamak mümkündür; biri
si, Yüksek Kurulda bir sicil vardır, bir kütük vardır, 
orada tescil edilir. İkincisi, tapu kütüğünde tescil 
edilir. 

Diğer maddelere baktığımız zaman, gerek 17 nci 
maddede, gerekse 23 üncü maddede «Tapu kütüğü
ne kültür varlığıdır kaydı konmuş» deniliyor. Şim
di ben bu iki maddeden yola çıktığım zaman, bu tes
cilin tapu kütüğüne yapılacağı sonucuna varıyorum. 
Dolayısıyla eğer amaç bu ise, o zaman, bu birinci 
fıkranın açıkça düzgün bir şekilde yazılması lazım
dır. Bu nedenle ben bir önerge takdim edeceğim şim
di. Önergemi de bu şekilde açıklamış oluyorum. Bu 
önerge ile şunu öneriyorum : 

Birinci fıkranın son cümlesi, yani «Bu tespit Yük
sek Kurul kararıyla tescil olunur» cümlesi yerine şu 
cümleyi öneriyorum : «Bu tespit, Yüksek Kurul ka
rarıyla tapu kütüğündeki beyanlar hanesine, kültür 
varlığıdır kaydı konularak tescil olunur.» 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve saygıde

ğer arkadaşlarım; 
Bu madde, korunması gerekli kültür ve tabiat var

lıklarının ne şekilde korunması icabettiğini öngören 
hükmü içermektedir. 

Evvela, korunması gereken kültür ve tabiat var
lığı, tespit edilecektir. Yani, bu kültür ve doğa var
lığıdır diye bir tespit yapılacaktır. Bu tespit, Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca yapılacaktır. Kültür ve Tu-
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rizm Bakanlığı bu tespiti kendi elemanlarıyla yapa
caktır; ancak biraz önce, Kültür ve Turizm Bakan
lığının dışında, korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıklarını içeren bazı Devlet kuruluşlarından bah
settik. Mesela, Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili ise, 
mesela, Vakıflarla ilgili ise. «Onlara Kültür ve Turizm 
Bakanığı yardımcı olacaktır.» dedik, bunu ifade et
tik. Kültür ve Turizm Bakanlığına bu tespit işinde ay
rıca, resmî kuruluşların, üniversitelerin de yardımını 
sağlamak için, maddenin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesi «Bakanlık bu tespiti kendi uzmanlarıyla yapaca
ğı gibi, varlıkların niteliklerine göre, ilgili kurum ve 
kuruluşların uzmanlarının yardımlarından da fayda
lanılarak yapabilir» hükmü, biraz önce açıklamış ol
duğum üzere, bu amaçla getirilmiş bulunmaktadır. 
Maddenin her bir cümlesinin hükmü bir anlam ifa
de etmek için konulmuştur. 

Buradaki tescil, Yüksek Kurul tarafından yapılan 
bir tescildir. Tapu siciliyle bunun ilgisi bulunmamak
tadır. Tapu siciline, tescille ilgili, Sayın Tan'ın bah
setmiş olduğu 17 nci maddedeki hüküm, yıkılan veya 

yok olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının hangi 

•. 

hallerde tapu kaydına tescili söz konusu olduğundan 
bahsetmektedir. O ayrı bir hükümdür. Aradaki tes
cili karıştırmamak icabeder. 

Bir de tescil kararı dolayısıyla adresleri bilinen 
malik ve zilyedlere tebliğ söz konusudur. Gerektiğin
de ilan yoluyla da duyurulma söz konusudur. Bu özel 
bir Kanundur; özel Kanun hükümlerine uygun ola
rak düzenlenmiştir. Malikleri ve zilyedleri bilinme
yen veya mahiyetleri icabı bazı taşınmaz kültür ve 
doğa varlıkları vardır ki, bunlar mahiyetleri icabı 
mülkiyete konu olmazlar. Mesela, tabiî bir koy bir 
sit olarak ilan edilir; korunması gerekli bir tabiat var
lığıdır. Bunlar mülkiyete konu olmadığı için bunla
rın tescil kararı da sadece ilan yoluyla duyurulur. 

Efendim, bir açıklamaydı yaptığım; saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler, günlük çalışma süremiz sona ermiş 

bulunmaktadır. Bu nedenle 24 Mayıs Salı günü sa
at 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 19.00 

t l ^ 1 • 
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«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasındaki Devlet Hukuk Hattının Ar
paçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine ait Ek Tarif Protokolü» ve ekleri 
ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında, Arpa
çay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onanm, thya ve
ya Değiştirilmesi Hakkmda Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı (S. S. 321) na verilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncu 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
AH Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
E'them Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayıkı 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Maihir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

(Kabul Edenler) 

Üye sayısı 160 
Oy vereni» 118 
Kabul edenler : 118 
Reddedenler ; — 
ÇeUdilmserlteır : — 
Oya katılmayanlar : 35 
Açık üyelikler : 7 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehibi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadü Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlü 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 

Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
Salih İnal 
Fenni tslimyeli 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
A Mümin RavaHalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğhı 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmug 
Turgut Oral 

ö 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

8 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
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A 
Şener Akyöl 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın t 
İmren Aykut 

B 
Recai Baturalp (lîz.) 

C 
Ender Ciner (îz.) 

Cemil Çakmaklı ((îz.) 
D 

Ali Dikmen 

X 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V 
îsa Vardal 

Y 
Şerafettiıı Yarfcım 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

B 
Siyami Ersek 

G 
özer Gürbüz 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A, Asım iğneciler 

K 
Mehmet Kanat (İz.) 

Cevdet Karsh 
M, Vefik Kitapçıgil 
(Bşk, V.) 
Mehmet Vel'id Koran 
(Rap.) 

o 
Adnan Orel 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay Öney (tz.) 

S 
Hilmi Sabuncu 
Dündar Soyer (Rap.) 

1 

s 
İbrahim Şenocak <tz.) 

T 
M. Aü öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

u 
Bahtiyar Uzunoğlu (tz.) 

Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

»>«•«« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

105 inci BİRLEŞİM 

23 Mayıs 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X (1) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya

list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, ihya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve îskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(2) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/496) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi: 21.2.1983) 

(3) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(4) Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi Ka
nunu Tasarısı ve Adalet ve Malî işler komisyonları 
raporları. (1/553) (S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril-

(X) Açık oylama. 

meşine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(6) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun (Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(7) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(9) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖGÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 



(12) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayüı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(13) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(14) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(15) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(16) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(17) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(18) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayüı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'm 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez-
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, keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma. 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(21) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayüı Yem Kanunu-
I nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(22) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü-

I cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi. : 31.3.1983) 

(23) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

I (24) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi. : 7.4.1983) 

(25) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(26) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

| (27) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
I OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(28) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayüı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (İD) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıltma tarihi : 15.4.1983> 



(29) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da [Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(30) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(31) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal işler, Adailet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387). (Dağıtma tarihi : 25:4.1983) 

(32) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(33) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy tşderi ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(34) Çevre Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyon
ları raporları. (1/634) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma ta
rihi : 11.5.1983) 
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(35) 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(36) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nm Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(37) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(38) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OöLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâlyeti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

• * 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 348 

Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 

Eğitim Komisyonları Raporları. (1 /108) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 Kasım 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KKTD1101-928107097 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.11.1981 tarihinde karaıiaş-
tınian «Kültür Varlıklarsın Koruma Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Yurdumuz, eski eserler, anıtlar, sitler, etnografya ve folklor değerleri bakımından Dünyanın sayılı zen
gin ülkelerinden biridir. Bizi geçmişimize bağlayan, tarihî ve kültürel varlığımızı idrak ettiren bu belgeler, 
aynı zamanda geçmiş devirlerin ve zamanımızın, tarihî, kültürel, siyasal ve ekonomik hareketlerini ortaya ko
yan üstün değerlerdir. 

Bu üstün değerli varlıklarımızın tanımı, tanıtılması, onarımı, saklanılması, değerlendirilmesi ve korunma
sı ve bu hizmetlerin bilimsel esaslarla yürütülmesi zorunludur. 

20 nci Asır başlarında korunması gerekli tarihî ve kültürel varlıkların tanım ve kapsamı çok genişlemiş
tir. Taşınmazlarda, çevresel koruma, sit kentlerin tüm olarak değerlendirilmesi, taşınırlarda günümüz seçkin 
eserleri ve seçkin etnograf ik eserler korunması gerekli varlıklar kavramına katılmıştır. 

Yurdumuzda ise 1972 yılına gelindiğinde 1906 tarihli Kamu Asar-ı Atika Tüzüğü yürürlükte idi. Bu 
metni çağdaş anlayışla uygulamaya da imkân yoktu. Yine bu metinde taşınmaz eski eserler yönünden bir 
tespit zorunluluğu da bulunmadığından, taşınmaz eski eser varlığının envanteri de yeterli ölçülerle yapılma
mıştı. 

Yasal boşluğun yarattığı tahriplere tepki olarak 1710 sayılı Yasa kanunlaşmıştı. Bu Kanunda Çağdaş Ko
rumaya değer tüm varlıklar eski eser olarak tanımlandı. Nicelik ve nitelikleri itibariyle çok farklı varlıklar 
tek tanımda toplanırken, Kanunda sadece taşınmaz ve taşınır eski eser tanımı, kazılar ve definecilik ayrı 
statüler içinde düzenlendi. (Taşınmaz eski eserlerde tek yapı taşınmaz eski eser, sit, koruma planı, geçiş 
dönemleri taşınır eski eserlerde, elinde eski eser bulunan sayıları milyonlara varan ailelerin durumu düzen
lenmemişti.) 

Sorun bu kadarla da kalmamaktadır. Kanunun bazı maddeleri arasında birbirine zıt görünümlü ve uygu
lanamaz durumda hükümler de mevcuttur. 

Birbirine zıt görünüşlü hükümler 1710 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile bu kanuna aykırı bütün hü
kümleri yürürlükten kaldırmışsa da, Kanunun 15 inci maddesinin son bendi hükmü uyarınca İmar Kanunu
na 1605 sayılı İmar Kanununun ek 6 ncı maddesinin yürürlükte bulunduğu açıktır. 
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Ek 6 ncı madde de özel amaçlı sitlerin belirlenmesi statüsü 1710 sayılı Kanunun 8 inci maddesinden çok 
farklıdır. Yine Kanunun 4 üncü maddesinde istisnasız tüm eski eserler Devlet malıdır denilirken, 21 inci mad
denin mefhumu muhalifinden Kale, burç gibi eski ese ligi kesin olan . taşınmaz eski eserlerin kamulaştırması-
da ilerde yer altından çıkarılacak eski eserlerin maddesel değerlerinin de kamulaştırılma bedeline katılması ge
rekliliği sonucu çıkmakta ve eski eser ticareti başlığı altında tüm taşınır eski eserlerin yani devlet malı eski 
eserlerin alınıp satılmasına imkân veren bir statü bulunuşu örnek olarak gösterilebilir. 

Uygulanamaz durumda statü hükümleri, 8 inci maddede eski eserin tapuya kayıt zorunluluğu, kadastrosu 
yapılmayan yerlerde, malikde belli değilse eski eserin tapuya yazılabilmesinin imkânsızlığa yakın bir durumu 
söz konusudur. Sitlerde, Kanunda sit-koruma planı gftiş dönemi düzenlenmemekle beraber, Danıştay içtihat
ları ile Sit ilanının, ilk aşamada sit yaklaşım ve koruma alanını da içerebileceği, makul süre içinde, Koruma 
Planına veri olacak şekilde sitin belirlenebileceği esası kabul edilmiştir. Bu durumda eski eser olan sitin tek tek 
her tapuya kaydında gereklik de yoktur. 

Bu sebeplere 1710 sayılı Kanunun en kısa süre içinle değiştirilmesini gerektiren hususlara aşağıda belirti
lenleri de ekleyebiliriz. 

1. Uygulamanın zorunlu olarak Anayasaya aykırılığının söz konusu oluşu : 
Yukarıda belirtilen konularda Kanunun birbirini zıt anlamlı hükümleri içermesi, suskun oluşu, uygu

lama nitelikte hükümleri içermesi, uygulamacıyı zorunlu olarak Anayasa'ya aykırı davranışlara itmektedir. 
Zira Kanun Kuvvetinde mülga 1906 tarihli Asar-ı Atika Tüzüğünde yer alan özel ve tüzelkişilerin arsa 

ve arazileri içinde bulunan, bulunacak olan hertürlü taşınmaz eski eserin Devlet malı oluş ilkesi, 1710 sayılı 
Kanunda aynen yer almaktadır. 

Bu durumda tapulu bir mülkün eski eser olarak tespit ve tescili zorunlu olarak bazen mülk edinmesinin 
bazende mülkiyet hakkının kullanımının sınırlanması olmaktadır. 

Anayasa'nın 36 ncı maddesine göre mülkiyet hakkı, kamu yararı ile de olsa Kanun hükmüne dayalı ol
madıkça sınırlandırılamaz. Taşınmaz eski eser tescili» rinde ise tapuya şerh çoğu kez verilememektedir. 

Halbuki Kanunda tapuya tescil zorunluluğu presedür hükmü olarak yer almaktadır. 
Bu durumda, gerek uygulamacı ve gerekse yargı mercileri, amaç eski eseri (siti) koruma olunca, her 

uygulamada, hukuk düzeni ve eski eser arasında tercih yapma zorunda kalmaktadırlar. 
2. Eski eser nasıl bir devlet malıdır? 
Yasal olarak bütün taşınmaz eski eserler Devlet malıdır, idare Hukukunun genel ilkesi olarak kamu 

malının tespit ve tescili gerekli değildir. Bu nedenle bugüne kadar tapuya tescili yaptırılmayanlarda kamu ma
lıdır. 

Ancak idare Hukukunun diğer genel ilkesine göre, özel mülke konu bir mal, kamulaştırılmadıkça kendi
liğinden kamu malı olamaz. 

Bu nedenle özellikle 1906 tarihlerinden bugüne kadar inşa edilmiş yapılardan eski eser olarak tespit ve 
tescilleri yapılanlarla sitlerde, Devlet malı olan nedir? Bunu Medenî Kanunla belirlenen esaslara dayak ola
rak açıklamaya da imkân yoktur. 

3. Kanun değişikliği önerisinin diğer bir sebebi de mevzuattaki yasa hükümlerinde mevcut kavram kar
gaşasının, haklı olarak birlik ve bütünlük göstermeyen yasa metinlerinin anlaşılmamasının ve uygulamanın 
değerlendirilmemesinin mülklerinde eski eser bulunanlar da husule gelen ürküntü halidir. 

Vatandaş taşınmazı sit içine alınınca veya eski eser olarak tescil edilince ne olduğunu anlayamadığı statü 
içinde, ne yapacağını kime başvuracağını bilemez hale düşmektedir. 

Meri mevzuatta hertür eski eser ve sit tescillerinde uygulayıcıların kimler olduğuna ve yapılanma şart
larına dönük hükümler bulunmadığı ve 5805 sayılı yasa ile kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu'nun da iş birikimleri nedeni ile yeterli süratle çalışmadığından vatandaş çaresiz kalmaktadır. 
Taşınır eski eserlerde de sorun aynı ölçüde vardır. 

Kısaca belirlenen bu durumda, Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunu, uygulamalar
daki sonuçlar nazara alınarak çalışmalarında sürat sağlamak çalışma alanlarını teşkil edilen Bölge Uygulama . 
Kurulları ile yurt düzeyine yaymak amacıyla altıncı bölüm düzenlenmiştir. 
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1710 sayılı Kanun tanımına uygun hemen her evde iki üç hatıra eşyası olarak saklanılan veya kullanılan 
eser mevcuttur. Kanunda hiçbir istisna bulunmadığımdan tüm aile reisleri bu yasaya aykırı davranış içinde
dir. Bu durumda tüm vatandaşların Kanun önünde su$u olarak gözükmeleri sonucu doğmaktadır. 

Kolleksiyoncuların elindeki eski eserler özel mülkiyete konumu yoksa, Devlet malı mıdırlar? 1710 sayılı 
Kanuna göre bu sualede sağlıklı cevap verebilme ok sığı yoktur. 

Sarraflarda satılan sikkelerin eski eser olmadığını söylemeye imkân yoktur. Böyle olunca 1710 sayılı Ka
munun açık ithali bu konuda da serbestçe sürdürülmektedir. 

Bulunduğu andan itibaren on gün içinde müzelere getirilen eski eserlerin müzelerce satın alınması esası 
kıyasen müzelere getirilen tüm eserlere uygulanmaktadır. Asıl sorun eski eser ticareti yapılan ve benzeri yer
lerden alınan eserlerin yurt dışına çıkarılmak istenilmesinde, maddî olanakları yetersiz olan müzeler bir 
çok eski eserin yurt dışına gidişine seyirci kalmaları! dandır. 

Belirtilen bütün bu sebeplerle 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun ve 5805 ile 1714 sayılı Gayrimenkul Es
ki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine dair Kanunun değiştirilmesine ilişkin bu tasarı 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sunulan tasarı (9) bölüm olup, 82 maddeden ibarettir. 

MADDELER GEREKÇESİ 

Madde 1-2. — Bu maddeler ile kanunun amacı ve kapsamı açıklanmıştır. Taşınmaz eski eserlerde kul
lanılarak korunma asıldır. Bu nedenle çoğu kez değerlendirme de söz konunsudur. Ancak, kale, sur eski kent 
harabeleri, nekropol ve benzeri taşınmaz eski eserlerde (kültür varlıkları) koruma daha çok müzecilik an
layışına yaklaşımlıdır. 

Madde 3. — Maddede Kültür Varlığının genel bir tanımı yapılmış olup, maddenin taşınmaz eski eser
lerde, 5 inci, taşınır eski eserlerde 24 üncü madde ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. 

Madde 4. — Bu madde az çok farklılıklarla 1906 yılından bugüne kadar uygulanmakta olan hükümlere 
uygun olup, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını yeniden bulanlar veya varlığından haberdar olanların il
gili mercilere haber verme yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Madde 5. — Bu madde de taşınmaz kültür varlıklarının tanımı yapılmıştır. Taşınır ve taşınmaz eski 
eser tanımlarına zaman faktörü yönünden 20 inci asırda farklı yaklaşılmaktadır. Bunun nedeni 1710 sayılı 
Kanun ve Asar-ı Atika Tüzüğünden zaman yer almadığından günümüze kadar olan taşınmazlar bugüne 
kadar eski eser olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz eski eser tanımında kavram değişikliği yapılarak yeni 
uyuşmazlıklara sebebiyet verme arzulanmayan bir sonuçtur. Kanunun 1 inci, 2 nci maddelerinde belirti
len ilgi 16 ncı asır dahil öncesine ait taşınmazlarda kesinlikle var kabul edilirken, 17-19 uncu asır dahil 
devreden bu ilginin bulunmadığı veya çok azalmış olduğu haller düşünülmüştür. 20 nci asır yapılarında ise 
bu ilgi belli bir ölçünün üstünde olması ve kanuna uygun Kültür Bakanlığınca tespit ve Taşınmaz Kül
tür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Bölge Uygulama Kurullarınca tescil şartlarına bağlanmıştır. 

Maddenin sonuçlarının en önemlisi henüz eski eser olarak tescil edilmemiş 19 uncu asır öncesi taşınmaz 
eski eserlerin de kanunu koruma kapsamına dahil edilmiş olmasıdır. 

Madde 6. -— Maddenin, tasarının amaç maddesi ve 14 üncü maddesi ile birlikte değerlendirilmesi ge
reklidir. özel mülke konu taşınmaz mallardaki taşınmaz eski eserlerdeki devlet malı olan taşınmaz eski 
eserlerin kendisidir. 

Her türlü eski eserlerin devlet malı oluşunun 1906 tarihli mülga Asar-ı Atika Tüzüğüne ulaşan bir geç
mişi vardır. 1710 sayılı Kanunda da aynı hüküm yer almaktadır. 

Maddede , özel mülke konu taşınmaz mallarda 16 ncı asır dahil, öncesi taşınmaz eski eserler tescilli ol
sun olmasın Devlet malı sayılmakta, sonrası taşınmazlarda ise özel mülke imkan tanımaktadır. Sonuç olarak 
Devlet Malı oluş ilkesi kapsamı daraltılmaktadır. Ancak, özel mülke konu taşınmaz mal eski eser olarak 
belirlenince idare hukuku ilkelerine göre kendiliğinden kamu malı olmaz. Kamu malında tahsis kararı 

. kalkmadıkça veya kanunî imkan sağlanmadıkça özel mülke konu olamaz, yani daha önce belirttiğimiz 
gibi eski eserlerin ilgili tespit, tescil ve tapuya kaydı sonuca etkili değildir. Hal böyle olunca idare hukuku 
prensiplerine göre kapsamlı bir daralma getirilmemiş denilebilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 348) 



_ 4 — 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.1.1951 günlü ve 1/119/4 sayılı kararı ile de belirlendiği üzere mülga 
Asar-ı Atika Tüzüğünün yürürlük süresi içinde kamu malı olanın taşınmaz eski eserlerde, alan hariç bizatihi 
eski eser olan kesimden ibaret bulunduğu belirlenmiştir. 

1710 sayılı Kanun döneminde, Kanunun 12 nci maddesi ve sitlerin eski eser olması karşısında Devlet 
Malının ne olduğunu kesinlikle söyleyebilme imkanı yoktur. Bununla beraiber Devlet Malına ilişkin hük
mün yönetiminde söz sahibi olacak siyasî kişilerin anlayışına göre farklı yorumlanabileceği düşünülebilir. 
Yine kıyılarla ilgili kamu malları uygulamasının geçirdiği evre göz önünde tutulursa Devlet Malı ilkesinin 
daraltılarak uygulamasının söz konusu olamayacağının kabulü gereklidir. Sonuç olarak Devlet Malı oluş il
kesi uygulanabilir. Kapsamda, taşınmaz tüm eski eserleri mülk edinme sınırı dışında bırakan mülga Asar-ı 
Atika Tüzüğü Medenî Kanunun tatbik şeklini gösterir. 864 sayılı Kanun hükümleri ve taşınmaz eski 
eserlerde asıl olanın değerlendirilerek korunma oluşu ilkesi göz önünde bulundurularak sadece 16 ncı asır 
dahil öncesi taşınmaz eski eserlerde Devlet Malı olan kısmın eski eserin kendisi vurgulanmıştır. Ancak, bu 
kamu malı niteliği Devlete şuf'a hakkı bahşetmez. 

Madde 7. — izinsiz müdahale ve kullanım yasağını düzenleyen madde 1710 sayılı Kanun hükümlerine 
eş anlamlı düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Maddede TBMM ve Millî Savunma Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz es
ki eserleri rölöve restorasyon, restütüsyon, onarım ve koruma çalışmalarında farklılık yapılmıştır. Diğer 
kamu kuruluşları genel hükümlere tabi tutulmuştur. Bütün Bakanlıklar, Kamu İktisadî Devlet Teşekkülleri, 
Devlet Demiryolları, Kara Yolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, il Özel idareleri, Belediyeler ve 
bağlı kuruluşları, tüm bankalar, odalar, borsalar ve benzeri bütün kamu kuruluşları bu bölümde yer al
maktadır. 

Özel mülkiyete konu taşınmaz mallardaki taşınmaz eski eserlerin değerlendirilerek korunmasında devletin 
gerçekçi yaklaşımlarda malî ve teknik yardımlarda bulunması gereklidir. Eski eserin kamu malı niteliği de 
devleti eski eserleri korumada yeterli malî katkı yapma ödevi ile yükümlü kılmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde herhangi bir bakanlık veya kamu kuruluşunun yönetmelik çıkararak eski eser 
parseli sahiplerine yardım olanakları sağlamaya engel değildir. 14 üncü maddenin 2 nci bendi ile birlikte 
değerlendirilmesinde malî imkânsızlıklarla eski eseri korumaya muktedir olamayanın cezaî sorumluluğunun 
sınırlandırdığı da söylenebilir. 

Madde 10. — Bu madde tasarının 5 inci maddesi ile birlikte ele alındığından 19 uncu asır sonuna ka-
darki eski eserlerde tespit ve tescil işlemlerinin gösterici, 20 inci asır eserleri ile sit anıtlar ve doğal var
lıklarda yapıcı nitelikte olduğu belirlenmiştir. 

