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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. «Sivil Savunma Kanunu Tasarısı» nın ince
lenmek üzere geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve 'Başkan
lıkça gereğinin yapılacağı bildirildi. 

2. Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 32 
arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati GÜR-
TAN ve 10 Arkadaşının, Nurettin ÂYANOĞLU ve 
9 Arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İliş
kin Kanun tekliflerinin maddeleri üzerindeki görüş
meler tamamlanarak, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

3. 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesi, Hükümet 

temsilcisinin Genel Kurulda hazır bulunmaması ne
deniyle ertelendi. 

4, Hacettepe Üniversitesi 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973 ,1974, 1975 ve 1976 Bütçe Yılı Kesinhesaplarına 
Ait Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna Dair Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ile Kesinhesap Kanunu 
Tasarılarının maddeleri kabul edildi. Tümünün açık 
oylamalarının 26 Mayıs 1983 Perşembe günkü Birle
şimde yapılacağı bildirildi. 

26 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 14.00'de top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
108 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208) (S. Sayısı : 277) 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 

3. — Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 

4. — Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhe-
sabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Saytş-
tay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, dünkü özel gündemde 
Hacettepe Üniversitesinin 1969 yılından 1976 yılına 
kadar olan Kesinhesaplarına İlişkin Kanun Tasarı
ları üzerindeki görüşmeleri tamamlamış idik; ancak 
bu Kanun Tasarılarının açık oylaması bugüne bıra
kılmıştı; fakat gündemin oylaması yapılacak işler 
bölümünde, gündem Genel Kurulumuzun iradesine 
uygun olarak önceden basıldığı için yer almamış bu
lunmaktadır. Bu nedenle, bu açık oylama hususu
nun evvela gündeme alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir efendim. 

Hacettepe Üniversitesinin 1969 Bütçe Yılından 
başlamak üzere 1976 yılına kadar olan kesinhesap-
ları kutular dolaştırılmak suretiyle açık oylarınıza 
sunulacaktır ve açık oylama işlemi başlamıştır. 

Efendim, sekiz tane oy kullanılacafktır. Evvela 
birinci kutu dolaştırılacak bilahare kolaylık olma ba
kımından ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 
yedinci ve sekizinci kutular dolaştırılacaktır. 

(1) 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 ve 284 S. 
Sayılı Basmayazılar 25.5.1983 tarihli 107 nci Birle
şim tutanağının sonundadır* 
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9. — Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyon
ları raporları. (1/108) (S. Sayısı ; 348) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oy işlemi devam 
ederken gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen işler bölümüne geçiyoruz. Bu 
bölümün 1 inci maddesinde yer alan Kültür Var
lıklarını Koruma Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma, Ada
let ve Milllî Eğitim komisyonları raporları üzerinde
ki görüşmelere geçen birleşimlerde devam etmiş ve 
54 üncü maddeye kadar görüşmeler tamamlanmış 
idi. Bugün 55 inci maddeden itibaren bu Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam olunacaktır. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde; Hü
kümetin yetki belgesi ta'mam. 

55 inci maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Kurulun görevleri 
'MADDE 55. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var

lıkları Yüksek Kurulunun görevleri aşağıdadır : 
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarını tespit, koruma ve restorasyon işlerinde 
uygulanacak ilkeleri belirlemek, 

b) Tespit olunan bu varlıkların tescilini yap
mak, 

c) Anılan varlıklarla ilgili olarak kurula intikal 
edecek veya bizzat bilgi edindiği konu ve uyuşmaz
lıklar hakkında Bakanlığa görüş bildirmek, 

d) Yüksek kurulca oluşan ilke kararlan ve di
ğer görüşleri doğrultusundaki uygulamaların denet
lenmesi amacı ile Bakanlığa tekliflerde bulunmak ve 
sonuçları izlemek, 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

(BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Sayın Genç. Başka sayın üyemiz?.. 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

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

ler; 
Bu 55 inci madde 5805 sayılı Gayrimenkul, Eski 

Eserîler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Tesciline Dair 
Yasanın 1 inci maddesinden esinlenerek hazırlanan 
bir maddedir. 

(1) 348 S. Sayılı Basmayazı 23.5.1983 tarihli 
105 inci Birleşim Tutanağının \sonundadir. 

Şimdi ben, Komisyonumuzdan şu soruları öğ
renmek istiyorum : 

Evvela, «Yüksek Kurulun görevleri» deniyor. Bu 
Yüksek Kurulun görevlerinin kaideler hiyerarşisi 
içindeki değeri nedir? 

«Bölge kurullarının görevi» başlıklı 60 inci mad
dede, «Bölge kurulları, taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunun verdiği prensip karar
larına uymak şartıyla uygulamaya yönelik kararlar 
almakla görevlidir.» deniyor. Bu bölge kurulları be
lirli birtakım bölgelerde kurulacak ve uygulama ni
teliğinde birtakım karariar verecek; ama ilke ka
rarları yönünden Yüksek Kurulun kararlarına uy
mak zorunda kalacak. Maddesi geldiği zaman ayrı
ca bunun üzerinde duracağım. Bu uygulamalar çok 
kargaşalıkları meydana getirebilecek bir sonuç ya
ratır. 

Şimdi, Anıtlar Kurulunun eskiden tarafsız hare
ket etmediği, zaman zaman birtakım keyfi kararlar 
aldığı, bir gün aldığı kararı ertesi gün değiştirdiği 
varsayımından hareket edilerdk, Anıtlar Kurulu kal
dırmış ve yerine, aslında daha keyfiliğe kaçabilecek 
yeni bir kurul getirilmiştir. Zaten 56 ncı maddenin 
müzakeresi sırasında görülecektir, aslında bu düşün
ceye oturtulmak suretiyle bu kurulda değişikliği esas 
alan Komisyonun ve Hükümetin getirdiği yeni sis
tem, bilakis bu mahzurlardan daha ileri derecede 
bir mahzuru da beraberinde getirmiştir. Eskiden 
Anıtlar Kurulu idarenin emrinde değildi, müstakil de 
çalışabiliyordu. Şimdi, (İlgili maddesi geldiği zaman 
ayrıca konuşacağız.) tamamen idarenin emrine terk 
edilmiş vaziyette bir Anıtlar Kurulu getirilmiştir. 

Bu Anıtlar Kurulunun kararları, özellikle uygu
lamada istişari nitelikte görülmekle beraber, bağlayıcı 
nitelikte istişari mahiyette karar oluyor. Bağlayıcı ni
telikte istişari mahiyette karar verince de, bütün ida
re için uyulması zorunlu olan bir karar oluyor. 

Tabiî aslında bu 55 inci maddeyle 56 ncı madde
nin yer değiştirmesi ve evvela 56 ncı maddeki Kuru
lun teşkili, ondan sonra Kurulun görevlerinden söz 
edilmesi gerekirdi. Bizim anlayışımıza göre kanun 
tekniğinde böyle yer alması gerekirdi; ama önce Ku
rulun görevleri sayılmış, sonra kimlerden teşekkül 
ettiği belirtilmiştir. Bunun da kanun tekniğine, uygun 
olmadığı inancındayım. )Bu itibarla zorunlu r olarak 
her iki maddeye beraber temas etmek istiyorum. 

Şimdi, bu Kurul öyle bir karar verecek ki; yani 
Bakanın emrindeki müsteşarın başkanlığında teşkil 
edecek bir Kurul, Bakanı bağlayacak bir karar vere
cek. Bunu 56 ncı maddede daha teferruatlı izah ede-
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ceğim. Ancak, 5805 sayılı Kanundaki madde bu 55 
inci maddeyle değiştirilirken, orada sayılan görevle
rin burada neden bu kadar teferruatlı sayıldığı veya 
neden değiştirilmek istendiği ve bunda uygulamada 
ne gibi hatalar olduğu da, gerek genel gerekçede, ge
rekse madde gerekçesinde veyahutta Kanunun yazı
lışında anlaşılmamaktadır. 

Ben özellikle uygulamada bu Kurul kararlarının 
niteliğinin Komisyon tarafından vurgulanması gerek
tiğini belirtmek istiyorum. Aslında 56 ncı maddede 
bu konuya daha teferruatlı olarak değineceğimden 
şimdilik bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
'Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın [Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Konu 54 üncü madde görüşülürken açıklanmış
tı, teşkilat orada vardır. Şimdi 55 inci maddeyle ilgili 
sorulan hususlara cevap vereceğim, diğerleri 56 ncı 
maddeyi ilgilendirir. 'Arkadaşımın sorularının 3/4'ünü 
o zaman cevaplandıracağım. 

Konu hiyerarşik düzene göre ele alınmıştır. 5805 
sayılı Kanunla artık ilişki kurmak bu Kanunun ruhu
na aykırıdır. Çünkü, o zaman Anayasanın hükmü ol
madan hazırlanmış bir kanunun, bugünkü 63 üncü 
madde esaslarına göre yeniden hazırlanması gerekir. 
lEskiyle mukayese etmek suretiyle bu maddeyi tenkit 
etmek de yerinde değildir. (Hiyerarşik bir düzen var
dır. Zira, evvela «Tespit» kelimesi ele alınmıştır, son
ra «koruma» ve buna bağlı olarak da «restorasyon» 
daha sonra da «denetleme» ele alınmıştır, örgütlen
meyi; yani teşkilatlanmayı çok iyi bilen arkadaşlarım 
bunun böyle olduğunu gayet iyi bilirler. Düzenleme
de keyfilik yoktur, mantıki münasebetlere göre ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
55 inci madde üzerinde soru sormak isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; re

daksiyonla ilgili olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; bi

rinci satırda «Gültür yazılmış, baskı hatasıdır, bu 
«Kültür» olacak. 

İkinci satırda «aşağıdadır» deniyor. Bunun yeri
ne «Şunlardır» demek daha doğru olur. 

ı(c) bendinde «Kurul» kelimesinin baş harfi bü
yük yazılmalı. 

(d) bendinde «Yüksek kurulca oluşan» deniyor, 
«Yüksek Kurulca oluşturulan» olması lazım. Deva
mında da «ilke kararları ve diğer görüşleri» deniyor, 
bunun da «ilke kararları ve diğer görüşler» olması 
lazım; yani «görüşleri» kelimesinin sonundaki «i» 
harfini kaldırmak lazım. 

iBAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Komisyon; Sayın Yolga'nın redaksiyonla il

gili değişiklik teklifine katılıyor musunuz? 
(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
birinci satırda «G» harfi yanlış yazılmış, «Kültür» 
olacak. 

İkinci satırdaki «aşağıdakiler» kelimesi yerine, Sa
yın Yolga'nın teklif ettiği gibi «şunlardır» kelimesi
nin konmasına katılıyoruz ve sonuna iki nokta üst 
üste koyuyoruz. 

(b) bölümünde yine bir imla hatası var; «escili-
ni yaıpmak» değil, «tescilini yaptırmak» tır. Çünkü, 
kurul kendisi yapmıyor, yaptırıyor. 

(c) bölümündeki «kurul» kelimesinin baş harfinin 
büyük olmasına gerek yoktur. Çünkü, kısaltmalar 
bölümünde sadece Yüksek Kuruldan bahsedildiği 
zaman «k» harfi büyük olur. 

Yalnız, (d) bölümündeki küçük yazılan «k» har
finin büyük olması gerekir. 

(d) bölümünde «Yüksek Kurulca oluşturulan» 
şeklinde olmasına katılıyoruz. Yine aynı bölümde 
«görüşleri» yerine «görüşler» şeklinde olmasına da; 

katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet; bu redaksiyon de

ğişikliklerine katılıyor musunuz? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yolga'nın öne

rilerine Komisyon ve Hükümet de katıldılar. 
55 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci satırın

daki ibare «Yüksek Kurulun görevleri şunlardır:» 
olarak düzeltilmiştir., 

(b) fıkrasında «tescilini yaptırmak» olarak dü
zeltiyoruz. 

(c) fıkrasında «kurul» kelimesi aynen kalıyor; 
fakat (d) fıkrasında «k» harfi büyük oluyor ve 
«Yüksek Kurulca oluşturulan ilke kararları ve diğer 
görüşler» şeklinde oluyor. 

55 inci maddeyi bu biçimde düzeltilmiş haliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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56 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yüksek kurul üyeliği 
MADDE 56. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var

lıkları Yüksek (Kurulu 8 tabiî, 9 temsilci üye olmak 
üzere 17 üyeden oluşur. 

1. Tabiî üyeler : 
a) Müsteşar, 
b) Bakanlık ilgili müsteşar yardımcısı, 
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürü, 
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel 

(Müdürü, 
e) Adalet (Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Mü

dürü. 
f) imar ve iskân Bakanlığı Planlama ve İmar 

Genel Müdürü, 
g) Tarım ve Orman (Bakanlığı Orman Genel 

Müdürü, 
h) Vakıflar Genel IMüdürü, 
2. Temsilci üyeler : 
Temsilci üyelerin 3'ü Cumhurbaşkanı 6'sı Yüksek 

Öğretim Kurulunca seçilir. 
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek temsilci üye

ler, Yükseköğretim kurumları tarafından, tercihan 
röleve ve ve restorasyon bölümünden olmak üzere 
mimarlık, öncelikle prehistorya, protohistorya ve 
Anadolu arkeolojisinden uzman alanlarda arkeoloji, 
sanat tarihi, şehircilik, peysaj mimarisi, idare hukuku 
dallarının her birinden gösterilecek ikişer aday ara
sından seçilecek 6 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. 

Yükseköğretim kurumlarınca gösterilecek adayla
rın kendi kurum kadrolarında öğretim üyesi olmaları 
şarttır. !Bu sıfatları sona eren veya herhangi bir se
beple öğretim kurumlarından ayrılan veya ilgisi ke
silenlerin üyelikleri düşer. 

Yüksek Kurul toplantılarına, gerektiğinde Ba
kanlığın Başhukuk Müşaviri ile çağrılacak başka uz
manlar, oy hakkı olmaksızın katılabilir. 

Yüksek Kurulun Başkanı, Bakanlık Müsteşarıdır. 
Başkan bulunmadığı zaman Müsteşar Yardımcısı ken
disine vekâlet eder. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Sayın Genç, Sayın Sağışman.. Kayıt 
işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
55 inci madde dolayısıyla yaptığım konuşma, Ko

misyonca, değişik bir zeminde anlaşılmak suretiyle 
cevaplandırıldı. Aslında «Kaideler hiyerarşisi için

deki değeri nedir?..» demekteki amacımız, kaideler 
hiyerarşisinin ne olduğu bellidir, bunun bağlayıcı 
bir nitelik taşıdığıdır; ama nasıl bağlayıcı bir nitelik?.. 
îstişari mahiyette bağlayıcı nitelik taşıdığı anlamın
dadır. 

Komisyon Başkanı, benim bu madde üzerinds 
yaptığım konuşmaya «5805 sayılı Kanunla, artık bu
nun ilgisi yoktur.» şeklinde cevap verdi ve «Bu ye
ni Anayasada vardır.» dedi. Yeni Anayasanın bu
nunla ilgisi yok. Eski 1961 Anayasasında da bir hü
küm vardır «Devlet, kültür ve sanat değeri olan eser
leri korur.» demektedir. Aynı hüküm değişik bir şe
kilde 1982 Anayasasında da ifade edilmiştir. 

Benim burada özellikle üzerinde durmak istedi
ğim husus, bu 56 ncı maddede Anıtlar Yüksek Ku
rulunun teşekkülüne ilişkin biçimdir. 

ıDeğerli üyeler, Anıtlar Yüksek Kuruluna, bu
yandan böyle herkesi bağlayıcı nitelikte karar alma 
yetkisini tanırken, bir yandan da bunu idarenin, si
yası iktidarın emrine vermişiz. Eski 5805 sayılı Ka
nunda bu Kurul 211 üyeden oluşuyordu, şimdi ise 17 
üyeden oluşuyor. 59 uncu maddede bu Kurulun salt 
çoğunlukla toplanacağı belirtilmiştir. 9 temsilciden 
oluşur ve salt çoğunlukla, yani 6 kişi ile karar verir. 

Bakınız bu kurulda kimler var: Müsteşar, bakan
lıkla ilgili müsteşar yardımcıları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü.. Yani bu kişiler tamamen idarenin emrindeki ki
şilerdir. 

Geçmişte Anıtlar Yüksek Kurulunun bir bağım
sızlığı vardı. Yani üyelerinin bir güvencesi vardı. Bu 
kurul, vatandaşın mülkiyet hakkını sınırlayıcı karar
lar verir. Mülkiyet hakkını sınırlayıcı karar veren bir 
kurul daima siyasî iktidarların emrinde olursa, sü
rekli siyasî rakiplerini zor duruma düşürecek, onları 
bağlayacak, onların mülklerini elde edebilecek, onla
rı zararlı duruma getirebilecek icraatlarda bulunduk
ları bugüne kadar görülen örneklerdendir. 

Ben size şimdi iki tane misal vereyim. Tümü üze
rinde yaptığım konuşmalarda, Kavaklıdere'de iki ta
ne yapıdan bahsettim. Bunlardan birisi Celal Bayar'a 
aitti, birisi de Cenap Ant diye bir vatandaşa ait. Anıt
lar Yüksek Kurulu, bunların ikisine başta eski eser
dir kaydını vermiş, ondan sonra, Celal Bayar'ın evi
nin köşk niteliğinde olmasına rağmen, o zaman siya
sî gücünü kullanmış Celal Bayar ve buradaki eski 
eser kaydını kaldırtmış, eski eser niteliğinde olan o 
köşk yıkılmış, yerine bugün 8 katlı bina yapılmış. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Yanlış bi
liyorsun. 
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KAMER GENÇ — Cehaletinizi burada vurgula
nmayın lütfen. Bende bunun dosya numarası var. 

BAŞKAN — (Sayın Genç, lütfen efendim, lütfen. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Ev orada 

duruyor. 
Ki AMER GENÇ — Efendim, «Cehalet» kelimesi 

kötü bir kelime değil ki, gayet yakışıklı bir kelime.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, devam ediniz Sa
yın Genç. 

KAMER GENÇ — (Bu itibarla şunu vurgulamak 
istiyorum!: Eğer siz, böyle, hem vatandaşın mülkünü 
azamî derecede sınırlandıracak bir kurul teşkil eder
seniz ve bu kurulu da siyasî iktidarın emrine verir
seniz, siyasî iktidarlar burada daima kendi menfaat
leri doğrultusunda karar alacaklardır. Vatandaşın, 
Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının, 
yine yasalarla güvence altına alabilecek bir düzen 
içinde kanunların oluşması lâzımdır. Bizim demek 
istediğimiz işte budur. 

Hangi müsteşar kendi başbakanının yahut da ba
kanının sahip olduğu bir mülke «eski eserdir» kaydı
nı koyup da onun mülküne sınırlama getirebilir?.. 

Ayrıca, bu Kanunun hazırlanmasında birinci de
recede IKültür Bakanlığı ilgili olmakla beraber, plan 
uygulamasını çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle 
ve imar ve iskân Bakanlığının, imar planlarının ya
pılması ve uygulamasını sağlayan bir İBakanlık olma
sı dolayısıyla, neden acaba Sayın Komisyonunuz, sade
ce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yetinmek sure
tiyle, İmar ve îskân Bakanlığının mütalaasını alma
mış ve burada da İmar ve İskân Bakanlığının tem
silcisi bulunmamaktadır?.. 

Sayın üyeler, İstanbul Boğazında görülen örnekler 
ortadadır. İmar ve îskân Bakanlığı, Büyük Nâzım 
Plan ıBürosunu teşkil etmiş, boğaz için plan yapmış, 
o «(Buranın hâkimiyeti benim elimdedir» der, Anıt
lar Yüksek Kurulu «Buranın hâkimiyeti benim elim
dedir» der, İstanbul Belediyesi «IBuranın hâkimiyeti 
benim elimdedir.» der ve bunlar böyle çatışırlar. Mil
yarlarca masraflar yapılıyor, geliyor bir noktada he
ba oluyor bunlar. 

İdarede; istikrar, beraber çalışma, düzenli çalışma 
ve mesaileri boşa harcatmama ilkesinin esas olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız efendim. 

KAMER GENÇ — ©ağlıyorum Sayın Başkan. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, plancılıkla ilgisi pek 

az görülen bir (Bakanlıktır. Bu itibarla, kanaatimizce 

öncelikle, bu Kanunun hem müzakeresinde, hem ha
zırlanmasında (Gerçi îmar ve îskân Bakanının im
zası vardır; ama bu önemli değil) hem Komisyon 
müzakeresinde İmar ve îskân Bakanlığının temsilci
sinin de olması lazımdır. 

İmar Affı Kanununun müzakeresi sırasında da 
dile getirdik, bu kanunlar, Anayasadan sonra, en çok 
vatandaş kitlesini yakından ilgilendiren kanunlardır. 
IBu kanunların bu şekilde esasına inilmeden, böyle de
rinlemesine incelemeden, bunların uygulamada mey
dana getireceği sonuçları hesaba katmadan, böyle, 
kanun maddesini okuyup da oylamak, ileride bu 
memleket için içinden çıkılması güç, büyük sorunlar 
meydana getirecektir. 

'Bu itibarla, Bu Kanunun geçen maddelerinde ve 
bazı yerlerde vurguladığımız gibi, aslında Komisyon, 
bu Kanunun inceliğine vakıf olmadan bunu buraya 
getirmiştir. 

Bakınız, şimdi burada söylüyoruz, yarın uygu
lamada görülecektir. Bu Kanunun uygulaması ta
mamen siyasî nitelikte ve siyasî iktidarlarca, siyasî 
rakiplerin hizaya getirilmesi için etkili bir araç ola
rak kullanılacaktır eğer bu madde bu şekliyle geçer
se. 

Zannediyorum bu madde ile ilgili bazı arkadaşla
rımızın da değişiklik önergeleri vardır; andak bu 
maddeyi düzenlerken, benim teklifim şudur: Komis
yon bunu geri alsın ve siyasî iktidarın emrinde olma
yacak bir kurul kanalıyla karar verebilecek bir kurul 
teşkil edecek şekilde getirsin. Bu, memleket için de 
hayırlı olacaktır. 

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. 
BAŞKAN — Sayın Genç, teşekkür ederim. Yal

nız, biraz evvel konuşmanız arasında bir «cehalet» 
kelimesi geçti. Kürsüden lütfen bir tavzihte bulunun 
da herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın efendim. 

ıKAMER GENÇ — Sayın (Başkan, cehalet demek, 
bir konuda bilgi sahibi olmamak demektir. Yani, be
nim de birçok konuda cahil olduğum noktalar var
dır; bir doktorluk konusunda ben de cahilim. 

HAMZA EROĞLU — Doğru, cahildir efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın IBaşkan, Sayın Eroğlu' 

nu da susturursanız daha iyi olur. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, lütfen efendim, lüt

fen. 
'KAMER GENÇ — Ben Sayın Eroğlu'nian da

ha bilgiliyim. Onu bilsinler.. 
IBAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim, 
ABiDULLAH ASIM İĞNECİLER 

kan, izin verir misiniz?.. 
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lütfen. 
Sayın Baş-
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(BAŞKAN — Sayın İğneciler, müsaade buyurun 
efendim. Bir sataşma... 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, zatıâliniz müsaade buyurursanız her halde mem
nun olacağız, herkesi memnun edecek, hiç kimseyi 
incitmeyecek bir konuşma yapacağım. Müsaadenizi 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Zatıâlinize bir sataşma kabul ©di
yorsanız; o kelimeyi, bir tavzih yaptırdım, söz Vere
ceğim efendim. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, ben tavzih yapmak istiyorum kimseyi incitme
den. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın iğneciler. Zaten ko
nuşmalarımız mutlaka herhangi bir arkadaşımızı in
citmeyecek tarzda ve üslupta olmalıdır. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanlığın bu nazik ilgisine ve anlayışına 
muhterem arkadaşlarımın huzurunda teşekkür edi
yorum. 

Efendim, biz, buradaki görevimizin son safhasın-
na gelmiş bulunuyoruz. Buradaki konuşmaları bütün 
arkadaşlarım saygıyla izliyorlar. Hepmiz buna mec
buruz. Bizden sonra gelecek parlamenterlere de bu 
havanın intikal etmesini canı gönülden temenni edi
yoruz. 

Ancak, buradaki konuşmalar, son derece maksat
lı 1-2 sayın üye tarafından yapılmaktadır. Evvela şu
nu arz edeyim: Burada geçen gün son derece önemli 
bir hadise cereyan etmiştir. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kaçakçılık Kanununun konuşulmasında bir arka

daşım, benden önceki arkadaşım buraya çıkarak, 
«Hükümetin getirmiş olduğu Tasarı doğudaki va
tandaşları öldürmek, kurşunlatmak içindir.» demiştir. 

KAMER GENÇ — Neyi açıkılyor Sayın Baş
kan? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Bu zabıtlarda vardır. 
Müsaade buyurun muhterem arkadaşım, (Muhte

rem Başkanlık takdirlerini kullansınlar, benden son
ra siz de konuşun. 

Bu son derece bölücü, kışkırtıcı bir hadisedir. 
Böyle bir konuşmayı yapanın mutlaka dokunulmaz
lığının da kaldırılması lazım gelir. 

KAMER OENÇ — Sayın (Başkan, Sayın Başkan 
böyle nasıl konuşabiliyor?.. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler... 
A. ASIM İĞNECİLER — Bunu resmen de ih

bar ediyorum. Bunun tefsiri yok; bu bir. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, lütfen efendim. Bir 
sataşmaya meydan vermeyecek biçimdi konuşalım. 

A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, bu sataşma 
değildir,. Ben zabtı okuyorum. (Bu, bir tefsire taham
mülü olmayan biı hadisedir. 

İkincisi: Burada olmayan bir kişi hakkında ko
nuşup, efendim eski eser niteliğindeki bir bina yıkıl
mıştır diye, isim yapmak suretiyle; ben de kendileri
ni düzeltmek istediğim zaman, tavzih etmek istedi
ğim zaman teşekkür edecekleri yerde cehaletle itham 
ettiler. Kendi ifadelerinde kullandıkları gibi herkesin 
her şeyi bilmesi mümkün değil; ama tesadüfen ben o 
binayı dün gezdim. Tavanları deri döşemeli. Onun 
için aynı boyadan bulup orijinal şekilde restore etmek 
isteniliyor. Bu bina yıkılmamıştır. Arsasına inşaat 
yapılmaktadır, 4 500 metrekarelik bir vakıf inşaatı 
yapılmaktadır. Arkadaşımın böyle küçük bir şeyi bil
memesi son derece doğaldır. (Bunu izah ediyorum, 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Genç, daha evvelki zabıtlar-

daki beyanınızda bir yanlış anlaşılma var diyorsu
nuz... 

KAMER GENÇ — Efendim, bir dakika... 

BAŞKAN — Efendim, söz vereceğim, bir daki
ka. Yalnız lütfen konuşmalarda belirli bir üslubun 
dışına kesinlikle çıkmayalım. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi, benden önce konuşan üye, Kaçakçılığın 

Takip ve Meni Hakkındaki Kanunun 4 üncü mad
desinde getirilen bir hükmün benim tarafımdan ten
kit edilmesinden, dolayı burada çıkıp beni bölücülük
le itham edecek şekilde bir neticeye vardı. 

Şimdi 4 üncü maddede şöyle diyor, ((Kendileri 
okumamışlarsa okusunlar): Bakanlar Kurulu kararıy
la ihdas edilecek emniyet bölgelerinde polis dur ih
tarını dinlemeyen herkesi vuracak; doğruca vuracak. 
Yani hiçbir sorumluluğu yok. 

Benim hafızam kuvvetlidir, ona da güveniyorum. 
Kendisi eğer benim konuşmamı o zaman dinleseydi 
veya tutanaktaki konuşmamı okusaydı.. Aynen şunu 
dedim: Bugüne kadar emniyet bölgeleri yalnız Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihdas edilmiş-

170, — 
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tir. 1963 yılında ihdas edildi. Kararnamenin numara
sını unuttum, onu burada söyledim, kendisi dinle
memiştir. 

FUAT AZGUR — Çanakkale'de de var, Çanak
kale'de. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, müsaade edin efen
dim . 

KAMER GENÇ — O kararnamede Irak, Suriye, 
Iran sınır hudutlarında 10 metrelik emniyet bölgele
ri vardır. İşte ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Böl
gesindeki insanlar vurdurulaoaktır dediğim zaman 
bölgecilik değil, bilakis mevcut uygulamayı vurgula
dım. 

Şimdi, keşke kendileri de benim yüzde birim ka
dar milliyetçi olsalar, benim yüzde birim kadar va
tansever olsunlar da, gelsinler burada bu konuşmayı 
yapsınlar... 

BAŞKAN — Sayın Genç, yeni bir sataşmaya ne
den olmayın efendim. Tavzihte bulununuz. 

'KAMER GENÇ — İkincisi: Bundan önce bir ki
şinin yıkılan köşkü hakkında ben burada bir konu 
dile getirdim. Ben burada ezbere konuşmam sayın 
üyeler. Ben Danıştayda bir davanın rapotörüydüm ve 
o davada gittik, bilirkişi incelemesi yaptık. O davada
ki durumu buraya getirdim. Yani düzen, intizam, 
kanun siyasî yönden güçlü olan kişiler için değil, an
cak normal vatandaşlar içindir. Kanun, nizam onla
rın şahsî istekleri doğrultusunda teşekkül eder dedim. 
Yani bunu, bizatihi kendimiz bilirkişi incelemesini 
yaptık ve gördük ve davacılar bize dediler ki, bey
ler, eğer eski eser niteliğini taşıyan bina varsa şu bi-
nayıdı. Falanca adamındı ve o yıkıldı, onun yerine 
bu yapıldı dediler ve biz de bunu tahkik ettik, gör
dük. 

Şimdi benden önce konuşan Üye diyor ki, «Ben 
dün gittim, o binayı gördüm.» Bina yok ki görsün. 
Yani yerinde sekiz katlı bina var. 

Bu itibarla, yani burada ben kimseyi ne itham et
mek suretiyle konuşuyorum... Bazı konularda açık 
misal vermenin gereği vardır bazı konuların iyi an
laşılabilmesi için. Açık misal verince konu daha iyi 
anlaşılır ve o zaman kanunun ne ifade ettiği, ileride
ki uygulamasının nasıl bir sunuç doğurabileceği mey
dana çıkar, Ben bunu vurgulamak için arzettim, yok
sa kimseyi itham etmek için değil; yani bazı olabilir 
durumları misaller vermek suretiyle sizlere sergile' 
mek için; ama takdir Yüce Kurulunuzun.. 

Teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Sağışman, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, binayı 

bir heyet lütfen gitsin, görsün. Mor tavanları gör
sünler, tetkik etsinler. 

(BAŞKAN — ISayın İğneciler, müsaade buyurun. 
Siz binanın yerinde durduğunu, arsanın çok geniş ol
ması nedeniyle o binanın yanındaki arsaya inşaat ya
pıldığını beyan ediyorsunuz. Sayın Genç de o bina 
yıkılmıştır diyor. Oysa Yüce Genel Kurulumuzun 
böyle bir görevi yoktur efendim. O nedenle bu ko
nu kapanmıştır. 

Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar, sayın Hükümet temsilcileri; 
Efendim, bendeniz bu 56 ncı maddeye üç nokta

dan temas edeceğim. Birincisi: Tabiî üyeliklerde Tu
rizm Genel Müdürlüğü yerine bence Turizm Planla
ma Genel Müdürlüğü daha uygun olacaktır. 

İkinci husus: «Temsilciler» tabirine bir noktadan 
temas edeceğim. Burada «Temsilciler» tabiri de doğ
ru değil. Herhangi bir şeyin temsili değil, daha ziya
de birer uzmanlık kadrosu bunlar. O bakımdan da 
burada «Temsilciler» yerine «Uzmanlar» tabirinin 
kullanılmasının daha uygun olacağı kanaatine vardım. 

Üçüncü husus ise: Uzmanlar sayısının tabiî üye
ler sayısıyla çok az farklı olması ve bir de bu uzman
ların yapacakları görevlerdeki değişiklikler, çeşitler 
yüzünden aşağı yukarı şöyle bir hesapla flO'un üze
rinde değişik dallardan, bilim dallarından uzmanla
rın bulunması gerekiyor. Şöyle ki, evvela mimarlık, 
mimarlık tarihi, restorasyon, şehircilik, peyzaj mima
risi, arkeoloji, Anadolu Arkeolojisi, prehistorya, sa
nat tarihi, süsleme sanatları, eski eser veya idare hu
kuku gibi birçok dalların burada bulunması lazım ve 
bunlardan da birer tane olması da az. Bu bakımdan 
bu sayının hangi ışık altında böyle 9 olarak tespit 
edildiğini anlayamadım. 

İkinci bir husus: Konular işleneceğine göre bu
rada, yedek ne şekilde olacaktır? Bence uzman sayı
sının bir miktar daha artırılması, mesela 15'e çıkarıl
ması ve yedeklerin kaldırılmasının daha uygun olaca
ğı kanaatindeyim. 

