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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Başkanvekili Turhan Güven'in, yeni siyasî 

hayatın başlaması nedeniyle bir açıklaması üzerine, 
Üyelerden Kamer Genç ve Mehmet Hazer görüşle
rini bildirdiler. 

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 Te
kel Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına Cafer Tayyar Sa-
diklar'ın, Adalet Bakanlığına Kâzım Akdoğan'ın 
atanmalarının; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro-

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu 

Tasarısı. (1/702) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1983) 
(Millî Eğitim Komisyonuna : 23.5.1983) 

2. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisa
dî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name. (1/703) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1983) 
(Bütçe - Plan (ESAS), Malî İşler Komisyonlarına : 
23.5.1983) 

3. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/704) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.5.1983) (Adalet (ESAS), Ana
yasa, Bütçe - Plan Komisyonlarına : 24.5.1983) 

4. Yaygıneğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı. (1/705) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.5.1983) (Millî Eğitim Komisyonuna : 24.5.1983) 

tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesinde Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kont
rol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hak
kında Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, yapılan 
açık oylama sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

4. — Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekilü 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 



Danışma Meclis B : 106 24 * fi 4 1983 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
106 ncı 'Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Mehmet Velid KÖRAN'ın, hastalığı nede
niyle 20 Mayıs 1983 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/581) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Başkanlık Divanı tezkereleri var; okutuyorum : 

Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Mehmet Velid Köran'ın 
hastalığı nedeniyle 20 Mayıs 1983 tarihinden itibaren 
20 (yirmi) gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 23 Mayıs 
1983 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Turhan GÜVEN 
BaşkanvekiU 

Danışma Meclisi Başkanı V. 

2. — Rafet İBRAHİMOĞLU'nun, Uluslararası 
Çalışma Teşkilatının 1-22 Haziran 1983 tarihlerinde 
Cenevre'de yapılacak. 69 uncu Çalışma Konferansına 
işveren delegesi olarak katılabilmesi için izinli sayılma
sına dair Başkanlık tezkeresi. (3/582) 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Rafet Ibrahimoğlu'nun, 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının 1-22 Haziran 1983 
tarihlerinde Cenevre'de yapılacak 69 uncu çalışma 
konferansına işveren delegesi olarak katılabilmesi için 
anılan tarihlerde izinli sayılması hususunun İçtüzüğün 
95 inci maddesi gereğince Genel Kurula arzı, Baş
kanlık Divanının 23 Mayıs 1983 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Turhan GÜVEN 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Köran'ın ra
hatsızlığı nedeniyle 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Köran'a acil şifalar dilerim. 
Sayın üyeler; Sayın Ibrahimoğlu'nun, içtüzüğü

müzün 95 inci maddesi gereğince izinli sayılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kültür 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 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» 
bölümüne geçiyoruz. 

(1) 348 S. Sayılı Basmayazı 23.5.1983 tarihli 105 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Dünkü Birleşimde Gündemin 1 inci maddesi olan 
«Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarısı» üze
rindeki görüşmelere başlamıştık ve 10 uncu madde
ye kadar da görüşmeler yapılmıştı. Madde üzerinde
ki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Yetki belgesi tamam. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

— 55 — 
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Sayın Komisyon, 10 uncu madde üzerindeki ko
nuşmalara cevabınız olacak mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arka
daşlarımızın sorularına diğer arkadaşlarımız cevap 
vermiş olduğundan dolayı Komisyonumuzun verece
ği bir cevap yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bu hususa bir ilaveniz var mı? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM-

SlLCtSt KEMAL GÖKÇE — Hayır Sayın Başka
nım* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Tan'ın bir 

önergesi var; okutuyorum : 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 10 uncu maddesinin 

son cümlesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Turgut TAN 

«Bu tespit, Yüksek Kurul kararı ile tapu kütüğün-
deki beyanlar hanesine (Kültür varlığıdır) kaydı ko
nularak tescil olunur.» 

BAŞKAN — Sayın Tan?.. Sayın Tan yoklar. 
Sayın üyeler; Sayın Tan bu madde hakkında, tü

mü üzerindeki görüşmelerde konuşmuştu. 
Sayın Tan'ın bu önergesinin lehinde, aleyhinde 

siöz isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfeder m'isiniz efendim? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
bu önergeye katılmak mümkün değil. Daha ileriki 
maddelerde 'bununla ilgili açıklama vardır. Eisasen 
Sayın Tan yukarıdaki hususlara da daha önceki ko
nuşmalarında ve açıklamalarında değinmişlerdi. Ge
çici 1 inci madde ve geçici 2 nci madde bu konulara 
çözüm getirmektedir. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN -^ Teşekkür öderim. 
ıSayın Hükümet, önergeye 'katılıyor musunuz? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — İSayın üyeler; Sayın Tan'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir, 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

ISayın üyeler; 10 uncu maddeyi... 
NECİP 'BİLGE — Sayın Başkanım; müsaade eder 

misiniz, bir reda'ks'iyon konusu var? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP 'BİLGE — Efendim; şimdi birinci cüm

lede «Bakanlıkça yapılır.» dendikten sonra; «Bakan
lık bu tespiti kendi uzmanları ile yaptığı gibi...» de
niliyor. Burada âdeta emir şeklindedir. Sonundaki 
cümle, «... faydalanarak da yapabilir» şeklinde bit
mektedir. 'Bunun ik'isin'in de 'böylece, «Yapabilir» 
şeklinde olması uygun olacaktır. Bunun, «Uzmanları 
ile yapabileceği gîbi» şeklinde değiştirilmesinin uy-> 
gun olacağı kanısındayım. «Yaptığı gibi» değil, «Ya
pabileceği gibi» olmalıdır. 

IBAŞKAN — «Bakanlı'k bu tespiti kendi uzman
ları ile yapabileceği gibi» olmalı ve 'sonda da «Ya
pabilir» şeklinde bağlansın diyorsunuz efendim. Ko
misyona soralım. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efen
dim, 

(BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Yani «yaptığı gibi» 
değil de «Yapabileceği gibi» oluyor efendim. 

Sayın üyeler; 10 uncu maddeyi, Sayın Bilge'nin 
mevcut teklif'i istikametinde Komisyon metn'i olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun efendim... Kabul etmeyenler... 10 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Korunma alanı 
MADDE II. — Onuncu maddeye göre tescil edi

len taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma 
alanlarının teşrifti ve bu alanlar içinde 'inşaat ve te
sisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma 
yetkisi, Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarına aittir. 

'BAŞKAN — 11 İnci madde üzerinde söz i'steyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, bu madde ile 'ilgili bir açık
laması olacak mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yok Sayın Başka-
nım4 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin bir açıklaması 
var ma? 

56 — 
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IKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM-
' SİLGİSİ KEMAL GÖKÇE — Yök. 

BAŞKAN — «Yok» diyorsunuz. 
Bu madde ile ilgili bir önerge de olmadığına gö

re, 11 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Devir yasağı 
MADDE 12. — Hazineye ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan 
olunan, her çeşit taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile 
bunlara ait 'korunma sınırları 'dahilindeki emlâk ve 
arazi, Yüksek Kurulu kararına dayanan Bakanlık izni 
olmadan, gerçek ve tüzelkişilere devredilemez. 

iBu gibi sabalarda yeniden imar ve 'ihya hakkı ta
nınmaz ve tapu verilemez. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yök. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?.. Yok. 

12 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kullanma 
MADDE 13. — Taşınmaz kültür ve tabiat var

larının 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 mazbut ve 
mülhak vakıflarla 7044 sayılı Kanunla yönetimi 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen vakıfların 
kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet daire
lerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu men
faatine yararlı millî derneklere belirli sürelerce intifa 
haklarının bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere ka
rakterine uygun kullanılmak şaftı 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. 
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BAŞKAN — 13 ünöü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ • EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
bir kaç yanlışlık var, bunları arz etmek istiyorum 
efendim mümkünse. 

İkinci satırda «İntifa haklarının» dan sonra vir
gül, onun altında «üzere» den sonra virgül, ikinci fık
ranın üçüncü satırında «mülhak vakıflarla» dan son
ra virgül, iki satır altında «kullanılmak üzere» den 
sonra virgül, iki satır altında «millî derneklere» den 
sonra virgül, «belirti sürelerce» den sonra virgül, alt 
satırda «şaftı ile» den sonra virgül, «kiraya veril
mesi» nden sonra virgül konulacak. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başkan, bu 7044 sayılı Kanu

nun adı nedir efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, onun 
aynen Kanundaki ismini yazalım müsaade buyurur
sanız : «7044 sayılı Aslında Vâkıf Olan Tarihî ve 
Mimarî Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun.» 

BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Maddenin iki defa «kamu 

menfaatine yararlı» deyimi geçmektedir. Benim bil
diğime göre, «Kamu menfaatine yararlı dernek» de
ğil, «Kamu yararına çalışan dernek»fir. Dernekler 
Kanunundaki tabiri. Bu itibarla «Kamu yararına ça
lışan millî derneklere» denmesinin daha uygun ola
cağını düşünmekteyim. 

İkincisi, yine maddenin baş tarafında «belirli sü
relerce» tabiri geçmektedir. «Belirli sürelerce» tabiri 
Türkçe olmuyor gibi geliyor bendenize, «... belirli 
sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere...» 
denmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. 
İkinci fıkranın yedinci satırında ve birinci fıkranın 
ikinci satırında böyle geçiyor; «belirli sürelerle» olma
sı daha uygun gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Başkan. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; her iki 
önerisine de katılıyoruz. İkinci taraftaki açık izah 
edilecek bir mana şeklindeydi; ama arkadaşım daha 
ilmî bir tarif getirdi; kabul ediyoruz ikisini de. 

BAŞKAN — Yani maddenin ikinci satırında ve 
ikinci fıkrada «belirli sürelerle» oldu. 
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«7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihî ve Mimarî I 
Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne Devrine Dair Kanunla» oldu; 

Ayrıca Sayın Bilge'nin işaret buyurdukları üze
re, «kamu menfaatine» değil de «kamu yararına ça
lışan millî derneklere belirli sürelerle» şeklinde dü
zenleniyor, 

Sayın Hükümet, 'bir ilaveniz var mı efendim bu 
madde üzerinde? I 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Yok. | 

BAŞKAN — 13 üncü maddeyi yapılan bu deği
şiklik biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Kamulaştırma 
MADDE 14. — Taşınmaz kültür varlıkları ve 

bunların korunma alanları, farklılıklarına uygun ola
rak, aşağıda belirlenen esaslara göre kamulaştırılır : 

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 taralından öncelikle ka
mulaştırılır, Kamulaştırma bir program dahilinde ger
çekleştirilir. Bu maksat için Bakanlık bütçesine ye
teri ödenek konur. 

b) Yukarıda sözü edilen taşınmaz kültür varlık
larının koruma alanlarından kısmen veya tamamen 
gerçek veya tüzelkişilerin mülkiyetiride bulunan yer
ler Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, belirlenen 
programa uygun olarak kamulaştırılır. 

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. 

d) Gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulu
nan han, hamam ve bu nitelikteki kültür varlıkları ile 
köşk, yalı, konak ve benzeri sivil mimarî örnekleri I 
taşınmaz külitür varliklarıridan, içi ve dışı olduğu gibi I 
saklanarak korunması gereken yapılar ve çevresel I 
nitelikleri açısından dış mimarîsi, dış cephe malze
mesi, taşıyıcı elemanları, yüksekliği olduğu gibi veya I 
yenilenerek korunması gerekenler ve bunların korun- I 
ma alanları iBakanhk tarafından; menşei vakıf olan- | 
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lar da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından korun
ma veya değerlendirme amacıyla gerektiğinde kamu
laştırılır. 

iBu 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 bele'diyelerce; 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 d© idareler kamu
laştırma yapmaya Zorlanamaz. 

f) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri 
ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Sayın Genç. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz bu madde es

ki 1710 'sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin genişletil
miş halidir. Eski Eserler Yasasının 6 ncı maddesine 
göre idare, eski eser niteliği bulunan taşınır veya ta
şınmaz malları kamulaştırma zorunluluğu bulunma
makta idi; fakat yeni getirilen madde ile bu kısım
lara ayrılmış ve birtakım eski eser niteliğindeki kül
tür ve tabiat varlıklarının kamulaştırılması; bunlar
dan zorunlu görülenler (a) fıkrasında belirtilen «... 
her devre ait kale, sur, 'kent kalıntıları, harabeler 
ve bu nitelikteki benzer kültür varlıkları» denilmiş, 
(c) f ıkrasındâkiler zorunlu kamulaştırma şümulü içi
ne alınmış, (d) fıkrasındaki ile (e) fıkrasındaki ta
şınmaz kültür varlıkları ise idareye bir muhtariyet ta
nımış. İdare isterse bunu kamulaştırabilece'k, iste
mezse kamulaştırmayacak. 

Değerli üyeler; 
Aslında herhangi bir eski eser kaydının bir ta

şınmazın üzerine konulması, mülkiyet hakkına geti
rilen önemli bir sınırlamadır, öyle ki, bugüne ka
dar yapılan uygulamalarda eski eser niteliğindeki ta
şınmaz mallar, «Birinci sınıf eski eser, İkinci sınıf es
ki, üçüncü sınıf eski eser» olmak üzere Anıtlar Yük
sek Kurulunca bir sınıflamaya tabi tutuluyordu. Bi
rinci sınıf eski eserlerde hiçbir zaman hiçbir deği
şiklik yapılmıyordu; yani mimarî tarzında, bunun iç 
ve dış yapısında herhangi bir tadilat yapüamıyordu. 
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(îkinci sınıf eski eserlerle ilgili uygulamada şöyle 
bir durum vardı : tç veya dış yapı durumları ko
runmak ve Anıtlar Yüksek Kurulundan da müsaade 
alınmak suretiyle bazı ta'dilatlar yapılabiliyordu. 

Üçüncü sınıf eski eserde ise, binalar özellikle yı
kılıyordu, dış mimarîsi aynen korunmak, eski eser 
vasfı görünen yönleri aynen korunmak suretiyle me
sela; istanbul'da bilhassa Şişli'de çok görülür, bir 
bakarsınız eski bina aynen korunmuş, ön cephesi 
ayakta tutulmuş, yeni bina ondan yarım metre veya 
bir metre geriye çekilmiş ve normal irtifada yeni in
şaat yapılmıştır. 

K'om'isyonurnuzun getirdiği bu maddenin ince
lenmesinde ifadeler'de de birtakım hatalar görünmek
tedir. Mesela (d) fıkrasında diyor ki «... içi ve dışı 
olduğu gibi saklanarak korunması...» Eski 1710 sa
yılı Kanunda ifade edildiği gibi, «içi ve dışı aynen 
korunması gereken yapı» denilirse, bu daha iyi bir 
ifade tarzı olur. Tabiî takdir Genel Kurulun ve Ko
misyonumuzun-

Bu ma'ddenin (f) fıkrası gereksiz bir fıkra. Zaten 
Kamulaştırma Kanunu diye bir kanun vardır. İda
renin yaptığı bütün kamulaştırmalar buna göre ya
pılmaktadır. Sanki kamulaş'tırmalar için ayrıca bir 
kanun varmış gib'i, «Kamulaştırma işlemleri, bu Ka
nun hükümleri ile 6830 sayılı istimlak Kanununun 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre yapı
lır.» denmesi bence gereksiz bir ifadedir. 

Aslında (Az önce de dokunmak istedim) bütün 
eski eser niteliği bulunan yapıların, taşınmazların, 
vatandaşların mülkiyet hakkına bir sınırlama getirme
si nedeniyle bunların devlet tarafından kamulaştırıl
ması ve vatandaşın mülkiyet hakkının zedelenmeme
si lazım. Ancak yufdumuz kültür varlığı bakımından 
o kadar zengin bir ülke ki, aşağı yukarı beş, on yıllık 
bütçemizi bu uğurda harcasak, yurdumuzdaki eski 
eser riiteliğin'de veya kültür varlığı niteliğinde bulu
nan bu taşınmazların kamulaştırılmasına yetmez. 

Anayasamızda da Devlete birtakım görevler ve
rildikten sonra, devlete verilen bu görevlerin, devle
tin malî ve ikti'sa'dî güdüne bağlı olarak şöyle den
mektedir; (Onu Anayasadan aynen okuyayım) yani 
burada kamulaştırma zorunluluğunu idareye yükler
ken, herhalde Anayasamızın bu «Sosyal ve ekonomik 
hakların sınırı» ile ilgili 65 inci madde göz önünde 
tutulacaktır. Yani Anayasamızın; «Devlet sosyal Ve 
ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevle
rini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mil

lî kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir» il
kesi de göz önünde tutulacaktır. Kanaatimizce bu 
maddenin (a), (b) ve <c) fıkralarıyla idareye getirilen 
kamulaştırma yetkisi Anayasamızın 65 inci madde
siyle kabul edilen prensibe aykırıdır. Yani memle
ketimizde bulunan kale, sur, han, hamam; yarii ka
mulaştırılması zorunlu olan kültür varlıklarının ka
mulaştırılması o kadar büyük bir yekûn tutacaktır 
ki, bunun devletin malî ve iktisadî gücünü aşması 
her zaman için mümkündür. Kanunla Devlete bir 
görev verdiğiniz de, devlet bunu kamulaştırmadığı 
zaman, o takdirde vatandaşın bunları tahrip etme 
hakkı doğacaktır. Yani diyecektir ki, «Sen idare ola
rak kanuna göre bunu kamulaştırmak zorundasın. 
Kamulaştırmadığına göre, ben o zaman bunu istedi
ğim gîbi kullanırım...» Kanaatimizce yine eski 1710 
sayılı Kanundaki kamulaştırmanın ihtiyarlığı prensii-

' binin burada korunmasında büyük yarar vardır. Bu 
bir kültür hazinesidir. Vatandaşın mülkiyetine bir sı
nırlama geliyor; ama burada önemli olan devletimi
zin de iktisadî gücünün göz önünde tutulmasıdır. 

Yine burada (c) ve (d) fıkralarında; özellikle (e) 
fıkrasında diyor ki, «... bu kurum ve kuruluşlarca 
kamulaştırılması esastır. Bu fıkraya göre de idareler 
kamulaştırma yapmaya zorlanamaz.» Bu bir çelişki
dir. Yanı evvela «kamulaştırılması esastır» diyor, 
arkasından da; «Bu fıkraya göre idareyi kamulaştır
ma yapmaya zorlayanlayız.» diyor. 

'Bir de yine bu (e) fıkrasında... 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen 

bağlayınız efendim. 
•KAMER GENÇ — «... kültür varlıklarının ko

runma alanları imar planında yola, otoparka, yeşil 
sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu 
kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarımı ile görev
li oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür varlık
larının korunma alanlarının ise bu kurum ve kuru
luşlarca kamulaştırılması esastır.» Şimdi kültür var
lıklarının korunma alanları imar planında böyle yola, 
otoparka, yeşil sahaya isabet ediyorsa; belediyeler 
bunları kamulaştırıp da (Bu maddenin yazılışına gö
re) yeşil sahaya tahsis edebilecek midir veyahutta 
yola tahsis edebilecek midir?.. Uygulamada şöyle bir 
yol izlenmektedir : Mesela, bir yol açılmaktadır. Yo
lun güzergâhına eski eser niteliğinde bir bina rast-
geliyor. Şimdi burada şu kriter göz önünde tutul
maktadır : Acaba o eski eserin korunmasında mı ka
mu yararı vardır, yoksa o yolun açılmasında mı ka
mu yararı vardır? özellikle Danıştayda açılan da-
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valarda bu yönleriyle bir bilirkişi tetki'katı yapılmak
ta ve ona göre bir sonuca varılmaktadır. 

Maddenin bu yazılış haliyle belediye, kendisinin 
kullanamayacağı bir şeyi kamulaştırma zorunluluğun
da tutulduğuna göre, eski eseri veyahutta kültür var
lığını korunma alanına mı tahsis edecektir, yoksa 
imar planındaki kamu hizmeti için ayrılan sahaya mı 
bunu tahsis edecektir?.. Bunun da burada açıklan
ması lazım. 

Şimdilik bu madde ile ilgili söyleyeceklerim bun
dan ibaret. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?., 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Olacak Sayın Baş
kanım. 

Efendim; öyle zannediyorum ki, (a) fıkrası ile (d) 
fıkrası birbirine karıştırılmıştır arkadaşımın beyanı
na göre. (a) fıkrası doğrudan doğruya kale, sur, kent 
kalıntıları ve harabelerle ilgilidir; halkla, vatandaşla 
ilgili olan bir husus değildir. Bu doğrudan doğruya 
öncelikle kamulaştırılır. Bu bakımdan Anayasanın 
hükmüne göre de bu böyledir. 

İkincisi, (b) ve (c) fıkraları vakıflar ve diğer hu
suslarla ilgilidir ve bu da açıklık getiriyor. 

Esas halkla ilgili olan husus (d) fıkrasındadır. 
Burada arkadaşımız (d) fıkrasıyla ilgili olarak dedi 
ki; «İçi ve dışı olduğu gibi saklanarak...» Efendim, 
evvelce aynı idi. Aynıdan maksat; küre biçiminde, 
dikdörtgenler prizması şeklinde ve bu aynıdır; ama 
olduğu gibi değildir. Çünkü kazınmıştır, güzelliği git
miştir, tarihî değeri değişmiştir. Bu bakımdan, eski
den olan problemleri çıkarmamak için bu kelimeler 
biline biline uzmanlar tarafından konuldu. Halkla 
ilgili olan husus burasıdır ve yine cümlenin sonunda 
Anayasaya çok uygun olarak «gerektiğinde kamulaş
tırılır» sözü vardır. 

(C) bölümüne gelince efendim; yeşil sahalarla 
ilgili olan hususa gelince : Orada da bir kelime var
dır, çok dikkat etmek gerekir bu kelimeye; «rastlı
yorsa» kelimesi vardır. Bu bakımdan arkadaşımın 
anlattığı gibi, «(a), (b), (c) bir, (d) ayrı; diğerleriyle 
bir ilişkisi olmaz...» şeklindeki görüşüne katılmıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, bu konuda bir ilave

niz var mı efendim? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Hayır efendim, aynı ka
nıdayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili Sayın Erginay'ın 

bir önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

14 üncü maddenin (a) ve (c) bentlerinin metinden 
çıkarılmasını arz ederim. 

Akif ERGİNAY 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bir açıklamanız ola
cak herhalde?.. Buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 1983 Malî 
Yılı Bütçesi görüşülürken bendeniz, Bütçe Kanunun
da diğer kanunlara atıflar yapılmak suretiyle, «1983 
yılında uygulanmayacak hükümler» şeklinde bulun-
nan kısmın Anayasaya aykırı olduğunu, bunların te
mizlenmesi gerektiğini söylemiştim. O zaman Maliye 
Bakanı da «Muhasebei Umumiye Kanunu bu anlam
da tamamen düzeltilecek ve bu bahsedilen mahzur
lar tamamen silinecektir.» demişti. 

Şimdi, bilindiği üzere bizim birçok kanunlarımız
da bazı hükümler vardır ve bu hükümlere göre; 
«... yılı bütçesine şu kadar tahsisat konur, yılı büt
çesinde şu kadar bilmem ne yapılır...» diye hüküm
ler getirilmiştir. Mesela; Türkiye Cumhuriyet Ziraat 
Bankamızın Kuruluş Kanununun bir maddesinde, 
«Her yılın gider bütçesinin yüzde biri Ziraat Ban
kası sermayesine katılır» diye bir hüküm vardır; fa
kat çoğu seneler her yıl Bütçe Kanununda, bu hük
mün bu sene için uygulanmayacağı hakkında araya 
hüküm konmuştur. Daha buna mütenazır 10 -15 ta
ne böyle hükümler vardır ve biz bunları evvelki se
ne bütçesinde Maliye ile mutabık kalarak çıkarttık; 
fakat geçen sene kaldı. 

Mevzuatımız bu yönde giderken, şimdi yeniden 
böyle, «Bu maksat için bütçesine şu kadar gerekli 
tahsisat konur, yeterli tahsisat konur» diye hüküm
lerin burada yer alması zannediyorum ki, hem bu 
yöne aykırı, hem de uygulanması bakımından gayet 
de güç olan bir şeydir ve yapmazlar, yapamazlar. 

Kamulaştırma, bir kamu hizmeti niteliği taşıdığı-
na göre, onun bütçesinde (Bakanlığın veya burada 
gösterildiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün Büt
çesinde) yapılacak olan tahminlere göre, tespitlere gö
re doğrudan doğruya tahsisatı konur, müdafaası ya
pılır ve bütçesinden de o tahsisat ilgili sene içerisinde 
kullanılır. 
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Bu hükümler burada kaldığı takdirde, yarın bu-
nu Maliye Bakanlığına bildirecekler; «Şu kadar tah
sisata ihtiyacımız var» diyecekler. Muhtemeldir ki, 
Maliye Bakanlığının o yıl için, bütçe dengesi bakı
mından sıkışık durumda olması halinde, bu kısım 
ödeneklerin verilmemesini kararlaştıracaktır. O za
man da bu Kanuna aykırı hüküm şeklinde olacak
tır. ister istemez haydi bakalım yılın bütçesine, «Bu 
sene işte şu kanunun filan maddesinin (a) ve (c) hü
kümlerinin son cümleleri uygulanmayacaktır» diye 
hüküm konacaktır. 

Böyle bir duruma mahal vermemek için bende
niz bu 14 üncü maddenin (a) bendinin son cümlesi 
olan, «Bu maksat için Bakanlık bütçesine yeterli öde
nek konur» ile, yine aynı maddenin bu kez (c) ben
dinin son cümlesi olan, «Bu maksat için Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek ko
nur» cümlelerinin metinden çıkarılmasını uygun bu
luyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Yani önergenizde bir düzeltme yapmış oluyorsu

nuz?.. önergeniz, doğrudan doğruya (a) ve (c) bent
lerinin metinden çıkarılmasına ilişkindir. Konuşma
nız, sadece son cümlelerinin çıkarılmasına ilişkin, de
ğil mi efendim?.. Yani önergenizi bu biçimde dü
zeltmiş oluyorsunuz. 