Madde 11. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 12. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 13. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 14. — Maddede 16 ncı yüzyıl dahil öncesi yapıtlar, Kale surları, kent harebeleri ve benzeri 

eserler olarak nitelendirilmiştir. Zira bu asırdan önce inşa edilip de kısmen veya tamamen fonksiyon de
ğişikliği suretiyle de olsa kullanılabilenler vardır. Yani öncelikle hiçbir şekilde günlük kullanıma elverişli 
olmayan veya eski eser niteliğine tamamen zıt şekilde kullanılan yerlerin kamulaştırılacağını göstermektedir. 

Bugüne kadar uygulamada eski eser olduğu için kamulaştırılma yoluna giden taşınmaz mal sayısı çok 
azdır. Bu nedenle bir eski eserin çoğu kez kamulaştırılmasına başlanıldığı anda kamunun eline geçmesi 
gerekmektedir. Zira kamulaştırma işlemleri sırasında geçen süre içinde çok büyük olumsuz sonuçlara se
bebiyet verildiği görülmektedir. Bu nedenle özel bir statü ile bu konu düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 16. — Bu maddenin düzenlenmesinde 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci maddesinden 

yararlanılmıştır. 
Madde 17. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 18. — Maddede koruma planlarında küçük ünitede değişikliklerin kısa sürede oluşturulmasına 

imkân veren prosedür hükmü, İmar Kanununun resmî dairelerin yerlerinin imar planlarında sonradan oluş
turulmasında esas bükme paralel düzenlenmiştir. Maddenin 9 uncu madde ile birlikte değerlendirilmesinde 
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sit ve eski eser tescillerinde yapılanmanın kesin önlendiği altı aydan az bir süre söz konusudur. Bir taşın
maz malın kamu yararı gereği geçici süre yasal olarak kesin olsa da sınırlandırılması Anayasa Mahke
mesi kararlarına göre hakkın özüne dokunma değildir. 

Madde 19. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 20. — 1710 sayılı Yasada yer alan hükümlere paraleldir. 
Madde 21. — 1710 sayılı Yasada yer alan hükümlere paraleldir. 
Madde 22. — 1710 sayılı Yasada yer alan hükümlere paraleldir. 
Madde 23. — Emlak vergisi yönünden taşınmaz eski eser maliklerine tanınan kısıtlık halinin imar hu

kukuna göre tanınan kısıtlıkla eş değerde bulunması eski eserin bünyesine terstir. Devlet Malı oluş ilkesi 
ile bağdaşmaz. 

Eski eserlerin koruma ilkeleri arasında bunların değerlendirilerek veya aynen kullanımının malik veya 
zilyedlerine cazip hale getirir tedbirler yer aldığından günümüz anlayışına uygun olarak vergi hukuku açı
sından eski eser sahiplerine olanaklar sağlamıştır. 

Madde 24. — Tasarının bu maddesi ile taşınır kültür varlıklarının tanımı yapılmıştır. 
Madde 25-26. — 1906 tarihli Mülga Asar-ı Atika Tüzüğü ve 1710 sayılı yasada yer alan taşınır her 

türlü eski eserin Devlet Malı oluşu kaidesinde, etkin şekilde gerileme ve özel mülkiyete konu eski eserler 
yasa ile oluşturulmaktadır. 

Zira, Devlet Malı ilkesini bugünkü kapsamı ile kesin olarak değerlendirme topluma, toplum gerçeklerine 
aykırı düşmektedir. Buna sınır çizme işi ise ancak yasa hükmü ile mümkündür. 

a) Özel müze ve özel kütüphane ve koleksiyoncuları envanter defterlerinde bu yasanın yürürlüğünden 
önce kayıtlı her devre ait eski eserlerle, geçici hükümler uyarınca yasanın yürürlüğünden itibaren bir ay 
içinde envanter defterlerine kaydedilenler özel mülke konu taşınır eski eserlerdir. 

b) Ailelerce kullanılan veya saklanılan 16 nci yüzyıldan sonra yapılmış eski eserler de özel mülke konu 
eski eserlerdir. Daha eski çağlara ait eski eserleri olanların mutlaka geçici madde uyarınca bir ay içinde baş
vurması ve jenvanter defterine kaydettirmesi gereklidir. 

Özel mülke konu eski eserlerin önce müze veya kütüphanelere gösterilmesi, mutlaka müzelerce alınması 
gerekli görülenler dışında, eski eserin kütüphaneye müzelerde satın alma yolu ile bedel ödenerek devlete mal 
edinmelerini zorunluluğunu söz konusu olmayıp, önerilen bedel yeterli görülmüyorsa koleksiyoncular sevi
yesinde satışa ve devre imkan sağlanmaktadır. 

Madde 27. — Bu madde ile özel mülke konu olan taşınır kültür varlıklarının korunma esasları hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 28. — Bu madde ile özel müze kurulmasına ilişkin şartları, özel kişilerin koleksiyon yapabilme 
şekil ve şartları hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. — Bugün bütün milletler kültür ve sanatlarını tanıtmak amacı ile büyük bir kampanya içine 
girmiş bulunmaktadırlar. Hatta II nci Ramses'in mumyasında olduğu gibi en kıymetli ve en nadide eserler bile 
deniz aşırı ülkelere gönderilmektedir. Evvelce müzelerimizden seçilen eserlerle Japonya, Amerika ve Av
rupa devletlerinde açılan sergilerin memleketimiz hakkında kısa zamanda sağladığı fayda büyük olmuştur. 
Yurt dışında az tanınan bir ülk olarak kendimizin ve kültür varlıklarımızın yurt dışında tanıtılmalarını 
sağlamak ulusal çıkarlarımız açısından gerekli görülmektedir. 

Bu nedenle müzelerimizde ve özel koleksiyonlarda bulunan 1710 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kültür varlıklarımızın, ulusal çıkarlarımızın mevcut olduğu hal
lerde eş veya daha yüksek değerdeki eserlerle değiştirilmesini de veya geçici olarak ve yurda tekrar geti
rilmek şartı ile sergilenmek üzere yurt dışına çıkartılmasında yarar olacağı kanısındayız. Ancak, bu eserle
rin Bakanlığımızla Dışişleri Bakanlığının ve gerekli hallerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uygun görüşleri 
alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirme ve sergileme işlemi yapılabilecektir. 

Bu arada kordiplomatik mensubu olanlar yurt dışından gelirken beraberlerinde getirdikleri ve deklare 
ettirdikleri yabancı kaynaklı eserleri, yurdumuzdan ay/ılırken tekrar beraberlerinde götürebileceklerdir. 
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Yabancı ülkelerle eski eserlerle değişme ve yurt dışına geçici olarak sergilenmek üzere eski eser gön
derilmesi şartları ile Türkiye'deki kordiplomatik mensuplarının beraberlerinde getirdikleri eski eserlerin gi
riş ve çıkışlarında yapılacak işlemler Kültür Bakanlığinca düzenlenecek yönetmeliğe göre yürütülecektir. 

Madde 30. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 31. — Yeterli açıklıktadır. 
Madde 32. — Bugün serbestçe kuyumcularda satılan ve halkımızın yaygın olarak kullandığı sikkelerden, 

nadir nitelikte olmayanlarına bu kanun yönünden yurt içinde ticaret serbestisi vermek, toplum gerçeklerine 
uygundur. 

Madde 33-39. — Bu maddelerde kültür varlığı ticaretine ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Madde 40-54. — Tasarının kazılar bölümünde yer alan bu maddeler, 1710 sayılı Kanun göz önünde tu

tularak, uygulamada görülen aksamaların giderilmesi amacıyla yapılan bir kaç düzeltme ile aynen metin-
leştirilmiştir. 

Kazı ve araştırma izinlerinde Türk ve Yabancı kurumlar arasında ayrıcalık tanınmamıştır. Ancak, 
kazı ve araştırma izninin Kültür Bakanlığının takdirine bağlı olması esası sürdürülmüştür. Kültür Bakanlı
ğının gerçekleştirmeyi amaçladıkları arasında Türk Bilim Kurum ve kuruluşlarını bu konudaki çalışmalarını 
teşvik ve onlara yafdımcı olma da yer almaktadır. Bu nedenle, tasarının 53 üncü maddesinde Türk kazıla
rının malî sorunlarına Kültür Bakanlığının katkılarına yer verilmiştir. 

Yabancı kazılarda Türk Devleti adına kazıya katılan temsilcinin kazı heyeti ile beraber yurt dışından 
gelen yabancı kazı yardımcı elemanlarına göre çok düşük ücretle kazı mahallinde görev yapmaları uyum
suzluklara sebebiyet vermekte idi. Bu uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yabancı kazılara yönelik malî ön
lem de getirilmiştir. 

Madde 55. — Bu maddede define aramak isteyenlerin hangi koşullarda ve nerelerde define arayabile
cekleri ve arama iznine ilişkin hükümler yer almıştır. 

Madde 56. — Bu maddede 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun kapsamına giren taşınmaz eski eserlerin 
tespiti, tescili, korunması, bakım ve onarımını sağlayacak yeni Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yük
sek: Kurulu oluşturulmuştur. 

Madde 57. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunun üye sayısı ile tabiî ve seçimle 
gelen üyeler açıklanmıştır. 

Madde 58. — Bu maddede Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kuruluna seçimle girecek 
üyelerde aranan nitelikler belirtilmiştir. 

Madde 59. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Amtlar Yüksek Kurulu üyelerinin üyelik süreleri, üyeliğin 
sona ermesini gerektiren hallerde açıklanmıştır. 

Madde 60. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Kültür Bakanlığı arasında koor-
dineli çalışmayı sağlamak amacı ile, Bakanlık bünyesi içinde bir kurul bürosu oluşturulmuştur. Ayrıca mad
dede Kurulun çalışma şekli de hükme bağlanmış olup, sağlıklı bir karara varabilmek için gerektiğinde taşın
maz kültür varlığının bulunduğu yerde kurulun bizzat veya tayin edeceği naip vasıtasıyla inceleme yapması 
olanağı sağlanmıştır. 

Madde 61. — Tasarıda getirilen en önemli ve yeni kuruluş Bölge Uygulama Kurullarıdır. Anıtlar Yük
sek Kurulunun tek olması nedeniyle, bugüne kadarki uygulamada taşınmaz eski eser ve anıtların araştırıl
ması, tespiti, korunması ve tescili ülke çapında ve istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. 

Ayrıca, ancak yerinde çözümlenmesi mümkün bazı anlaşmazlıkların da Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunda tetkik ve karara bağlanması zorunluluğunun sonucu olarak Kurul görevini 
zamanında ve süratle yapamaz hale gelmiştir. 

Bu durumların önlenmesi için Bölge Uygulama Kurullarının kurulması uygun ve zorunlu görülmüştür. 
Madde 62. — Bu maddede Bölge Uygulama Kurullarının üyelerinde aranan nitelikler ve çalışma usul

leri ile gündemde konusu bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyelerin oy hakkı olmaksızın bi
rer temsilci bulundurmaları hükme bağlanmıştır. 

Madde 63. — Bölge Uygulama Kurulları üyelerinin üyelik sıfatlarının hangi hallerde sona ereceği açık
lanmıştır. 
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Madde 64. — Bu madde ile Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Bölge Uygulama 

Kurullarının kararlarına uyma zorunluluğu getirildiği gibi, Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun sonradan vereceği kararlara aykırı düşün Bölge Uygulama Kurulları kararlarının kendiliğinden 
hükümsüz hale geleceği 'belirtilmektedir. 

Ayrıca kararlarda taraf olan kişilere de Bölge Uygulama Kurulları kararlarına karşı 30 gün içinde Ta
şınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kuruluna itiraz hakkı tanınmıştır. 

Madde 65. — Bu madde ile Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri ile Bölge Uy
gulama Kurulları üyelerinin alacakları yol masrafları ve gündeliklerinin ödenme şekli düzenlenmiştir. 

Madde 66. — Bu madde ile her iki kurulun görev yetki ve sorumluluklarının daha detaylı şekilde düzen
lenmesi çıkarılacak bir yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 67-79. — Bu maddelerde ikramiyeler ve cezalar hükme bağlanmıştır. 
Tasarının sekizinci bölümü geçici dört maddeden oluşmaktadır. 
Tasarının 80 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan kanunlar gösterilmiştir. 
Tasarının 81 ve 82 inci maddeleri yürütme ve yürürlük hükümlerini kapsamaktadır. 

T. C, 
Danışma Meclisi 30 Mart 1982 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 228-229-230 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR ve İSKÂN, TURİZM ve TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz gündeminde görüşülmekte olan «K'Utür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzu da ilgilendiren maddelere ilişkin görüşlerinize bildirilmesi için Danışma Meclisi içtüzüğünün 36 ncı 
maddesi uyarınca ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ve rica ederim. 
Ethem AYAN 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

T, C, 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma 3 Mayıs 1982 

Komisyonu 
Esas No, : 1/108 
Karar No. : 12 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : 30.3.1982 gün ve 228 sayılı yazınız : 
Komisyonunuz gündeminde görüşülmekte olan «Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı»nın Komis

yonumuzu da ilgilendirdiğinden bahisle maddelere ilişkin görüşlerimizin bildirilmesi için ilgi yazınızla gön
derilen adı geçen tasarı Komisyonumuzca incelenmiş ve aşağıda açıklanan sonuçlara varılmıştır. 
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Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısının Tümü Üzerindeki Görüşler: 
Özgürlükçü demokrasilerde mülkiyet hakkı temel haklardandır. Türk devleti de bu ilkeden hiç bir zaman 

sapmamıştır. Bununla beraber mülkiyet hakkının kamu yararına sınırlanabileceği yine özgürlükçü demokrasiler 
için bir gerçektir. Ancak bu gerçek taşınmaz mallarda kamulaştırma biçiminde kendisini hissettirdiği halde 
demokratik hukuk sistemleri taşınır malları kamulaştırma kavram ve uygulamasının dışında tutmuştur. 

Anayasamız bu temel ilkelerle teçhiz edildiği gibi devletçe kabul ettiğimiz insan Hakları Evrensel Beyan
namesi de ayni ilkeleri öngörmüştür. 

Bütün bunlara rağmen söz konusu tasarı özel mülkiyete konu teşkil eden gerek taşınmaz ve gerekse taşınır 
mallar için genelde çok sert ve kısıtlayıcı hükümler getirmekte ve hatta büyük eleştirilere konu teşkil eden 
1710 Sayılı Kanunu dahi geride bırakmaktadır. 

1710 Sayılı kanunda olduğu gibi, tetkik edilen tasarıda yer alan bu hükümler, görüşümüze göre, «kaçak
çılık» kavramının Kanunî ve meşru iktisap, ticaret serbestisi gibi kavramlarla karıştırılmasının bir sonucu ol
maktadır. Türk Tarih ve Kültürü ile diğer medeniyetlerin tarih ve kültürünü ülkemizde simgeleyen varlıklar 
elbette korunmalıdır. Ama devlet elinde olan varlıklar gereği gibi korunamazken ve göz göre göre harabiyete 
terk edilmiş iken özel mülkiyete vâki sert müdahale özgürlükçü demokratik ilkelere ters düştüğü gibi milleti
mizin, fertlerimizin millî tarih ve kültürümüz ile bağının kopmasına sebep olacaktır. Millî şuur; bilim ,sanat, 
din ve kültür varlıklarına sahip olma ile teşekkül eder. Aksi halde bu değerlere karşı ilgisizlik uyanır ki bu 
durum çok sakıncalıdır. 

Özellikle arkeolojik eserlerde yurt dışına kaçakçılık kesinlikle önlenmelidir ve etkin müeyyideler konulma
lıdır. Ancak taşınabilir millî değerlerimizi, kültür varlıklarımızı çoğunlukla özel mülkiyet dışı tutarak «devlet 
malı» kapsamına almak sakıncalı görülmektedir. 

Bir taraftan taşınır kültür varlıklarından özel mülkiyete konu teşkil edebilecek olanlar belirlenmek isten
miş ise de, bu belirlemede açıklık bulunmadığı gibi diğer taraftan müteakip hükümlerle özel mülkiyet imkânı 
hemen hemen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca milyonlarca vatandaşı beyana tabi tutmak, beyanları tasnif ve tescil 
etmek, haber vermek, izin almak, defter tutmak ve benzeri pek çok işlem ve mükellefiyetler uygulamayı son 
derece güçleştiren hatta imkânsız kılan ve fakat kişilere büyük cezaî sorumluluklar getiren hükümler olarak gö
rülmüştür. 

Bu sebeplerle tasarı, açıklanan bu temel ilkeler doğrultusunda yeniden hazırlanmak üzere Hükümete iade olun
malı veya Komisyonunuzda revize edilmelidir. 

Ayrıca Komisyonumuz; tasarının, temel haklar açısından Anayasaya uygunluk derecesinin Anayasa Ko
misyonunca incelenmesinin zorunlu olacağı görüşündedir. 

Tasarıda yer alan Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı deyimlerinin Kültür ve Turizm Ba
kanlığı olarak değiştirilmesi de zorunludur. 

TASARININ MADDELERİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER 

Komisyonumuz, tasarıyı ilgisi ölçüsünde incelemiş ve görüş açıklanmasına lüzum gördüğü maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere tespit etmiştir. 

Madde 5. — Taşınmaz kültür varlıklarının tanımında 16 ncı yüzyıl sonu baz alınmış gibi görülmekte ise 
de aynı cümlede yer alan «bu tarihten sonra yapılmış» deyimi, kültür varlığı tanımını günümüze kadar getir
mektedir. Ayrıca yine aynı cümledeki «... vesair önemleri bakımından» deyimi korunması gerekli taşınmaz eski 
eserlerin kapsamını sınırsız hale getirmektedir. Bu çelişki giderilmeli, tanım ve kapsama açıklık kazandırma-
lıdır« 

Madde 6. — Özel mülkiyet hakları korunmalıdır. 
Madde 7. — (Taşınmaz kültür varlıklarına getirilen çeşitli kısıtlayıcı hükümlere rağmen, sahibinin kamu

laştırma talebinde bulunamayacağına ilişkin hüküm yumuşatılmalı ve belli şartların gerçekleşmesi halinde ka
mulaştırma isteği dikkate alınmalıdır. Zira kamulaştırma dışında mülkiyet hakkı sınırlanamaz. 

Madde 9. — Taşınmaz kültür varlığı malikleri, varlığın bakım ve onarımından aciz ise, kendilerine bu 
amaçla ve hibe şeklinde yardım yapılmalıdır. 
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Madde 11. — Taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarının tayini, sınırlarının tespiti ve bu alanlarda 
inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda Komisyonumuz, imar ve İskân Bakanlığının görüşünün 
alınmasında fayda görmektedir. 

Madde 14. — Tarifi yapılan taşınmaz kültür varlıklarından özel ve tüzelkişilere geçmiş olanların, ihtiyarî 
olmaktan ziyade mecburî olarak kamulaştırılacağı hükmü getirilmelidir. 

Madde 17. — Yıkılan veya yok olan taşınmaz kültür varlığının oturduğu alan üzerine yapılan yapılar Kültür 
Bakanlığına değil hazineye ait olmalıdır, ve bu yapılara izin alınması haline açıklık getirilmelidir. 

Madde 18. — Maddenin 2 nci fıkrasında yer alan koruma planının, İmar ve İskân Bakanlığınca otoma-
tikman tasdik edileceği anlamını silmek için Bakanlıkça «inceleneceği» hususuna da yer verilmelidir. 

Madde 21. — Bu madde açık olmadığından 1710 Sayılı Kanunun açık bulunan 17 nci maddesinin aynen 
alınması daha uygun olur. 

Madde 22. — Komisyonumuzda müzakeresi tamamlanan Devlet İhale Kanunu Tasarısı katma bütçeli ida
releri de kapsamına aldığından madde buna paralel şekilde düzenlenmelidir. 

Madde 23. — özel mülkiyete konu teşkil eden taşınmaz kültür varlığının «Devlet malı» olarak tavzifi 
mülkiyet hakları ile bağdaşmamaktadır. 

Madde 24. — Taşınır kültür varlıkları tanımına «Mumya»larında katılması uygun olacaktır. 
Taşınmaz kültür varlıklarının geniş tanım ve kapsamı içine «Etütlük Eser» kavramı altında bazı parça

ların da alınması, bu varlıklara karşı müdahaleyi daha da şiddetlendirici olmaktadır. Bu fıkra, maddeden çı
karılmalıdır. 

Madde 25, 26, 27. — Bu maddelerde yer alan hükümlerin, taşınır kültür varlıkları üzerinde özel mülki
yete çok kısıtlı bir şekilde imkân tanıdığı için Anayasaya ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamelerine aykırı 
olduğu yolunda ciddî endişeler vardır. 

Anayasanın 36 nci maddesi yalnızca taşınmaz mal mülkiyetine kamu yararı açısından ve kamulaştırma 
yoluyla müdahale edilebileceğini öngördüğü halde taşınır mallara, kültür varlığı da olsa bu derece yaygın 
bir müdahale, özgürlükçü demokratik hukuk sistemi ile bağdaşamaz. Kaldı ki İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamelerinin 27/'b maddesi aynen «Herkes, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eser
lerinden doğan maddî ve manevî menfaatlerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.» hükmünü de taşımak
tadır. Taşınır kültür varlıklarına «Devlet malıdır» diyen hiçbir özgürlükçü demokratik hukuk sistemi yoktur. 

Sözkonusu maddeler arasında büyük çelişkiler de vardır. Nitekim 25 inci maddede a ve b bentleriyle 
özel mülkiyete imkân tanırken 26 nci madde bu imkânı ortadan kaldırmakta, elinde kültür varlığı olması muh
temel herhangi bir şey bulunduran kişileri (bu kişiler milyonları bulacaktır) Devlet müzelerine başvurarak 
bu varlıkları kontrol ettirmeye mecbur tutmakta ve binnetice işe yarayanların «Devlet malı» olarak alıkonaca-
ğım, işe yaramayanların ise koruma, kullanma ve saklanmasının 27 nci madde hükümlerine tabi olacağı ön
görülmektedir. 

Yine aynı maddelerde 16 nci yüzyıldan evvele ait taşınır kültür varlıklarının kesinlikle «Devlet malı» 
olacağı anlaşılmakla beraber 16 nci yüzyıl sonrasından günümüze kadar olanların da «Devlet malı» olabile
ceği sonucu çıkmaktadır. Oysa ki kültür varlığının mutlaka bir eskilik sınırı, yaşı olmalıdır, özellikle 27 nci 
madde bu sımn günümüze kadar getirmektedir ki uygulamada bu durum büyük sakıncalar ve haksız cezaî 
sorumluluklar doğuracaktır. 

Sözkonusu maddeler arasında; mülkiyet hakkını koruyucu, çelişkileri kaldırıcı bir uyum sağlanmalı ve bu 
amaçla maddeler yeniden düzenlenmeli ve ayrıca devletçe alınacak kültür varlıklarının bedellerinin tayin ve 
takdirinde tarafsız kişilere de yer verilerek adil bir yol tercih edilmelidir. 

Madde 28. — Özel müze ve koleksiyonculuk da öncekilerde olduğu kadar bu maddede getirilen hüküm
lerle kısıtlanmakta ve mevcutların giderek silinmesine yol açılmış olmaktadır. Aksine özel müzeler açılması 
ve koleksiyonculuk teşvik edilmeli ve millî tarih ve kültürün daha yaygın biçimde sergilenmesi ve korunması 
sağlanmalıdır. 

Madde 29. — Türk tarihinin, kültür, sanat ve bilim eserlerinin üstün vasıflarının dış ülkelere tanıtılması 
bu madde hükmüyle çok büyük ölçüde kısıtlanmakta ve ayrıca döviz girdisine imkân bırakmamaktadır. Oy
saki gerçek kültür varlığı da olsa taşınır eserlerin turist, müze ve koleksiyonerlere satılarak yurt dışına çı-
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karılmalarına belli ölçülerde fırsat vermek, millî tarih ve medeniyetimizin yurt dışında tanınıp bilinmesine 
yardımcı olacak ve döviz girdisini sağlayacaktır. 

Madde 33. — Kültür varlığı ticaretini, tasnif ve tescil dışı bırakılan diğer bir ifadeyle işe yaramayan 
ve gerçekte kültür varlığı ifade etmeyen eşyaya hasretmek yurt içinde ve yurt dışındaki ilgilileri ve bu işi 
kendisine ticaret vasıtası yapanları caydıracak ve bundan çeşitli sakıncalar doğacaktır. Kültür varlığı tica
reti, önceki maddelerle uyum teşkil edecek şekilde yumuşatılmak ve buna imkân tanınmalıdır. 