Hürmetle hepinizi selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın üyeler, Hacettepe Üniversitesinin Kesin He

saplarına ilişkin 1969, 1970 ve 1971 yıllarına ait açık 
oylamaya katılmayan oyunu kullanmayan sayın üye
miz var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
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1969, 1970 ve 1971 yıllarına ait küreler getirilsin ı 
efendim. 

Sayın Komisyon mevcut konuşmalara göre gö
rüşünüzü lütfeder misiniz efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Teşekkür ederim Sayın Başkan; 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Önce Komisyona hakaret edercesine bir ifade kul

lanılmış olmasından dolayı halimden göreceğiniz 
üzüntümü ifade etmek isterim. 

Komisyona, «Yaptığı işin inceliğini takdir ede
memek» gibi iltifat telakki edilmeyecek bir ifade kul
lanılmıştır. Ben mizacım itibariyle sayın arkadaş ka
dar konuşmalarında hırçınlık yapamayacak bir insan 
olduğum için ve bu çatı altında bulunan bütün arka
daşların ne yaptığını bilir, aldıkları vazifeyi bütün 
inceliklerine kadar tetkik eden kimseler olduğuna j 
inandığım ve bunun birçok misallerini de gördüğüm 
için, ifadesini, ne Komisyonumuza, ne bu çatı al
tında bulunan arkadaşlara ve ne de kendisine yakış
tırmadığımı ifade etmek isterim, 

Başlangıç konuşmamda da arz ve beyan etmiş
tim. Bu tasarı tamamiyle evvelki kanunlardan deği
şik bir yaklaşımla, Devletin varlığını inkâr etmeyen, 
Devletinin sahabetinin her yerde lüzumuna inanan, 
Devletle özel mülkiyeti en iyi şekilde bağdaştıran ve 
dünyada eşleri mevcut olan benzeri mevzuatın hiç
birisinden hiçbir hususta daha zayıf bir eseri mey
dana getirmemek gayreti ile, şevki ile, hevesi ile ha
zırlanmıştır. 

Arkadaşlar; şimdi söylemek mecburiyetinde ka
lıyorum. Komisyon ki bu incelikleri bir Danıştay I 
raportöründen çok daha iyi takdir eder. Sadece bu 
memlekette değil, memleket dışında, birçok memle
ketlerde şöhreti olan, Anıtlar Yüksek Kurulunda uzun 
rnüddet hizmet veren kimselerin övgüsünde mazhar 
olmuştur. Bunlardan çok muhterem bir arkadaş (Üzü
lerek, sıkılarak, mecburen ifade ediyorum arkadaş
lar) bana; «Kültür varlıklarımız adına Komisyonun 
altından heykeli yapılmaya değecek bir madde ile 
Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunu meydana getir- I 
missiniz. Tebrik ederim.» demiştir. 

KAMER GENÇ — Getirdiğiniz metin gösteriyor 
bu sözleri. (!) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD

NAN OREL — Şimdi, metinin onu ne dereceye ka
dar gösterdiğini arz edeyim. Özür dilerim Sayın Baş- J 
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kan, biraz etraflı açıklama, izahat vermek lazım ge
liyor galiba. 

5805 sayılı Kanun bir nassı katı değildir, 1710 sa
yılı Kanunun olmadığı gibi ve o kanunların tatbi
katında ne derece müşkülata düşüldüğü malumdur. 
Biz bunu, o malumları bilerek, Hükümetle beraber 
ve bütün bu işte aklı eren kimselere danışarak, ça
lışma neticesinde meydana getirdik. 

Şimdi arz ediyorum; 5805 sayılı Kanunda 16 üye 
var, bir de «ileride kurulacak üniversitelerden de tem
silci gelecek» diye kayıt var. Tabiî üye olarak Eski 
Eserler Müze Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü var ; 
ki bu tasarıda da vardır. Üniversitelerden, dört üni
versite ve muadili kuruluşlardan dört üye konmuştur. 
İki tane de bakanlıklardan, Vakıflardan gelen üye
lerce seçilecek olanlar konularak altıya çıkarılmıştır. 
Dört tane bakanlıklardan ve Vakıflardan üye vardır. 

Yine onların seçeceği iki üye daha olacaktır. Bu su
retle 16 üye olacaktır ve o zaman o Kurul Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir Kurul
du, şimdi bu tasarının getirdiği Kurul, kültür var
lıklarımızı korumakla mükellef bir bakanlığın; ilmî 
ile, irfanı ile bütün teknik inceliklere vukufu ile meş
hur, muvazzaf ve mükellef insanlardan kurulu bir 
Bakanlığın (Millî Eğitim Bakanlığı değil) emrinde 
çalışacak bir Kuruldur. Öbür taraftakinden farkı 
budur. 

Burada, Eski Eserler, Müzeler Genel Müdürü yi
ne var, Vakıflar Müdürü yine- var. Üniversiteler
den Yüksek Öğretim Kurulunun seçeceği altı kişi 
ile, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı tarafından seçi
lecek ilave üç de üye tabiî üyeler arasında bulun
maktadır. Yani Cumhurbaşkanının, Devlet Başkanı
nın kendisi de bu Kurula bir nevi fahrî bir üye ola
rak getirilmiş ve üç üyeyi de seçmek hak ve vazifesi 
verilmiş olmakla bu Kurul büyük ölçüde güçlendi
rilmiştir, dokuz kişi vardır, Bakanlıktan ise altı kişi 
vardır; 17 kişi oluyor. 

Nispet üzerinde çok konuşuldu. 

Arkadaşlar, yine arz edeyim; o bize, heykelleri
mizi dikmek derecesinde heyecana gelerek bu mad
deyi niteleyen hatta şöyle ifade etmiştir; «Şu Kanun 
fevkalade mükemmel kanundur. Eğer hiçbiri olma
sa, sadece şu madde ile her türlü takdire değer» de
miştir. Bunu, yabancı memleketlerde kürsülerde yeri 
olan ve kitapları kapışılır derecede satılan o müba
rek, muhterem adam demiştir ve yine bir Danıştay 
raportöründen çok daha bu işlere vakıf olması gere-
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ken; diğer, bu işten anlayan, o Kurula mensup veya 
olmayan kişilerce takdirkâr sözler söylenmektedir. 

Şimdi o halde, kompozisyon bakımından daha da 
kuvvetlidir. 

Gelelim Sayın Sağışman'ın buyurduklarına : 
Tabiî üyeliklerde «Turizm Genel Müdürü» yeri

ne «Turizm Planlama Müdürü» deniyor. Herhalde 
kendisi Bakanlığın eski teşkilatına dayanarak onu 
konuştu. Bahsettiği gibi bir makam yoktur. Onun 
yerine kaim olan makamın sahibi buraya getirilmiş
tir. 

Temsilci üyeler konusunu buyurdular. Ne diye
lim acaba? O üyeler, YÖK'ün seçerek bu işlerde 
üniversiteleri ilim yönüyle temsil edecek kimseler
dir. «Temsilci» demeyip de ne diyelim? Onlar tem
silci üyelerdir. Çünkü onlar, üniversitelerden, o belirli 
ihtisaslarn sahibi olan kimselerden seçilmiş kimse
lerdir ve o ilmi ve icaplarını temsil edecek kimseler
dir. Elbette ki temsilci üye denecektir. 

Yedeklerin olması, tatbikatın ortaya koyduğu ih
tiyacın cevabıdır. Herhangi bir aslî üye, şu veya bu 
sebeple bulunamaz veya ayrılırsa onun yerine kuru
lun görevlerini aksatmadan yürütmesini mümkün kıl
mak için konulmuş kimselerdir. 

Arkadaşlar, kültür ve turizm işleriyle kurulmuş 
bir Devlet teşekkülü, bir bakanlık vardır; Millî Eği
tim Bakanlığından alınarak o bakanlığa verilmiştir. 
Bu Bakanlığın, bu kurulda bulunan üyelerinin her bi
ri, o diğer temsilci üye olan hocaların yetiştirdiği, el
lerine diploma verdiği çok değerli vazifelilerdir. O 
bakımdan onların miktarı ile diğerlerinin miktarı arasın
daki farkın ki, eski kanundakinden daha açık bir fark 
değildir, ilmin lehine bir fark varsa vardır. Kurulun 
vazifelerini ifasında kendisine bir aksaklık değil, bir 
güç kazandıracaktır. 

«imar ve İskân Bakanlığından kimse yok» denil
di. Eğer mütalaa beyan edilmeden okunsaydı, imar 
ve iskân Bakanlığının vazifesi, bu işlere en yakın olan, 
en yetkili, etkili ve de bilgili mensubunun burada ol
duğu görülürdü; var, siz görmüşsünüzdür. 

Bu kanun tasarısı hazırlanırken, o bakanlıklarda 
da koordine edilmiştir ve o bakanlık temsilcilerini 
de Komisyona davet ederek birlikte çalışılmıştır. Yi
ne herhalde muhterem arkadaşlarımızdan o bakanlık, 
kimin kendi temsilcisi olacağını daha çok takdir ede
cek durumdadır. Biz de o takdire uymuşuzdur. 

Arkadaşlar, netice olarak yeni hüviyet ve mahi
yetiyle ve yeni adıyla Taşınmaz Kültür Varlıkları 
Yüksek Kurulu, Devletin sahabetini, sorumluluğunu 
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daha iyi temsil eden, daha iyi aksettiren, nispet ba
kımından, miktar bakımından eskisinden çok daha 
kuvvetli ber teşekkül olarak gelmiştir. 

Bu Kurul, vazifeli olan Kültür ve Turizm Bakan
lığına (Millî Eğitim Bakanlığı değil, o geçti), nasıl 
Yüksek Askerî Şûra, Silahlı Kuvvetler Komutanlığı
na, Genelkurmay Başkanlığına kendi meselelerinde 
müşavirlik ederse, bu Kurul da o rolü ifa edecektir. 
Asıl tatbikat, icra yine bu Kurulun takip ve kontrolü 
altında olmak üzere mükellef olan bakanlıkça yapı
lacaktır. 

Çok özür dilerim, belki biraz fazla vaktinizi al
dım. Temenni ederim ki, benim kendime has olan 
Yüksek Heyetinize kalbimde dolu olan hürmetkar 
konuşmam, sayın arkadaşımızın konuşmasının yarat
tığı hisleri gidermiş olsun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler, Hacettepe Üniversitesinin 1972, 1973, 

1974, 1975 ve 1976 yıllarına ilişkin kesinhesaplarının 
açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üyemiz 
var mı efendim?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. Küreler kaldırılsın. 
56 ncı madde ile ilgili olarak soru sormak isteyen 

sayın üyemiz var mı?.. Sayın Genç, Sayın Erginay, 
Sayın Yolga. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Genç, buyurun sorunuzu sorun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz evvela ufak bir açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bakınız, bir konu bit
mişken... 

KAMER GENÇ — Bir dakika efendim, sözümü 
bitiriyorum. Sayın Sözcü; «raportörlük» diye bir un
vandan bahsettiler ben Danıştay Savcısıyım. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman niye üzerinize 
alıyorsunuz, almayın o zaman. Zatıâliniz Danıştay 
Savcısıysanız, o unvanı kabullenmeyin, üzerinize al
mayın. Bunu bırakalım, sadece sorunuzu sorun Sa
yın Genç. 

KAMER GENÇ — Unvanımı değiştirdiler de o 
bakımdan efendim. 

BAŞKAN — O sizin unvanınız değil öyleyse. 
KAMER GENÇ — Ne demek efendim, kimin 

unvanı, sizin mi?.. 
BAŞKAN — O zaman değil efendim, savcıysanız 

size ithaf etmiyor. Alınmayın. Lütfen sorunuzu sorun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Cumhurbaş

kanlığı yüce bir makamdır ve Cumhurbaşkanlığının 
görev ve yetkileri ancak anayasalarla düzenlenir. 



Danışma Meclisi B : 108 

Acaba Sayın Komisyonumuzun getirdiği metinde, | 
Cumhurbaşkanına, Anıtlar Yüksek Kuruluna üye seç- I 
me yetkisinin olup olmadığını, yani normal olarak I 
bir yasa kuralı olarak bunun yasada yer alıp alma- I 
yacağını Sayın Komisyondan öğrenmek istiyorum I 
efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 1 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. I 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
Kanunda eğer tarafsızlık isteniyorsa ve bu Kanunda I 
diğer YÖK üyelerinin seçilmeleri gibi bir durumun I 
getirilmesine de ihtiyaç duyuldu. O bakımdan bu ya
pıldı. Reisicumhura kanunda yok diye daha birçok 
vazifeler verilmiştir, diğer kanunlarla (Ki, Komisyo- } 
numuzdan geçen ve Genel Kurulumuza gelen kanun- I 
lar arasında) yani illa «Anayasada Reisicumhurun 
vazifeleri şu şu şu...» Onlar Reisicumhurun esas va
zifeleridir. Devletin başı olması bakımından da taraf
sız bazı işlerin Reisicumhur tarafından görülmesin
de hiçbir mahzur yoktur ve kanunlarımızda verili- I 
yor da. I 

Arz ederim. I 
Efendim, burada bir redaksiyon hususu vardı : 

Efendim, (a) harfindeki, «müsteşar» kelimesinin ba
şında, «Kültür ve Turizm Bakanlığı» olacak efendim. 

Sonra aşağıda, «Temsilci üyeler» kısmının birin- I 
ci satırındaki «3» rakamla yazılmış o «üçü» olacak; I 
yazıyla yazılacak. Yine aynı satırda, «Cumhurbaşka
nı» nın yanındaki «6'sı» değil, yazıyla «altısı» şeklin- I 
de olacak. I 

Bir de sondan dördüncü paragrafın son satırın- I 
daki rakamla yazılan «6» lar, yazıyla «altı» şeklinde 
yazılacak. 

Bir konu daha var efendim. Sayın Sağışman 
bir soru sormuştu : «Neden turizm planına alınma- I 
mıştı?» O soruları cevapsız kalmıştı. Turizm Bakan
lığında Tanıtma Genel Müdürlüğü diye bir genel 
müdürlük kalmamış ve yoktur. Bu, doğrudan doğru
ya Turizm Genel Müdürünün vazifeleri arasındadır. I 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Cumhurbaş

kanının seçeceği üyelerin kimler olacağı hakkında 
maddede bir hüküm yok. Yani Cumhurbaşkanı resen 
mi seçecek ve bilhassa Yüksek Öğretim Kurulunca 
seçilecek üyelerin vasıfları ortada iken, Cumhurbaş
kanının acaba seçeceği üyeler bakımından herhangi I 
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bir vasıf aranmayacak mı veya kendisine birtakım 
adaylar gösterilip onlar arasından seçmeyecek mi? 
Resen seçilmesi halinde, o halde belki Yüksek Öğre
tim Kurulunca seçilecek üyelerin dışında birtakım 
şahıslar, yani o gibi vasıfları haiz olmayan kişiler 
arasından seçilebilmeleri bakımından mı acaba bu 

I 

husus düşünülmüştür? Cumhurbaşkanı seçerken neyi' 
nazara alacak veya tamamen serbest mi kalacaktır? 
Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu, 
doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığının isteğine bağ
lıdır, istediği kişiyi seçebilecekdir. Maksat, kendisi 
bu konuda kimlerden yararlanabilecekse onları seç
mekte serbesttir. Nitelikleri, kanuna o bakımdan ya
zılmamıştır. Görüş öyleydi efendim. Hükümet görü
şü de öyleydi. O bakımdan bu şekilde karar aldık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yolga, redaksiyon efendim, buyurun. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

Sayın Kantarcıoğlu biraz önce takaddüm ettiler, dü
zelttiler. İkinci maddenin ikinci satırında, «8 tabiî, 
9 temsilci» tabirinde de sayılar rakamla yazılmıştır; 
onların da yazıyla yazılması lazımdır. 

BAŞKAN — «Sekiz tabiî, dokuz temsilci» gibi. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Bir de peysaj de

ğil, peyzaj olacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soralım efendim. 
Sayın Komisyon, «56 ncı maddenin birinci fıkrasın
da (8 tabiî, 9 temsilci) var, onun da yazıyla olması 
lazım» diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, sekiz, 
dokuz, onyedi olacak. 

BAŞKAN — O biçimde onu değiştiriyoruz. Bir 
de «peysaj» değil, «peyzaj» şeklindedir derler. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efenim. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeleri de yaptık. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, soru için sordum, Sayın 

Genç ile Sayın Erginay soru sormak istediklerini be
yan ettiler, kayıt yaptım ve altını çizdim. Sayın Yol
ga da redaksiyon için sordular, ona da söz verdim; 
fakat sizin redaksiyonla ilgiliyse söz vereyim; fakat 
soruysa mümkün değil Sayın Tan. 
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TURGUT TAN — Efendim, izin verirseniz açık- | 
layayım, hak vereceksiniz. Sayın Komisyon Sözcü- I 
sünün açıklaması üzerine bunu sormak gereğini duy
dum; çünkü Sayın Erginay'a verdikleri cevapta, Cum- I 
hurbaşkamnın seçeceği üyelerin niteliklerinin belli ol- I 
madiğini söylediler; halbuki 57 nci maddede bu ni- I 
telikler sayılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, soru değil açıklama oldu I 
bu da, zaten soru sorma yoktu, tabiî redaksiyon da I 
olmadı, oysa o dediğiniz fıkrada Yüksek Öğretim Ku
rulunca seçilecek temsilci üyeler için zannederim du- I 
rum söz konusudur. I 

Komisyonun bir diyeceği var mı soralım efen- I 
dim. «Zaten nitelikleri var» derler, bir cevabınız I 
var mı?.. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim, bu doğ
rudan doğruya ilk konuşmalardan itibaren böyleydi, I 
«Cumhurbaşkanı serbest bırakılsın»; ancak nitelikle- I 
ri bakımından ikinci fıkradadır efendim, o (B) değil
dir, ikidir efendim, geldiği zaman düzelteceğiz onu I 
«ikinci fıkradaki nitelikler» olacak; fakat bunlarda I 
da eskisi gibi bağlılık yoktur; diğerlerindeki gibi iki l 
bundan, bir bundan, üç bundan diye bir şey yok, 
Reisicumhur serbesttir. Nitelikleri sadece olacak; 
ama serbesttir seçiminde. Mesela üçü de prehistorya 
olabilecek, eski tarih olabilecek; üçü arkeoloji ola- I 
bilecek mesela, bu konuda serbesttir efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, artık bir soru cevap mües- I 
sesesi mümkün değil Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Efendim, biz doğruyu bul
maya çalıştığımıza göre, ifadeyi düzeltmekte yarar I 
olacaktır; çünkü temsilci üyeler bir gruptur, Cum- I 
hurbaşkanmca seçilecek üyelerle, Yüksek Öğretim I 
Kurulunca seçilecekler, ikisi de temsilci üye. 57 nci I 
maddede «temsilci üyelerin nitelikleri» deniyor, ay- I 
nm yapılmamış ki. I 

BAŞKAN — 57 nci maddede, «Yüksek Öğre
tim Kurulunca seçilecek temsilci» üyeler diyor. 56' I 
da niteliklerini «Şunlar, şunlar» diye saymış, «57'ye I 
geldiğimizde açıklama yapacağım» diyor Komisyon. I 
56'da, müsaade ederseniz, Yüksek Kurulun temsilci I 
üyelerinin yükseköğrenim görmüş olmaları keyfiye- I 
ti şurada, Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek tem- I 
silci üyeliklerden farklı gibi görünüyor. O zaman dü- I 
sünelim müsaade ederseniz. I 

Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 348 sıra sayılı tasarının 56 nci 

maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesinin «Başka
nın bulunmadığı hallerde Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürü kendisine vekâlet eder» biçiminde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 56 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 
«Yüksek Kurul üyeliği : 
Madde 56. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var

lıkları Yüksek Kurulu yedi tabiî sekiz temsilci üye 
olmak üzere onbeş üyeden oluşur. 

1. Tabiî üyeler; 
A) Müsteşar 
B) Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürü 
C) İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar 

Genel Müdürü 
D) Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Mü

dürü 
E) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 

Müdürü 
F) Vakıflar Genel Müdürü 
G) İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel 

Müdürü 
2. Temsilci üyeler; 
Temsilci üyeler, yüksek öğretim kurumları tara

fından mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi, tarih, şehir
cilik, peyzaj mimarisi, medenî hukuk ve idare hu
kuku bilim dallarının her birinden gösterilecek iki
şer aday arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçi
lecek yedi öğretim üyesinden oluşur. 

Yüksek Kurul toplantılarına gerektiğinde Bakan
lığın Başhukuk Müşaviri ile çağrılacak başka uzman
lar oy hakkı olmaksızın katılabilir. 

Yüksek Kurulun Başkanı, Bakanlık Müsteşarıdır. 
Başkan bulunmadığı zaman Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ken
disine vekâlet eder.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısının 

56 nci maddesinde Yüksek Kurulun tabiî üyeleri ara-
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sından «ilgili müsteşar yardımcısı», «Turizm Genel 
Müdürü» ile «Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel 
Müdürünün» çıkarılarak, yerlerine «Maliye Bakan
lığı Millî Emlak Genel Müdürü» ile «İçişleri Ba
kanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü» nün konul
masını, ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek 
üyeler arasından da medenî hukuk bilim dalından 
bir öğretim üyesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Sayın Başkanlığa 
Önerge, 56 ncı madde hakkında. 

Genel Kurula 
Ekli önergenin arzını saygılarımla rica ederim. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

«Madde 56. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var
lıkları Yüksek Kurulu 7 tabiî 18 uzman üye olmak 
üzere 25 üyeden oluşur. 

1. Tabiî üyeler; 
A) Bakanlık Müsteşarı 
B) Bakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürü 
C) Bakanlık Planlama ve Yatırımlar Dairesi 

Başkanı 
D) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Mü

dürü 
E) İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar 

Genel Müdürü 
F) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 

Müdürü 
G) Devlet Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü 

2. Uzman üyeler; 
Uzman üyeleri 4'ü Cumhurbaşkanı, 14'ü Yüksek 

Öğretim Kurulu tarafından seçilir. 

YÖK tarafından seçilecek uzman üyeler, yüksek 
öğretim kurumları tarafından mimarlık, mimarlık ta
rihi, restorasyon, öncelikle prehistorya, protohistorya 
ve Anadolu arkeolojisi uzmanlık dallarından arkeoloji 
tarihi, sanat tarihi, peyzaj mimarlığı, süsleme sanat
ları ve idare hukuku dallarının her birinden gösteri
lecek dörder aday arasından ikişer tane seçilir. 

Yüksek öğretim kurumlarınca gösterilecek adayla
rın kendi kurum kadrolarında öğretim üyesi olmala
rı şarttır. Bu sıfatları sona eren veya herhangi bir se
beple öğretim kurumlarından ayrılan veya ilgisi ke
silenlerin üyelikleri düşer. 
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Yüksek Kurul toplantılarına gerektiğinde Bakan
lığın Başhukuk Müşaviri ile çağrılacak başka uzman
lar oy hakkı olmaksızın katılabilirler. 

Yüksek Kurul Başkanı Bakanlık Müsteşarıdır. 
Başkan bulunmadığı zaman kendisine vekâlet etmek 
üzere uzman üyeler arasından bir başkanvekili seçi
lir.» 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yoklar. Sayın Öz-
türk'ün önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, 
önergeye katılıyor musunuz efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, katılmamız 
mümkün değil; çünkü Müsteşar ayrıldığı zaman Eski 
Eserler Genel Müdürü Başkanlık yaparsa, Müsteşar 
Yardımcısı emrine girer, Türkiye'de böyle bir dü
zenleme olmamıştır ve olamaz da. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 
üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesine Komisyon ve Hü
kümet katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. Sayın Tutum'un önerge
sinin lehinde veya aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Tu
tum'un önergesinin hiç yeri yok. Şu bakımdan : Ma
liye Bakanlığı da görüş bildirmiş, görüşünde «Ben 
burada temsilci olmak istiyorum» dememiştir, içiş
leri Bakanlığı da asla ve asla böyle bir vazifeyi yük-
lenmemiştir. Esasen burada bunların yerleri de yok
tur, gereği de yoktur, gereği de yoktur. 

Sonra sayıları itibariyle de sayılarının yediye veya 
sekize düşürülmesi de bir tarafın daha ağırlıklı ola
cağını göstermektedir, üniversite öğretim üyelerinin. 
Buna da katılamıyoruz. Çünkü karar almada bu bü
yük bir anarşi doğurur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet... 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL- ı 
CISİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tutum'un öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tan, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
TURGUT TAN — Evet. 
BAŞKAN — Kaldı ki aynı şeyi ihtiva ediyor; 

ama açıklama yapın ona göre düşüneceğiz Sayın 
Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bazı noktalarda Sayın Tutum'un önergesiyle pa
ralellikler var, aslında tabiî Sayın Komisyon benim 
önergemi de cevaplandırmış oldu; fakat ben yine han
gi nedenle bu önergeyi verdiğimi izin verirseniz açık
layayım. Tabiî ilgili bakanlıkların Tasarı konusunda 
görüş bildirirken, bizim de temsilcimiz katılsın de
meleri veya dememelerinin bizim böyle bir öneride 
bulunmamıza; yani kendi gerekçelerimiz açısında so- I 
nucu değiştirir nitelikte olmayacaktır. | 

Şimdi benim önergemde tabiî üyeler arasından I 
Tasarıdaki üç üyenin çıkarılması, onların yerine iki 
yeni üye katılması; yani bir üye tabiî üyelerden ek
silmektedir dolayısıyla kalabalık bir kurul ortaya çık
mamaktadır. I 

Müsteşar yardımcısı çıkarılmaktadır. Müsteşar var
ken artık tekrar müsteşar yardımcısının bulunması
na gerek yoktur. Her ne kadar şu cevap verilebilir 
buna «efendim, müsteşar bulunmadığı zaman baş
kanlık edecektir, o nedenle kurulda bulunsun» bu 
tabiî kurulun tabiî üyesi olması için bir neden sayıl
mamak gerekir. 

Turizm Genel Müdürünün çıkarılmasını öneriyo
rum, bir de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürünün çıkarılmasını öneriyorum. 

Bunların nedenlerini söyleyeyim. Özellikle sanı
yorum hukukî konularda Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürünün kurulda bulunması istenmiş
tir. Oysa madde incelendiğinde Bakanlığın Başhukuk 
Müşaviri kurul toplantısına (her ne kadar oy hakkı 
yoksa da) katılabilecektir, hukukî sorunlar konusun
da Bakanlık Başhukuk Müşavirinden yararlanmak 
mümkündür. Kaldı ki, temsilci üyeler arasında üni
versitelerden seçilecek idare Hukuku Bilim Dalından I 
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bir öğretim üyesi sözkonusudur. Benim önergemde 
temsilci üyeler arasında da bir üye eklenmektedir, ida
re Hukuku her ne kadar eski eser konusunda sorun
ları çözecek ilgili bir bilim dalı olarak görünmekte 
ise de, bunun yanında, özellikle mülkiyet konusun
da da çıkabilecek birtakım sorunları çözümlemek ba
kımından Medenî Hukuk Bilim Dalından da bir öğ
retim üyesinin katılmasını önerdim. Yani, bu şekil
de hukuk işleri konusundaki boşluk giderilmiş ola
caktı. ' 

İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü
nün önerilmesi konusuna gelince. Bu da bildiğiniz gi
bi, yapılaşma, ve imar konularında mahallî idarelere 
özel bir görev düşmektedir, bunlarla ilgili merkezde
ki bir kuruluş olması bakımından Mahallî İdareler 
Genel Müdürünü önermiş bulunmaktayım. 

ikincisi, bildiğiniz gibi, Tasarı tartışılırken başlan
gıçta, devlet malı niteliği, eski eserlerin devlet malı 
niteliği üzerinde durulmuştu. Dolayısıyla bunu dik
kate alarak devlet mallarının yönetiminden sorumlu 
olan merkezî idaredeki kuruluş olarak Maliye Bakan
lığı Millî Emlak Genel Müdürünün de bu kurulda 
bulunmasını bu nedenle önermiş bulunuyorum. Öne
rilerim bunlardır. 

İzin verirseniz küçük bir redaksiyon konusuna da 
değinmek isterim burajda söz almışken... 

BAŞKAN — Sayın Tan, redaksiyonu yapın, çün
kü önergeniz üzerinde zaten müsaade ederseniz iş
lem yapamayacağım. Şu anda inceledim, Sayın Tu-
tum'la aynı işlemleri istemişsiniz efendim. O da Me
denî Hukuk Bilim Dalından bir öğretim üyesi iste
mişler, zatı âliniz de istemişsiniz. Siz de Mahallî ida
reler Genel Müdürünü koymuşsunuz, Sayın Tutum'un 
da Öyle. Siz de Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel 
Müdürünü istemişsiniz, Sayın Tutum da Millî Emlak 
Genel Müdürünü. Siz Müsteşar Muavinini çıkarmışsı
nız, Sayın Tutum da çıkarmış. Siz Turizm Genel Mü
dürünü çıkarmışsınız, Sayın Tutum da çıkarmış. Siz 
Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürünü çıkar
mışsınız, Sayın Tutum da çıkarmış. Aynı mealdedir. 

TURGUT TAN — Aynı değildir efendim, izin 
verirseniz... 

BAŞKAN — En ufak bir değişiklik yok Sayın 
Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, en ufak de
ğil, büyük bir değişiklik var aralarında, büyük bir 
fark var, ufak değil. «Cumhurbaşkanınca seçilecek 
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üyeler» sanıyorum orada yok, benimkinde var; metin
de de var. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, sizin 
önergenizde Sayın Cumhurbaşkanınca seçilecek üye
lerle ilgili hiçbir şey yok. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, ben mad
de metni önermedim, buradaki metin üzerinde deği
şiklik önerisidir o, Sayın Tutum madde metni öner
miş. 

BAŞKAN — Efendim, sizin vermiş olduğunuz da 
yine sonunda bir önerge olarak kimin gireceğine, ki
min çıkacağına ilişkin bir husustur, bu da bir öner
gedir. Sayın Tutum'la aynıdır. 

TURGUT TAN — Efendim, nasıl takdir ederse
niz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, tek tek baktım, 
belki de değişiklik var mıdır diye baktım; fakat bi
raz evvel oyladığımız konu ile en ufak bir değişiklik 
yok. Bakın tek tek isterseniz yeniden ben şey ede
yim. 

«Tabiî üyeler arasından diyorsunuz ilgili Müsteşar 
Yardımcısını çıkartalım...» 

HAYRI SEÇKİN — Dinleyelim de biz aydınlana
lım. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Usul hakkında efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim?.. Müsaade ederseniz Sa
yın Kuzuoğlu, usul için söz vereceğim. 

Yalnız önergeler aynı mealde ise, ayrıca oyla
mak mümkün değildir. Birlikte mütalaa edilir. Aynı 
önergeyi ihtiva eden, aynı fikirleri ihtiva eden on ta
ne önerge varsa, her birini tek tek işleme koyma
mız sözkonusu olamaz efendim. Çünkü Genel Kurul 
biraz evvel Sayın Tutum'un önergesini kabul etme
miş olmakla iradesini beyan etmiştir. Bir sonraki ay
nı işlemi isteyen önerge için yeniden bir oylama yap
mak içtüzüğümüze göre mümkün değildir. Bu bakım
dan Sayın Tan'ın önergesini üzülerek işleme koyamı
yorum. (Gürültüler) 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, o 
zaman neden söz verdiniz?.. 

HAYRI SEÇKİN — Aynı değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o esnada «Medenî Hukuk 
Bilim Dalı» vardı. Baktım, Sayın Tutum'un da iste
diği «Medenî Hukuk Bilim Dalı» o nedenle. 

REMZİ BANAZ — Birlikte işleme koymanız la
zımdı Sayın Başkan. 

26 . S . 1983 O : 1 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim Sayın Kuzuoğlu. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, izin verirse

niz Genel Kurul aydınlansın; aynı olup olmadığının; 
aynı değil ki. 

BAŞKAN — Evvela usul hakkında Sayın Kuzu-
oğlu'nu dinleyelim efendim, ondan sonra. 

Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkan, her 

ne kadar içtüzüğümüz zatı âlinizin buyurduğu gibi 
emrediyor ise de, Sayın Tutum burada yok, Sayın 
Tutum kendi önergelerini izah etmediler. Biz Genel 
Kurul olarak sadece Komisyonun cevabından aydın
landık. Halbuki şimdi Sayın Tan, kendi önergelerini 
gayet rahat olarak izah ettiler. Belki Komisyon da
hi tatmin olmuş olabilir, işleme koymuyorum diye
mezsiniz, o bakımdan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çok özür dilerim. Tabiî 
bu usul meselesi, Sayın Tutum'u dinledik, aslında 
Sayın Tutum'un biraz evvel beyan ettiği «Medenî 
Hukuk Bilim Dalında» tereddüdümüz vardı. Çünkü o 
aşağıda bir fıkra olarak Sayın Tutum tarafından ve
rilmiş. Sayın Tan'ınkine de baktım, onu da görünce 
aynı mealde olduğu anlaşılmıştır, bu nedenle yeniden 
işlem... Ama oylarım, istiyorsanız Genel Kurulun 
takdiridir, işleme koyun diyorsanız oylarım, Genel 
Kurul karar verir. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Sayın Haznedar buyurun efendim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan 

bir soru sorabilir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde değil de 

usulle ilgili ise sorun efendim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — önergenin açık

lığa kavuşması bakımından. Ben yanlış anlamadım 
ise, Sayın Tan, Sayın Tutum'un önergesinin kendi-
lerininkinin aynı olmadığını ifade ederken şunu söy
lediler. Sayın Tutum'un önergesinde «Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilecek temsilcilere yer verilmemiştir» de
diler. Acaba durum aynen böyle midir?.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Tan'ın 
önergesini bir kere daha okutayım, eğer böyle bir 
ibare varsa, ayrı olduğu anlaşılır. Buyurun efendim, 
bir daha okutalım. 
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S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, bari bir 
komisyon kuralım liiki önergeyi inceleyelim de karar 
verelim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığınız incelemiş
tir, bir olduğunu anladığı için zaten bu hususta ıs
rarlı... 

REMZİ BANAZ — Bir olduğunu anlayınca bir
likte işleme koymanız gerekirdi Sayın Başkan, bir
likte işleme koymadınız. 

AKİF ERGİNAY — Dolayısıyla mecbursunuz 
ikincisiini devam ettirmeye. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki yaparız; mü
saade buyurun oylarız. 

Bir daha okutalım da anlaşılsın. 
(Turgut Tan'ın önergesi tekrar okundu) 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, bir 

de Sayın Tutum'un önergesini okuyalım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergesi daha ön

ce okundu ve bu işlem bitti; onu bir kere daha okut
manın... (Gürültüler) 

Hayır; Genel Kurulun temayülü anlaşılıyor ki; 
oylayacağım efendim, müsaade buyurun oylayaca
ğım efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan... Ko
nu bitmiştir. 

Sayın Sağışman, bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Madde üzerinde 
görüşmüştüm efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Sağışman'ın 
önergesinin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon? 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; biz, 
düzenlememizin dışında herhangi bir hususu incele
miş durumda da değiliz ve bu görüşlere katılamıyo
ruz. Sadece, Sayın Tan'ın da daha önce açıkladığı gi
bi, Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürünün 
yerine; Hükümetle büyük tartışmalar olmuştu. En 
sonunda, bizim Adalet Komisyonumuz metne Adalet 
Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürünün konmasını 
istemişti; o şekilde bir düzenleme getirmiştik. Şimdi, 
Hükümet bunun, yani Bakanlığın Başhukuk Müşa
virinin konmasını talep etmektedir. Eğer uygun gö
rülürse, (Ki Komisyonumuz da bunu uygun görmek
tedir) Genel Kurul da uygun görürse bu şekilde bir 
değişiklik yapmamız mümkün. O zaman da, son fık

radan bir önceki fıkrada yer alan «Yüksek Kurul 
toplantılarına, gerektiğinde Bakanlığın Başhukuk Mü
şaviri ile çağrılacak başka uzmanlar, oy hakkı ol
maksızın katılabilir» ibaresinden de, «Bakanlığın Baş
hukuk Müşaviri» deyimini çıkarmak suretiyle bir dü
zenleme yapmamız mümkün olur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Kantarcıoğlu, şu anda yalnız, Sa
yın Sağışman'ın önergesine katılmadığınızı beyan edi
yor musunuz efendim?.. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, katılmıyoruz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — ... Diğerlerini bilahara düzeltelim. 
Çünkü, önergeyi işleme koyuyoruz. 

Sayın Hükümet, Sayın Sağışman'ın önergesine ka
tılıyor musunuz efendim? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Sayın üyeler; Sayın Sağışman'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu, söyleyeceklerinizi şimdi bu
yurun efendim; bu kez de yeni bir metin olmayacak 
mı; çünkü bazı şeyler yeniden giriyor, bazı şeyler çı
kıyor... O zaman, haklı olarak biraz evvel Sayın Tan' 
in, Sayın Tutum'un önergeleri gibi bir işlem oluyor. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, zaten arkadaş
larımızın da bu konudaki temayüllerini gördük ve bu 
konuda Hükümetin de temayülü vardı. O bakımdan 
bu düzenlemeyi yapmayı daha uygun buluyoruz. 

Adalet Komisyonumuz, metne «Adalet Bakanlığı 
Hukuk işleri Genel Müdürü»nü sokmuş olmasını, ile
ride bazı problemler de doğuracağı endişesiyle bakan
lıktan bir kişi daha bulunsun, nasıl olsa her zaman 
Bakanlık Başhukuk Müşaviri buraya konacaktır di
ye bir görüşümüz vardı; burada sadece yer değişik
liği yapıyoruz ve bu dokuz kişinin, pardon sekiz ki-
şlinin arasına katılacak. Yani, «Adalet Bakanlığı Hu-

i kuk işleri Genel Müdürü»nü çıkartıyoruz; yerine 
«Kültür ve Turizm Bakanlığı Başhukuk Müşavirini» 
koyuyoruz ve sonunda da, alttan ikinci fıkrada da 
«... gerektiğinde» kelimesinden sonra «... çağrılarak» 
kelimesine kadar olan kısmı siliyoruz efendim. 
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A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, şimdi bu 
redaksiyon mu oldu?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de takdir 
edeceğiz, müsaade buyurun efendim; yeni bir dü
zenleme oluyor, tabiî o zaman söz hakkı doğacaktır. 
Çünkü, metinden bir müessese çıkıyor, yerine me
tinde olmayan bir müessese geliyor; elbette konuşma 
hakkı doğar. , 

Sayın Kantarcıoğlu, son fıkradan bir evvelki fık
rayı «Yüksek Kurul toplantılarına, gerektiğinde çağrı
lacak başka uzmanlar, oy hakkı olmaksızın katılabi
lir» şeklinde düzeltmek istiyorsunuz; yani buradaki 
«Bakanlık Başhukuk Müşavirini» çıkarıyorsunuz efen
dim... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim; Hükü
metin getirdiği son teklif. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Uyguner, 
müsaade buyurun efendim. 

Sayın üyeler; 56 ncı maddedeki görüşmeler tamam
lanmıştır. Ancak, Komisyon bu kez huzurunuza bi
rindi fıkranın (e) bendinde «Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürü»nü toplantılara katılmaktan, 
yani tabiî üye olmaktan çıkarıyor ve yerine «Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Başhukuk Müşaviri»n'i ithal et
mektedir; bunu, yeni bir düzenleme olarak kabul et
mek mecburiyeti vardır. Bu nedenle, bu madde üze
rinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın 
Uyguner, Sayın Vardal, Sayın Erginay... 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu metin Adalet Komisyonunda tespit edildi ve 

Adalet Komisyonunda tespit edildiği şekliyle de Millî 
Eğitim Komisyonunca kabul edildi ve huzurlarınıza 
geldi. 

Şimdi, burada «Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Ge
nel Müdürü» buraya niçin kondu; ben bunu, sadece 
gerekçesini arz edeceğim ve takdiri Yüce Heyetinize 
bırakacağım. 

Şimdi, birçok kurullar kuruluyor; bunlardan bir ta
nesi de, bu Yüksek Anıtlar Kurulunun yerini alacak 
olan Yüksek Kuruldur. Bunun çeşitli fonksiyonları 
vardır. Bu çeşitli fonksiyonlar arasında hukukî tasar
rufları sınırlayıcı kararlar verebilecek bir komisyon
dur. Yani. şahısların, vatandaşlarımızın mülkiyet hak
larını sınırlayıcı, kısıtlayıcı kararlar almak durumun
dadır bu kurul. Durum böyle olunca, birçok şeyler 

hukukî ağırlık kazanıyor. Yalnız teknik yönüyle değil, 
mesela bir şey anıt niteliğinde midir, değil midir; eski 
eser niteliğinde midir, değil midir?.. Bunlar teknik ko
nulardır. Elbette ki, Hukuk İşleri Genel Müdürünün 
burada bir fikri de olamaz, söz hakkı da olamaz. 
Ancak, şahısların mülkiyet haklarının sınırlandırılması 
veya kısmen ortadan kaldırılması söz konusu olunca, 
meselenin hukukî yönü ağırlık kazanır ve burada da, 
biz sırf objektif hukukun uygulanması için Adalet Ba
kanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürünü bu kurul içe
risine koymayı uygun bulduk. 

Gerçi, Sayın Komisyon Başkanlığın Başhukuk Mü
şavirinin buraya ithal etmek suretiyle bu eksikliği 
telafi etmeye çalışıyor. Ancak, şurasını ifade edeyim 
ki, çok zaman bakanlık hukuk müşavirleri kendi ba
kanlıklarının idarî şeyine adapte oluyorlar ve görüş 
sahası kendi bakanlıklarının görüşü içerisinde kalıyor. 
Halbuki, dışarıdan bir hukukçunun görüşünün girme
si, öyle zannediyorum ki, meseleye biraz daha objek-
tivite getirir, daha objektif bir nazarla bakmak im
kânını sağlar ve dolayısıyla hukukun uygulanması 
daha objektif esaslara dayandırılmış olur; takdirleri
nize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İiSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Biraz evvel konuşan Sayın Uyguner'in de ifade et

tiği gibi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdü
rünün bu kurula katılmasında birtakım yararlar oldu
ğu kanısındayım. Zira, gerek kanunların hazırlanma
sında gerek hukukî yönden Hükümetin alacağı bazı 
kararlarda daima Adalet Bakanlığının görüşü alınmak 
suretiyle hareket edilmektedir. Buradada, bu kurula 
intikal edecek mülkiyetle ilgili konuların objektif ola
rak karara bağlanabilmesi için, Adalet Bakanlığı Hu
kuk İşleri Genel Müdürünün buraya iştirak etmesi el
zemdir. Zira, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürü buraya iştirak ettiği zaman, icabında alına
cak olan kararların etraflı şekilde incelenmesini te
min babından bakanlığın bütün imkânlarını seferber 
etmek suretiyle kesin bir neticeyi alabilir. 

Komisyon, her ne kadar «'Bakanlığın Başhukuk 
Müşavirini» Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Mü
dürünün yerine ikame etmek istemekte ise de, bakan
lıkların hukuk müşavirlikleri, kanımca Adalet Bakan
lığının çalışmaları kadar geniş bir çalışma imkânına 
sahip olmadıkları gibi, Sayın Uyguner'in de ifade et
tikleri üzere, kendi bakanlığının çalışma tarzına adap
te olduklarından daha mücerret, objektif olarak ha-
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reket etmesi mümkün değildir. O nedenle, Adalet Ba
kanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürünün bu kurulda 
üyeliğinin devam etmesi gerekir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Var dal. 
Sayın Erginay buyurun. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, kısaca arz 

edeyim. 
Benden önce konuşan arkadaşlarımın belirttikleri 

hukukî esaslara aynen iştirak ediyorum. Şu noktayı 
da belirtmek istiyorum. Görüldüğü üzere tabiî üye
ler sekiz kişi ve buradaki düzenlemede dört üye Ba
kanlığa ait olacak, dördü de diğer bakanlıklardan ge
lecek. 

Şimdi, Kültür ve Turizm Bakanlığından bir kişi 
daha buraya eklerseniz beşe yükselir ve böylece beşe I 
üç olur. Gerçi tüm konumda farklılık nazarı dikkate 
alınmaz; ama bu düzenlenirken tabiî üyelerden dört 
tanesi Bakanlıktan olsun; ama dört tanesi de dışa
rıdan olsun. Ben hukukî esaslarını tamamen kabul et
tiğim gibi, bu noktayı da düşünürsek metnin aynen 
kabulü uygun düşer diye söylemek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle, mevcut yeni düzenle

meye göre soru sormak isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Sayın Tokgöz, Sayın Kâzım Öztürk. 

Buyurunuz Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, benim

kisi sual değil, konunun tavzihini dile getirmek isti
yorum müsaade ederseniz. 

Sayın Uyguner ve Sayın Vardal, kendi müdafaa
larını serdederken, Bakanlığın Başhukuk Müşavirinin 
bu kurul içinde yer almasında bir sakınca gördüler. O 
sakıncayı şöyle ifade ettiler. «Kendi Bakanlıkla
rının görüşünü benimserler «ve aynı zamanda Sayın 
Varda! ifade ettiler ve «Objektif olmaktan uzaklaşa
bilirler» dediler. Kaldıki, hukukun üstünlüğü pren
sibi her yerde hâkimdir. Böyle bir yanlış anlamaya 
meydan vermemek için bu konunun tavzihini arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yani tavzihi zatıâliniz mi yapıyor
sunuz yoksa Komisyona mı yaptıralım, yoksa ko
nuşan sayın üyelere mi?.. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Ben, yanlış anlama 
olmasın diye arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Tokgöz; tavzih ortada 
kaldı efendim. Komisyon sadece konuşmalara ce
vap verecektir. % 

M. FEVZİ UYGUNER — Komisyondan soru
nuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, biliyorum efendim, 
Komisyondan soracağız zaıten. Böyle bir şey olup 
olmadığını tabiî Komisyon takdir edecektir. 

Sayın özftürk, sorunuzu sorunuz; yalnız soru ola
cak, tavzih değil efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Büyük Mil
let Meclisine bağlı yedinin üzerinde ve büyük tarihî 
değeri olan saraylar vardır, bu husus malumlarınız
dır. 

Böylesi bir kurul teşkil edilirken, sarayların yö
netimiyle ilgili (Gelecekteki statüsünün ne olacağı 
konusunda şu anda bir şey bilinemez; ama haliha
zırda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bağlı olan bu sarayların yönetimiyle ilgili) herhangi 
bir yetkilinin bu kurulda görev alması acaba Sayın 
Komisyonca ve Sayın Hükümetçe düşünülür mü? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Başkan, bu konuşmalardan sonra metin 

üzerinde bir işlem olacak mı efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
daha önce, biraz önce gerek Sayın Uyguner'in, ge
rekse sayın arkadaşımızın söylemiş oldukları husus
lara biz Komisyonumuzca uzun süre yer verdik ve 
bunları tartıştık; aynı dengenin bozulacağını ve bu 
şekilde bir yanlış yoruma sebep olacağını arz ettik. 

Benim burada arz etmiş olduğumu husus, Hü
kümetin şu anda getirmiş olduğu bir durumdan iba
retti ve bunu da Yüce Meclisin takdirlerine sun
muştum. Bu Konuda ısrarlı değiliz; Hükümetin bu 
konuda daha geniş bilgi vermesi mümkün olabile
cektir. 

Yalnız Sayın Öztürk'ün de endişelerini ortadan 
kaldıracak maddemiz vardır, müteakip maddeler 
arasında ilgili uzmanların çağırılabileceği hususunda 
hüküm vardır, toplantılarına ilgili uzmanlar çağırı-
labilecektir; yeniden bir sayı artışına gerek yoktur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Danışma 
Meclisi Genel Kurulu komisyonlardan getirilen me
tinler üzerinde tartışır. Komisyonlar ise, Hükümetin 
getirmiş olduğu metin üzerinde tartışır. Komisyon
lar ise, Hükümetin getirmiş olduğu metin üzerinde 
tartışarak bir oluşturma yapar. Danışma Meclisinin 
Genel Kurulunda görüşülmekte olan husus, sizin 
Komisyonunuzun getirdiği metindir. Siz, metinde 
değişiklik yapıyoruz dediğiniz zaman, Hükümet tek-
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lifi üzerinde değil, kendi Komisyonunuzun teklifi 
üzerinde bir gelirimde bulunacaksınız. Bu bakımdan 
Hükümet böyle istiyor veya böyle istemiyor biçimin
deki bir şeyi, Komisyon olarak kabul ettiğiniz tak
dirde bu, Komisyonun görüşü olur. 

Komisyonunuzun görüşünü lütfen iletin ve aşa
ğı yukarı uzun süredir bir madde üzerinde görüşme 
yapıyoruz. Komisyonun görüşü belirgin hale gelsin, 
bendeniz de ona göre Yüce Genel Kurulumuza bir 
oylama götüreyim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Komisyon görüşünü ilk cümlesinde ifade etti; elim
deki nottan okudum ve takdir Yüce Genel Kurulun
dur diye ilk cümlede ifade ettim; fakat şu anda 
Hükümetin endişelerini ancak Hükümet benim va
sıtamla bildirdi. Hükümete sorduğunuz zaman aynı 
endişeleri belirtecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; ama biz görüş

meyi Komisyon metni üzerinden yaptığımıza göre, 
bu değişikliği Komisyon olarak mı getiriyorsunuz 
diyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
biraz önce konuşmuş bulunan iki-üç arkadaşımızın 
da endişe ettikleri gibi, biz de aynı endişede oldu
ğumuzu beyan etmek için bunu getirdim. Şu anda 
biz bunu Yüce Kurula sunuyoruz. Değişiklik tale
binde, bu konuda daha geniş bilgiyi Hükümet arz 
edecektir. Arkadaşlarım ikna oldukları takdirde ka
tılırız böyle bir düzenlemeye. Elbetteki bunun en 
iyi şekilde çıkmasını istiyoruz. 

Endişe Hükümet tarafından geldi ben de ilettim 
Yüce Heyete. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet Temsilcisini de 
dinleyelim. Yalnız, Hükümet Temsilcisinin şu anda 
getirdiği 'bir önerge olmadığına göre, önergeyi ge
tirecek kurul sizsiniz. Eğer bu biçimde değişiklik 
yaptık diyorsanız bunu oylarım. Yok, demiyorsa-
nız, görüşümüz şudur derseniz oylama ona göre ya
pılacaktır. 

Hükümet Temsilcisi, buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım, Ko
misyonun size sunduğu metin üzerinde bir görüşü
müz vardı, bunu arz etmek istiyorum. 

Biraz önce de belirtildiği gibi, (e) fıkrasındaki 
Adalet Bakanlığı Hükük İşleri Genel Müdürlüğünün 
kuruldan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Bizim Hükümet teklifi olarak önceki teklifimiz
de bu konu yoktu. Bunu kapatmak, telafi etmek ba
kımından son maddede yazılı, «Gerektiğinde Bakan
lık Başhukük Müşaviri de toplantılara çağırılır» şek
lindeydi. Yüksek malumlarınız olduğu gibi, bu kurul 
yeni kurulmuyor; uzun senelerdir görev yapmakta
dır Önceki Kanunda, hukuk müşavirine veya bir hu
kuk yetkilisine yer verilmemişti. Bu ihtiyacı biz kıs
men duyduğumuz için, maddenin son kısmına «Baş
hukük Müşavirinin de gerektiğinde çağırılmasını» 
koymuştuk. Ancak, kurul üyeleri arasına bir hukuk
çunun girmesi isteniliyorsa, yine de düşüncemiz, bu
nun Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür
lüğü değil de Bakanlığa ait bir hukuk personelinin 
olmasıdır. 

Nedeni şudur. Bugüne kadar yaptığımız çalış
malarda ve edindiğimiz tecrübelerde, çok üstün 'bir 
hukuk görüşü veya tecrübesi yahut'ta geniş bir hu-

" kuk konusu hemen hemen bu kuruldan geçmemiştir. 
İkincisi; bu kurul o gün toplanıp karar verip da
ğıldığı anda konular bilmemektedir. Asıl işlem on
dan sonra yürürlüğe konulmaktadır. 

Binaenaleyh, kurul toplanıp kararını verdikten 
sohra, işlemlerin uygulanması yönünden çıkacak 
hukukî sorunları çözmek için, devamlı bir hukukçu
ya ihtiyaç var. 

Yine edindiğimiz tecrübelere göre, bu kurul üye
leri ne kadar çok değişik olursa, ne kadar çok çeşitli 
kurumlardan gelirse, kurulun toplanması o kadar güç 
olmaktadır. Çoğu kez toplanmadan dağılmaktadır. 

Bu bakımdan, Bakanlığın Hukuk müşaviriyle ve
ya bir hukuk personeliyle Adalet Bakanlığından ge
lecek olan bir hukukçunun kurul üzerindeki fonk
siyonu ve etkisi zannediyorum o kadar büyük ve 
farklı olmayacaktır. Ancak, konuyu yakından takip 
edebilmesi, kontrolümüz altında bulunabilmesi için 
Bakanlık Hukuk Müşavirinin bu maksatla görev
lendirilmesi daha uygundur kanaatinde olduğumuzu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, Komisyon 56 ncı maddede bir de

ğişiklik yaparak, birinci 'bendin (e) fıkrasında «Ada
let Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü yerine 
Bakanlık Başhukük Müşavirini «ithal etmiş, ayrıca 
sondan ikinci fıkraya «Yüksek Kurul toplantılarına 
gerektiğinde çağırılacak başka uzmanlar oy hakkı 
olmaksızın katılabilir» şeklinde bir düzenleme yap
mış bulunmaktadır. 
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tSA VARDAL — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz Komisyon bu konuda kesin görüşünü henüz 
bildirmedi. Hükümet Temsilcisinin konuşmasından 
sonra böyle bir değişiklik yapıp yapmayacaklarını 
söylesinler. Başkanlıkça bunun Komisyondan sorul
ması, ondan sonra oylamaya geçilmesi gerektiği ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bir 
açıklama yapıyoruz, daha oylamaya da geçmedik. 
Tekrar tekrar da soruyorum zaten. Zannederim aynı 
soruyu 'müteaddit defalar sordum. Bir kere 'daha so
racağız. 

Metninizi bu biçimde değiştiriyor unusunuz Sayın 
Komisyon? 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
sizin ifadeniz yanlış oldu. Biz bunu uzun uzadıya 
tartıştığımızı ve dengeli' bir halde bir metin olarak, 
Adalet Komisyonunun görüşüne paralel olarak bu
raya sunmuş olduğumuzu arz etltim. Ancak, başlan
gıçtan beri iki defa, bu üçüncü defa arz ediyorum. 

Arkadaşlarımın endişelerinden sonra Hükümetin 
endişesini size 'bendeniz arz ettim ve Genel Kurulun 
takdirine arz ettim bunu. Şimdi burada, doğrudan 
doğruya Komisyon bunu benimsedi diye ilan etti
niz. Biz bu metni Yüce Heyetin takdirlerine arz için 
getirdik. Hükümeti dinledikten sonra arkadaşlarımın 
vereceği karara göre elbette biz de buna uyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, müsaade eder mi
siniz; Başkanlık Divanı hangi metni oylayacak bana 
lütfen cevap verin? 

Siz diyorsunuz ki, takdire bıraktık. Neyi oylaya
cağım da takdire sunacağım ben. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bende
niz size iki defa zabıtlara geçirmek suretiyle... 

BAŞKAN — Efendim, bir metin getirir Komis
yon, İçtüzüğümüze göre benim metnim budur der, 
getirdiğiniz metinde hukuk işleri genel müdürü var 
mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Getirmiyoruz me
tin efendim. Sadece Hükümetin dileğini size bildir
dim, Hükümet bunu arzu ediyor, takdir Genel Ku
rulundur dedim, biz metin getirmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani metinde değişiklik yapmıyor
sunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 
böyle bir şeyi nereden çıkarıyorsunuz. 

— 183 

BAŞKAN — Eski metin, oldu efendim o zaman. 
Sayın üyeler; aşağı yukarı iki saate yakın süre

dir görüştüğümüz 56 ncı maddede bir değişiklik ya
pılmamıştır, bir açıklama yapılmış olarak kabul bu-' 
yurun lütfen ve Komisyon kendi metninde bir de
ğişiklik yapmadığını beyan etmektedir. Sadece Hü
kümetin görüşüne tercüman olduğunu ifade etmek
tedir. 

Bu bakımdan, 56 ncı maddede (e) fıkrasında 
«Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü» kal
mak ve sorudan 2 nci fıkradaki metin de aynı ol
mak 'biçimliyle >hu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler lütfen işaret buyursun efendim. Ka
bul etmeyenler... 56 ncı madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Temsildi üyelerin nitelikleri 
MADDE 57. — Yüksek kurulun temsilci üye

lerinin, yükseköğrenim görmüş olmaları ve 56 ncı 
maddenin (b) fıkrasında belirlenen bilim dallarından 
biri veya 'birkaçında tanınmış ve bu alanlarda çalış
malar yaparalk yurt içıiride ve dışında yayımlanmış 
eserler vermiş olmaları şarttır. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzeninde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Erginay, Sayın Gürtan, Sayın 
Tan. 

Sayın Erginay buyurun efendim, 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önce redak

siyon mahiyetinde gözüküyor; ama üçüncü satırdaki 
(b) fıkrasının yerine, üçüncü fıkra denmesi lazım. 
Maddeye bakılırsa, «Temsilci üyelerin 3'ü Cumhur
başkanı...» o ikidir, ondan sonraki üçtür. 

İkincisi, ben asıl sondan ikinci satırdaki «ve» ke
limesinin mutlaka «veya» olmasını düşünürüm. Se
çilecek üyeler içerisinde ilki şartı birden hem içeride, 
hem dışarıda yayım yapmak mecburiyetini koyar
sanız, bu gibi adayları 'bulmak kolay olmaz. Bu iti
barla, yurt içinde veya yurt dışında yayımlanmış 
eseri bulunmasının yeterli olması gerekir «ve» şek
linde kalırsa iki şartın aynı zamanda tahakkuku olur 
ki, o zaman da muhtemelen aday bulmak zordur. 
Bunu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Gürtan, 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, iki hu

susa Sayın Hocam Erginay değindiler, «ve» «veya» 
hususu. 

Benim arz etmek istediğim ve Yüksek Komis
yondan sormak istediğim husus şu; 56 ncı madde 
görüşülürken ısrarlı şekilde Sayın Cumhurbaşkanının 
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seçeceği temsilci üyelerin seçimlinde 57 nci maddede
ki nİJteiıikterun aranmayacağına vurguladılar. 

Ben şunu öğrenmek isterim; 57 ncl maddedeki 
şartlar böyle .kaldığı sürece, 'bir Komisyon Başkanı
nın zabıtlara geçen ifadeleri Sayın Cumhurbaşlkanı-
na 'buradaki koşullara, şartlara uymamla yetkisini 
veı'ir mi, vermez mi, buradaki hususlar Sayın Cum
hurbaşkanını bağlar mı, bağlamaz mı 'bunu öğren
mek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın lan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, 56 ncı madde 

görüşülürken Sayin Koımıisyon Başkanının yapitığı 
açıklamanın bu Tasarıdaki çerçevesinde düzeltmenin 
yeri geldiğinde söylensin dendi. 

Temsilci üyeler 'bir 'bütün 'hallimde düzenlenmiş
tir, yani temsLlai üyeler dendiğinde iki grup olarak 
anlaşılmaktadır. Bir, Cumhurbaşkanınca seçilenler. 

İlki, Yüksek Öğretim Kurumunca üniversitelerden 
bilim dallarından seçilenler. 

57 nci madde başlığı dahil temsilci üyelerin nite
likleri dediğine ve atana da yüksek kurulun temsilci 
üyeleri dediğine göre, her iki grup, yani gerek Cum
hurbaşkanınca seçilen üyeler, gerek Yüksek Öğrettim 
Kurulunca seçilecek üyeleri kapsar nitelikleri 'taşı
maktadır, bu haliyle, eğer değiştirmezler 'ise. Kaldı 
ki, şartlar arasında ıtemsiiloi üyelerin yükseköğrenim 
görmüş olmaları 'başta söylenmektedir. Sanıyorum, 
yükseköğretim kurumlarında bilim dalarında çakı
şan öğretim üyelerinin yükseköğretim görmüş olma
maları düşünülemeyeceğine göre, 'ben 'bilmliyorum, 
varsa Sayın Komisyon açıklasınlar, bunlar söz ko
nusu olmayacağına göre, doğrudan doğruya Cumhur
başkanının seçeceği üyelere yönelik şart olarak gö
zükmektedir. 

Arz ederim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanını* eğer 
'bu dalar sayılırsa hata kendiliğimden ortaya çıkar, 
yani Reisicumhurun bu ihtisas alanlarına 'bağlayıcı 
şekillide mi, bir 'branştan iki tane mi veya üç tane mi 
veya tek mi seçeceği açıkça ortaya çıkacaktır. 

Şimdi efendim, düzenlemede mimarlık, terdihan 
röfeve ve restorasyon bölümlünden, arkeoloji önce
likle prehistorya ve protobistorya ve Anadolu arkeo
lojisinden mezun olanlardan, sanat tarihi, şehircilik, 

peyzaj mimarisi, idare hukuku bunlar yazılrnıştıır. 
Halbuki üye sayısı burada altıdır. Bunlardan idare 
hukukundan iki tane, peyzajdan üç tane veyahutta 
sanat tarihinden 'bir veya iki tane alması daima müm
kündür. Benim başlangıçtan beri üzerinde durduğum 
her daldan bir tane olamayacağı ve 'bunlarla Reisi
cumhura tercih hakkı verileceğini açıklamadan iba
retti. 

Eğer sayıları itibariyle birer birer dağılmış olsay
dı Sayın Tan haklı olacaklardı. Benim başlangıçtan 
beri izah etniiş olduğum husus 'buydu; ama- bunlar 
böyle alt alta yazılmadığı için, yan yana yazıldıkları 
için biir endişe doğmuş bulunuyor. Reisicumhur bu
rada icalbmda altı tane mimarlıktan, pardon ben 'bu
nu YÖK için söylüyorum bunların hepsini, tabiî 
Reisicumihurlia da ilgili, Reisicumhur için bağlayıcı 
'bir hüküm yok; ama diğerlerinden hizmetin görül
mesi bakımından Yüksek Öğretim Kurulunun 'bun
lar arasımda tercih hakkı var, onu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, soru

ma cevap verilmedi 'efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Zabıtlara geçmesi ba
kımından Reisicumhuru bağlayıcı nitelikte olduğu
nun cevabımı verdim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kantarcıoğlu. 
HAYATİ GÜRTAN — Bağlayıcı nitelikte değil 

mli efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, yani tercihini... 

BAŞKAN — Efendimi, müsaade 'buyurur musu
nuz, karşılıklı konuşma olmasın Sayın Gürtan, mü
saade buyurun efendim:, sorunuza cevap veremedi
ler diye 'bir şey ısöz konusu değildir. 

HAYATİ GÜRTAN — Vermediler Sayın Baş
kan. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, cüm
lesini aynen ifade ettim, Reisicumhur bunlar arasın
dan istediği sayıda dedim efendim, sayı ile bağlı baş
ka haklından 'bağlı değil, icabında üçünü de mimar, 
icabımda üçünü de ısanat tarihi, icalbmda üçünü de 
peyzaj mimarisi yapabilir, dallar yazılı burada efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Hükümet, mevcut konuşmalara göre bir 

cevabınız olacak mı efendim? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Efendim, zannediyorum 
arada ufaık 'bir anlaşmazlık var, asılında bu madde 
liiklisinli de kapsıyor, Yüksek Kurul üyeleri seçil'klken 
YÖK seçeceği üyeleıli 'kendi teşkilatı içlinden verecek, 
Sayın Cuimhur-başkanı o teşkilatın içinden veya dı
şından; fakat şu niteliklere uygun kimseleri seçecek 
efendim., 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır. 
Sayın Yolga redaksiyon efendim?. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Ergiinay be

nim söyleyeceklerimi söylediler. 
Yalnız, 3 üncü fıkra denmesi gerekir zannediyo

rum. 
BAŞKAN — 56*ncı maddemin 3 üncü fıkrası di

yorsunuz, (b) fıkrası diye 'bir (b) fıkrası yok diyor
sunuz 'siz de Sayın Erginay gibi. Soralım efendim, 
belki düzeltme yapılacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 56 
nci maddenin 1 inci fılkrası aynen şöyledir: «Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 8 
tabiî, 9 temsildi üye olmak üzere 17 üyeden oluşur.» 
Dedikten sonra, aşağıda «Temsildi üyelerin» sonuna 
kadar olan kısım 1 İkici fıkradır efendim, Altta 'baş
layan : «Yüksek Öğretim;» 2 noi fıkradır efend&m. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi (b) fıkrası deniliyor 
da, 2 nci fıkrasında belirlenen olursa?. 

MİLLÎv EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — 2 ndi fıkra doğrudur 
efendim, 3 üncü fıkra değildir. 

BAŞKAN — Tamam,, 2 nci fıkra derseniz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Çünkü 1 ve 2 noi bent
ler taibıiî üyelerle, temsilci üyelerin altında noktadan 
sonra olan doğrudan doğruya 1 'inci fıkranın parça
larıdır efendim. 