AKİF ERGÎNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın önergesinin lehin

de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkanım; bu 
Kanun ne bugünkü Meclis üyelerinin, ne bugünkü 
Maliye Bakanlığının, ne de bugünkü Hükümetin ar
zularına göre hazırlanmış bir kanun tasarısı değildir. 
Bu, ileriye dönük, Türkiye Cumhuriyetinin kültür 
varlıklarının korunmasıyla ilgili bir tasarıdır ve bu
nun için de Devlet bütün gücüyle bunlara yardım 
etmek, bunlara ait ödenekleri koymak zorundadır. 
Bugün koymayabilir, yine Bütçe Kanununun sonu
na geçici bir madde koyarak erteleyebilir; fakat 
bu hiçbir zaman genel düzenlemeyi bozmaz. Hele o 
satırlar bu Kanunun can damarlarıdır. Yukarıdaki iş
lemleri katiyen yapmak imkânı hâsıl olmaz, eğer bu 
madde olmazsa. Yarım olur ve noksan olur. Sayın 
arkadaşımız bunu gayet iyi bilirler. Hem kamulaştır

mayı yapacaksınız, hem altta da buna ait ödenek koy
mayacaksınız... Bu mümkün değildir. Bu önergeye 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurunuz efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım, müsaa-
d buyurursanız kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Eğer yanlış anladımsa özür dilerim. Bu maddenin 
çıkan çok büyük bir kalenin kamulaştırılması gibi bü
yük olaylara girişilmiyor. Ancak, münferit rastladığı
mız olaylar oluyor. Özellikle çok yakında Ankara'da 
Ulus'a çıkarken Roma Tiyatrosu beş-altı ay evvel kazı 
neticesi ele geçirdik. Binaenaleyh, bu tiyatronun bütü
nüyle hemen kamulaştırılması gerekiyor ki, biz orada 
kazıya devam edelim; çünkü o sahanın başkalarına 
verilmiş olduğunu gördük. 

Bunun gibi büyük kaleler içinde, büyük surlar ci
varında her nasılsa vatandaşlar tarafından ele geçiril
miş arazi kesimleri var veyahut tesisler var. Bunları 
zaman zaman kamulaştırmak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Az da olsa, ufak da olsa bu maksatla da bütçe
mizde her zaman bir para bulundurmak mecburiye
tinde oluyoruz efendim. 

önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkanım, burada 
çok büyük hatalar, var izin verirseniz arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOGLU — Efendim, (a) fıkrasının 
ikinci satırındaki «her devre ait» ten sonra şu keli
melerin yer alması gerekiyor; «tümülüs höyük, resim
li kaya ve mağaralar, dolmen ve menhirler.» 

Bir satır aşağıda, «harabeler ve» dedikten sonra, 
«yeraltı şifalı buhar yarıkları ile» kelimelerini ilave edi
yoruz. 

Fıkranın son satırında, «Bu maksat için» dedikten 
sonra bir virgül koyuyoruz. 

ı(b) fıkrasının ikinci satırındaki, «alanlarından» ke-
i limesinden sonra bir virgül koyuyoruz. 
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iki satır aşağıda, «Bakanlıkça» kelimesinden önce 
bir virgül koyuyoruz. 

(c) fıkrasında «Vakıflar» kelimesinden önce, «Va
kıflar Genel Müdürlüğünce» kelimesinden önce «Uy
gun olarak» tan sonra bir virgül koyuyoruz. 

Diğer sayfada (d) fıkrasında alttan beşinci satırda 
«Yüksekliği» kelimesinden sonra bir virgül koyuyoruz. 
Alttan üçüncü satırda «Bakanlık» tan evvel «alanları» 
kelimesinden sonra bir virgül koyuyoruz. «Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından» kelimesi var onun al
tında, «tarafından» kelimesinden sonra bir virgül ko
yuyoruz. 

Alt satırda «Bu fıkra uyarınca kamulaştırma yap
maya» dan sonra bir virgül koyuyoruz. 

(e) fıkrasının ikinci satırında «Alanları» kelimesin
den sonra virgül koyuyoruz. Bu fıkranın sonuna doğ
ru, alttan üçüncü satırda «ise» kelimesinden sonra vir
gül koyuyoruz. «Bu kurum ve kuruluşlarca» dan son
ra bir virgül koyuyoruz ve (f) fıkrasının ikinci satı
rında «ile» kelimesinden sonra bir virgül koyuyoruz. 

BAŞKAN — Yani «Her devre ait» ten sonra «Tü-
mülüs, höyük, resimli kaya ve mağaralar, dolmen ve 
menhirler» daha sonra «Yeraltı şifalı buhar yarıkları 
ile» ibaresi ilave edildi ve virgüller konuldu. 

Redaksiyonla ilgili olarak Sayın Kâzım Öztürk, bu
yurunuz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; tabiî ki 
eldeki metine şifahî çok ilaveler olduğu için takip et
memiz çok güç. Tanrı kürsüye güç versin de bu me
tinleri tam tespit edebilsin. «Tümülüs» ile «höyük» 
kelimelerinin arasında bir virgül olması gerekir. Söy
lemeden anlayamadık da o virgülün konulması lazım
dır, onu arz etmek istedim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Tümülüs» virgül «hö
yük» şeklindedir efendim. 

BAŞKAN — «Virgül var» diyorsunuz. Yani «Tü
mülüs, höyük, resimli kaya ve mağaralar, dolmen ve 
menhirler...» şeklinde oluyor. 

Sayın Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, ilaveler 

içinde bir noktaya itiraz ediyorum. Yeraltı şifalı su 
yarıkları su hukukuyla ilgilidir. Çünkü bugün mesela 
bunun en güzel misali Pamukkale Hieropolis hara
beleri Bergama'da güzellik ılıcası... Bunlar zaten tabiî 
kent kalıntılarıdır, tarihî alanlardır. Bu bakımdan Tür
kiye'deki su hukukuyla ilgili yeni bir özelliği buraya 
getiremeyiz. 

Bu bakımdan bu ifadenin yer aldığı şifalı su ya
rıklarının çıkması lazımdır. Çünkü bu yerler zaten 
tarihî özellik taşıyorsa, bunlar zaten tarihî harebeyle 
birlikte bulunuyorlardı. Bu ibare yanlıştır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arka
daşımızın ifadesi yanlıştır. Çünkü biz «su» deme
dik. «Buharlı» kelimesi başkadır, o başkadır ve bu 
kendilerinin bulunmadığı, diğer teknik bir görüşme
mizde, ikinci bir görüşmemizde karar altına alınmış 
bir durumdur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 14 üncü maddeyi yapılan bu ilave

lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
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 
Kunülarmdan 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. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Genç. 

Başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Getirilen bu madde aslında eski eserlerin yok 

edilmesi için bir nevi tuzak madde diyebiliriz. Çün
kü hepiniz görmüşsünüzdür, bir bakıyorsunuz is
tanbul Boğazında bir yalı yanıyor. Kim yakıyor diye 
araştırıyorsunuz; sahibi yakıyor. 

Şimdi, Komisyonumuz «Kısmen veya tamamen 
yıkılmış veya yok olmuş» diyor. Tabiî bu «yok ol
muş» hükmünden yangın suretiyle yok olmuşları an
lıyorum ben; herhalde yangın suretiyle yok olmuş 
veyahutta herhangi bir surette yok olmuş anlamın
da kullanıyorum. «... yok olmuş olan eski eser nite-
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ligindeki kültür varlıkları yüksek kurul veya bölge I 
kurullarının olumlu görüşü alınmadıkça geçici dahi 
olsa izin verilemez» diyor. Komisyonumuz. 

Şimdi kurullara bakıyoruz; bu kurullar kimdir?.. I 
İdarenin emrinde; yani yönetimin elindeki kişilerdir. 
Müteakip maddede bu kurulların kimlerden teşekkül I 
edeceğini (56 ncı maddede) görüyoruz; tabiî üyeler, 
müsteşar, bakanlık ilgili müsteşar yardımcısı... ince- I 
lediğimiz zaman bunların büyük bir çoğunluğu siya- I 
sî iktidarın emrindeki kişiler. I 

Şimdi, bu suretle kültür varlığı elinde bulunup 
da yapı yasağı bulunan kişeler, kendileri tutup bun- I 
lan yakmak suretiyle veya çeşitli şekillerde yok et- I 
mek suretiyle bunları ortadan kaldırabilir. Arkasın- I 
dan da gider siyasî iktidarlara baskı yapmak suretiy
le burada inşaat izni almak imkânına sahip olabi- I 
lirler. I 

tşte maddenin yazılışı buna imkân veriyor. I 
Ben şimdi bir önerge hazırladım ve maddeyi şu I 

şekle getirdim : I 

«Kısmen veya tamamen yıkılmış veya yok olmuş 
olan 14 üncü maddede sözü edilen taşınmaz kültür I 
varlıkları ile bunların korunma alanlarında inşaat 
yapılamaz» Ondan sonraki kısmın çıkmasını istiyo- I 
rum. Çünkü bu gerçekten kültür varlıklarımızın ko- I 
runmas için zarurî olan bir haldir. I 

Zaten idareye birtakım mükellefiyetler getiriyo
ruz. Diyoruz ki, bunların restorasyonunu yap, koru, I 
muhafaza et; ama şimdi eğer böyle bir şey konul-
mazsa, her zaman için mevcut eski yapıların veya 
kültür ve sanat değeri olan yapıların böyle bir anda 
yangın suretiyle veyahutta sair surette yok edilmele
ri, arkasından da siyasî iktidarlar üzerinde baskı ya
pılmak suretiyle bunlar üzerine yapı yapılması müm- I 
kündür. İdare bir defa bir yapının veyahutta bir 
yerin kültür varlığı niteliğine sahip olup olmadığı 
konusunda hassas bir inceleme yapsın, ondan sonra 
bir karar verdikten sonra bunu kolay kolay değiş
tirmesin. Bu varlığı da korumasını ilke olarak benim- I 
sesin. 

Dün ben bir madde vesilesiyle yaptığım konuş
mada anlattım, iki tane yapı vardı Kavaklıdere'de, 
aynı yerde. 

Birisi eski siyasî iktidarın çok güçlü bir adamı- I 
nın mülkiyetinde bulunan bir yapıydı, diğeri şarap I 
fabrikası sahibi Cenap Ant'ın idi. O cenap Ant'ın bi
nası üzerinden idare eski eserlik kaydını kaldırmadı; 
fakat o siyasî gücü olan kişinin binası üzerindeki es- | 
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ki eserlik kaydını kaldırdı ve 1977 yılında yapılan 
bir tespite göre, o binayı o şahıs daire karşılığı ver
di ve yapılan bir tespite göre 40 milyon lira o zaman 
para aldı. Yani bir vatandaşın mülkünün üzerine 
böyle bir sınırlama getirirken, aynı nitelikteki bir 
binaya, bir köşke eski eser; ikisine de eski eser kayıt 
konulmuş başta Anıtlar Kurulu tarafından, sonra bi
risi siyasî iktidarın çok yakın adamı veyahutta si
yasî gücü çok yüksek olan bir kişi olduğu için git
miş Anıtlar Kurulundan bir karar almış ve onu ora
ya o binayı yıktırmak suretiyle yerine yeni bina yap
mıştır. tşte benim burada vereceğim önergede, bu 
gibi haksızlıkları da önlememiz lazım. Çünkü getiri
len yüksek kurul veyahutta bölge kurulu siyasî ik
tidarların emrindedir. Bunlara her zaman için emir 
verilmek suretiyle bu kültür varlıklarının yok edilerek 
yerlerine yeni yapılar yapmak mümkündür. 

Kabul buyurduğunuz takdirde bu sakınca gide
rilmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon isterseniz önergeyle birlikte ce

vap verin. Çünkü Sayın Genç hem madde üzerin
de, hem de önergesi üzerinde konuşmuş oldu efen
dim. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Genc'in 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 15 inci maddenin birinci fık
rasının dördüncü satırındaki «Yapımına» kelimesi
nin «Yapılamaz» olarak değiştirilmesini ve bu pa
ragrafın müteakip kısmının da metinden çıkarılması
nı arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Uyguner 
aleyhte, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; s 

Zaten madde mevcut şekliyle oldukça sert hü
kümler taşıyor. Yani 1 inci fıkrada; «Kısmen veya 
tamamen yıkılmış veya yok olmuş olan 14 üncü 
maddede sözü edilen taşınmaz kültür varlıkları ile 
bunların korunma alanlarında inşaat yapımına, 
Yüksek Kurul ve Bölge Kurullarından olumlu görüş 
alınmadıkça geçici dahi olsa izin verilmez.» Yani 
bu demektir ki, bunlardan yıkılmış veya yok ol-
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muş olanlar varsa, bunların yerine yenileri yapıla- ı 
mayacaktır. Ne zamana kadar? Bu Yüksek Kurul I 
veya Bölge Kurullarınca izin verilinceye kadar. I 

Bu son cümle; yani Sayın Genç tarafından çı- I 
karılması önerilen cümle aslında bir parçacık yumu- I 
satma getirmek istemiştir. Bu Kurullar, Sayın Genç' I 
in ifade ettiği gibi, hükümetlerin veya mahallî ida- I 
relerin telkin ve tesiri altında kurullar değildir, ta- I 
mamen başka kurullardır ve bunlar şimdiye kadarki I 
tatbikatta çok katı olmalarıyla tanınmış kurullardır; I 
hiç bir tesir ve telkin altında kaldıklarına şahit I 
olunmamıştır. I 

Yani bir örnek vermek gerekirse; Ankara'da I 
Kızılay binası yıkılmıştır, karşısında koskoca bir I 
Kızılay Derneği vardır; yani uluslararası şahsiyeti I 
haiz bir kuruluş vardır, bir tarafta Hükümet var
dır, buna rağmen, (Anıtlar Kurulu olarak şimdi gö- I 
rev yapıyor bu Kurul) Anıtlar Kurulunun kararını I 
kaldırmaya hiç bir güç yetmemektedir, kâfi gelme- I 
mektedir. Bu bakımdan, bu yönde ileri sürülen en- I 
dişe varit değildir. I 

Bu cümle ile ne yapılmak, ne getirilmek isten- I 
mistir? Bu cümle ile herhangi bir sebeple yok ol- I 
muş, yıkılmış bir eski eser varsa bunun belki arsa- I 
sının bir kısmına, bir bölümüne veya eğer müm
künse eski şekline yakın bir yapının yapılmasına I 
izin verecektir bu Kurul; yani rasgele yapılamaya- I 
çaktır, sadece bu Kurulların vereceği izin üzerine, o 
izin çerçevesinde yapılmak imkânı sağlanmak isten- I 
mistir. Zaten müteakip fıkra; «Söz konusu varlık
lardan, mevcut belgelere göre ihyasının mümkün ola
cağı tespit edilenlerden gerekli görülenlerin yenilen- I 
mesi, ancak Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarınca 
uygun görülecek projelere göre yapılır.» Eğer ya- I 
pılması, ihyası mümkünse o yok olan veya yıkılan 
kültür varlığının, o takdirde onun ihyası cihetine 
gidilecektir. Yine ne ile? O kurulların vereceği ka- I 
rarlara ve tespit edeceği esaslara göre ihyası cihetine 
gidilecektir. 

'Bu yönleriyle madde son derece dikkatli ve iyi 
bir şekilde düzenlenmiştir. Maddenin aynen geçme« 
sinde fayda vardır. Bu nedenle önergeye katliamı- I 
yorum. I 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
daha önce böyle kesin bir madde bulunmadığı için, J 
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'bilhassa vatandaşların idarî mahkemelere başvur
dukları görülmektedir. O bakımdan, arkadaşım da 
idarî mahkemelerin neredeyse işlerini çoğaltacak bir 
önerge vermiş durumda; yani böyle bir durumla 
karşı karşıyayız. 

Halbuki bu; «Yüksek Kurul veya Bölge Kurul
larından olumlu görüş alınmadıkça geçici dahi ol
sa izin verilemez.» hükmü bir kesinlik getirmiştir; 
eski adıyla Danıştay, şimdiki adıyla Bölge Mahke
melerinin işini azaltacaktır bu bakımdan. Gönül is
terdi ki, arkadaşım da bu maddeyi bizim görüşümüz 
istikametinde uygun görsün. Bu bakımdan önerge
ye katılamıyoruz. 

Yalnız, «Yok olmuş» kelimelerinden sonra bir 
düzeltme yapıyoruz; «olan» değil de bu «bulunan» 
dır. 

Bir de alttaki satırda; «Görüş alınmadıkça»dan 
sonra virgül konacak; «geçici dahi olsa izin verile
mez.» olacak. 

AKİF ERÖİNAY — Sayın Başkan, redaksiyon 
hususunda eğer zamanı ise bende bir hususu ifade 
edeceğim? 

BAŞKAN — Dinleyeceğim efendim, müsaade 
buyurun. 

BAŞKAN — «Bölge kurullarından olumlu görüş 
alınmadıkça, geçici dahi olsa izin verilemez.» Yani 
«e» ilave ediyorsunuz. Başka bir ilaveniz var mı 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, yok, efen
dim. 

BAŞKAN — Yok. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz efen

dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım, ka
tılmıyorum, yalnız müsaade buyurursanız bir husu
su kısa olarak açıklamak istiyorum : 

özellikle biraz evvel belirtilen bu eski eserlerin 
kasten yakılıp, yıkılmasıyla ilgili 21 Mart 1983 günü 
çıkarılmış olan 6785 sayılı Kanunda bir tedbir ge
tirilmiştir. Müsaade buyurursanız onu kısa olarak 
arz edeyim: 

Bu Kanunun geçici 5 inci maddesi şöyle diyor; 
«6785 sayılı İmar Kanununda bu konuda değişiklik 
yapılıncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra söz konusu Kanunun ek 6 ncı madde
sinde korunma esasları belirtilen gerçek ve özel hu-
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kuk tüzelkişilerine ait. tarihî veya mimarî değeri 
bulunan han, hamam, konak, yalı, ev gibi eski eser 
ve tarihî sanat yapılarının yanmaları veya herhangi 
bir şekilde yıkılmaları halinde, o yapının arsası Kül
tür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılır.» 

Böyle bir olay olduğu zaman karşılarına Bakan
lığın kamulaştırma işlemi çıkacaktır. Bunu da arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; soru sora
bilir miyiz, maddeyle ilgili soru sordurmadınız? 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergelere geçtikten 
sonra tekrar maddeyle ilgili soru mümkün değil. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; Komis
yon Sözcüsü bir açıklama yaptı; benim önergemin 
mahkemelerde işleri artıracağı yolunda. Bilakis, be
nim önefgem mahkemelerin işini artırmaz. Bir ha
talı açıklama yapıldı da onun için... 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya yanlış anlaşıl
madan ötürü söz isterseniz veririm; yani benim la
fım Komisyonca yanlış anlaşıldı, düzeltmek, tavzih 
etmek istiyorum derseniz tamam; ama soru sormak 
için mümkün değil. 

Tavzih içinse 'buyurun söyleyin tavzihinizi, 
KAMER GENÇ — Peki efendim. 
Benim önergemdeki amaç şuydu, açıklık getiril

mesi bakımından; şimdi Hükümet Temsilcisinin oku
duğu madde bilakis benim önergemi doğruluyordu. 
Neden? Çünkü o düzenleme bu Kanunla geliyor; 
kendilerinin ifade ettikleri düzenleme bu Kanunla 
geliyor. Bu Kanundan sonraki uygulama şöyle ola
cak; yani hakiki eski eser niteliğindeki bir yapı yan
gın çıkarmak suretiyle yok edilmişse, bu Kanuna 
göre Yüksek Kurula veya Bölge Kuruluna gidip 
izin alabilir. Halbuki, Komisyon Sözcüsü benim 
önergemin davaları artıracağını söylüyor. Bilakis 
benim önergem çok kesindir, hiç bir surette bun
lara izin verilemez, dedikten sonra, vatandaşın da
va hakkı da kalkıyor. 

Şimdi, bu önerge kabul edilmemekle Yüksek Ku
rula gidecek veya Bölge Kuruluna gidecek kişiler ken
dilerine yapı izni verilmeyince bu defa dava yoluna 
başvuracaklar. Bunu bu şekilde anlamaları gerekti
ğini vurgulamak isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
söz hakkım doğduysa?.. 

'BAŞKAN — Efendim; tavzihtir, söz hakkınız 
doğmadı. Çünkü sizin konuşmanızın içinde Sayın 
Genç diyor ki, ben böyle bir fikir serdetmedim, ter
sine bir fikir serdettim; onu açıkladılar. Müsaade 
buyurun. Yani davayı çoğaltır mı, azaltır mı konu
sunda bir yanlış anlaşılmadan bahsettiler. Siz «ço
ğaltır» dediniz, o da «Ben böyle bir şey demek iste
medim» dediler. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
şu bakımdan çoğaltır: Eğer aşağıdaki madde bulun
mazsa, yanan bir yerin üzerine derhal vatandaş ya
sak olmasına rağmen bir şey inşa edebilir. İnşa et
tiği andan itibaren de Yüksek Kurul kararı bulun
madığı müddetçe idarî mahkemelere başvurma hak
kı doğar; tam tersini anlamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; siz 2 nci fık
radan bahsediyorsunuz. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, fık
ra kalkarsa, o fıkra bulunmazsa derhal istediği şe
kilde müdahalenin meni konusunda bütün işlemler 
doğar. Bu demek, davaların artması demektir efen
dim. 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır efendim. 
Sayın Erginay, redaksiyonla ilgili buyurun efen

dim. 

AKİF ERGİNAY — Maddenin ikinci satırındaki 
«14 üncü maddede sözü edilen» ibaresinin bu mad
denin başına alınması gerekir. Aksi takdirde yok ol
muş olan sanki 14 üncü madde oluyor. Türkçe ba
kımından «14 üncü maddede sözü edilen kısmen 
veya tamamen yıkılmış veya yok olmuş olan (yahut 
bulunan) taşınmaz kültür varlıkları» denirse o za
man 14 üncü maddeyi de yok olmaktan kurtarırız, 
cümle de daha düzgün olur tahmin ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Komisyondan soralım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
yerinde olur. Zaten «bulunan»dan sonra virgül ol
duktan sonra, Öbür tarafın yok olması mümkün ola
maz tabiî. Hocam bunu biliyorlar; ama daha iyi bir 
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görüşle karşımıza çıktılar. Kabul ederiz ve dönüşte 
«14 üncü maddeden» diye başlamak suretiyle dü
zeltmeyi yaparız efendim. 

'BAŞKAN — Yani madde «14 üncü maddede 
sözü edilen, kısmen veya tamamen yıkılmış veya yok 
olmuş bulunan taşınmaz kültür varlıkları» olarak dü
zeltiliyor. Kabul ediyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor bu görüşe ve 
15 inci maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

İ 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ruhsatsız yapı yasağı 
MADDE 16. — Kale surları, kent kalıntıları, ha

rabeler 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 
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. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. Sadece 
düzeltmelerimiz var, eğer uygun görürseniz. 

Dördüncü satırda «ilan» in üzerine aksan koya
cağız. Aynı satırda «alanları içinde» den sonra vir
gül. Alttan ikinci satırda, sağ tarafta «Bunlardan» 
sonra virgül. 40 mcı sayfada, birinci satırda «olmak 
üzere» den sonra virgül. İkinci fıkranın birinci satı
rında «zilyet» kelimesindeki «t» harfi «d» olacak. 
Onun altında «mülkî amirin» üzerine işaret olacak, 
«teklifi ile» den sonra virgül olacak. Bir alt satırda 
«üzere» kelimesinden sonra virgül olacak efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Erginay. 
AKİ FERGİNAY — Efendim, bütün virgülleri 

kabul de «ile» den sonra virgül konmaz. Onu yanlış 
söyledi galiba. Onu koymayalım. 

KAMER GENÇ — Bir sorum var Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Soru sorduracağım efendim, mü
saade buyurun. 

«İle» den sonra virgülde ısrarlısınız. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır değiliz efendim. 
Konmuyor efendim. Zaten biz de koymuyorduk; fa
kat arkadaşımızın bir tanesi teklif etmişlerdi, öyle 
geldi devam etti ve oldu efendim. O bakımdan, biz 
de koymuyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim müsaade buyurun. 
Arkadaşınızın bir tanesinin teklif getirmiş olması, bu
nun doğruluğunu gösterir mi?.. Yani dil, gramer ya
pısı bakımından eğer gerekli değilse, koymayız. De
ğil mi Sayın Erginay?.. «Gereksiz» diyorsanız kon
mayacaktır. Çıkartalım müsaade ederseniz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Çıkartalım efendim. 

BAŞKAN — Çıkartalım efendim. Yani «ile» den 
sonra virgül olmaz. O zaman koymuyoruz; biraz ev
velki virgülü çıkarttık. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, «zilyet» kelimesin

deki «t» nin «d» olarak değiştirilmesini söylediler. 
Halbuki Türkçe kurallarına göre «t» harfi sert harf
lerdendir. Bu şekilde Arapçasında «d» ise de Türk
çe «t» harfiyle kullanılmaktadır. Nitekim 10 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında da «t» olarak geçti. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, affınıza sığınarak şu 
hususu açıklamak isterim. Dün, her yerdeki «t» yi 
biz «d» yaptık efendim Genel Kurul olarak. Artık 
«t» kalmadı, bütün «zilyet» lerde «d» oldu. Bu ne
denle artık şimdi tekrar «d» den «t» ye geçersek, 
bu defa öncekiler üzerinde bir değiştirme yapmamız 
maalesef mümkün olmayacak. 

NECİP BİLGE — Türkçe kurallarına aykırı ol
duğu görüşündeyim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; 
Şimdi, geçenlerde 2805 sayılı İmar Affı Yasasını 

çıkardık; ancak Yasa yanımda olmadığı için metni 
tam hatırlamıyorum. 
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Şimdi burada, bu ruhsatsız yapı yasağı ile ilgili 
olarak 16 ncı madde kapsamına getirip de gecekondu 
niteliğinde yapılan bir yapı var ise ve (yani madde 
yanımda olmadığı için de Komisyondan tutanaklara 
geçmesi yönünden soruyorum) bu maddeye göre yı
kılması; fakat İmar Kanununa göre de muhafazası 
gereken bir yapı var ise veyahut da af kapsamına 
giriyorsa, o zaman bu gecekondu sahibinin en azın
dan bir mülkiyet hakkı doğmaktadır; yani yasal bir 
mülkiyet hakkı doğurmaktadır. Bunu da Komisyon 
imar affına göre ruhsata bağlanabilecek bir yapıyı 
da böyle hiçbir gecekondu sahibine bir şey ödeme
den derhal bedelsiz yıktırmayı düşünüyor mu?.. 775 
sayılı Kanunla da bir af getirilmiştir bu konuda. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bunu düşüne
miyoruz ve bu arkadaşımız da o konuyla bu konuyu 
karıştırdıkları için, sorusuna cevap vermemiz de 
mümkün değil. Kanun gayet açık, bizimki de gayet 
açıktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Cevabı anlamadım Sayın 

Başkan. 
FEHMİ KUZUOĞLU — «Cevap vermiyorum» 

diyor. 
KAMER GENÇ — Cevap vermiyorsa Komisyon 

Sözcülüğü yapmasın efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun; o 

zaman lütfen dikkatle dinleyin. «Her iki Kanun hük
mündeki açıklık karşısında cevap vermem mümkün 
değildir» diyor Komisyon. Konu budur. Gayet açık 
cevap veriyorlar. 