Madde 34, 35, 36, 37, 38, 39. — Bu maddeler hükümlerinde öngörülen mükellefiyetler, yumuşatılmak ve 
bedel tayin ve takdiri işlemlerine tarafsız kişileri de katarak daha adil bir yol seçilmelidir. 

Madde 47. — Kazı ve sondaj araştırma izni alanlar sadece o bölgedeki arazi sahiplerinin değil diğer 3 üncü 
şahısların da zararlarını tazmin etmelidirler. 

Madde 54. — Madde başlığı «Kazı Yasağı» olmalıdır. 
Madde 57, 58. — Madde hükmüdür; Kültür ve Turizm Bakanlığının yeniden teşkilinin dikkate alın

ması ve Millî Eğitim Bakanlığından da bir üyenin Kurula katılması ve YÖK'ün madde metinlerinde belir
lenmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 62. — Bölge Uygulama Kurullarında Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin bulunmasında fayda 
mülahaza edilmektedir. 

Madde 68 ve diğerleri : 
Ağır ceza hükmü taşıyan diğer maddelerde bu maddede öngörülen cezalar genellikle ağır bulunmuştur. 

ilgili maddelerde tavsif edilen suçların niteliklerine göre kasdî veya şeklî suç olup olmadıkları mutlaka belir
lenmelidir. Aksi halde son derece teknik, tarihî ve kültürel bilgi sahibi olmayan fertlerin ağır derecede cezaî 
sorumluluk altına girecekleri muhakkak olacaktır. 

Madde 71. — Son fıkra hükmüne amaç doğrultusunda açıklık getirilmelidir. 
Madde 72. — 2 nci fıkrada yer alan «ihtiyar heyetinden birisi» yerine «muhtar»a yer verilmelidir. 
Madde 73. — Bu Kanunun 5 inci maddesine aykırı hareketin tecziyesi anlamsızdır. Maddenin gerçek nu

marası yazılmalıdır. 
Madde 78. — Cezanın şiddetlendirilmesine gerek görülmediğinden maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları 

metinden çıkarılmalıdır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

At alay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRLAT 
Başkanvekili 

Mehmet AY D AR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

Bulunamadı. 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Bulunamadı 

KÜLTÜR VARLIKLARI KANUN TASARISI İÇİN LÜTFULLAH TOSYALİ'NİN EK GÖRÜŞÜ 

1. Kanun tasarısında sık sık kullanılan 
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine BAKANLIK, 
b) Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu TAKUAN Yüksek Kurulu, 
c) Bölge Uygulama kurulları yerine BUYKUR kısaltmalarının kullanılması yerinde olacaktır. 
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2. 19 uncu maddenin başlığı kolay anlaşılmamaktadır. Daha uygun bir ifade kullanılması yerinde ola
caktır. (Bir bina olması halinde inşaat şartları gibi) -

3. Devletin konut ve genel idare bina ihtiyaçları için yeni inşaat yapılmasından evvel öncelikle, korun
ması gereken bu tür yapıların kamulaştırma imkânlarının araştırılacağı hususunun bir madde şeklinde tasarı
ya eklenmesi yerinde olacaktır. 

Arz ederim. 
Lütfullah TOSYALI 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 228-229-230 

30 Mart 1982 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz gündeminde görüşülmekte olan «Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı» Komis
yonunuzu da ilgilendiren maddelere ilişkin görüşlerinizin bildirilmesi için Danışma Meclisi İçtüzüğünün 36 
ncı maddesi uyarınca ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ve rica ederim. 
Ethem AYAN 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Sayı : 117 

25 Şubat 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür Varlıkları Koruma Kanunu Tasarısı, Millî Eğitim Komisyonunun bu Tasarı üzerinde geniş öl
çüde değişiklik yapması üzerine hazırlanan yeni metin Komisyonumuzca yeni Anayasamızın ışığı altında, 
Türk Ceza Kanunundaki değişiklikler de göz önünde tutulmak suretiyle tekrar incelemeye tabi tutulmuş 
ve Komisyonumuzca hazırlanan yeni metin ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini takdirlerine arz ederim. - . 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Enis MURÂTOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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Millî Eğilim Komisyonu Raporu 

•T. a 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 24 Şubat 1983 
Esas No. : 1/108 
Karar No. : 17 

DANIŞMA MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 
Kültür Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlığın 16.11.1981 gün ve T/423 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

rarı ile Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan «Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı» Millî Eği
tim Komisyonumuzca üç aya yakın devamlı bir çalışma sonucu yeniden hazırlanmıştır. 

Kanun Tasarısı üzerimde yapılan görüşmelerde, 1973 yılında yürürlüğe giren 1710 Sayılı Eski Eserler 
Kanunu ile aynı konuda kurulan Anıtlar Yüksek Kurulu daha sonra 5805 Sayılı Kanunu değiştiren 1741 
Sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu hakkında prensipleri yeniden tespit eden kanun 
tasarısının geniş bir kapsam içinde incelenmesi zarureti doğmuş olduğundan aşağıdaki ilgili kurumlardan ta
sarı hakkında yazılı görüş istenmiştir. 

1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı, 
2. istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 
3. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, 
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 
5. Boğaziçi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dakanlığı, 
6. istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı, 
7. Türkiye UNESCO Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
8. IKOMOS Başkanlığı (Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğü) 
9. Gayrimenkul ve Yüksek Anıtlar Kurulu Başkanlığı, 

10. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, 
Komisyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile Vakıflar 

Genel Müdürlüğü temsilcisi katılmış ayrıca Eski Eserler Hukuku açısından Prof Dr. Bilge UMAR'ın görü
şü alınmıştır. 

Tasarı yeni bir düzenleme ile ek alınmış olduğundan raporumuzda Hükümet Tasarısı ile karşılaştırılma
sına gerek görülmemiş, Bütçe - Plan Komisyonu tasarıya görüş bildirmemiş, Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun tasarı hakkındaki görüşleri Komisyonumuzca göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Kamulaştırma ve yeni Anayasamızın diğer hükümlerine aykırı hususlara imkân verilmemesi için düzen
lenmiş metin Adalet Komisyonumuza tekrar gönderilerek görüş alınmıştır. Bu bakımdan Adalet Komisyo
nu ile Komisyonumuz görüşünde herhangi bir ayrılık olmamıştır. 

Yeni Anayasamızın 63 üncü maddesine paralel olarak düzenlenen metin Komisyonumuzca benimsenmiş
tir. 

Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Münhal 
Üye 

Mahir CANOVA 
Baş/kanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

(imzada bulunamadı) 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Kültür Varlıklarını Koruma- Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı : Korunmaya değer varlıkların tanımı, tanıtılması, taşınmaz eski 
eserlerin, sit varlıklarının tespiti, değerlendirilerek korunması, kale, sur, şehir kalıntıları, harabeler ve bu 
nitelikteki taşınmaz eski eserlerin ve taşınır eski eserlerin korunması, sergilenmesi ve kazıların yaptırılması 
ve 'bu çalışmaların bilimsel sürdürülmesi, bu amaçla Kültür Bakanlığına bağlı karar alma organlarının 
teşkili ve taşınmaz kültür varlıkları ile si'tlerde'ki taşınmaz malların maliklerine gerekli görülen yardımların 
yapılmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Taşınmaz ve taşınır eski eserler, korunması gerekli doğal değerler, sitler, özel amaçlı sit-
ler, tabiî anıtlar, korunması gerekli eser ve etnografik eserler kültür varlığı olarak bu yasa hükümlerine ta
bidir, . 

Kültür varlığı tanımı 

MADDE 3. — Tarihten önceki devirlerle, Tarihî devirlere ait olup, bilim, kültür, din veya güzel sa
natlarla ilgili bulunan ve bu kanunda öngörülen yer üstünde, yer altında veya su içindeki bütün taşınır 
ve taşınmazlara kültür varlıkları, doğal varlıklara da korunması gerekli doğal değerler denir. 

Haber verme zorunluluğu 

MADDE 4. — Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını yeniden 'bulanlar, malik oldukları veya işgal et
tikleri arazinin içinde kültür varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bu
nu aynı gün içinde en yakın müzeye veya köylerde muhtarlara, Bucak, İlçe ve illerde en yüksek mülkî 
amirlerine bildirmeye mecburdurlar. 

Bu süre mücbir sebeplerin varlığı halinde üç güne kadar uzayabilir. 
Bu gibi eserler, askerî garnizonlar veya yasak bölgeler içinde bulunur veya çıkarsa keza usulü dairesin

de üst komutanlara bildirilir. Böyle bir ihbarı alan Muhtarlar, Mülkî amirleri, Komutanlar veya bu gi
bi eserlerin varlığından doğrudan doğruya haberdar olan ilgili makamlar, bunların korunmaları için ge
rekli tedbirleri de açıklamak suretiyle keyfiyeti en geç on gün içinde Kültür Bakanlığına yazı ile bildirmekle 
yükümlüdürler. Bu ihbarı alan 'Kültür Bakanlığı eseri envantere kaydeder ve hemen gerekli işlemi yapar. 

İKtNCl BÖLÜM 

Taşınmaz Kültür Varlıkları 

Tanım 

MADDE 5. — Onal'tıncı yüzyıl sonuna kadar tabiî olarak veya insanlar tarafından yapılmış olan taşın
maz eski eserlerle bu tarihten sonra yapılmış olupta, mimari, tarihî, estetik, artistik, bilimsel vesair önem
leri bakımından korunması gerekli ve Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tescil edilen 
taşınmaz eski eserler veya bunların oluşturduğu gruplar Taşınmaz Kültür Varlıklarıdır. 

Yukarıda belirtilen tarih kesimlerine giren tarihî mağaralar, kaya sığınakları, yazılı ve kabartmalı ka
yalar, höyükler, tümülüsler, örenyerleri, akrapol ve nekropoller, surlar, kale ve burçlar her türlü mimarî 
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anıtlar, tiyatrolar, hipodrumlar, stadyumlar, anfiteatrlar, agoralar, kütüphaneler, her türlü resmî ve özel 
yapılar, kışla, tabya, tarihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe taşları, dikili taşlar, sunaklar, tersaneler, rıh
tımlar, su yolları, sarnıçlar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, yalılar, konaklar, evler, camiiler, mescidler 
namazgahlar, her türlü hayrat, çeşme, sebil imarethane darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, med
rese, tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, türbeler, hazireler, lahitler, sandukalar, siteller, kümbetler, hanlar, ha
mamlar, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar ve benzerleri ile bunların birkaçından meydana gelen bi
na toplulukları, külliyeler eski anıt ve duvar kalıntıları, freskler, kabartmalar mozaikler, ağaç, ağaç topluluk
ları taşınmaz kültür ve doğal varlık örnekleridir. Bu kültür varlıklarının tescil ve tespiti yönetmelikte be
lirtilir, 

Tarih öncesinden günümüze kadar yaşamış çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin Sos
yal, Ekonomik, Mimarî ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihî hadiselerin ce
reyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış doğal gariplikler ve güzellikleri ile korunması gerekli alanlara Sit de
nir. Sitler taşınmaz kültür varlıkları gibi korunurlar. Sit içinde bulunan ve yukarıda tanımları yapılmış olan 
taşınmaz kültür varlığı niteliklerine sahip olan taşınmazlar da ayrıca kültür varlığı olarak korunurlar. 

Korunması gerekli niteliklere sahip olan tek ağaçlar ve ağaç gruplarına Tabiî Anıt denir. Bunlar da ta
şınmaz kültür varlığı gibi korunur. 

Kamu mali niteliği 

MADDE 6. — Devlete ait arazi ve emlak ile, özel ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan emlak ve ara
zide, varlığı bilinen bütün doğal değerler ve onaltıncı yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmaz kültür var
lıkları, Devletin malidir. 

Bunların kazılarla meydana çıkarılmaları, yerlerinde korunmaları bu kanunun hükümlerine tabidir. 

İzinsiz müdahale ve kullanım yasağı 

MADDE 7. — Taşınmaz kültür varlıklarında, doğal değerlerde, anıtlar ve sitlerde, Taşınmaz Kültür 
Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Uygulama Kurulları kararına dayalı Kültür Bakanlığı izni 
olmadan her nevi inşaî ve fizikî müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanı
mını değiştirmek yasaktır. 

Bu durum, taşınmaz malın kamulaştırılması yolunda sahibine herhangi bir hak kazandırmaz. 
Taşınmaz kültür varlıkları, doğal değerler, anıtlar, sitler ve bunların koruma sahalarının kullanımı, kul

lanım şeklinin değiştirilmesi, inşaî ve fizikî müdahale eylemlerine ait Kültür Bakanlığınca verilecek her tür
lü iznin şekil ve şartlan bu kanun hükümlerine ve Kültür Bakanlığı ile imar ve İskan Bakanlığınca müşte
reken hazırlanacak yönetmeliğe göre tespit edilir. 

Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı ve benzeri eylemler inşaî ve fizikî mü
dahale sayılır. 

Yetki, Yöntem 

'MADDE 8. — Her kimin mülkiyetinde, zilyetlik veya idaresinde olursa olsun, kültür varlıklarının ko
runmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak ve bunların her türlü kontrolünü yapmak 
Kültür Bakanlığına aittir. 

T. B. M. Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür varlıklarının korunmasında Kültür Bakanlığı 
ile işbirliği yapılır. 

Millî Savunma 'Bakanlığının idare ve kontrolünde bulunan kültür varlıklarının korunması, Kültür Ba
kanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre yürütülür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının kullanılması ve onarımı 
Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Uygulama Kurullarının kararı alındıktan 
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sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Diğer bütün kamu kuruluşlarında bulunan taşınmaz kültür 
varlıklarının bakım ve onarımı bu kamu kuruluşlarınca bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında bulunan taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, bu kuruluşların 
bütçelerine her yıl bu maksatla konacak ödeneklerle yapılır., 

özel ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan kültür varlıklarının korunması ve onarımı için Kültür 
Bakanlığınca gerekli aynî, nakdî ve teknik yardımlar hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılabilir. 

Kültür Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi amacıyla vakıf ku
rulur. 

Bu hizmetlerin , yerine getirilebilmesi için Kültür Bakanlığı bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek ko
nur, 

Hak ve sorumluluk 

MADDE 9. — Taşınmaz Kültür Varlıklarının malik ve zilyedler, bu eserlerin bakım ve onarımlarını 
bu kanun gereğince Kültür Bakanlığının bakım ve onarım hususunda vereceği emir ve talimata uygun 
olarak yerine getirdikleri sürece bu kanunun kültür varlığı zilyed ve malikleri için tanıdığı muafiyet ve 
haklardan faydalanırlar. Bu eserler üzerindeki mülkiyet ve zilyetlik haklarının tabiî icabı olarak ve kanunun 
hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilirler. Bakım ve onarımlarını ilgilendiren sorum
luluklarını yerine getirmekte aczi olan maliklerle zilyetlerin mülkleri (Vakıf eserler hariç) usulüne göre 
kamulaştırılırlar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Özel İdareler ve Belediyeler lü
zum gördüğü halde bu gibi taşınmaz kültür varlıklarının tarihî ve tabiî anıtların korunma, bakım ve ona
rımlarına kendi teknik eleman ve ödeneği ile yardımda bulunabilirler. 

Yapılacak bu yardımın hangi şartlarda faizsiz veya az faizli, uzun veya kısa vadeli borç şeklinde olacağı 
bir yönetmelikle tespit olunur. 

Tespit ve tescil 

MADDE 10. — Taşınmaz kültür varlıkları Bakanlık uzmanlarınca tespit edilir. Bu tespit Taşınmaz Kül
tür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu onayı ile tescil edilir. Bu tesciller mahallin mülkî idare amirli
ğince mutad vasıtalarla en geç 3 gün içinde ilan edilir. İlana dair tutanak en yakın Kültür Bakanlığı temsil
cisine teslim edilir. İlanı takip eden ilk gün çalışma saati sonunda itiraz hakkı saklı kalma koşuluyla 
tespitler kesinlesin 

Taşınmaz Kültür varlıkları koruma dereceleri, taşınmaz kültür varlığı sahibinin müracaat tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde ve sitlerde geçiş dönemi yapılanma şartları ise tescil tarihinden en geç 3 ay içerisin
de tespit edilerek, Resmî Gazete'de düzenleyici tasarruf olarak yayınlanır. Kültür Bakanlığınca müracaatın 
yapılış şekli ve diğer hususlar bir yönetmelikle belirtilir, 

Kayıt için mevcut bilgiler ilgili tapu kütüğünün 'beyanlar hanesine kaydedilir. 

Koruma alanı 

MADDE 11. — 10 uncu maddeye göre tescil edilen taşınmaz kültür Varlıklarının koruma alanlarının 
tayini ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp, yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Taşın
maz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Uygulama Kurullarına aittir. 

Kamu mallarındaki taşınmaz kültür varlıkları 

MADDE 12. — Hazineye, özel İdarelere, köylere, kurumlara, belediyelere, İktisadî Devlet Teşekkülle
rine, özel kanunlarla kurulmuş, teşekküllere ait olup tescil ve ilan olunan her çeşit taşınmaz kültür varlığı, 
tarihî ve tabiî anıtlar ile bunlara ait koruma sınırları dahilindeki emlak ve arazi Taşınmaz Kültür Varlık-
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lan ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararına istinaden Kültür Bakanlığının izni olmadıkça ve tüzelkişilere satı
lamaz. Bu gibi sahalarda yeniden imar ve ihya hakkı tanınmaz ve tapu verilmez. 

Kullanım 

MADDE 13. — Taşınmaz kültür varlıklarının, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere devlet dairelerine, * 
belediyelere, resmî kurum ve kuruluşlara, genel menfaatlere yararlı millî derneklere intifa haklarının bıra
kılması veya verilmesi; bunlardan esası vakıflara ait olan veya 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihî ve 
Mimarî Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanunla Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne devredilmiş bulunanlar hakkında adı geçen Genel Müdürlüğün diğerlerinde ise Kültür Ba
kanlığının iznine tabidir. 

Mülkiyeti hazineye ait veya vakıf olan taşınmaz kültür Varlıklarının kullanılması, kamu tüzelkişilere 
veya derneklere bırakılanlarının, bakım, onarım ve restorasyon işleri için yapılacak harcamalar bu eserler/ 
kullananlar tarafından yapılır. 

Kent harabeleri ve kale surları 

MADDE 14. — Her devre ait kale surları, kent kalıntıları, harabeler ve bu nitelikteki sair taşınmaz 
kültür varlıklarından kısmen veya tamamen ve tüzelkişilere geçmiş olanlar kamulaştırılabilirler. Bu ka
mulaştırmada eski eserin değeri hesaba katılmaz. Bu gibi yerlerin belirlenen bir program dahilinde kamu
laştırılması için Kültür Bakanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konur. Bunlardan kaynağı vakıf olan ve 
çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen ve tüzelkişilerin eline geçmiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının 
kamulaştırılmaları, ilgisi dolayısıyla vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır, bu kamulaştırılmalar için bütçele
rine yeterli ödenek konur. 

Yukarıda belirtilen niteli'klerdeki kültür varlıklarının çevrelerinde, kanunda belirtilen nitelikleri taşıması 
nedeniyle içi ve dışı olduğu gibi saklanarak korunması gereken yapılarla, çevresel nitelikleri açısından gaba
risi, dış mimarisi, dış cephe malzemesi ve taşıyıcı elemanları olduğu gibi veya yenilenerek korunması ge
rekli sivil mimarî örneği taşınmaz kültür varlıkları ve çevrelerindeki koruma alanları, koruma planları bu
lunmayan yerlerde Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nca tespit edilen uzaklıktaki özel 
mülkiyete konu taşınmaz mallar Kültür Bakanlığınca kamulaştırılabilir. Ancak, bu gibi yerlerden imar pla
nında yola otoparka, yeşil sahaya rastlayanların belediyelerce, vakıf eserlerin koruma alanlarının Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce, sair kamu kuruluşlarını bakım ve onarımı ile görevli oldukları veya kullandıkları bu 
gibi eski eserleri ve koruma alanlarının bu kuruluşlarca kamulaştırılabilmeleri asıldır. Bu maddeye göre ka
mulaştırma yapmaya idare zorlanamaz. 

Bu madde hükümlerine ve 9 uncu madde uyarınca yapılacak kamulaştırmalarda taşınmaz kültür varlık
larının, eski eser bedeli kıymet takdirinde hesaba katılmaz< 

Bu kanun gereğince yapılacak kamulaştırmalarda Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Ku
rulu'nca verilen taşınmaz kültür varlığının tescili karan kamu yararı karârı niteliğindedir. 

Kamulaştırma işlemleri bu kanun hükümleri ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerine göre yapılır. 

Yıkılan veya yok olan taşınmaz kültür varlıkları 

MADDE 115. — Sebebi ne olursa olsun kısmen veya tamamen yıkılmış veya yok olmuş olan 14 üncü 
maddede sözü edilen taşınmaz kültür varlıkları ile, banların koruma alanlarında, Taşınmaz Kültür Varlıklau 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Uygulama Kurullarından olumlu görüş alınmadıkça İmar Yasasının 
11 inci maddesine dayanılarak geçici de olsa inşaata izin verilmez. 

Bu gibi yerlerde mevcut belgelere göre ihyası mümkün olan taşınmaz kültür varlıklarının Taşınmaz Kül
tür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek IKurulu veya Bölge Uygulama Kurullarınca uygun görülen projeye göre 
yenilenmesi esastır. 
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Ruhsatsız yapılanma ya\ağı 

MADDE 16. — Kale surları, kent kalıntıları, harabeler ve bu nitelikteki sair taşınmaz kültür varlıkları i it, 
sitlerde yapılmış tapuya dayalı olmayan bütün yapılar inşaat sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun, 
Kültür Bakanlığı'nın bildirimi üzerine ayrıca karar alınmasına gerek olmadan derhal yıktırılır, veya hazine adı
na tescil edilir. 

Ancak, iskânlı bu gibi yapılarda zilyedlerinin başvurulan halinde bir defaya mahsus olarak doksan gü
nü aşmamak üzere mahallin en büyük mülkî amirince tahliye için süre tanınabilir. 

14 üncü maddede sözü edilen diğer taşınmaz kültür varlıkları ve korunma sahaları üzerinde bu kanu
nunun yürürlüğe girmesinden sonra izinsiz yaptırılan bütün inşaatlar birinci fıkradaki usulle Kültür Bakan
lığının istemi üzerine yıktırılır veya hazine adına tescil edilir. 

Yıkılan veya yok olan taşınmaz tescilli kültür varlıkları 

MADDE 17. — Tapu kütüğüne kültür varlığıdır, şerhi konulmuş olan ve yasanın yürürlüğe girmesinden 
sonra her ne sebeple olursa olsun yıkılan veya yok olan taşınmaz kültür varlıklarının evvelce oturduğu 
alan üzerinde, bu kanunda öngörülen esaslara aykırı inşa edilmiş yapılar, kanuna uygun izin alınıncaya veya 
yıktırılıncaya kadar, ayrıca bedel ödenmeksizin Kültür Bakanlığı'nın malı sayılır. Bu yapıların her türlü ge
lirleri hazineye gelir kaydedilir. Ancak, yapı sahibi inşaatı bizzat yıkmayı taahhüt ederse, Kültür Bakanlığı' 
nın izni ile enkaz kendisine bırakılır. 

Korunma planlarında plan, sitlerde sit şartlarına aykırı inşa edilen yapılar hakkında tmar Kanununun 
hükümleri uygulanır., 

Koruma planı ve sit şartlarına aykırı şekilde yapılan yapılardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra inşaatı tamamlananlar koruma planı ve sit şartlarına uygun hale dönüştürülünceye kadar belediye hiz
metlerinden yararlandırılmaları yasaktır. 

Sit geçiş dönemi - koruma planı kısmî plan değişikliği 

MADDE 18. — Sit ilanı mevcut imar planı uygulamasını durdurur. Koruma planı yapılıncaya kadar pla
na geçiş dönemi yapılanma şartları Taşınmaz Kültü; Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tespit 
edilir. İlgili belediyeler koruma planını iki yıl içinde.tmar ve İskân Bakanlığına onanmak üzere sunmak zo
rundadırlar. Belediyeler gerekli görürlerse plan hazırlık safhasında ilgili bakanlıklardan teknik yardım isteye
bilirler. 