BAŞKAN — İşte (b) dendiği için (b) ile 'başla
yan bir şey yok?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Doğrudan doğruya 2 
nci fıkradır efendim. 

BAŞKAN — (b) yi çıkarıyoruz sizin düzeltme
nize göre 2 nci yapıyoruz. Sayın Yolga olur mu efen
dim?. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Olur efendim. 
BAŞKAN — Olur. 
Kaildi ki, «Yurt içinde ve dışında» «veya» olu

yor, yani dışarıda veya (içeride yayımlanmış eseri 
olursa olacak. 
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Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili Sayın Tutum'un bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarımın 57 nci maddesinde 
geçen «yükseköğrenim görmüş olmaları ve» ibaresi
nin metinden çıkarılmıasını arz ve teklif edenim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergesinin lehin

de aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
TURGUT TAN — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde. Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; 
Bu önerge muhtemelen yalnızca Yüksek Öğretim 

Kurulu tarafından seçilecek üyeler kast edilerek ve
rilirmiş izlenimi vermektedir. Demin de söylediğim 
gibi, bunlar evveliyetle yükseköğrenliım görmüş kişi
lerdir yükseköğretim üyeleri. Bu muhtemelen, özel
likle Cıımhurbaşkanlığınca seçilecek üyeler açısından 
getirilmiş bir şart olarak görünmektedir. Bu bakım
dan burada kalması uygundur. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Arkadaşımın dediği 
doğrudur efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 
57 nci maddeyi «b» harfi yerine «ikinci fıkrası» 

şeklinde ve sondan bir üstteki satırda da «ve» yi «ve
ya» yapmak suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 57 nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Açık oylama sonuçları gelmiştir. 
Hacettepe Üniversitesinin 1969 Bütçe Yılına ait 

Kesirihesabın açık oylamasına 115 sayın üye katıl
mış, 114 kabul, 1 ret oy çıkmış bulunmaktadır ve bu 
Kesinhesap kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun 
efendim. 

1970 yılına ait Kesinhesap açık oylamasına 101 
üyemiz katılmış, 100 kabul, 1 ret oy çıkmış ve bu Ke
sinhesap da kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
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1971 yılı Kesinhesap açık oylamasına 103 üye ka
tılmış, 102 kabul, 1 ret oy çıkmıştır. Bu Kesinhesap 
da bu suretle kabul edilmiş olmaktadır; hayırlı olsun. 

1972 yılı Kesinhesabına ait açık oylamaya 103 
üye katılmış, 102 üye kabul, 1 ret oy çıkmış ve bu 
Kesinhesap da kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

1973 Bütçe yılı Kesinhesabına ait açık oylamaya 
103 üye katılmış, 102 kabul, 1 ret oy çıkmış ve bu 
Kesinhesap da kabul edilmiştir; hayırlı olsun efendim. 

1974 Bütçe yılı Kesinhesabına ait açık oylamaya 
102 üye katılmış, 101 kabul, 1 ret oy çıkmıştır ve bu 
Kesinhesap da kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
108 inci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
Yüksek kurul üyelik süresi - üyeliğin sona ermesi 
MADDE 58. — Tabiî üyelerin kurul üyelikleri, 

memuriyetleri süresince devam eder. Temsilci üye
lerin üyelikleri ise yedi yıl sürelidir. Bu üyeler iki 
dönemi aşmamak şartı ile yeniden seçilebilirler. 

Üyelikleri sona eren, ölen, istifa eden, hastalık ve 
görev gereği hariç; yıllık toplantılarının dördüne ka
tılmayan ve bir yıldan fazla süre ile yurt dışına gi
den üyelerin yerine bilim dalı ile ilgili yedek üyeler 
asıl üyeliğe alınır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Bu maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

1975 yılı Kesinhesap oylamasına 102 üye katılmış, 
101 kabul, 1 ret oy çıkmıştır ve bu Kesinhesap da ka
bul edilmiştir; hayırlı olsun. 

1976 Bütçe yılına 99 üyemiz açık oylamaya katıl
mış, bunlardan 98'i kabul, 1 ret oy çıkmıştır ve bu 
suretle bu yılın Kesinhesabı da kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 15.55 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 58 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 
«Madde 58. — Temsilci üyelerin üyelik süresi 

beş yıldır. Bu üyeler bir dönemi aşmamak şartıyla 
yeniden seçilebilirler. 

Hastalık ve görev gereği hariç toplantıların dör
düne katılmayan ve bir yıldan fazla süre ile yurt dışı
na giden veya öğretim üyeliği görevi sona eren tem* 
silci üyelerin yerine yenileri seçilir. 

Üyelik süresi dolmadan üyeliği sona eren üyenin 
yerine seçilen kimse geri kalan süreyi tamamlar.» 

BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

TURGUT TAN — Lehinde rica ediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Efendim, lehinde olduğu kı

sım şu : Şimdi burada Hükümet Tasarısından farklı 

- » • ^ > » - < » •<••• 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK - Aü Nejat ALPAT 
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olarak beş yıl yedi yıla çıkarılmış ve iki dönem se
çilme hakkı getirmiş; âdeta 21 yıllık bir görev süresi 
söz konusu. Bu hayli uzun bir süre. Önerge ile Hü
kümet Tasarısında olduğu gibi beş yıllık bir süre ve 
bir defa seçilmesi önerilmektedir. Bu daha makul bir 
süredir; hem kurulu çok kısa sürelerle aksatıcı bir 
çalışmaya sokmamaktadır, hem de bu düzenlemede 
olduğu gibi 21 yıllık çok uzun bir süreyi öngörmemek
tedir; makul bir süredir. Bu bakımdan önergenin le
hinde konuştum. 

Arz ederim efendim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu sü
re Hükümetten beş yıl olarak geldi. Komisyon çalışma
larında, diğer Bakanlıklardan katılan temsilciler bunun 
10 sene olmasını ileri sürdüler; fakat en son bunu yedi 
sene olarak; daha fazla konuları bilmesi bakımından 
yedi sene olarak düzenlemiş bulunuyoruz. Bu bakım
dan biz bu sürenin tekrar beş seneye indirilmesine ta
raftar değiliz. 

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

dim?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadığını beyan etmektedir, önergenin dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
58 inci maddeyi Komisyon... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir soru... 

BAŞKAN — Artık soru mümkün değil efendim; 
önergelerden sonra soru mümkün değil artık. 

AKİF ERGİNAY — önerge bitmeden soru ol-
mazki zaten; önerge bitecekki sıra soruya gelsin. Yani 
bir açıklama bakımından... 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteye
ni konuşturuyorum Sayın Erginay; «Soru sormak is
teyen var mı?» diye soruyorum, ondan sonra öner
gelere geçiyorum efendim. Dikkatle izlenirse bunu za
bıtlarda görmek mümkün; benim Başkanlık dönemim-
dte yaptığım, süregetirdiğim sistem budur : Evvela ko

nuşmalar, sonra sorular, sonra önergeler, ondan son
ra da gerekiyorsa redaksiyon. Konu budur efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Redaksiyon olur 

mu efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, redaksiyon olur. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

bu ilk satırdaki «kurul» kelimesi büyük harfle ya
zılmalı; çünkü söz konusu olan Yüksek Kuruldur. 
Her zaman bütün kelimeler tekrar edilmeden böyle 
kısaca «Kurul, meclis, konsey» denebilir. Eğer kas
tedilen mesela Millî Güvenlik Konseyi ise Konsey
deki (k) harfinin tabiî büyük yazılması lazım; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ise, Meclis tek meclis ola
rak kaldığı halde (m) harfinin büyük olarak yazılır. 
Daha evvel 55 inci madde de maruzatta bulunurken 
de aynı mülahazalarla hareket etmiştim; (k) harfinin 
büyük yazılması lazım. 

Sonra, birinci kısmın son cümlesi biraz müphemi-
yet arz ediyor sanıyorum. Bilmiyorum Komisyon 
bunun üzerinde bir dakika durmak lüzumunu hisse
derler mi?. Yani «Üyeler iki dönemi aşmamak şartı 
ile» dendiği zaman hem ilk tayini artı bu süreyi uzat
mak mı, yoksa iki defa uzatma mı kastediliyor?.. 

AKİF ERGİNAY — Ben de bunu sormak iste
miştim Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Evet; şu anda redaksiyon değil de, 
artık bir soru haline dönüşüyor Sayın Yolga. Yani 
zatıâliniz diyorsunuz ki, (Madem soru kabul edili
yor bu) 14 yıl mı, 21 yıl mı görev yapacaklardır?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Öyle efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon, redaksiyonla evvela başlayalım, 

soruyu da cevaplandıralım bu arada. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, buradaki 
kurul, kurul üyelikleridir. Kurul üyeliklerinin bir özel
liği yoktur. Bunun baş tarafındaki tariflerin bulundu
ğu, tanımların bulunduğu yerdeki «Yüksek Kurul» 
kelimesi kullanılmış olsaydı ikisinin de başharflerini 
büyük yapmak gerekiyordu. Bu cümledeki «kurul,» 
kurul üyeleri. 

NAMIK KE'MAL YOLGA — «Meclis üyesi» den
diği zaman «Meclis» küçük mü yazılacak efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, satırbaşında za
ten «Tabiî üye» kelimesi var efendim. Cümlenin içe
risinde «Meclis üyesi» dendiği zaman «meclis» de 
küçük yazılacak, «üye» de küçük yazılacak efendim; 
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ama «Türkiye Büyük Millet Meclisi» diye başlar
sak eğer büyük yazacağız; ama cümle içindeki «Mec
lis, meclis üyesi» küçük yazılacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, bir dilbilgisi konusudur; 
Komisyon kendi görüşünde ısrar ediyor., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 

Sonra efendim, bu müddet yedi yıldır. İki defadan 
fazla olmadığına göre 14 yıldan fazla değildir ve za
ten bunların ömürlerinin sonuna kadar da kayıtsız 
şartsız kalmalarının önüne geçmek için konmuştur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AKİF ERGİNAY — Zabıtlara geçsin efendim; 14 

yıldan fazla değil... 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
58 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
58 inci madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Yüksek kurulun çalışma düzeni 
MADDE 59. — Yüksek kurul ayda en az bir 

defa toplanır. Gerektiğinde Balkanın çağrısı üzenine, 
olağanüstü toplanabilir. 

Kurulun çalışma- gündemi Kurul Başkanlığınca 
hazırlanır ve toplantıdan 'bir hafta önce üyelere du
yurulur.; 

Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantıya (katılan 
üyelerin en az üçte lilkisinin oyları ile karar verilir. 

Yüksek kurulun sekreterya hizmetlerini yürütmek 
üzere Bakanlık bünyesinde blir «Yüksek Kurul İdarî 
Hizmet Bürosu» oluşturulur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Genç. 

Başlka üyemiz?.. Yok. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu mialdde de bu Tasarının önemli maddelerin

den birisidir. 
Simidi «Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantı

ya katıdan Üyelerin en az üçte ikisıimln oyları ile ka
rar verilir.» deniliyor. Kurul 56 ncı maddeye göre 
17 üyeden teşekkül etmektedir. Bunun sekizi idare
den, dokuzu ise temsilci üyelerden teşekkül etmek
tedir. 

Şkndıi şu maddeyi bir an için uygulayalım; şim
di dokuz kişiye tebligat yapıldı, sekizi idareden, do
kuz kişiyle toplandı. Zaten sırf Kültür ve Turizm 
Bakanlığının emrinde dört tane üye var; iki kişi de 
daha aldı mı yanına, buradan istediği kararı çıkara
bilir. 

Biraz önce 57 nei madde vesilesiyle yaptığım 'ko
nuşmada şunu belirtmiştim. Şimdi (bu Kurul vatan
daşım mülkiyet haklkıma önemli derecede sınırlama 
getirebilecek yetkiye sahiptir. Bir kişinin taşınmazı
nın üzerine eski eser kaydı konuldu mu, idarî yargı 
mahkemelerinden bunun iptali için karar almadıkça 
bunu kaldırmamız mıümlküm değildir. Bu ilelebet sü
recektir; kam ulaştırırla zorunluluğu da yoktur. 

Şimdi, bunun uygull anması şu şekilde olunca; ya
ni bu Kurul bu şekiılde çalışınca ne olacaktır?.. (Ay
nı şeyleri tekrarlıyorum, özür dilerim; daha önce de 
belirttim.) Siyasî iktidar, rakiplerinin mallarının ta
sarrufunu bu yolla engellemeye çalışacaktır. Bir yö
nü bu. 

İkincisi; kendisine yakın olan kişilerin taşınmaz
ları üzerine konulan sınırlamaları da bu şekilde na-
haıtlıikla kaldıracaktur. 

Şimdi aslında bugün Anutlar Yüksek Kurulundan 
şikâyet ediliyor. Evet, biz de birtakım şikâyetler duy
duk; ama bu Kurul bağımsız. Bağımsız olunca, siya
sî etki altında kalmamaktadır. Zaten bu Kanunu ge
tirmek isteyen kişilerin hedefleri de, kendilerinin is
tekleri doğrultusunda bir karar çıkarmadığı için bu 
Kurulun canına okumak istemektedirler. Bu itibar
la... 

BAŞKAN — Sayın Genç; bu bir Hükümet Tasa
rısıdır efendim. Müsaade buyurun, şu anda görüştü
ğümüz bir Hükümet Tasarısıdır... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, biz buraya 
çukıp bir konuşma yaptığımız, bir konuyu 'dille getir
diğimiz zaman siz hemen kesiyorsunuz; burada 20 
gün evvel yapılan konuşmaları tekrar dile getiriyor
sunuz... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; sizin 
de Hükümeti bu biçimde töhmet altında bulundura
cak bir beyandan titizlikle (kaçınmanız lazımı. 

KAMER GENÇ — Efendim, ben Hükümeti töh
met altında tutmuyorum. «Ganına okumak» demek, 
kaldırmak demektir; Kanunda da onu kaldırıyor 
demektir yanli... Bunda birşey yok. 

Şimdi, İstanbulMa Boğaz'da, şurada burada eski 
eser kaydı konulan köşklerin sahipleri vardır. Böyle 
siyasî iktidarların emrine geçince bu Kurul, size şu-
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nu temin ©derim ki, bunlar hemen siyasî nüfuzlarını 
kullanarak bu taşınmazları üzerine 'konulan eski eser
lik kaydını kaldıracaklardır. 

Bendin teklifim şudur: Şimdi Kurul bu halle dö
nüştükten sonra salt çoğunlukla toplanırken hiç ol
mazsa yiarısı seçilmiş üyelerden olsun. Yani yarısı 
Cumhurbaşkanı ve yüksek öğretim kurullarımdan se
çilmiş üyeler&'en olmak üzere; yani en az yansı olun
ca beş kıişlisli onlardan olmak şartıyla toplanmayı ön-
görellim hiç olmazsa. Siyasî iktidarın tamamen em
rine girmiş bir kurul oluşturmayalımı. Bu itibarla, 
ıböyle ibir kayıt koyarsak belki uygulamada görüle
bilecek mahzurların büyük bir 'kısmı kalkabilir. 

Sonra, bu Kurulun bir sekreterya'sı olacak; ama 
bunun 'kadrosu nasıl düzenlenecek? Bu Kanunda bir 
ıkadro cetveli yok; kendisine bağlı ıbtir kadro cetvel! 
yoik. Bu sekreteryada kimler çalışacak? Mühendis, 
mknıar istihdam edilecek midir, 'kaç tane lisitıihdam 
edlilecektıir, ne şartlarda istihdam edilecektir? Perso
nel Kanunu Hukuku çerçevesi içinde mü lisitıihdam 
edilecektir, yoksa özel bir durum mu getirilecektir? 
Ben bu Kanunda bunu da göremedim. 

Amacımız, bu Kanunda hiç olmazsa mümkün 
olduğu kadar İkisinin mülkiyet hakkımı bir yandan 
güvence altına alalım, objektif hukuk kuraları işle
sin, öte yandan da 'birtakım keyfî kararların çıkma
sının önlenmesini sağlayalım. Bu vatandaş için çok 
önemli bir güvencedir. 

Saygılar sunarım.: 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
'Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Balkanım; Yük
sek Kurulun çalışma düzenine ait olan bu maddede 
bir personel düzenlemesi yoktur; böyle birşey de 
düşünmek, de doğru olamaz. 

Sonra, sayıları üzerinde değişme yapimak da ma
nasız olur. O zaman Cumhurbaşkanının getirmiş ol
duğu temsilol'erle diğer temsilciler arasında hizipleş
meler olur. Biz Kanun düzenlemesinde asla bu tip 
şeylere yer vermiyoruz ve buna da imkân verımeye-
ceğiz. 

Arz ederim; katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkan, katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiiz?.. Yok. 
Bir önerge var, 'okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlıığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 59 uncu maddesi

nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
«Madde 59 (Son fıkra). — Yüksek Kurulun sek-

rel'erya hizmetleri, Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünce yerine getirilir.» 

'BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergesinin lehin
de aleyhinde söz is ti yen Sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 
eıiendim?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılamıyoruz efen-
dıim. Zaten 'bu şekildeki ıbütün düzenlemeler (Bura
da da personeli© ilgili bazı hususlar bulunmayacak-
tur) kamu kurum ve kuruluşlarıının düzenlenmesiyle 
ilgili verilmiş bulunan Yetlki Kanunu Tasarısında 
ele alınacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önergeye katılmıyorsunuz... Te

şekkür ederim efendini. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesiime Ko

misyon ve Hükümet kaltılmadığım beyan etmekte
dir. 

Önergenin dikkate alımrp alıntmamasını oylarımı
za sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 59 uncu maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum,. Kabul eden
ler... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Redaksiyon Sa
yın Başkan... 

AKİF ERGİNAY — Redaksiyon konusunda 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, oylama başladı; ama bıiz 
yine alalım. Müsaade edersen'iz Başkanlık Divanı 
olarak eğer bir kelimenin, bir harfin değiştirilmesi 
şeklinde lise biz yapıyoruz zaten onu; o biçimde zap
ta geçelim. 

Kabul edenler... Kabul demeyenler... Mıaıdde ka
bul edilmiştir. 
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Buyurun Sayım Yolga, zapta geçireyim efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — «Kurul» da «k» 

harfi küçüik yazılmış o 'büyük olacak. Yine birinci 
satırda da «kurul» küçük yazılmıış, bu da büyük harf 
olaaak. 

Üçüncü fıkrayı da iki cümle yapmak uygun olur; 
«Toplanır» dan sonra noıkıta 'koymak gerekir. 

Birinci fıkrada «gereikıtıiğinde» kaimesinden son
ra virgül olacak. 

BAŞKAN — Evet, teşeiklkür ederim. 
Efendim, zaıten Başkanlılk Divanınca da cümle 

düzenlemeleri, virgül, nokta eğer nokısıansa, bunlar 
bilahara tarnamlana gelmelktediir öteden beri. 

60 inci maddeyi okutuyorum:. 
Bölge 'kurullarının görevi 
MADDE 60. — Bölge kurulları, taşınmaz Kül

tür ve Talbiat Varlıkları Yüksek Kurulunun verdiği 
prensiip kararlarıma uym'alk şartıyla uygulamaya yö
nelik 'kararlar almakla görevlidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yım üye?.. Yo'k. 

Sayım Kotmlisyonum, Sayım Hükümetim bir açıkla
ması?.. Yoik. 

Bu madde ile ilgili önerge de yok. 
Bir redaksiyon var mı efendim?.. 
KAMER GENÇ — Soru efendim... 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

söylememek daha doğru olur. Zatiâliniz söylediniz 
düzeltme işini. 

BAŞKAN — EVdt efendim; onu biz Başkanlıkça 
halledeceğiz. 

Soru sormak isteyen Sayın Genç. 
Başka soru sormak isteyen?.. Sayın Erginay. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; burada «Böl

ge Kurulları, taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Yüksek Kurulunun verdiği prensip kararlarına uy
mak şartıyla uygulamaya yönelik karaflar almakla 
görevlidir.» deniyor. 

Şimdi, Yüksek Kurulun verdiği kararların han
gileri prensip kararıdır, hangileri değildir?.. 

Bir bölgede bir Bölge Kurulu var; bir kişinin 
taşınmazı için «'Eski eser değildir» dedi ve kendisine 
yapı izni verdi. Arkasından (Yüksek Kurulun işle
yişinin nasıl olacağını da bilmiyoruz ya, tabiî uygu
lama ile bunlar ortaya çıkacak) Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurudu da bu taşınmaz için «Eski 
eserdir» dedi. O zaman ne olacaktır bunun vaziyeti?.. 

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

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Elbette ki Sayın 
Başkanım; bu hükümsüz kalacaktır. Daha sonraki 
maddelerde bu konuda geniş ölçüde bilgi vardır efen
dim; arz ederim. 

Burada sadece «Bölge kurullarının görevi» ifa
desinde «k» harfi büyük olacak efendim. «Bölge 
Kurulları» olarak özel isimdir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; zannedi

yorum ki, 60 inci maddenin yeri, Bölge Kurulları
nın oluşumunu, kuruluşunu takip eden diğer mad
delerden sonra olması gerekir. Bir kuruluş henüz 
kurulmadan görevi şudur, demek; alttaki maddeler
de de «Şundan kurulur» demek biraz garip geliyor. 
Yani bir kanun tekniğine uymaz. Kurulların görevini 
söylüyorsunuz daha kurul belli değil. Bu itibarla 
60 inci maddenin, oluşumu takip eden maddelerin 
altına gelmesi gerekir. Acaba bunu düşünürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay; 
ama 55 ile 56'da aynı biçimde idi zannederim. Ev
vela görevi, bilahara oluşması idi; ama Komisyon
dan yine de soralım. 

Sayın Komisyon?.. 
'KAMER GENÇ — Ben soruma cevap alama

dım Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
daha önce 55 inci maddede de Yüksek Kurulun gö
revlerini saydık, altında da kurul üyeliklerinden bah
settik. Burada da aynı şekilde ona paralel bir dü
zenleme getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 60 inci maddeyi «k» harfi büyük 

yazılmak biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 60 inci madde kabul 
edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum. 
B'ölge kurullarının oluşumu 
MADDE 61. — Bölge kurulları dört tabiî, beş 

temsilci olmak üzere dokuz üyeden oluşur. 
a) Tabiî üyeler : 
1. Bakanlığın bölgedeki Teknik Müdürü, bulun

madığı yerde ise, o bölgenin Devlet Müzesi Müdürü, 
2. İmar ve İskân Bakanlığından bir üye, 
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3. Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir üye, 
4. Millî Eğitim Bakanlığınca o ilin Millî Eğitim 

Müdürlüğünce seçilecek bir sanat tarihî uzmanı. 
'b) Temsilci üyeler : 
Bölge dahilinde yükseköğretim yapan kurumlar

ca arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik, peyzaj 
mimarisi b l̂im dallarında seçilecek birer üye. 

Bölge kurularının toplantılarına, ihtiyaç duyul
duğu takdirde, gündemde bulunan kamu kurum ve 
kuruluşları (belediyeler dahil) temsilcileri, oy hakkı 
olmaksızın davet edilebilir. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üye?.. Sayın Gürtan söz istediler. Başka söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Gürtan; buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; 
Madde hakkında iki görüşümü arz etmeden ev

vel, acaba Sayın Başkandan bir ricada bulunabilir 
miyim, buna izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYATİ GÜRTAN — Efendim, biraz evvel 

Tüzükle bağlı olmayan, yönetimle ilgili bir hususu 
buyurdunuz, bir sıralamadan söz ettiniz. Bu zatıâ-
liriizin bir 'tercihidir. Acaba bu tercihinizi, bu sıra
lamayı; konuşma, önerge, soru, redaksiyon şeklinde 
yapmanız mümkün olur mu? Ben izliyorum, genel
likle Genel Kurulumuzun birçok üyeleri, konuşma
dan sonra soru sormayı, önergelerden sonra soru 
sormak şeklinde anlıyoruz ve o şekilde belki sizi de 
rahatsız ediyoruz bir yerde. Konuşma, önerge, soru 
Ve redaksiyon şeklinde yapılacak bir uygulama, tah
min ediyorum daha olumlu sonuçlar verecektir. Bu
nu arz ettim; teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Efendim, ma'dde hakkındaki görüşlerimi arz edi
yorum : 

61 inci maddenin dördüncü fıkrasında şöyle bir 
hüküm var; «Millî Eğitim Bakanlığınca o ilin Millî 
Eğitim Müdürlüğünce seçilecek bir sanat tarihi uz
manı...» Sanırım burada bir cümle düşüklüğü var. 
Ben bunu pek anlayamadım. Belki bunun bir açık
laması veya bir düzeltmesi yapılabilir. 

İkinci husus; maddede, «Bölge dahilinde yüksek
öğretim yapan kurumlarca arkeoloji, mimarlık, sa
nat tarihi, şehircilik, peyzaj mimarisi bilim dalların
dan seçilecek birer üye...» deniyor. 

Şimdi bir bölge düşünelim; burada yükseköğre
tim yapan kurumlar var. Bu kurumlar acaba seçimi 
nasıl yapacaklar? Bölgede bir yahut iki üniversite 
var, bir yüksekokul var; bunların seçimini profesör-
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ler kurulu mu yapacak, Üniversite kurulu mu ya
pacak; yani kurum bunları böyle bir seçimle nasıl 
görevlendirecek bilemiyorum? Acaba bunun en azın
dan zabıtlara geçmesi bakımından açıklaması yapı
labilir mi? Bunları arz edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Başkanlı'k Divanı olarak bize tevcih buyurduğu

nuz soruya bendeniz, İçtüzüğün 58 inci maddesin
den bir fıkra okumak suretiyle cevap vereceğim 
efendim. 

İçtüzüğümüzün 58 inci maddesinde fıkra aynen 
şöyledir: «Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra 
ile sorulur.» Bendeniz de İçtüzüğe belki biraz faz
laca uygunluk gösteriyorum; ama Danışma Mecli
sinin çalışmalarında hukuk çerçevesi içinde kalmak 
ve özellikle İçtüzüğü uygulamak bakımından bu 
prensibi kesin olarak uygulamaktayım. Yani, konuş
malar bittikten sonra, İçtüzüğün bu fıkrasına uygun 
olarak soruları sorduruyorum. Bendenizin takdirine 
kalan bir husus değildir. Haklısınız, belki biraz şart
lar zorluyor; ama İçtüzüğü değiştirmediğimiz süre
ce evvela önerge, sonra soru sormak bana göre 
mümkün değildir ;affınıza sığınarak arz ederim 
efendim. 

Sayın Komisyon; Sayın Gürtan'ın konuşmasına 
vereceğiniz bir cevap var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
başlıktaki «'Bölge kurullarının» ibaresindeki «k» bü
yük harf olacak efendim. Bir düzeltme yapayım da, 
konu iyi anlaşılsın. 

Tekrar 61 inci maddenin başında «Bölge kurul
ları» ibaresindeki «k» yine büyü'k harf oluyor. 

Efendim, bu düzenlemede harflerin sıralanmasın
da öbür metne paralellikten ayrılmış bir durum var. 
«a) Tabiî üyeler.» diğer metne bağlı olarak 1. Tabiî 
üyeler:» şeklinde olacak. Sonra, bunun altında alt 
alta «1, 2, 3, 4» diye giden sıralama, aşağı doğru 
«a, b, c, d» şeklinde gidecek efendim. Yine aynı 
şekilde «b) Temsilci üyeler:» de «2. Temsilci üye
ler:» şeklinde olacak. 

Ayrıca, (d) bölümü, «Millî Eğitim Bakanlığının 
o ilin Millî Eğitim Müdürlüğünce seçilecek bir sa
nat tarihi uzmanı,» şeklinde olacak. Yani, her ba
kanlığın sanat tarihi uzmanı bulunabilir efendim; 
İmar ve İskân Bakanlığının, Bayındırlık Bakanlığı
nın, diğer müesseselerin, özel bir okulun da sanat 
tarilhi uzmanı olabilir. Yani, millî eğitim müdürlü-
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güne bağlı okullarda görevdi olan sanat tarihi uzma
nı, müzelerde görevli olan değil efendim. 

Sayın Gürtan'ın endişelerini ortadan kaldıracak 
'husus 66 ncı maddede belirtilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür eklerim. 
Sayın Hükümet; buna bir ilaveniz var mı efen

dim? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Hayır Sayın Başka
nım. 

Yalnız, müsaade ederseniz bir hususu açıklaya
yım. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Bu seçilecek üniver
site üyeleri; yüksek malumlarınız dMuğu gibi, bun
dan sonra üniversitelerle olan işlemlerimiz daima 
Yükseköğretim Kurulundan geçecek. Binaenaleyh, 
bir öğretim üyesi görevlendirileceği zaman oradan 
talep edilmek suretiyle alınmaktadır. Zaten 56 ncı 
madde de bu sekide bir ifade mevcuttur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Genç. 
Soru sormak isteyen başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; evvela birin

ci sorum şu: «Tabiî üyeler» denmiş. «Tabiî üyeler» 
dedikten sonra «2. imar ve İskân Bakanlığından bir 
üye» ve «3. vakıflar Genel Müdürlüğünden bir üye» 
deniyor. 

Şimdi, «Tabiî üye» denildiği zaman makam da 
belirtilir. Mesela 56 ncı maddede tabiî üyeler ara
sında «müsteşar» geçti. Müsteşarlık makamında bu
lunan kişi oranın tabiî üyesidir. Şimdi burada «tmar 
ve iskân Bakanlığından bir üye» denince, bu Bakan
lıktan hangi kişi tabiî üye; yani bundan imar ve 
iskân Bakanlığının seçeceği bir üye mi kastediliyor?. 
O zaman tabiî üye olmaz, kanaatime göre seçilmiş 
üye olur. Birincisi bu. 

İkincisi; «Millî Eğitim Bakanlığının o ilin Mîllî 
Eğitim Müdürlüğünce seçilecek bir sanat tarihî uz
manı» deniliyor; fakat yukarıda imar ve İskân Ba
kanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden birer üye
den bahsediliyor. Şimdi, imar ve İskân Bakanlığının 
illerde il imar müdürleri var. Teşkilatını tam iyi bi
lemiyorum; ama Vakıflar Genel Müdürlüğünün ba
zı yerlerde bölge müdürlükleri vardır, bazı yerlerde 
de müdürlükleri vardır. Sayın Komisyon neden acâ-

I ba o bölge kurullarının kurulacağı yerdeki il imar 
I müdürü ile vakıflar müdürünün veya bölge müdü-
I rünün tabiî üyeliğini kabul etmemiş de, «Bakanlık-
I ça» demiş? Yani, demin arz ettiğim nedenlerle tabiî 
I üye olmaz. Eğer, «il imar müdürü, vakıflar bölge 
I müdürü veya müdürü» derlerse, o zaman ta'biî üye-
I lige onlar girer. Hem soru sordum, hem açıkladım; 
I ama Komisyonun bu hususta vereceği izahat da 
I önemli efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
I Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

I öyle zannediyorum ki, arkadaşım 62 nci maddeyi 
I okumamışlar. Okumuş olsalardı, böyle bir soruyu 
I bize tevcih etmezlerdi; çünkü orada kimin nitelik -
I leri olduğu yazılıdır. «Yüksek Kuruldaki kişilerin 
I nitelikleri» olacaktır aynen. Yani, buradaki üyeler, 
I o nitelikleri taşıyacaklardır. 
I İkincisi; biraz önce de geniş bir şekilde açıkla -
I mıştım, Millî Eğitim Bakanlığının emrindeki sanat 
I enstitülerinde, ticaret liselerinde, diğer okullarda ve 
I daha birçok okullarında sanat tarihi öğre'tmenlerı 
I vardır. Hizmetlerinin aksamaması bakımından bun

ların takdiri Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Millî 
Eğitim Müdürlüğü bunları tespit edecek, bildirecek 

I veya sıraya koyacak, öyle yukarıya bildirecek ve Mil
lî Eğitim Bakanlığı «evet» diyecek. Aksi halde onun 

I hizmet yapması mümkün alamaz. Bu bakımdandır. 
I Arz ederim efendim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; müsaade 
I eder misiniz, sorumu yanlış anladılar? 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

KAMER GENÇ — Yani, müsaade buyurun da, 
Komisyon hem benim okumadığımı ileri sürüyor. 