Sayın Bayer'in bu maddeyle ilgili bir önergesi 
var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Müzakere etmekte bulunduğumuz Kanun Tasa
rısının 16 ncı maddesinde altıncı satırdaki «Bakan
lıkça derhâl yıktırılır.» ibaresi yerine, «Bakanlıkça 
imar mevzuatına göre yıktırılır.» ibaresinin konmasına 
müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan; 
Biraz evvel Sayın Müsteşar imar mevzuatından 

bir bölüm okudu. Daha sonra Danışma Meclisinden 

ı geçip bugün yürürlükte bulunan İmar Affı Kanunu 
var; bunlara göre bazı istisnalar getirilmiştir. Bu ba-

I kımdan, bu Kanunla öteki Kanun arasındaki ilişkiyi 
I kurmak için «Bakanlıkça imar mevzuatına göre der-
I hal yıktırılır» denmesi şarttır. Çünkü, Bakanlığın bu 
I yıktırma konusunda da ne taşra teşkilatı vardır, ne 
I hizmet götürecek teşkilat vardır. Bunu belediyeler, 
I valiler vasıtasıyla yaptıracaktır ve yaptıracağı zaman 
I da imar mevzuatı işleyecektir. Bu bakımdan, bu iba-
I renin konmasında fayda görüyorum. 
I Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Syın Bayer. 
Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

I isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
I lütfedin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

I Arkadaşım bu konuyu gayet iyi bildiği halde, 
I yine burada bu konunun tekrar ele alınması gayet 
I üzücü. Bu, diğer inşaat yasağıyla alakalı değil, kale 
I surları, kent kalıntıları, harabelerle ilgilidir efendim. 
I Bunu, Bakanlıkça imar mevzuatı olsun veya olma-
I sın, bu Kanuna tabi olarak yıktırmak zorundadır. 
I Yani, «İlla onunla yaptıracak» diye bir hüküm yok-
I tur efendim. Her türlü imkânı vardır. Çünkü diğer 
I imar mevzuatına giren hususlar; projesi var mı, di-
I ğer konuları incelemesine gerek yok. Bu, özel bir Ka-
I nun ve alacağı tedbirler Bakanlığın çıkaracağı tüzük-
I te belli olacak efendim. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Hükümet, buyurun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Efendim, müsaade 

I buyurursanız, deminki Kanundan buna benzer bir 
I madde daha arz edeceğim, orada bu iş nasıl yapılı-
I yorsa, aynen yapılacak. Aynı Kanunun 18 inci mad-
I desinin (H) fıkrasında şöyle bir ifade var : «Bu Ka-
I nunun 10 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 
I belirlenecek eski eserler ile bunların koruma alanla-
I rı ve sit bölgelerinde koruma amaçlı imar planlarına 

ve gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku-
I rulunca kabul edilen geçici dönem yapılanma koşul-
I larına uygun olmayan yapılar yıktırılır.» diyor. 
I Bu Kanun esaslarına göre bunun çerçevesi için-
I de yapılır. Herhalde bizim de yapacağımız, bu yolda 
I hareket etmektir. 
I Arz ederim. 
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BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsunuz? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayer, soru sormanız mümkün 

değil. Başka bir şey var mı efendim?. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkanım, 

Sayın Komisyon Başkanı bir nevi hakaretamiz şekil
de «Bilmiyor» gibi ifadeler... 

BAŞKAN — Hayır, «Bilmiyor» demediler de 
efendim... 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Ben bunu bilerek 
söyledim; Bütçe Komisyonunda bu konuda ödenek 
koyduk. Sayın Müsteşar da Antalya bölgesindeki uy
gulamayı imar mevzuatına göre yapmıştır. Yapmış 
mıdır, yapmamış mıdır; soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, soru sormamız tabiî 
mümkün değil. Yalnız, Başkanlık Divanının da an
layamadığı bir husus var tabiî. Gerek zatıâlinizin, ge
rek Komisyon Başkanının; bu işi arkadaşımız da bi
liyor diyor, siz de bilmediğinizi yahut bildiğinizi ileri 
sürüyorsunuz, yani daha evvel sanki bir başka bir 
komisyonda yanyana gelmişsiniz, konuşmuşsunuz, 
anlaşmışsınız gibi bir şey var. Oysa Genel Kurul gö
rüşmelerinde bizim bunlardan haberimiz yok efen
dim. Yani affınıza sığınarak bu şekildeki daha ev
velki görüşmelerinizi pek zabıtlara aktarmayalım, 
müsaade ederseniz. 

Sayın üyeler; Sayın Bayer'in önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir, 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir efendim. 

Sayın üyeler; 16 ncı maddeyi, biraz evvel yapı
lan düzeltmelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yıkılan veya yok olan tescilli taşınmaz kültür var

lıkları 

MADDE 17. — Tapu kütüğüne «kültür varlığı
dır» kaydı konulmuş bulunduğu halde bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra herhangi 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-
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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 yapılar
dan inşaatı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra tamamlananların koruma planına ve sit şart
larına uygun hale dönüştürülmeleri sağlanıncaya ka
dar, belediye hizmetlerinden yararlandırılmaları ya
saktır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, biraz 

evvel reddedilen önergenin gerekçesi burada idi. Za
ten 17 nci maddenin üçüncü fıkrası bunu sağlıyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 17 nci maddeyi Komisyondan gel

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

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Sit geçiş dönemi - koruma planı - kısmî plan de

ğişikliği 
MADDE 18. — Bir alanın sit olarak ilanı, 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 Gazetede yayımlanır. İlgili beledi
yeler anılan koruma planını onaylamak üzere, en geç 
2 yıl sonunda İmar ve İskân Bakanlığına sunmak zo
rundadırlar. Belediyeler gerekli görürlerse, plan ha
zırlık safhasında, ilgili bakanlıklardan teknik yardım 
da isteyebilirler. 

İmar Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen ve 
Yüksek Kurul Kararına uygun surette İmar ve İskân 
Bakanlığınca onaylanan koruma planının yürürlüğe 
girmesi ile geçiş dönemi yapı şartları ,ayrıca karar 
almaya gerek olmadan kalkar. 

Koruma planlarının, kültür ve tabiat varlıkları 
bakımından kısmen değiştirilmesi gerekli görüldüğü 
ve bu hususta Yüksek Kurul Kararı alındığı takdir
de, Bakanlık durumu, valilik kanalı ile ilgili beledi
ye ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bil
dirir. 
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Bu tebligattan sonra belediye meclisinin yapacağı 
ilk toplantıda, teklif görüşülür ve en geç üç ay için
de karara bağlanır. Bu süre içinde gereken karar 
alınmadığı takdirde belediye meclisi kararına lüzum 
kalmaksızın Yüksek Kurulca karara bağlanan husus
lara uygun olarak imar ve İskân Bakanlığının hazır
ladığı plan veya değişiklik teklifi kesinleşir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açık
lamaları?.. Yok. 

18 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tek yapı we 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 Bölge Kurulunca verilen kararlarda veya 
onaylanmış kültür varlığı projelerinde değişiklik ya
pamazlar. Ancak; inşa edilecek yapının fen ve 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 iskân 
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 parselleri, taşınmaz kültür varlıkla
rının mahiyetine tesir edecek şekil ve surette ifraz 
edilemez ve birleştirilemez. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok,! 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇÖK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, üçün
cü fıkranın üçüncü satırında «Planlara» değil, «Plan
lar» olacak ve peşinden virgül konacak, ayrıca son fık
rada «Kültür varlığı parseller» değil «Kültür varlığı 
parselleri» olacak ve virgül konacak. 
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BAŞKAN — Efendim, bizdeki ilavesinde «i» ola
rak geçiyor ve öyle okuduk zaten. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkanım, 
bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Efendim, Yüksek 

Anıtlar Kurulu kararlarının bir senelik cetveli şu ki
taptadır. Ona göre tetkik ettiğimiz zaman «Taşınmaz 
kültür varlığı parseli» tabiri yoktur. Bu tabirin tarifi 
nasıl olacaktır; bunu Hükümetten veyahut Komisyon
dan öğrenmek istiyorum efendim. «Parsel» tabiri yok
tur bunun içinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu yeni bir 
ifadedir. Eskide olduğu için tabiî bulunmamaktadır. 
Bu aynen, «Kültür varlığı parseli» dendiği zaman ta
biî ünite ünite dikkate alınacaktır, bu konularda tü
zükte her türlü açıklama yapılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 19 uncu maddeyi, biraz evvel yapı

lan değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
izin verme yükümlülüğü 
MADDE 20. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlık

larının malikleri veya zilyedleri, Bakanlıkça bu işle 
görevlendirilmiş uzmanlara, gerektiği zaman, varlı
ğın kontrolü, 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. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla
maları var mı efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, maddenin bi
rinci fıkrasında geçen «Plan» sözcüğünün üzerine ak
san konacak ve bir de aynı fıkranın sonunda «izin 
vermeye ve gereken kolaylığı göstermeye mecburdur
lar» cümlesinde geçen «Vermeye» ve «Göstermeye» 
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kelimelerindeki «y» 1er «ğ» olacak. Ayrıca aynı fık
rada bir de baskı hatası yapılmış; «Kontorlü değil 
«Kontrolü» olarak düzeltilecek efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
20 nci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza... 
KAMER GENÇ — Bir soru sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Tam oylamaya geçtiğim zaman Sa

yın Genç... 

KAMER GENÇ — Daha evvel Komisyona sor
duğunuz için ben sormakta geciktim... 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim, sorun. Yal
nız lütfen daha evvel soruları da düşünelim. 

KAMER GENÇ — Efendim, sorunun zamanı ne 
zamansa siz söyleyin de, biz de bilelim. 

BAŞKAN — Sorunun zamanı bu zamandı; ama 
taım oylamadan biraz evvel. 

KAMER GENÇ — Efendim, şimdi bir kültür 
varlığı var, bir bina; kapalı ve sahibi de belli 
değil veya yok. Bu gibi hallerde nasıl bunun içine 
girilecektir? Burada «Konut dokunulmazlığı ve aile 
mahremiyetini ihlal etmeyecek tarzda» diyor; yani, 
bu gibi hallerde nasıl bir tutum ortaya konacaktır? 
Konut dokunulmazlığı var; bu binaya nasıl girilecek; 
içindeki eski eserin tespiti bakımından. Çünkü, önem
li bir bina; bina, kapalı, sahibi yok; yani Ceza Usu
lü Muhakemeleri Kanununa göre hâkimin kararı alı
nacak mı? Yani, ilgili müsaade etmediği takdirde, 
binanın da eski eser olduğu iddia edilen bir şey için 
izin vermediği takdirde, zorla mı girilecektir, yoksa 
hâkim kararına, gerek görülecek midir? Ayrıca, sa
hibi yoksa, kapalı ise nasıl girilecektir? Onu öğren
mek istiyorum. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, soru
nun cevabı sonraki satırda devam ediyor. Böyle zor
la falan diye bir şey yok zorlama da yok. Konut 
dokunulmazlığı ve aile mahremiyetini ihlal etmeye
cek tarzda ve hazırlanacak bir yönetmelikle düzenle
necektir. Yönetmelik bunları açıklayacaktır efendim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — «Yönetmeliğe gerekli hükmü koya
cağız» diyorsunuz. 

Sayın üyeler, 20 nci maddeyi biraz evvel yapılan 
düzeltmelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul 
edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum. 
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 karara maruz kalmışsa, Ba
kanlıkça oluşturulacak bir komisyonun tespit edece
ği tazminat zarar görene ödenir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Sayın Genç, sorunuz var mı efendim? 
KAMER GENÇ — Mecliste yalnız ben yokum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bu konuda özel bir ilgi 

gösterdiğiniz için zatı âlinize soruyorum. 

AKİF ERG1NAY — Redaksiyonla ilgili bir so
rum var efendim. 

«Bakanlıkça istenilen» deniyor. Arada virgül yok
sa, sanki bunu Bakanlık istemiş gibi gözüküyor. Aca
ba öyle mi, yoksa Bakanlık mı bu nakil işlemini de
ruhte edecektir? O zaman oraya bir virgül koymakta 
yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, orada 
bir virgülün olması gerekiyor. Esasen, virgüller şura
larda olacak efendim, arz edeyim. 

ikinci satırda «Parçalarının,» dan sonra virgül; 
«Ancak»tan sonra virgül; «Bakanlıkça» kelimesinden 
sonra virgül; onun altında «Zilyedi» kelimesinden 
sonra virgül olacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 21 inci maddeyi bu 
ilave edilen virgüllerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde 
kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, 

onarım ve restorasyonu 
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 ajet-
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lerin alımı, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma Eksiltme ve ihale 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 dışarıdan getirilecek her türlü araç, gereç, ma
kine, teknik malzeme ve kimyevî maddeler, bütün 
gümrük, resim vergi ve harçlarından muaftır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Tosyalı, Sayın Erginay. 

Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, «Bu mak

satla hazırlanacak projelerin yapılmasında ve arke
olojik kazılarda kullanılacak aletlerin alımı, 1050 sa
yılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma Ek
siltme ve ihale Kanunları ile bu Kanunların ek ve 
değişikliklerine tabi değildir.» denmiş. Bunlara, tabi 
olmayınca, başka bir usule tabi olması lazım veyahut 
bunun bir yönetmelikle belirleneceğinin buraya ila
vesi hususunda Komisyonumuz bir şey düşünecek mi 
efendim? Yani, 1050 sayılı ve 2490 sayılı Kanunlara 
tabi değil, peki hangi usule tabi? Onun belirtilmesin
de fayda var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, maddenin 

ikinci fıkrasının sonundaki cümle bugün gümrük res
mi diye bir resim yoktur, gümrük vergisi vardır. Hal
buki buradaki ifade «Gümrük resmidir» diyor. Bunun 
düzeltilmesi gerekir ve «Bütün gümrük vergisi ve re
sim ve harçlardan» demek kanımca doğru olur. 23 
üncü madde hakkında zaten önergem var; bunu ta
mamen düzelteceğim. Bunun burada da böyle dü
zeltilmesini, «Gümrük vergisi ile resim ve harçlardan 
müstesnadır.» veya «Muaftır» demek doğru olur. 
Gümrük vergisi vardır, gümrük diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, «Gümrük»den sonra bir 
virgül görülüyor burada,. Sayın Erginay, buradaki 
«Resim»in «Gümrük»e aidiyeti yok. «Gümrük, resim 
vergi ve harçlardan muaftır.» diyor. Yani, «Gümrük 
vergisi ile resim ve harçlardan muaftır.» şeklinde di
yorsunuz. 

Sayın Erdem, buyurun efendim. 
SADİ ERDEM — Efendim, burada 2490 sayılı 

Artırma Eksiltme Kanunundan bahsediyor. Halbuki 
bu Kanunu değiştiren yeni bir Kanun hazırlanmak
ta; bugün iktisadî işler Komisyonunda bitmiştir bu 
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Kanun, bundan sonraki Malî işler Komisyona gide
cek herhalde yakında biter ve buraya gelir; aynısı 
burada var. 

BAŞKAN — Onu da soralım Sayın Erdem. Ta,-
biî çıkmamış bir kanun için adının ne olacağını söy
lemeleri mümkün değil; ama yine de soralım efen
dim. 

Sayın Komisyon?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ken
dileri o Komisyonda bulundukları için biliyorlar böy
le bir konuyu. Esasen onun da Genel Kurulumuz
dan geçip geçmeyeceği de belli değildir şu anda, gü
nü bile belli değildir. Bu Kanun bizden mevcut dü
zenleme ile gider, gerekirse Konsey, bu eğer kavuşa-
bilirse, orada gerekli düzeltmeyi yapabilir. Esasen, 
aşağıda «2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Ka
nunlarıyla bu kanunların ek ve değişikliklerine tabi 
değildir.» diyoruz. Yani, «Bununla ilgili olarak bü
tün çıkacak kanunlara tabi değildir.» diyoruz. Bu ba
kımdan, bu düzenleme gerekirse o zaman yapılabilir; 
ama şu anda bunun rahat çalışabilmesi için «Bu ka
nunlara tabi değildir.» deniyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu arada tabiî 
Sayın Erginay'ın ve Sayın Tosyalı'nın teklifleri var. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Erginay'mkine katıldık 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Bütün gümrük vergisi ile re
sim ve harçlardan muaftır»a katılıyorsunuz. Sayın 
Tosyajı'nın da bir beyanı vardı; madde üzerinde ko
nuşmasında. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Sayın Tos
yalı'nın belirttiği bu konuya hiç gerek yok efendim. 
Diğeri bellidir. Bununla ilgili zaten şu anda mevcut 
Bakanlar Kurulu kararnameleri vardır, onlara göre 
işlem yapılıyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
konuşmalar ve soru sorma bitmiştir. 22 nci madde
yi Sayın Erginay'ın da ifadesine göre düzeltmek su
retiyle... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
önergem var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Âyanoğlu. 
«Gümrük vergisi ile resim ve harçlardan» olarak 

düzeltiyoruz efendim. Bu arada Sayın Âyanoğlu'nun 
bu madde ile ilgili bir önergesi var, okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kültür Varlıklarını Koruma 

Kanunu Tasarısının 22 nci maddesinin ikinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

«Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tes
pit, proje, bakım, onarım restorasyon ve kazı ile mü
zelerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Bakanlık, Millî Savunma Ba
kanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışarıdan 
getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik mal
zeme ve kimyevî maddeler, bütün gümrük, resim ver
gi ve harçlarından muaftır.» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, Sayın Erginay'ın 
değiştirdiği şekilde değiştirelim isterseniz önergenizi. 
Yani, «Gümrük vergisi, resim ve harçlardan muaftır.» 
şeklinde düzeltiyor musunuz efendim?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
8 inci maddede eski eserler bakımı vesairelerde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi nazarı itibara alınmış, res
torasyonlarda alınmamıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlı saray ve kasr olarak 8 - 1 0 tane eser 
vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bu mad
deye ilavesini arz ve teklif ediyorum. Değişikliğim 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın üyeler, Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin le

hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; önergeye katılıyor musunuz? 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I SEL

Ç U K KANTARCIOĞLU — Aynen katılıyoruz efen
dim., Bir noksanlıktır bu, tamamlanması gerekir. 

BAŞKAN — Yani, «kullanılmak şartıyla» ibare
sinden sonra, «Türkiye Büyük Millet Meclisi» ibare
sini ilave ediyoruz. 

Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun 
önergesine Komisyon ve Hükümet katıldıklarını be
yan ettiklerinden, önergeyi kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 22 nci maddenin ikinci fıkrasına 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» ilave edilmek ve son 
satırı da, «Gümrük Vergisi ile resim ve harçlardan 
muaftır.» biçiminde düzeltilmiş haliyle maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
istisnalar 
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 
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. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklamanız 
var mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL-
ÇU KKANTARCIOĞLU — Yok efendim. Yalnız, 
Sayın Hocamızın daha önce açıkladıkları gibi, öner
geleri istikametinde herhalde bir değişiklik yapılması 
görüşündeyiz. Çünkü, aşağıda «harçlar» konmamış
tır, yukarıda «harçlar» kondu. Bu bakımdan, o za
man görüşlerimizi arz edeceğiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; bir açıklamanız 
var mı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Yok efendim. 

KAMER GENÇ — Soru soracağım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Şimdi efendim, bu Yasanın 

hazırlanmasında kültür varlıkları kaç grup olarak 
dikkate alınmış? Çünkü, ben daha önce kürsüde yap
tığım konuşmada, Anıtlar Yüksek Kurulunca, birin
ci grup, ikinci grup ve üçüncü grup eski eser olarak 
kıstas getirilmiş olduğunu söylemiştim. Kendi düzen
lemelerine göre üçüncü grup kültür varlığı da var 
mıdır, yok mudur? Varsa, bu yazılışa göre yalnız bi
rinci ve ikinci grup kültür varlıkları vergi muafiyeti
ne giriyorlar. Aslında, üçüncü grup kültür varlığı üze
rinde yapılaşma yasağı yoktur. O bakımdan, bu şe
kilde üçüncü grup kültür varlığı için de düşünmüş
ler midir; onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Genç. 
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Sayın Komisyon; buyurun. 
MtLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Ka
nunun başında bunun iki anabölüm altında ele alın
dığı açıkça ortadadır. Bunlar bilahara yönetmelikte 
eserlerin sıralandırılması ve derecelendirilmesidir, bu
nunla hiç alakası yoktur ve bunlar sadece o zaman 
belli olacaktır. Bu da parayla ilgilidir. Bu, diğer hu
suslar ele alındığı zaman dikkate alınabilecektir. Ka
nuna böyle hüküm sokmayı da şu anda imkân dahi
linde göremiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TURGUT TAN — Soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım hatırlarsa

nız daha önce de önergemizle ilgili olarak söylemiş
tim; «Kültür varlığıdır kaydı konmuş olan» deyimi 
vardır. Acaba bu Tasarının herhangi bir yerinde bu 
kaydın nasıl konulacağına dair bir düzenleme var mı
dır, yok mudur? Çünkü, benim önerdiğim buraya 
açıklık getirecek nitelikte bir düzenlemeydi, bu red
dedildi. Bu yönde bir açıklık var mıdır? Bunu kim 
koyduracaktır, na,sıl koyduracaktır, bunu sormak is
tiyorum? 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bununla ilgili 
olarak iki üç madde daha önce «Kültür varlığıdır» 
kaydının yeri geçti, daha önce de geçti. Sonunda da, 
bunun nasıl olacağı ve değerlendirmelerin nasıl ola
cağı hakkında da ileride açıkça bilgi var efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay'ın bu maddeyle ilgili önergesi var, 

okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 23 üncü maddesi

nin; 
1. Birinci fıkrasının dördüncü satırındaki «ver

gi» kelimesinden sonra «resim ve harçlardan» keli
melerinin konulması ve «resimlerden» kelimesinin 
metinden çıkarılmasını; 

2. Aynı maddenin ikinci fıkrasının üçüncü satı
rındaki «belediye» kelimesinden sonra «resim» keli
mesinin metinden çıkarılarak, yerine «vergi» kelime
sinin konulmasını; 

3. Aynı ikinci fıkranın dördüncü satırının başın
daki «harçlarından» sonra «harcamalara katılma pay
larından» ibaresinin konulmalını; 

Arz ve teklif ederim. 
Akif ERGINAY 

BAŞKAN — Sayın Erginay; açıklamanız ola
cak mı efendim? 

AKİF ERGINAY — Efendim, zannediyorum Ko
misyon önergeme tamamen uyuyor. Gerçekten bu 
gün Belediye Gelirleri Kanunumuzda da «resim» ke
limesi yoktur. Bu itibarla, onun «vergi ve harçlar» 
dan ibaret olması bakımından, bu kelimenin oradan 
çıkarılması gerekir. 

Ayrıca, yine Belediye Gelirleri Kanunumuzda, es
kiden «şerefiye» denilen ve «harcamalara katılma pay
ları» olarak ayrı bir para alındığını da, biliyoruz. Eğer 
müstesnadır diye bunu buraya koymazsanız, yarın 
bir yerden bir yol geçirilir, bir kanal açtırılır vesaire, 
getirirler «harcamalara, katılma payı» diye para ala
bilirler. Ben onu da ilave ettim. Eğer Komisyon uy
gun bulursa, metnin bu şekilde değiştirilmesinde fay
da vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Erginay'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; aynen 
katılıyoruz. Esasen, daha önce bu madde üzerinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırlık yaparken, Mali
ye Bakanlığı görüş bildirmemiştir. Komisyonumuz bu
nu Maliye Bakanlığının Temsilcisiyle birlikte düzen
lemiş; ancak bunun da, noksan olduğunu sonradan 
anlamış durumdadır. Sayın Erginay'ın önergesine ay
nen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; önergeye katılıyor 
musunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet, Sayın Erginay'ın önergesine katıl
dıklarından, önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Ka,bul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

AKİF ERGİNAY — «Harcamalara katılma pay
larından» sonra da «müstesnadır» yerine, «muaftır» 
diyebiliriz, 

BAŞKAN — O zaman, müsaade ederseniz mad
deyi değişik şekliyle okuyayım : 
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«Tapu kütüğüne «Kültür varlığıdır» kaydı kon
muş olan ve Yüksek Kurulca tescil edilerek I inci 
ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşın
maz kültür varlığı, her türlü vergi, resim ve harçlar
dan müstesnadır. 

Yüksek Kurul veya bölge kurulları kararına uy
gun olarak bu taşınma^; kültür varlıklarında yapılan 
onarım ve inşaat işleri de, her nevi belediye vergi, 
harçlar ve harcamalara katılma paylarından muaf
tır...» şeklinde oluyor ve aynen devam ediyor. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; o zaman bi
rinci paragrafın sonunda da «muaf» şeklinde olması 
lazım. Birisinde «müstesna», birisinde «muaf» demek 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; ikisine de «muaf» 
diyelim mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim, dene
bilir. 

BAŞKAN — Aslında ikincisinin «müstesnadır» 
şeklinde olması lazım. Birinci «muaftır» şekli doğru 
da, ikincisinde «müstesnadır» demek lazım. 