İmar Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen ve Taşınmaz Kültür Varlıktan ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
kararına uygun surette İmar ve îskân Bakanlığınca onanan koruma planının yürürlüğe girmesi ile geçiş do
nemi yamlanma şartları, ayrıca karar almaya gerek olmadan kalkar. Bu planlarda ve plan notlarında taşın
maz kültür varlığı ve sitlerle ilgili yer alan hususlara aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında 68 inci mad
de uygulanır. 

Koruma planlarının, kültür varlıkları ve tabiî anıtlar bakımından kısmen değiştirilmesi gerekli görüldüğü 
ve bu hususta Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı alındığı takdirde Kültür Bakan
lığı durumu valilik kanalı ile ilgili belediyeye ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir. 

Bu tebligattan sonra Belediye (Meclisinin yapacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en geç üç ay içinde 
Karara bağlanır. Bu süre içinde gereken karar alınmadığı takdirde Belediye Meclisi kararına lüzum kalmaksı
zın Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunca karara bağlanan hususlara uygun olarak İmar 
ve İskân Bakanlığının yapıp onadığı plan veya değişiklik teklifi kesinleşir. 
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Tek yapı ölçeğinde yapılanma 

MADDE 19. — Tespit ve tescili yapılan taşınmaz kültür varlıklarının Taşınmaz Kültür Varlıkları ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunca gruplandırılması yapılmadıkça Bölge .Uygulama Kurulunca onarım ve yapılanma 
esasları belirlenemez. 

Taşınmaz kültür varlığı parselinde, ek, eklenti veya yeni yapım suretiyle inşa edilecek yapıların Bölge 
Uygulama Kurulunca verilen karar veya onanan Taşınmaz Kültür Varlığı Projelerinde mahallî idareler deği
şiklik yapamazlar. Ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık şartları ile ilgili tüzük ve yönetmelik hükümle
rine uygunluğu mahallî idarelerce aranır. 

Taşınmaz kültür varlığı parselinde yapılacak her türlü inşaatta (Koruma Planları hariç) plan ve imar yönet
melikleri ile belirli esaslara öncelikler Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararına dayalı 
Kültür Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikle belirlenir. 

Üzerinde taşınmaz kültür varlığı bulunan veya 11 inci madde hükmüne uygun belirlenen koruma alanla
rı taşınmaz kültür varlığı parselidir. 

'Kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir edecek şekil ve surette ifraz edile
mez, birleştirilemez. 

Maliklerin izin verme yükümlülüğü 

MADDE 20. — Taşınmaz kültür varlıklarının, tarihi ve tabiî anıtların bulundukları yeri işgal edenler veya 
bu eserlerin malikleri, Kültür Bakanlığınca bu işle görevlendirilmiş uzmanlara gerektiği zaman eserin kontro
lü, incelenmesi, harita plan ve 'rölavesinin yapılması, fotoğraflarının, kalıplarının çıkarılması için izin ver
meye ve kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

8 inci maddede yazılı kontrol yetkisi ile, bu maddede gösterilen iş ve görevleri yapma şekli ve şartları, ko
nut dokunulmazlığı ve aile mahremiyeti ile bağdaştırılabilecek esaslar dahilinde hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. 

Taşınmaz kültür varlıklarının nakli 

MADDE 21. — Gerçek ve tüzelkişilere ait de olsa, taşınmaz kültür varlıkları ve parçalarının, bulun
dukları yerlerde korunmaları esastır. 

Ancak, bu taşınmaz kültür varlıklarının başka bir yere nakli zorunluluğu varsa bunun kaldırılması Taşın
maz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Uygulama Kurullarınca uygun görüldüğü tak
dirde gereken tedbirler alınmak şartı ile Kültür Bakanlığınca istenilen yere nakledilebilir. Nakil sebebi ile şahıs
ların taşınmazına zarar verilmişse Kültür Bakanlığınca oluşturulacak komisyonun tespit edeceği tazminat za
rar görene ödenir. 

'Bu tazminatın hesabında kültür varlığının değeıi dikkate alınamaz. 

Taşınmaz kültür varlıklarının bakım onarım ve restorasyonu 

MADDE 22. — Kültür varlıklarının proje, bakım, onarım ve restorasyonu işleri 1050 sayılı 'Muhasebe-i 
Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile bu kanunların ek ve değişikliklerine bağ
lı kalmaksızın, düzenlenecek yönetmelik hükümlerine göre yaptırılır. 

Kültür varlıklarının korunması, tespit, proje bakım onarım, restorasyon ve kazı ile müzelerin güvenliği 
için kullanılmak koşuluyla, Kültür IBakanlğı, Millî Savunma Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dı
şardan getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevi maddeler, bütün gümrük, resim, 
vergi ve harçlarından muaftır. 
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istisnaları 

MADDE 23. — Tapu kütüğüne kültür varlığıdır şerhi konulmuş olan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yük
sek Kurulunca tescil edilerek I inci veya II nci grup olarak gruplandırılmış taşınmaz kültür varlığı, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemlere ait olmak üzere Devlet Malı sayıldıklarından taşınmaz
larla ilgili hertürlü vergi ve resimlerden istisnadır. 

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Uygulama Kurulları kararına uyguı 
olarak hu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri de her nevi belediye resim ve harçla
rından istisnadır. Ancak, kültür varlığı parselinde yukarıda sözü edilen kurul kararı ile yapılan ihya duru-
mundakiler haricinde yeni yapılan ve taşınmaz kültüı varlığına ilave olarak inşa edilen bağımsız bölümler bu 
istisnalardan yararlanamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Taşınır Kültür Varlıkları 

Tanım 

MADDE 24. — Günümüze kadar intikal etmiş olan, bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili belge değeri 
tespit edilen korunması gerekli her türlü taşınır ve yerinde kalması mümkün olmayan kültür varlıkları, taşınır 
kültür varlığıdır. 

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, benzeri kap ve kaçak
lar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, makaslar, putlar (ikon), cam eşyalar, 
süs eşyaları (hulliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, kalıplar, bilezik ve benzerleri, maske
ler, taçlar (diademler), deri, bez, papirüs, perşömen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araç
ları, sikkeler, sence, evrak-ı nakdiye (banknot), damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya teshipli kitaplar, mu-
rakkaat, minyatürler, beratlar, Devlet arşivine ,girmesi gereken belgeler, sanat değerine haiz gravür, yağlı veya 
sulu boya tablolar, müzik aletleri, muhallefet (relique'ler), ibadette kullanılan eserler, adak eşyaları, nişanlar, 
madalyalar, madalyonlar, çini toprak, cam, ağaç, kumaş, halı, kilim, seccade ve benzeri eşyalar ve parçaları 
kültür varlığı örnekleridir. 

Halk sanatlarını ve halk kültürünü temsil eden araç ve gereçler Etnografya eseri olup, bunların tanımı Kül
tür Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Etütlük eser, eserlik niteliğini aşırı derecede yıpranarak esaslı surette zayi etmiş olan veya üzerinde iz, işa
ret, yazı bulunmadığından hangi eserden koptuğu anlaşılamayan veya benzeri hallerde bulunan ve yalnız za
man faktörü yönünden kültür varlığı durumunda bulunan ve gelecekte birtakım ilmî çalışmalarda yararlanı
labilir nitelik içeren parçalara denir. Etütlük eserler müzelerde, kültür varlığı envanteri dışında korunurlar. 
Etütlük eserler Kültür Bakanlığından izin alınmadan kazı mahalli ve müzeler dışına çıkarılamazlar. 

Kamu malı niteliği 

MADDE 25. — Devlete ait arazi ve emlak ile özel ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan, varlığı bilinen 
veyahut ilerde meydana çıkacak olan bütün taşınır kültür varlıkları Devlet malıdır. 

Ancak; a) Özel müze ve özel kütüphanelerle, koleksiyonların envanter defterlerinde kayıtlanmış olanlar, 
b) 16 ncı yüzyıldan sonra yapılmış eserlerden evlerde saklanan veya kullanılan ata yadigârı niteliğindeki taşı

nır kültür varlıkları, 
özel mülkiyete konu taşınır kültür varlıklarıdır. 
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Müzelere alınma 

MADDE 26. — 4 üncü maddeye göre Kültür Bakanlığı Müzeler örgütünün emrine verilen taşınır kültür 
varlıklarıyla 24 üncü maddedeki tanıma uyan korunması gerekli kültür varlığı ve etnoğrafik nitelikte olanlar 
tasnif ve tescile tabi tutulur, bunlardan Devlet Müzelerinde bulunması gerekli görülenler usulüne uygun ola
rak müzelere alınırlar. 

Tasnif ve tescil dışı bırakılarak müzelerce alınmayanlar sahiplerine veya zilyedlerine iade olunurlar. Sahip ve 
zilyedleri tarafından bir yıl içinde alınmayanlar devletçe usulüne uygun olarak satılabilirler. 

Özel mülke konu kültür varlıkları 

MADDE 27. — 16 ncı asır sonrasına ait özel mülkiyete konu taşınır kültür varlığının koruma, kullanma 
ve saklanması maliklerce sürdürülür. Ölüm halinde bunlar mirasçılara intikal eder. Ancak, satışa çıkarılma is
tenildiğinde bölgenin Devlet Müze veya Kütüphane Müdürlük veya Memurluklarına gösterilmesi zoruludur. 
özel mülkiyete konu bu taşınır kültür varlıkları, komisyonca belirlenen bedel üzerinden kütüphane veya müze
lerde satın alınır. Ancak, satıcı, müze veya kütüphane tarafından kurulacak komisyonca takdir edilen bedeli 
yetersiz bulursa taşınır kültür varlığı envanter fişi düzenlenerek kültür varlığı koleksiyoncusu durumuna gelen 
sahibine iade olunur. 

Getirilen taşınır kültür varlığının müze veya kütüphanade saklanması, sözü geçen komisyonca gerekli görü
lürse, bakanlığa en kısa süre içinde bildirilir. Bakanlık görüşü belirinceye kadar altı ayı geçmemek şartıyla 
taşınır kültür varlığı, müze veya kütüphanede malik adı na korunur. 

Kültür Bakanlığınca korunması uygun görülürse, malikine yazı ile duyurulur. Bildirim tarihinden itibaren tak
dir edilen bedele malik tarafından bir ay içinde bakanlık Üst Takdir Komisyonuna itiraz yapılabilir. Yargı yo
lu açık olmak üzere bu komisyonun kararı kesindir. Bu komisyonun kuruluş görev ve yetkileri bir yönetmelik
le belirlenir. 

Bakanlık onayı bu süre içinde çıkmamışsa taşınır kültür varlığı yukarıdaki hükümler uyarınca işlem te
sis olunarak koleksiyoncu durumuna gelen malikine iade olunur. 

Bu madde uyarınca özel mülkiyete konu taşınır kültür varlığının iade olunacağı şahsın, koleksiyonculuğa 
mani hali varsa eski eseri devrettiği şahsı bildirinceye kadar müzede adına saklanır. 

Müze, özel müze, koleksiyoncu 

MADDE 28. — Her türlü müzelerin kurulması ve geliştirilmesi Kültür Bakanlığının görevidir. 
Bakanlıklar, kamu kuruluşları, özel ve tüzelkişiler ile Vakıflar bu husustaki statüler gereğince izin almak 

ve kontrolleri Kültür Bakanlığına ait olmak şartıyla kendi hizmet konularının veya amaçlarının gerçekleşti
rilmesini ilgilendiren işlerde taşınır ve taşınmaz her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana ge
tirebilirler. 

Ancak, özel ve tüzelkişiler, vakıflar tarafından kurulacak özel müzelerin kuruluşuna 16 ncı yüzyıl öncesi 
yapımlı eski eserleri kapsamamak şartı ile mevzuları belirlenerek Kültür Bakanlığınca izin verilir. Bu mü
zeler konularına giren ve 16 ncı yüzyıldan sonraki yapımlı taşınır kültür varlıklarını edinmelerinde Devlet 
Müzeleri gibidirler. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel mülkiyete konu olan taşınır kültür var
lıklarını ise zaman tahdidine tabi olmaksızın edinip teşhir edebilirler. 

Bu müzelerin kuruluş, amaç, görev ve yönetim şartları, müzeyi açma zamanı ile takip, kontrol ve denetim 
hususları Kültür Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Özel kişiler, Kültür Bakanlığınca verilecek belge ile, yönetmeliğine göre; 16 yy. sonrasına ait taşınır kültür 
varlığı koleksiyonları meydana getirebilirler. Ancak bu kanunun yürürlüğünden önce alınmış olan belgeler ve 
kazanılmış haklar geçerlidir. 
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Koleksiyoncular faaliyetlerini Kültür Bakanlığına bildirmek ve yönetmeliğe uygun surette taşınır Kültür var
lığını envanter defterlerine kaydetmek zorundadırlar. Bunlar usulüne uygun olarak tescil edilir. Koleksiyon
cular ilgili müzeye tescil ettirerek aralarında koleksiyon larındaki her tür eseri değiştirip birbirlerine satabilirler. 

Yurt dışına çıkarma yasağı 

MADDE 29. — Yurt içindeki korunması gerekli kültyr varlıkları; ile özel, resmî müzeler ve koleksiyonlarda 
bulunan eserler yurt dışına çıkarılamaz. 

Ancak, ulusal çıkarlarımızın mevcut olduğu hallerde, bu tür eserlerin geçici olarak sergilendikten sonra 
yurda geri getirilmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesine ve bu tür eserlerin eş veya yüksek değerdeki eserler
le değişimine Kültür Bakanlığının teklifi ve ilgili bakanlıkların olumlu görüşüne dayanılarak, Bakanlar Kurulu 
tarafından karar verilebilir. 

Türkiye'deki kordiplomatik mensupları, Türkiye'ye girişlerinde, deklare etmek suretiyle beraberlerinde getir
dikleri yabancı kökenli kültür varlıklarını çıkışlarında da beraberlerinde götürebilirler. 

Yabancı ülkelere kültür varlığı değişimi ve yurt dışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür varlığı gön
derilmesi koşulları ile Türkiye'deki kordiplomatik mensuplarının beraberlerindeki getirdikleri kültür varlıkları
nın giriş ve çıkışlarında yapılacak işlemler, istenecek belgeler ve ilgili diğer hususlar Kültür Bakanlığı ile Dış
işleri Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri yönetmelikte belirtilir. 

Yurt dışından getirme 

MADDE 30. — Yurt dışından kültür varlığı getirmek serbesttir. 

Kopya çıkarma yasağı 

MADDE 31. — öğretim, eğitim ve turizmin geliştirilmesi amacı ile örenyerleri ve Müzelerdeki kültür 
varlıklannın, kopyalarının alınması, fotoğraflarının, filminin çekilmesi izne bağlıdır. Kültür Bakanlığına bağlı 
müze ve ören yerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili esaslar, alınacak ücret miktarları bir yönetmelikle tespit olunur 
ve alınacak ücretler Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine gelir kaydedilir. 

Sikkeler 

MADDE 32. — Osmanlı Padişahlarından II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, II. Abdülhamit, V. Re
şat ve Vahdettine ait altın sikkelerden sadece istanbul, Kostantiniye, İslambol darplı olanlarının sarraf ku
yumcular tarafından hiçbir belgeye tabi olmadan alınıp satılmaları serbesttir. Bunun dışındaki bilumum 
sikkeler her yılın Kasım ayında Kültür Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek bir mahalde, menşe gösterilme
den ve açık olarak belgeli koleksiyoncular ve özel müzeler arasında alınıp satılabilir. Bu muameleler ilgili 
müzelerce tespit ve tescil edilir. 

Belgeli koleksiyoncular ve özel müzeler aralarında bilumum sikkeleri satın almakta, değiştirmekte ser
besttirler. 

Ancak, satın aldıkları sikkeyi en geç onbeş gün içinde en yakın müzeye bildirmeye en geç üç ay içinde de 
Kültür Bakanlığınca tespit ve tescilini yaptırmaya mecburdurlar. 

özel müzeler ve koleksiyoncular, Kültür Bakanlığından alacakları belgelere dayalı olarak yukarıdaki fık
ra hükümlerine göre faaliyetlerini yürüteceklerdir. 

Kültür varlığı ticareti 

MADDE 33. — Kültür varlığı ticaretinin konusu 26 ncı madde gereğince tasnif ve tescil dışı bırakılan ta
şınır kültür varlıklarıdır. Bunun dışında müzelik hiçbir eser Kültür Bakanlığı'nın izni olmadan ticaret me
tal olarak alınıp satılamaz, yerli ve yabancılar tarafından yurt dışına çıkarılamaz. 
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İzin 

MADDE 34. — Kültür varlığı ticareti Kültür Bakanlığının izniyle yapılır. Kültür varlığı ticareti yap
mak isteyenlerin Kültür Bakanlığından bir ruhsatname almaları şarttır. Bu ruhsatnameler bir yıl için geçer
lidir. Süresi dolan ruhsatnameler yenilenebilir. Kültür Bakanlığınca bu hususta hazırlanacak yönetmeliğe ay
kırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresi dolmadan iptal edilir. 

Defter tutma zorunluluğu 

MADDE 35. — Kültür varlığı ticareti ile meşgul olanlar, ticarethanelerindeki kültür varlıklarının usu
lüne göre günü gününe basılı ve noterden tasdikli envanter defterlerine geçirmeye ve görevli memurların 
her arayışında bu defterleri ilgili eser ile birlikte göstermeye mecburdurlar. 

Haber verme zorunluluğu 

MADDE 36. — Bilumum Devlet Daireleri, Kurum1 ar, Belediyeler ve Vakıflar idaresi, özel İdareler, özel 
ve tüzelikişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışlarda konu 
olan kültür varlıkları ile koleksiyonları ilk önce Devlet Müzelerine haber vermeye ve göstermeye mecbur
durlar. Bu eserleri veya müzelik eserlerden mürekkep komisyonları Kültür Bakanlığının teşkil edeceği uz
manlardan oluşan bir komisyonun takdir edeceği bedel üzerinden satın almaya yetkilidir. Bu eserlerin hazi
neye intikal etmiş olup ve müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönetmeliği hü
kümleri dairesinde bedelsiz olarak Kültür Bakanlığına devrolunurlar. 

Müzeye haber verme zorunluluğu 

MADDE 37. — Kültür varlığı ticareti ile meşgul olanlar ticarethanelerine giren her yeni eseri, satışa 
çıkarılmadan önce bölgenin müze müdürlük veya memurluklarına göstermeye mecburdurlar. Bunlardan mü
zelere mal edinmesine lüzum gösterilenler, müzelerde kurulan kıymet takdiri komisyonlarınca satın alınır. 
Bedelde anlaşmazlık halinde satıcı üç gün içinde mahallî Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Mahke
me kararı kesindir. 

İkametgâhını ticarethane olarak gösterme yasağı 

MADDE 38. — Kültür varlığı ticareti ile meşgul olanlar ikametgâhlarını hiçbir zaman ticarethane veya 
depo olarak gösteremezler. Ancak, ticarethanelerinin içinde depolar tesis edebilirler. 

Ticarethane ve depoların kontrolü 

MADDE 39. — Kültür varlıkları ticarethane ve depoları gerektiğinde Kültür Bakanlığı müfettişleri ve 
mahallî müze müdürlüğü tarafından her zaman tetkikle kontrol edilir. 

Kültür varlığı ticareti ile meşgul olanlar, bu tetkik ve kontrollere müsaade etmeye mecburdurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kazılar 

Kazı ve sondaj izni 

MADDE 40. — Bu kanun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını meydana çıkart
mak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı sadece Kültür Bakanlığına aittir. 

İzni ve malî yeterliği Kültür Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve Yabancı heyet ve kurumlara araş
tırma izni Kültür Bakanlığı tarafından, sondaj ve kazı yapma izni bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 
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Kurulu kararı ile verilir. Bu konuları Kültür Bakanlığı denetler. Askerî yasak bölgelerde yapılacak araştırma, 
sondaj ve kazı ruhsatnamesi, Genel Kurmay Başkanlığının izni alınmışsa Kültür Bakanlığınca, sözü geçen 
heyet ve kurumların göstereceği ilmî yeterliliği bulunan uzmanlar adına düzenlenir. Kültür Bakanlığınca 
haklı görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki temsilcilerini değiştiremezler. 

Kültür Bakanlığı elemanları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar bu Bakanlığın iznine bağ
lıdır. 

Kazıdan çıkan eserlerin müzelere nakli 

MADDE 41. — Kazılarda meydana çıkan eserler kazı yapan heyet ve kurumlar tarafından kazı sonun
da Kültür Bakanlığının göstereceği Devlet Müzesine naklolunur. Kazı ve jeoloji araştırmalarında elde edilen 
insan ve hayvan iskeletleri ile bilumum fosiller, tabiat müzeleri ile üniversitelere veya ilgili diğer Türk bilim 
kurumlarına Kültür Bakanlığınca verilebilir. 

Maliklerin mülkleri içinde yapacakları kazılar 

MADDE 42. — Taşınmaz kültür varlığı sahiplerinin kendi mülkleri içinde kültür varlığı aramak mak
sadıyla kazı, sondaj ve araştırma yapmaları da bu Kanunun 40 ve 41 indi maddeleri hükümlerine tabidir. 

Kazı izninde usul 

MADDE 43. — Aynı kazı heyetine veya şahsa aynı süre idinde Kültür Bakanlığınca yapılan kurtarma 
kazıları dışında birden fazla yerde kazı, sondaj ve araştırma izni verilemez. Araştırma, sondaj ve kazıya izin 
verilmesi, araştırma, sondaj ve kazının yapılması, elde edilecek kültür varlıklarının muhafazası şartlan bu 
eserler üzerine araştırma, sondaj ve kazı sahiplerine tanınacak diğer haklar bir yönetmelikle tespit olunur. 

Türk ve yabancı bilim kurumlarına verilen kazı izni 

MADDE 44. — Türk ve yabancı bilim kurumlarına veya onların adına hareket eden kişilere verilen ka
zı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni Kültür Bakanlığının izni olmadıkça başkalarına devredilemez
ler. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. 

Kazı ve sondaj izninin hükümsüzlüğü 

MADDE 45. — Kültür Bakanlığı'nca kabul edilecek haklı bir sebep gösterilmeden ruhsatname tarihin
den itibaren en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait izlin ve ruhsatnameler hü
kümsüz sayılır. Araştırma, kazı ve sondaj çalışmaları makul bir sebep gösterümekslzin iki aydan fazla tatil 
edilemez. Bu süreyi geçirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edülmiş sayılır. 

Kazı ve sonda] izninde süre 

MADDE 46. — Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni aynı yıl için geçerlidir. Ruhsatname ve 
izin süresinin sonunda kazı başkanı kazıya, sondaj ve araştırmaya devam edildiğini yazılı olarak bildirdiği 
takdirde, bu hak, her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı için saklı tutulur. 

Zarar vermede tazminat yükümlülüğü 

MADDE 47. — Kazı ve sondaj araştırma izni alanlar, kazı, sondaj ve araştırma bölgesindeki arazi sahip
lerinin zararlarını tazmin ile yükümlüdürler. Arazi sahipleri, Kültür Bakanlığı'nca oluşturulacak komisyon
ca takdir edilecek bir tazminat karşılığında kazı veya sondaj veya araştırmaya izin vermeye mecburdurlar. 
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Bu gibi yerler Kültür Bakanlığı'nca kamulaştırılabilir. Yabancı bilim kurumlarınca yapılan kazılarda bu 
kamulaştırma bedeli, kazı sahipleri tarafından ödenir. Hazine adına tescil edilecek yerin kamulaştırma bede
linin takdirinde, genel kamulaştırma hükümleri uygulanır. Bu madde gereğince ödenecek tazminat ve kamu
laştırma bedellerinin takdirinde yerin üstünde ve altında bulunan kültür varlıklarının değeri dikkate alınmaz. 

Kazı ve sondaj sonunda çıkan eserlerin yayın hakkı 

MADDE 48. — Kültür Bakanlığı'nın izni ile yapılan kazı, sondaj ve araştırmalarda meydana çıkarılan 
eserlerin yayın hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dairesinde kazı, sondaj ve araş
tırıma izni alan heyet ve kurumlar adına kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare edenlere aittir. Kazı sahip
leri her kazı mevsim sonunda Kültür Bakanlığına bilimsel bir rapor vermekle yükümlüdürler. Kazının bi
timinden itibaren mevsim çalışmalarına ait raporların iki yıl, son raporlarım üç yıl zarfında yayınlamayan 
kazı sahiplerinin, kazı ve kazıda bulunan kültür varlıkları üzerindeki her türlü yayın hakları Kültür Bakan
lığına geçer. Bakanlıkça uygun görülen mazeretler dışında üç yıl içinde kazı son raporlarım yayınlamamış 
bulunan heyet ve kişilere yeni bir kazı ruhsatnamesi verilemez. 