I Ben diyorum ki... 
BAŞKAN — Sayın Genç; müsaade buyurun efen

dim. Sorunuz yanlış anlaşılmış olabilir. Sorunuza bir 
I cevap veriliyor, bu da yanlış olabilir; mutlaka doğ

rudur diye de bir iddiamız yok. Çünkü, Komisyon 
kendi bilgisi, görgüsü ve tecrübesi ölçüsünde bir ce-

I vap verir. Bunun doğru olup, olmadığı hususunu 
Yüce Genel Kurul takdir eder efendim, müsaade bu-

I yurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; müsaade eder 

misiniz bir şey söyleyeyim?.. Şimdi biz bir şey söy
lüyoruz. Komisyon bize, «Dışarıda, altından heykeli 

I yapılacak Komisyon durumunu da gördük» diyor; 
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fakat bir soru soruyorum, «Okumamış bu maddeyi» 
diyor... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
KAMER GENÇ — «Tabiî» kelimesi buraya na

sıl girmiş anlamıyorum? 
BAŞKAN — Komisyonun verdiği cevap sizi tat

min eder veya etmez; fakat cevaptır efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili Sayın Tan tara

fından verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarısının 
61 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki gibi dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

tsa VARDAL Turgut TAN 
«Bölge kurullarının toplantılarına, Kurul günde

mindeki konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
(Belediyeler dahil) temsilcileri de, oy hakkı olmak
sızın katılırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Tan, önerge üzerinde buyu
run efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

61 inci maddenin son fıkrasının yeniden düzen
lenmesini önerirken yaptığımız değişiklikler şunlar: 

Burada «ihtiyaç duyulduğu takdirde» deyimi çı
karılmıştır. 

Ayrıca, Komisyon metninde (Sayın Komisyon 
Başkanımız bu konularda titizdir.) şöyle bir yanlış 
anlamaya meydan verecek düzenleme getirmişler : 
«Gündemde bulunan kamu kurum ve kuruluşları...» 
Kamu kurum ve kuruluşları gündemde değildir; ku
rul gündemindeki konu ile ilgili kamu kurum ve ku
ruluşları vardır. Binaenaleyh, bunun böyle düzeltil
mesi lazım. Kamu kuruluşunu incelemiyor kurul. 
Bir konuyu inceliyor, o konu ile ilgili kamu kurumu 
var veya bir belediye var. Bu nedenle onu bu şekilde 
düzenledik. Tabiî, bu bir redaksiyon, esasa ilişkin bir 
değişiklik değildir. 

Bunların yine, «oy hakkı olmaksızın...» Çünkü, 
mademki böyle getirilmiş, maddenin esprisi budur, 
bunu değiştirmedik; ama bunlar katılsınlar dedik. 
Kendileriyle ilgili bir konu görüşülüyor ise kamu 
kurum ve kuruluşları kendiliğinden buraya katılsın
lar; fakat oy hakkı olmasın. Gerekli mütemmim bil
gileri burada verebilirler. Daha aydınlatıcı bir çalış
ma olur. Bunu sağlamak için önerge verdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

Sayın Tan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞITÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Sayın 
Tan ve Vardal arkadaşımız haklıdırlar. Burada bir 
düşüklük var. Esasen oradaki kelime şöyle idi efen
dim; «Gündemde konusu bulunan...» Bu cümledeki 
«konusu» kelimesi düşmüş oradan. Aynı cümle «Gün
demde konusu bulunan» şeklinde Hükümet teklifin
de de, Adalet Komisyonunun teklifinde de yazılıdır. 

Yalnız önergedeki «katılırlar) kelimesi biraz sert. Biz 
bunları «davet edilebilir» diye daha yumuşak, daha 
güzel bir hale getirmiş durumdayız. Bu şekilde «ko
nusu» kelimesi konursa her halde arkadaşlar da aynı 
şeye katılabilirler. «... Toplantılarına, ihtiyaç duyul
duğu takdirde, gündemde konusu bulunan kamu ku
rum ve kuruluşları temsilcileri, oy hakkı olmaksızın 
davet edilebilir» şeklinde olmak şartıyla önergelerini 
aynen kabul edebiliriz; ama «katılırlar» kelimesi biraz 
sert geliyor bize. 

BAŞKAN — Yani, «ihtiyaç duyulduğu takdirde» 
ibaresinin çıkmasını kabul ediyorsunuz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim; hiç 
önemli değil, katılırız. 

BAŞKAN — Sayın Tan, Komisyon şu biçimde 
bir katılma içinde. «Bölge kurullarının toplantıları
na, gündemde konusu bulunan kamu kurum ve kuru
luşları (belediyeler dahil) temsilcileri, oy hakkı ol
maksızın davet edilebilir.» 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, katılabiliriz; 
ama bununla bizim önergemiz arasında küçük bir 
fark var her halde. Eğer gündemdeki konu ile kamu 
kuruluşunun ilgisi varsa davet edilsin; fakat davet 
edilmesi de Kurulun takdirine kalmasın. Bunlar mu
hakkak çağrılsınlar. Bizim söylemek istediğimiz bu. 
Oy hakkı olmasın; o tamam. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; böyle bir ça
lışmaya başka kişilerin lüzumsuz yere çağrılmalarına 
ne gerek var? Biz gerek görmüyoruz. Bu durumda 
önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Evet; bir farklılık var. O zaman 
önergeye katılmıyorsunuz; ama «Gündemde konusu 
bulunan» ibaresini ekliyorsunuz. 

Sayın Hükümetin görüşünü rica ediyorum?.. 
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KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tan ve Sayın 
Vardal'ın önergesine Komisyon ve Hükümet katıl
madığını beyan etmektedir. 

önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

61 inci madde önerge ile birlikte Komisyona gön
derilmiştir. 

162 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
IBölge kurul üyelerinin nitelik, süre ve çalışma 

düzeni 

MADDE 62. — Bölge kurul üyelerinin nitelikle
ri ve görev süreleri Yüksek Kurul üyelerininkinin ay
nıdır. 

Bölge kurulları, başkan ve başkan yardımcıları
nı kendi aralarından seçerler, başkan bulunmadığı za
man yerine başkan yardımcısı vekalet eder. 

Toplantı gündemleri başkanlıkça hazırlanır. Top
lantılar üçte iki çoğunlukla yapılır ve oy çokluğu ile 
karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulun
duğu taraf ağırlık kazanır. 

Bölge kurulları ayda en az iki defa toplanır. 
'Kurulların büro hizmetlerini yürütmek üzere, 

Başkanlıkça, yeteri kadar elemandan oluşan bir büro 
kurulur. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Genç... 

Başka söz isteyen sayın üye??.. Yok. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın (Başkan, değerli üye

ler; 
Biraz önce 61 inci madde ile ilgili bir soru sor

dum, dedim ki; «Bölge kurullarının oluşumunda ta
biî üyeler ı(62 nci madde ile ilgisi olduğu için belir
tiyorum.) var. Yüksek Kurulda da tabiî üyeler var. 
Yüksek Kurula tabiî üyeleri seçerken maddeye uy
muş; müsteşar, bakanlık ilgili müsteşar yardımcısı.. 
Yani, hem makam, hem kişi belli. Fakat 61 inci 
maddede «İmar ve İskân Bakanlığından bir üye.» di
yor. Buraya bakıyoruz, «Bölge kurul üyelerinin ni
telikleri ve görev süreleri Yüksek IKurul üyelerininkinin 
aynıdır.» diyor. Bunu 56 nci maddeye uygularsak, 
İmar ve İskân Bakanlığından bu Kurula seçilecek 
üye, İmar ve İskân Bakanlığı planlama ve İmar Ge
nel Müdürüdür. Yani bu kişi en azından bir plancı-
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dır genel olarak. Kültür ve Turizm Bakanlığı müste
şarlığı tabiî, biraz politik bir makamdır, o değişebi
lir. «Niteliği aynıdır» demekle, bu kişinin bir plancı, 
planlamadan anlayan birisi, yahut eski eser konu
sunda uzman bir kişi olması gerektiğini vurgulamak 
istiyorsak, bunu açıkça söylemek lazımdır. 

Bakınız diğer bir husus: Bu bölge kurullarını taş
rada kuruyoruz. Ademi merkeziyet sistemine doğru 
bir gidiş kabul ediliyor burada. Orada bölge müdürü 
var, il imar müdürlükleri var; tutuluyor, Bakanlıktan 
buraya üye gönderiliyor. 

(MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTAROIOĞLU — Hayır efendim; 
nereden gönderiliyor?... 

KAMER GENÇ — Efendim; «iîmar ve Isân Ba
kanlığından bir üye» deniliyor. Her halde bizim de 
bir Türkçe anlayışımız var. 

iBAŞKAN — IMüsaade buyurun efendim; lütfen.. 

KAMBR GENÇ — «İmar ve İskân Bakanlığın
dan bir üye» denildiği zaman, bunu Bakanlık seçe
cek. Kendi merkezinden de seçecek; mahallindeki il 
imâr müdürlüğüne de talimat verecek; fakat «tabiî 
üye» deyimine bu ters düşüyor. «Tabiî üye» dediğiniz 
zaman, hem makam, hem de kişi bellidir. «11 imar 
müdürü» derseniz tabiî üye olur; ama «İmar ve İs
kân Bakanlığından bir üye.» dediğiniz zaman, o ta
biî üye olmaz, seçilmiş üye olur. 

Bu kurulda gerçekten siyasî nitelikte bir kurul. 
Aşağı yukarı vatandaşın mülkiyet hakkını, bürokra
tın insafına bırakmış bir duruma gidiyoruz. 4 tane 
tabiî üye, 5 tane de temsilci olmak üzere 9 üyeden 
oluşuyor. Yine bunların oy çokluğu ile karar alır... 
Kanaatimizce bunları böyle bölgelere teşmil etmek 
birtakım huzursuzluklara da meydan verebilir. Bunlar 
bir elde toplanıp da, muhtariyete yakın bir statü için
de çalıştırılma kanaatimizce daha objektif, daha iyi 
ve vatandaş için daha güvenceli görev yapabilir. 

Benim 61 inci maddede sorduğum soruya, Sayın 
Komisyon Başkanının verdiği cevapta, «Bölge kurul 
üyelerinin nitelikleri ve görev süreleri Yüksek Kurul 
üyelerininkinin aynıdır» demekteki kastının ne oldu
ğunu anlayamadım. Yani burada tabiî üye, Bakanlı
ğın bölgedeki teknik müdürü, bulunmadığı zaman ise 
yardımcısı; bu belli. 

«Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir üye» deni
yor. Bir hukuk müşavirini Vakıflar Genel Müdür
lüğü gönderebilecek mi?.. Yani, eski eserlerle ilgili 
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olmayan biri. Yahut imar ve iskân Bakanlığından bir 
avukat gönderilebilecek midir? Yani idarî işlerden 
anlayan bir kişi mi gönderilecek, yoksa planlamadan 
veyahut da eski eser konusundan anlayan uzman bi
risi mi gönderilecektir?.. 

İleride kurulların oluşturulmasında hiç olmazsa 
objektif bir kıstasın tayini yönünden bunların açık
lanmasını ve tutanaklara geçmesini istediğim için 
konuşmak zorunluluğunu duydum. 

Saygılar sunarım. 

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

dim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
62 nci madde ile ilgili olmadığı için cevap verecek 
durumda değiliz efendim. Konu 62 nci madde ile il
gili değil efendim. Geçmiş 61 inci madde üzerinde 
görüşme yaptılar; arz ederim efendim. 

tediğime vermem demek komisyon temsilciliğiyle 
bağdaşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bunun takdirini Genel 
Kurul versin efendim. Bunun takdiri böyle sizin, be
nim veya bir başkasının konuşmasıyla mümkün de
ğil. Genel Kurul takdirini kullanır efendim, müsaade 
buyurun. 

Sayın üyeler, 62 nci madde üzerinde soru sormak 
isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

önerge yok. 
Redaksiyon?.. Yok. 
62 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
62 nci madde kabul edilmiştir. 

ı63 üncü maddeyi okutuyorum: 
ıKurul üyeliğinin sona ermesi 
MADDE 63. — Bölge dışına atanan üyelerin üye

lik sıfatları sona erer. Boşalan üyeliklere 61 inci mad
de gereğince yenileri seçilir. Bölge kurullarının se
çimle gelen temsilci üyelerinin üyelik süresi beş yıl
dır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Vardal. 
Başka sayın üye?.. Yok. 

Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan; 
54 üncü maddede, son fırada «Taşınmaz Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları kurulur.» hük
mü vardır. O zaman hatırlanırsa, bu Kurulların, Ka
nunun kabul tarihinden itibaren ne kadar bir müddet 
içerisinde kurulacağına dair bir hüküm olmadığını 
ve bu konuda ne düşündüklerini Sayın Komisyon
dan sormuştum. Şimdi, bu ana kadar görüştüğümüz 
maddelerde Bölge Kurullarının durumları incelenmiş, 
en son da Kurul üyeliğinin sona ermesi hükmü gel
miştir. 

Şimdi tekrar soruyorum Sayın Komisyon: Bu 
Kurullar; yani Bölge Kurulları, bu Kanunun kabul 
edildiği tarihten itibaren ne kadar bir müddet içeri
sinde kurulacaktır? Bu konuda bilgi verirlerse teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞÎTtM KOMİSYONU BAŞKANİ 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Kanunun ne zaman çıkacağı, ne olacağı hakkında 

kesin bir bilgi vermek mümkün olmadığı için, bir 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ KEMAL GÖKÇE — Efendim, müsaade
niz olursa kısa bir açıklama arz edeyim. 

Belki haklıdırlar; «Üye» terimi biraz genel bir 
anlamda oluyor. Ancak bölge müdürlükleri çeşitli 
illerde kurulacak; faraza Erzurum'da kurulacak, Di
yarbakır'da kurulacak veya başka bir ilde kurulacak. 
Orada İmar ve İskân Bakanlığının gerçek temsilcisi 
kimdir bilinemediği için veya olmayabilir veya başka 
bir isim de olabilir; böyle bir katılığa gitmeme bakı
mından «Üye» olarak açık bırakılmıştır orası. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, usul hakkında 

konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Yani 

bugünkü Birleşimde... 
KAMER GENÇ — Efendim, Komisyon Başka

nının bir tutumu var bana karşı. Benim konuşmamı 
dinlemiyorlar efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun efen
dim. Bunun usulle ilgisi yok efendim. Komisyon 
Başkanı dinlemedi veya dinledi; bunun usuldeki ye
rini bana lütfen söyler misiniz? 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, burada eğer 
bir kişi bir görev yapıyorsa, bir komisyonda başkan
lık yapıyorsa, o başkanlığın gerektirdiği görevi yeri
ne getirmek zorundadır. İstediğime cevap veririm, is-

— 195 



Danışma Meclisi B : 108 26 . 5 . 1983 O : 2 

seneden beri elimizde bulunan bu Kanunun ancak 
yönetmelikle belirlenecek konular arasında yer al
maktadır; 66 ncı maddede vardır efendim. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili herhangi bir 

önerge yoktur. 
Redaksiyon?.. Yok. 
63 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 63 üncü madde kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum: 
(Kararlara uymaya zorunluluğu 
MADDE 64. — Kamu kurum ve kuruluşları (be

lediyeler dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler, kendilerini 
ilgilendiren hususlarda, Yüksek Kurul ile Bölge Ku
rullarının kararlarına uymak zorundadırlar. 

Bölge Kurullarının uygulamaya yönelik kararları
nın Yüksek Kurulca sonradan alınan kararlara aykırı 
olan kısımları, hükümsüzdür. 

Bölge Kurullarının kararlarına 30 gün içinde ya
pılacak itirazlar, yüksek Kurulca incelenir ve sonuca 
bağlanır. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu madde ila 
ilgili bir açıklamanız?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Erginay. 
Başka sayın üye?.. Yok. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, her idarî or

ganın kararlarına karşı bir itiraz mercii vardır ve 
Anayasanın hükmü de bunu gerektirir. Halbuki gö
rülüyor ki, burada yalnız bölge kurullarının karar
larına karşı bir itiraz hakkı yüksek kurulca verili
yor. Peki Yüksek Kurul kararlarına karşı müracaat 
hakkı yok mudur vatandaşın? Bunu sormak, öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞÎTtM KOMtSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Şu anda nasıl yok ise, nasıl uygulanıyorsa, aynı 

durum devam edecektir. O bakımdan buna gerek gö
rülmemiştir efendim; arz ederim. 

BAŞKAN — Yani idarî nitelikteki kararlar hak
kında ne işlem yapılıyorsa Yüksek Kurul için, aynı 
işlem vardır diyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Tan'ın bir 
Önergesi var, okutuyorum efendim: 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kültür Varlıkları Koruma Kanunu Tasarısının 

1 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının madde metnin-
I den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla. 

Turgut TAN 
I BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

I 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının metinden çı-
i karılmasını öneriyorum; yani «Bölge Kurullarının 
I uygulamaya yönelik kararlarının Yüksek Kurulca 

sonradan alınan kararlara aykırı olan kısımları, hü
kümsüzdür.» ifadesinin çıkarılmasını öneriyorum. 

İzninizle arz edeyim: 
I Kurullar sisteminde bir hiyerarşi getirilmiştir. Ya-
I ni yukarıda Yüksek Kurul, aşağıda da Bölge Kurul-
I lan vardır. Yüksek Kurul, ilgili maddesinde de be-
I lirtildiği gibi, ilke kararlarını almaktadır. Tasarının 
I kabul ettiğimiz 60 inci maddesine göre Bölge Kurul

ları ise, Yüksek Kurulun verdiği prensip kararlarına 
I uymak şartıyla uygulamaya yönetlik kararlar almak-
I la görevlidir. 
I Şimdi, bu hiyerarşi içerisinde uygulamaya yöne-
I lik karar almak durumunda bulunan bir Bölge Ku

rulu karar alırken ne yapacaktır?.. O konuda Yük-
J sek Kurulun almış olduğu bir prensip kararı var ise, 
I bir ilke kararı var ise, bu karar uygun bir karar almak, 

bir uygulama karan almak durumundadır. ıBunu al
mış veya o konuda Yüksek Kurulun daha önce al
mış olduğu bir ilke kararı yoktur; doğrudan doğru
ya karar almak durumundadır. 

I Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, özellikle idare hukukunda, «idarede istik

rar» diye bir ilke vardır. İdarî işlemlerin değiştiril
mesi ve geri alınması konusunda sayfalarca kitaplar 
yazılmış, teoriler geliştirilmiştir. Kazanılmış, kişisel, 

I sübjektif hukukî durumların muhafazası konusu var
dır. Nitekim daha önce geçen maddelerden bir tane-

I sinde, daha önce verilmiş izinlerin geçerli olduğu, 
kazanılmış hakların geçerli olduğu açık açık ikisi be
lirtilmek suretiyle söylenmiştir. 

Şimdi, bir konuda Yüksek Kurulun aldığı ilke 
kararı yoksa, o takdirde Bölge Kurulunun yapacağı 

I şey, bu konuyu karar vermeden önce Yüksek Ku
rula sormaktır. Çünkü onun ilke kararları çerçeve
sinde uygulama kararı almak durumundadır. Varsa, 

I zaten bu çerçevede bir karar almıştır. 
1 Şimdi fazredelim ki, herhangi bir kişi hakkında 
I bir Bölge Kurulu bir uygulama kararı, uygulayıcı 
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karar aldı; Yüksek Kurulun ilke kararı çerçevesin- I 
de. 2 sene sonra veya 5 ay sonra Yüksek (Kurul bu I 
ilke kararını değiştirdi. Diyorki maddenin ikinci fık- I 
rası; Yüksek Kurulun ilke kararına aykırı olan 'Böl- I 
ge Kurulu kararı, ya tamamı veya hangi kısmı aykı- I 
rıysa, hükümsüzdür... Böyle şey olmaz. İBen bunu I 
anlayamıyorum açıkçası. I 

Şimdi, o takdirde vatandaş, Bölge Kurulundan I 
bir karar almış kişi belkleyecektir; acaba Yüksek Ku I 
rul bu verilmiş karara aykırı bir ilke kararı alır mı, I 
almaz mı?.. -Ben buna uygun olarak işe başlasam mı?.. I 
Diyelim ki, bir onarım, diyelim ki, bir eski eserin ya- I 
kınına yeni inşaat yapılması sözkonusudur; bu, kişi- I 
yi tedirginliğe sevkeder. Buna Kanunla da açıkça izin I 
vermek mümkün değildir. Bu takdirde akla gelen I 
şey şudur: Mademki bölgelerde Kültür Bakanlığının I 
görevlileri vardır, bölge müdürü vardır veyahut da I 
bölge müdürü olmayan yerde müze müdürü vardır I 
o takdirde Bölge Kurullarının vermiş olduğu uygu- I 
lamaya ilişkin kararlara karşı belli bir süre içerisin- I 
de bu kararların kesinleşmesini sağlamak üzere ora- I 
daki iKültür Bakanlığı temsilcisine Yüksek Kurula I 
itiraz hakkını tanırız. Ama artık bu da gerçekten son- I 
ra; yani durum Yüksek Kurul tarafından da düşünü- I 
lüp değerlendirildikten sonra, artık bu maddeye ge- I 
rek yoktur. Böyle «Demoklesin Kılıcı» gibi bu ikin- I 
ci fıkrayı bu şekilde devam ettirmek sanıyorum son I 
derece sakıncalıdır. Zaten 60 inci maddede söylüyo- I 
ruz; «Yüksek Kurulun ilke kararları çerçevesinde I 
uygulama kararı verir» diye. Buna sanıyorum gerek I 
yoktur. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Tan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz I 

isteyen sayın üye?.. I 
AKtF ERGİNAY — Lehinde söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Sayın Erginay, lehinde konuşmak I 

üzere buyurunuz. I 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkanım; 
Bu son fıkra hakikaten bu iki kurul arasında bir I 

keşmekeş yaratacak mahiyette. Kimin ne yapacağını 
bilmek kanunda esastır. IBölge kurulu kendisinin ver
diği bir kararın sonucunun ne olacağını bilmezse ve I 
Sayın Tan'ın bahsettiği gibi, ilerideki bir zamanda I 
kendisinin daha önceden vermiş olduğu bir kararın I 
bozulabileceğini düşünürse; onun muhtar, müstakil I 
bir karar vermesi imkânı ortadan kalkar. 

Onun için ya bunun başka türlü düzenlenmesi I 
yahut da verilen kararların mutlaka Yüksek Kurul- | 

— 197 

da bir nevi temyizden geçtikten sonra kesinleşmesi 
anlamına bir hüküm getirilmelidir. 

Açıkta bırakılıyor, İki kurul birbirine girecek; 
yani bir nevi karışıklık yaratılacaktır; ama şimdilik 
yalnız bu sistemin kaldırılması zannediyorumki me
seleye bir parça daha hal şekli vermiş olur. 

Teşekkür ederim. 

ıBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MtLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
arkadaşlarımız bu konuda haklıdırlar. Bu, uzun sü
reden beri tartışıldı. Esasen daha önce 55 inci mad
dede Yüksek Kurulun ilke kararları alacağı yazılı 
idi ve bunun ileride bölge kurulları ile Yüksek Ku
rul arasında bu temel ilkelere aykrır karar alınma
ması konusunda uyarıncı mahiyette olmak şartıyla 
böyle- bir hüküm, bu madde konmuştur. Yoksa ile
ride ikinci bir karar verildiği zaman kazanılmış hak
ların alınacağı konusunda bu madde düşünülme
mişti. Madem böyle bir durum vardır; bu konuda 
arkadaşlarım kesin bir ifade tarzı kullanırlarsa, Sa
yın Erginay'ın da açıkladıkları gibi, hemen düzeltme 
yapmak suretiyle gereğini yapmamız daima müm
kündür; ama bunu çıkarmak mümkün olamaz. Çı
karmak mümkün değil; ancak bunu ifade ile yumu
şatmak suretiyle, aykırı karar almamaları ve arada 
yeniden problemler çıkarmamaları bakımından, sür
tüşmeye meydan vermemeleri bakımından mümkün
dür. Mesela «Kazanılmış haklara dokunulmamak 
kaydıyla» gibi bir şey koymak suretiyle olabilir ve
ya «Yargı yolu açık olmak şartı ile» diye bir ifade 
ile bunu başka bir şekilde ifade etmek mümkün olo-
bilir efendim. Eğer önerge sahibi de uygun görürse 
bu mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Tan'dan soralım; önergelerin
de bir değişiklik yapacaklar mı bu konuda? 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, dğeerlı ar

kadaşlar; 
önergeme katılan Sayın Erginay'ın verdiği açıkla

malar sırasında önerdiği hal yolu kabulü mümkün 
bir hal yolu değildir. Şu anlamda söylüyorum. 

Eğer bölge kurullarının verdiği bütün kararları 
kesinleştirmek için Yüksek Kuruldan geçirirseniz; 
zaten Tasarının en büyük yeniliği budur. Tasarının 
en büyük yeniliği; ayda bir kere toplanan ve bu kadar 
geniş olan bir Heyeti bu kadar işlerle uğraştırmamak, 
vatandaşın işini çabuk gördürmek için bölge kurulla-
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n kuruluyor. Tasarının en büyük yeniliği budur. İş
leri yerinde ve bir an önce hallettirmek; ama bütün 
kararları siz oradan tasdik ettirirseniz bu işler yine 
eskisi gibi gelir, Yüksek Kurulda dosyalar yığılır. 

AKİF ERGİNAY — Bir alternatif Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Evet. Bu alternatifin kabulü

nün mümkün olmadığı kanısındayım. Yalnız şu ola
bilir, bir alternatif olarak arz ediyorum: 

Demin konuşmam sırasında söylediğim gibi, Kül
tür Bakanlığının bölgedeki temsilcisi Yüksek Kuru
lunun ilke kararına aykırı olduğunu düşündüğü veya 
henüz çözümlenmediğini gördüğü bir konuda böl
ge kurulunun karar verdiğini görüyorsa, bu takdirde 
yalnızca o kararlar için belli bir süre içerisinde Yük
sek Kurula itiraz edebilir; ama bütün kararların Yük
sek Kuruldan geçirilmesi mümkün değildir. 

Bu söylediğim formül belki benimsenebilir; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz, 
MİLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
bu belki bir yumuşatma olabilir. Fakat endişe bölge 
kurallarındaki elemanların Yüksek Kurulda bulunan 
elemanlar kadar kaliteli olmayışından ileri geliyor. 
Bu bakımdan ilke kararlarını beyin mahiyetinde olan 
Yüksek Kurul ve Bakanlık ayarlayacak ve onlara 
temel ilkeleri verecek; onlar da bu ilkeler istikame
tinde karar verecekler. Yani onlara yön verme bakı
mından bu şekilde düşünülmüştü. Mamafih bu ko
nuda Hükümetin de görüşleri var efendim. Onu da 
dinledikten sonra konu aydınlanacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tabiî, Hükümetin de görüşünü ata
lım efendim. 

Sayın Hükümet, buyurunuz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım; madde 
yanlış bir anlama getiriyorsa şüphesiz değiştirilebilir 
veya yumuşatılabilir. Ancak bir hususu açıklamak 
istiyorum. Anıtlar Yüksek Kurulu yalnız tek evler 
üzerinde çalışmamaktadır. StT'ler üzerinde de Anıt
lar Yüksek Kurulunun kararları vardır. Öyle zaman 
olabilir ki, bölge uygulama kurulları tek evler üze
rinde önceden karar vermiş olabilir. Sonra aynı böl
gede bir SİT meselesi çıkar, bu StT problemi çıktık
tan sonra, geçtiğimiz maddelerde vardı, o bölgenin 
bir koruma planını yapmak gerekir. Bunun için de 
belediyelere iki senelik bir süre vermiştik. Bu koruma 

I planı yapılıncaya kadar geçiş dönemi yapılaşma şart
ları konur. ıBu şartlara uymayan kararları belki de
ğiştirme zorunluğunda kalınır; ama bu değiştirme mut
laka vatandaşın aleyhine değil, bazen de lehine olabi
lir. Bu düşünce ile bu fıkra buraya konmuştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani sonuç itibariyle önergeye katıl

mıyorsunuz? 
! (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL 
I CtSİ KEMAL GÖKÇE — Evet. 

MİLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın (Başkanım; 
şu şekilde bir ifade herhalde bir çözüm yolu getire
bilir: 

Efendim, şöyle olsa; «Bölge kurullarının uygula
maya yönelik kararlarının Yüksek Kurulca sonradan 
alınan kararlara aykırı olan kısımları» dedikten sonra, 
«hükümsüzdür.» kelimesini kaldırarak «IBölge Yük
sek Kurulunca yeniden incelenir.» Yani incelenmeden 
bir sonuca varılmasın efendim. 

Ondan sonra: 
«Bölge Kurullarının kararlarına 30 gün içinde ya

pılacak itirazlar. Yüksek Kurulca incelenir»... şeklin
de olabilir efendim. İkisi birden incelensin, ondan 
sonra karara varılsın deriz efendim. 

BAŞKAN — Yani, «hükümsüzdür» kelimesini çı
karıyorsunuz; öyle mi efendim?... 

MİLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, «Hükümsüz -

I dür» kelimesini çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Yüksek Kurulca 
yeniden incelenir.» 

I BAŞKAN — «Bölge kurulunca yeniden incelenir.» 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Artık Yüksek Ku
rula geliyor efendim. 

«Bölge kurullarının uygulamaya yönelik kararla
rının Yüksek Kuruloa sonradan alınan kararlara ay
kırı olan kısımları, bölge kurullarınca yeniden ince
lenir ve Yüksek Kurula bildirilir.» 

Oradan kesin karar alınsın efendim. 
AKİF ERGİNAY — «Aykırı kısımlar için» di

yorlar... 
BAŞKAN — Evet. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, bir şey mi var efen-

I dim? 
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M. FEVZİ UYGUNER — Bir açıklama yapmak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Uyguner, evvela Sayın Tan 
dan bir sorayım da efendim; çünkü önergede bir fık 
ranm çıkarılmasına ilişkin bir metin var. Komisyon 
bu metin yerinde kalsın; fakat şöyle değişebilir di
yor. Sayın Tan, biraz evvel mevcut metnin tamamen 
çıkmasından yana olduğunu ifade ederken, Komis
yonca yeni bir metin daha önümüze getirildi. Öner
ge sahibinden soralım; katılma durumu var mı, yok 
mu? 

Sayın Tan, önergenizdeki çıkarılma istemine kar
şılık Komisyon yeni bir öneri getiriyor. Diyorlar ki; 
«Bölge kurullarının uygulamaya yönelik kararlarının 
Yüksek Kurulca sonradan alınan kararlara aykırı 
olan kısımları bölge kurullarınca yeniden incelenir...» 

Değil mi efendim? 
MİLLÎ EĞtTtM KOMtSYONU BAŞKANI 

/ SELÇUK KANTAROOĞLU — Evet. 

BAS/KAN — Evet efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, görüşebilir 

miyim? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, zatı âlinizden soru

yorum. 
TURGUT TAN — ISayın Başkanım, bu fıkranın 

çıkarılmasını öneriyorum; çünkü hukukun genel pren
siplerine aykırı buluyorum ve çıkarılması yönündeki 
önergemin oylanmasını istiyorum. ' 

Yalnız, Sayın Komisyonun önerime cevap vere
cek nitelikte bir değişikliği de, 66 ncı madde için bir 
önergem var, orada öneriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani siz oylama 
İstiyorsunuz. Komisyonun getirdiği metin üzerinde 
de mutabakatınız yok. 

AKİF ERGÎNAY — Komisyon maddeyi geri al
sın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, benim Komisyona, mad
deyi geri alsın, almasın diye böyle bir teklifte bulun
mam sözkonusu olamaz. 

Bu durumda önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTAROOĞLU — Katılamıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — 'Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Tan'ın önergesine Komisyon 

ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedirler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir efendim. 

64 üncü madde bu önergeyle birlikte Komisyona 
gönderilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Kurul üyelerinin yolluk ve güvenlikleri 
MADDE 65. — Yüksek Kurul ve Bölge Kurul

ları üyelerinden umumî harcırah hükümlerine tabi 
bulunanların kurul toplantıları için memuriyet yerle
ri dışındaki seyahatleri halinde yol giderleri ve yev
miyeleri, tabiî üyelere mensup oldukları kurumların
ca; diğer üyelere ise, Bakanlıkça ödenir. Bunların 
miktarı Bakanlar Kurulunca tespit olunarak her yıl 
Bütçe Kanununa konur. 

BAŞKAN — 'Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Sayın Erginay, Sayın Tosyalı.. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Devlet me

murları bakımından Harcırah Kanununun uygulan
ması esastır. Oysa, burada Devlet memuru statüsünde 
bulunan kişilerin yollukları veya yevmiyelerinin, «Ba
kanlar Kurulunca tespit olunarak her yıl Bütçe Ka
nununa konulması» öngörülmektedir. Bu itibarla, bir 
memuriyet statüsü, başka memuriyetler bakımından 
âdeta imtiyazlı hale getirilmektedir. 

Gayet tabiî, memuriyet statüsünde olmayanların 
yollukları ve yevmiyelerinin de, bunlara mümasil ra
kamlarla Bakanlar Kurulunca tespiti akla gelebilir; 
fakat Harcırah Kanunu hükümleri bunlar hakkında 
da benzetme, yani birleştirme şeklinde olmak sure
tiyle ödenebilir. 