AKİF ERGİNAY — ikincisi «müstesna» olacak. 
Kısımlar olunca «müstesna» denir, mükellefiyettik 
olunca «muafiyet» denir. Bunlardan birincisi muafi
yettir, ikincisi müstesnadır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 üncü maddeyi, ya
pılan bu değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,.. Madde kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi Komisyon yeni bir metin olarak 
bastırıp, göndermiş ve üyelere de dağıtılmıştır. Oku
tuyorum efendim : 

Tanım 
MADDE 24. — Korunması gerekli taşınır kültür 

ve tabiat varlıkları; arkeolojik eserlerle, belge değeri 
olan etnoğrafik eserler ve aynı nitelikte olup da bu
lundukları yerlerde korunmaları mümkün olmayan 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıdır. 

Bunlardan, jeolojik devirlerden itibaren zamanı
mıza intikal eden ve genellikle kazı ve benzeri faa
liyetlerde bulunan ve sanat ve estetik değerleri ve
ya eskilik ölçüleri bakımından korunması gerekli 
olan insan yapısı taşınırlara, Arkeolojik Eser; 

Halk hayatı ile sanat ve kültürünü temsil eden her 
türlü araç ve gereçler de dahil olmak üzere, bilim, 
kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili, belge değeri ba
kımından korunmaları gerekli insan yapısı taşınırlara 
ise, Etnoğrafik Eser denir. 

Millî 'Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mus
tafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı 
ve benzeri taşınırlar, millî tarihimizdeki önemleri se
bebiyle, korunması gerekli taşınır kültür varlığı tarifi 
içinde yer alırlar. 

Jeolojik ve arkeolojik eserlerden, aşırı derecede 
yıpranarak eser niteliğini kaybetmiş ve üzerinde iz, 
işaret ve yazı bulunmadığından, hangi eserden koptu
ğu anlaşılamayan ancak, zaman faktörü yönünden kül
tür varlığı durumunda bulunan, gelecekte bilimsel ça
lışmalara ışık tutacak nitelikte olan parçalara Etütlük 
Eser denir. 

Aşağıdaki taşınırlar ve benzerleri taşınır kültür ve 
tabiat varlıklarıdır, 

a) Yeraltı yarıklarından çıkan sıcak ve şifalı bu
ğu ağızları, madensuları ve tarihî kaplıcalar, her çe
şit hayvan ve bitki fosilleri, tarihten önceki devirler
den kalma insan ve hayvan iskeletleri, lav tabakaları 
üzerindeki insan ve hayvan ayak izleri, memleketi
mizde nesli tükenmiş canlılara ait kemikler, jeolojik 
taşınırlardır. 

b) Kaya ve mağara resimleri, işlenmiş çakmak 
taşları (sileks), volkan camları (obsidien), ağaç, ke
mik, taş veya maden her türlü aletler ve eski taşıt 
araçları (arabalar, kızaklar, kayıklar), çini, seramik ve 
benzeri kaplar ve kaçaklar, heykeller, figürler, tab
letler, kesici, vurucu ve koruyucu silahlar, makaslar, 
putlar (ikon), cam eşyalar, dinge (kadın başlığı), ke
mer ve pazubentler dahil her türlü süs eşyaları (hulli
yat) yüzük kaşları, küpeler, iğneler, askılar, mühür
ler, ağaç, maden ve pişmiş toprak kalıplar, insan ve 
hayvan nazarlıkları, bilezik ve benzerleri, maskeler, 
taçlar (diademler), deri, bez, papirüs, parşömen veya 
maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler taş-maden 
veya ağaç üzerine yazılı kitabeler, her türlü tartı 
aleti, kağıt ve madenî paralar, sikkeler ve senceler, 
damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhip (al
tın yaldızlı) kitaplar, şer'iye defterleri ve sicilleri, vak
fiyeler, beratlar, temliknâmeler, fermanlar ve Devlet 
arşivine girmesi gereken benzeri belgeler, murakkaat, 
minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlı veya 

. suluboya tablolar, müzik aletleri, muhallefât (reli-
que'ler), ibadette kullanılan eşyalar, şamdanlar, tüt-
sülükler, mangallar, adak eşyaları, nazarlıklar, nişan
lar, madalyalar, madalyonlar, çini, pişmiş toprak, cam, 
ağaç, kumaş, halı, kilim, seccade, çadır, çadır malze
mesi ve benzeri eşyalar ve parçaları çiftçi ve bağcıbos-
tancı araçları, demirci-bakırcı-kalaycı aletleri, binek ve 
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koşum at ve deve takımları, süt ürünleri araçları, her I 
türlü dokuma, çulhacılık ve örme aletleri, arkeolojik 
ve etnoğrafik taşınırlardır. I 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler?.. I 

Sayın Bayer... Başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayer. I 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; I 
Müzakere etmekte olduğumuz Kültür Varlıkları 

Kanun Tasarısı iki bölümden ibarettir. Bir tanesi, 
taşınır kültür varlıkları, diğeri taşınmaz kültür var- I 
lıkları. I 

23 üncü maddeye kadar görüştüğümüz konu, ta- I 
sınmaz kültür varlıkları ile ilgili idi. Şimdi, taşınır I 
kültür varlıkları konusuna geçmiş bulunuyoruz ve I 
Komisyonun yeni getirdiği madde, bence uygun bir I 
maddedir. Ancak, taşınır kültür varlıklarının uluslar- I 
arası ve bilimsel terimleri değişiktir. Bunlar; jeolojik I 
taşınır kültür varlıkları arkeolojik kültür varlıkları, 
etnoğrafik kültür varlıkları, ata yadigârı kültür var
lıkları, sikkeler ve eski paralar gibi, bazı bilimsel te
rimler alırlar. 

Bunu belirtmekteki maksadım şudur : Türkiye'de 
bir de bu konunun ticareti yapılmaktadır. Ticaretin I 
kontrol altına alınması çok mühim konudur. I 

Başka bir özellik; bir de bazı insanlar vardır ki, I 
hobi olarak bunların koleksiyonlarını yaparlar. Ya- I 
ni, hem uluslararası koleksiyoncular vardır, hem de I 
kendi ata yadigârı mallarını koleksiyon yapanlar var- I 
dır. 

Üçüncü bir sınıf da özel müzecilerdir. Kendi eş- I 
yalarını, babalarından kalma veyahut kendilerinin I 
derlediği eşyalarını, mesela, Side harabelerini yapan I 
sayın profesörün özel müzesi gibi. Bunun içinde I 
arkeolojik eserler vardır, jeolojik eserler vardır, et- I 
noğrafik eserler vardır. I 

ilerideki maddelerde göreceğiz ki, bu işlerin ti- I 
careti, özel müzeciliği ve koleksiyonculuğu konusun
da Devletin, haklı olarak kısıtlayıcı maddeleri gel
mektedir. Bu bakımdan, benim burada üzerinde dur- I 
duğum konu, bu tarifleri yaparken, bu tarifler o ka- I 
dar ileriye gidiyor ki, bir baba yadigârı nişana, bir 
baba yadigârı kılıca kadar giden özellikleri vardır. 

Bu bakımdan, Hükümet ileride çıkaracağı yönet
melikte (Ki, ilerideki maddelerde; 25, 26 ve 27 nci 
maddelerde, Devletin satın alma mecburiyeti ve Dev
letin, gördüğü taşınmaz kültür varlıklarını müzeye | 
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bedeli mukabilinde nakletme mükellefiyeti gelmekte
dir.) jeolojik, arkeolojik, etnokrafik, ata yadigârı sik
ke ve eski paralar konusunda, maddelerde tarif var
dır; fakat 24 üncü maddelerde bunun hangisinin ar
keolojik, hangisinin jeolojik, hangisinin etnoğrafik, 
hangisinin sikke olduğu ve ata yadigârı olduğu açık, 
beliğ değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama

nız olacak mı efendim?.. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Dikkat buyurulursa bu madde, taşınmaz malla

rın tanımı ile varlıkların tanımı ile ilgili 5 inci mad
deye sistematik bakımdan tamamen uydurulmuş ve 
taşınır varlıklar ilmî kategorizasyona göre bölün
müştür. 

Sayın arkadaşımızın bahis buyurdukları, kısmen 
etnoğrafik eserlere girebilir, kısmen arkeolojik eser
lere girebilir ve esasen, aşağıda verilmiş bulunan ben
zerlerinin içine girmiştir. 

îlmî kategorizasyonda, beynelmilel kategorizas-
yonda bunlar, ya jeolojiktir ya arkeolojiktir ya et-
noğrafiktir. Buraya bir de etütlük eser kategorisi gir
di; bu, herhangi bir gruba giremeyecek bir parçadır. 
Aslının ne olduğu tamamen anlaşılamayan; fakat 
çalışmalarda çalışanlara ışık tutacak eserlerdir. Bun
lara da «Etütlük eser» denmiştir. 

Arkadaşın bahsettiği varlıkları ayrı bir kategori 
olarak buraya sokmaya hacet yok. Onlar, esasen bu 
umumî kategori içine girmiş varlıklardır, ileride o 
varlıklarla ilgili işlemlerde onlara ait hükümler ko
nacaktır. 

Madde bu hali ile efradını cami ağyarını mani 
haldedir. Ayrıca yeni bir kategori koymak, ilmî tas
nifi ihlal edeceği bakımından bizce lüzumlu görülme
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Tosyalı' 

nm bir önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 348 Sıra Sayılı Kanun Tasa
rısının 24 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarının 
son kelimeleri «Taşınırlardır» şeklindedir. Konuşma 
dilinde «jeolojik taşınır» veya «arkeolojik menkul» 
deyimleri kullanılmadığından, bu kelime yerine «ta-
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sınır kültür ve tabiat varlıklarıdır» ibarelerinin kul
lanılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; 

kısaltmaya gidilmiş «jeolojik taşınır» biraz tuhaf 
geliyor, «jeolojik taşınır kültür ve tabiat varlıkları» 
olmalıdır veyahut «Arkeolojik taşınır kültür ve ta
biat varlıkları» şeklinde olması daha uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, zannederim Sayın 
Komisyon da katılıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Uygundur efendim, çok 
yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı yeni metine göre (a) 
ve (b) fıkrasını kastediyorsunuz değil mi? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yeni metine göre 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katlıyor musunuz 
efendim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmaktadır. Kesin olarak oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Buna göre de maddede (a) ve (b) fıkralarındaki 
«Ve arkeolojik ve etnoğrafik» ibaresinden sonra «Ta
şınırlar» ı değiştiriyoruz, «Taşınır kültür ve tabiat var
lıklarıdır.» şeklinde oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, (a) dan 
önce de üste, «Şunlardır» dan sonra iki nokta üstüs-
te koyalım. 

BAŞKAN — Evet efendim, oraya da iki nokta 
koyuyoruz. 

Sayın üyeler; 24 üncü maddeyi kabul buyurduğu
nuz bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
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
noğrafik eserler de, 26 ncı maddede yer alan yönet
melikte öngörüldüğü üzere Devlet malı niteliğindedir. 

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 taşı
mazlar. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklamanız 
var mı? efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım bura
da bir noksanlık var efendim. 

Dördüncü fıkrada; «Özel müzelerle, koleksiyoncu
ların ellerinde kayıtlı olarak bulunan...» dan sonra 
«Her» ibaresinin gelmesini istiyoruz. Oraya bir «Her» 
kelimesini ilave edeceğiz; «Her devre ait korunması 
gerekli taşınır ve kültür varlıkları» oluyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı efendim? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Hayır efendim. 
IBAŞKAN — «Yok» diyorsunuz. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, müsaade eder 

misiniz bir sorum vardı. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 25 inci mad

denin birinci fıkrasında Devlete, kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait arazide ve emlakde bulunan gerekli ta
şınır kültür ve tabiat varlıklarından bahsediyor. 

Birinci cümleden sonra, «Devlete, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait arazi ve emlakde ve özel hukuka tabi 
gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan emlak
de» olacak galiba. Yoksa, sadece «mülkiyetinde bulu
nan» olursa, yani bu arazide bulunan mı, yoksa doğ
rudan doğruya elinde bulunan mı? Çünkü birinci cüm
le sadece arazide bulunanları kapsıyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyona soralım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ikinci 
satırda «Emlak» in üzerine aksan koyduktan sonra, 
üçüncü satırda «mülkiyetinde bulunan» dan sonra vir-
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gül koyduktan sonra; (iki virgül vardı, onları demin 
arz edemedim) «Mülkiyetinde bulunan» dan sonra vir
gül, son satırda «Tabiat varlıkları» ndan sonra da vir
gül ve «Devlet malı niteliğindedir.» şeklinde oluyor. 

Şimdi okuyorum efendim : 
«Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi

de ve emlâkte ve özel hukuka tabi gerçek ve tüzel
kişilerin mülkiyetinde bulunan, 19 uncu yüzyıl sonu
na kadarki döneme ait korunması gerekli her türlü 
taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Devlet malı nite
liğindedir.» 

Virgül hatasından dolayı, tabiî arkadaşım haklı 
olarak itirazda bulundular; yerindedir, iki virgüle 
ihtiyaç vardı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak Sayın Ba-

yer'in bir önergesi var okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte bulunan Kültür Varlıkları
nı Koruma Kanun Tasarısının 25 inci maddesinin dör
düncü fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
mesini müsaadelerinize saygı ile arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

«özel müzelerle, koleksiyoncuların ellerinde ka
yıtlı olarak bulunan 19 uncu yüzyıl sonuna kadarki 
devre ait korunması gerekli taşınır kültür varlıkları ile 
kişilerin ellerinde veya kullanımında bulunan, jeolojik 
ve arkeolojik eserler dışındaki, etnograf eserlerle, ata 
yadigârı taşınır kültür varlıkları, özel mülkiyete konu 
teşkil ettiğinden Devlet malı niteliği taşımazlar.» 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun efendim. 
'MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim; Kanu

nun genel esprisi, prensip itibarıyla 19 uncu asra ka
dar olan bütün taşınır, taşınmaz kültür varlıklarının 
Devlet malı olduğunu kabul etmektedir. Birinci fık
rada da aynı espri ortaya konmuştur. Şimdi, özel 
müzeler ve koleksiyoncular için maddeyi Sayın Baş
kan düzelttiler, «Her devre ait» dediler; ben, «Her 
devre» yerine, «19 uncu asır sonuna kadarki devre
ye ait olanlar, tabiî olarak Devletin malıdır» diyorum. 
Ondan sonra, ata yadigârı ve etnoğrafik eserlerin, 
özel müzeciler ve koleksiyoncuların elinde bulunma
sı ve bunun ticaretinin yapılması, ilerideki maddele- e 
re göre imkân dahiline girmektedir. Bu bakımdan, 
Sayın Başkanın Söylediği «ÛHer» kelimesi yerine; za
ten 25 inci maddedeki anaprensİp ve Kanunun 1 inci' 

maddesindeki anaprensibe göre, «19 unou yüzyıl sonu
na kadarki» diye belirterek, «Her» kelimesi yerine 
onun konmasını; aşağıda da ata yadigârı ile birlik
te, etnoğrafik eserlerin de kayıtlı olmak şartı ile özel 
müzelerde koleksiyona tabi tutulmasını faydalı ve za
rurî görüyorum. Bunun misalini de zaten Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Türkiye'de üç kayıtlı özel müze
de uygulamaktadır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın iBayer'in önergesinin lehinde aleyhinde söz 

İsteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Koırifsyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfeder misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu maddenin başında devlet malı niteliğinin tarifi ya
pılmıştır. İkinci fıkrasında 19 uncu yüzyılla ilgili ve 
19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan dönemlere ait et
noğrafi'k eserler ele alınmıştır. Üçüncüsünde bunların 
mazbut ve mülhak vakıflara ait olan hüküm getiril
miştir. Sonunda da özel müzelerle ilgili olan husus
larla jeolojik ve arkeolojik eserler ele alınmıştır. 
Tekrar burada 19 uncu yüzyıl diye yeniden kısıtla
maya imkân yoktur. Bu zaten uzun zamandan beri 
tartışma konusu olan bir meseledir ve buna ata ya
digârı olan konular için de tekrar buraya özel bir 
madde koymak mümkün değildir. Yukarıda, özel 
müzelerdeki koleksiyoncuların ellerinde kayıtlı bu
lunan her devre ait diye ifade vardır. Bizim bu «her 
devre» eski metinde vardı, atlandığı için o kelimenin 
eklenmesi teklifinde bulunduk. Yoksa 19 uncu yüz
yılın buraya tekrar girmesine, jeolojik ve arkeolojik 
eserler arasına girmesine ve «ata yadigârı» ifadesinin 
girmesine karşıyız, katılmıyoruz önergeye. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sayın Bayer'in öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan et
mektedir. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir efendim, 

Sayın üyeler, 25 inci maddeyi, «her devre» ila
vesiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul ermeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 

İKÂZIM ÖZTÜRK — Bu maddeden sonra bir 
ek madde teklifim vardır, eğer lütfederseniz. 
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'BAŞKAN — Yeni bir 26, değil mi efendim?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Evdt. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 25 inci maddeden 

sonra yeni bir 26 ncı madderiin Tasarıya ilavesine 
ilişkin Sayın Öztürk'ün bir önergesi var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 348 Sıra sayılı Tasarıya, söz
lü olarak açıklanacak gerekçelerle aşağıdaki metnin 
25 inci maddeden sonra yeni 26 ncı madde olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Yeni madde 26. — Devletin kuruluşunda ve de
vamında emeği geçmiş fikir ve devlet adamlarına ait, 
özel ve tüzelkişilerin elinde bulunan ve millî tarihi
miz ve kültürümüz açısından önem taşıyan özel kü
tüphaneler, kitaplar ve belgeler, değerleri Kültür Ba
kanlığınca oluşturulacak bir değerlendirme Komis
yonu tarafından takdir olunarak satın alınır ve bu 
kaynaklar resmî 'kütüphane ve kuruluşlarda sahiple
rinin adını taşıyacak özel bölümlerde muhafaza olu
nup 

Elinde bu niteliklere sahip özel kütüphane, kitap 
Ve belge bulunan kişi ve kurumlar, bu Kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç ay içinde Kül
tür ve Turizm Bakanlığına bildirimde bulunmak zo
rundadırlar. Bu bildirimde mümkünse kitap ve belge
lerin sayısını ve niteliklerini belirtirler. 

Bu maddede belirtilen özel kütüphane, kitap ve 
belgeler ticerete konu olamaz, yurt dışına çıkarıla
maz. Bakanlıkça verilecek özel izinler saklıdır. 

Takdir Komisyonunun oluşumu, satın alınacak 
kaynakların değer ölçüleri ve pazarlık şekli, bu Ka
nunun yayımı tarihinden başlayarak altı ay içinde çı
karılacak yönetmelikte gösterilir.» 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Tasarı, tarihten özür di

leme mahiyeti taşıyor bana göre, Yapılan ihmalleri 
telafi etmek, yapılan rötarı kapamak için yeni gay
retlerle yeni prensiplerle yola çıktığımız bir anda bu
lunuyoruz. Tarihin affedilmez ihmallerini kapamak 
için henüz üzerinden 10 yıl geçmeyen bir konuyu, bir 
kültür konusunu yeniden ele alma ihtiyacıyla karşı 
karşıya geldik^ 

t Değerli arkadaşlarım; 
I Tasarının geneli üzerinde arz ettiğim gibi, pek çok 

kütüphaneler, maddî değer karşılığı millî hudutlar dı
şına çıkmıştır ve bugün bizim için paha biçilmez de
ğerli eserler elim'izde değildir. Size bir iki örnek ver-

I mek istiyorum. 

İnkılap kanunlarının görüşüldüğü Halk Fırkası 
tutanakları, demokrasiye geçiş 1876 tutanakları eli
mizde yoktur. Türkçülük üzerinde araştırma yapa
cak herkes, b'ir Amerika seyahati yapmak zorunda
dır. Yakın bir tarihten örnek vermek istiyorum : Bir 
gazetemiz, ismini söyleyeceğim, Milliyet gazetesi bir 
devlet büyüğünün hatıralarını sahaflarda dökülü bul
muştur. En yakınından örnek vermek istiyorum, Ko-
raltan'ın hatıraları sahaflarda bulunmuş ve gazete 
sütunlarına çikmışltır. 3 000 sene evvelki bir tek 

I tableti elinde bulundurana şu kadar ceza verirken, 
I böylesine belgeleri dışarıya satan, kütüphaneleri dışa

rıya satan insanlarla meşgul değiliz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önergem iki hususu içermektedir. Elinde, devle-

I tin kuruluşunda bilimsel ve fikri katkısı bulunan de
ğerli kütüphaneler vardır, bir kısmı millî hudutlar 
dışarısına çıkmıştır, çıkanlara bir şey yapamıyoruz. 

I Elimizde bulunanları değerlendirmeye mecburuz ve 
I muhtacız. Madde bir şey ifade etmiyor; ama ecda-
I dimi, tarihimi bana anlatan belge çok şey ifade edi-
I yor, onlardan değerlidir, onlar da değerlidir; ama bu 

da değerlidir. Elim'izde birkaç tane kütüphane vardır. 
I İnsan ne ister?.. Evvela kitabının maddî değerini i's-
I ter. Ondan da öte manevî değeri ister. Önergemle bu 
I iki husus temin edilmektedir. 

I Önce son derece düşündüm, yeni bir kanun tek-
I lifi getirmeyi; amia Meclisimizde tekliflerin tabi oldu-1 

ğu yazgı bellidir. Onun için teklif getirmekle konu-
I yu çözemeyeceğimi, bu Kültür Varlıkları Tasarısı ge-
I linçe son derece sevindim ve burada halletmeye k'o-
I yuldum. Uzun bir çalışmanın sonucudur. 

I Değerli bir kütüphaneyi Kültür Müsteşarlığımız, 
I bu işle uğraşan devlet kuruluşu takdir edecek, maddî 
I değerini verecek, ayrıca manevi değerini de verecek. 

Nasıl verecek?.. Kitaplığın büyüklüğüne göre, bö
lüm, galeri, vitrin temin ederek kişinin adını devlet-

I le bütünleştirecek. Bu takdirde herkes, her vatandaş 
her vatandaş bunu seve seve yapacaktır. Niçin yapa
caktır?.. Maddî değerini alacak, ayrıca kendi ahfadı
nın mirasçısının yapamayacağı biçimde kendi kü-

j tüphanesini teminata bağlayacaktır. Böylece elimizde 

78 — 
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kalan ve devletimizin kurucusu, milletimizin yaratıcı
sı da sözlerimin içinde olmak üzere, birkaç kütüpha
ne de böylece devletle bütünleşecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetin ilanını içeren Halk Fırkası müza-

kereleririi bulamadım içeride ve dışarıda bütün ara
malara rağmen. 1876 Meclisi Mebusan ve Meclisi 
Ayan tutanaklarını bulmamız mümkün olmadı bü
tün devlet imkânlarını seferber etmemize rağmen. 
Elimizde durmuyor ve mütemadiyen kütüphaneler 
elden çıkmaktadır. 

Size bir iki örnek de vermek istiyorum bu vesi
leyle. Şevket Süreyya'nın kütüphanesi elden ele sa
tılmaktadır, Hamdullah Suphi kütüphanesi sahaflar
da yağma olunmuştur. Yalnız bunlar mı?.. Kişilerin 
yaptığı bu ihmallerin yanında devletimizin ihmaline 
ne buyurulur. Tonlarla satılan arşiv belgeleri, 1878 
Balkan devletlerinin 100 üncü bağımsızlık yılanda, bi
zim tonlarla sattığımız belgeler neşredilerek kutlan
mıştır. Bunların hepsi birer acı hatıradır. 

İstirhamım değerli arkadaşlarımdan, heyecanımı 
'bağışlasınlar, elimizde kalan devletimizin kuruculu
ğunda büyük katkıları bulunan fikir ve devlet adam
larının kütüphanelerini maddî değerlerini vererek 
manevî karşılıklarını temin ederek devletin yüce is
miyle bütünleştirmenin çaresini hep beraber bulalım. 

Değerli Hükümetimizden ve Komisyonumuzdan 
da istirham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Öztürk'Ün önergesinin lehinde, aleyhinde 

sö2! isteyen sayın üye?.. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, aleyhinde kı

saca bir maruzatta bulunacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Biraz sonra görüşme konusu olacak olan 26 ncı 

maddenin (c) bendinde konuya dokunan bir hüküm 
var. Burada ilim, kültür, din ve güzel sanatlar bakı
mından değer taşıdıkları belirlenenler hakkında bir 
yönetmelik çıkarılacağı öngörülüyor. Bu yönetmelik
te «Bakanlık bu gibi ilim, kültür, din ve güzel sa
natlar bakımından değer taşıdıkları belirlenenler de
ğer pahaları ödenmek şartıyla müzelere konulmak 
üzere Bakanlıkça satın alınırlar» diye bir hüküm var
dır ve devam ediyor, «... satın alınmayanlar sahiple
rinin mülkiyetinde bırakılır. Ancak Bakanlık yönet
meliğinde belirlenecek esaslar dahilinde bunların ka
yıt ve bakımlarını kontrol eder.» demek ki, bu gibi 

[ tarihî eserleri ıBakanlık dilerse satın alıyor veya satın 
almadığı takdirde de yine bunları muayyen bir ka
yıt ve bakım dahilinde sürekli olarak kontrol edi
yor. Yine aynı maddenin (e) bendinde devam edili
yor «24 üncü maddede tanımı yapılan millî müca
dele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk'e ait 
korunması gerekli taşınır kültür varlıkları devletçe 
satın alınır.» diye bir hüküm daha var. Satın alın
mayanların yine Bakanlık tarafından tescil ve kont-
rola tabi tutulacağı son cümlede belirtilmiş. 