Kazı ve sondaj sonunda çıkan eserlerin korunması için yapılacak masraflar 

MADDE 49. — Kazı, sondaj ve araştırma yapılan saha ile, kazı, sondaj ve araştırmalardan çıkan kül
tür varlıklarının mahallen korunmasını sağlamak için o yerde geçici olarak çalıştırılacak bekçilerin ücret ve 
masraflarını kazı yerinin eski haline getirilmesinin gerektirdiği giderler, kazı sırasında herhangi bir zarar 
meydana gelirse tazmini için lüzumlu masraflar, düzenlenecek yönetmeliğe göre Kültür Bakanlığı tarafından 
ruhsat verme veya süre uzatma sırasında kazı sahiplerinden tahsil edilerek emaneten mal sandığına yatırılan 
paralardan ödenir. 

Kazı sonunda çıkan eserlerin bakım ve onarımı 

MADDE 50. — Kültür Bakanlığı'nın izni ile yapılan kazılarda ortaya çıkan taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıklarının bakım, onarım ve korunması ile çevre düzenlemesi kazı başkanlığınca yapılır. 

Kazı ve sondajların geçici veya tamamen tatili 
MADDE 51. — Bu Kanunda mevcut hükümlere uygun olarak yapılmayan kazı, sondaj ve araştırmalar 

Kültür Bakanlığı'nın göstereceği lüzum üzerine geçici olarak veya tamamen tatil edilir. 

Tesislerin devri 

MADDE 52. — 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 satın alınan 
veya inşa olunan depo, lojman ve bunlar gibi tesisler kazının sonunda Kültür Bakanlığına bedelsiz olarak 
devrolunur. Bu tesislerin kullanış şekillerini tayine Kültür Bakanlığı yetkilidir. 

Kazı ve sondajda bulunan bakanlık temsilcileri 

MADDE 53. — Bu Kanunun 40, 41, 43 üncü maddeleri gereğince Türk ve Yabancı heyet ve kurumlar ta
rafından yapılan sondaj ve kazılarda Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü örgütün
deki uzmanlardan bir veya birkaç temsilci bulundurulur. Temsilcilerin seçimi ve görevleri Kültür Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Türk heyet ve kurumlarınca yapılan kazılarda temsilcilere ödenecek yol masrafları, yevmiye ve gerektiğin 
de mahallinde ikametleri için zaruri giderler Kültür Bakanlığı'nca ödenir. 
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Yabancı Kurum ve Heyetler tarafından yapılan kazı, sondaj ve araştırmalarda görevlendirilecek Bakan
lık temsilcilerine ödenecek olan yol masrafları, yevmiye ve temsil ödeneği, kazı başkanlığından peşinen tahsil 
edilip millî bir bankaya yatırılır. Temsil ödeneğinin miktarı her yıl için Kültür Bakanlığı'nca tayin edilir. 

Kazı izni yasağı 

MADDE 54. — Türkiye'deki elçilikler ve konsolosluklar mensuplarına, kazı, sondaj ve araştırma yapmak 
izni verilemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Define 

Define arama izni 

MADDE 55. — Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 5 inci maddesinde kültür varlığı olaralk belirti
len yerler ve tespit, tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür Bakanlığı'nca define arama ruh
satnamesi verilebilir. Araştırma, Kültür, İçişleri ve Maliye Bakanlığı'nın birer temsilcisinden kurulu komisyon 
önünde yapılır. 

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

Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan defineden 
arayıcıya tanınacak halklar, Kültür ve Maliye Bakanlığınca birlikte düzenlenecek yönetmelikte belli edilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Amtİar Yüksek Kurulu ile Bölge Uygulama Kurulları 

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

MADDE 56. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve sitlerin tespiti koruma, onarım ve restorasyon işlerinde 
uyulacak prensipleri belirlemek, kültür varlıklarının tescilini yapmak ve bunlarla ilgili olarak herhangi bir 
şekilde intikal eden konu ve uyuşmazlıklar hakkında karar vermek üzere; Kültür Bakanlığına bağlı, merkezi 
Ankara'da Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu kurulmuştur. 

Kurul üyeliği 

MADDE 57. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu 5'i tabiî, 6'sı seçimle gelen 11 
üyeden oluşur. 

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı, Kültür Bakanlığı Müsteşarı; Başkan 
Yardımcısı Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürüdür. Başkan bulunmadığı zaman Kurul 
Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Vekâlet eder. 

a) Kamu kesiminden; 
— Kültür Bakanlığı Müsteşarı, 
— Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, ' 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Planlaması Genel Müdürü, 
— İmar ve İskân Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürü, 
— Vakıflar Genel Müdürü 
Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tabiî üyeleridir. 
58 inci maddede nitelikleri açıklanan Yüksek öğretim Kurumlarının göstereceği 18 asıl 6 yedek üye 

arasından Kültür Bakanlığınca seçilecek, 6 asıl 2 yedek üye Kurulun seçimle gelen diğer üyelerini oluşturur. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 348) 



— 26 — 

(Hükümetin Teklifi) 

. Kurul üyelerinin nitelikleri 

MADDE 58. — Kurula seçimle gelecek üyelerin, Mimarlık (tercihan rölöve ve restorasyon bölümü) Ar
keoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarih, Şehircilik, Peyzaj Mimarisi ve Hukuk sahalarında yüksek öğ
retim yapan kurumlardan tanınır ve etütler yapacak eser vermiş kimseler arasından seçilmeleri şarttır. 

Kurul toplantılarına, Kültür Bakanlığı, Hukuk' Müşavirlerinden birisi ile Kurulun ihtiyaç duyması halin
de, çağıracağı uzmanlar oy hakkı olmaksızın katılabilirler,. > 

Üyelik süresi - üyeliğin sona ermesi 

MADDE 59. — Tabiî üyelerin kurul üyelikleri yukarıda belirtilen asıl üyelikleri devamınca ve seçimle 
gelen üyelerin kurul üyelikleri de bağlı bulundukları yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerinin devamın
ca sürer. Kamu kesiminden gelen tabiî üyelerin dışında, seçimle gelen temsilcilerin üyelikleri 5 yıl sürelidir. 
Bu üyeliklerin seçimleri her 5 yılda bir tekrarlanır. 

ölen, istifa eden, hastalık ve görev gereği, yurt dışına çıkış hariç dört toplantıya katılmayan üyelerle, 
görev gereği de olsa yurt dışına kesintisiz altı aydan fazla bir süre için giden üyelerin yerine yedek üyeler
den kurulca tespit edilenler asıl üyeliğe alınır. 

Kurulun çalışma şekli 

MADDE 60. — Kurulun çalışma gündemi başkanlıkça belirlenir. 
Kurul gerektiğinde bizzat veya tayin edeceği naip vasıtasıyla yerinde inceleme yapabilir. 
Kurul en az ayda bir defa veya Kültür Bakanının çağrısı üzerine toplanır. 
Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için Kül

tür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim ile Taşınmaz Kültür Varlıkları 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı bürosu oluşturulur. 

Bölge uygulama kurulları 

MADDE 61. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunun verdiği prensip kararlarına 
uyumlu olmak şartıyla uygulamaya yönelik kararlar almak üze,re yetkili Bölge Uygulama Kurulları kurul
muştur. 

Kurulların oluşumu ve çalışma usulleri : 

MADDE 62. — Bölge Uygulama Kurulları; Kültür Bakanlığı, tmar İskân Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlendirileceği birer tabiî üye ile bölge dahilinde mimarlık 
(tercihan Rölöve ve Restorasyon Bölümü), Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Tarihi, Tarih, Şehircilik, Pey
zaj Mimarisi, Hukuk sahalarında yüksek öğretim yapan kuruluşların, o bölgede ikamet eden ve çalışan 
adayları arasından Taşınmaz Kültürel Varlıklar ve Anıtlar Yüksek Kurulunca seçilecek 5 üyeden oluşur. 

Kültür Bakanlığının, Bölge Uygulama Kurulları Üyesi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
teknik müdürlüklerinin olduğu yerlerde, teknik müdür, olmadığı yerlerde o bölgede bulunan müze müdürü
dür. 

Kurulların çalışma gündemi başkanlıkça belirlenir. Gündemde konusu bulunan kamu kurum ve kuru 
hışlan ile belediyeler oy hakkı olmaksızın kurulda birer temsilci bulundurabilirler. 

Bölge uygulama kurulları başkan ve başkanyardı maları kendi üyelerince kendi aralarından seçilir. Baş
kan bulunmadığı zaman yerine başkanyardımcısı vekâlet eder. 

Kurullar mevcudun oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 
Kurullar çalışmalarında Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kuruluna bağlıdır. 
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Kurulların büro işlerini yürütmek üzere yeteri kadar elemandan oluşan bir kurul bürosu kurulur; Büro 
personelinin kadrolarını gösterir cetvel ektedir. 

Kurullar üyeliğinin sona ermesi 

MADDE 63. — Sürekli olarak bölge dışına çıkan üyelerin üyelik sıfatları sona erer. Boşalan üyeliklere, 
62 nci maddedeki usule göre yenileri seçilir. Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunda oldu
ğu gibi Bölge Uygulama Kurullarında da seçimle gelen temsilcilerin üyelikleri her 5 yılda bir sona erer. Bu 

. üyeliklerin seçimleri her 5 yılda bir tekrarlanır. 

Kararların uygulama alanı 

MADDE 64. — Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, özel ve tüzelkişiler kendilerini ilgilendiren 
hususlarda Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Bölge Uygulama Kurullarının karar
larına uymaya mecburdurlar. 

Bölge Uygulama Kurullarının uygulamaya yönelik kararlarının Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunca sonradan alman kararlarına aykırı olan kısımları kendiliğinden hükümsüz olur. 

Bölge Uygulama Kurullarının kararlarına karşı 30 gün içinde yapılacak itirazlar Taşınmaz Kültür Var
lıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunca incelenir ve kesin olarak sonuca bağlanır. 

Kurul üyelerinin yol masrafı ve gündelikleri 

MADDE 65. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Bölge Uygulama Kurulları 
üyelerinden umumi harcırah hükümlerine tabiî bulunanların kurul toplantıları için memuriyetlerinin bulun
duğu yer haricindeki seyahatleri halinde yol masrafları, gündelikleri tabiî üyelere mensup oldukları kuruluş
larca, diğer üyelere Kültür Bakanlığınca ödenir. 

Yönetmeliğe bağlanacak konular 

MADDE 66. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Bölge Uygulama Kurullarının 
görev, yetki ve sorumlulukları ile bu kurullarla Kültür Bakanlığa Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
arasındaki görev ilişkileri bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

ikramiyeler ve Cezalar 

Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiyeler 

MADDE 67. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, yer üstünde, su ve yer altında yeni bulunan taşı
nır kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı makam ve mercilere maddede yazılı süreler içerisinde haber 
verenlere, eserin madde ve antik kıymeti göz önünde tutularak Kültür Bakanlığı uzmanlarınca takdir ve 
tespit olunacak değeri verilir. 

Yeniden bulunup da 4 üncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlenmiş sayılan 
kültür varlıklarını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine 1905 sayılı «Menkul ve Gayri
menkul Emval île Bunların intifa Haklarının ve Daimî Vergilerin Mektumlarmı Haber Verenlere Verilecek 
İkramiye Hakkında Kanun»da taşınır mallar için gösterilen oranlar dahilinde bu bedel ikramiye olarak ve
rilir. Kültür varlıklarını bulan, haber veren ve yakalayan kişiler, birden fazla ise bu maddede yazılı ikrami
yeler, bulanlar arasında eşit olarak paylaştır;lır. Yukarıda belirtilen tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Mali
ye ve Kültür bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 
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Tahrip edenlere verilecek cezalar 

MADDE 68. — Bu Kanunun 7 nci maddesine aykırı surette davranışla; 
a) 16 ncı asır (dahil) öncesine ait taşınmaz kültür varlıklarını tahrip veya yok olmaya bilerek sebebiyet 

veren, iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve otuz bin Türk lirasından aşağı olmamak üzere bir milyon Türk 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Tahrip, kültür varlığını yurt dışına kaçırmak kastı ile vaki olmuşsa yukarıda belirtilen cezalar bir kat 
artırılarak verilir. 

b) 17 ve 19 uncu (dahil) asırlar arasında inşa edilen taşınmaz kültür varlıklarında tahrip veya yok ol
maya veya yıkılmaya bilerek sebebiyet verenler (a) bendinde yazılı cezaların yarısı ile cezalandırılırlar. 

c) . 20 nci asırda inşa edilen taşınmaz kültür varlıklarının tahrip ve yok olmasına veya yıkılmasına bi
lerek sebebiyet verenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve on bin Türk lirasından az olmamak üzere ikiyüzelli-
bin Türk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

d) Sit şartlarına ve koruma planlarında Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunca bu 
Kanuna uygun belirlenen alanlarda şartlarına aykırı izinsiz inşaat yapan ve yaptıranlar iki yıldan beş yıla 
kadar * ağır* hapis, yüzbin Türk lirasından beşyüzbin Tüfk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar 
ve yapılan inşaat yıktırılır. 

Maddenin (b), (c) ve (d) bentleri hükmüne aykırı davranış, normal kullanım sınırları içinde vukubulmuş 
ise fiil suç teşkil etmez. 

e) Bu Kanunda belirli usuller dışında usulsüz yıkma veya imar izni düzenleyenler, izin belgesine konur 
taşınmaz mal bu maddenin (a) bendinde belirtilen taşınmaz kültür varlıklarında altı aydan, iki yıla, (b) ben
dindeki taşınmaz kültür varlıklarında da dört aydari/ onsekiz aya, (c) bendindeki taşınmaz kültür varlıkla
rında iki aydan bir yıla kadar hapis cezası, ayrıca onbin Türk lirasından yüzbin Türk liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddenin (b), (c) ve (e) bendine aykırı hareket edenlerle bu fiillere katılanların bu Kanunda belirle
nen usullerle alacakları izin belgesi ve projeyi ibraz etmeleri; tahkikat veya duruşma sırasında müdahale 
edilen kültür varlığını en geç iki yıl içinde eski haline geçireceğini beyan ve taahhüt ile suç teşkil eden kültür 
varlığının Hazine lehine teminat gösterilmesi halinde, dava ve ceza zamanaşımına uğramaksızın muvakkat 
tatil kararı verilir. Taahhüdün yerine getirildiğinin Kültür Bakanlığınca oluşturulacak bir komisyon tarafından 
tespiti halinde, verilecek cezalar dörtte bire indirilerek hükmolunur. 

Usulsüz belge verenler, ilan ve tebligat yapanlar 

MADDE 69. — Bu Kanunun 15 ve 17 nci maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge verenler ve 
bu Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan ilan ve tebligatları bilerek süresinde usulüne uygun yapmayanlar, 
suç diğer yasalarda daha ağır bir cezayı gerektirmediği hallerde bir aydan üç aya kadar hapis ve onbin Türk 
lirasından otuzbin Türk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Haber verme zorunluluğuna ve ikametgâhı ticarethane olarak gösterme yasağına aykırı hareket 

MADDE 70. — Bu Kanunun 4, 33, 37 ve 38 inci maddelerine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve yirmibeşbin Türk lirasından yüzbin Türk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yurt dışına çıkarma ve kültür varlığı ticaretine ilişkin yasaklara aykırı hareket 

MADDE 71. — Bu kanunun 29 uncu maddelerine aykırı davrananlara, beş yıldan on yıla kadar ağır ha
pis ve bir milyon Türk lirasından üç milyon Türk liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak verile
cek ceza, 16 ncı yüzyıldan sonra yapımlı Kültür varlıklarında her yüzyıl için beşte bir oranında indirilerek 
hükmolunur. 
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Ayrıca kültür varlığına el konur ve Müzeye kaktırılır. 
Bu fiillerin işlenmesi sırasında kültür varlığı olduğu bilinerek kullanılan her türlü eşya ve araçlara el ko

nulur. Kamu kuruluşlarına ait eşya ve araçlar bu hükmün dışındadır. 

Tetkik ve kontrolü muhalefet 

MADDE 72. — Bu kanunun 39 uncu maddesinde yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler, 41 inci 
maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket edenler iki aydan beş aya kadar ağır hapis ve yirmibeşbin 
Türk lirasından yüzellibin Türk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kontrolde malik veya zilyetin bulunmaması halinde ihtiyar heyetinden birisi veya bir güvenlik mensubu 
huzuru ile zorla açtırılıp gerekli kontrol yapılır. 

Özel mülkiyete konu olanlar 

MADDE 73. — Bu kanunun 27 ve 5 inci maddelerine aykırı hareket edenler bir aydan üç aya kadar 
hapis ve bin Türk lirasından onbeşbin Türk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kazı, sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere aykırı hareket , 

MADDE 74. — Bu kanunun 44, 47, 48 inci maddelerine aykırı hareket edenler, yüzbin Türk lirasından 
ikiyüzbin Türk liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Kamu personeline ilişkin kararlar 

MADDE 75. — Bu kanunun uygulanmasında, görevli kamu personeli hakkında yapüacak işler ve alına
cak her türlü kararlar ve bu kararlara karşı yapılacak itirazlar öncelikle incelenir ve karara bağlanır. 

Özel müze ve koleksiyonculara ilişkin hükümlere aykırı hareket 

MADDE 76. — Bu kanunun 28, 32 ve 36 ncı maddesine aykırı davrananlara, suç bu ve diğer kanunlar
da daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, bir aydan üç aya kadar hapis ve yirmibeşbin liradan ellibin Türk 
liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Ruhsatsız kazı ve sondaj yapanlar 

MADDE 77. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapanlara iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellibin Türk 
lirasından yüzbin Türk liraya kadar ağır para cezası verilir. İzinsiz define araştıranlara da bir yıldan beş 
yıla kadar ağır hapis ve yirmibin Türk lirasından ellibin Türk liraya kadar ağır para cezası verilir. Bu fiil
leri yurt dışına kültür varlıkları kaçırma aracı ile yaptıkları belirlenenler ve bu fiili işleyenler kültür varlık
larının korunmasında görevli kişiler ise bu maddede yazılı cezanın iki katı hükmolunur. Bu kişilerin ellerinde 
bulunan kültür varlıkları bedel ödemeksizin alınıp ilgili müzelere tevdi olunur. Ayrıca, kültür varlıkları ve 
çevreye, çevredekilere verdikleri zararlar ödettirilir. 

Cezaların azamî haddi 

MADDE 78. — T.C. Kanunun 2 nci Kitap, 10 uncu Babının 1 ve 2 nci fasıllarında yazılı suçların konusu 
« 

bu kanunun kapsamına giren kültür varlıkları ise, T.C.K. da yazılı cezaların azamî haddi hükmolunur. 
T.C.K. na göre aşağı veya azamî ceza verilmesi gereken hallerde bu cezanın iki katı hükmolunur. 
T.C.K. nun 8 inci fasıl hükümleri uygulanmaz. Ancak, suça konu teşkil eden kültür varlığı tahribe uğra

madan iade veya ele geçirilirse bu cezaların yarısı hükmolunur. 
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Yabana kişilerce işlenen suçlar 

MADDE 79. — Bu kanuna muhalefet yabancı uyruklu kişilerce işlenmişse 'hapis cezaları suç konusu kül
tür varlığı aynen iade veya ele geçirilmesi şartı ile kıymet takdir yönetmeliğine göre tespit edilecek antik de
ğerinin on katı para cezasına çevrilebilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Özel ve tüzelkişiler, koleksiyoncular, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içinde ellerinde bulunan her türlü taşınır kültür varlıkları ve sikkeleri menşe göstermeksizin en
vanter defterlerine kaydederek en yakın müzeye onaylatmaları halinde taşınır kültür varlığı, bu kanunun 37 
nci maddesinde yer alan özel mülkiyete konu taşınır kültür varlığı olur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunla kurulması öngörülen taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu oluşuncaya kadar, 5805 sayılı Kanuna dayalı olarak kurulmuş bulunan Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu görevine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Anıtlar Yüksek Kurulunun seçimle gelen üye
leri, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunda belirtilen yönetmeliklerin kanunun yayınlanmasından itibaren en 
geç altı ay içinde hazırlanması zorunludur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar, Yürütme ve Yürürlük Hükümleri 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 80. — Bu kanunla 28.2.1960 günlü ve 7463 sayılı Hususî Şahıslara ait Eski Eserlerle Tarihî 
Abidelerin İstimlaki Hakkındaki Kanun ve 25.4.1973 günlü 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile 5805 ve 5805 
sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1741 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Teşkiline ve Vazifelerine dair Kanun ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetmeliği 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Yürürlük 

MADDE 81. — Bu Kanunun altıncı bölümü yayımı tarihinde, diğer bölümleri yayımı tarihinden altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 82. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. M. N. özdaş 
Dışişleri Bakam 

/. Türkmen 
Ticaret Bakam 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem-
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakam 

K. Erdem 
»ağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. 7\ Esener 
İmar ve İskân Bakanı 

Dr. Ş. Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Baik. 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

16 Jl. 1981 

Devlet Bakam 
Af. özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, özgül 

Unvanı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 
Kadrolara İlişkili Cetvel 

Adet Ek Gösterge Sınıfı Derece 

Bölge Uygulama Kurulu Büro 
Müdürü 

Müdür Yardımcısı 
Uzlman 
Y. Mimar - Mimar 
Y. Mimar - Mimar 
Şehir Plancısı 
Ressam 
Memur 
Daktilo 
Şoför 
Odacı 

GtH 
GİH 
GİH 
THS 
THB 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
YHS 

/ 
2 
3 
3 
3 
8 
8 

10 
13 
14 
14 
14 

4 
8 
8 
8 

12 
12 
4 

20 
16 
4 

1.2 

+ 200 
+ 100 
+ 100 

Not : Şimdilik dört bölgede €Bölge Uygulama Kurulu» Bürosu Öngörülmüştür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korama 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan : 
Kültür varlıkları sözünden, tarih öncesi ve tari

hî devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla 
ilgili bulunan yer üstünde* yer altında veya su altın
daki bütün taşınır ve taşınmaz mallar, 

Tabiat varlıkları sözünden, jeolojik devirlerle, ta
rih öncesi ve tarihî devirlere ait olup ender bulun
maları, özellikleri ve güzellikleri hakkında korunması 
gerekli, yer üstünde, yer altında, su altında bulunan 
değerler, 

«Bakanlık» sözünden, «Kültür ve Turizm Bakan
lığı», 

«Yüksek Kurul» sözünden, «Taş nmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu», 

«Bölge Kurulu» sözünden, «Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu», 

«Koruma» ve «Korunma» sözünden, taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, ona
rım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşı-

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kültür ve Tabiat Varhklarmı Koruma Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, korunmaya 
değer taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
nın tanımı, tespiti, tescili, korunması, kazı ve sondaj
ların yapılması, değerlendirilmesi ve bu konularda 
ilmî düzeyde gerekli ilke kararlarını verecek ve uy
gulamaları yürütecek teşkilatın kuruluş, görev, yet
ki ve sorumluluklarını ve kamu kurumlarınca yerine 
getirilecek her türlü faaliyet, özendirme, yardım, 
ödüllendirme, cezalandırma ve taşınır malların ticare
tiyle denetimi esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Korunması gerekli taşınır ve taşın
maz tarih, kültür ve tabiat varlıkları bu Kanun hü
kümlerine tabidir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Tarih öncesi ve tarihî devirlere 
ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulu
nan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün 
taşınır ve taşınmazlara «Kültür Varlıkları» denir. 

Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihî devirlere 
ait ender olmaları, özellikleri ve güzellikleri bakımın
dan korunması gerekli yer üstünde, yer altında, su 
altında bulunan değerlere «Tabiat Varlıkları» denir. 

