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ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesin» dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/616) (S. 
Sayısı : 671) 183:193 

10. — Eski Eserler kanunu tasarısı 
ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey1 

in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda, yoklamalar sonucunda çoğunluk sağla
namadığı anlaşıldığından; 

9 Ekim 1972 Parzartesi günü saat 15.00'ts 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,25'te son 
verildi. 

Tasanlar 
1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 

işleyişi hakkında kanım tasarısı (1/713) (İç
işleri, Millî Savunma, Adalet ve Plan ko
misyonlarına) 

2. — Yatırımların, ihracatın turizm ve dö
viz kazandırıcı hizmetlerin teşviki için kanun 
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larına) 
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1972 yılı Bütçe Kanununda değ'işikiik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/715) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

Teklif 
4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, Bütçe Kanununun (0) 
cetvelinde yazılı vatanî hizmet tertibinden ay
lık alanların maaşlarının yüzde yüz artırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/740) (Ma
liye ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
5. — Kars - Göle ilçesi Köprülü köyünde 

kayıtlı olup, 36 ncı Piyade Alayı 2 nci Ta-

Sayfa 
çıkaranlara bir seneden beş seneye ka
dar hapis cezası verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Atlalst, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 
S'er üyeden kurulu 17 Numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/418) (S. Sa
yısı : 672) 193:217 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Kemal Ziya Öztürk Ilıheyin Yenipınar 
Kâtip 

Kayseri. 
Tufan D. Avmrgil 

bur Karargâh ve Destek Bölüğü çavuşların
dan Arslanoğlu 1950 doğumlu Rasim Topçu'-
nun ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/927) (Adalet Komisyonu-
nuna) 

6. -— Adana Milletvekili Emir Postacı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/928) (Anayasa vie 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyona) 

7. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ile 
(Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/929) (Anayasa ve Ada
let komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 

8. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya 
Milletvekili !Salih Aygün ile izmir Milletve-

î. — GEOEN TUTANAK ÖZETİ 

lî. — GELEN KÂĞITLAR 
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kil] Burhanettin Asutay'm, 506 sayılı Kanu
nun 73 ncû maddesinin (D) bend'ınin değigti-
rilımesine ve bu kanuna üç geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 

1. — Jandarma Genel Komutanlığının ye
niden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 -No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek-. 
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. 'Sayısı : 710) 

3. '— İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifatt Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S.Sayısı : 433) 

4. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya-
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ve Plan komisyonlarından seçilen 11'er üye
den kurulu 64 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sayısı : 743) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) (GÜNDEME) 

rınca bu anlaşmanın kapsaynına giren maddele
rin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) 

5. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) 

6. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/657) 
(S. Sayısı : 715) 

BAŞKAN — Gerek Hükümetin, gerekse bir 
loşun üyelerin gündem ıdışı konuşma talepleri 
var. Bu talepleri mümkün olduğu ölçüde çok az 
Wr çerçeve içinde yerine getirmek zorunluğun-
dayız. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMli VaJhit Bozatlı 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — 143 incü Birleşimi açıyorum. 

III . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- / BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
pılacaktır. melere başlıyoruz. 

(Yoklama/ yapıldı.) j 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Ayrıca gündemin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı sıra
larında yer alan açık oylamalar vardır. Bu açık 
oylamaların igündem dışı konuşmaların icrası 
sırasında yapılması hususunu Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum:. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV. - - BAŞKANLIK DİVANININ 

X. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in, 3 Ekim 1972 günkü Birleşimde Hatay 
Milletvekili M. Sait Re§an'm Sümerbankın pa
muk ahynları hakkındaki gündeın dışı demecine 
cevabı. 

BAŞKAN — Saym Mesut Erez, Millet Mec
lisinde bakanlığı ile ilgili olarak yapılmış bir 
konuşmaya cevap arz etmek üzere gündem dışı 
söz talebetmiştir. Buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, 3 EMm 1972 günü Saym Sait Reşa 
arkadaşımız, ıSümerbankın pamuk alımlarıyle 
ilgili olarak (burada bir gündem dışı konuşma 
yapmışlardır. 

Bu konuşmayla ilgili görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurunuza ıgelmiş bulunuyorum. 

Pamuk müstahsilini desteklemek ve taban 
fiyatlarını belirli bir seviyede tutabilmek mak-
sadıyle yayınladığımız kararname gereğince, 
Sümerbankca kütlü alımı için, Çukurova Böl
gesinde Adana Pamuk Satmalıma Müessesesi, 
Ege Bölgesinde Nazilli Müessesesi, Denizli, Ma
nisa ve Antalya fabrikaları (görevlendirilmiş
tir. 

Bunlardan Çukurova Bölgesinde Adana Pa
muk ıSatmalma Müessesesince bugüne kadar 
9 459 ton kütlü, 4 372 ton preseli pamuk alın
mış ve müstahsile 64 milyon lira ödenmiştir. 

Nazilli Müessesesince 320 ton kütlü, 263 ton 
preseli pamuk alınmıştır. 