Burada değerli arkadaşımızın ilaveten getirdiği 
tek husus, kütüphane sahibinin isminin muayyen bir 
bölüme verilmesinden ibarettir. Zannımca bu da yö
netmelikte yer alacak bir husustur, o itibarla yeni 
bir maddeye lüzum yoktur kanaatindeyim. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, Sayın Orel, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Muhterem arkadaşımızın hassasiyetini çok iyi an

lıyor, paylaşıyor ve takdir ediyoruz. Aslında Komis
yon da kitaplar konusunda o derece hassasiyet için
de bulunmuştur ki, dikkat buyurulursa bunları de
min geçen «taşınır kültür varlıklarının tarifine ait» 
24 üncü maddenin üç yerine koymuştur. Geçtiği için 
onu tekrar etmeyeyim, bu üç yer evvela başlangıçta 
«etnografik eserler arasında bilim, kültür, din, güzel 
sanatlarla İlgili belge değeri bakımından korunmala
rı gerekli» diyoruz ki kitaplar oraya girer, onu takip 
eden fıkrada Atatürk'le ilgili olarak orada da kitap
ları zikrediyoruz. Sonra bu varlıkların benzerlerini 
veren kısımda da yazılı levhalar, yazma ve tezhip, 
altın yaldızlı kitaplar, seriye defterleri, sicilleri, vak
fiyeler diye giderek bütün yazılı eserleri, devlet ar
şivinde bulunacak hususların hepsini oraya koyuyo-
ruz< 

Yine Sayın Azgur arkadaşımızın belirttiği gibi, 
takip eden maddede de bunları hem vurguluyoruz, 
hem de bunlarla ilgili yönetmelik yapılacağını da ifa
de ediyoruz. İşte o yönetmelikte kitaplarla ilgili ne 
gibi işlemler yapılacağı hususları detaylarıyla derce-
dilecektir. Bu bakımdan muhterem arkadaşımızın has
sasiyetinin tam manasıyla bu Tasarıda aksetmiş ol
duğunu ifade edebilirim. Bu bakımdan ayrıca bu 
varlıkların içine ilmî kategorizasyona girmeyen bir 
varlığı ithal etmek için ayrı bir maddeye lüzum gör
müyoruz bağışlarlarsa. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Yani 
önergeye katılmıyorsunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
Konu önemli fakat uygulamada biraz düşünül

mesi gereken bir konu oluyor. Arzu edilen bir kütüp
hanenin bütünüyle muhafaza edilmesi. Ancak kütüp
hanenin İçinde iki cins eser bulunabilir. Biraz eVvel 
Sayın Komisyon üyesinin belirttiği gibi bu Kanun 
kapsamına giren taşınır kültür varlığı olarak, bir de 
ilmî eserler. Hepsini beraber bir arada akp müze
lerde muhafaza etmek biraz müze prensibine ve kul
lanma prensiplerine aykırı düşer. Buna karşın kütüp
hanelerimiz bunlara müsaittir. Herhangi bir kütüpha
nemizde bir bölüm açmak suretiyle, bir Fuat Köp
rülü Bölümü veya başka bir şahsın bölümünü yap
mak gerekiyor. Tabiî kütüphaneye alırken içinden 
eski eser niteliğini taşıyanları o şekilde değerleridi-
rip, diğerlerini de ilmî eser olarak alabiliriz. Kütüp
hanelerin herhangi birisinde bir bölüm ayırmak su
retiyle o eserler muhafaza edilebilir. Bu bakımdan 
buraya konması gereken şey zaten mevcut bunun 
içinde, taşınır kültür Varlığı olarak şunlar bilim, kül
tür ve güzel sanatlarla ilgili belge değeri olan husus
lardır; bu var, öbür kısmı zaten buraya girmiyor. 

Ancak konuyu uygulayabilmek için de ikinci bir şek
li düşünmek lazım zannediyorum efendim. 

önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde soru mümkün de

ğildir.. 
(KÂZIM ÖZTÜRK — Madde teklifidir Sayın 

Başkan. 
'BAŞKAN — Efendim madde teklifiniz de öner

gedir ama. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Yeni madde oldu

ğu için mümkün olması lazım. 
BAŞKAN — Efendim mümkün değil Sayın Yar-

kın. Önerge İle yeni bir madde, bir fıkra ilavesi gi
bidir, bu nedenle mümkün değildir. Mevcut olan 
bir madde üzerinde görüşme yapmıyoruz efendim. 
Bu nedenle mümkün değil. 

Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmekte
dir. önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Salati : 16.20 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvefcüi Turhan GÜYEN 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 106 ncı Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. Görüşmelere kaldığı 
yerden devam ediyoruz. 

Tasarının 26 ncı maddesini okutuyorum : 
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 : 

a) Devlet malı niteliğini taşıyan jeolojik ve ar
keolojik eserlerin Devlet elinde ve müzelerde bulun
durulma ve bunların korunup değerlendirilmeleri 
Devlet sorumluluğurtdadır. Bu gibi varlıklardan ger
çek ve tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar değer pa
hası ödenerek Bakanlık tarafından satın alınır. 

b) Mazbut ve mülhak vakıflara ait korunması 
gerekli taşınır kültür varlıkları, Bakanlığın gözetim 
ve denetiminde bulunur. 
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c) Gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan 
19 uncu yüzyıl sonuna kadarki döneme ait jeolojik 
ve arkeolojik eserler kapsamına girmeyen etnoğrafik 
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 belirlenenler, 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 arkeo
lojik eserlerle, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte 
yer alan korunması gerekli entoğrafik ve güzel sa
natlarla ilgili taşınır kültür varlıkları Bakanlığın tes
cil ve kontrolüne tabi olmak şartı ile maliklerinin mül
kiyetinde ve tasarruf undadırlar, Bakanlık kontrolü
nün şekil ve şartları yönetmelikte belirlenir. 

e) 2S4 üncü maddede tanımı yapılan Millî Mü
cadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve ATA-
TÜRK'e ait korunması gerekli taşınır kültür varlık
ları, Devletçe satın alınır. Satın alınmayanlar, sahip
lerinin mülkiyeti ve tasarrufunda kalmakla beraber, 
Türk Milleti için taşıdıkları önem ve değerleri dola
yısıyla, Bakanlığın tescil ve kontrolüne tabi tutulur
lar, 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet Temsilcisi bir 
açıklamanız, bir ilaveniz var mı efendim? 

(Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EÖİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 26 ncı 
maddenin ikinci satırında, «kültür varlıklarından son
ra bir virgül koyuyoruz. Alttaki satırda, «bakımın
dan» sonra da bir virgül koyuyoruz. 

(a) fıkrasının üçüncü satırında, «bulundurma» 
kelimesinin, «'bulundurulması» şeklinde yazılması ge
rekiyor. 

Onun iki satır aşağısında, «ellerinde bulunanlar» 
dedikten sonra bir virgül koyuyoruz. 

(b) fıkrasında «mülhak» kelimesindeki «a» nın 
üzerine aksan koyuyoruz. 

,ı(c) fıkrasının birinci satırın sonundaki «bulunan» 
kelimesinden sonra virgül koyuyoruz. Gene (c) fık
rasının dördüncü satırındaki, «güzel sanat eserlerin-

[ den» sonra virgül koyuyoruz. O virgülden sonra beş 
satır aşağıda, «satın alınırlar» dan sonra noktalı vir
gül, «satın alınmayanlar» dan sonra yine virgül ko-
yuyoruzj 

(d) fıkrasının beşinci satırında, «kültür varlıkla
rı, Bakanlığın» diye devam ediyoruz. 

I Sonra, aynı fıkranın son satırındaki, «şekil ve şart
ları, yönetmelikte belirlenir.» 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisinin de bir açıklaması 

I yok. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

redaksiyon bakımından bir maruzatım olacak. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Redaksiyonu ya-

I palım sonra önergeyi okutalım. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

I «mülhak» kelimesindeki «a» harfinin üzerine aksan 
I konulmasına taraftar değilim. Aslında «h» harfin-
I den sonra inceltme işareti, ancak bir durumda gerek-
I lidir. Eğer «ka» harfi «ke» gibi okunmak isteniyor-
I sa o zaman «h» den sonra aksan kullanılır. Mesela 
I «hak» kelimesi vardı eskiden. Yeni harfler çıktığı za-
I man toprak anlamında, «ıhâk» olarak anlayabilmek 
I için o zaman «h» harfinden sonra inceltme işareti 
J kullanılır; çünkü yazılışı aynı olduğu halde değişik 
I anlamı ifade eder. Yani «h» harfinden sonra incelt-
I me işaretinin kullanılması kural değildir. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
I Şu ana kadar hepsine bunu ilave ettik... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

I üzerinde uzatma işareti vardır. İmla Kılavuzunda da 
I vardır efendim ve bütün bütün bütçelerde, Mülhak 
I Bütçe kelimesinin üzerinde de aksan vardır. 
I Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Sayın üyeler, Sayın Bayer'in bu maddeyle ilgili 

bir önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edilmekte bulunan Kültür Varlıklarını 
Koruma Kanunu Tasarısının 26 ncı maddesindeki 
(c) fıkrasının dokuzuncu satırındaki, «Bakanlıkça sa
tın alınır» ibaresinin, «Bakanlıkça satın alınabilir» 
şeklinde değiştirilmesine müsaadenizi saygıyla arz 
ederim, 

I Muhsin Zekâi BAYER 
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BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂÜ BAYER — Sayın Başkan, 

burada 26 ncı madde genel ilkeler bakımından taşı
nır kültür varlıklarının yönetim ve gözetimlini açıklı
yor ve 25 inci maddede benim teklifim 19 uncu yüz
yıl sonuna kadarki konu burada zaten (c) fıkrasın
da yerini almış bulunmaktadır. Komisyon iştirak et-
memiş'ti o zaman, burada olduğu gibi var. 

Şimdi burada özellik şudur : Satın alınma mec
buriyeti değil, satın alınabilir keyfiyetini getiriyoruz. 
Çünkü altında, «satın alınmayanlar» diye de hüküm 
Vardır. Bunun, Bakanlığın takdirine kalmış bir hu
sus olması lazımdır. Mecburiyet olduğu takdirde bu 
kaçakçılığa ve gizli satışlara sebep olabilir. Bu ba
kımdan Bakanlığın çıkartacağı yönetmeliğe göre bu 
hususa bir elastikiyet verilmesi lazım geldiği kana
atindeyim. Sayın Komisyonun da iştirak edeceğini 
ümit ederim. 

Ar2S ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
'Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bunu getiren Hükümettir; sorumluluğu üzerine alan 
da Hükümettir; Komisyon da Hükümetin teklifine 
katılmıştır. Arkadaşımız herhalde kendi kanaatlerini 
söylüyorlar. «Bakanlıkça satın alınırlar...» Hükümet, 
gücüne güvenerek bu ifadeyi getirmiştir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, zaten verilen 
önergeler, her üyemizin kendi kişisel görüşüdür, ya
ni sizin deyiminizle kendi şahsî kanaatidir efendim. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

KÜLTÜR VİE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Büyük bir değişiklik ge
tirmiyor zannediyorum. Onun için katılmıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ISayın üyeler, Sayın Bayer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

24 , £ , 1983 O : 2 

Sayın üyeler, 26 ncı maddeyi, üzerinde yapılan 
mevcut değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Müzelere alınma 
MADDE 27. — 4 üncü maddeye göre Bakanlığa 

bildirilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile, 24 
üncü maddedeki tanıma uyan korunması gerekli 
kültür ve tabiat varlıkları, Bakanlık tarafından bilim
sel esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulurlar. Bun
lardan Devlet müzelerinde bulunması gerekli görü
lenler, usulüne uygun olarak müzelere alınırlar. 

Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınma
sı gerekli görülmeyenler, sahiplerine veya zilyedleri-
ne iade olunurlar. Bir yıl içinde sahip veya zilyed-
leri tarafından alınmayanlar, müzelerde saklanabilir 
veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon veya Sayın Hü
kümetin ilave edeceği bir husus?.. Yok. Soru sor
mak isteyen sayın üye?.. Yok. 

27 nci maddeyle ilgili Sayın Eroğlu'nun bir öner
gemi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Tasarısının madde 27'ye ek bir fıkranın, ikinci fıkra 
olarak eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hamza EROĞLU 

«Türk Askerî Tarihini ilgilendiren her türlü 
malzemenin, kesici, koruyucu ve vurucu silahların, 
bulundukları veya ihbar edildikleri yerde, tarihî ni
teliklerini araştırma, inceleme ve değerlendirilmesi 
Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, bir açıklamanız ola
cak mi efendim? 

HAMZA EROĞLU — Gayet açıktır önergem, 
bu bakımdan açıklama yapmama gerek yok efen
dim. 

BAŞKAN — «Gayet açıktır» diyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Eroğlu'nun önergesinin lehin

de ya da aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfediniz efendim. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI | 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu bir 
noksanlıkta", önergeye aynen katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Hükümet?.. I 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Eroğtu'nun önergesine Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet «•Katıldıklarını» beyan I 
ettiklerinden kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabuıl edilmiştir I 
efendim^ I 

Sayın üyeler, 27 nci maddeyi, kabul edilen ve I 
son fıkra halinde düzenlenen bu metinle birlikte oy- I 
larınıza sunuyorum. Kabuıl edenler... Etmeyenler... I 
Madde kabul edilmiştir. 

'28 inci maddeyi okutuyorum. I 
Müze, özel müze ve koleksiyonculuk I 
MADDE 28. — Bu Kanunun kapsamına giren 

kültür ve tabiat varlıklarına ait müzelerin kurulma
sı, geliştirilmesi Bakanlığın görevlerindendir. I 

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek 
ve tüzelkişilerle Vakıflar, Bakanlıktan izin almak şar- I 
ti ile, kendi hizmet konularının veya amaçlarının ger- I 
çekleştirilimesini ilgilendiren konularda her çeşit kül- I 
tür vardığından oluşan kolleksiyoniar meydana geti- I 
rebilir ve müzeler kurabilirler. Ancak, gerçek ve tü
zelkişilerle vakıflar tarafından kurulacak müzelerin I 
faaliyet konuları ve alanları, buniarca yapılan baş- I 
vuruda beyan olunan isteklere dayanılarak Bakan- I 
lıkça verilecek izin belgesinde belirleriir. I 

Gerçek ve tüzelkişilerce kurulacak müzeler, Ba- I 
kartlığın izin belgesinde belirlenen konu alanlarına in- I 
hisar etmek şartı ile, jeolojik ve arkeolojik eserler di- I 
şındaki diğer taşınır kültür varlığı bulundurabilir ve I 
teşhir edebilirler. Bu müzeler de, taşınır kültür varlık- I 
larınm korunması hususunda Devlet müzeleri statü- I 
sündedirler. I 

Anılan müzelerin kuruluş amacı, görevi ve yöne- I 
tim şekil ve şartları ile, gözetim ve denetimi yönet- I 
melikle belirlenir. I 

Gerçek ve tüzelkişiler, Bakanlıkça verilecek izin I 
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., 1 
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Kolleksiyoncular faaliyetlerini, Bakanlığa bildir
mek ve yönetmelik gereğince, taşınır kültür varlık
larını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar. 

Kolleksiyoncular, ilgili müzeye tescil ettirerek, 
kolleksiyonlarındaki hertürlü eseri onbeş gün önce 
Bakanlığa haber vermek şartı ile müzayedeye çıkara
bilirler. Müzayedede alım önceliği Bakanlığa aittir. 
Bakanlık bu hakkını kullanmadığı takdirde kolleksi
yoncular, eseri yurt içinde serbestçe değiştirip satabi
lirler. Ancak, bu eserler yurt dışına çıkarılamaz. 

'BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Kâzım Öztürk, Sayın Bayer. Baş
ka üyemiz?.. Yok. 

iSayın Öztürk, buyurunuz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
(Konunun önemine binaen huzurunuzu fazlasıyla 

işgal ettiğimden bağışlanmamı diliyorum. 
28 inci maddeyle koleksiyonculuk çok kısıtlan

maktadır. Gerekli önlemlerin titizlikle alınması şar
tıyla koleksiyonculuğun birçok faydaları, faydalı ta
rafları olduğuna inanıyorum. Kanımca, kısıtlanacağı 
yerde aksine özel müzeler açılmalı ve koleksiyoncu
luk teşvik edilmelidir. Bu şekilde eski eser bilinci ve 
sevgisi yaygınlaşabilir. Eserlerin dağılmadan belirli 
ellerde toplanmaları sağlanabilir; fakat bu arada ko
leksiyoncular çok iyi bir şekilde denetlenmelidir. Ay
nı zamanda koleksiyoncularla da iyi ilişkiler kurmak 
gereklidir.. 

•Böylece müzeler, özel şahıslarda toplanan eserleri 
müzelere mal etme yollarını arayabilirler. Özel ko
leksiyoncular, sağlıklarında veya kendilerinden son
ra koleksiyonlarını müzelere hibe edebilirler. Ni'te-
kim, bu çok görülmüş bir olaydır. Amerika ve Av
rupa müzelerindeki birçok değerli eser koleksiyon
larını, koleksiyoncuların müzeye kazandırdıkları bir 
gerçektir. 

Yurt içinde meraklı ve iyi niyetli koleksiyoncu
lar çoğalırsa, eserlerin yurt dışına kaçırılması da 
önemli ölçüde azalabilir. 

Öte yandan maddede, koleksiyoncular ve özel 
müzelerin toplayacakları eserlerle ilgili bir kısıtlama 
getirilmektedir. Şöyle ki, ancak jeolojik ve arkeolojik 
eserlerin dışında kalan eserlerle koleksiyon yapma 
imkânı tanınmaktadır; fakat Kanun yürürlüğe gir
meden önce verilmiş izin belgeleri ve kazanılmış 
hakların geçerli olacağı belirtilmektedir. Bu da bir 
çelişkiyi ortaya koyuyor. Benim düşünceme göre, 
koleksiyon yapmak isteyen kişi, her türlü ve her ta-
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rîhlte eseri biriktirebılmelidir. Zira, 27 nci maddede | 
«Devletin gerekli gördüğü eserleri satın alabileceği» 
hükmü gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizin yapısı ve tarihî gelişimi, kültür var

lıklarının çok zengin oluşu, Devletin bu vadide ve
receği hizmeti yeterli kılmamaktadır. Devletin eli 
her an bu nevi çalışmaya yeterli değildir. Ülkenin 
her yöresinde yerüstü bir hayli yağmaya uğramış
tır; ama yeraltı zenginlikleri, hiçbir ülkeye nasip ol- I 
mayacak biçimde yüksektir. Bu zenginlikleri Devle
te kazandırmak ve milletin malı kılabilmek, ancak 
eski eserlere duyulan sevgi ve saygıyla mümkün ola
bilir, 

Devletin bunun üstesinden gelmesi mümkün değil
dir sayın arkadaşlar. Her konuda her parçayı Devlet 
müzelerde muhafaza edecek ve müzeye gelecek biçi
minde değil, koleksiyonculuk teşvik olunmalıdır. 

Özel kesimin, kültür varlıklarının korunmasına ka- j 
tılımı sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için Devletin et- * 
kin bir kontrolü; ama her türlü koleksiyonculuğa 
müsaade edilmelidir. Hükümet Tasarısında olmayan 
kısıtlamalar Komisyonumuzca getirilmiştir. «Jeolo
jik ve arkeolojik eserler dışında» deyimi zannımca 
bir haşivdir, bir fazlalıktır. 

Esasında koleksiyon, para koleksiyonu, pul kolek
siyonu değildir. I 

Arkadaşlar; I 
Arkeolojik koleksiyondur, esasında kaynak bu- I 

dur. Jeolojik koleksiyonlar belki az düşünülebilir; 
ama koleksiyon dediğiniz zaman arkeolojik koleksi
yon a'kla gelir. Koleksiyonlar, biraz önce kütüphane- I 
lerde arz ettiğim gibi, koleksiyon sahiplerinin bila-
hara kendi adlarına müzelerimizde bir galeri, bir bö
lüm teşkil edilmek suretiyle bu koleksiyonlar Dev- I 
lete mal edilebilir; ama derlemede ve toparlamada 
'kişilerin katkısını sağlayacak biçimde koleksiyoncu- I 
luk teşvik edilmelidir. Aksi halde arkeolojik eserler, 
kültür varhkları, düşünüldüğü biçimde milletin ve I 
ülkenin istifadesine sunulmayacak, yine kaçakçılık 
devam edecek ve yine bu variıkla-rın bir kısmından 
yoksun kalacağız. 

iBu nedenle, madde üzerinde ayrıca bir önerge I 
vermiş bulunuyorum, jeolojik ve arkeolojik eserle
rin koleksiyon dışı bırakılmasından sarfınazar edil
melidir 

Saygıyla arz ederim. | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Bayen 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Bu madde Türkiye'de özel müzeciliğe ve koleksi

yonculuğa önem veren yerinde bir maddedir. Ancak 
bu madde ile bazı kısıtlamalar da gelmiştir, bu kısıt
lamalar da haklı kısıtlamalardır. 

Burada mühim olan mesele; Türkiye'deki eski 
eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek ve bunun 
ticaretini kontrol altına almaktır. Yurt dışına kaçı
rılmasını önlemek: dediğimiz zaman o metaın o ta
rihî taşınmaz kültür eserinin dışarıda bir ticaret me
tal olarak kullanılmasını önlemek lazımdır. Yoksa 
dışarıda teşhirini önlemek hatadır. Dünya kültürel ve 
doğal mirasın korunmasına ait Danışma Meclisin
den geçen UNESCO Anlaşmasında da, bu uluslara
rası anlaşmalara göre de ister özel mülkiyette olsun, 
ister kamunun olsun taşınmaz kültür eserlerinin dı
şarıda sergilenmesine imkân veriyor. Pazar günü açı
lan İstanbul'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 
de dış ülkelerden gelmiş Türk eserleri sergilenmiştir. 

'Bu bakımdan, maddenin sonunda bu eserler yurt 
dışına çıkartılamaz değil, yurt dışında ticareti yapıla
maz ve devlet tarafından açılacak bir sergiye gönde
rilmesi irrikânı sağlanmalıdır. Bu hususta Komisyon 
ne düşünüyor? 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Sayın öz)türk'ün teklifleriyle serdettiği esbabı 
mueilbeleri, beni af buyursun, bağdaştıramadım. O 
esbabı muci'belerden sonra o teklifleri, aksini yap
ması gerekirdi diye düşünüyorum. 

Şimdi efendim, şu madde bu haliyle dünyadaki 
en liberal, en makul esasları getirmektedir. Yabancı 
memleketlerin muadil hükümlerine baktığımız zaman 
kısıtlamalar bundan fazladır. Hatırlayalım lütfen 24 
üncü maddede tada't ettik, taşınır kültür varlıkları
nı. Bu madde sadece arkeolojik ve jeolojik eserleri ha
riç tutuyor. 

Memleketimizde 'tasavvur buyuruyor musunuz siz 
bir koleksiyoncu İskender'in Miti gibi bir lahti alsın 
koleksiyon yapsın ve ona lazım gelen bakımı, lazım 
gelen itinayı göstersin. Bunlar o kadar hassas varlık
lardır ki çoğu, ne hava şartlarından; bunların içinde 
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klimatize şartları iktiza ettirenler vardır. Hangi ko
leksiyoncu acaba jeolojik, arkeolojik eserleri bir dev
letin müzesinde olduğu kadar itina ile bakabilir? Bu
na imkân yoktur. 

Onun dışındakileri sayarsanız siz, göreceksiniz 
ki, koleksiyonculara bundan evvelki Kanundan çok 
daha fazla imkânlar verilmiştir. 

Yurt dışına çıkarma keyfiyetine gelince; arkadaşlar 
'başlangıçtaki konuşmamda arz etmiştim, memleketi
mizi tanıtmak bakımından bunları çıkartalım, kolek
siyoncu da çıkartsın, devlette çıkartsın. Öyle değerli 
taşınırlarımız var ki, bir nakle dahi tahammül ede
mez. Fatih'in kaftanının başına neyin geldiğini arz 
etmiştim. Mısır'ın mumyalarının başına neler geldi
ğini de okumuşsunuzdur, siz. Burular ne koleksiyon
cular tarafından, ne de kimse tarafından yerinden 
kımıldatılmıaları birçokları için caiz olmayan husus
lardır. Koleksiyoncularımıza bu Kanunun bahşettiği 
imkânlarla eğer koleksiyonculuğu yapabiliyorlarsa 
takdire değer. Bir de onun üzerine arkeolojik kazı
dan çıkmış Artemiz'in heykelini, Mehmet efendi evi
nin bir köşesinde ona nasıl bakar, nasıl muhafaza 
eder onu, o, öyle bir varlıktır ki, devletin, milletin 
gözbebeği olarak bakacağı değerde bir varlıktı-r. Bİr 
kere teknik bilgisi, teknik imkânları o derece geliş
memiş bir kimseye onu nasıl emanet edersiniz? 

Bu bakımdan, maalesef biz her iki arkadaşın tek
lifine katiyen katılamıyoruz. Eğer o canım varlıkla
rı layikı şekilde korumak istiyor ve teşhir etmek isti
yorsak onları devletin seha'bet, nezaret Ve koruması 
altına almamız lazımdır. Onun dışındakiler memleke
timizdeki koleksiyoncuların hobilerini tatmin ede
cek kadar çeşitleri ihtiva eder esasen, bunu daha faz
la genişletmek kültür varlıklarımıza karşı işlendiğine 
şahit olduğumuz. hıyanetlere yenilerini ilaveden baş
ka bir mana ifade etmez. Özür dileyerek arz eder, 
muhterem arkadaşlarımıza Komisyonun itina ile ha
zırladığı, hakikaten dünyadaki en liberal olan bu 
maddeyi aynen kabul etmelerini arz ve istirham ede
rim 4 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili Sayın Öztürk 

ve Sayın Eroğlu'nun önergeleri var okutuyorum efen
dine 

Yüksek 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 348 S. sayılı Tasarının 28 nci 

maddesinin 3 ve 5 inci fıkralarındaki «Jeolojik ve 
arkeolojik eserler dışındaki» deyiminin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Sayın Başkanlığa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun 
Tasarısının 28 inci maddesine, son fıkra olarak bir 
fıkranın eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla, 
Hamza EROĞLU 

«Devlet müzeleri içerisinde özel bir ihtisas ve 
araştırma müzeleri olan askerî müzelerin kurulması, 
yaşatılması, malzemenin ve uğraş konularının tayin 
ve tespiti Genelkurmay Başkanlığına aittir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün öner
gesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın öztürk. 

ıKÂZIM ÖZTÜRK — Değerli Komisyonumuzun 
yaptığı açıklamadan sonra önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk, 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Eroğlu bir açıklamanız olacak mı efendim? 