Bu Kanunda yer alan : 
— «Bakanlık» sözünden «Kültür ve Turizm Ba

kanlığı» 

— «Yüksek Kurub sözünden «Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu», 

— «Bölge Kurulu» sözünden «Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları», 

— «Koruma» ve «Korunma» sözünden, taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, ona
rım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; 
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nır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, ona
rım, restorasyon işlemleri, 

«Koruma alanı» sözünden, taşınmaz kültür ve ta
biat varlıklarının muhafazaları veya tarihî çevre ko
runmalarında etkinlik taşıyan korunması gerekli olan 
alan, 

«Değerlendirme» sözünden, kültür ve tabiat varlık
larının müzelerde teşhiri, tanzimi ve bilimsel yön
temlerle tanıtılması, 

anlaşılır. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunca hazır
lanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, ona
rım, restorasyon işleri, 

— «Korunma alanı» sözünden, taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihî çevre 
içinde korunmalarında etkinlik - taşıyan korunması 
gerekli olan alan, 

— «Değerlendirme» sözünden, kültür ve tabiat 
varlıklarının müzelerde teşhiri, tanzimi ve bilimsel 
yöntemlerle tanıtılması, 

anlaşılır. 

Haber verme zorunluluğu 

MADDE 4. — Taşınmaz ve taşınır kültür ve tabi
at varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullan
dıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulun
duğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve 
zilyetler, bunu aynı gün içinde en yakın müze mü
dürlüğüne veya köyde muhtara, bucak, ilçe ve ilde 
mülki amire bildirmeye mecburdurlar. Bu süre, zo
runlu sebeplerin varlığı halinde üç güne kadar uza
yabilir. 

•Bu gibi varlıklar, askerî garnizonlar ve yasak 
bölgeler içinde bulunursa usulüne uygun olarak üst 
komutanlara bildirilir. 

Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülkî amir, komu
tan veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya ha
berdar olan ilgili makamlar, bunların muhafaza ve 
güvenlikleri için gerekli tedbirleri alır ve durumu alı
nan tedbirlerle birlikte, on gün içinde yazrile Kül
tür ve Turizm Bakanlığına bildirir. 

İhbarı alan Bakanlık, bu Kanun hükümlerine gö
re en kısa zamanda gerekli işlemleri yapar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat var< 
lıklarının tanımı 

, MADDE 5. — Korunması gerekli taşınmaz kül
tür ve tabiat varlıkları; korunması gerekli tabiat var
lıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadarki taşınmaz 
eski eserler ve bunların oluşturduğu yapı gruplarıdır. 

«Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu» nca mimarî, tarihî, estetik, arkeolojik vesair 
önemleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı 
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Devlet malı niteliği 

MADDE 6. — Devlete, kamu kurum ve kuru
luşlarına ait arazi ve emlak ile özel hukuk hüküm
lerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bu
lunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat var
lıkları, Devlet malları hakkındaki hükümlere tabidir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

karar altına alınan taşınmazlar, kültür varlığı sayıl
mazlar. 
v Bu tarihten sonraya ait olup önem ve özellikleri 

bakımından korunmalarında gerek görülen taşınmaz-: 
lar da kültür varlığıdır. 

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşunda büyük tarihî olaylara sahne olmuş binalar, 
alanlar ve Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından 
kullanılmış evler, millî tarihimizdeki önemleri sebe
biyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın 
taşınmaz kültür varlığı tarifi içinde yer alır. 

Aşağıdaki taşınmazlar ve benzerleri; kültür ve ta
biat varlığı örnekleridir : 

Tarihî mağaralar, kaya sığınaklar, kaya mezarlık
ları, yazılı ve kabartmalı kayalar, höyükler, tümülüs-
ler, ören yerleri, akropol, nekropoller, kale, hisar, 
bcrç, sur, tarihî kışla ve tabya ve istihkâmlar ile bun
larda bulunan sabit silâhlar, harabeler, her türlü ma
betler, kervansaraylar, han, medrese, kümbet, türbe, 
kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç, 
kuyu, korgan, tarihî yol kalıntıları, mesafe taşları, di
kili taşlar, sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, tarihî sa
raylar, köşkler,. evler, yalılar, konaklar, camiler, mes
citler, namazgahlar, hertürlü hayrat çeşme, sebil, 
imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, sim-
keşhane, tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, hazineler, 
arsalar, bedestenler, kapalı çarşılar, lahitler, sandu
kalar, siteler, hamamlar, sinegoklar, bazilikalar, kili
seler, manastırlar ile bunların birkaçından meydana 
gelen bina toplulukları, külliyeler, eski anıt ve du

var kalıntıları, freskler, kabartmalar, mozaikler ile 
özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları. 

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli 
medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sos
yal, ekonomik, mimarî ve benzeri özelliklerini yan
sıtan kent ve kent kalıntılarına, önemli tarihî hadisele
rin cereyan ettiği yerlere ve tespiti yapılmış tabiat 
özellikleri ile korunması gerekli alanlara «Sit» denir. 

Sit içinde bulunan ve yukarıda tanımları yapıl
mış olan taşınmaz kültür varlığı niteliklerine sahip 
taşınmazlar da kültür varlığı olarak korunurlar. 

. Devlet malı niteliği 

MADDE 6. — Devlete, kamu kurum ve kuruluş
larına ait arazi ve emlak ile özel hukuk hükümlerine 
tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan 
beşinci maddede belirtilen ayırıma uygun olarak ko
runması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, 
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Bunlardan özel mülkiyette olup da Devlet tara
fından henüz kamulaştırılamayan veya kamulaştırma 
konusu olmayan kültür ve tabiat varlıkları için, Dev
let imkânları ölçüsünde yardım ve desteği yapar ve 
korunması için gerekli denetimde bulunur, korun
ması için gerekli önlemleri alır. 

Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tu
tulan mazbut ve mülhak vakıf malları bu hükmün 
dışındadır. 

MADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yetki ve Yöntem % 

MADDE 8. — Kimin mülkiyetinde, zilyetlik ve
ya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli ted
birleri almak, aldırtmak ve bunların her türlü dene
timini yapmak Bakanlığa aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve dene
timinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarının ko
runması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanmasında, gerek
tiğinde, Bakanlığın teknik yardımı ve işbirliği sağ
lanır. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve denetimin
de bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarının korun
ması Millî Savunma Bakanlığınca yerine getirilir. Bu 
korunmanın sağlanması Millî Savunma Bakanlığı ile 
Bakanlık arasında düzenlenecek yazılı protokol esas-

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet malı niteliğindedir. 
Bunlardan özel mülkiyette olup da Devlet tara

fından henüz kamulaştırılamayan veya kamulaştırma 
konusu olmayan kültür ve tabiat varlıkları için, Dev
let imkânları ölçüsünde yardım ve desteği yapar ve 
korunması için gerekli tedbirleri alır. 

Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tutu
lan mazbut ve mülhak vakıf malları bu hüküm dışın
dadır. 

İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı 

MADDE 7. — Kültür ve Turizm Bakanlığının, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Ku
rulu veya Bölge Kurullarının kararma dayalı izni 
olmadan, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında her 
çeşit inşaî ve fizikî müdahalede bulunmak, bunları 
yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiş
tirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kıs
men veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler in
şaî ve fizikî müdahale sayılır. 

Bu durum, taşınmazların kamulaştırılması yolun
da sahibine her hangi bir hak kazandırmaz. 

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların 
korunma sahalarının kullanılması, kullanma şeklinin 
değiştirilmesi, inşaî ve fizikî müdahale işlerine ait 
Bakanlığa verilecek her türlü iznin şekil ve şartları, 
bu Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakan
lığı ile İmar ve îskân Bakanlığınca birlikte hazırla
nacak yönetmelikte belirtilir. 

Yetki ve yöntem 

MADDE 8. — Her kimin mülkiyetinde, zilyet
lik veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarının korunmasım sağlamak için gerek
li tedbirleri almak, aldırtmak ve bunların her türlü 
denetimini yapmak Bakanlığa aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kont
rolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korun
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanmasında, ge
rektiğinde Bakanlığın teknik yardımı ve işbirliği sağ
lanır. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve denetiminde 
bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve 
değerlendirilmesi, Millî Savunma 'Bakanlığınca yeri
ne getirilir. Bu korunmanın sağlanması, Millî Savun-
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lar.na göre yürütülür. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya 

denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara 
ait Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ve de
ğerlendirilmesi Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek 
Kurulu veya bölge kurullarının kararı alındıktan son
ra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlklarınin korunma ve 
değerlendirilmesi bu Kanun hükümlerine uygun ola
rak kendileri tarafından yapılır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması bu 
kuruluşların bütçelerine her yıl bu maksatla kona
cak ödeneklerle yapılır. 

özel hukuka tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülki
yetinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarının ko
runması ve değerlendirilmesi için Bakanlıkça yapı
lacak aynî, nakdî ve teknik yardımlar, hazırlanacak 
yönetmelikte belirtilir. 

Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Bakan
lıkça her yıl yeteri kadar ödenek konur. 

Bakanlıkça Kültür ve Tabiat Varlıklarının korun
ması ve değerlendirilmesi amacıyla vakıf kurulabilir. 

Hak ve sorumluluk 

MADDE 9. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlık
larının malik ve zilyedleri, bu varlıkların bakım ve 
onarımlarını Bakanlığın bu Kanun uyarınca bakım 
ve onarım hususunda vereceği emir ve talimatlara 
Uygun olarak yerine getirdikleri sürece, bu Kanunun 
bu konuda malik ve zilyetlere tanıdığı hak ve mua
fiyetlerden yararlanırlar. 

Malik ve zilyetler bu varlıkların üzerindeki mül
kiyet ve zilyetlik haklarının tabiî icabı olan ve bu 
Kanunun hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yet
kilerini kullanabilirler. 

Bu Kanunun belirlediği bakım ve onarım sorum
luluklarını yerine getirmekte aczi olanların mülkleri, 
usulüne göre kamulaştırılır. Mazbut veya mülhak va
kıf varlıkları bu hükme tabi değildir. 

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının malik ve 
zilyedlerine koruma, bakım ve onarımla ilgili Bakan
lıkça yapılacak yardırn şekil ve şartları, yapılacak 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ma Bakanlığı ile Bakanlık arasında düzenlenecek pro
tokol esaslarına göre yürütülür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya de
netiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait 
kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlen
dirilmesi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulu veya Bölge Kurullarının kararı alındıktan 
sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ve 
değerlendirilmesi bu Kanun hükümlerine uygun ola
rak kendileri tarafından yapılır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bu kuruluş
ların bütçelerine her yıl bu maksatla konacak öde
neklerle yapılır. 

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülki
yetinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korun
ması için Bakanlıkça yapılacak aynî, nakdî ve teknik 
yardımlar, hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bütçesine her yıl yeteri kadar 
ödenek konur. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve tabiat 
varlıklarının 'korunması ve değerlendirilmesi amacıy
la vakıf kurulabilir. 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunca kabul edi-
den 9 uncu madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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yardımın faizli veya faizsiz uzun veya kısa vadeli 
borç şeklinde yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yapılacak yardım için her yıl genel bütçeden ay
rılacak ödenek miktarı, sözkonusu yönetmeliğe göre 
sarfedilmek üzere bir fonda toplanır. 

Bakanlığın uygun görmesi ile, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, özel idareler, belediyeler ve diğer kamu ku
rum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen malik ve 
zilyetlere lüzum görülen hallerde taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına 
teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda bulunabi
lirler. 

MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

'MADDE 11. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Devir yasağı 

MADDE 12. — Hazineye veya diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve 
ilan olunan her çeşit kültür ve tabiat varlığı ile bun
lara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmaz mal
ların mülkiyet hakkı Kültür ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulunun kararına dayanan Bakanlık izni ol
madan, gerçek ve tüzelkişilere devredilemez. Bu gibi 
sahalarda yeniden imar ve ihya hakkı tanınmaz ve 
tapu verilemez. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tespit ve tescil 

MADDE 10. — Korunması gerekli taşınmaz kül
tür ve tabiat varlıklarının tespiti, Bakanlıkça yapılır. 
Bakanlık bu tespiti kendi uzmanları ile yaptığı gibi, 
varlıkların niteliklerine göre diğer ilgili kurum ve ku
ruluşların uzmanlarının yardımlarından faydalanarak 
da yapabilir. Bu tespit, Yüksek Kurul Kararı ile 
tescil olunur. 

Tescil kararı, adresleri bilinen malik ve zilyetlere 
tebliğ edilir, gerektiğinde ilân yoluyla da duyurulur. 
Malikleri ve zilyetleri bilinmeyen veya mahiyetleri 
icabı mülkiyete konu olmayan taşınmazların tescil 
kararı, sadece ilân yoluyla duyurulur. 

Tesciller mahallin mülkî idare amirliğince mutad 
vasıtalarla en geç üç gün içinde ilân edilir; ilâna dair 
tutanak en yakın Bakanlık temsilcisine teslim edilir. 

Korunma alanı 

MADDE 11. — Onuncu maddeye göre tescil edi
len taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma 
alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve te
sisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma 
yetkisi, Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarına aittir. 

Devir yasağı 

MADDE 12. — Hazineye ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilân 
olunan, her çeşit taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile 
bunlara ait korunma sınırları dahilindeki emlâk ve 
arazi, Yüksek Kurul kararına dayanan Bakanlık izni 
olmadan, gerçek ve tüzelkişilere devredilemez. 

Bu gibi sahalarda yeniden imar ve ihya hakkı ta
nınmaz ve tapu verilemez. 
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MADDE 13. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kullanma 

MADDE 13. — Taşınmaz kültür ve tabiat var
lıklarının intifa haklarının belirli sürelerce kamu hiz
metlerinde kullanılmak üzere Devlet dairelerine, ka
mu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı 
millî derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişi
lere kiraya verilmesi, Bakanlık iznine tabidir. 

Anılan varlıklardan, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün yönetim ve denetiminde bulunan makbuz ve 
mülhak vakıflarla 7044 sayılı Kanunla yönetimi Va
kıflar Genel Müdürlüğüne devredilen vakıfların ka
mu hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet daireleri
ne, kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu menfaati
ne yararlı millî derneklere belirli sürelerce intifa hak
larının bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere ka
rakterine uygun kullanılmak şartı ile kiraya verilmesi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

Yukarıda belirlenen taşınmaz kültür ve tabiat var
lıklarını kullananlar, bunların bakım, onarım ve res
torasyon işlerini bu kanunda belirlenen esaslara göre 
yapmak ve bunun için gerekli masrafları karşılamak
la yükümlüdürler. 

Kamulaştırma 

MADDE 14. — Taşınmaz kültür varlıkları ve 
bunların korunma alanları, farklılıklarına uygun ola
rak, aşağıda belirlenen esaslara göre kamulaştirılır : 

a) Kısmen veya tamamen gerçek ve tüzelkişile
rin mülkiyetine geçmiş olan her devre ait kale, sur, 
kent kalıntıları, harabeler ve bu nitelikteki benzeri 
kültür varlıkları, Bakanlık tarafından öncelikle ka
mulaştirılır. Kamulaştırma bir program dahilinde ger
çekleştirilir. Bu maksat için Bakanlık bütçesine ye
terli ödenek konur. 

b) Yukarıda sözü edilen taşınmaz kültür varlık
larının koruma alanlarından kısmen veya tamamen 
gerçek veya tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan yer
ler Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, belirlenen 
programa uygun olarak kamulaştirılır. 

c) Menşei vakıf olup da çeşitli sebeplerle kısmen 
veya tamamen gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetine 
geçen bu gibi taşınmaz kültür varlıkları ve bunların 
korunma alanlarının kamulaştırılmaları, yukarıda 
belirlenen esaslara uygun olarak Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce yapılır. Bu maksat için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konur. 
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MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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d) Gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulu
nan han, hamam ve bu nitelikteki kültür varlıkları ile 
köşk, yalı, konak ve benzeri sivil mimarî örnekleri 
taşınmaz kültür varlıklarından, içi ve dışı olduğu gibi 
saklanarak korunması gereken yapılar ve çevresel 
nitelikleri açısından dış mimarîsi, dış cephe malze
mesi, taşıyıcı elemanları, yüksekliği olduğu gibi veya 
yenilenerek korunması gerekenler ve bunların korun
ma alanları Bakanlık tarafından; menşei vakıf olan

lar da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından korunma 
veya değerlendirme amacıyla gerektiğinde kamulaş-
tırılır. 

Bu fıkra uyarınca kamulaştırma yapmaya Bakan
lık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü zorlanamaz. 

e) Sözü geçen kültür varlıklarının korunma alan
ları imar planında yola, otoparka, yeşil sahaya rast
lıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu kurum .ve 
kuruluşlarının bakım ve onarımı ile görevli oldukları 
veya kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının korun
ma alanlarının ise bu kurum ve kuruluşlarca kamu
laştırılması esastır. Bu fıkraya göre de idareler kamu
laştırma yapmaya zorlanamaz. 

f) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri 
ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerine göre yapılır. 

İnşaat yasağı 

MADDE 15. — Kısmen veya tamamen yıkılmış 
veya yok olmuş olan 14 üncü maddede sözü edilen 
taşınmaz kültür varlıkları ile bunların korunma alan
larında inşaat yapımına, Yüksek Kurul veya Bölge 
Kurullarından olumlu görüş alınmadıkça geçici dahi 
olsa izin verilmez. 

Söz konusu varlıklardan, mevcut belgelere göre 
ihyasının mümkün olacağı tespit edilenlerden gerekli 
görülenlerin yenilenmesi, ancak Yüksek Kurul veya 
Bölge Kurullarınca uygun görülecek projelere göre 
yapılır. 

Ruhsatsız yapı yasağı 

MADDE 16. — Kale surları, kent kalıntıları, ha-
rebeler ve bu nitelikteki benzeri taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları üzerine veya Yüksek Kurulca tespit 
ve ilan olunan korunma alanları içinde ruhsatsız ola
rak yapılmış, yapılmakta veya iskân edilmiş bulunan 
bütün yapılar, Bakanlıkça derhal yıktırılır. Bunlardan 
niteliklerine göre muhafazasında yarar görülenler, 
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MADDE 17. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

intifa hakkı Bakanlık üzerinde olmak üzere hazine 
adına tescil edilir. 

Bu gibi yapıların zilyetlerinin, başvurmaları veya 
mahallî en büyük mülkî amirin teklifi ile bir defaya 
mahsus olmak üzere Bakanlıkça 90 günü aşmamak 
şartıyla tahliye için süre tanınabilir. 

Yıkılan veya yok olan tescilli (aşınmaz kültür var
lıkları 

MADDE 17. — Tapu kütüğüne «kültür varlığı
dır» kaydı konulmuş bulunduğu halde bu Kânunun 
yürürlüğe girmesinden sonra her hangi bir sebeple 
yıkılan veya yok olan kültür varlığının evvelce işgal 
ettiği alan üzerinde, bu Kanunda öngörülen esasla
ra aykırı olarak inşa edilmiş bulunan yapılar Kanu
na uygun izin alınıncaya veya yıktırılıncaya kadar, 
ayrıca bedel ödenmeksizin Devlet malı sayılır. Bu 
yapıların her türlü gelirleri, hazineye gelir kaydedi
lir. Ancak, yapı sahibi inşaatı bizzat yıkmayı taah
hüt ederse Bakanlığın izni ile enkaz kendisine- bıra
kılabilir. 

Koruma planlarında, plana, sitlerde, sit şartlarına 
aykırı inşa edilen yapılar hakkında 6785 sayılı İmar 
Kanununun ve değişikliklerinin hükümleri uygulanır. 

Koruma planına ve sit şartlarına aykırı yapılardan 
inşaatı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
tamamlananların koruma planına ve sit şartlarına uy
gun hale dönüştürülmeleri sağlanıncaya kadar, be
lediye hizmetlerinden yararlandırılmaları yasaktır. 

Sit geçiş dönemi - koruma planı - kısmî plan de
ğişikliği 

MADİDE 18. — Bir alanın sit olarak ilânı, bu 
alandaki imar planı uygulamasını durdurur ve koru
ma planı yapılıncaya kadar, geçiş dönemi yapı şart
ları, Yüksek Kurul tarafından 3 ay içinde tespit edi
lir. Yüksek Kurulca önerilen bu tespit, Bakanlık ka
rarı olarak Resmî Gazete'de yayımlanır. İlgili beledi
yeler anılan koruma planını onaylamak üzere, en geç 
2 yıl sonunda İmar ve iskân iBakanlığına sunmak zo
rundadırlar. Belediyeler gerekli görürlerse, plan ha
zırlık safhasında, ilgili 'Bakanlıklardan teknik yardım 
da isteyebilirler. 

imar Kanunu 'hükümleri uyarınca düzenlenen ve 
Yüksek iKurul Kararına uygun surette İmar ve İskân 
Bakanlığınca onaylanan koruma planının yürürlüğe 
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MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

girmesi ile geçiş dönemi yapı şartları, ayrıca karar al
maya gerek olmadan kalkar. 

Koruma planlarının, kültür ve tabiat varlıkları 
bakımından kısmen değiştirilmesi gerekli görüldüğü 
ve bu. hususta Yüksek Kurul IKararı alındığı takdir
de, Bakanlık durumu, valilik kanalı ile ilgili belediye
ye ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bil
dirir. 

Bu tebligattan sonra belediye meclisinin yapacağı 
ilk toplantıda, teklif görüşülür ve en geç üç ay içinde 
karara bağlanır. (Bu süre içinde gereken karar alın
madığı takdirde belediye meclisi kararına lüzum kal
maksızın yüksek Kurulca karara bağlanan hususla
ra uygun olarak 'İmar ve İskân Bakanlığının hazırla
dığı plan veya değişiklik teklifi kesinleşir. 

Tek yapı ve yapı grubu 

MADDE 19. — Taşınmaz kültür varlıklarının 
gruplandırılması Yüksek Kurul tarafından malikleri
nin usulüne uygun müracaat tarihinden itibaren üç 
ay içinde yapılır. Gruplandırılan taşınmaz kültür var
lıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedi
lir. Yüksek Kurulca gruplandırma yapılmadıkça, Böl
ge kurulunca onarım ve yapı esasları belirlenemez. 

Mahallî idareler, taşınmaz kültür varlığı parselin
de ek, eklenti veya yeni yapma suretiyle inşa edilecek 
yapılara ait İBölge Kurulunca verilen kararlarda veya 
onaylanmış kültür varlığı projelerinde değişiklik ya
pamazlar. Ancak; inşa edilecek yapının fen ye sağlık 
şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederler. 

Taşınmaz kültür varlığı parselinde taşınmaz kül
tür varlığı haricinde yapılacak her türlü inşaatta ara
nacak planlara, imar ve yapı şartları, İmar ve İskân 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının müşte
reken hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. 

Üzerinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulu
nanlarla 11 inci maddede belirlenen korunma alanları, 
taşınmaz kültür varlığı parselidir. 

Kültür varlığı parseller, taşınmaz kültür varlıkla
rının mahiyetine tesir edecek şekil ve surette ifraz 
edilemez ve birleştirilemez. 

İzin verme yükümlülüğü 

MADDE 20. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlık
larının malikleri veya zilyedleri, Bakanlıkça bu işle 
görevlendirilmiş uzmanlara, gerektiği zaman, varlı-
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MADDE 21. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Millî Eğitim Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İstisnalar 

MADDE 23. — Tapu kütüğüne «Kültür varlığı
dır» kaydı konmuş olan ve Yüksek Kurulca tescil 
edilerek I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış 
bulunan taşınmaz kültür varlığı, her türlü vergi ve 
resimlerden müstesnadır. 

Yüksek Kurul veya bölge kurulları kararına uy
gun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan 
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ğın kontorlü, incelenmesi, harita, plan ve rölevesinin 
yapılması, fotoğraflarının çekilmesi, kalıplarının çıka
rılması için izin vermeye ve gereken kolaylığı göster
meye mecburdurlar. 

Bu maddede öngörülen faaliyet ve görevleri ye
rine getirmenin şekil ve şartları, konut dokunulmaz
lığı ve aile mahremiyetini ihlal etmeyecek tarzda ha 
zırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Taşınmaz kültür varlıklarının nakli 

MADDE 21. — Taşınmaz kültür varlıkları ve 
parçalarının' bulundukları yerlerde korunmaları esas
tır. Ancak bu taşınmaz kültür varlıklarının başka bir 
yere nakli zorunluluğu varsa veya özellikleri itibarıyla 
nakli gerekli ise, Yüksek Kurul veya ilgili Bölge Ku
rulunun önerisi ile Bakanlıkça istenilen yere nakledile 
bilir. Kültür varlığının nakli dolayısıyla taşınmazın 
maliki veya zilyedi bir zarara maruz kalmışsa, Ba
kanlıkça oluşturulacak bir komisyonun tespit edece
ği tazminat zarar görene ödenir. 