Bu itibarla, ben buradaki hükmün, «Bakanlar Ku
rulunun kararı» şeklinde ortaya çıkan sonucun dü
zeltilmesini talep ediyorum. Bu konuda bir önergem 
yok; fakat ikilik yaratmamak için, bunun «Harcırah 
Kanunu hükümlerine göre ödeneceğinin» belirtilmesi 
ve memuriyet statüsünde olmayanlar için de, «"Bun
lara benzer miktarlarda Bakanlar Kurulunca tespit 
edilebileceğini» ve gayet tabiî «Birisine bakanlığın 
bütçesinden; ötekine, diğer üyelere ise, Bakanlıkça 
ödenir» diyor; ötekilere ise, her memurun kendisinin 
bağlı olduğu bakanlıktaki yerinden, bakanlıktan öde
necektir. 'Mesela, Adalet Bakanlığının Başhukuk Mü
şaviri burada vazife aldığına göre, ona verilecek olan 
ödenek, yevmiye doğrudan doğruya Adalet Bakanlı
ğınca ödenecek demektir; ama bunun dışındakiler 
doğrudan doğruya ilgili bakanlık, yani buradaki Kül-
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tür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek demek
tir. 

Hülasa; Harcırah Kanununun dışına çıkmak, ba
kanlar kuruluna böyle bir yetkiyi tanımak; işaret et
tiğim gibi, memuriyetler bakımından vazifelerde bir 
ayrıcalık yaratmak anlamına gelir. Bunun düzeltil
mesi uygun düşer. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
zaten burada «Kurul üyelerinin yol giderlerini ve 
yevmiyelerini, temsilcisi olduğu bakanlıktan alacağı» 
hususu açıkça belirtilmiş; «Umumî harcırah hüküm
lerine tabi olacağı» da yazılı. Buradaki ifade edilen 
ve Bakanlar Kurulu tarafından verilen ödenek, Sa
yın Hocamızın burada bulunmadığı bir zamanda gö
rüşülüp geçmiş bulunan bir maddedeki «Temsil öde
neği» ile ilgili husustur. 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 147 nci! maddesinde yazılı olan ve ya
bancıların yaptıkları araştırmalarda Türk vatandaş
lara verilmesi gereken yardım mahiyetindeki temsil 
ödeneklerinin miktarlarının tespiti ile ilgilidir. 

Arz ederim efendim. 

AKİF ERGİNAY — Ama burada «Yol giderle
ri ve yevmiyeler» deniyor; «Temsil giderleri» diye 
bir şey yok efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 65 inci maddeyle ilgili bir soru var 

mı efendim?.. Yok. 
Herhangi bir önerge de.. Pardon efendim, soru 

muydu Sayın Tosyalı; buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI —Efendim, madde 

metninde «Yevmiye» şeklinde geçen kelimenin yeri
ne, gündelik denilmesi acaba daha uygun olmaz mı?. 

/BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı'nın 
redaksiyonla ilgili önerisine katılıyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Evet; madde metninde geçen «Yev
miyeleri» kelimesini, «Gündelikleri» olarak değiştiri
yoruz. 

NAMIK (KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
redaksiyonla ilgili bir hususu arz edebilir miyim? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Maddenin dör

düncü satırında «...dışındaki seyahatleri halinde» de

niliyor; ya «...dışında seyahatleri halinde» demek la
zım, yahut «...dışındaki seyahatlarında» demek lazım. 
Burada, «Dışındaki» kelimesinde yer alan «ki» ekini 
kaldırmak, meseleyi kestirmeden halleder kanaatin
deyim. 

Bir de, maddenin altıncı satırında yer alan «Diğer 
üyelere ise» ibaresinden «...ise» bağlacını kaldırmak, 
bu ibareyi «Diğer üyelere» şeklinde düzeltmenin uy
gun olacağını düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Yolga'nın 

redaksiyonla ilgili önerisine katılıyor musunuz? \ 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, katılıyoruz 
Sayın Başkanım. Sayın Yolga'nın önerileri doğrul
tusunda, maddenin dördüncü satırında yer alan «..dı
şındaki seyahatleri halinde» ibaresini, «...dışındaki 
seyahatlerinde» şeklinde; yine maddenin altıncı satı
rında yer alan «Diğer üyelere ise» ibaresinden de 
«İse» bağlacını çıkararak, bu ibareyi de «Diğer üye
lere» şeklinde değiştiriyoruz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu, 

Sayın üyeler; maddenin dördüncü satırının sonun
da yer alan «Yevmiyeleri» kelimesini «Gündelikleri* 
olarak değiştirdik; yine dördüncü satırda geçen «...ha
linde» kelimesini metinden çıkartarak, «...dışındaki 
seyahatleri» ibaresini, «...dışındaki seyahatlerinde» 
şeklinde değiştirdik; altıncı satırda yer alan «Diğer 
üyelere ise» ibaresinden de, «İşe» bağlacını çıkardık 
ve bu değiştirilmiş biçimiyle 65 inci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 65 inci madde kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikte belirlenecek konular 

MADDE 66. — Yüksek Kurul ile 'Bölge Kurul
larının görev, yetki ve sorumlulukları ile, bu kurul
larla Bakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü arasındaki görev ilişkileri, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazır
lanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğini?, 
var mı efendim.? Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üya 
var mı?.. Sayın Genç.. 

Buyurun Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkan, şimdi iki so- I 
ru soracağım. I 

Birincisi; bu Tasarının 64 üncü maddesinde «Bu 
Kurul kararlarına bütün kamu kuruluşlarının uyma 
zorunluluğu olduğu» belirtilmiş. Halbuki, burada di
yor ki, «...bu kurullarla Bakanlık Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü arasındaki görev ilişkile 
leri» Hangi görev ilişkileri?.. Yani, şimdi bu Kanun 
Tasarısında biz zaten Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne bir görev vermedik; bundan ne kasde- I 
diliyor ve bu Tasarının 64 üncü maddesinde belirti- I 
len «...uyma zorunluluğu», Eski Eserler ve Müzeler I 
Genel Müdürlüğüne de şamil değil midir; birinci I 
sorum bu. I 

İkincisi; daha önce Sayın Vardal bir madde vesi- I 
lesiyle sordular, dediler ki; «Bu Bölge Kurulları, ne 
kadarlık bir süre içinde teşkil edilecektir?..» Bunun 
üzerine Komisyon Sözcüsü, «Efendim, biz bu Kanu- I 
nun ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmiyoruz, belli I 
bir müddet elimizde bekliyor. Onun için, biz böyle 
bir tarih veremeyiz; ama yönetmelikle belirlenecek- I 
tir» dediler. I 

Şimdi, aslında böyle bir kurulun, yani kanunun I 
uzun süre beklemesi, teşkil için engel değil. Denile- I 
bilir ki, «Kanunun yayımı tarihinden itibaren şu ka- I 
dar süre içinde teşkil edilir», ama bu 66 ncı madde- I 
de, bu Bölge Kurullarının hangi süre içinde teşkil I 
edileceğine dair bir hüküm yok; daha önceki mad- I 
delerde hep yönetmeliğe havale edildi; burada da çok 
kısa bir ibareyle ifade edilmiş. Bunun izahını istiyo
rum efendim. I 

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

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
önce bir yanlış anlama olmaması bakımından bir hu- I 
susu öğrenmek istiyorum. I 

Arkadaşımız galiba şunu demek istedi, öyle an- I 
ladığımı zannediyorum; «Burada Eski Eserler ve I 
Müzeler Genel Müdürlüğünün, Yüksek Kurul ve 
Bölge Kurulları ile olan ilişkileri hakkında neden böy
le bir şeye gerek olmuştur» sorusu idi herhalde; so
runun bir tanesi buydu. I 

Efendim, evvela bu soruyu cevaplandırayım ve I 
değiştirme falan olmasın, yanlış anlaşılma da olma- I 
sın diye tabiî üyeler arasında bulundukları için ve I 
bu konu doğrudan doğruya uygulamada bu Genel I 
Müdürlüğün vazifesi olduğu için, teşkilat kanununda I 
bu Genel Müdürlüğün görevi yazılı olduğu için Ba- | 
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kanlık bünyesinde bu ilişkilerin düzenlenmesi gere
kiyor. 

İkincisi; benim başlangıçtan beri arz ettiğim hu
susların hepsi geçici 4 üncü maddede vardır efen
dim : «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulunun seçimle gelen temsilci üyeleri, bu Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde seçilir.» 
Aşağıda, Anıtlar Yüksek Kurulu ve diğerlerinin, hep-
sinin yürürlükten kaldırıldığı hakkında «Kaldırılan 
kanunlar» başlıklı 80 inci maddede hüküm vardır; 
Kanun gereği, «Bu Kanunun, ancak, yayımı tarihin
de yürülüğe gireceği» hükmü de vardır ve buna ait 
yönetmelikler de üç ay içinde yürürlüğe girecektir; 
geri kalan tarafı da elbetteki Bakanlığın vermiş olduğu 
çalışmalarına bağlıdır. Bunun anlaşılmayan tarafı yok 
efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, bir 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, ge
çici beşinci maddede bu Kanuna ilişkin yönetmelikle
rin altı ay içerisinde çıkarılacağı yazılıdır. Münhası
ran bu maddede ise, üç ay içerisinde çıkarılacağı 
yazılı. Acaba bir yanlışlık olmasın. Onun için soru
yorum. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Sayın Komisyon» 
«Geçici beşinci maddede en geç beş ay içinde, bura
da da üç ay» diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, hepsinin mik
tarı üç ay ile altı ay arasında olduğu görülüyor; an
cak bunların görevle ilişkileri, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırlanacak 
bir yönetmelikte ve bu yönetmelikte belirlenecek ko
nuları ihtiva ediyor. Öbür taraftaki ise efendim, ge- -
cici maddelerde görüleceği gibi, mevcut düzenlemele
rin devamlarını, mevcut düzenlemelerin devamlılığını 
sağlayan hususlardır. Diğeri, yani şu andaki bu Ka
nunun yürürlükle olan ilişkileri değil, onunla ilgilidir, 
yani tümü birden burada da o bakımdan ihtiyaç gö
rülmüştür. Altı ay içinde oluyor. 

Diğer maddede, Yüksek Kurulun seçimiyle ilgili 
olan temsilcilerin seçimi de iki ay içinde oluyor. O da 
ayrı ayrı bölümler haline girdi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Kültür Varlıkları Koruma Kanun Tasarısının 66 

ncı maddesinin aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Isa VARDAL Turgut TAN 

«Madde 66. —N Yüksek Kurul ile bölge kurulları
nın görev ve yetkileri, bu kurulların kendi aralarında
ki ilişkilerle Bakanlıkla olan ilişkileri bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırla
nacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun Ta

sarısının madde 66 ya bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hamza EROĞLU 
«Askerî tarihimize konu olan kültür varlıklarına 

ilişkin konularla askerî müzelerin görev, yetki ve so
rumlulukları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itiba
ren üç ay içinde Millî Savunma ve Kültür ve Turizm 
Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle tespit olunur.» 

BAŞKAN — Sayın Tan, bir açıklamanız olacak 
mı efendim?.. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yönetmeliklerle belirlenecek konuları düzenleyen 

66 ncı madde için getirdiğimiz yeni önerinin Tasarıyla 
farkları şunlar : 

Bilindiği gibi, bir Yüksek Kurul var. Bunun altın
da bölge kurulları var ve Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı var. Tasarıdaki düzenleniş biçimine göre madde, 
Yüksek Kurul ile bölge kurullarının görev, yetki ve so
rumluluklarını ve bu kurullarla Bakanlık Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasındaki görev 
ilişkilerini düzenliyor. Bizim getirdiğimiz düzenle
mede, biz üç şeyi düzenliyoruz. 

Biri, Yüksek Kurul ille bölge kurullarının görev 
ve yetkileri. 

İkincisi burada 'bulunmayan, Tasarı metninde bu
lunmayan bir konu, bu kurulların kendi aralarındaki 
ilişkiler, yani Yüksek Kurul ile bölge kurulları ara
sındaki görev ve yetki ilişkileri; demin 64 üncü mad
denin ikinci fıkrasının çıkarılmasını önerdiğimde yap
tığım açıklamalar sırasında belirttiğim gibi, burada 
bir boşluk olmayacaktır, asılında bazı endişeleri gi
derecek düzenlemeler bu iki kurul arasındaki görev 
ve yetki ilişkileri bir yönetmelikle düzenlenirken, bun
lar pekala halledilebilecektir. 

Nihayet üçüncü nokta, bu kurullarla Bakanlık 
arasındaki ilişkiler. Bakanlık arasındaki ilişkiler di-

I yorum, Bakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü demiyorum özellikle; çünkü bu kurullar
la muhatap Bakanlıktır. Bakanlık Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü bu konuda Bakanlığın 

I bir birimi olarak çalışmaktadır. Ne tüzelkişiliği var
dır ne de başka bir hukukî varlığı vardır, tamamen 
Bakanlık adına faaliyette 'bulunmaktadır. Nitekim, 
Tasarının daha evvel kabul ettiğimiz 55 inci ve 59 
uncu maddeleri incelendiğinde görülür ki, hep Ba
kanlıktan söz edilmektedir, Bakanlık Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünden değil. Kaldı ki, bunu 
daha da pekiştirmek için, izin verirseniz 55 inci, mad
dede Yüksek Kurulun görevlerini incelersek kabul 
ettiğimiz maddede, «Bakanlığa görüş bildirmek, Ba
kanlığa tekliflerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek» 
diyor; yani görüldüğü gibi, muhatap bu kurulların 
karşısında Bakanlıktır, böyle de olması gerekir hu
kukî anlamda. Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü ayrı bir hukukî varlığa sahip değildir. 

Binaenaleyh, getirdiğimiz düzenlemeler demek ki 
farklı olarak Bakanlığı muhatap almaktadır. Bir de, 
iki kurul arasındaki ilişkiyi de görev ve yetki açısın-

I dan düzenleme imkânı getirmektedir. 
I. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
54 üncü maddede «Bakanlığa bağlı, merkezi Anka
ra'da Taşınmaz Kültür ve Taibîat Varlıkları Yüksek 
Kurulu ile Bakanlıkça tespit edilecek bölgelerde, Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları 
kurulur.» Bakanlıkla olan ilişkiler, bir maddede ke-

I sin olarak yazılı. 

Ayrıca burada da burularım hepsi yazılmış ollma-
I sına rağmen, arkadaşımız üç şey getirdiğinden bah-
I settiler; sadece, yetki varken sorumlulukları neden 

çıkardılar?.. Bunu öğrenmek, anlamak istiyorum. Bu 
noksan getirdikleri düzenlemede; ama sorumlulukla
rı da katmak şartıyla önergeleri zaten vardır, aynen 
kabul edebiliriz. Yetki varken sorumluluk da vardır. 
Neden çıkardılar, onu da öğrenmek İstiyoruz Ko
misyon olarak katılabilmek için bu önergelerine?.. 

BAŞKAN — Soralım efendim. Sayın Tan, Yük
sek Kurul' ile bölge kurullarının görev, yetki ve so
rumlulukları, bu kurulların kendi aralarındaki ilişki
lerle 'Bakanlıkla olan ilişkileri diye kabul ediyorlar; 

I yani sorumlulukları katarsanız kabul ediyorlar. 

202 — 
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TURGUT TAN — Sorumluluk zaten genel ilke
lere bağlıdır, ayrıca yönetmelikte belirtilmesine gerek 
yok; ama Komisyon «Onu da katarlarsa kabul ede
riz» diyorlarsa, olur efendini. 

'BAŞKAN — Katılmak şartıyla onlar da katılıyor 
efendim. Görev, yetki ve sorumlulukları. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
yönetmelikte görevler sıralanacak, sorumluluklar sı
ralanacak, yetkiler sıralanacağı için, gerek duyduğu
muz için bunu arz ediyoruz. O bakımdan bu nok
sanlığı tamamlamak istiyoruz. Katiilıyoruz efendim. 

iBAŞKAN — Sayın Tan da o şekilde oluyor. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim?.. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Sayın üyeler, 66 ncı maddeye ilişkin birinci öner

gede, Sayın Tan ve Sayın Vardal'ın önergesine Hü
kümet ve Komisyon, «Yüksek Kurul ile bölge kurul
larının görev, ydtki ve sorumlulukları, bu kurulıların 
kendi aralarındaki ilişkilerle Bakanlıkla olan ilişkile
ri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde 'hazırlanacak bir yönetmelikle düzenle
nir» biçimindeki önergelerine katılıyorlar. 

Bu nedenle önergeyi bu biçimiyle kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Eroğlu, bu maddenin altına bir fıkraya iliş
kin önerge vermişlerdir. Bir açıklamanız olacak mı 
Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. Sa
yın Eroğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılıyorlar. 

'Sayın üyeler, 66 ncı maddeye bir ikinci fıkra ila
vesine ilişkin önergeye Komisyon ve Hükümet katıl
dığını beyan ettiğinden, bu önergeyi de kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 66 ncı maddeyi 'kabul buyurulan 
bu iki önergeyle birlikte metin halinde oylarınıza sv 
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 66 
ncı madde kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 

| YEDİNCİ BÖLÜM 

İkramiye ve Cezalar 

Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye 
MADDE 67. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan 
taşınır 'kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı ma
kam ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içe
risinde 'haber verenlere: 

a) Bulunan varlık, bulanın mülkü içinde ise bu 
Kanunun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uygulanır. Ay
rıca ikramiye verilmez. 

b) Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise 
Bakanlıkça varlığın değeri dikkate alınarak % 80 ora
nında takdir olunacak bedel ikramiye olarak bulan 
ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır. 

c) Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş 
İse (b) bendindeki esaslarla takdir olunacak bedelin 
yarısı bulana ikramiye olarak verilir. 

d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen 
kültür varlığı korunması gerekli nitelikte olmadığı 
takdirde haber verenlere bu Kanunun 29 uncu mad
desindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez. 

e) Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü 
maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden 
dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber ve
renler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine, 
1905 sayılı «Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bun
lara İntifa Haklarının ve Daimî Vergilerin Mekıtun> 
larını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkın
da Kanun»"da taşınır mallar için gösterilen oranlar 
dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak verilir. 

f) Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarın
ca kültür varlıklarını bulan, haber veren veya yaka-

I layan kişiler birden fazla ise verilecek ikramiyeler 
bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

g) Yukarda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk 
ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esasları dai
resinde yapılır. 

BAŞKAN — 67 'nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
metin bir ilavesi?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın 
üyemiz?.. Sayın Vardal. Başka üyemiz yok. 

I Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, madde düzen

lemesinde (A) fıkrasında «Bulunan varlık, bulanın 
mülkü içindeyse bu Kanunun 26 ncı ve 27 nci mad
deleri uygulanır, ayrıca ikramiye verilmez» deniîi-

I yor< 
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Şimdi bir kişinin mülkünde bulunan ve korun- ı 
ması gerekli olan bir kültür varlığının, (taşınmazın I 
sahibi haber verdiği zaman, Kanunun 26 nci ve 27 
nci maddesi gereğince kamulaştırma işlemi yapılı
yor; ancak haber verdiğinden dolayı kendisine her- I 
hangi bir ikramiye ödenmiyor. (B) fıkrasında ise, 
mülk sahibinin dışında bir kişinin haber vermesi üze
rine, bulunan kültür varlığının % 80ı oranında takdir I 
olunacak bedeli, haber verenle mülk sahibine; yani 
taşınmazın sahibine ödeniyor. Kanımca burada bir I 
çelişki var gibi geldi bana. 

(A) fıkrasındaki taşınmaz sahibinin bizzat ha
ber vermesi halinde, sadece 'kamulaştırma işlemi ya- I 
pılır, ikramiye verilmez. (B) fıkrasında ise, üçüncü 
şahsın haber vermesi halinde ise, takdir edilecek ik
ramiyenin yarısı taşınmazın sahibine ödeniyor. (B) 
fıkrasına göre, acaba kamulaştırma işlemi yapılmı- j 
yor mu gibi bir anlam çıkardım ben. Bu konuda aca- I 
ba ne düşünüyorlar?.. I 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim, Sayın Orel. I 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA AD
NAN OREL — Sayın Başkan, gayet açıktır ve sa
rihtir. Bulunan varlık, bulan zatın mülkü içindey
se, zaiten 'Bakanlıkça o bulunan varlığın o günkü kıy- I 
met değerine göre bir bedel takdir ediliyor ki, o ma
lın değeri derecesinde para vermek bir nevi ikrami
ye sayılır, büyük bir meblağla onun değerine göre 
alıyor. Bîr de buna ikramiye verilirse, o zaman çe- I 
Üşki olur. I 

<IB) fıkrasında, mülkün sahibi saklamış, bir baş
kası onu haber almış, haber veriyor. Haber vermeyi I 
teşvik etmek, saklanmayı önlemek için, teşvik olarak I 
bu ikramiye veriliyor ve sonradan bu mal eğer ko- I 
runması gerekli kültür varlığı ise, müzelere alınması I 
gerekli bir madde ise, o zattan parası mukabilinde 
almıyor. Bunda bir çelişki yok zannederim. I 

Arz ederim. I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Sayın üyeler, 67 inci maddeyi biraz evvel yapılan 

düzenlemelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... 67 nci madde 'kabul 
edilmiştir. I 

68 inci maddeyi okutuyorum. 
Cezalar 
MADDE 68. — IBu Kanunun 7 nci maddesine 

aykırı hareket edenler : J 
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a) Jeolojik ve arkeolojik devirlere ait korunma
sı gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yı
kılmasına, bozulmasına, tahribine, yokolmasına veya 
her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kas
ten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır 
hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere para 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kültür varlığını yurt dışına kaçırmak 
maksadıyla işlenmiş ise yukarıda belirtilen ağır hapis 
cezası bir kat artırılır. 

b) Yukarıdaki bentte yazılı fiilleri, jeolojik ve 
arkeolojik devirler dışında kalan döneme ait korun
ması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına 
karşı işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yir-
mibeşibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

e) Si't şartlarına ve korunma planlarında, Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca 
belirlenen alanlarda öngörülen şartlara aykırı izinsiz 
inşaat yapan veya yaptıranlar iki yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis ve ellibin liradan aşağı almamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Yapılan inşaat 
yıktırılır. 

d) Bu Kanunda belirli usuller dışında usulsüz 
yıkma veya imar izni düzenleyenler iki yıldan beş yı
la kadar ağır hapis cezası, ayrıca ellibin liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar* 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve. Sayın Hüküme
tin bir diyeceği?.. Yok. Önerge yok; soru sormak is
teyen de olmadığına göre, bu maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 68 inci madde kabul edil
miştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 
Usulsüz belge verenler, İlan ve tebligat yapanlar 
MADDE 69. — Bu Kanunun 15 inci ve 17 nci 

maddelerinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge 
verenler ve bu Kanunun 10 uncu maddesinde yer 
alan ilan veya tebligatı bilerek süresinde usulüne uy
gun yapmayanlar, suç diğer kanunlarda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği hallerde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hüküme
tin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 69 uncu maddeyi Komisyondan geldiği 
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biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 69 uncu madde kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 
Haber verme zorunluluğuna - Kültür Varlığı ti

caretine ve ikametgâhı ticarethane olarak gösterme 
yasağına aykırı hareket edenler. 

MADDE 70. — Bu Kanunun 4, 29, 31 inci mad
delerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla ka
dar hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
metin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 70 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 70 inci madde kabul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum. 
Yurit dışına çıkarma yasağına aykırı hareket eden

ler 
MADDE 71. — Bu Kanunun 35 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aykırı davrananlara, beş yıldan on 
yıla kadar ağır hapis, yüzb'in liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlığına el konularak 
müzeye mal edilir. 

Bu fiillerin işlenmesi sırasında kültür varlığı ol
duğu bilinerek kullanılan her türlü eşya ve aracılara 
el konulur. Kamu kuruluşlarına ait eşya ve araçlar 
bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümetin bir diyeceği?.. Yok. Soru sormak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Redaksiyon bakı
mından bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, buyurun redaksiyon 
için. 

NAMIK KEMAL YOLGA — İkinci fıkradaki 
«... K'ülitür ve Tabiat Varlığına» kelimelerinin baş 
harfleri küçük olacak. Kaldıki, bundan önceki mad
denin kenar başlığında da küçük olması gerekirdi. 

BAŞKAN — Küçük yazılacaktır efendim, 70 
nci maddedeki de küçüktür zaten. 

Teşekkür ederim Sayıri Yolga. 
71 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 71 inci 
madde kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum. 
Tetkik ve kontrole muhalefet 
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MADDE 72. — Bu Kanunun 32 nci maddesinde 
yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler, 44 
üncü maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket 
edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz isteyen1 

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

var mı?.. Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
maddenin ikinci satırında, «muhalefet edenler» de
dikten sonra «ile» bağlacımın eklenmesi gerekecek. 

BAŞKAN — Oldu efendim. «llle»yi ilave ettik. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
72 nci maddeyi «ile» ilavesiyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 72 nci madde 
kabul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum. 
Özel mülkiyete konu olanlar 
MADDE 73. — Bu Kanunun 26 nci maddesine 

aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Tosyalı. 
Başka üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Madde başlığını 

okuyoruz, «Özel mülkiyete konu olanlar»; maddeyi 
okuyoruz, «26 nci maddesine aykırı hareket eden
ler», 26 nci maddeye bakıyoruz başka bir konu çıkı
yor. Acaba maddenin tertibinde bir hata olmasın Sa
yın Başkanım? Yani, maddeler arasındaki ilgiyi çı
kartamadım. Madde başlığında, numarasında yahut 
kendisinde bir hata olmasın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA HAM-

ZA EROĞLU — Efendim, müsaade ederseniz, Ba
kanlar Kurulundan gelen tasarının 26 nci maddesi, 
«Müzelere alınma» idi. 27 nci maddesi, «Özel mül
ke konu kültür varlıkları» idi. 26 nci madde 27, 27 
nci madde de 26 oldu. Burada esas itibariyle söz 
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konusu olan Özel mülke konu kültür varlıklarının ko
runmasına aykırı hareket edenlerdir. Bu değişiklik 
yapılırken de müzelere alınma dolayısıyla ceza söz 
konusudur. Madde numarası doğrudur, 26 ncı mad
dedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Komisyon «Doğru

dur» diyor, 
LÜTFULLAH TOSYALI — İnşallah. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
önerge de olmadığına göre, 73 üncü maddeyi Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 'Bu madde kabul edil
miştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kazı, sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere 

aykırı hareket 
İMADDE 74. — Bu Kanunun 41, 45, 46 ncı mad

delerine aykırı hareket edenler ellibin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 'Bu madde üzerinde söz isteyen üye
miz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, 'Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
45 ile 46'nın arasına virgül yerine «ve» koyarsak da
ha iyi olur. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Yok, 

74 üncü maddeyi «ve» ilavesiyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler Etmeyenler... 74 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu personeline ilişkin kararlar 

MADDE 75. — Bu Kanunun uygulanmasında, 
görevli kamu personeli hakkında yapılacak iş ve iş
lemler ve alınacak her türlü kararlar ve bu kararlara 
karşı yapılacak itirazlar, öncelikle incelenir ve sonuç
landırılır. 

BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
75 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

76 ncı maddeyi okutuyorum : 
Özel müze ve koleksiyonculara ilişkin hükümlere 

aykırı hareket 
MADDE 76. — Bu Kanunun 28, 33 ve 34 üncü 

maddelerine aykırı davrananlara, suç, bu ve diğer 
kanunlarla daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
76 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

77 nci maddeyi okutuyorum : 
Ruhsatsız kazı ve sondaj yapanlar 
MADDE 77. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapan

lara, iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellibin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir. 
İzinsiz define araştıranlara da bir yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası verilir. Bu fiilleri yurt dışına 
kültür varlıklarını kaçırma amacıyla yaptıkları an
laşılanlar ve bu fiili işleyenler kültür varlıklarının 
korunmasında görevli kişiler ise bu maddede yazılı 
cezanın iki katı verilir. Bu kişilerin ellerinde bulu
nan kültür varlıkları, bedel ödemeksizin alınıp, ilgili 
müzelere teslim edilir. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz isteyen 
üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 77 nci madde kabul edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum : 
Cezaların azamî haddi 
MADDE 78. — Türk Ceza Kanununun ikinci 

kitap, onuncu babının 1 inci ve 2 nci fasıllarında ya
zılı suçların konusu bu Kanunun kapsamına giren 
kültür varlıkları ise, Türk Ceza Kanununda yazılı 
cezaların azamî haddine hükmolunur. 

Türk Ceza Kanununa göre asgarî veya azamî 
ceza verilmesi gereken hallerde, bu cezanın iki katı
na hükmolunur, 8 inci fasıl uygulanmaz; ancak, suça 
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konu teşkil eden kültür varlığı tahribe uğramadan 
iade edilir veya ele geçirilirse bu cezaların yarısına 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Yolga. 
Başka üyemiz?.. Yok. Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Maddenin ikinci 
fıkrasının ikinci satırındaki, «bu» kelimesi lüzumsuz 
oluyor. Çünkü «bu» muayyen bir şeyi kasdetmiyor. 

BAŞKAN — Azamî haddine bir atıfta bulunmu
yor mu acaba Sayın Yolga? 

Sayın Komisyon, Sayın Yolga tarafından «Bu, çık
sın» deniliyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım çıka
bilir, ancak yukarıda hem cezanın asgarî haddini hem 
de azamî haddini... «veya» olduğuna göre verilen ce
za tektir, ister asgarî, ister azamî olsun, «Bu» keli
mesini kaldırmak mümkün olur efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim; «Bu» kelimesini çıka
rıyoruz. 

78 inci maddeyi, ikinci fıkradaki «Bu kelimesinin 
çıkarılması suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 61 inci maddenin son fıkrasının de
ğiştirilmesine ilişkin dikkate alınan önerge üzerine 
Komisyonun tezkeresi gelmiştir, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
İhtiyaç duyulmadan oy hakkı olmayan temsilci

lerin toplantılara katılmasını uygun görmediğimizden 
ve katılırlar ifadesini de davet edilebilir ifadesinden 
daha sert bulduğumuzdan, önergeye katılamadığımı
zı arz ederim. 

1 Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

3AŞKAN — Sayın üyeler, 61 inci maddeyi, Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

64 üncü maddeyle ilgili Sayın Tan'ın dikkate alı
nan önergesi üzerine Komisyondan gelen yazıyı oku
tuyorum. 
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Yüce Başkanlığa 
64 üncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde olması arz olunur. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Kamtisyonıu 
Başkanı 

«Bölge kurullarının uygulanmaya yönelik karar
larının Yüksek Kurulca konulan prensiplere uyma
yan kararları Yüksek Kurulca yeniden incelenerek 
karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon dikkate alman öner
genin dışında yeni bir metin getirmiş oluyor. Bu ba
kımdan, 64 üncü maddenin ikinci fıkrası için bir gö
rüşme açmak zarureti söz konusudur. Bu nedenle 
bu yeni metin için söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. 
Sayın Uyguner var, başka üyemiz?.. Yok. 

Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bu ha

şiv olur. Daha önce böyle bir hüküm zaten yer al
mıştır. Bu hüküm bunun tekrarı mahiyetinde oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA ÖMER 

ADNAN OREL — Efendim, ben zannetmiyorum bir 
haşiv olduğunu. Burada ikinci fıkranın kaldırılması 
için yapılan teklife katılamıyoruz. Yüksek Kurul 
prensip kararlarını tespit eder. Bölge kurulundaki kim
selerin nitelikleri hiçbir zaman o Yüksek Kuruldaki-
ler kadar olamaz. Demin Sayın Hükümet Temsilcisi 
de buyurdular, prensipleri, kendilerine göre, kendi 
indî takdirlerine göre alırlarsa yanlışlıklar olabilir. 
Gaye bu yanlışlıkları önlemektir. Aslında hükümsüz 
olması gerekir; fakat buna muhalefet karşısında, Yük
sek Kurulun bu uymayan kararları yeniden karara 
bağlaması görüşüne dayanan bir hüküm getirdik. Bir 
haşiv diye düşünmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, 64 üncü maddeyle ilişkili olarak ikin

ci fıkranın çıkarılmasına dair önergenize Komisyon 
katılmadığı gibi, bir de yeni metin getirdiğinden, ye
niden bir müzakere zarureti hâsıl olmuştur. Önerge
nize katılmamışlar efendim. Bir diyeceğiniz var mı? 

TURGUT TAN — Diyeceklerimi arz ettim efen
dim. Niçin kalkması gerektiğini uzun boylu anlattım 
ve kalkması görüşünü de hâlâ muhafaza ediyorum. 

BAŞKAN — Halen ısrarlısınız. Bu kez ikinci fık
ra olarak başka bir metin önümüze getirildi; müza-

08 
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keresini yaptık ve bu ikinci fıkrayı 64 üncü madde
nin eski ikinci fıkrasının yerine koymak suretiyle 
biraz sonra oylayacağım efendim. («Bir daha okun
sun» sesleri) 

Okutalım efendim, bir daha okutalım. 