HAMZA EROĞLU — Gereği yok, açıktır efen
dine 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Eroğlu'nun önergesinin lehin

de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Ko
misyon ve Hükümet katılıyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
esasen bu askerî müzeler ihmal edilmiş durumday
dı, bu önergeye aynen katılıyoruz, bir madde ola
rak eklenmesini arz ediyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Eroğlu'nun öner
gesine Komisyon ve Hükümet katıldığından öner
geyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim : 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir* 

85 — 
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Sayın üyeler, 28 inci maddeyi son fıkra olarak bi
raz evvel ka!bul buyurduğunuz önerge ile birlikte ye
ni metin olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
'Kültür varlığı ticareti 
MADDE 29. — 27 nci madde gereğince tasnif 

Ve tescil dışı bırakılan ve Devlet müzelerine alınması 
gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının sahip
lerine bir belge verilir. Bu belgelerde gösterilen her 
türlü eserin ticareti serbesttir. Müzelerde bulunması 
gerekli eserlerin Bakanlığın izni olmadan alım - sa
tımı yapılamaz. Yerli ve yabancılar tarafından yurt 
dışına çıkarılamaz. 

iBu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ellerin
de tescilli taşınır kültür varlığı bulunan özel mülki
yete konu olan her çeşit taşınır kültür varlığına sahip 
olanlar, bunları, Bakanlığa tescil ettirmek sureti ide 
alıp satabilirler. Ancak, bunların alım ve satımın
da Bakanlığa öncelik tanınır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı efendim?.. Yok. 

29 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
İzin 
MADDE 30. — Kültür varlığı ticareti, Bakanlı

ğın izni ile yapılır. Bu ticareti yapmak isteyenlerin, 
Bakanlıktan ruhsatname almaları gereklidir. Bu 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. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Sayın Bayer. Başka üyemiz?.. Yok. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Ufak bir şey. 

30 uncu maddenin başına «Taşınır kültür varlığı» 
demek lazım; çünkü bu bütün bölüm taşınır kültür 
varlıklarıyla ilgilidir, tüm kültür varlıklarıyla ilgili 
değildir. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Yani, izin kaldırılsın... l 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Hayır efendim, 
«Taşınır» kelimesinin konmasını arz ediyorum efen
dim. 

i BAŞKAN — «Taşınır kültür varlığı ticareti» mi 
I demek lazım efendim. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — «Taşınır kültür 
varlığı»; çünkü yukarıdaki 29 uncu madde de aynı 

[ «Taşınır kültür varlığı» deniyor, 28 inci maddede 
I de diyor. Burada «Kültür varlığı» deyince açıkta ka-
I lıyor efendim. 

I BAŞKAN — Soralım efendim Komisyondan. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

I 29 uncu maddede alınan başlık aynen buraya 
I konduğuna göre, daha önce arkadaşım orada da bu 
I işi yapmış olsalardı buna katılabilirdik; çünkü 29'un 

başlığı «Kültür varlığı ticareti» dir. Bu maddenin ba-
I şında da kültür varlığı ticaretiyle ilgili izin meselesi 
I gelmiştir. O bakımdan paralellik olsun deriz efen-
I dim. Katılamıyoruz. 

I BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. Oldu efendim. 
I Sayın üyeler; 
I Bu maddeyle ilgili herhangi bir önerge olmadığın

dan, Sayın Komisyon da bu şifahî önergeye katılma
dığını beyan ettiğinden 30 uncu maddeyi Komisyon
dan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

I 31 inci maddeyi okutuyorum. 
I İkametgâhını ticarethane olarak gösterme yasağı 
I MADDE 31. — Kültür varlığı ticareti yapanlar 

belli bir ticaret yeri göstermek mecburiyetindedir. 
I Ancak, ikametgâhlarını hiçbir zaman, ticarethane ve-
I ya depo olarak gösteremezler. 

I BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir ilaveniz var 

mı efendim?.. Yok. 
I Sayın Aydar, soru mu efendim?.. Buyurun. 

MEHMET AYDAR — Soru efendim. 
Burada bir yanlış anlaşılma olabilir endişesini ta

şıdığım için Sayın Komisyona sormak istiyorum. 

I «Kültür varlığı ticareti yapanlar belli bir ticaret 
I yeri göstermek mecburiyetindedir» diyor. Başkasına 
I ait bir ticaret yeri de gösterebilirler. Bu ticaret yerini 

«kendilerine ait bir ticaret yeri göstermek mecburiye
tindedirler» demek lazım gelmez mi?.. 

Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

86 — 
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Komisyondan soralım efendim. I 
Sayın Komisyon. I 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bundan sonraki gelen maddelerde daha açıklık I 

vardır ve doğrudan doğruya belli bir ticaret yeri gös- I 
termek mecburiyetindedir. Elbette ki «kendine ait I 
bir ticaret yeri ve depo da olmayacak» diye de var- I 
dır efendim aşağıda. «Gösteremezler» diye hüküm de I 
var efendim. Yani kendilerine aittir bu. Sorusuna ce- I 
vap verdim efendim. Önergeleri de bulunmadığına I 
göre, ileride de açıklama yapılacaktır. I 

Arz ederim efendim. I 
BAŞKAN — Yani, zabıtlara geçmesi bakımından I 

şunu beyan edinki, «Kendine ait belli bir ticaret ye- I 
ridir» demek istiyorsunuz. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir soru da 

ben. I 

BAŞKAN — Sayın Erginay, «Başka soru sor- I 
mak isteyen var mı?..» diye sorduğumda Sayın Ay- I 
dar işaret buyurdukları için başka bir soru sormak I 
isteyen arkadaşlarımıza söz vermem mümkün değil I 
efendim. Müsaadenizle. I 

Sayın üyeler; I 
31 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle I 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et- I 
meyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. I 

32 nci maddeyi okutuyorum. I 
Ticarethane ve depoların kontrolü t 
MADDE 32. — Kültür varlığı ticareti yapanların I 

işyerleri ve depoları yönetmelikte belirlenen esaslar I 
dahilinde Bakanlık yetkililerince denetlenir. I 

Kültür varlığı ticareti ile meşgul olanlar denetim I 
için her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar. I 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
32 nci madde üzerinde söz isteyen üyemiz var I 

mı efendim?.. Yok. I 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama- I 

nız var mı?.. Yok. I 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen- I 

dim?.. Yok. 
Sayın üyeler; I 
32 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle I 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme- I 
yenler... 32 nci madde kabul edilmiştir. I 

— 87 
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33 üncü maddeyi okutuyorum 
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
ler arasında bulunan veya yapacakları müzayedeler-
deki satışlara konu olan taşınır kültür varlıkları ile 
koleksiyonları, önce Devlet müzelerine haber verme
ye ve göstermeye mecburdurlar. 

Bakanlık, kültür ve tabiat varlıklarından meyda
na getirilen koleksiyonları kuracağı komisyonun tak
dir edeceği bedel üzerinden satın alabilir. 

Bunlardan hazineye intikal etmiş olup da müze 
koleksiyonlarına girmesi lüzumlu götriilenler, Ayni
yat Yönetmeliği hükümlerine göre, Bakanlğa devro-
lunurlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
33 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
İSA VARDAL — Soru var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Soracağım efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklamanız 

var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen Sayın Vardal'dan başka üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Vardal, buyurun. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan; 
33 üncü maddede «Devlet, kamu kurumu ve ku

ruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri dahil), Va
kıflar, gerçek ve tüzelkişiler satacakları eşya ve te
rekeler arasında bulunan veya yapacakları müzaye-
delerdeki satışlara konu olan taşınır kültür varlıkları 
ile koleksiyonları, önce Devlet müzelerine haber ver
meye ve göstermeye mecburdurlar» deniyor. 

Şimdi, bir özel kişi elindeki koleksiyonu satma
dan evvel Devlet müzelerine haber verecek, «Alacak 
mısınız, almayacak mısınız?» diyecek. Devlet müze
leri alacaklarını söyledikleri zaman bunun alınma 
mecburiyeti için belli bir süre getirilmesi gerekmez 
mi?.. Ne zamana kadar bekleyecek satıcı?.. Bir ay mı 
bekleyecek, iki ay mı bekleyecek, altı ay mı bekleye
cek?.. Bir an evvel elindekini çıkarmak ihtiyacında 
olan bir kişi için böyle gayri muayyen bir süre geti
rilmesinde sakınca olup olmadığı hususunda ne düşü
nürler acaba?.. 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bun
lar geçici maddede düzenlenmiştir, zamanı gelince 
anlaşılacaktır efendim. 

BAŞKAN — «Süre var» diyorsunuz geçici mad
dede. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Vardı efendim var
dır ve bunun için de ayrıca yönetmelik yapılacaktır. 

BAŞKAN — «Ayrıca yönetmeliğe konulacak» 
diyorsunuz. 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
33 üncü maddeyle ilgili olarak Sayın Eroğlu'nun 

bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanun Ta
sarısının madde 3 3'e son fıkra olarak bir fıkra ek
lenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hamza EROĞLU 

«Birinci fıkrada sözü edilen, devlet, kamu kuru
mu ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri 
dahil), Vakıflar, gerçek ve tüzelkişiler satacakları eşya 
ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları mü-
zayedelerdeki satışlarda konu olan askerî tarihimize 
ait kültür varlıkları ile silah koleksiyonlarını Genel
kurmay Başkanlğına haber vermeye ve göstermeye 
mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından Hazineye in
tikal etmiş olup askerî müzelerin koleksiyonlarına 
girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönetme
liği hükümlerine göre bedelsiz olarak Millî Savunma 
Bakanlığına devrolunur.» 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, iki tane 
«olarak» var, birini kaldıralım. «Hükümlerine göre» 
olacak efendim, «uygun olarak» kalkacak. «Hüküm
lerine göre bedelsiz olarak.» 

BAŞKAN — «Hükümlerine göre bedelsiz olarak» 
değil mi efendim?.. Böyle düzeltiyorsunuz. 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
HAMZA EROĞLU — Açık efendim. Bu askerî 

müzelerde bulunması gereğini ifade ediyor. 
BAŞKAN — «Diğer fıkralara uygun» diyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Eroğlu'nun önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon. 

| MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; da-

I ha önce de arz ettiğim gibi bu askerî müzelerin ve 
I bu müzelerdeki koleksiyonculuğun askerî müzelere 
I alınacak koleksiyonla ilgili bazı hususların eklenme-
I si konusunda da bizim endişemiz vardı. Bu konuda 
I Millî Savunma Bakanlığından da görüş almış bulu-
I nuyoruz. Aynen maddenin bu hale gelmesini arz 
I ederiz efendim. 

I BAŞKAN — Yani önergeye katılıyorsunuz kı-
I saca. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz, evet. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Önergeye katılıyoruz 
I efendim. 
I BAŞKAN - - Sayın üyeler; 
I Sayın Eroğlu'nun önergesine Komisyon ve Hü-
I kümet katıldıklarını 'beyan ettiklerinden kesin ola-
I rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme-
I yenler... önerge kesin olarak ka'bul edilmiştir. 
I Sayın üyeler; 
I 33 üncü maddeyi, ilave edilen bu fıkrayla birlik-
I te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen -
I 1er... Kabul edilmiştir. 
I 34 üncü maddeyi okutuyorum. 
I 'Sikkeler 
I MADDE 34. — Osmanlı Padişahlarından V. Mu-
I rat, Abdülmecit, Abdülaziz, II. Abdül'hamit, V. Re-
I şat ve Vahdettin'e ait sikkelerden sadece İstanbul, 
I Kontantiniye, Islambol darplı olanlarının sarraf ku-
I yumcular tarafından hiç bir belgeye tabi olmadan 
I alınıp satılmaları serbesttir. 
I Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bu Ka-
I nunun genel hükümlerine ta'bidir. 

I 'BAŞKAN — Sayın Komisyon, redaksiyon mu 
I var efendim?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

I burada önemli bir redaksiyon var. Bu Osmanlı Pa-
I dışarılarının isimleri arasında yer değişikliği var; 
I sırayla şöyle arz etmek istiyorum, maddenin o kısmı 
I şöyle oluyor: «Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, 
I Abdülaziz, V. Murat, II. Abdül'hamit, V. Mehmet 
I Reşat ve Vahidettin'e» diye devam ediyor. Burada 
I «Reşat»ın önüne «Mehmet» ilave ediyoruz ve «Vah-
I dettin»i de «Va'hidettin» olarak değiştiriyoruz. Ayrı-
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ca maddenin devamında «Kontantiniye, fslambol» ı 
şeklinde matbu hatalar olmuş; onları da «Kostan-
tiniye, istanbul» olarak düzeltiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, maddeyi düzeltilmiş şekliyle bir daha 

okutuyorum; bakalım doğru mu. 
«MADDE 34. — Osmanlı Padişahlarından Ab-

dülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V. 
Mehmet Reşat ve Vahidettin'e ait sikkelerden sade
ce istanbul, Kostantiniye, İstanbul darplı olanları
nın» diye devam ediyor. 

Sayın üyeler; 
34 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. I 

Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

cekleri?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
35 inci maddeyi okutuyorum. 
Yurt dışına çıkarma yasağı I 
MADDE 35. — Yurt içindeki korunması gerekli 

taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarı
lamaz. I 

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- I 
ra geri getirilmelerine bu tür eserlerin eş veya yük- I 
sek değerdeki eserlerle değiştirilmesine, Bakanlıkça 
Arkeoloji ve Sanat Tarihî bilim dallarının başkanla
rından oluşan bilim kurulunun kararı ve Bakanlığın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Anılan eserlerin değiştirilmesi konusunda bilim I 
kurulunun kararının oy birliği ile alınması gerekir. 

Türkiye'deki kordiplomatik mensupları, Türkiye' 1 
ye girişlerinde deklare ederek beraberlerinde getir- I 
dikleri yabancı kökenli kültür varlıklarını çıkışların
da 'beraberlerinde götürebilirler. I 

Yabancı ülkelerde kültür varlığı değişimi ve yurt I 
dışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür varlığı 
gönderilmesi şartları ile Türkiye'deki kordiplomatik 
mensuplarına beraberlerinde getirdikleri kültür var- I 
lıklarının giriş ve çıkışlarında yapılacak işlemler, is
tenecek belgeler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık ile 
Dışişleri Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri yö
netmelikte belirtilir. | 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
35 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim?.. 
Sayın Tan. Başka üyemiz yok. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bu maddede bir bilim kurulu düzenlenmektedir, 

da'ha doğrusu bir bilim kuruluna atıf yapılmaktadır. 
Aslında sözü edilen bilim dalları temsilcilerinden olu
şan bir yüksek kurulu vardır esasında Bakanlığımı
zın. Buna gerek var mıdır, yok mudur; bu gerçekten 
tartışılabilecek nitelikte bir konudur. Nitekim, Hü
kümet Tasarısında böyle bir bilim kurulu söz konusu 
değildir, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karar vermektedir. 

Şimdi diyelim ki, böyle bir bilim kuruluna ihti
yaç var; bunun ihtiyacı kabul edildikten sonra or
taya çıkan sorunları söylemek istiyorum; «Arkeo
loji ve Sanat Tarihi bilim dallarının başkanlarından 
oluşan bilim kurulu...» 

Şimdi, Yüksek Kurul oluşturulurken aynı bilim 
dallarının- temsilcilerinin nasıl seçileceği söylenmiş,, 
yani ilgili yüksek öğretim kurulları tarafından öne
rilecek ve bunlar arasından yüksek öğretim kurulu 
asil ve yedek üyeleri seçecek. 

Şimdi bunları kim seçecek, hangi kurumlardan 
önerilecek? Türkiye'deki bütün yüksek öğretim ku
rumlarında, yani Türkiye'de ki bütün üniversiteler
de mevcut bilim dalı başkanları buraya çağrılacak 
mı?. Bunların arasından yoksa Bakanlık mı seçe
cektir?. Bakanlık bunların arasından seçecekse kaç 
kişiden oluşacaktır?. Tasarıda bu bilim kurulunun 
kararını oybirliğiyle vereceği söylenmiş; ama bilim 
kurulunun kaç kişiden oluşacağı söylenmemiş. Bun
lar sanıyorum eksikliktir. 

Ben önerge vermiyorum, yalnız yapılabilecek 
olanları sözlü olarak öneriyorum. Komisyonumuz 
bunlara katılır veya katılmaz; katılırsa, bunlardan 
belirli olanlarına katılır. Kammca Hükümet tasarı
sındaki düzenleme en doğru olanıdır. Yani Kültür 
Bakanlığı teklif eder, Bakanlar Kurulu karar verir. 
Elbetteki Kültür Bakanlığı bunu ezbere teklif etme
yecektir; bir incelemeden geçirtecektir, öyle teklif 
edecektir. Binaenaleyh, Hükümet tasarısı daha olum
ludur. Eğer Hükümet tasarısına dönülmeyecek ise, 
Komisyon düzenlemesinde ısrar edecek ise, o takdir
de Komisyonumuzun bu bilim dalları başkanlarının 
'hangi kurumlardan, kaç kişiden oluşacağını göster-
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mesi gerekmektedir. Oybirliğiyle karar vereceğini 
söylemesi yeterli değildir. Ayrıca bu düzenleme şu 
hale de getirilirse daha iyi olur: «Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi bilim dallarının başkanlarından oluşan bilim 
kurulunun olumlu görüşüne dayanan Bakanlık tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir» şek
linde düzenlenmesi daha isabetli olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tan. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Efendim, izahatıma şöyle başlaya
yım. Hatırlayacaksınız, İstanbul Saraylarından bu
raya bazı son derece değerli antika aynalar getiril
mesine teşebbüs edilmişti. Bu, belki de aslında iyi 
bir arzu idi; fakat bunların kabili nakil olup olma
yacağı tespit edilmediğinden dolayı aynalar darma-
dağan oldu. Yine benim aynı içimi daima yakan 
Fatih'in kaftani meselesine geleyim. Yine bîr iyi 
niyetle bu gibi şeyler, o kaftan bir memlekete gö
türüldü. Yine bunların özel itina ile hatta belki de 
yerinden kaldırılmaması gerektiği tespit edilip edil
meme cihetine gidilmeden götürülünce de o iyi niyet 
çok acı bir neticeye bizi ulaştırdı. 

Buradaki ilim heyetinden maksat, eski adıyla 
Anıtlar Yüksek Kurulu değildir. Onların vazifesi baş
kadır, bunların vazifesi, bu ilim adamlarının vazi
fesi başkadır. Bu varlıklar nakledilebilir mi, nakle-
dil'irse nasıl bir, ne şekilde bir ambalaj yapılması 
lazımdır vesaire gibi, tamamen ilmi, teknik, tekno
lojik gibi hususları değerlendirecek kimselerdir bun
lar. Aksi takdirde iyi bir niyet uğruna son derece 
kıymetli olan ve o yüksek kurul tarafından da kül
tür varlıkları damgasını yemiş, tescil edilmiş olan 
bu varlıklar elden çıkabilir. Buradaki murat edilen 
'bilim heyeti o bilim heyetidir. Bakacak onlara bu 
yönleriyle onları inceleyecektir. Efendim, bazı var
lıklar vardır ki ışığa çıkınca bozulur, iklim şartla
rıyla bozulur; bu gibi hususları tetkik edeceklerdir. 
Bilmem arz edebildim mi. 

BAŞKAN — Sayın Tan, zatiâliniz zannedersem 
«Bu bilim kurulunun sayısını ve ne şekilde oluşaca
ğını» sormuştunuz değil mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Efendim, o da bir yönetmelik me
selesidir. O yönetmelikte bunlar detaylarıyla zikre-
delir. Kanuna girecek bir husus olmasa gerek diye 
düşünüyoruz. 
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BAŞKAN — Yani, «Arkeolojik ve Sanat Tarihi 
bilim dalları başkanlarının kaç kişi olacağı, nere
den alınacağı «'hususunu yönetmelikte tespit ederiz» 
diyorsunuz... 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, devamı; 
yeni kurulun kararlarını oybirliği ile vereceği bu 
Kanunda yazıldığı için nerelerden tayin edileceğinin 
yazılması gerektiğini düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın üyeler, 35 inci madde üzerinde herhangi 

bir önerge de bulunmadığından Komisyona sora
lım; bir düzeltmeniz var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Efendim, müsaade buyurulursa bir 
ilave var. 

ikinci fıkranın üçüncü satırında «Varlıkları dışın
da kalan eserlerin» diyor. «Mükerrer eserlerin» ola
cak o. Yani, tekse o eser bu muameleye tabi tutul
mayacak «Mükerrer», bir de efendim, son fıkrada 
«Yabancı ülkelerde kültür varlığı değişimi...» diye 
devam ediyor, ikinci satırında «sergilenmek üzere 
aynısından birkaç tane bulunan kültür varlığı» ola
cak. Yine tek varlığı istisna ediyoruz; «Üzere»den 
sonra «..aynısından birkaç tane bulunan» ibaresi ila
ve edilecek. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bir 
kere daha tekrarlarken, tabiî bendeniz de bir duru
mu şey edeyim. Birinde niye «Mükerrer» diyorsu
nuz da diğerinde «Aynısından birden fazla bulunan» 
ibaresini kullanıyoruz, ikisinde de «Aynısından bir
kaç tane fazla bulunan eserlerin» dersek bir birlik 
sağlamaz mıyız acaba? Yani, ya ikisinde de «Mü
kerrer» diyelim ki, «Mükerrer» biraz aynı şeyi ifa
de ediyor değil mi efendim? «Aynısından birden 
fazla bulunan..» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Evet olabilir. 

BAŞKAN — «Mükerrer eser...» Çünkü, biraz 
imla bakımından kulağa hoş bilmiyorum geliyor mu? 
O zaman Sayın Orel şöyle mi oluyor efendim?.. 35 
inci maddenin ikinci fıkrasında üçüncü satırında ka
lan «Tabiat varlıkları dışında kalan aynısından bir
den fazla bulunan eserlerin» şeklinde oluyor. Ay
rıca, beşinci fıkrada «Yabancı ülkelerde kültür var
lığı değişimi ve yurt dışına geçici olarak sergilenmek 
üzere aynısından birden fazla bulunan kültür var
lığı gönderilmesi.» Başka bir ilave yok... 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bu 
ilave konusunda konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Yani bir hüküm 

ilave etmiş oluyoruz bir bakıma. Bu konuda esas 
bakımdan bir kelime arz etmek istiyorum. 

Fransız müzelerinin iftihar medarı Venüs de 
Milo sergilenmek üzere başka yerlere gönderilmiştir 
ve bu dünyada tek kopyadır. Yine mesela Louvre 
Müzesinin iftihar medarı vardır, Victoire de Sa-
mothrace. Şunu arz etmek istiyorum; mükerrer olan 
sanat eseri enderdir, birbirlerine benzer, aynı kopya 
olabilir; fakat birbirinin kopyası yapılmaz. Çünkü, 
tarihte fa'brikasyon usulüyle değil, her sanatkârın 
kendi görüşüne göre yaptığı eseri vardır. Binaena
leyh, böyle, bir kısıtlama getirmek, gerçekten fazla 
kısıtlayıcı olur. Mükerrer kaydı konursa, o zaman 
dışarıya devlet müzesindeki bir eseri göndermek ve 
o eseri dünyada sergilemek imkânı kalmaz. Onu arz 
etmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Evet efendim, bir esasa ilişkin gö
rüş oldu Sayın Yolga; teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon, Sayın Yolga derler ki; «Zaten 
eser, dünyada eğer bazı nitelikleri varsa tek yapılır.» 
Siz, birinci fıkrada «yurt dışına çıkarılamaz» dan 
sonra «..ancak» diye başladığınıza göre, «Ne dersi
niz» diyorlar?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bir kere 
başında yasak getiriliyor; ikinci bir numunesi yoksa 
o eserin asla yurt dışına çıkarılmasına kayıt getiri
liyor 'burada ve bu, daha önce geçenlerde de Ma
lezya ile galiba yapmış olduğumuz bir anlaşma var
dı; burada aynı şey kondu. Resimlerin sergilenmesi 
ve mükerrer eserlerin gönderilmesi oldu. O bakım
dan, diğer kanunlara da paralellik sağlama bakımın
dan bu mükerrer olmayan eserlerin yurt dışına gön
derilmemesi, hatta ilerde başka bir madde daha var; 
ancak mükerrer eserler başka memleketlerle değişti
rilebilecek bizde eğer yoksa o. Mesela iki tane kılıç 
vardır onlarda bizde de onlara ait iki tane kılıç var-

' dır onlarınki bize bizimki onlara yarar bu şekilde 
bir mübadele meselesi, değişme meselesi olacaktır 
efendim, ilerde vardır bu. Biz, mükerrer olmayan
ların asla yurt dışına çıkmasına taraftar değiliz efen
dim, arz ederim. 

'BAŞKAN — Evet efendim. Sayın üyeler, 35 inci 
maddeyi biraz evvel yapmış olduğumuz ilavelerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 35 inci madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yurt dışından getirme 
MADDE 36. — Yurt dışından kültür varlığı ge

tirmek, menşei gösterilmek ve beyan etmek şartıyla 
serbesttir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen Sayın üye?.. Yok. 
36 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... 36 ncı madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
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 film
lerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının çıkartılması 
Bakanlık iznine bağlıdır. 

Bu işle ilgili esaslar yönetmelikte tespit olunur. 
BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 

Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
37 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Araştırma, Kazı ve 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 konuları 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 adma 
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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. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 38 inci madde üzerin
de söz isteyen sayın üyemiz Sayın Bayer. Başka sayın 
üyemiz yok. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının önemli 
bir bölümüne geldik; kazılar bölümüne. Kazılar bö
lümünün bazı hukukî, bilimsel ve Türk Tarihi ile il
gili özellikleri vardır. Şimdi burada bu madde çok 
yerinde bir madde; ancak Hükümetten veya Sayın 
Komisyondan üç sualim var. 

Birincisi; Türkiye'de bugün mevcut kazılar kaç 
adettir?. Bu kazılardan hangileri yabancı vakıflara 
aittir? Çünkü, Türkiye'de bugüne kadar kaçırılan 
eserler, yabancı kazıcılar tarafından, yabancı arkeo
logların kazdığı eserlerin iyice kontrol edilmemesi ne
ticesinde kaçırılmıştır, 

İkinci husus ise; Türkiye'de mevcut ve devam eden 
kazılar vardır. Mesela, Newyork Üniversitesinin bir 
kazısı vardır ve bunun başında bir Türk profesörü 
vardır. Bu maddeyle Türkiye'deki mevcut kazıları 
kontrol görevi Sayın Bakanlığa aittir; ama bir kazı
cının yanındaki kontrol görevini yapan bir arkeolog 
arkadaş, maddeten ve manen o kazıcının yanında ezil
mektedir. Ne gibi imkânlarla o seviyede bir kontrol 
mekanizması getirilmesi istenmektedir? 