Taşınmaz kültür ve tabiat 
onarım ve restorasyonu 

varlıklarının bakım 

MADDE 22. — Taşınmaz kültür ve tabiat var
lıklarının bakım, onarım, restorasyon muhafaza ve 
nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin ya
pılmasında ve arkeolojik kazılarda kullanılacak alet
lerin alımı, 1050. sayılı Muhasebe-î Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma Eksiltme ve 'İhale Kanunları ile bu 
Kanunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tes
pit, proje, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile mü
zelerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Bakanlık, 
Millî Savunma Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdür
lüğünce dışardan getirilecek her türlü araç, gereç, ma
kine, teknik malzeme ve kimyevî maddeler, bütün 
gümrük, resim vergi ve harçlarından muaftır. 

MADDE 23. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 23 üncü madde (Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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onarım ve inşaat işleri de, her nevi belediye resim ve 
harçlarından müstesnadır. Ancak, kültür varlığı du-
rumundakiler haricinde yeni yapılan ve taşınmaz 
kültür varlığına ilave olarak inşa edilen bağımsız 
bölümler, bu istisnalardan yararlanamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Tanım 

MADDE 24. — Aşağıdaki taşınırlar ve benzer
leri, taşınır kültür ve tabiat varlıklarıdır : 

a) Jeolojik devirlerden itibaren günümüze ka
dar intikal etmiş bulunan arkeolojik eserlerle, bilim, 
kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili belge değeri olan 
korunması gerekli etnoğrafik eserler ve sanat eser
leri, bu nitelikteki taşınırlar ile, bulundukları yerde 
korunmaları mümkün olmayan taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları, 

b) Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşya
lar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, ev
rak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar, millî tarihi
mizdeki önemleri sebebiyle korunması gerekli taşı
nır kültür varlıkları, 

c) Kesici, vurucu ve koruyucu silahlar, makas
lar, putlar (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hulliyat), 
yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, 
ağaç, maden ve pişmiş toprak kalıplar, bilezik ve 
benzerleri, maskeler, taçlar (diademler), deri, bez, pa
pirüs, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tas
virli belgeler, her türlü tartı aleti, kâğıt ve madenî 
paralar, sikkeler ve senceler, damgalı veya yazılı lev
halar, yazma veya tezhipli (altın yaldızlı) kitaplar, 
temliknameler, fermanlar ve Devlet arşivine girmesi 
gereken benzeri belgeler, murakkaat, minyatürler, sa
nat değerlerini haiz gravür, yağlı veya suluboya tab
lolar, müzik aletleri, mühallefat (relique'ler), ibadet
te kullanılan eşyalar, adak eşyaları, nazarlıklar, ni
şanlar, madalyalar, madalyonlar, çini, pişmiş toprak, 
cam, ağaç, kumaş, hah, kilim, seccade ve benzeri eş
yalar ve parçaları, 

d) Sanat ve estetik yönünden ve belge olma ni
telikleri bakımından değerlendirilmesi yapılmadan da 
sadece zaman açısından eskilik ölçüsü ile korunması 
gerekli taşınır kültür varlığı durumunda olan arke
olojik eserler ve genellikle kazı ve benzeri faaliyetler 
sonucu bulunan kültür varlıkları, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 

MADDE 24. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 24 üncü madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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e) Halk sanatlarını ve halk kültürünü temsil eden 
etnografik nitelikte her türlü araç ve gereçler, 

f) Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, tarihten ön
ceki devirlerden kalma insan ve hayvan iskeletleri, 
lav tabakaları üzerindeki insan ve hayvan ayak iz
leri, nesli tükenmiş canlılara ait kemikler, işlenmiş 
çakmak taşları (sleks) volkan camları (obsidion), 
ağaç, kemik, taş veya maden her türlü aletler, çini, se
ramik ve benzeri kaplar ve kaçaklar, heykeller fi
gürler, tabletler, 

Yukarıdakilerden, aşırı derecede yıpranarak eser 
niteliğini kaybetmiş veya üzerinde iz, işaret ve yazı 
bulunmadığından hangi eserden koptuğu anlaşılama
yan, ancak, zaman faktörü yüzünden kültür varlığı 
durumunda bulunan, gelecekte bilimsel çalışmalara 
ışık tutacak nitelikte olan parçalar müzelerde kültür 
varlığı dışında korunurlar. Bunlar Bakanlıktan izin 
alınmadan kazı mahalli veya müzeler dışına çıkarıla
maz. 

MADDE 25. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kamul edil
miştir. 
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Devlet malı niteliği 

MADDE 25. — Devlete, kamu kurum ve kuruluş
larına ait arazide ve emlakde ve özel hukuka tabi ger
çek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan 19 uncu 
yüzyıl sonuna kadarki döneme ait korunması gerek
li her türlü taşınır kültür ve tabiat varlıkları Devlet 
malı niteliğindedir. 

19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan döneme ait et
nografik eserler de, 26 ncı maddede yer alan yönet
melikte öngörüldüğü üzere Devlet malı niteliğinde 
dir. 

Mazbut ve mülhak vakıflara ait korunması gerek
li taşınır kültür varlıkları bu hükmün dışındadır. 

özel müzelerle, koleksiyoncuların ellerinde kayıt
lı olarak bulunan devre ait korunması gerekli taşınır 
kültür varlıkları ile, kişilerin ellerinde veya kullanı
mında bulunan, jeolojik ve arkeolojik eserler dışında
ki ata yadigârı taşınır kültür varlıkları, özel mülkiye
te konu teşkil ettiğinden, Devlet malı niteliği taşın
mazlar. 

Yönetim ve gözetim 

MADDE 26. — 25 inci maddede açıklanan nite
liklerine göre taşınır kültür varlıkları korunma ve de
ğerlendirilmeleri bakımından aşağıdaki farklı esas
lara tabidirler: 

(S. Sayısı : 348) 



— 45 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 27. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miştüv 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin} 

a) Devlet malı niteliğini taşıyan jeolojik ve ar
keolojik eserlerin Devlet elinde ve müzelerde bulun
durulma ve bunların korunup değerlendirilmeleri Dev
let sorumluluğundadır. ,Bu gibi varlıklardan gerçek ve 
tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar değer pahası öde
nerek Bakanlık tarafından satın alınır. 

b) Mazbut ve mülhak vakıflara ait korunması 
gerekli taşınır kültür varlıkları, Bakanlığın gözetim vs 
denetiminde bulunur. 

c) Gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan 
19 uncu yüzyıl sonuna kadarki döneme ait jeolojik 
ve arkeolojik eserler kapsamına girmeyen etnograf ile 
ve güzel sanat eserlerinden korunması gerekli olan
lar, Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte belirle
nir. Bu yönetmelikte ilim, kültür, din ve güzel sanat
lar bakımından değer taşıdıkları belMenenler, değer 
pahaları ödenmek şartı ile müzelere konulmak üze
re Bakanlıkça satın alınırlar, satın alınmayanlar sa
hiplerinin mülkiyetinde bırakılır. Ancak, Bakanlık, 
yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dahilinde, 'bunla
rın kayıt ve bakımlarını kontrol eder. 

d) özel müze ve koleksiyoncuların ellerinde bu
lunan taşınır kültür varlıklarından jeolojik ve arke
olojik eserlerle, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte 
yer alan korunması ıgerekli entoğrafik ve güzel sanat
larla ilgili taşınır kültür varlıkları Bakanlığın tescil 
ve kontrolüne tabi olmak şartı ile maliklerinin mül
kiyetinde ve tasarruf undadırlar, Bakanlık kontrolü
nün şekil ve şartları yönetmelikte belirlenir. 

e) 24 üncü maddede tanımı yapılan Millî Mü
cadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ve ATA-
TÜRK'e ait korunması gerekli taşınır kültür varlıkla
rı, Devletçe satın alınır. Satın alınmayanlar, sahiple
rinin mülkiyeti ve tasarrufunda kalmakla beraber, 
Türk Milleti için taşıdıkları önem ve değerleri dola
yısıyla, Bakanlığın tescil ve kontrolüne tabi tutulur
lar. 

Müzelere alınma 

MADDE 27. — 4 üncü maddeye göre Bakanlığa 
bildirilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile, !24 ün
cü maddedeki tanıma uyan korunması gerekli kültür 
ve tabiat varlıkları, Bakanlık tarafından bilimsel 
esaslara göre tesnif ve tescile tabi tutulurlar. Bunlar
dan Devlet müzelerinde bulunması gerekli görülen
ler, usulüne uygun olarak müzelere alınırlar. 
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I Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınma-
I sı gerekli görülmeyenler, sahiplerine veya zilyedleri-
I ne iade olunurlar. Bir yıl içinde sahip veya zilyedleıi 

tarafından alınmayanlar, müzelerde saklanabilir ve
ya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilir. 

Müze, özel müze ve koleksiyonculuk 

MADDE 28. — Millî Eğitim Komisyonunun ha- MADDE 28. — iBu Kanunun kapsamına giren 
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil- kültür ve tabiat varlıklarına ait müzelerin kurulma-
miştir. S1) geliştirilmesi Bakanlığın görevlerindendir. 

I Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek 
I ve tüzelkişilerle vakıflar, Bakanlıktan izin almak şar-
I ti ile, kendi hizmet konularının veya amaçlarının 
I gerçekleştirilmesini ilgilendiren konularda her çeşit 

kültür varlığından oluşan kolleksiyonlar meydana 
getirebilir ve müzeler kurabilirler. Ancak, gerçek ve 
tüzelkişilerle vakıflar tarafından kurulacak müzele-

I rin faaliyet konuları ve alanları, bunlarca yapıla a 
başvuruda beyan olunan isteklere dayanılarak 'Bakan
lıkça verilecek izin belgesinde belirlenir. 

Gerçek ve tüzelkişilerce kurulacak müzeler, Ba
kanlığın izin belgesinde belirlenen konu alanlarnıa in
hisar etmek şartı ile, jeolojik ve arkeolojik eserler dı
şındaki diğer taşınır kültür varlığı bulundurabilir vi 
teşhir edebilirler. Bu müzeler de, taşınır kültür varlık
larının korunması hususunda Devlet müzeleri statü-
sündedider. 

Anılan müzelerin kuruluş amacı, görevi ve yö
netim şekil ve şartları ile, gözetim ve denetimi yönet
melikle belirlenir. 

Gerçek ve tüzelkişiler, Bakanlıkça verilecek izin 
belgesi ile çıkarılacak yönetmeliğe göre, jeolojik ve 

I arkeolojik eser dışında kalan kültür varlıklarından 
| oluşan kolleksiyonlar meydana getirebilirler. Ancak, 
I bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış 
I olan izin belgeleri ve kazanılmış olan haklar geçerli

dir. 
Kolleksiyoncular faaliyetlerini, Bakanlığa bildir-

I mek ve yönetmelik gereğince, taşınır kültür varlık
larını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar. 

I Kolleksiyoncular, ilgili müzeye tescil ettirerek, 
kolleksiyonlarındaki hertüriü eseri onbeş gün önce 
Bakanlığa haber vermek şartı ile müzayedeye çıkara-

II bilirler. 'Müzayedede alım önceliği Bakanlığa aittir. 
I Bakanlık bu hakkını kullanmadığı takdirde kolleksi-

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 348) 



— 47 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin, 

yoncular, eseri yurt içinde serbestçe değiştirip satabi
lirler. Ancak, bu eserler yurt dışına çıkarılamaz. 

Kültür varlığı ticareti 

MADDE 29. — 27 nci madde gereğince tasnif 
ve tescil dışı bırakılan ve Devlet müzelerine alınma
sı gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının sa
hiplerine bir belge verilir. Bu belgelerde gösterilen 
her türlü eserin ticareti serbesttir. Müzelerde bulun
ması gerekli eserlerin Bakanlığın izni olmadan alım -
satımı yapılamaz. Yerli ve yabancılar tarafından yurt 
dışına çıkarılamaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, elle
rinde tescilli taşınır kültür varlığı bulunan özel mül
kiyet konusu her çeşit taşınır kültür varlığına sahip 
olanlar, bunları, Bakanlığa tescil ettirmek sureti ile 
alıp satabilirler. Ancak, bunların alım ve satımında 
Bakanlığa öncelik tanınır. 

İzin 

MADDE 30. — Kültür varlığı ticareti, Bakanlı
ğın izni ile yapılır. Bu ticareti yapmak isteyenlerin, 
Bakanlıktan ruhsatname almaları zorunludur. Bu 
ruhsatnameler üç yıl için geçerlidir. Süresi dolan 
ruhsatname son ay içinde yenilenebilir. Kanun hü
kümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, 
süresine bakılmaksızın iptal edilir. 

MADDE 31. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Ticarethane ve depoların kontrolü 

MADDE 32. — Kültür varlığı ticareti yapanların 
işyerleri ve depoları yönetmelikte belirlenen esaslar-
dahilinde Bakanlık yetkililerince denetlenir. 

Kültür varlığı ticareti ile meşgul olanlar denetim 
için her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. 

Haber verme zorunluluğu 

MADDE 33. — Devlet, kamu kurumu ve kuru
luşları, vakıflar, gerçek ve tüzelkişiler satacakları eş
ya. ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları 

Kültür varlığı ticareti 

MADDE 29. — 27 nci madde gereğince tasnif VJ 
tescil dışı bırakılan ve Devlet müzelerine alınması ge
rekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının sahiple
rine bir belge verilir. Bu belgelerde gösterilen her 
türlü eserin ticareti serbesttir. Müzelerde bulunması 
gerekli eserlerin Bakanlığın izni olmadan alım - satı
mı yapılamaz. Yerli ve yabancılar tarafından yurt dı
şına çıkarılamaz. 

Bu (Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ellerin
de tescilli taşınır kültür varlığı bulunan özel mülkiye
te konu olan her çeşit taşınır kültür varlığına sahip 
olanlar, bunları, Bakanlığa tescil ettirmek sureti ile 
alıp satabilirler. Ancak, bunların alım ve satımın
da Bakanlığa öcelik tanınır. 

İzin 

MADDE 30. — Kültür varlığı ticareti, Bakanlı
ğın izni ile yapılır. Bu ticareti yapmak isteyenlerin, 
Bakanlıktan ruhsatname almaları gereklidir. IBu ruh
satnameler üç yıl için geçerlidir. Süresi dolan ruhsat
name son ay içinde yenilenebilir. Kanun hükümleri
ne aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine 
bakılmaksızın iptal edilir. 

İkametgâhını ticarethane olarak gösterme yasağı \ 

MADDE 31. — Kültür varlığı ticareti yapanlar 
belli bir ticaret yeri göstermek mecburiyetindedir. 
Ancak, ikametgâhlarım hiç bir zaman, ticarethane 
veya depo olarak gösteremezler. 

MADDE 32. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Haber verme zorunluluğu 

MADDE 33. — Devlet, kamu kurumu ve kuru
luşları (Belediyeler ve il özel idareleri dahil), Vakıf
lar, gerçek ve tüzelkişiler satacakları eşya ve tereke-
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müzayedelerdeki satışlara konu olan taşınır kültür 
varlıkları ile koleksiyonları, önce Devlet müzelerine 
haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. 

Bakanlık kültür ve tabiat varlıklarından meyda
na getirilen koleksiyonları, kuracağı bir komisyonun 
takdir edeceği bedel üzerinden satın alabilir. 

Bunlardan Hazineye intikal etmiş olup da müze 
koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, Ayni
yat Yönetmeliği hükümlerine göre, Bakanlığa devro-
lunurlar. 

MADDE 34. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir,, 

Yurt dışına çıkarma yasağı 

MADDE 35. — Yurt içindeki korunması gerekli 
taşınır kültür ve tabiat varlıkları değiştirme amacıyla 
dahi yurt dışına çıkarılamaz. 

Türkiye'deki kordiplomatik mensupları, Türkiye' 
ye girişlerinde beyan ederek beraberlerinde getirdik
leri yabancı kökenli kültür varlıklarını çıkışlarında 
beraberlerinde götürebilirler. 

Tükiye'deki kordiplomatik mensuplarına beraber
lerinde getirdikleri kültür varlıklarının giriş ve çıkış
larında yapılacak işlemler, istenecek belgeler ve 
ilgili diğer hususlar Bakanlık ile Dışişleri Bakanlığı
nın birlikte düzenleyecekleri yönetmelikte belirtilir. 
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ler arasında bulunan veya yapacakları müzayedeler
deki satışlara konu olan taşınır kültür varlıkları ile 
koleksiyonları, önce Devlet müzelerine haber ver
meye ve göstermeye mecburdurlar. 

Bakanlık, kültür ve tabiat varlıklarından meyda
na getirilen koleksiyonları kuracağı komisyonun 
takdir edeceği bedel üzerinden satın alabilir. 

Bunlardan hazineye intikal etmiş olup da müze 
koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, Ayni
yat Yönetmeliği hükümlerine göre, Bakanlığa devro-
lunurlar. 

Sikkeler 

MADDE 34. — Osmanlı Padişahlarından V. Mu
rat, Abdülmecit, Abdülaziz, II. Abdülhamit, V. Reşat 
ve Vahdettin'e ait sikkelerden sadece istanbul, Kon-
tantiniye, Islambol darplı olanlarının sarraf kuyum
cular tarafından hiç bir belgeye tabi olmadan alınıp 
satılmaları serbesttir. 

Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bu Ka
nunun genel hükümlerine tabidir. 

Yurt dışına çıkarma yasağı 

MADDE 35. — Yurt içindeki korunması gerekli 
taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarı
lamaz. 

Ancak, tarih, sanat, estetik veya bilim açısından 
tek ve istisnaî, millî ve evrensel değerde olan kültür 
ve tabiat varlıkları dışında kalan eserlerin, millî çı
karlarımızın gerektirdiği durumlarda, sigortalanmak 
şartı ile, yurt dışında geçici olarak sergilendikten son
ra geri getirilmelerine bu tür eserlerin eş veya yük
sek değerdeki eserlerle değiştirilmesine, Bakanlıkça 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi bilim dallarının başkanla
rından oluşan bilim kurulunun kararı ve Bakanlığın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Anılan eserlerin değiştirilmesi konusunda bilim 
kurulunun kararının oy birliği ile alınması gerekir. 

Türkiye'deki kordiplomatik mensupları, Türkiye' 
ye girişlerinde deklare ederek beraberlerinde getir
dikleri yabancı kökenli kültür varlıklarını çıkışların
da beraberlerinde götürebilirler. 

Yabancı ülkelerde kültür varlığı değişimi ve yurt 
dışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür varlığı 
gönderilmesi şartları ile Türkiye'deki kordiplomatik 
mensuplarına beralberlerînde getirdikleri kültür var-
foklarının giriş ve çıkışlarında yapılacak işlemler, is* 
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MADDE 36. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 37. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 38. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 39. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

tenecek belgeler ve ilgil'i diğer hususlar Bakanlık ile 
Dışişleri Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri yö-
netmelükte belirtilir. 

Yurt dışından getirme 

MADDE 36. — Yurt dışından kültür varlığı ge
tirmek, menşei gösterilmek ve beyan etmek şartıyla 
serbesttir. 

Kopya çıkarma yasağı 

MADDE 37. — Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı ören yerleri ve müzelerdeki taşınır ve taşınmaz 
kültür varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araş
tırma ve tanıtma amacı ile fotoğraflarının ve filim-
lerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının çıkartılması 
Bakanlık iznine bağlıdır. 

Bu işle ilgili esaslar yönetmelikte tespit olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Araştırma, Kazı ye Sondaj ve Define 

Araştırma, kazı ve sondaj izni 

MADDE 38. — Bu Kanun hükümlerine tabi, ta
şınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını mey
dana çıkarmak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yap
ma hakkı, sadece Bakanlığa aittir. 

İlmî ve malî yeterliği Bakanlıkça takdir ve ka
bul olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara araş
tırma izni, Bakanlık tarafından; sondaj ve kazı yap
ma izni Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu 
kararı ile verilir. Bu konulan Bakanlık denetler. 
Askerî yasak bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj 
ve kazı için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Baş
kanlığının iznini müteakip, Bakanlıkça, sözü geçen 
heyet ve kurumların göstereceği uzmanlar adına 
düzenlenir. Bakanlıkça, haklı görülebilecek sebep ol
madıkça, heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki temsil
cilerini değiştiremezler. 

Bakanlık elemanları veya Bakanlıkça görevlendiri
lecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araş
tırma, sondaj ve kazılar, bu Bakanlığın iznine bağlıdır. 

Maliklerin mülkleri içinde yapılacak kazılar 

MADDE 39. — Taşınmaz kültür varlığı sahiple
rinin kendi mülkleri içinde kültür varlığı aramak 
maksadı ile kazı, sondaj ve araştırma yapmaları da 
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MADDE 40. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 41. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 43. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 44. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 
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bu Kanunun 38 ve 44 üncü maddeleri hükümlerine 
tabidir. 

Kazı izninde usul 

MADDE 40. — Aynı kazı heyetine veya şahsa, 
aynı süre içinde Bakanlıkça yapılan kurtarma kazı
ları dışında, birden fazla yerde kazı, sondaj ve araş
tırma izni verilemez. Izün verilmesi, araştırma, son
daj ve kazının yapılması, elde edilecek kültür ve ta
biat varlıklarının muhafaza şartlan, bu eserler üze
rinde araştırma, sondaj ve kazı sahiplerine tanınacak 
diğer haklar bir yönetmelikte tespit olunur. 

Türk ve yabancı bilim kurumlarına verilen kazı 
izni 

MADDE 41. — Türk ve yabancı bilim kurumları
na veya onların adına hareket eden kişilere verilen 
kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni, Ba
kanlığın izni olmadıkça başkalarına devredilemez. 
Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. 

Araştırma, kazı ve sondaj izninin hükümsüzlüğü 

MADDE 42. — Bakanlıkça kabul edilen haklı 
bir sebep getirilmeden, ruhsatname tarihinden itiba
ren, en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, 
kazı ve sondajlara ait izin ve ruhsatnameler, hüküm
süz sayılır. Araştırma, kazı ve sondaj çalışmaları, ma
kul bir sebep gösterilmeksizin iki aydan fazla tatil 
edilemez. Bu süreyi geciktirenlerin izin ve ruhsatna
meleri iptal edilmiş sayılır. 

Araştırma, kazı ve sondaj izninde süre 

MADDE 43. — Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile 
araştırma izni aynı yıl için geçerlidir. Ruhsatname 
ve izin süresinin sonunda kazı başkanı kazıya, son
daj ve araştırmaya devam edildiğini, yazılı olarak bil
dirdiği takdirde, bu hak her yıl müracaat şartı ile 
gelecek yıllarda da müracaatçı için saklı tutulur. 

Kazıdan çıkan eserlerin müzelere nakli 

MADDE 44. — Kazılarda meydana çıkan bütün 
taşınır kültür ve tabiat varlıkları, kazı yapan heyet 
ve kurumlar tarafından her yıl yapılan kazı sonun
da Bakanlığın göstereceği Devlet müzesine naklolunu
lur. Kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen in
san ve hayvan iskeletleri ile bütün fosiller, Bakanlıkça 
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uygun görüldüğü takdirde, tabiat tarihi müzeleri ile 
üniversitelere veya ilgili diğer Türk bilim kurumla
rına verilebilir. 

Zarar vermede tazminat yükümlülüğü 

MADDE 45. — Millî Eğitim Komisyonunun ha- MADDE 45. — Kazı ve sondaj izni alanlar, bu 
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil- çalışmayı sahipli arazide yaptıkları takdirde, kazı, 
mistir, sondaj ve araştırma bölgesindeki arazi sahiplerinin 

zararlarını tanzim ile yükümlüdürler. Arazi sahip
leri Bakanlığın oluşturacağı komisyonca takdir edile
cek tazminat karşılığında, kazı ve sondaj veya araş
tırmaya izin vermeye mecburdurlar. 

Bu gibi yerler, gerektiğinde Bakanlıkça kamulaş-
tırılâbilir. Yabancı bilim kurumlarınca yapılan kazı
larda, bu kamulaştırmanın bedeli kazı sahipleri tara
fından ödenir. Hazine adına tescil edilecek yerin ka
mulaştırma bedelinin takdirinde genel kamulaştırma 
hükümleri uygulanır. Bu madde gereğince ödenecek 
tazminat ve kamulaştırma bedellerinin takdirinde, ka
zı, sondaj ve araştırma faaliyetlerinden önce, mevcut 
kültür ve tabiat varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat 
değeri ile, bu faaliyetler sonucu bulunan kültür var
lıklarının değeri, dikkate alınmaz. 