Eskiden «Bölge kurullarının uygulamaya yönelik 
kararlarının Yüksek Kurulca sonradan alman karar
lara aykırı olan kısımları hükümsüzdür» diye bir fık
ra vardı, Sayın Tan bunun çıkarılmasına ilişkin bir 
önerge verdi; önerge Yüce Genel Kurulca dikkate 
alındı. Komisyon şimdi, bu fıkrayı çıkarmış, fakat 
yerine bir başka fıkra getirmiştir, onu okutuyorum 
efendim. 

«Bölge kurullarının uygulanmaya yönelik karar
larının Yüksek Kurulca konulan prensiplere uyma
yan kararları Yüksek Kurulca yeniden incelenerek ka
rara bağlanır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 64 üncü maddenin 
ikinci fıkrası olarak bu kısmı ilave etmek suretiyle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmemiştir. 

Buna göre, 64 üncü maddenin ikinci fıkrası me
tinden çıkarılmıştır. 64 üncü maddeyi, çıkarılmış ikin
ci fıkrayla birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 64 üncü madde kabul edilmiştir 
efendim. 

79 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yabancı kişilerce işlenen suçlar 
MADDE 79. — Bu Kanuna muhalefet yabancı 

uyruklu kişilerce işlenmişse hapis cezaları suç konu
su kültür varlığı aynen iade veya ele geçirilmesi şartı 
ile kıymet takdir yönetmeliğine göre tespit edilecek 
antik değerlerinin on katı para cezasına çevrilebilir. 

BAŞKAN — 79 uncu madde üzerinde söz iste-
yan sayın üyemiz?.. Sayın Tosyalı, Sayın Eroğlu. Baş
ka ?ayın üyemiz?.. Yok. ' 

Sayın Tosyalı, buyurunuz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — «Muhalefet... işlen
mişse» diye bir hüküm geçiyor burada. Onun şu şe
kilde olmasını Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
kabul ederler mi acaba? 

«Bu Kanunda belirtilen suçlar yabancı uyruklu 
kişilerce işlenmişse...» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Uygundur efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ KEMAL GÖKÇE — Uygundur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. «Bu Kanunda belir
tilen suçlar yabancı uyruklu kişilerce işlenmişse...» 
şeklinde bunu düzeltiyoruz efendim redaksiyon ola
rak. 

Sayın Eroğlu, buyurunuz efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, çok kısa 
olduğu için yerimden arz etmek istiyorum. 

Efendim, bu maddenin hükmü, «yabancı kişiler
ce işlenen suçlar» başlığını taşımakta ve bir bakım
dan yabancılara imtiyaz tanır niteliktedir. Bu yönüy
le bu maddedeki hükme muhalif olduğumu, karşı 
olduğumu sadece açıklamak için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Sayın Güray. Başka üyemiz var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Güray, buyurunuz efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, hapis ceza
larının paraya nasıl tahvil edileceği ayrı bir kanun 
konusudur; bunu 647 sayılı Kanun düzenler. O ne
denle bu madde hem imtiyaz hem de yasalara aykırı 
bir durum getirmektedir. Biz tazmini mahiyette bir 
hususu para cezasına tahvil gibi bir durum yaratıyo
ruz. Ben de Sayın Eroğlu'nun görüşüne katılıyorum. 
Acaba Komisyon bu maddeyi metinden çıkarmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Komisyondan soralım efendim. Sayın Komisyon 

buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ya
bancılar kaçakçılık yaptıkları zaman durum ne ola
caktır? Bu bir problem olarak memleketin başında 
bir beladır. Bunu çözmek gerekir. Bunun için para
ya çevrilmesi imtiyaz değil, bilakis kontrol altına al
ma bakımından Hükümet bu şekilde teklif etmiştir 
efendim, biz bu görüşe katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Akkılıç soru. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu paraya 

çevrilme işi kabul edilirse birçok kültür varlıklarımız 
için yabancılar tarafından ödenecek para hiç mesabe
sinde kalır, bu para cezasını ödemeyi haydi haydi 
kabullenir ve bunu çalma yoluna giderler. Bu neden
le, lütfen bu paraya tahvil işinin maddeden çıkarıl-
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ması hususunu özellikle Komisyondan rica ediyorum, 
büyük bir hata edilmiş olur ileride. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon aynı şeydir? 
HAMZA EROĞLU — Önerge var efendim ge

liyor. 
BAŞKAN — Nerede önerge efendim, şu anda 

elimizde bir önerge yok. 
HAMZA EROĞLU — Yazılıyor, geliyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar süratli çalışma 
doğru, ama önergeler de daha evvel aynı sürat içinde 
gelirse daha güzel olacaktır. 

Efendim, Sayın Tokgöz'ün bu maddeyle ilgili 
önergesini okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 79 uncu maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ederim. 
Tandoğan TOKGÖZ • 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz bir açıklamanız ola
cak mı efendim? Buyurun. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, 
madde metninden de anlaşıldığı gibi, bir ayrıcalık 
getirmektedir yabancılara. Türkiye'de hangi kişiler 
suç işlerse işlesin Türk Ceza Kanunundaki maddelere 
göre aynen bir Türk vatandaşı gibi uğrayacağı ceza
lara çarptırılması gerekir, bu bir ayrıcalık getirmek
tedir. Bu nedenle, maddenin metinden çıkarılmasını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tokgöz'ün önergesinin lehinde veya aley

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

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mad
deden çıkarıldığı takdirde yabancılar için yapılacak 
işlemler hakkında bir hüküm getirmek lazım. Eğer 
genel hükümlere tabidir diye bir hüküm varsa çıka
rılmasına elbette biz de razı oluruz. 

Yalnız, burada dikkat edilecek bir husus, Sayın 
Akkılıç'ın dediği gibi öyle pek az olan bir para de
ğildir; «... tespit edilecek antik değerlerinin on katı...» 
Kadardır, yani az bir para değildir bu, ama arkadaş
larımız bu yolda... 

S. FERİDUN GÜRAY — Yargı hakkı paradan 
önemlidir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî ki değerlidir, 

Hükümetin teklifine uyduğumuz için biz de sizinle 
aynı görüşte olduk sonunda. 

Katılıyoruz efendim. 
Önergeye katılıyoruz efendim, arkadaşlarımızın 

bizim ne maksatla getirdiğimizi bilmeleri bakımın
dan açıklamada bulunuyorum. 

BAŞKAN — Açıklamanızla teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet önergeye ıkatıiııyorsunuz. 
Aslında folk kanunda yabancılar için ayriı bir hü

küm yoksa Türk Ceza Kanununun genel hükümleri 
istikametinde her zaman uygulama yapılagelımekte-
dir, Cumıhuriyetıin ilanından bugüne kadar ceza hu
kukunun esas prensiplerindendir. 

O bakımdan, Sayın Tokgöz'ün önergesine Ko
misyon ve Hükümöt katıldığından kesin oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir ve 79 uncu madde (metlinden çıkar
tılmıştır efendim bu suretle. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 10 uncu 

maddesine göre tespit ve tescil işlemleri yapılırken, 
19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan döneme ait taşın
maz kültür varlıklarınım malikleri, bunların korun
malarına gerek olmadığımın tespitini Kültür ve Tu
rizm Bakanlığından isteyebilirler. Bakanlık yönetme
liğine uygun bilgileri içeren bu 'başvuruları, görev
lendirdiği uzmanlara incelettirerek, en geç üç ay için
de, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kuruluna iletir. Kurul en geç altı ay içinde konuıyu 
•inceleyip karara bağlar. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet ıbir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak (isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu maddeyle 'ilgili Sayın Genc'in ıbir önergesi 

var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının geçici 1 İkici mad
desinin madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Sayın Genç, açıklamanız olacak mı 

efendim? Buyurum. 
KAMER GENÇ — Sayım Başkan, değerli üye

ler; v 

Şimdi bu geçici maddenin anlamı şu; dliyor ki : 
«Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre tespit ve tes-
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dil işlemleri yapılırken, 19 uncu yüzyıl somuna 'kadar 
olan döneme aıiıt taşınmaz kültür varlıklarının ma
likleri, bunların 'korunmalarına gerek olmadığının 
tespitini Kültür ve Turizm Bakanlığımdan isteyebi
lir.» 

iBu maddenin anlamı şudur; yan'i bundan ötnce 
eslki eser kaydı konulmuş, taşınmaza gerekli sınırla
malar getirilmiş Anıtlar Yüksek Kurulunca, belki da
va açmış veya açmamış bilmiyoruz, bunu Komisyon 
şimdi açıklayacak, eğer cevap vermeye değer bir so
ru olarak kalbul ederlerse, icabımda dava açmış, ke
sinleşmiş bu 19 uncu yüzyıl somuma kadar olan ta-
şımmiazları, bunların sahiplerline yeniden bir hak ta
nıyor. 

Değerli üyeler; 
Bundan önce Anutlar Yüksek Kurulu birtakım 

taşınmazlar hakkımda eski eserdir veya tarihî eserdir 
veya sanat eseridir diye kayıt koymuş ve bu kayıtlar 
tapu 'Sicililerime işlenmiş, kendilerine tebligat yapıl
mış, bazıları dava açmışlar, bazıları dava açma sü
resini kaçırmışlar ve bu kayıtlar kesiim'J eşmiş, Şimdi, 
Komisyon bu madde ile bu kişilere yeni birtakım 
halklar getiriyor. Ben daha önceki bir maddenin mü
zakeresinde dedim ki, Yüksek Kurul idarenin etkin
liğimi artırabilecek bir kuruluşa kavuşturalmuştur. 
Böyle olunca, bazı kişiler, özellikle taşınmazları üze
rine eski eser kaydı konulmuş olan kişiler bumdan 
çok şikâyetçiler, bu mıadde ile ne yapacaklar? Yeni
den politikacılarla taşınmazları üzerine fconıilam es
ki eser sınırlamasını kaldırmaya çalışacaklar, bu mad
denin anlamı odur, ben başka bir şekilde anlayama-
dıım< 

, Bu maddenin gdtirimesindeki 'amacı, belki Sayım 
Komisyon derki, bundan önce zaten dava açılmışsa 
ve hakkımda ret kararı verilmişse bu muhkem kazi
yedir, değiştirilemez derse bunu tamamen yerimde 
bir cevap olarak kabul ederim. 

Anutlar Kurulunca üzerine eski eser veya tarihî 
eser, sanat eseri kaydı konulmuş buna rağmen dava 
açma süresini ilgili kaçırmışsa, dava açmamışsa, bu
nun da yeniden müracaat hakkı yok derse, omu da 
yerinde bulurum, ama ancak o zaman bu mıadde na
sıl uygulanacak? Yani, şimdiye kadar hakkımda hiç 
bir kurul kararı alınmamış taşınmazlar için denili
yorsa, o zaman bu maddenin bir anlamı yok, zaten 
bumun hakkımda yeniden Kurul karar verecek. Ne 
diyor: 19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan döneme 
ait taşınmaz kültür varlıklarımın malikleri, bunların 

korunmalarıma gerek olmadığının tespitimi Kültür ve 
Turizm Bakanlığından isteyebilirler.» Bu saydığım 
haller dışındaki bir hale inhisar ettiği manasını pek 
bulamadım. 

Bu itibarla, bu maddenin özellikle eskiden eski 
eser kaydı konulan taşınmaz sahiplerine imtiyazlı 
bir durum getirdiği inancıyla bu önergeyi verdim. 
Takdir Genel Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç, 
Sayın Genc'i önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Aleyhinde Sayım Dikmen. 
Buyurum, 

ALİ DİKMEN — Sayım Başkam, muhterem ar
kadaşlarım; 

Biraz gerçekleri gözümüzün önüne getirmek su
retiyle kanun maddeleri görüşülürken bunların üze
rinde durulmasında fayda umarım. 

. Bugün Türkiye'min birçok yerlerime giderseniz, 
bilhassa büyük şehirlerimize, tarihî eser dediğimiz 
bu taşımmaz mallarım çoğumun bir çürük diş gibi çir
kin, pis bir manzara arz eder bir durumda caddele
rin üzerinde, kimisi ileriye çıkmış, kimisi geride kal
mış, kiımisinim tavanı çökmüş, kimlisini çürümüş bir 
şekilde görürsünüz. 

Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığımız veyahutta 
Eski Eserleri Koruma Derneğimiz kendi güç ve kud
reti var, bu eserleri muhafaza ve koruma imkânına 
sahipse 10 taneden 3 tanesine bakar, onarın, düzel
tir, sahibine teslim eder; fakat diğerlerinin sık sık 
yangınlarla yakılmak suretiyle imha edildiğine şahit 
oluyoruz. Bu bakımdan artık gerçeklere eğilelim. Bu
gün şehirlerimizin birçok yerlerinde bazı mahallelerin 
çoğu eski eserleri koruma sebebiyle sit bölgesi ilan 
edilmiştir; fakat baktığınız zaman gerek kamu kuru
luşlarının, hele bilhassa vatandaşların gücünün dışına 
çıkmıştır. Bir vatandaşa; dedesi sadrazammış, bir 
köşk kalmış; ama adam fukara, ne ona bakma gücü 
var, ne idame, ettirme gücü var; fakat yıkılıncaya ka
dar burada duruyor. 

Bu bakımdan madde doğrudur. Bir vatandaş eğer 
bunu idame ettirecek güce sahip değilse müracaat 
eder, ya bunun icabına Kültür ve Turizm Bakanlığı 
alır, yapar, teslim eder veyahut da gereğini o vatan
daş yapar. Artık bu mesele halledilmelidir. Bu bakım
dan madde isabetli hazırlanmıştır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, katılıyor 

musunuz efendim önergeye?.. 
MÎLLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
önergeye katılmamız asla mümkün değildir. Çünkü 
bu Kanunun can damarı budur. Bu bir envanter mad
desidir, sayım maddesidir ve kişli artık bundan sonra 
ya teslim edecek veya teslim olacak durumdadır ya
ni bu. Bunun Danıştayla, Yargıtayla, Danıştaydaki 
açtığı davayla asla ve asla alakası yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
Aslında bu madde 5 inci maddeden geliyor. 5 inci 

maddede şöyle bir ifade kullanıldı; 19 uncu yüzyıl 
sonuna kadar olan bütün eserler eski eserdir; ancak 
bunların içlinden sonradan ayıklamayla çıkarılanlar 
tescilden kurtulacaktır. Şimdi bu maddeyle vatanda
şa bu imkân veriliyor. Yarın bu Kanun çıkar çık
maz 19 uncu yüzyıldan evvel yapılmış olan, (19 uncu 
yüzyıl dahil) yapılmış olan bütün eserler eski eser
dir. O zaman da arz etmiştim; bunların içinden şim
di diğerlerini ayıklayabilmek içlin mutlaka ya Devle
tin gidip mahalle mahalle gezip bunları tespit et
mesi lazım veya vatandaşın müracaat etmesi lazım. 
Bu madde buna imkân veriyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yani önergeye 
katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler; 
Sayın Genc'in önergesıine Komisyon ve Hükümet 

katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 

sunuyorum, önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Geçidi 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Tan ve arkadaşlarının geçici madde l'den 

sonra ikinci bir geçici madde, yani geçici 2 nci 
maddenin önüne bir madde ilave edilmesine ilişkin 
bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kültür Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısına 

ilişikteki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Salih İNAL 
Isa VARDAL Hamdi ÖZER 

M. Rahmıi KARAHA-
SANOĞLU Muhsin Zekâi BAYER 

Cahit TUTUM Zeki ÖZKAYA 
Turgut KUNTER İbrahim KARAL 

Nermin ÖZTUŞ 

Geçici madde l'den sonra yer almak üzere geçici 
madde : 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1710 sa
yılı Eski Eserler Kanununa göre tapu kütüğüne «Es
ki eserdir» kaydı konulmuş bulunan gerçek kişilere 
ait taşınmazlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren 1 yıl içinde maliklerin yapacağı başvuru 
üzerine bölge kurullarınca yeniden değerlendirilerek 
korunmaya değer nitelikte bulunmayanların üzerin
den «Eski eserdir» kaydı kaldırılır. 

BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Getirdiğimiz geçici madde önerisi ilk bakışta de
min kabul ettiğimiz geçici madde l'e benzerlik gös
termekle beraber arada bazı nüanslar bulunmaktadır. 
Sayın Müsteşarımızın yaptıkları açıklamalar sırasında 
belirttikleri gibi, geçici 1 indi madde daha çok Ta
sarının 5 inci maddesinden kaynaklanan bir geçici 
madde durumundadır; çünkü Tasarı 19 uncu yüzyıla 
kadar olanları prensip olarak eski eser saymıştır. 
Yanİ niteliklerine bakmaksızın tarih olarak o tarih 
kesitinde yer aldıkları için eski eser saymıştır. 

Şimdi demin önerge dolayısıyla konuşan Sayın 
Dikmen'in de belirttikleri gibi, Tasarının tümü üze
rinde benim ve bazı arkadaşların yaptığı konuşma
larda da belirttiğimiz gibi, eski 1710 sayılı Kanun 
sırasında «Eski eserdir» kaydı konulmuş; fakat ge
rek çevresi açısından büyük tehlike arz eden, yıkıl
maya yüz tutmuş veya birbirine çok benzer veya ger
çekten korunmaya değer nitelikte bulunmayan çeşitli 
bazı yanıltıcı nitelikleri dolayısıyla veya iddiaya göre, 
bazı iddialara göre hiç yerinde inceleme yapılmak
sızın doğrudan doğruya tapu kütüğünde bahçeli ah
şap ev şeklinde görünen birtakım binalara «Eski eser-
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dir» kaydı konulduğu görülmüştür. Nitekim elimde 
mesela bir ilçemizin belediyesince düzenlenmiş olan 
«Eski eserdir» kaydı bulunan 46 tane yapıya ilişkin 
halihazır durumu gösterir çizelge vardır. Bunlar in
celendiğinde görülmektedir ki, mesela «Eski eserdir» 
diye görünen bir ev, bakılıyor, ahşap bina yıkılarak 
yerine 4 katlı kagir bina yapılmış; ahşap bina yıkıl
mış, yerinde deprem evi mevcut; ahşap bina yıkılmış, 
bir banka tarafından yerine modern büyük bir bina 
yapılmış. Buna benzer örnekler. Mevcut olanlardan 
büyük kısmı da gerçekten yıkılmaya yüz tutmuş ve 
çevresi için tehlike arz eden durumda. 

Sayın üyeler; 
Şimdi Tasarının gerekçesine bakıldığında, Tasarı

nın gerekçesi aslında bizim geçidi madde önerimizi 
savunur bazı unsurlar içermekte. Yani orada anlatıl
mış, 1710 sayılı Yasa dönemindeki uygulamanın sa
katlığı bizzat Hükümetin getirdiği bu yeni Tasarının 
gerekçesinde belirtilmiş. Kaldı ki, mesela bir örnek 
olarak söylüyorum, 1983 Bütçe Tasarısının Bütçe -
Plan Komisyonunda görüşülmesi sırasında yine söz-
konusu olmuştu; Sayın Bakanımızın verdiği cevap
tan bir pasajı Komisyon tutanağından okuyorum : 

«Biz de bu Kanundan (Yani geçmiş 1710'dan bah
sediyor) zaman zaman şikâyetçliı olmuşuzdur. O ne
denle getirdiğimiz değişiklikler arasında zannediyo
rum bu farklı uygulamaları giderici hususlar da yer 
alacaktır.» 

Bahsettiğim gibi, buradaki açıklamalar ki, Ko
misyonumuz yeni Tasarıyı savunurken 1710 sayılı Ka
nunu özellikle bir tarafa bırakmaktadır, «Tamamen 
yepyeni bir sistem getirdik» diye savunma yapmakta
dır. Bütün bunlar ve bunlara ek olarak Yüce Kuru
lunuzun kabul ettiği «2805 sayılı imar Affı» diye bi
linen Kanunda da bir 10 uncu madde bulunmakta
dır. Bu da aslında bizim getirdiğimiz geçici madde
nin teyidi niteliğindedir. 

İzninizle imar Affı Kanunundan 10 uncu madde
yi okuyorum : 

«Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulunca şimdiye kadar verilmiş eski eserler ile bun
ların koruma alanları ve sit bölgelerine ilişkin karar
lar bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
en geç bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca yeniden be
lirlenir ve ilan edilir.» Yani İmar Affı Kanunuyla 
da yine daha önce verilmiş olan eski eser kayıtla
rının, eski eser kararlarının yeniden gözden geçirile
ceği ilkesi kabul edilmekte, bunlardan bir tarama yapı
lıp gerçekten korunmaya değer nitelikte olanların be-

• lirlenip bunların Bakanlar Kurulunca karara bağlan-
I ması ilkesi getirilmektedir. 
I işte bütün bu açıklamalar ışığında hemen belirte-
I lim ki, biz de eski eserlerin korunmasından yanayız. 
I Yani «Eski eserler bu kayıt kaldırılarak kişilerin ser-
I best tasarrufuna açılsın, eski eser olmaktan çıkarıl-
I sın» demiyoruz; biz de karakteristik olan eski eserle-
I rin korunmasından yanayız. Bunun bilinmesinde ya-
I rar vardır. Ama bu tür birtakım uygulamaların da 
I düzeltilmesine imkân sağlaması bakımından böyle bir 

geçici maddenin getirilmesinde yarar gördük. Bu ne-
I denle 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa göre tapu 
I kütüğüne «Eski eserdir» kaydı konulmuş bulunan 
I gerçek kişilere ait taşınmazların ilgililerinin bu Kanu-
I nun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde ya

pacakları başvuru üzerine bölge kurullarınca yeniden 
değerlendirilmesini, gerçekten korunmaya değer nite
likte eski eser olup olmadıklarının bir daha gözden 

I geçirilmesini ve bu nitelikte görülmeyenlerin de artık 
I eski eser kaydı altından çıkarılmasını istiyoruz. Eğer 

uygun görürseniz bu uygulamada da bir rahatlık ge-
I tirecektir düşüncesindeyiz. Kabulünüze arz ederiz. 

Saygılarımla. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
I Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
I üye?.. 

SALİH İNAL — Lehinde Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ — Aleyhinde efendim. 

I BAŞKAN — Sayın İnal lehinde, Sayın Genç aley-
I hinde... 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Ben de üzerinde ri-
I ca ediyorum efendim. 
I BAŞKAN — önergenin üzerinde söz yok efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — O halde lehinde efen-
I dim. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Inal'a söz verdim 
I efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın İnal 
I önerge sahibi efendim. 
I BAŞKAN — Efendim, bugüne kadar yapılan iş

lemlerde birindi imzayı önerge sahibi kabul ettiğimiz 
I gibi, ikinci imza da lehinde her zaman konuşma yap

mıştır. Uygulamada buna aykırı bir işlem yoktur. O 
bakımdan Sayın Inal'a söz veriyorum efendim. 

Sayın inal, buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Teşekkür ederim Sayın Baş-

I kan. 
J Değerli arkadaşlar; 
I Geçen gün Kanunun geneli üzerinde görüşmeler 
I yapılırken sizlere çok net ve açık bir şekilde, biraz ev-
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vel şu ek geçici madde ile paralellik sağlayacak nite
likte güzel fotoğraflar sunmuş idim. Bu fotoğraflar
da görüldüğü veçhile öyle maili inhidam ahşap bina
lar var ki, onlar birinci, ikinci veya üçüncü derece
de sit bölgesüne dahil binalar olarak görülüyor. 

Zaman zaman bizim yöremizden bazı turistler ge
çiyor. Şu tarihî eser dediğimiz ortamları görelim de
dikleri zaman o binaları gösteriyoruz; hakikaten his-
torikal diyor, historikal diyorlar. Bununla anlıyoruz 
ki, hâlâ o sit bölgesine dahil olan o maili inhidam 
binalar bizlere eser vasfında değil, alay vasfında ol
maktadır. İstirham ediyoruz, o eserler bir an evvel 
gözden geçirilsin, bilhassa ahşap yapılar, onlardan de
ğersiz olanlar çıkarılsın, tarihî değeri haiz olanlar 
muhafaza edilsin ve tapuda da tescili baki bırakılsın. 
O itibarla bu geçici maddenin Yüksek Kurulca ka
bulünde büyük yarar mütalaa ediyorum. Tasvipleriniz 
halinde durum iyi bir şekilde tecelli edecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Sayın Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu önerge, gerçekten mevcut bugüne kadar korun

muş eski eserlerin büyük bir kısmını yok edecek bir 
sonuç doğuracaktır. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, efendim, eski 
eser niteliği olmadığı halde Anıtlar Yüksek Kurulun
ca bunlara eski eser kaydı konulmuştur. 

Sayın üyelerj 
Biz bir hukuk devletiyiz; eğer böyle bir usulsüz 

bir kayıt konulmuşsa vatandaşın yargı mercileri önün
de dava açma hakkı vardır. 

Burada usul şöyledir : Bugüne kadar Anıtlar Yük
sek Kurulunun yaptığı uygulamada eski eserler üç 
gruba ayrılıyor; birinci sınıf eski eser, ikinci sınıf 
eski eser, üçüncü sınıf eski eser veya grup; birinci 
grup, ikinci grup, üçüncü grup. Bu kararlar tapu kütü
ğüne kaydediliyor. İlgili gidiyor belediyeye (Yani bir 
dava açma süresi de yok; yalnız kendisi öğrenmişse o 
tarihten itibaren süre başlıyor) müracaat ediyor; be
nim buranın imar durumunu bildir. Belediye, eğer 
oraya eski eser kaydı konulmuşsa gidiyor (Şimdi ma
hallinde idare mahkemeleri de açıldı) idare mahkeme
sine dava açılıyor, idare mahkemesi tutuyor mimar, 
eski eserden anlayan ve tarihî eserlerden anlayan ki
şilerden üç kişiyi bilirkişi tayin ediyor ve bunlar üç 
kişilik bilirkişinin süzgecinden geçtikten sonra o üç 
kişi «Burası eski eserdir» kaydını koyduktan sonra 
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mahkeme de o karara uyuyor ve burası eski eserdir, 
değildir şeklinde bir karar veriyor. 

Şimdi sayın arkadaşlarımız diyorlar ki, biz mahke
meyi de bir tarafa atalım; Anıtlar Yüksek Kurulu 
bugüne kadar hatıra ve gönüle binaen ortadan kal
dırdığı eski eserler ve yok olan sanat eserlerimiz yet
miyormuş gibi, yeni bir kurul getirdik, orıda da po
litik güç sahibi olan kişiler de gelsin, buradan bun
ların büyük bir kısmını ortadan yok etsin. Ondan 
sonra hangi eseri koruyacaksınız sayın üyeler?.. Di
yorlar ki, efendim, kötü bir manzara arz ediyor... 

Kanun getirdik, sahibine bunları tamir etme, eski 
durumuna getirmek için yardım etme ilkesini kabul 
ettik. Şimdi bunları bir yandan böyle bir ilkeyi kabul 
ediyorsunuz, ondan sonra da biz bir daha da bunları 
tetkik etme imkânını tanıyalım... 

Sonra - önergede, biraz önce geçici 1 inci madde
nin kaldırılması konusunda yaptığım konuşma vardı; 
yani hiçbir kayıt, daha önce kendisine tebligat ya
pılmış, dava açılmış, dava sonucunda haksız çıkan 
kişilere bile, yani onlara bile tekrar mahkemeler tara
fından verilmiş, muhkem kaziyye halini almış yapı
lar hakkında da idareye yeniden mahkeme kararları
nı bir tarafa atıp da, mahkeme kararının üzerine çı
kıp bir mütalaa beyan etme hakkını tanıyor. 

Biz idaremizi tanıyoruz sayın üyeler. Yani şimdi 
bu önerge kabul edildiği takdirde yine adamı olan 
gidecek, en güzelim tarihî eserin, kültür varlığının 
üzerindeki eski eser kaydını kaldıracak, öte taraftan 
gücü olmayan adam tekrar o kaydı üzerinde muha
faza edecek. Sonra hangi kadroyla bunu yapıyorsu
nuz, yani hangi kadroyla bu yeniden tetkikat işlemi
ni yapacaksınız ve ne ölçüde yapacaksınız?.. 

Şimdi bunlar üzerinde zaten bugüne kadar Anıt
lar Yüksek Kurulu birtakım şeyler çıkarıyor. Yani 
şimdi bizim memleketimizde bazı olaylar cereyan edi
yor; bu gerçeği bir anlamak lazım. Bazı kişilerin men
faatine dokunulduğu zaman bunlar memlekette bir 
menfî hava estiriyorlar. Bu menfî hava ese, ese, ese 
en meşru şeyler gayrimeşru hale dönüyor. Bu itibarla 
bu gibi şeyleri vatandaşın, eğer hakikaten haksız ola
rak eski eser kaydı vatandaşın mülkünün üzerine ko
nulmuşsa bunun dava açma hakkı vardır; dava aç
ma hakkı vardır ve onu gitsin; mahkeme kararıyla 
alsın. Ama mahkemelere de biz itimat etmiyoruz; il
la idare gitsin, yeniden tespit etsin derseniz ona bir 
diyeceğim yok. Ama inanınız ki, bu önerge kabul 
edildiği takdirde çok büyük miktarda değerli eski 
eserlerimiz elimizden gidecektir. Yazık ediyoruz; bun
ları koruyalım. Ama devlet de işte maddî gücü ora-
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nında, belki de bunların bir kısmını kamulaştıracak-
tır, yardım edecektir. Bu itibarla ben, yani ileriki ne
sillerimize; biliyorsunuz insanlar sanat yapılarıyla, 
mimarî eserleriyle, kültür varlıklarıyla geçmişi, ile
risi için büyük bir değer ifade eder. Bunların mülki
yet mefhumunun da çok üstünde bir değeri var, yani 
burada, kamu yararı var. Yani kamu yararı için bazen 
birtakım sınırlamalar getirebilir. Bu itibarla kamu 
yararıyla zaten bunlar korunuyor. Böyle büyük bir 
geçmiş millî tarih ve kültür, sanat eserlerimizi böyle 
ufak tefek birtakım bahanelerle yok edecek gerekçe
ler bulmayalım. Bence bu önerge gerçekten haksız bir
takım sonuçlar doğuracaktır ve memleketimizin kültür 
ve tabiat varlıklarının yok olmasına sebebiyet vere
cektir. 

Durum takdirlerimize arz edilir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, biraz 
önce genel hükümler var diye bir maddeyi tasarıdan 
çıkarmış bulunduk. Aynı şey mevcut bir kanunda ele 
alınmış iken ve Meclisimizden çıkmış bir kanunda ele 
alınmış iken tekrar geçici bir maddeyle bunun başka 
bir yönüyle ele alınmasını biz mahzurlu görüyoruz. 
Zaten 1 indi maddede bu vardır. Bu madde buraya 
girerse Kültür ve Turizm Bakanlığının şu anda gücü 
bile yetmeyecektir buna ve zaten bu bakımdan da 
zaman kısa kondu ki, bu iş böyle uzasın gitsin. Yok
sa bir sene içinde 10 üncü maddede görüldüğü gibi 
bunların tespiti gerekiyor. Tekrar bir daha mevcut, 
esas kanununda mevcut olduktan sonra buraya bir 
geçici maddeyle bunu eklemek mükerrer olur. O ba
kımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Pekli efendim. 

Sayın Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ KEMAL GÖKÇE — Sayın Başkanım, bugün 
ülkemizde yüzbine yakın eski tescil edilmiş ev var. Sa
nıyorum ki, bu 100 binden 10 bin tanesi evinin eski 
eser olduğunu kabul edebilir, 90 bin tanesi her an 
için evini yıkmakla çaba sarf ediyor. Böyle bir kapı ' 
açılırsa, yarın Bakanlığımızın kapısına en az 60 bin, 
50 bin müracaatçı gelecek. Halbuki, biraz evvel arz 
edildiği gibi, bu Kanun zaten Bakanlığa bu görevi 
vermiş, Bakanlık bu işe başlamış durumdadır; bir 
sene içinde bütün tescilli yapıları tespit edip Bakan
lar Kuruluna sunacaktır. Binaenaleyh mümkünse bu
nu Bakanlığın kendi insiyatifine bırakıp çözümleme | 

yoluna gidilmesinin yararlı olacağını sanıyorum efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan, geri mi alacaksınız efendim? Yoksa 

bunun dışında söz veremiyorum. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, maksat bir 

sonucun sağlanmasıdır. Gerek Komisyon, gerekse Hü
kümet Temsilcisi, imar Affı olarak bilinen Kanunun 
10 uncu maddesinin bu amacı sağlayacağını ifade 
etmişlerdir. Mesele hallolmuştur, geni alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan; öner
geniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın üyeler, geçici 2 noi maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Gerçek ve tüzelkişiler, 

koleksiyoncular, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde, ellerinde bulunan taşınır 
jeolojik ve arkeolojik varlıkları, Bakanlıkça çıkarıla
cak yönetmelikte belirtildiği gibi, menşe göstermek
sizin, 25 ve 26 ncı maddelere göre Devlet müzele
rine satabilir veya envanter defterlerine kayıt ede
rek en yakın müzeye onaylatmaları şartıyla Kanu
nun 25 inci maddesinin son bendi hükmünden yarar
lanabilirler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Güray. Başka sayın üyemiz yok. 