Üçüncü husus ise; Türkiye'de yapılan kazılardan 
sonra envanter tespiti konusu vardır. Bu envanter tes
piti konusu da, maalesef kazılar devam ettiği müddet
çe gerektiği şekilde yapılmamaktadır ve kazıların de
vamı suretiyle envanterin nasıl ve ne şekilde tespit edi
leceği hususu açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu husus
ların açıklanmasını istirham ediyorum. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bizdeki 
bilgilere göre, mevcut kazıların sayısı 76' olup, bun
ların 50'i kadarı Türkler, 26'sı yabancılar tarafından 
yapılmaktadır. 

Devam eden kazılar hakkında bilgiyi Hükümet 
Temsilcisi verecektir. 

Envanter meselesi bundan sonraki bölümde ele 
alınmıştır, orada yeri geldiği zaman açıklığa kavuş
turulacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet; buyurun efendim. 

'KJÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım; bugün 
Türkiye'de 76 yerde kazı yapılmaktadır. Bunların 50 
tanesini Türk bilim adamları, 26 tanesini de yabancı 
bilim adamları yapmaktadırlar, özellikle yabancı bi
lim adamlarının yaptıkları kazılar, uzun süreden beri 
devam etmekte olan kazılardır. Son yıllarda yabancı 
bilim adamlarına yeni bir kazı müsaadesi verilme
miştir, bu şekilde devam etmektedir. 

Bu kazılar, Bakanlıkça tayin edilen eksperler, mü
tehassıs elemanlarca başından sonuna kadar kontrol 
altında bulundurulmaktadır ve her kazının sonunda 
çıkarılan eserler, envanteri yapılarak derhal müzele
re teslim edilmektedir ve yine her sene bilim adamla
rının iştirakiyle (ki, bugünlerde İstanbul'da yapıl
maktadır.) «Kazı sonuçları sempozyumu» yapılmakta
dır. Bu sempozyum ve bu çalışmalarda da, o yıl için
de elde edilen eserler, yapılan çalışmalar Bakanlığa 
takdim edilmektedir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler; bu maddede herhangi bir önerge 

yok. 
Ancak, Sayın Komisyon Başkanı; 38 inci madde

nin başlığında «kazı» ve «sondaj» kelimeleri arasında 
«ve» sözcüğü mü var, virgül mü var? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Arada «ve» sözcüğü 
var efendim, «Araştırma, kazı ve sondaj» şeklinde. 

BAŞKAN — Altındaki cümlede de aynı şekilde 
mi efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yine orada da «ve» 
sözcüğü var efendim, orada da «Araştırma, kazı ve 
sondaj» şeklinde. 

BAŞKAN — Yalnız, cümlelerin dizilişinde, baş
langıçta «Araştırma, kazı ve sondaj» diyorsunuz, al
tında yine «Araştırma, kazı ve sondaj» diyorsunuz, 
birinci fıkranın üçüncü cümlesinde «Araştırma, son
daj ve kazı» diyorsunuz, aşağıda ikinci fıkranın üçün
cü satırında yine «Araştırma, sondaj ve kazı» diyor-

l sunuz, öbür tarafa geçiyorsunuz, daha sonraki mad-
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delerde, «Araştırma, kazı ve sondaj» diyorsunuz. Ya
ni, cümlelerin hepsinde birlik ve beraberliği sağlamak 
bakımından sıra «Araştırma, kazı ve sondaj» şeklinde 
mi olacak efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTAROIOĞUU — «Araştırma, sondaj 
ve kazı» şeklinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman başlığı da «Araş
tırma, sondaj ve kazı» şeklinde değiştirmek lazım de
ğil mi? v 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, evvela 
«Araştırma», ondan sonra «Sondaj», ondan sonra «ka-
zî» gelecek. 

BAŞKAN — Yani, bütün gelecek maddeler bu 
şekilde düzenlenecek değil mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Düzenlenecek efendim. 

İBAŞKAN — Sayın üyeler; dördüncü bölümün 
altındaki genel başlığı «Araştırma, Sondaj ve Kazı ve 
Define» şeklinde, 38 inci madde başlığını «Araştırma, 
sondaj ve kazı izni» biçiminde değiştiriyoruz ve bu 
biçimiyle 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ermeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
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 
bu Kanunun 38 ve 44 üncü maddeleri hükümlerine 
tabidir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon; herhalde buna uygun olarak sı
ralamayı düzenleyeceksiniz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Efendim. 

ıBAŞKAN — Buna göre maddede geçen «Kazı, 
sondaj ve araştırma» ibaresini, «araştırma, sondaj ve 
kazı» biçiminde düzenliyoruz. 

Bu maddeyle ilgili olarak soru sormak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

39 uncu maddeyi düzenlenmiş biçimiyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 

ı Kazı izninde usul 
MADDE 40. — Aynı kazı heyetine veya şahsa, 

aynı, süre içinde Bakanlıkça yapılan kurtarma kazı-
I lan dışında, birden fazla yerde kazı, sondaj ve araş-
I tırma izni verilemez. İzin verilmesi, araştırma, sondaj 
I Ve kazının yapılması, elde edilecek kültür ve tabiat 

varlıklarının muhafaza şartları, bu eserler üzerinde 
I araştırma, sondaj ve kazı sahiplerine tanınacak diğer 
I haklar bir yönetmelikle tespit olunur. 

I BAŞKİAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok, 

CAHİT TUTUM — Soru soracağım Sayın Baş
kan. 

:BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; 
I bu maddeyle ilgili bir açıklamanız olacak mı?.. Yok. 
I Bunu da yine aynı biçimde «araştırma, sondaj ve 

kazı» olarak mı düzeltiyoruz efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; hepsi-
I nin aynı şekilde olması gerekmez. Çünkü, bu madde-
I nin başlımı «Kazı izninde usul» dür ve kazı olduğuna 
I göre, burada üçüncü satırdaki «kazı» kelimesinin da-
I ha evvel gelmesi lazım; çünkü amaç kazıdır; ama bu 
I arada kazı için sondaj da yapılabilir, araştırma da 
I yapılabilir, buradakinin değiştirilmesine gerek yok. 
I Altındakiler zaten sıraya göre dizilmişlerdir efendim, 
I onlar tamamdır; ama buradaki «kazı» o şekildedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Tutum; buyurun efendim. 

CAMİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu 40 ın-
I cı maddenin birinci cümlesinde, «Aynı kazı heyetine 
I veya şahsa, aynı süre içinde Bakanlıkça yapılan kur-
I tarma kazıları dışında, birden fazla yerde kazı, son-
I daj ve araştırma izni verilemez.» deniyor. Bunun ge-
I rekçesi nedir ve bununla ne anlatılmak isteniyor, bi-
I ricisi bu? 

I İkincisi; son cümlede, «Kazı sahiplerine tanına-
I cak diğer haklar bir yönetmelikte tespit olunur.» de-
I niyor. Hak, aslında kanunun verdiği, hukukun hima

ye ettiği ve gerçekleşmesi insan iradesine bağlı olan 
I bir menfaat olduğuna göre, bu tür menfaatler kanun-
I da açıkça belirtilmedikçe, yönetmelikle hak tevzii di-
I ye bir şey yoktur hukukumuzda. Acaba burada kasıt 
I ne türlü haklardır, söz-konusu diğer haklardan, ka-
I sıtları nedir, yönetmelikle vermek istedikleri haklar 
I nedir, bunu öğrenmek istiyorum Sayın Başkanım? 

Teşekkürler. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I Sayın Komisyon; buyurun efendim. 
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MİLLÎ EĞİTİlM KOMİSYONU BAŞKANI SEL* 
ÇU1K KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; kazı 
önemli bir konu. Kazı işini üzerine almak isteyenler 
haklarını ve neler yapabileceklerini bilmedikleri için, 
bunun bir yönetmelikle tespit edilmesi gerekiyor. Bun
dan sonra da birisini yapmadan, bunun için bir beliğe 
almadan (Tıpkı ihalelerde olduğu gibi, ve müteaah-
hitlerin başarılarında görüldüğü gibi) diğeri için bel
ge verilmeyecek. 

Üçüncü önemli bir mesele de, birisi bitirilmeden 
ikincinin verilmemesinin sebebi; bu işin üzerine ya
bancıların gelip eğilmemeleri; kanunda var diye. Bu 
kısıtlamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle bu 
madde düzenlenmiştir. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 40 inci maddeyi Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk ve yabancı bilim kurumlarına verilen kazı 

izni. 
MADDE 41. — Türk ve yabancı bilim kurum

larına veya onların adına hareket eden kişilere verilen 
sondaj ve kazı ruhsatnameleri ile araştırma izni, Ba~ 
kanlığın izni olmadıkça başkalarına devredilemez. Bu 
iş için bir başkası tevkil olunamaz. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla
ması?.. Yok. 

Soru sormak isteyen Sayın üyemiz?... Yok. 
41 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Araştırma, sondaj ve kazı izninin hükümsüzlüğü 
Madde 42. — Bakanlıkça kabul edilen haklı bir 

sebep getirilmeden, ruhsatname tarihinden itibaren, 
en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, sondaj 
ve kazılara ait izin ve ruhsatnameler, hükümsüz sa
yılır. Araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları, makul bir 
sebep gösterilmeksizin iki aydan fazla tatil edilemez. 
Bu süreyi geciktirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal 
edilmiş sayılır. . 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen isa-
yın üye?.. 

ıSayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan; kış 

ayları var, kış ayları iki aydan fazla sürdüğü için bu
raya açıklık getirmekte fayda var efendim. 
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j 'BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu konuda buyu
run efendim. 

'MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA ADNAN 
OREL — Efendim; bu iki ay kaydında bir de «Ma
kul bir sebep gösterilmeden» hükmü var. Kış, makul 
bir sebeptir. Eğer o makul sebebi gösterirse iki aydan 
fazla tatil edebilecek demektir. Gayet açık efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — «IKış ayları dışında 
makul bir ,sebep gösterilmeden iki aydan fazla tatil 
edilmez.» denirse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz 
I efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, Sayın Başka
nım. 

BAŞjKAN — Sayın Aydar, soru. 
MEHMET AYDAR — Cevabını aldım Sayın 

Başkan. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim?.. 
I BAŞKAN — Efendim, artık soru sormanız müm

kün değil. 
CAHİT TUTUM — Sayın Tosyalı'ya madde üze-

I rinde söz verdiniz. Onun için arz ediyorum Sayın 
I Başkan. 

BAŞKAN — Soruyu da Sayın Aydar'a verdim, 
vazgeçtiler; «Cevabını aldım» dediler ve vazgeçtiler. 

I Ama, çok önemli görüyorsanız, (Bir istisna yapmak 
mümkün mü, değil mi bilemiyorum; ama) muhakkak 

I önemlidir.... 

CAHİT TUTUM — Vazgeçtim efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I Sayın üyeler; 42 nci maddeyi yapılan düzenleme 
I biçiminde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 143 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
I Araştırma, sondaj ve kazı izninde süre 
I MADDE 43. — Sondaj ve kazı ruhsatnameleri il» 
I araştırma izni aynı yıl için geçerlidir. Ruhsatname 
I ve izin süresinin sonunda kazı başkanı kazıya, son-
I daj ve araştırmaya devam edildiğini, yazılı olarak bil-
I dirdiği takdirde, bu hak her yıl müracaat şartı ile ge-
I lecek yıllarda da müracaatçı için saklı tutulur. 
I BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 
I Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen-
I dim?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 43 üncü madde kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
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 sonunda Ba
kanlığın göstereceği Devlet müzesine naklolunur. 
Kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen insan ve 
hayvan iskeletleri ile bütün fosiller, Bakanlıkça uygun 
görüldüğü takdirde, tabiat tarihi müzeleri ile üniversi
telere veya ilgili diğer Türk bilim kurumlarına verile
bilir., 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece
ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Sayın Aydar, Sayın Bayer. 

MEHMET AYDAR — Benîm arzım redaksiyon 
ile ilgili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvela Sayın Bayer sorusunu sorsun, 
sonra redaksiyon için söz vereyim efendim. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, «...fo

siller, Bakanlıkça uygun gördüğü takdirde, tabiat ta
rihi müzelerine...» deniyor. Acaba bundan maksat, 
(Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Ba
kanlığı, tabiat tarihi müzesi yapmayacak mıdır?.. Ya
pacaksa, bunun burada açıklığa kavuşturulması lazım. 
Bu görevi bütün dünyada müzeler genel müdürlükle
ri, tabiat tarihi müzeleri; insan monogrofisini ve kent
sel yerleşimi de üstleniyor. Bu, vazifeden kaçıyor mu 
anlamına geliyor? Bunu öğrenmek istiyorum efendini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Komisyon veya Hükümet... 
IKİÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — (Sayın Başkan, bu 
mümkündür. Zaten başlangıçta da geçti, diğer ku
rumlar ve özel şahıslar tarafından müzeler kurula
bilir. Tabiî, Bakanlık da kurabilir bunu. Gerekirse 
oraya bir kelime ilave edilebilir efendim. Bu kanı
dayım, arz ederim. 

BAŞKAN — Yani, yapılabileceğini söylüyorsu
nuz; Bakanlık da, diğerleri de yapabileceklerdir di
yorsunuz. 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM
SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Evet efendim. 

BAŞKAN — Zabıtlara bu biçimde geçmiştir 
efendim. 

Sayın Aydar, redaksiyon ile ilgili buyurun efen
dim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, dördüncü 

satırda «Devlet müzesine naklolunulur» denmekte
dir. IBu cümlenin «Devlet müzesine naklolunur» 
şeklinde olması gerekir. 
BAŞKAN — Evet efendim; bir hece fazla yazıl

mış. O biçîmde düzelterek 44 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Zarar vermede tazminat yükümlülüğü 
MADDE 'ASM — IKazı ve sondaj izni aflanlar, bu 

çalışmayı sahipli arazide yaptıkları takdirde, kazı, 
sondaj ve araştırma bölgesindeki arazi sahiplerinin 
zararlarını tazmin ile yükümlüdürler. Arazi sahip
leri Bakanlığın oluşturacağı komisyonca takdir edi
lecek tazminat karşılığında, kazı ve sondaj veya 
araştırmaya izin vermeye mecburdurlar. 

Bu gibi yerler, gerektiğinde (Bakanlıkça kamulaş-
tırılabilir. 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. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... 45 inci madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yayım hakkı 
İMADDE 46 . — Kazı, sondaj ve araştırmalarda, 

meydana çıkacak olan varlıkların yayım hakkı, 5845 
sayılı Fikir ve İSanat 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 vermek
le yükümlüdürler. ıMevsim çalışmalarına ait ra
porlarım iki yıl, o yerdeki kazıya son verenler ise, 
nihaî bilimsel raporlarını beş yıl içinde vermedikle-
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ri takdirde, kazı sahiplerinin kazı, sondaj ve araş
tırmalarda 'bulunan kültür ve tabiat varlıkları üze
rindeki 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. 
Bakanlık bunlardan gerekli görülenleri yayımlar. 

Bakanlıkça uygun görülecek mazaretler dışında, 
Yukarıda açıklanan süre İçinde son raporlarını yayım-
lamamuş bulunan »heyet ve kişilere yeni bir kazı için 
ruhsatname verilmez. 

BAŞKAN — 146 ncı madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın (Komisyon ve (Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak İsteyen sayın üye?.. Yok. 
46 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... IMadde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Giderler 
IMAÜDıE 47. — Kazı, sondaj ve araştırma ya

pılan saha ile, kazı, sondaj ve araştırmadan çıkan 
kültür varlıklarının yerinde korunmasını sağlamak 
maksadıyla, kazı yerinde geçici olarak çalıştırılacak 
bekçilerin ücret ve masrafları ile kazı yerinin eski 
haline getirilmesinin gerektirdiği giderleri karşıla
mak, kazı sırasında herhangi bir zarar meydana ge
lirse tazmin etme ve bunlarla ilgili bütün giderler, 
düzenlenecek yönetmeliğe göre, Bakanlık tarafın
dan ruhsat verme veya süre uzatma sırasında, kazı 
sahiplerinden tahsil edilerek emaneten mal sandığı
na yatırılan paralardan ödenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve (Hükümet, bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

iSoru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
47 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 47 nci madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum: 
Korunma ve çevre düzenlenmesi 
MADDE 48. — Bakanlığın 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. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 
mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak İsteyen sayın üye?.. Yok. 
48 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Araştırma, kazı ve sondajların geçici olarak ve

ya tamamen durdurulması 
MADDE 49. — Bu Kanunda mevcut hükümle

re uygun olmayarak yapılan kazı, sondaj ve araş
tırmalar, Bakanlıkça gerektiğinde geçici olarak veya 
tamamen, durdurulabilir. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, bir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
49 uncu maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 49 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

50 inci maddeyi okutuyorum: 
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 malzeme, kazının 
sonunda bedelsiz olarak, Bakanlığa devrolunur. Bu 
tesislerin kullanılış şekillerinin tayinine Bakanlık yet
kilidir., 

BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 
mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 

LÜTFUTJLAH TOSYALI — Bedelsiz olarak 
nasıl alacak Sayın Başkanım?. Uygun bir bedel 
karşılığında dese olur; «Bedelsiz olarak...» Bir loj
man yapılmış orada, yahut büyük makineler var, 
büyük tesisler var. Biraz tuhaf geliyor. Bu konuda 
ne derler acaba? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, soralım efendim 
Komisyona. Belki onların gerekçesi vardır. 

Sayın Koirıisyon, derler ki, inşaat yapıldı kazı 
yerinde, bir şeyler oldu.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, izin ruh
satı verilirken bunların şartları var. O şartlarda 
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bunlar yazılıdır efendim. Sonra bunlar kurumlar
dır doğrudan doğruya, Devlete ait olan şeylerdir. 
Bakanlık daha önce bunların hepsinin karşılıkları
nı özel yönetmeliğine göre ayarlamıştır. Bu bakım
dan hiçbir kanunî engel yoktur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, soru mu efendim? 
MiEHMET AYDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, daha 

Önce kabul ettiğimiz bir maddede şahıslara ait olan 
araziler üzerinde de sondaj, kazı ve araştırma ya
pacak olanlar dahi arazi sahipleriyle 'özel anlaşma 
hükümleri içerisinde bir araya gelip bu izni verebi
leceklerdir. Şahsa ait olan bir arazi üzerinde mey
dana getirilmiş bazı tesislerin hiç bedel ödenmeden 
Bakanlığa devredilmesi hususu bir ölçüde, diğer ta
rafta yapılmış bir anlaşma hükümlerine aykırı dü
şecektir. Yani madde, her ne kadar Komisyon Baş
kanı "bir açıklama yapmış ise de; «yönetmelikte 
belirtilecektir» diye; ama maddenin esası tamamen 
aykırı olabilecektir. Çünkü burada konulan hüküm 
yönetmeliğe yön verecektir; yönetmelik maddeye 
yön veremez. 

Bilemiyorum, (Komisyon ne düşünür? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Aydar. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Bunlar daha önce, Devletten alacakları yardım
lar ve saireler bir protokole bağlanmış durumdadır 
ve hazırlanmış bulunan bütün formlar ve saireler 
bunlarla ilgilidir. İBunlar o zaman olduğu gibi bun
ları devredeceklerdir. Bu sadece bu heyet ve ilmî 
heyetle kurumlara ait olan hususlardır. Şahısların 
da özel taahhütleri vardır. Karşılıklarım ya Devlet
ten para oilarak almışlardır veya kredi olarak almış
lardır. Yani bu hususları da ihtiva ettiği için Dev
let bunların hepsini alacaktır ve yabancı ise bunla
rı katiyen memleketine götüremeyecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın üyeler; 50 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ermeyenler... 50 nci madde kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
Araştırma, kazı ve sondajda görevlendirilenler 
MADDE 51. — Yabancı heyet ve kurumlar ta

rafından yapılan araştırma, sondaj ve kazılarda Ba
kanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
uzmanlarından bir veya birkaç temsilci bulunur. 

Türk heyet ve kurumlarınca yapılan araştırma, son
daj ve kazılara Bakanlık adına yetkili bir uzman ka
tılır. Temsilci ve uzmanların seçimi ve görevleri, 
Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Türk heyet ve kurumlarınca yapılan kazılara ka
tılacak (Bakanlık uzmanına ödenecek yol masrafları, 
yevmiye ve gerektiğinde mahallinde ikametleri için 
zarurî giderleri, 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 pe
şinen tahsil edilip millî bir bankaya yatırılır. Tem
sil ödeneğinin miktarı, her yıl Bakanlıkça tayin edi
lir. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

Yalnız burada başlıkla madde içi bir terslik arz 
ediyor. «(Araştırma, kazı ve sondajda görevlendiri
lenler» diyorsunuz; ikinci satırında «Araştırma, 
sondaj ve kazılarda» diyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, zaten 
başlıkta olanlar doğrudan doğruya «Araştırma, son
daj ve kazı» olacak. 

BAŞKAN — Hepsini o biçimde değiştirdik. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un bu madde ile il

gili bir önergesi var, okutuyorum efendim: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 5(1 inci maddesi
nin son fıkrasında geçen «Temsil ödeneği» ibaresi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

(BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Kamu görevlilerine herhangi bir parasal imkân 

sağlanması sözkonusu olduğunda genel sistemle iliş
kisini kurmak ve böyle çeşitli yasalara serpiştirilecek 
hükümlerle belki ücret rejimini kenardan etkileyebile
cek düzenlemelere gitmenin sakıncalı olduğunu dü
şündüğüm için bu önergeyi verdim. 

Ancak fıkrada okunduğu zaman temsil ödeneğinin 
ne anlama geldiği pek belli olmadığı için, burada 
temsil ödeneğinin miktarı her yıl Bakanlıkça tayin 
olunuyor ve bu tayin olunan temsil ödeneği öyle an
laşılıyor ki, görevlendirilecek bakanlık temsilcilerine 

, ödenecek... Bunu anlamak mümkün değil. Acaba bu, 
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Devlet Memurları Kanunundaki 87 inci maddesin
deki ikinci görev, para karşılığı olarak yaptırılabib-
cek, kamu görevlilerine ikinci görev olarak verilebi
lecek görevleri mi anlatmak istemektedir? Bunu pek 
anlayamadım. Yani temsil ödeneği kamu görevlisi
ne verilmekte olması hangi gerekçeye dayanıyor? 

Şayet açıklanır ve tatminkâr bir açıklama yapıla
bilirse kuşkusuz önergemi geri almaya hazırım. Bu
rada bir müphemiyet vardır. Bu, Bakanlıkça tespit 
edilecek temsil ödeneği nedir ve hangi gerekçe ile 
kamu görevlisine bu verilecektir ve nasıl verilecek
tir? Bu konuların açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu 
noktalar yeteri kadar açıklığa kavuşturulmazsa me
tinden bunun çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler; önergenin lehinde aleyhinde söz is

teyen sayın üye var mı?.. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Aleyhte söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Bayer aleyhinde söz istiyorsu

nuz. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Yabancı kurum ve heyetler tarafından yapılacak 

kazılar için bir özel hüküm gelmektedir. Burada ya
bancı heyet Hilton Otelinde oturuyor farzediniz. Dev
let memurunun yevmiyesi ile Hilton Otelinde bir haf
ta kalmasına imkân yok. Heyetle birlikte, kazının eser
leri ile birlikte araştırma devam ediyor. Araştırma
nın planları konusu var. O orada kalacak, ötekisi bu
rada kalacak; burada imkânsızlık var. Tümü hakkın
da da kazılar konusunda konuştuğum gibi, burada
ki temsil ödeneği zarurî masrafların karşılanması, 
araştırmada Hükümet komiserinin zarurî masrafları
nın karşılanması, yayın ve halkla ilişkiler ve basınla 
ilişkiler konusunda müşterek, Devlet adına bir ta
nıtma yaptığı zaman, Devletin temsilcisinin de ya
bancı kazı heyetinde bulunmasını sağlamak için za
rurî masrafların giderleridir bu. Bunun için de bunun 
da büyütülmemesi, bütün Türkiye'deki kazılarda aynı 
seviyede bir prezantasyon ve temsil olması için de 
Bakanlığın kontrolü altında bunun verilmesi mevzuu-
bahis. Yoksa her kazı heyetindeki Bakanlık temsilcisi
nin istediği gibi bir temsil ödeneği almasını da kısıt
layan bir maddedir; yerindedir. 

Arz ederim, önergenin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 147 inci madde
sinde «Temsil ödeneği» diye bir ödenek vardır, illa 
bu temsil ödeneğinin de valilere verileceği veya fa
lana verileceği hakkında da kesin hiçbir hüküm yok
tur icabında Devleti temsil eden her kişi bu temsil 
ödeneğini alabilir. Bu bakımdan kanunî dayanağı var
dır. 

ikincisi; Devletin adına bir yabancı firmada hiz
met yapan bir kişiye de elbette insan gibi yaşama 
hakkının; bir kazıda, bir köyde yapılan bir ameliyede 
veya bir maden ocağının içindeki bir kazıda elbette 
Türkiye'yi temsil eden bir insanın belli bir miktar 
paraya ihtiyacı vardır. Bunun da 6245 sayılı Kanunla 
ödenmesi mümkün değildir. Bu, esasen Devletten çı
kan bir şey de değildir. Şartnameye konacaktır ve 
bunu kişi evvela millî bir bankaya bu parayı yatıra
caktır ve oradan bu para ödenecektir. 

ikincisi ise; ikinci görevin bununla alakası yok
tur efendim. İkinci görev, 87'ye göre değil, özel ka
nunların Devlet memurlarına verdiği; Maliye Bakan
lığındaki temsilcilerin olduğu gibi, (Sayın Bütçe -
Plan Komisyonundaki çalışan arkadaşım çok iyi bi
lirler) KİT'ler çalışan yönetim kurulundaki üyelere 
verilen paralar gibi bir paradır; ikinci görevle alakası 
yoktur efendim. Görevle alakası değil de, sadece bun
lar özel kanunlarına göre verilen paralardır. Bu da 
özel bir Kanundur; bu para verilebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 

musunuz efendim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyorum. Müsaade 
ederseniz bir hususa değineceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Tabiî yabancı kazı heyet
lerinin ödeneği yabancı ülkelerce veriliyor, öyle bir 
durum hâsıl oluyor ki, yabancı ülkeler orada çalış
tırdığı işçiye ve bekçiye bizim memurumuzdan daha 
çok para veriyor. Bu durumda memurumuz çok müş-
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kül durumda kalıyor. Böyle bir imkân yaratma ba
kımından bu husus getirilmiştir. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz efendim. 
Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkanım? 
BAŞKAN — önerge üzerinde soru sormak müm

kün değil Sayın Tutum. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 

sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler; 51 inci maddeyi biraz evvel yaptı
ğımız değişikliklere göre oylarınıza sunuyorum. 