Yayım hakkı 

MADDE 46. — Kazı, sondaj ve araştırmalarda, 
meydana çıkacak olan varl kların yayın hakkı, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ge
reğince, kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet 
ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen 
idare edenlere aittir. Kazı sahipleri, her kazı mevsi
mi sonunda, Bakanlığa bilimsel bir rapor vermekle 
yükümlüdürler. Mevsim çalışmalarına ait raporlarını 
iki yıl, o yerdeki kazıya son verenler ise, nihaî bi
limsel raporlarını beş yıl içinde vermedikleri tak
dirde, kazı sahiplerinin kazı, sondaj ve araştırmalar
da bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerindeki her 
türlü yayım hakkı Bakanlığa geçer. 

Bakanlık adına yapılan kazı, sondaj ve araştır
malara ait mevsim raporları ve bilimsel yayımlar, kazı 
başkanlığınca, yayımlanacak şekilde hazırlanır. Ba
kanlık bunlardan gerekli görülenleri yayımlar. 

Bakanlıkça uygun görülecek mazaretler dışında, 
yukarıda açıklanan süre içinde son raporlarını ya
yımlamamış bulunan heyet ve kişilere yeni bir kazı 
için ruhsatname verilmez. 

MADDE 46. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 
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MADDE 47. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 48. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 49. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 50. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 51. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Giderler 

MADDE 47. — Kazı, sondaj ve araştırma yapı
lan saha ile, kazı, sondaj ve araştırmadan çıkan kül
tür varlıklarının yerinde korunmasını sağlamak mak
sadıyla, kazı yerinde geçici olarak çalıştırılacak bek
çilerin ücret ve masrafları ile kazı yerinin eski haline 
getirilmesinin gerektiğini giderleri karşılamak, kazı 
sırasında herhangi bir zarar meydana gelirse tazmin 
etme ve bunlarla ilgili bütün giderler, düzenlenecek 
yönetmeliğe göre, Bakanlık tarafından ruhsat verme 
veya süre uzatma sırasında, kazı sahiplerinden tahsil 
edilerek emaneten mal sandığına yatırılan paralar
dan ödenir. 

Korunma ve çevre düzenlemesi 

MADDE 48. — Bakanlığ n izni ile yapılan kazı
larda ortaya çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlık
larının bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri ile ta
şınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarım
ları kazı başkanlığınca yapılır. 

Araştırma, kazı ve sondajların geçici olarak veya 
tamamen durdurulması 

MADDE 49. — Bu Kanunda mevcut hükümlere 
uygun olmayarak yapılan kazı, sondaj ve araştırma
lar, Bakanlıkça gerektiğinde geçici olarak veya tama
men durdurulabilir. 

Tesislerin devri 

MADDE 50. — Heyet ve kurumlar adına, kazı, 
sondaj ve araştırma yapan şahıslar tarafından, işe 
başlamak için veya çalışmaların devamı sırasında 
muhtelif şekillerde satın alınan veya inşa edilen de
po, lojman ve benzeri tesisler ve tesisler, kazının 
sonunda bedelsiz olarak, Bakanlığa devrolunur. Bu 
tesislerin kullanılış şekillerinin tayinine Bakanlık yet
kilidir. 

Araştırma, kazı ve sondajda görevlendirilenler 

MADDE 51. — Yabancı heyet ve kurumlar tara
fından yapılan araştırma, sondaj ve kazılarda Bakanlık 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzman
larından bir veya birkaç temsilci bulunur. Türk he
yet ve kurumlarınca yapılan araştırma, sondaj ve ka
zılara Bakanlık adına yetkili bir uzman katılır. Tem-
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MADDE 52. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 53. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 54. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

(MÜH Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

silci ve uzmanların seçimi ve görevleri, Bakanlıkça ha
zırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Türk heyet ve kurumlarınca yapılan kazılara ka
tılacak Bakanlık uzmanına ödenecek yol masrafları, 
yevmiye ve gerektiğinde mahallinde ikametleri için 
zarurî giderler, Bakanlıkça ödenir. 

Yabancı kurum ve heyetler tarafından yapılan 
araştırma, kazı ve sondajlarda görevlendirilecek Ba
kanlık temsilcilerine ödenecek olan yol masrafları, 
yevmiye ve temsil ödeneği, kazı başkanlığından peşi
nen tahsil edilip millî bir bankaya yatırılır. Temsil 
ödeneğinin miktarı, her yıl Bakanlıkça tayin edilir. 

Araştırma, kazı ve sondaj izin yasağı 

MADDE 52. — Türkiye'deki elçilikler ve konso
losluklar mensuplarına, araştırma, kazı ve sondaj izni 
verilmez. 

Define arama 

MADDE 53. — Define aramak isteyenlere, bu 
Kanunun 5 inci maddesinde kültür ve tabiat varlığı 
olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit 
alanları ve mezarlıklar dışında, Bakanl kça define ara
ma ruhsatnamesi verilebilir. 

Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden 
fazla yerde arama izni verilemez. Define arama izni, 
başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tev
kil olunamaz. 

Define aramada, Bakanlıkça gönderileceklerin yol
luk ve yevmiyeleri ile zarurî giderleri arayıcı tara
fından karşılanır. Bu iş için gerekli olan ödenek, Ba
kanlıkça, define arayıcısından peşinen tahsil edilip 
millî bir bankaya yatırıİT. 

Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan is
tenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan define
den arayıcıya tanınacak haklar, Bakanlık ile Maliye 
Bakanlığınca birlikte düzenlenecek yönetmelikte belli 
edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu İle Bölge Kurulları 

Kuruluş 

MADDE 54. — Yurt içinde bulunan ve bu Ka
nunda tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin ilmî esas-
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MADDE 55. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Yüksek kurul üyeliği 

MADDE 56. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var
lıkları Yüksek Kurulu 8 tabiî, 9 temsilci üye olmak 
üzere 17 üyeden oluşur. 

1. Tabiî üyeler : 
a) Müsteşar, 
b) Bakanlık ilgili müsteşar yardımcısı, 
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürü, 
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel 

Müdürü, 
e) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Mü

dürü, 
f) tmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar 

Genel Müdürü, 
g) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 

Müdürü, 
h) Vakıflar Genel Müdürü, 
2. Temsilci üyeler : 
Temsilci üyelerin 3'ü Cumhurbaşkanı 6'sı Yüksek 

Öğretim Kurulunca seçilir. 

Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek temsilci üye
ler, Yükseköğretim kurumları tarafından, tercihan 
röleve ve restorasyon bölümünden olmak üzere rni-
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lara göre yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlığa 
bağlı, merkezi Ankara'da «Taşınmaz Kültür ve Ta
biat Varlıkları Yüksek Kurulu» ile Bakanlıkça tes
pit edilecek bölgelerde «Taşınmaz Kültür ve Tabi
at Varlıkları Bölge Kurulları» kurulur. 

Yüksek Kurulun görevleri 

MADDE 55. — Taşınmaz Gültür ve Tabiat Var
lıkları Yüksek Kurulunun görevleri aşağıdadir : 

a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiatı 
varlıklarını tespit, koruma ve restorasyon işlerinde 
uygulanacak ilkeleri belirlemek, 

b) Tespit olunan bu varlıkların tescilini yapmak, 
c) Anılan varlıklarla ilgili olarak kurula intikal 

edecek veya bizzat bilgi edindiği konu ve uyuşmaz
lıklar hakkında Bakanlığa görüş bildirmek, 

d) Yüksek kurulca oluşan ilke kararları ve di
ğer görüşleri doğrultusundaki uygulamaların denet
lenmesi amacı ile Bakanlığa tekliflerde bulunmak ve 
sonuçları izlemek, 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

MADDE 56. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 56 ncı madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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marlık, öncelikle prehistorya, protohistorya ve Ana
dolu arkeolojisinden uzman alanlarda arkeoloji, sa
nat tarihi, şehircilik, peysaj mimarisi, idare hukuku 
dallarının her birinden gösterilecek ikişer aday ara
sından seçilecek 6 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. 

Yükseköğretim kurumlarınca gösterilecek adayla
rın kendi kurum kadrolarında öğretim üyesi olmala
rı şarttır. Bu sıfatları sona eren veya herhangi bir se
beple öğretim kurumlarından ayrılan veya ilgisi ke
silenlerin üyelikleri düşer. 

Yüksek Kurul toplantılarına, gerektiğinde Ba
kanlığın Başhukuk Müşaviri ile çağrılacak başka uz
manlar, oy hakkı olmaksızın katılabilir. 

Yüksek Kurulun Başkam, Bakanlık Müsteşarıdır. 
Başkan bulunmadığı zaman Müsteşar Yardımcısı ken
disine vekâlet eder. 

MADDE 57. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 58. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 59. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Temsilci üyelerin nitelikleri 

MADDE 57. — Yüksek kurulun temsilci üye
lerinin, yükseköğrenim görmüş olmaları ve 56 ncı 
maddenin (b) fıkrasında belirlenen bilim dallarından 
biri veya birkaçında tanınmış ve bu alanlarda çalış
malar yaparak yurt içinde ve dışında yayımlanmış 
eserler vermiş olmaları şarttır. 

Yüksek kurul üyelik süresi - üyeliğin sona ermesi 

MADDE 58. — Tabiî üyelerin kurul üyelikleri, 
memuriyetleri süresince devam eder. Temsilci üye
lerin üyelikleri ise yedi yıl sürelidir. Bu üyeler iki 
dönemi aşmamak şartı ile yeniden seçilebilirler. 

Üyelikleri sona ereri, ölen, istifa eden, hastalık ve 
görev gereği hariç, yıllık toplantılarının dördüne ka
tılmayan ve bir yıldan fazla süre ile yurt dışına gi
den üyelerin yerine bilim dalı ile ilgili yedek üyeler 
asıl üyeliğe alınır. 

Yüksek kurulun çalışma düzeni 

MADDE 59. — Yüksek kurul ayda en az bir 
defa toplanır. Gerektiğinde Bakanın çağrısı üzerine, 
olağanüstü toplanabilir. 

Kurulun çalışma gündemi Kurul Başkanlığınca ha
zırlanır ve toplantıdan bir hafta önce üyelere duyu
rulur. 

Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan 
üyelerin en az üçte ikisinin oyları ile karar verilir. 
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Bölge kurullarının görevi 

MADDE 60. — Bölge kurulları, taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun verdiği pren
sip kararlarına uymak şartıyla uygulamaya yönelik 
kararlar almakla görevlidir. 

Bölge kurullarının oluşumu 

MADDE 61. — Bölge kurulları 4 tabiî, 5 temsil
ci olmak üzere 9 üyeden oluşur. 

1. Tabiî üyeler : 
a) Bakanlığın bölgedeki Teknik Müdürü, bu

lunmadığı yerde ise, o bölgenin Devlet Müzesi Mü
dürü, 

b) İmar ve iskân Bakanlığından bir üye, 
c) Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir üye, 
d) Millî Eğitim Bakanlığınca o ilin Millî Eği

tim Müdürlüğünce seçilecek bir Sanat Tarihi uzmanı, 
2. Temsilci üyeler : 
Bölge dahilinde yükseköğretim yapan kurumlarca, 

arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik, peyzaj 
mimarisi, bilim dallarından seçilecek birer üye, 

Bölge kurullarının toplantılarına, ihtiyaç duyuldu
ğu takdirde, gündemde konusu bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları (belediyeler dahil) temsilcileri, oy hak
kı olmaksızın davet edilebilir. 

MADDE 62. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yüksek kurulun sekreterya hizmetlerini yürütmek 
üzere Bakanlık bünyesinde bir «Yüksek Kurul idarî 
Hizmet Bürosu» oluşturulur. 

MADDE 60. — Adalet Komisyonunca kabul 
edilen 60 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Bölge kurullarının oluşumu 

MADDE 61. — Bölge kurulları dört tabiî, beş 
temsilci olmak üzere dokuz üyeden oluşur. 

a) Tabiî üyeler : 
1. Bakanlığın bölgedeki Teknik Müdürü, bulun

madığı yerde ise, o bölgenin Devlet Müzesi Müdürü, 
2. imar ve iskân Bakanlığından bir üye, 
3. Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir üye, 
4. Millî Eğitim Bakanlığınca o ilin Millî Eğitim 

Müdürlüğünce seçilecek bir sanat tarihi uzmanı, 
b) Temsilci üyeler : 

Bölge dahilinde yükseköğretim yapan kurumlarca 
arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik, peyzaj 
mimarisi bilim dallarından seçilecek birer üye. 

Bölge kurullarının toplantılarına, ihtiyaç duyul
duğu takdirde, gündemde bulunan kamu kurum ve 
kuruluşları (belediyeler dahil) temsilcileri, oy hakkı 
olmaksızın davet edilebilir. 

Bölge kurul üyelerinin nitelik, süre ve çalışma 
düzeni 

MADDE 62. — Bölge kurul üyelerinin nitelik
leri ve görev süreleri Yüksek Kurul üyelerininkınin 
aynıdır. 

Bölge kurulları, başkan ve başkan yardımcılarını 
kendi aralar ndan seçerler, başkan bulunmadığı za
man yerine başkan yardımcısı vekalet eder. 

Toplantı gündemleri başkanlıkça hazırlanır. Top
lantılar üçte iki çoğunlukla yapılır ve oy çokluğu ile 
karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bu
lunduğu taraf ağırlık kazanır. 

Bölge kurulları ayda en az iki defa toplanır. 
Kurulların büro hizmetlerini yürütmek üzere, 

Başkanlıkça, yeteri kadar elemandan oluşan bir büro 
kurulur. 
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MADDE 63. — Millî Eğitim Komisyonunun ha -
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 64. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir* 

MADDE 65. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 66. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 67. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kurul üyeliğinin sona ermesi 

MADDE 63. — Bölge dışına atanan üyelerin üye
lik sıfatları sona erer. Boşalan üyeliklere 61 inci mad
de gereğince yenileri seçilir. Bölge kurullarının seçim
le gelen temsilci üyelerinin üyelik süresi beş yıldır. 
Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

Kararlara uyma zorunluluğu 

MADDE 64. — Kamu kurum ve kuruluşları (be
lediyeler dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler, kendilerini 
ilgilendiren hususlarda, Yüksek Kurul ile Bölge Ku
rullarının kararlarına uymak zorundadırlar. 

Bölge Kurullarının uygulamaya yönelik kararları
nın Yüksek Kurulca sonradan alınan kararlara aykı
rı olan kısımları, hükümsüzdür. 

Bölge Kurullarının kararlarına 30 gün içinde ya
pılacak itirazlar, Yüksek Kurulca incelenir ve sonu
ca bağlanır. 

Kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri 

MADDE 65. — Yüksek Kurul ve Bölge Kurul
ları üyelerinden umumî harcırah hükümlerine taibi 
bulunanların kurul toplantıları için memuriyet yerle
ri dışındaki seyahatleri halinde yol giderleri ve yev
miyeleri, tabiî üyelere mensup oldukları kurumların
ca; diğer üyelere ise, Bakanlıkça ödenir. Bunların 
miktarı Bakanlar Kurulunca tespit olunarak her yıl 
Bütçe Kanununa konur. 

Yönetmelikte belirlenecek konular 

MADDE 66. — Yüksek Kurul üe Bölge Kurul
larının görev, yetki ve sorumlulukları ile, bu kurul
larla Bakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü arasındaki görev ilişkileri, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazır
lanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İkramiye ve Cezalar 

Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye 

MADDE 67. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan 
taşınır kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı ma-
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Cezalar 

MADDE 68. — Bu Kanunun 7 nci maddesine 
aykırı hareket edenler : 

a) Jeolojik ve arkeolojik devirlere ait korunma
sı gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yı
kılmasına, bozulmasına, tahribine, yokolmasına ve
ya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına 
kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere pa
ra cezasıyla cezalandırılırlar, 

Bu fiiller kültür varlığını yurt dışına kaçırmak 
maksadıyla işlenmiş ise yukarıda belirtilen ağır hapis 
cezası bir kat artırılır, 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kam ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içe
risinde haber verenlere : 

a) Bulunan varlık, bulanın mülkü içinde ise bu 
Kanunun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uygulanır. Ay
rıca ikramiye verilmez. 

b) Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise 
Bakanlıkça varlığın değeri dikkate alınarak % 80 ora
nında takdir olunacak bedel ikramiye olarak bulan 
ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır. 

c) Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş 
ise (b) fıkrasındaki esaslarla takdir olunacak bedelin 
yarısı bulana ikramiye olarak verilir. 

d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen 
Kültür varlığı korunması gerökli nitelikte olmadığı 
takdirde haber verenlere bu Kanunum 29 uncu mad
desindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez. 

e) Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü 
maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden 
dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber ve
renler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine, 
1905 sayılı «Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bun
lara tntifa Haklarının ve Daimî Vergilerin Mektum-
larını Haber Verenlere Verileoek İkramiye Hakkında 
Kanun»'da taşınır mallar için gösterilen oranlar da
hilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak verilir. 

f) Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarın
ca kültür varlıklarını bulan, haber veren veya yaka
layan kişiler birden fazla ise verilecek ikramiyeler 
bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

g) Yukarda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk 
ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esasları dai
resinde yapılır. 

MADDE 68. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 68 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir, 
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b) Yuakrıdaki bentte yazılı fiilleri, jeolojik ve 
arkeolojik devirler dışında kalan döneme ait korun
ması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına 
karşı işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yir-
mibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

c) Sit şartlarına ve korunma planlarında, Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca 
belirlenen alanlarda öngörülen şartlara aykırı izinsiz 
inşaat yapan veya yaptıranlar iki yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Yapılan inşaat 
yıktırılır. 

d) Bu Kanunda belirli usuller dışında usulsüz yık
ma veya imar izni düzenleyenler iki yıldan beş yıla 
kadar ağır hapis cezası, ayrıca ellibin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Usulsüz belge verenler, ilan ve tebligat yapanlar 

MADDE 69. — Bu Kanunun 15 inci ve 17 nci 
maddelerinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge 
verenler ve bu Kanunun 10 uncu maddesinde yer 
alan ilan veya tebligatı bilerek süresinde usulüne uy
gun yapmayanlar, suç diğer kanunlarda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği hallerde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 70. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 71. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 69. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 69 uncu madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Haber verme zorunluluğuna - Kültür Varlığı ti
caretine ve ikametgâhı ticarethane olarak gösterme 
yasağına aykırı hareket edenler 

MADDE 70. —Bu Kanunun 4, 29, 31 inci mad
delerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla ka
dar hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yurt dışına çıkarma yasağına aykırı hareket eden
ler 

MADDE 71. — Bu Kanunun 35 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aykırı davranışlara, beş yıldan on 
yıla kadar ağır hapis, yüzbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlığına el konularak 
müzeye mal edilir. 

Bu fiillerin işlenmesi sırasında kültür varlığı ol
duğu bilinerek kullanılan her türlü eşya ve araçlara 
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Tetkik ve kontrole muhalefet 

MADDE 72. — Bu Kanunun 32 nci maddesinde 
yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler, 44 ün
cü maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket 
edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Özel mülkiyete konu olanlar 

MADDE 73. — Bu Kanunun 26 nci maddesine 
aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Kazı, sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere 
aykırı hareket 

MADDE 74. — Bu Kanunun 41, 45, 46 nci mad
delerine aykırı hareket edenler ellibin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 75. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Özel müze ve koleksiyonculara ilişkin hükümlere 
aykırı hareket 

MADDE 76. — Bu Kanunun 28, 33 ve 34 üncü 
maddelerine aykırı davrananlara, suç, bu Ve diğer 
kanunlarla daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

Ruhsatsız kazı ve sondaj yapanlar 

MADDE 77. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapan
lara, iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellibin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezsı verilir. 
İzinsiz define araştıranlara da bir yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası verilir. Bu fiilleri yurt dışına 
kültür varlıklarını kaçırma amacıyla yaptıkları an-
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el konulur. Kamu kuruluşlarına ait eşya ve araçlar 
bu hükmün dışındadır. 

MADDE 72. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 72 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 73. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 73 üncü madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 74. — Adalet Komisyonunca kabul 
edilen 74 üncü madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kamu personeline ilişkin kararlar 

MADDE 75. — Bu Kanunun uygulanmasında, 
görevli kamu personeli hakkında yapılacak iş ve iş
lemler ve alınacak her türlü kararlar ve bu kararlara 
karşı yapılacak itirazlar, öncelikle incelenir ve sonuç
landırılır. 

MADDE 76. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 76 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 77. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len 77 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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laşılanlar ve bu fiili işleyenler kültür varlıklarının 
korunmasında görevli kişiler ise bu maddede yazılı 
cezanın iki katı verilir. Bu kişilerin ellerinde bulu
nan kültür varlıkları, bedel ödemeksizin alınıp, ilgili 
müzelere teslim edilir. 

Cezaların azamî haddi 

MADDE 78. — Türk Ceza Kanununun ikinci 
kitap, onuncu babının 1 inci ve 2 nci fasıllarında ya
zılı suçların konusu bu Kanunun kapsamına giren 
kültür varlıkları ise, Türk Ceza Kanununda yazılı 
cezaların azamî haddine hükmolunur. 

Türk Ceza Kanununa göre asgarî veya azamî 
ceza verilmesi gereken hallerde, bu cezamn iki katı
na hükmolunur, 8 inci fasıl uygulanmaz; ancak, suça 
konu teşkil eden kültür varlığı tahribe uğramadan 
iade edilir veya ele geçirilirse bu cezaların yarısına 
hükmolunur. 

MADDE 79. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyo
nunun hazırladığı metin Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu
nun hazırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 78. — Adalet Komisyonunca kabul edilen 
78 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Yabancı kişilerce işlenen suçlar 

MADDE 79. — Bu Kanuna muhalefet yabancı uy
ruklu kişilerce işlenmişse hapis cezaları suç konusu 
kültür varlığı aynen iade veya ele geçirilmesi şartı ile 
kıymet takdir yönetmeliğine göre tespit edilecek antik 
değerlerinin on katı para cezasına çevrilebilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 10 uncu 
maddesine göre tespit ve tescil işlemleri yapılırken, 
19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan döneme ait taşın
maz kültür varlıklarının malikleri, bunların korunma
larına gerek olmadığının tespitini Kültür ve Turizm 
Bakanlığından isteyebilirler. Bakanlık yönetmeliğine 
uygun bilgileri içeren bu başvuruları, görevlendirdiği 
uzmanlara incelettirerek, en geç üç ay içinde, Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kuruluna 
iletir. Kurul en geç altı ay içinde konuyu inceleyip 
karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Gerçek ve tüzelkişiler, ko
leksiyoncular, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde, ellerinde bulunan taşınır jeolojik 
ve arkeolojik varlıkları, Bakanlıkça çıkarılacak yönet
melikte belirtildiği gibi, menşe göstermeksizin, 25 ve 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu
nun hazırladığı metin Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu
nun hazırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyo
nunun hazırladığı metin Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlük 

MADDE 81. — Bu Kanunun geçici beşinci mad
desi yayımı tarihinde diğer maddeleri yayımından 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 82. — Millî Eğitim Komisyonunun ha
zırladığı metin Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

26 ncı maddelere göre Devlet müzelerine satabilir ve
ya envanter defterlerine kayıt ederek en yakın müze
ye onaylatmaları şartıyla Kanunun 25 inci maddesinin 
son bendi hükmünden yararlanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla kurulması ön
görülen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu oluşuncaya kadar, 5805 sayılı Kanunla kurul
muş bulunan Gayri Menkûl Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu görevine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunun seçimle gelen temsilci 
üyeleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki 
ay içinde seçilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda belirtilen yö
netmelikler, kanunun yayınlanmasından itibaren en geç 
altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar, Yürütme ve 

Yürürlük Hükümleri 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 80. — Bu Kanunla, 28.2.1960 tarih ve 
7465 Sayılı «Hususi Şahıslara Ait Eski Eserlerle Tarihî 
Abidelerin İstimlâki Hakkında Kanun», 25.4.1973 tarih 
ve 1710 Sayılı «Eski Eserler Kanunu ile 5805 ve bu 
Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1741 sayılı 
Gayri Menkûl Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun» yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 81. — Adalet Komisyonunca hazırlanan 
metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 82. -
lar Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakan-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 348) 



— 63 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI CETVEL 

Hükümetin kabul ettiği metne bağlı cetvel Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Hükümetin kabul ettiği metne bağlı cetvel Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

t>o<i 
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