Sayın Güray, buyurun. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, üç 

ay içinde başvurması gerekiyor elinde herhangi bir 
tarihî eser bulunan. Ancak, yönetmelik ne zaman çı
kacak? Yönetmelik çıkmadan bu tarihte nasıl başvu
racak? Onun içlin, kişilerin elindeki eski eserlerin ma
hiyetini tanıyabilmeleri için nereye başvurması lazım? 
Yönetmelik çıkmasını beklersek bu süre de geçecek. 
Burada bunun usulü var ve dedim ki yönetmeliğin çık
masından itibaren üç ay, yani «Yönetmelik yürür
lüğe girdikten sonra üç ay içinde başvurulması» de
mek lazımdır. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyon... 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, arkadaşımız 
doğru söylüyor. Biz de onun üzerinde tartışma yap
tık efendim. «Gerçek ve tüzelkişiler, koleksiyoncu
lar bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ellerinde 
bulunur taşınır jeolojik ve arkeolojik varlıkları, yö-
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netmelikte belirtildiği gibi...» şeklinde düzeltiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde soru sormak is
teyen sayın üyem>iz?.. Yok. 

Sayın üyeler, bu düzeltilmiş biçimiyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Bu madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla kurulması 

öngörülen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulu oluşuncaya kadar, 5805 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan Gayri Menkûl Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu görevine devam eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 
Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun seçimle gelen 
temsilci üyeleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden iti
baren iki ay içinde seçilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Geçidi 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 4 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda belirtilen 

yönetmelikler, kanunun yayınlanmasından itibaren en 
geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Ydk. 

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

Sayın Seçkin, 'bir önerge var efendim, «Resmî 
Gazete mi» diyeceksiniz? Bilmiyorum... 

HAYRI SEÇKİN — Hayır efendim, bir açıkla
ma yapacaktım. 66 ncı maddede bir yönetmelik ge
çiyor; onun için, buna ters düşüyor. Herhalde göz
den 'kaçmış... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, bu konu daha evvel 
soruldu, «En geç altı ay içinde» denildiği için değişik 
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tarihlerde çıkartılacak yönetmeliklerden bahsedildi 
ve zabıtlara da geçti efendim. 

Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen başka üyemiz?.. Yok. 
Sayın Tosyalı'nın 'bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte alan 348 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısının geçici madde 5'de son satırın Anayasanın 
124 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Altı ay içinlde 'hazırlanıp Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergeniz açık. 
Sayın Komisyon.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önergenin 

değişik şekliyle oylanması lazımdır. Yani, biraz açık
lama yapmak istiyorum. 

Eğer bu şekilde geçerse yönetmelikler mutlaka 
Resmî Gazetede ilanı ille yürürlüğe girer. Halbuki, 
ilan edilmeden yürürlüğe konabilir önceden; fakat 
daha sonra da Resmî Gazetede yayınlanması mec
buriyeti konur. Onun için, bu fıkranın ayrı olarak, 
«Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayınlanır» de
niyor; fakat bu demektir ki, daha önce bir tarihte 
yürürlüğe girecek demektir. 

BAŞKAN — Önergeyi bu biçimde düzeltelim 
diyorsunuz. «En geç altı ay içinde hazırlanarak Res
mî Gazetede yayınlanır.» ibaresinin kalkmasını en 
altına «Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayınla
nır» İbaresinin ikinci bir fıkra olmasını istiyorsunuz. 
Soralım efendim Hükümete ve Sayın Tosyalı'ya. 

«Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayınlanır» 
demek yeterlidir diyorlar. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Hükümet ve 
Komisyon katılıyorlarsa kabul ederim efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Akif Beyin tekli
fine, yani o şekildeki değişikliğe katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, yani birinci fıkra kala
cak yerinde 'ikinci fıkra da «Bu yönetmelikler Resmî 
Gazetede yayınlanır» olacak. 

Sayın Hükümet, bu biçimdeki değişikliğe katılı
yor musunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEM
SİLCİM KEMAL GÖKÇE — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hükümet ve 
Sayın Komisyon Sayın Tosyalı'nın düzeltilmiş öner-
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gesine katılıyorlar. Yani, «Bu yönetmelikler Resmî 
Gazetede yayınlanır» biçiminde bir fıkra eklenme
sine ilişkin oluyor önerge. Bunu kesin olarak oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge ka'bul edilmiştir. 

Maddeyi de bu biçimde, ikinci fıkra eklenmek 
suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Bu madde kabul edil
miştir efendim. 

Sayın üyeler, eski 80 yeni 79 uncu maddeyi oku
tuyorum. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Yürüdükten Kaldırılan Kanunlar, Yürütme ve 

Yürüdük Hükümleri 
Kaldırılan kanunlar 
MADDE 79. — Bu Kanunla, 28.2.1960 tarih ve 

7465 Sayılı «Hususi Şahıslara Ait Eski Eserlerle Ta
rihi Abidelerin İstimlâki Hakkında Kanun», 25.4.1973 
tarih ve 1710 sayılı «Eski Eserler Kanunu ile 5805 
ve 'bu Kanunun 'bazı maddelerini değiştiren 1741 
sayılı Gayri Menkûl Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun» yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz 'isteyen sa
yın üye?.. Sayın Erginay. Başka üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, «Kaldırı

lan hükümler» maddesi geçici maddelerden önce ko
nur. Burada alta konmuş; ama takdir Yüksek Heye
tinizin. Tabiî ilk defa böyle çıkıyor. 

BAŞKAN — Artık efendim, bu maddeye gel
dikten sonra yapılacak 'bir işlem yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin tou du
rumda diyecek birşeyi var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz de olmadığına 
göre, yeni 79 uncu madde eski 80 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Bu madde ka'bul edilmiştir. 

Eski 81 yeni 80 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 80. — Bu Kanunun geçlici 'beşinci mad

desi yayımı tarihinde diğer maddeleri yayımından 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Uyguner ve Sayın Seçkin söz iste
diler. Başka söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Uyguner; buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; 
Bu madde Komisyonumuzca düzenlenen şekliyle 

Millî Eğitim Komisyonunca ka'bul edilmiştir ve hu

zurlarınıza getirilmiştir. Burada 'bana göre 'bir ters
lik oldu. Ki, ben Komisyondaki müzakeresi sıra
sında da Komisyonun ekseriyet görüşüne muhalif 
kalmıştım. «Bu Kanunun geçici beşinci maddesi ya
yımı tarihinde diğer maddeleri yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer.» şeklinde ka'bul edildi ve 
Millî Eğitim Komisyonu da 'bunu benimsemiş bu
lunmakta. 

Şimdi, geçici 5 inci madde, «Bu Kanunda 'belir
tilen yönetmelikler, kanunun yayınlanmasından iti
baren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe 
konur.» diyor. Burada 'bir terslik oldu. Yani, tam 
tersine «Geçici 5 inci madde yönötmeliğin hazırlan
masından sonra yürürlüğe girer.» denmesi gerekir
ken, (Bence buna da lüzum yok) burada geçici 5 inci 
madde hemen yürürlüğe sokulmuş oluyor ve diğer 
maddeler de yayımından altı ay sonra yürürlüğe so
kulmuş oluyor. Burada ters 'bir anlayış var. 

Ayrıca, kanıma göre buna da gerek yok. Bura
da, «Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.» demek, 'bütün Kanunu işler hale sok
mak demektir. Çünkü, yönetmeliklerin hazırlanması 
da, 'bir bakıma Kanunun yürürlüğe girmesine bağ
lıdır. Kanun yürürlüğe girer, yönetmelikler hazırla
nır; ama 'belki de Kanunun 'bazı hükümleri yönet
meliklerin hazırlanmasından sonra işler hale gele
cektir. Bu 'birçok kanunlarda 'böyle geçer. Normal 
yolu da budur. Bunun bu şekilde ka'bulünü öner
mekteyim. Yüksek Komisyon da iştirak ederlerse 
bu şekilde oylanır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Seçkin; buyurun. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan; Sayın Uy-

guner'in 'belirtmiş bulundukları uygulamaya müte
allik çelişkiye katılmakla 'birlikte, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, Sayın Komisyon 66 ncı maddeyi bir 
daha gözden geçirecek olurlarsa, fou Kanunun yü
rürlüğe giren diğer maddelerindekine göre 66 ncı 
maddesindeki yönetmelik, öncelik anlamına gelen 
bir tarihi dokuz aya çıkartmak suretiyle uzatmak
tadır. Onun için, evvelâ Kanunun yürürlüğe girmesi, 
sonra yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihin belir
lenmesi gerekir. 

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

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
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da'ha Önceki düzenlemeyle şimdi konuşulanlar ara
sında tabiî fark oldu. Seçkin arkadaşımızın ilk te
mas ettikleri konu, doğrudan doğruya kurulların ku
rulması ve ilişkilerle ilgilidir ve bu üç ay içerisinde 
olacaktır; yani yönetmelikler üç ay içerisinde hazır
lanacaktır. O iliş'kiler devam ederken 5 inci madde
deki yönetmeliklerin çıkması meselesi için de bir 
başlamgıç ıtari'hi gerekiyordu, o zaman da bu kondu. 
Bütün sürenin hepsi bu şekilde altı ay ve alltı ay da 
diğeri olmak şartıyla bir seneye çıkarılmış oldu bu 
durumda; ama şimdi acele olacağı anlaşılıyor. Çün
kü, bu bir hayli gecikti. Bu bakımdan Sayın Uygu-
ner'in önerisine aynen 'katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, «Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer.» şeklinde düzeltiyorsunuz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, o şekilde 
düzeltiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bir yazılı metin ver
memekle birlikte, Sayın Komisyon, Sayın Uyguner' 
in görüşüne katılarak, «Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.» biçiminde bu maddeyi düzeltiyor. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Yeni 80 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Yeni 81, eski 82 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 81. — Bu Kanua hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun ©fendim. (Alkış
lar). 

Sayın üyeler; gerçi çalışma süremizin bitimline 
kısa bir süre kalmıştır; ama özellikle vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması konusu uzun süredir 
beklemektedir. Müsaade ederseniz buna hemen baş-
layaılım. 

10. — Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/496) (S. Sa
yısı : 338) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin kanun ta
sarı ve teklifleri (ile komisyonlardan gelen işler bö
lümünde yer alan, Mehti Kurşun'a Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın efen
dim... 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hüikümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunmaması 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Komisyon Raporu okunmayacak
tır efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
yerimden kısaca bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
bu konudaki Kanun Tasarısı Eylül 1982Me MecLisi-
mlize gelmiştir.; Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
8 Şubat 1983 tarihlidir. Biz Mayıs ayı sonunda ko
nuşmaktayız bu Kanun Tasarısınıı; aşağı yukarı bir 
seneye yaklaşan bir süre. Çok temenni ediyorum ki, 
bundan sonra bu vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanunlar, gerek Bütçe - Plan 
Komisyonunda, gerekse Mecliste öncelikle ve sürat
le görüşülsün, bunu çok temenni ediyorum. İligili zat, 
bu kadar hizmetlerden sonra 75 yaşında olan bir 
zattır. Alaıh geçinden versin, adam belki Allah'ın 
rahmetine kavuşacak, biz 'bunu 8 ayda ancak yapa
bilmiş olacağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Başkanlık Divanı da bu durumu fark etmiş ve 

bu nedenle zaten gündemin hemen başına getirme 
zaruretini hissetmiştir, bundan ısonra da aynı titizlik 
gösterleceiktıir. 

Sayın Komiisyon, Sayın Hükümet; Tasarının tü
mü üzerinde bir açıklamanız var mı efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞÂN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başkanım. 

(1) 338 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir 
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Yalnız, Sayın Yolga'nm hassasiyetine ibiz de katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim efendim, 
Tasarımın maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 ineli maddeyi okutuyorum. 

Mehili Kurşun'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlianmıası Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Posof 1324 doğumlu Derviş oğlu 
Mehti Kurşun'a hayatta bulunduğu müddetçe 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

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

Soru sormak iisiteyen sayın üye?.. Yolk. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama

nız?.. Yoik. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi oıkutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ay

başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bu maJdde 
hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Önergem var efen

dim. 
BAŞKAN — Önerge var efendim bu maddeyle 

ilgili., 
AKİF ERGİNAY — Önergenin mahiyetini bil

miyorum efendim, 
BAŞKAN — Buyurun siz konuşun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, ben bu Kanunun 

1.1.1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini te
menni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Önerge de bu mealdedir efendim. 

Sayın üyeler; soru sormalk 'isteyen başka üyemiz 
var mı?.. Yok. 

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

Sayın Tosyalı'nın bu maddeyle ilgili bir önergesi 
var, okutuyorum. Sayın Tosyalı; isterseniz sadece 
düzenlemeyi okutalım. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nm önergesinin sade
ce madde düzenlemesiyle ilgili kısmını okutuyorum. 

«MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer,» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; bir açıklamanız ola
cak; mı efendim?. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Yoiga açık
ladılar Sayın Başlkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; önergeye katılıyor musunuz? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim. 
Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ METİN 

KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; malî ka
nunlar yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmaktadır. 
Kısa bir süre için 'de geriye gidilmiş olsa dahi, iyi 
bir örnek teşkil etmeyecek. O bakımdan biz takdi
re bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu önergeye Komis
yon katıldığını, Hükümet de takdire bıraktığım be
yan etmektedir. Önergeyi oylarınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir-

2 nci madde, «Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihlinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.» biçiminde düzenlenmiş olaraik huzurunuza gel
mektedir. 2 nci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de 'kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerimi Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

ceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunoyorunii. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yök, 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edirniş-
tir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 
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/ / . — Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gülali Gül'e Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarının görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerindeler. 
Komisyon raporunun oikunmamaısmı oylarınıza 

sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon raporu okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
miz var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir açıkla-
manız var mı?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarımın 
maddelerine geçilmesıi kalbul edilmiştir. 

Güfcü Gül'e Vaıtamî Hizmet Tertibinden Aykk 
Bağlanması Hakikındıa Kanun Tasaınıa 

MADDE 1. — Ahısha - Uravel - Intel Köyü 
(SSCB) 1914 doğumlu Habib oğlu Gülali Gül'e ha
yatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 tarihli ve 2150 
sayılı Kanun hükümlerine göre, Vatanî Hizmet Ter
tibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok-

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 

edenler..., Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
2 noi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımımı izleyen ay

başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Tosyalı'nın bu madde ile ilgii bir önerge

si var, okutuyorum efendim : 
Sayın Başlkanlığa 

Maddenin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz 
ederim. 

Lütfulah TOSYALI 
«Madde 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.» 

(1) 339 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Katılıyoruz Sayın Başkan.v 

BAŞKAN x- Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ METİN 

KANTARCIOĞLU — Takdire bırakıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon kaltıilıyofiar. Sayın Hükümet Temsilcisi ise 
ıtaikdire bııralkıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Önerge 'kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi önerge doğrultusunda değiştirilmiş 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Balkanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok* 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum1. Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü (kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

12. — 13.5.1971 Tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayı
sı : 353) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Akıncı' 
nın bir tezkeresi var okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 16 nci sırasında bulunan; 13.5.1971 

Tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının, 
önemine binaen, gündemde mevcut diğer işlerden 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Eşref AKINCI 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, tezkereyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Tezkere 
kalbul edilmiş ve bu suretle bugün çalışma süremıiz 
dolduğumdan, pazartesi günkü yapılacak biirieşıim'de 
bu Kanun Tasarısı birinci sıraya alınacaktır efen
dim. 

26 . 5 . 1983 0 : 2 

Günlük çalışma süremiz dolmuştur. Bu nedenle 
30 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat H.OO t̂e toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

'Kapanıma Saati : 19.00 
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Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi İle Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 277) na 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kalbul edilmiştir) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akıkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Tevfiilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Aİpaıt 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın. 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M- Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canova 
AbdülibaM Cebeci 
Orhan Civelek 

ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 

Üye sayısı : 1 
Oy verenler ! 
Kabul edenler 1 
Reddedenler 
Çâkliımaorİer : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

60 
15 
14 
1 

— 
38 

7 

(Kabul Edenler) 

Kemal Dal 
I. Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

£ 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya ı 

G 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Götope 
A. Pulat Gözübüyük 
S.; Feridun Güray 
L Doğan Gürbüz 
Özeir Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet îbrahimoğlu 
A, Asım İğnecileı 

SaJUı tnal 
Fenni Islimyeli 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsb 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Emiş Muratoğlu 
Avni Müftü oğlu 

N 
Necmettin Narlıoğhı 

O 
R. Adli Onmuş 
Arfnnrı Orfl . 
41A411C11A V y i w l \ 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M, Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

F 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

s 
A. Avni Şahin 
tsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan; 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
tsa Vardal 

Yi 
Şerafettin Yarkm 
Muammer Yazar 
ZeSci Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddeden) 

A 
Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol 
Orhan Aldikaçtı 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
imren Aykut 

B 
ibrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (İz.) 

C 
Ender Ciner (İz.) 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost (iz.) 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
Halil Erdoğan Gürel 
Tur'han Güven (Bşk. V.) 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Mehmet Kanat (iz.) 

Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefdk Kitapçıgil 
(Bşk.V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
Turgut Oral (iz.) 

O 
Feridun Şakir öğünç 
Nazmi önder (1. Ü.) 
Tülay öney (İz.) 

P 
M«fhm«t Pamak 

Abdurrahman Pütürgeli 
S 

M, Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

S 
İbrahim Şenocak (iz.) 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Halit ZaıtuD 

»•<t 
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Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanhğı Tezkeresi tle Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 278) na 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye »ayıtı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdckw«ri«r 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
101 
100 

1 

52 
7 

(Kabul Edtnler) 

M 
Hamdi Açan 
Halü Akaydın 
TevfJk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz ıMtop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etfaem Ayan 
Nurettin Ayanogkı 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Mutoain Zekâıi Ba/yer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Bayeal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
AbdüJbeM Cebeci 
Orhan Civelek 

d 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Munhs Dabakogkı 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

îsnail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

B 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Ergdnay 
Siyami Ersek 
Adnan Er»öz 
Halil Ertem 
Azmd Eryümaz 
Haffl Evliya 

G 
Abbas Gökçe 
thsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
A. Pulat Gözübüyiik 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

Rafet îbrahimoğlu 
A. Asım iğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeld 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
A, Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utikan Kocatürk 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 
A Fehmi Kuzuoğh 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narboğjü 

ö 
Ertuğrul Zekâi Ökte ı 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdogan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özfcaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Petite 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sagifman 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. LâmiSüngü 

S 
A. Avni Şahin 

İsmail Şengün 

Turgut Tan 
Ragıp Tattan 
M. Ali öztürk Teke» 
Cavidan Tercan 
Tandogan Tokgöz 
Lütfufltoh Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzvmoğhı 

V 
îsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddeden) 

Al 
Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkıhç 
Alaeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Hikmet Altuğ 
ismail Arar 
İmren Aykut 

m 
İbrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (iz.) 

C 
Ender Ciner (tz.) 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı (tz.) 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Hamza Eroğhı 

Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloftlu 

Halil Gelendost (tz.) 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali G;rmen 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Mehmet Kanat (iz.) 
Rahmi Karahasanoğhı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Raporlu) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adlî Onmuş 
Turgut Oral (tz.) 
Adnan Orel 

O 
Feridun Şakir öğunç 
Nazmı önder (t. Ü.) 
Tülay Öney (iz.) 

r 
Metanet Pamak 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
M. Talâıt Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

ş 
İbrahim Şenocak (iz.) 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Haiit Zarbım 
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Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi İle Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 279) na 

Yerilen Oyların Sonucu : 

{Kabul edilmiştir.) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâıi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canova 
Abdülbafci Cebecd 
Orhan Civelek 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 1 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler 
Çbkliımısierler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

03 
02 

1 
— 
50 

7 

(Kabul Edenler) 

1 Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azimli Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
Rafet tbrahimoğlu 
A< Asım İğneciler 
Salih İnal 

1 Fenni Islimyeli 
K 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
A. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 

i A. Fehmi Kuzuoğlu 
M 

Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adnan Orel 

ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nemıin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 

1 Atalay Peköz 
S 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lârni Süngü 

s 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
LütfuUah Tosyalı 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğİu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddeden) 

Al 
Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
MaJhmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Hikmet Altuğ 
tsmail Arar 
îmren Aykut 

B 
İbrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (tz.) 

C 
Ender Ciner (tz.) 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı (tz.) 

Ahmet Senvar Doğu 
F 

Ayhan Fırat 
G 

Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost (tz.) 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (tz.) 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mdhmıet Hazer 

I 
SJUÜİ Irmak (Başkan) 

Mehmet Kanat (iz.) 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgü 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (tz.) 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi Önder (t. Ü.) 
Tülay öney (iz.) 

P 
Mehmet Pamak 

Abdurrahman Pütürgeli 
a 

M, Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

ibrahim Şenocak (iz.) 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

m 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Halit Zarbun 

»>••« 
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Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi tle Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe Ydı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 280) na 

Verilen Oylann Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Orhan Aldikaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azguı 

Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık, 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
AMülbafci Cebeci 
Orhan Civelek 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler 103 
Kabul edenler • 102 
Reddedenler : 
Çdkümserler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

1 
— 
50 
7 

(Kabul Edenler) 

Bekir Sami Daçe ! 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

£ 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 

i Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Geboloğlu 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

i 
A, Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Isüm-yeli 

K 
Halil îbralıim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utflcan Kooatürk 
Nihat Kübilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

» M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narüoğhj 

O 
Adnan Orel 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

• P 

Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu-

V 
tsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yaırkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddeden) 

Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Altsoy 
Şener Akyol 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ 
îsmail Arar 
İmren Aykut 

B 
ibrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (îz.) 

C 
Ender Ciner (tz.) 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı (tz.) 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

B 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost (tz.) 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (tz.) 
A. Pulat Gözübüyük 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet İbrahimoğlu 
K 

Mehmet Kanat (tz.) 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karaha&anoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (tz.) 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Nazmi Önder (t. Ü.) 
Tülay öney (tz.) 

Mehmet Parnak 
Evliya Parlak 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

S 
ibrahim Şenocak (tz.) 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Halit Zarbun 
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Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Baskanhğı Tezkeresi İle Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 281) na 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayım 
Oy verenleır 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çâktaseriıer 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

: 160 
a 103 
: 102 
: 1 
5 — 

: 50 
: 7 

(Kabul Edenler) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Orhan Aldikaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova, 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

c 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Geboloğiu 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
î. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

f 
A. Asım İğneciler 
Sal'h İnal 
Fenni îslimyeli 

Selçuk Kantarcıoğiu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsü 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroah 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 
Saih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Atalay Peköa 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

ti 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
îsa Vardal 

Y 
Şeratfettün Yadcım 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Y^tga 
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(Reddeden) 

A 
Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Tevflik Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ . 
ismail Arar 
imren Aykut 

B 
İbrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (iz.) 

C 
Ender Ciner (iz.) 

A. Güngör ÇalkmaJkçı 
Cemil Çakmaklı (tz.) 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost (tz.) 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Mehmet Hazer 
Alli Mazhar Haznedar 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet îbrahimoğlu 

K 
Mehmet Kanat (iz.) 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 

R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (tz.) 
Adnan Orel 

Ö 
Ferudun ŞaJklir öğüne 
Nazmi önder (t. Ü.) 
Tülay öney (iz.) 

P 
Mehmet Pamak 

Evliya Parlak 
Abdurrahman Pütürgeli 

M- Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

ibrahim Şenocak (iz.) 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Halk Zarbım 

»>••« 
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Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yıh Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi İle Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 282) na 

YerUen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
HamJi Ayan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avc. 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

B 
Remali Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

Ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Üye sayısı : 1 60 
Oy verenler : 102 
Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 
Çdktiımserlar ; 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

1 
— 
51 

7 

(Kabul Edenler) 

Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

B 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Alkif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

O 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel1 

ibrahim Göktepe 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtam 
Vahap Güvenç 

i 
A, Asım İğneciler 

Salih İnal 
Fenni îsTimyeli 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım öztlür̂ k 

1 * 
Atalay Peköz 

3 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
A. Lâmi Süngü 

$ 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

X 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Teli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
LütfuUah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

u 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

X 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yola 
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(Reddeden) 

Al 
Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkıhç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Ali Nejat Alpat 
Hikmet Altuğ 
ismail Arar 
înıren Aykut 

İbrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (İz.) 

Ender Ciner (iz.) 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı (iz.) 

Ahmet Senvar Doğu 

Ayhan Fırat 

Halil Gelendost (iz.) 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

f 
Rafet tbrahimoğlu 

K 
Mehmet Kanat (iz.) 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (iz.) 
Adnan Orel (Rap.) 

ö 
Feridun Şakir Öğunç 
Nazmi önder (t. Ü.) 
Tülay öney (iz.) 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Abdurrahman Pütürgeli 

M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
Dündar Soyer (Rap.) 

S 
ibrahim Şenocak (tz.) 

Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

»>•<« 
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Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi tle Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yıü Kesinhesap Kanunu Tasarısı (S. S.: 283) na 

Yerilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
EHhem Ayan 
Nurettin Ayanoğkı 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canıova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçc 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 102 
Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

1 
— 
51 
7 

(Kabul Edenler) 

Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demire! 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

£ 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryümaz 
Halil Evliya 

G 
Neodet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim GöHctepe 
A. Pulat Gözübüyülk 
S. Feridun Güray 
I. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtanı 
Vahap Güvenç 

t 
A, Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

K 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsü 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırn Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 

Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker ' 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kazım öztürk 

P 
Atalay Pekftz 

s 
Hilmi Sabuncu 
Muzaiffer Sağışman 
A. Lâmi Süngü 

9 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğkı 

V 
İsa Vardal 

V 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddeden) 

A 
Ertuğrul Alath 

(Oya Katılmayanlar) 

Maihmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
İmren Aykut 

B 
İbrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (İz.) 

C 
Ender Ciner (İz.) 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı (İz.) 

D 
Ahmet Senıvar Doğu 

F 
Ayhan Fırat 

Halil Gelendost (İz.) 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
A l Mazhar Haznedar 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Ibrahimoğlu 

K 
Mehmet Kanat (iz.) 

Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kıiıtapçtgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (iz.) 
Adnan Orel 

Ö 

Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi önder (t. Ü.) 
Tülay Öney (iz.) 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Abdurrahman Pütürgeli 

M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
Dündar Soyer (Rap.) 

ş 
ibrahim Şenocak (İz.) 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Osman Yavuz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Halit Zarbun 
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Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi île Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı (S. S.: 284) na 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdlcimısıerfcr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
99 
98 

1 

54 
7 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemiı 
Eşref Akıncı 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Efihem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
Puaıt Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zdkai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

€! 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

C 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

İsmail Hakkı Demire) 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Şiyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet GefboIoğJu 
Kamer Genç 
Abdurraihman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğullan 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih inal 
Fenni Islimyeli 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karsh 
A. Mümin Kavaklı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utikan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
Adnan Oîiel 

ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker 
Necmi Özgür 
Zeki özkajya 
M. Yılmıaz Özman 
Nermin öztuş 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağısına» 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragup Tartan 
M. M öztürk Tekok 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğiu 

İsa Vardal 

Y 
Şeraiettao YanUciin 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddeden) 

Ertuğrul Alatlı 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Afltop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
İmren Aykut 

B 
İbrahim Barangil 
Recai Baturalp (iz.) 
Necip Bilge (İz.) 

C 
Ender Ciner (iz.) 

C 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı (iz.) 

D 
Ahmet Senrvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost (İz.) 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (iz.) 
A. Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

H 
Mehmet Hazer 

* 
Sadi Irmak (Balkan) 

t 
Rafet fbrahimoğlu 

K 
Mehmet Kanat (iz.) 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil 
(B#:. V,) 
Mehmet Velit Koran 
(Rap.) 
Serda Kurtoğlu 

M 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (İz.) 

O 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder (1. Ü.) 
Tülay Öney (iz.) 

Fahri Öztürk (t. Ü.) 

Mehmet Pamak 
Abdurrahman Pütürgeli 

H 
M. Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer (Rap.) 

ibrahim Şenocak 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (Rap.) 

Y 
Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel (Rap.) 

Z 
Halit Zarbım 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

108 inci BİRLEŞİM 

26 Mayıs 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL 
DUŞLARI 

KURULA SU-

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

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

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

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

(4) Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi Ka
nunu Tasarısı ve Adalet ve Malî İşler 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 İdare 
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) Danışma 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 İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(11) Danışma 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 komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(12) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Saydı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin 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, içişleri ve Dışişleri komisyon-
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lan raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta- | 
rihi : 25.2.1983) 

(14) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta- I 
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil- I 
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, imar I 
ve iskân. 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- I 
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri 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- I 
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 T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra- I 
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(19) Damşma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad- I 
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 I 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve I 

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 işleri 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 işleri 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 işler 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 Tasansı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve iskân, 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 ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler 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 iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Saydı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağteıa tarihi : 15.4.1983) 

(29) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Saydı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın
da (Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 



Kanun Tasansı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(30) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(31) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İsler 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 Tasansı ve Adalet, 
Tanm ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) {Dağıt
ma tarihî : 26.4.1983) 

(34) Çevre Kanunu Tasansı 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
sansı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko-
misyonlan raporlan. (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, İçişleri 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 Kaldınlması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 338 

Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/496) 

T. C. 
Başbakanlık 24 Eylül 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1309102134 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 9 . 1982 tarihinde kararlaştırılan «Mehti Kurşun'a Va
tanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederm. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Posof 1324 doğumlu Derviş oğlu Mehti Kurşun, uzun yıllar yıpratıcı şartlar altında hiçbir maddî kar
şılık beklemeden, üstün bir sadakat ve gayretle Vatanımıza başarılı hizmetler ifa etmiştir. \ 

Halen, hiçbir sosyal güvenceye sahip bulunmayan, çok yaşlı ve muhtaç durumda olan Mehti Kurşun'a 
hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibin
den aylık bağlanması uygun görülmüş ve bu Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 8 Şubat 1983 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/496 
Karar No.: 122 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 24.9.1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve 4.10.1982 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen, «Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 8.2.1983 günlü 43 üncü birleşiminde, Hükümet 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşütmsüştür . 
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Vatanımıza büyük yararlıkları dokunan ve halen hiçbir sosyal güvenceye sahip bulunmayan, 1324 do
ğumlu Mehti KURŞUN'a, 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanuna göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağ
lanmasını öngören tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve Hükümetten geliş şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞM\4N 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mehti Kurşun'a Yatan! Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanman Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Posof 1324 doğumlu Derviş oğlu 
Mehti Kurşun'a hayatta bulunduğu müddetçe 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımını izleyen ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN 
-KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehti Kurşun'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında ^ânıpı Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
K. Cantürk 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliyıe Bakanı V. 
/ Evliyaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

10.9.1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma* Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, H. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 338) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 339 

Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1/481) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik 

Dairesi Başkanlığı 24 Ağustos 1982 
Sayı : K.K.T.D. 181101-1294/05998 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.8.1982 tarihinde kararlaştırılan «Gülali Gül'e Vatanî Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Ahısha - Uravel - Intel Köyü (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) 1914 doğumlu Habib oğlu Gülali 
Gül, uzun yıllar yıpratıcı şartlar altında hiçbir karşılık beklemeden, üstün bir sadakat ve gayretle Vatanımıza 
başanlı hizmetler ifa etmiştir. 

Halen, hiçbir sosyal güvenceye sahip bulunmayan, çok yaşlı ve muhtaç durumda olan Gülali Gül'e ha
yatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden 
aylık bağlanması uygun görülmüş ve bu Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 8 Şubat 1983 
Esas No. : 1/481 
Karar No. : 124 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 24.8.1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve 27.8.1982 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen «Gülali Gül'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 8.2.1983 günlü 43 üncü Birleşiminde Hükümet temsilcisinin de 
katılmasıyla görüşülmüştür. 
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Uzun yıllar hiçbir karşılık beklemeden vatanımıza başarılı hizmetler veren, 1914 (SSCB) doğumlu Güla-
li Gül'e vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasını öngören tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve 
Hükümetten geliş şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Kâtip 

ti. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
. Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye; 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 339) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gttlali Gttl'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ahısha - Uravel - Intel Köyü 
(SSOB) 1914 doğumlu Habib oğlu Gülali Gül'e ha
yatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 tarihli ve 2150 
sayılı Kanun hükümlerine göre, Vatanî Hizmet Ter
tibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımım izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Ba
kanı yürütür. 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri (Bakanı 
/, Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğht 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye (Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gülali Gül'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Af, Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof* Dr. A. Bozer 

18.8.1982 

Devlet Bakanı 
Prof., Dr.„ M. N. özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof, Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M, Turgut F. İlkel 

İmar ve iskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

mum 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 339) 