CAHİT TUTUM — Madde üzerinde soru sorabi
lir miyim efendim? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim; önergele
re geçtik. 

51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 51 inci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 51 inci mad
de kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Araştırma, kazı ve sondaj izin yasağı 
MADDE 52. — Türkiye'deki elçilikler ve konso

losluklar mensuplarına, araştırma, kazı ve sondaj 
izni verilmez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece
ği var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Eroğlu' 

nun bir önergesi var* okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının madde 52'nin Tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hamza EROĞLU 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

HAMZA EROĞLU — Müsaade ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlar; 
Bu madde Komisyonda görüşülürken maddenin 

metinden çıkarılmasını arzulamıştım. Madde Tasarı-

ı da da mevcuttur; Komisyon tarafından yeniden dü
zenlenmiş bir madde değildir. 

I Ancak maddeyi, dış ilişkilerle uzun süreden beri 
I uğraşan bir arkadaşınız olarak, dış ilişkileri zede

leyici mahiyette gördüğümden metinden çıkarılmasını 
arzuladım. Büyükelçililkler, elçilikler ve konsolosluk
ların görevleri vardır. Bu görevler milletlerarası ant
laşmalarda ve milletlerarası örf ve âdet kaidelerince 
belirlenmiş görevlerdir. Bu görevlerin içinde hizmet 
görürler. Kazı ve sondaj yapmak, araştırma yapmak 

I büyükelçiliklerin ve konsoloslukların görevi değildir. 
Buna benzer bir hükmün yabancı mevzuatta da bu
lunduğu kanısında değilim. Bu yönden bu madde
nin Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

önerge halinde belirtmemin sebebi de, lehte ve 
aleyhte arkadaşlarımın konuşma imkânlarının bulun
masından ileri gelmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler; Sayın Eroğlu'nun önergesinin le

hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı? 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Aleyhinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayer, aleyhte konuşmak üze

re buyurun. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Burada siyasal temsil kabiliyetini haiz, özelliğini 
haiz kimseleri yasaklıyor, ona mukabil bugün Tür
kiye'deki İngiliz Büyükelçiliğinin, Amerikan Büyükel
çiliğinin, Alman Büyükelçiliğinin kazı heyetleri vardır. 
Onlar kültür anlaşmalarıyla ilgili heyetlerdir. Bura
da ise siyasal temsilde bulunan bir kimsenin ileride 
muvakkat geldiği bir memlekette herhangi bir şekil
de siyasal bir ilişki kurmamasını sağlıyor. Bu bakım
dan madde yerindedir. 

Uluslararası UNESCO antlaşmalarında da, dev
letlerarası antlaşmalarda da buna benzer hükümler 
vardır. Devletlerin siyasî antlaşmaları ile kültürel ant
laşmaları arasında fark vardır. Alman Sefaretinin özel 
bir Kazı Heyeti vardır, İngiliz Sefaretinin British 
Consill'a bağlı Özel Heyeti vardır, hatta Türkiye'de 
enstitüleri vardır. 

Bu bakımdan buradaki madde, siyasî hüviyette 
Türkiye'de kazı yapılmamasını sağlayan bir madde
dir; yerindedir. 

Arz ederim. 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz, önerge lehinde söz istiyo
rum? 

BAŞKAN — Lehte söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
bir defa tatbikatta ve gelenekte, Sayın Profesör Er-
oğlu'nun da söylediği gibi, diplomatların, dışarıdan 
gelen yabancı devlet temsilcilerinin kazı ile uğraş 
ması diye bir şey yoktur. 

Nazarî olarak şöyle bir sakınca düşünülebilir : 
Bunlar diplomatik muafiyete sahiptirler, dolayısıyla 
bir kazı yaparlarsa onları diplomatik valizle dışarı 
göndermek yollarına gidebilirler... Fakat böyle bir 
hüküm serdetmek pratikte bir ihtiyaca tekabül et
miyor; çünkü zaten kazı izne tabidir. Burada ayrıca 
bir kategori için yasak getirmeye, arz ettiğim gele
nekler dolayısıyla fiilî durum dolayısıyla bir zaruret 
hissedildiğine kani değilim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Sayın Başkan; bu Tasarının hazır
lanması sırasında çok muhterem Hocamla her hu
susta mutabık olduk. Mutabık olamadığımız madde
lerden bir tanesi buydu. Özür dileyerek aksi müta
laada olduğumu arz edeceğim ve önergenin kabul 
edilmemesini teklif edeceğim. 

Burada teferruatını söylemek istemiyorum; ama 
kültür varlıklarımızın yağmasında başımıza gelen bir 
sürü musibetlerin verdiği hassasiyet vardır bunun al
tında. Bu maddenin buraya konmasıyla da o diplo
matlara karşı herhangi menfî bir his ifadesi yoktur, 
malumu ilam eder kabilindendirt Aslî vazifeleri diplo
masi yapmaktır. Diplomasinin içinde kazma kürek 
bulunmaz. Bunu söylemek de gayet tabiî olsa gerek
tir. İlerideki suitefehhümleri, iltibasları, istismarları 
da önlemesi bakımından yerinde bir maddedir. Öner
genin kabul edilmemesini arz ediyorum. 

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

dim?.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Eroğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte
dirler. Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 52 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 52 nci madde kabul edil
miştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum. 
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, Bakanlıkça 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 yatırılır. 

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. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Genç. Başka sayın üyemiz yok. 

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

ler; 
Evvela bu maddenin birinci fıkrasında «Bakanlık

ça define arama ruhsatnamesi verilebilir.» denmek
tedir. Kanaatimizce bu «ruhsatnamesi» değil, «ruh
satı» olması gerekir. Hep konuşma dilinde «rusat» 
kelimesi geçer. Nitekim son fıkrada da «Arama ruh
satının verilmesi» ibaresi kullanılmıştır. 

Bu Yasa Tasarısının üzerinde Komisyon ne ka
dar durmuştur, ne derece bu konunun inceliğine in
miştir pek malumumuz değildir; ama burada Komis
yon adına yapılan konuşmalar ve verilen cevaplar 
maalesef bu Tasarının iyice incelenmediği, birtakım 
eksikliklerin bulunduğu ve burada sorulan soruların 
anlaşılmadığı; buna göre ileride uygulamada görü
lecek birtakım ihtilaflara çözüm getirebilecek bir mü
zakereye sahne olmadığı sonucuna vardım. 

Hep yönetmeliklere bırakıyoruz. Soruluyor; «Bu 
nasıl olacak?» «Efendim, bu yönetmelikle tayin edi
lecek...» Bu maddenin de son fıkrasında, arama ruh-
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satının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belge
ler, aramanın yapılması, çıkan defineden arayıcıya ta
nınacak haklar yine yönetmeliğe bırakılıyor. Bu 
önemli bir konu. Acaba define aramayı teşvik mi 
etmek lazım, yoksa kısmak mı lazım?.. Burada önem
li olan bu. Bunu tayin ederken, burada define ara
yıcısına tanınacak haklarda da bu kıstas önemli ola
cak. 

Sonra buraya gidecek memurların gündelikleri ve 
yollukları Harcırah Kanunu hükümlerine göre mi ta
yin edilecek, yoksa özel bir harcırah sistemi mi bu
raya getirilecek?.. Bunlar belli değil. 

Burada, defineciye tanınacak hakların Kanunda 
tayininde büyük yarar vardır. Defineciye bıraktığınız 
hakkın dışındaki şey nihayet bir bütçe meselesidir; 
yani orada bulunan definenin yarısını mı bulucuya 
vereceksiniz, yoksa 1/3'ünü mü vereceksiniz, 1/10' 
unu mu vereceksiniz?.. Bunun bu Kanunda ifade edil
mesi gerekir. 

Yine, define aramak isteyenlere aynı süre içinde 
birden fazla yerde arama izni verilemez hükmü var. 
Niye verilmesin, ne mahzuru görülmüştür? Mesela, 
madenlerde zannedersem birkaç yerde aynı anda ruh
sat verilebiliyor. Define de o kadar fazla kadroyu 
gerektiren bir şey değil. Herhalde memleketimizde de 
define arayıcıları çok var ve bunların elinde bazı im
kânları var. Eğer vatandaş istiyorsa ve define ara
mayı Hükümet teşvik etmek istiyorsa, o zaman bu
nun aranmasına engel olunmaması gerekir. 

Bu itibarla ben, son fıkrada özellikle defineciye 
tanınacak hakların ne kadar olacağının maddede be
lirtilmesi ve aynı süre içinde ikinci bir izin verilme
mesi gerektiğinin de aslında define aranmasının teş
viki gerektiği düşüncesiyle madde metninden çıkar
tılması gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bir 
üye arkadaşımızın Komisyonumuzu bilgisizlikle va
sıflandırmış olması karşısında elbetteki bir cevabı
mız olacak. 

Biraz önce arkadaşımız burada olsalardı, 40 inci 
madde görüşülürken şartlarımızda yabancılara bu 
memlekette imtiyaz tanımadığımızı ve hiçbir bece
riksiz adama da sondaj, kazı ve araştırma yaptırama
yacağımızı duymuş olacaklardı. Ama burada bu-
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lunmadan, şimdi tekrar buna paralel olarak getir
miş olduğumuz define aramada da, «Neden bir de
fa veriliyor da, öbürü verilmiyor?» gibi sathî bir gö
rüşle karşımıza çıkmış bulunuyorlar. 

«Ruhsatname» başkadır, «ruhsat» başkadır efen
dim, arz etmek isterim. Türkçede «ruhsatname» ve
rilen belgedir, izin belgesinin adıdır, «ruhsat», sade
ce izin yerine geçer. Aşağıdaki «arama ruhsatı» de
mek, arama izni demektir; yukarıdaki «Define arama 
ruhsatnamesi» demek, onun belgesi demektir, arz ede
rim. 

Ayrıca, bunlarla ilgili olarak biraz önce bir mad
de geçti, o maddede de burada olmuş olsalardı, bir 
yabancı kazı memuruna bir yabancı devlet ne ka
dar para aktarırken, bir temsilcimizin orada kenarda 
mendili arasında yemek yemiş olduğundan dolayı bu 
parayı verdiğimiz, hangi şartlar altında vermiş oldu
ğumuzu duymuş olacaklardı, 

Bu bakımdan, önergeleri varsa ona da katılamı
yoruz; bu ancak yönetmelikle olacaktır. 

Burada yalnız bir konuyu arz etmek istiyorum. Bir 
atlama olmuştur sadece, onu da bu konuşmamda dü
zeltmek istiyorum. Üçüncü fıkranın «Define arama
da, Bakanlıkça temsilci olarak gönderileceklerin...» 
ifadesi var. «Temsilci olarak» kelimesi yazılmamış 
efendim orada. «Gönderileceklerin» değil; «temsilci 
olarak gönderileceklerin» dir. 

Bu Tasarı, Danışma Meclisi Genel Kurulu arka
daşlarımızın seçmiş oldukları 11 arkadaşın, verilmiş 
olan yetkiye dayanılarak altı aylık bir çalışma so
nucu ortaya çıkmıştır; bu böyle gelişi güzel hazır
lanmamıştır. Bunu da Yüce Huzurda arz etmek iste
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru mu efendim?.. 

ISA VARDAL — Redaksiyon mahiyetinde bir 
öneri. 

CAHİT TUTUM — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
Sayın Tutum, sonra soruyu da sorduracağım. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan; maddenin ya
zılışı biraz karışık gibi geldi bana. Zira birinci fık
rada, «Bakanlıkça define arama ruhsatnamesi...» de
niliyor. İkinci fıkrada; «arama izni verilemez» de
niyor, «define arama izni» deniliyor. Son fıkrası da 
«arama ruhsatı» deniliyor. 
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Şimdi müsaade buyurursanız biraz evvel Sayın 
Kantarcıoğlu, define arama ruhsatnamesinin ayrı, ara
ma ruhsatnamesinin ayrı manada olduğunu söyledi
ler. Ben buradan şunu mu anlayabilirim?.. Bir kişiye 
verilen define arama ruhsatnamesi her yer için mi 
geçerlidir, yoksa bir yerde arama izni istenildiği za
man mı verilebilir?.. Bir o var. 

Bir de, define arama izniyle, define arama ruh
satnamesi mi kastediliyor, yoksa arama ruhsatı mı 
kastediliyor?.. O nedenle bunların bir açıklığa kavuş
turulması lazım. Yani ikinci fıkradaki define arama 
izninin yerine arama ruhsatı mı konulacak, yoksa 
arama ruhsatnamesi mi konulacak?.. Bunların düzel
tilmesi gerekir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Tutum, siz de sorunuzu lütfedin de birlik

te cevap versinler efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Bu Bakanlıkça define arama ruhsatnamesi verile

bilmesi keyfiyeti bana oldukça bürokratik geldi. Ya
ni Bakanlıktan bin kilometre uzaklıktaki bir yerde 
çok önemsiz, S1T alanı dışında, mezarlıklar dışın
da, tescilli alanlar dışında bir yerde birisi bir defi
ne arayacağım dediği zaman Bakanlığa mı gidecek?.. 
Yani bunu anlamak istiyorum. 

Eskiden hatırladığım kadarıyla valiler, mülkî ida
re amirleri veriyorlardı. Bugün Bakanlığımız bölge ve
ya il düzeyinde büyük ölçüde teşkilatlanmakta oldu
ğuna göre, zaten mülkî idare amirlerinin de bir ba
kıma müşavirleri var sayılabilir. Bu yetki devredilemez 
mi?.. Bakanlıkça define arama ruhsatı; yani belgeyi 
verme yetkisi devredilemez mi efendim buna göre?.. 
Çünkü Bakanlıkça define arama ruhsatnamesi veri
lir, başkası veremez demek; bütün ruhsatnameler, en 
küçük şeyden, en önemsizden, en önemlisine kadar 
hepsi Bakanlıktan mı çıkacak?.. Birinci sorum bu. 

Bunu tabiî teyit eden, bürokrasiyi artıran bir baş
ka şey; «Define arama izni bir başkasına devredile
mez» anlaşılır bir şeydir. «Bu iş için bir başkası tevkil 
olunamaz.» Bunu anlayamadım. Yani herhalde ken
disi bu kazma küreği bizzat sallayacak değil. Ruhsat
name sahibi kendisi adına yine kendisinin nezaretin
de bir başkasını çalıştıramayacak mı?.. Onu mu kas
tediyorlar?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EÖ1TÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Burada bir şey öğrenmeye gerek yok; madde ga
yet açıktır ve bu zaten maddenin kendisinde yazılı
dır, endişeye de gerek yok. 

İkincisi, sayın arkadaşımızın benden sormak iste
diği bir konu var; maddenin tertipsiz düzenlendiği 
konusunda bir husus var. Önce izin alınacak, sonra 
ona ait namesi, ona ait belgesi verilecek efendim. 
Daha önce bazı hususları yerine getirmeden, millî 
bir bankaya masrafları yatırmadan, ı belli malzeme 
isteniyorsa malzeme, personel isteniyorsa personel; 
bunlar hazırlanmadan buna ruhsatname vermek im
kânı yok efendim. Bunun da Bakanlık tarafından 
verilmesi gerekli. Her yerde bu dilekçesini Kültür Ba
kanlığı temsilcileri vasıtasıyla Bakanlığa gönderme
leri mümkün. Ayrıca bölge kurulları yoluyla bun
ları göndermeleri daima mümkün; fakat doğrudan 
doğruya ruhsat Bakanlıktan verilecektir. Bu tekel
den yönetilecektir efendim; amaç da budur, Kanu
nun maksadı da budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 53 üncü maddeyi üçüncü fıkraya 

«Bakanlıkça temsilci olarak gönderileceklerin» ilavesi 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum. 

BEŞINCI BÖLÜM 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu ile 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
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. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 54 üncü madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer, Sayın Tu
tum. Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Müzakere ettiğimiz Kanun Tasarısı, evvelce yü

rürlükte bulunan üç kanunu birleştirerek ortaya çık
mış bir bütün Kanun Tasarısıdır. Şimdi geldiğimiz 
bölüm 5805 sayılı Anıtlar Yüksek Kurulu kurulma
sıyla ilgili anailkeleri ve prensipleri değiştiren bölüm
deyiz. Bu bölümde çok mühim özellikler vardır. 
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Birincisi; bugünkü Kanuna göre meri olan Anıt
lar Yüksek Kurulunun durumu ve üyeleri değiştiril
mektedir, yetki ve çalışma esasları yeni düzene bağ
lanmaktadır. O kadar değiştirilmektedir ki, bugün 
Anıtlar Yüksek Kurulunun üyeleri daimî üyelerdir; 
yani ölünceye kadar kalacak üyelerdir. Yeni prensip
te bu üyeler iki kısımda mütalaa edilmektedir. Kamu 
görevlileri vazifeleri devam ettikçe bulunacak üyeler
dir. Diğerleri ise bilimsel kurumlarca seçilecek ye
dişer yıl süre ile görev yapacak, ki, çok yerindedir; 
çünkü bu konu devamlılık isteyen bir konudur. Bu 
bakımdan bir defa kurulacak heyetlerin hüviyetleri 
değişmektedir. 

İkinci konu ise, tetkik ettiğimiz zaman bu Kurul 
ne görevleri yapacak?.. Bu Kurul üç tane görevi ya
pacak. Birincisi, bölgelerde veyahut Türkiye çapında 
tarihî kalıntılar dahil, kent düzenlemeleri dahil, ilk 
önce o yerlerin tarihî eser hüviyetinde; yani taşın
maz kültür varlığı olup olmadığına karar verecek; 
ilke, prensip. 

İkincisi; imar planı çıktıktan sonra o imar planı 
dahilinde bulunan bir taşınmaz varlığın kültür ese
ri olup olmadığına karar verecek. 

Üçüncüsü; bu konularda yapılacak yapıtlarda ye
nileme ve restorasyonlarda, yapılama ve restorasyo
nun nitelik ve özelliklerine karar verecek. İşte bu
nu tetkik ettiğimiz zaman Kurulun teşekkülünde dev
let memurlarının, kamu görevlilerinin çok fazla ol
duğunu; halbuki Kurul genellikle İstanbul ve Ankara' 
da çalışmaktadır. Bugün İstanbul'da... 

BAŞKAN — Sayın Bayer... 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Bitiriyorum... 
BAŞKAN. — Müsaade eder misiniz? Süre bakı

mından değil de, şimdi biraz sonra 55 inci ve 56 ncı 
maddeler gelecek, zannederim sadet dışı oluyor. 
. MUHSİN ZEKÂl BAYER — Bitiriyorum; pren
sibi getiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, lütfen bağlayın efendim. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Bağlıyorum efen
dim. 

Kurulun teşekkül tarzında devlet memurlarının, 
kamu görevlilerinin çok fazla olduğu ve bu bakımdan 
da hizmetin yürüyemeyeceği kanaatindeyim. 

Bugün Kuruldan şikâyet etmenin ana ilkesi ayda 
bir defa toplanan Kurulda gündemin fazla olmasıdır. 
işte bu bakımdan, bu madde ile ilgili olarak bölge 
kurulları kurulmuş ve hizmeti Türkiye çapında dağıtan 
bir sistem getirilmiştir. 

| Bu yönden bölge kurullarının kurulmasını destek
liyorum ve bu maddenin yerinde olduğu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında ka

nunun hayatî müesseselerinden ikisi bu madde ile ku
rulmuş olmaktadır. Kuşkusuz bunların görevleri, üye
lerinin büyük ölçüde bileşimi tartışma götürebilir; 
ama böyle kurul sisteminin eski kanunda olduğu gibi 
burada da devam ettiğine şahit oluyoruz. Yenilik ola
rak bölge kurulları getirilmektedir. 

(Sanıyorum ki, böyle katı kurullar, idarede bazen 
bürokrasiyi azaltabilir, bazen tersine de sonuç vere
bilir. Biraz sonra bölge kurullarının yetki, görev ve 
sorumlulukları ve yüksek kurulla ilişkileri müzakere 
edilirken bu noktaya tekrar avdet edeceğiz. Benim 
burada öğrenmek istediğim, belki de ilk bakışta pek 
net gibi gözükmeyen Bakanlıkça tespit edilecek böl
gelerde, bölge kurullarının kurulmasına amir olan fık
radır. 

Şimdi aklıma şu geliyor : Bu bölgeler ne bölgesi?,. 
Acaba biz bu vesileyle Bakanlığın taşra örgütlenme
sinin temelini de mi atıyoruz? Yani, Bakanlığı bölge 
esasına göre mi taşrada örgütleyeceğiz? Bu varsayım
dan mı hareket ediyoruz? Hükümetimize Kültür ve 
Turizm Bakanlığını yeniden düzenlemek için yetki ver
dik. Hükümet, acaba bu 'Bakanlığı taşra düzeyinde 
nasıl örgütlemektedir; bölge mi, il esası mı?... Hangi 
esası gözetmektedir? Bunu bilemiyoruz. Acaba bura
daki ifadeden, «Bakanlıkça tespit edilecek bölgeler» 
den kasıt, esas itibariyle bölgeler olacak da, bu bölge
lerden hangilerinde bölge kurulunun kurulacağını Ba
kanlık belirleyecek mi denmek isteniyor? Bu ifadeyi 
acaba bir başka biçimde belirtmemiz veya yazmamız 
mümkün değil mi? Çok önemli bir şey değil görü
nüşte; fakat ileride belki zihinlerde karışıklık yara
tabilir diye şimdiden eğer burada bir değişiklik yap
mazsak diğer yerde bu bölge kurullarının kuruluş 
esasları müzakere edilirken sanıyorum ki, bu nokta
nın açıklığa kavuşturulması lazım. 

Sonuç olarak diyorum ki : 
1. Bu katlı kurul sistemi, acaba bürokrasiyi 

azaltıcı bir şekilde etkide bulunacak mıdır? 
2. Bakanlıkça tespit edilecek bölgelerden murat 

nedir? Bakanlığın kendi taşra örgütlenmesinin anabi-
riminin bölge olacağı varsayımına mı dayanmaktadır 
bu ifade? Bunların açıklığa kavuşturulmasını rica edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Sayın 
Bayer Arkadaşımızın anlatmış oldukları konular, 55 
inci ve 56 ncı maddede görüşülecektir. Onun için 
kendilerine cevap vermeye gerek duymuyoruz. 

Sayın Tutum Arkadaşımız da, konuyu başka yön
lerle; yani «Çalıyı baştan sürme» diye bir tabir vardır; 
o yolla ele almış durumdalar. Zaten iki madde sonra 
bunlar açıklanacaktır. Bölgeden maksat da herhalde 
bir il değildir, bir bölgedir. Birkaç tane ili içerisine 
alacaktır. O bölgenin özellikleri dikkate alınacaktır. 
Bunlar ileride vardır. Hiçbir zaman kafalarda istifham 
doğuracak veyahutta anlaşılmayacak durumlar yok
tur. Bunun amacı, vatandaşa hizmet etmek, Devleti 
korumak, ayrıca işi hızlandırmaktır. Bir de, biraz önce 
arkadaşımın göstermiş olduğu verilen kararları aylar
ca, yıllarca bekletmek değil, bir-iki gün içerisinde^ en 
fazla bir hafta içinde halletmektir, vatandaşın işini 
görmektir. 

Bu bakımdan, ne bunun anlaşılamayacak bir tarafı 
vardır, ne de beğenilmeyecek tarafı vardır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen üye var mı?.. Sayın Vardal. 

Başka?.. Yok. 
Sayın Vardal, buyurunuz efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan; maddede kurul
ması öngörülen bölge kurullarının ne şekilde kurula
cağı, oluşum şekli ve kurul üyeliğinin sona ermesi, 
61, 62 ve 63 üncü maddelerde düzenlenmiş. Ancak, 
bölge kurullarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren ne zaman sonra teşekkül ettirileceği; 

...>.. 

yani altı ay sonra mı, bir yıl sonra mı, iki yıl sonra 
mı, en geç hangi tarihe kadar teşekkül ettirileceği ko
nusunda kanunda bir açıklık yok. 

Geçici 4 üncü maddede, «Taşınmaz Kültür ve Ta
biat Varlıkları Yüksek Kurulunun seçimle gelen tem
silci üyeleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
iki ay içinde seçilir.» denmiş; fakat bölge kurulları 
hakkında bir açıklık yok. Komisyon bu konuda ne 
düşünüyor acaba? 

Teşekkür ederim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ondan daha ön
ceki maddede bu konular var efendim. Sırası geldiği 
zaman kendilerine arz edeceğiz efendim. 

İSA VARDAL — Nerede var efendim? Böyle yu
varlak laflarla konuyu geçiştirmesinler. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, müsaade buyurun efen
dim; «Sırası geldiğinde izah edeceğiz» diyorlar. Ne
rede varsa; 65'te mi, 66'da mı; «O zaman izah ede
ceğiz» diyorlar; başka ne dersiniz... 

Sayın üyeler; 54 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremizin bitmesine 
çok kısa bir zaman kalmıştır. Yarın; yani Çarşamba 
günü biliyorsunuz ayrıca bir özel gündemimiz vardır; 
daha evvel başlanan kanun tasarılarının görüşmeleri
ne devam olunacaktır. 

Bu nedenle, 25 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 18.55 

•9<i 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
106 ncı BİRLEŞİM 

24 Mayıs 1983 Sah 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
lısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Milli 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 r 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
mesine 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 İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri 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, İdare 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 İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi: 13.1.1983) 

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

(10) Damşma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat* 
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada" 
let ve Sağlık ve Sosyal îşler komisyonları raporları* 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(11) Damşma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ 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 İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan korniş* 
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-



lan raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(14) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler, 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, îmar 
ye 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 Sayılı TC. 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'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
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 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 

2 — 

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
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) 

(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-
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 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun .Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (DağUtma tarihi : 15.4.1983) 

(29) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Madldelerinin 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 Sosyali İşler, Adalet, 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 İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(33) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyondan 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) 

(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'nın 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, İçişler'" ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(38) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti 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) 