Denizli Fabrikası piyasaya yeni girmiştir. 
Antalya ve Manisa'da gerekli bütün hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Pamuk alımına geçilebilmesi için, pamuk 
alım bürosu ve depolar yanında alım ekipleri
nin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çuku
rova bölgesinde halen 5 ©kip kurulmuştur : Ma-
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Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve 

sonra da kürsü önünde bekletilecektir. Saym 

üyelerin açık oya katılmaları hususunu rica 

ediyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

| raş, Reyhanlı, Antakya bölgesi için Ceyhan, 
Adana merkez ve Tarsus. 

Ekiplerin teşkili için ambarcı, kantarcı ve 
veznedar gibi elemanlar yanında, bilhassa eks
perlere ihtiyaç duyulmaktadır. . Halen Adana' 
dan 2 ve Antalya'dan bir eksper teşkilâtımızdan 
ayrılmış bulunuyor. Mevcut eksperler ise, biri 
Maraş, biri Reyhanlı, üçü Ceyhan, altısı Adana, 
biri Nazilli, biri İzmir ve biri Denizli'de olmak 
üzere on dört adettir. Bu durum karşısında, he
nüz tedrisatı devam eden Nazilli eksper kursun
dan istifade (düşünülmüş ve kurs tamamlanmış 
ve kendileri lâyıkıyle yetişmemiş olmakla bera
ber, yardımcı olarak faydalanılmak üzere kur
sa ara verilerek ikisi Reyhanlı, ikisi Ceyhan, bi
ri Maraş, yedisi Adana ve Tarsus, iMsi Nazilli, 
biri Denizli, birisi Manisa, birisi de Antalya'ya 
verilmiştir. 

Halen mevcut imkânlarla Hatay bölgesinde 
yıllardan beri pamuk alımı yapılan alım bürosu 
ve depolarının bulunduğu Reyhanlı'da tek bir 
ekip kurulabilmiştir. Bununla beraber, Hatay 
bölgesinin daha fazla alım imkânını sağlayabil
mek üzere Reyhanlı, Kırıkhan, Antakya orta
sında, kütlü dökümünün en fazla olduğu bir 
yerde bir depolama merkezi • kurulması düşü
nülmektedir. Ancak, bu bir etüt ve inceleme me
selesidir. Halen bu inceleme yaptırılmaktadır. 

Esasen pamuk alım ekibinin bulunduğu 
Reyhanlı, Kırıkhan'a 40 kilometre mesafededir. 
Sayın Sait Reşa arkadaşımızın Sümerbank Ada
na Pamuk Satmalma ve Çırçır Fabrikaları Mü
essesesi müdürüyle görüşmelerinde, şartların el
verişli olması ve rantabl görünmesi halinde bu
rada bir ekip kurulması konusu görüşülmüş ve 
kendileri bu husustaki yardımlarını esirgeme
mişlerdir. Ancak, hemen eleman temin edileme
diğinden, ekip kurulması mümkün olamamıştır. 

Kendilerinin ayrıca Sümerbank Genel Mü
dürüyle vaki telefon görüşmelerinde, Kırıkhan' 
dan bir ekip kurulması imkânı olup olmadığı ve 
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eleman tefrik edilip edilemeyeceği hususunda 
Sümerbankın konuyu tetkik edeceği cevabı ve
rilmiştir. Bugün için bilhassa eksper teminin
deki müşkülât karşısında Kırıkhan'da bir ekip 
kurma imkânının sağlanamadığı anlaşılmıştır. 
Bununla beraber, yukarda da ifade edildiği gi
bi, Sümerbank, Hatay bölgesinden alımları ar
tırmak üzere Reyhanlı, Kırıkhan, Antakya ara
sında uygun görülecek bir mahalde bir depola
ma merkezi kurulması hususundaki gerekli in
celemeleri yapmaktadır. İnceleme neticesi uy
gun ve ekonomik bulunduğu takdirde o bölge
de bir depolama merkezi kurulacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Orman Bakanı Sayın Selâhat-

tin inal'ın gündem dışı söz talepleri vardı; ken
dileri burada yoklar. 

2. — Sinop Milletvekili Fikret Övet'in, çeltik 
müstahsillerinin sorunları ve trol ile balık avcı
lığı konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fikret övet, çeltik müs
tahsilinin sorunlarıyle trolla bahk avcılığının 
yasaklanması gerektiği hakkında gündem dışı 
söz talebetmişlerdir, Buyurunuz efendim. 

FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; seçim bölgem Sinop'un 
iki büyük kazasının tek geçim kaynağı çeltik
tir. Durağan ve Boyabat ilçelerimizin köyleri
nin çeltikten başka gelir kaynağı yoktur. Bu 
senenin taban fiyatları malum. Köylü, elindeki 
çeltiğin tamamını satabilse dahi borçlarını an
cak karşılayabilecek durumda idi. Fakat bu yıl 
Boyabat ve Durağan Üçelerimizdeki çeltik böl
gelerinde «çeltik yanığı» diye bir hastalık pey
dan oldu; çeltik başakları, aşağı.yukarı, % 20, 
% 30 zayiat verdi. Bu bakımdan Saym Hükü
metten rica ediyoruz : Boyabat ve Durağan il-
çelerimizdeki çeltikle uğraşan köylüler şu anda 
çok sıkışık durumdadır. Mümkünse bu yılki 
banka borçlarının hemen ertelenmesi icabet-
mıektedir. ilgili bakanlar lütfetsinler, Durağan 
ve Boyabat ilçelerimizde inceleme yaptırsınlar. 
Yanık tespit edilsin ve çiftçilerin tefecinin, ara
cının eline düşmemesi için bu yılki banka borç
lan mutlak surette tehir edilsin. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu çeltik yanığı 
ile ziraî mücadele teşkilâtımız hemen mücadele
ye geçmelidir. Uzmanların söylediğine göre bu 

çeltik yanığı hastalığı üç beş sene müddetle 
topraktan ayıklanmazmış. Bu bakımdan bu has
talıkla mücadele için de Hükümetten ayrıca yar
dım istirham etmekteyiz. 

Bölgemizin bir ikinci derdi daha vardır. Bi
zim Gerze - Sinop - Ayancık sahil şeridimizde 
yaşayan insanlarımı bir kısmının geçim kaynağı 
balıkçılıktır. Su Ürünleri Kanunu çıktığı halde 
bugün trolcülerle Karadenizde mücadele edecek 
güç maalesef yoktur. Bugün Türkiye'nin bahk 
ihtiyacının % 30 - 40'ını karşılayan Sinop'ta ba
lık nesli artık tükenmiştir. Benim bildiğim ka
dar, koca Karadenizde, sadece bir tek Samsun' 
da bir jandarma botu vardır, bütün Karadeniz-
deki trol takibi buna verilmektedir. Bu da hiç 
bir yere yetişememektedir. Trolcüler, halen Si
nop sahillerinde at oynatmaktadırlar. 

Hükümetten derhal yardım talebediyoruz. 
Trolcülere mani olunmadığı takdirde, Karade
nizde, iki sene sonra tek balık nesli kalmaya
caktır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Diğer gündem dışı konuşma 

taleplerini Çarşamba günü yerine getirmek zo
rundayız. Bu nedenle gündeme geçiyoruz. 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/934) 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin talep
leri var. Bunlara ait tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
28 . 9 . 1972 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 20 gün, 

hastalığına binaen, 13 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Burdur Milletvekili A. Mukadder Çiloğlu, 
20 gün, hastalığına binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 10 gün, has
talığına bina, 11 . 9 . 1972 tarihinden itibaren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 21 gün, has
talığına binaen, 13 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren. 
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Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça, 20 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz, 
15 gün, hastalığına binaen, 22 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk, 15 
gün, mazeretine binaen, 28 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Rize Milletvekili S. Zeki Köseoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 6 . 1972 tarihinden İti
baren. 

Muğla Milletvekili Muallâ Akarca, 17 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 17 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı, 
10 gün, mazeratine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç, 17 
gün, mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

tzmir Milletvekili Mustafa Akan, 15 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Giresun Milletvekili M. Emin Turgutalp, 15 
gün, mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 20 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili A. Mukadder Çiloğlu, 
20 gün, hastalığına binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 10 gün, has
talığına bina, 11 . 9 . 1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 21 gün, has
talığına binaen, 13 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça, 20 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz, 
15 gün, hastalığına binaen, 22 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk, 15 
gün, mazeretine binaen, 28 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili (S. Zeki Köseoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 6 . 1972 tarihinden İti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Muallâ Akarca, 17 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 17 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğanlı, 
10 gün, mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., Kabul edilmiştir. 

Van Milletvekili Mehmet ^ Emin Erdinç, 17 
gün, mazeretine binaen, 3 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Mustafa Akan, 15 gün, 
mazeretine binaen, 4 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili M. Emin Turgutalp, 15 
gün, mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Balkanı Naim Talû'ya dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in ve
killik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/930) 

BAŞKAN — iki adet Cumhurbaşkanlığı tez
keresi var. okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar, Tica
ret Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in vekillik etmesinin, Başlbakanın 
ıteklifi üzerine, uygun g-örülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı Halûk Bay ülken'e, dönüşüne kadar, Baş
bakan Ferid Helen'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/931) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuituyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in vekillik 
eıtmesinin uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

9 . 10 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Denizli Milletvekili İlhan AçıkaUn'ın, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin istifa talep
leri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyeisi bulunduğum Enerji ve Tabiî Kaynak-

ler Komisyonundan istifaediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Denizli 
ilhan Açıkalm 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akı-

şık'ın, Anayasa, Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonu üye

liğinden istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

S. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in, Sanmji ve Teknoloji Komisyonu üyeli
ğinden istifa ettiğine dair önergesi. 

/BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet 'Meclisi Başkanlığına 

üyesi bulunduğum Sanayi ve Teknoloji Ko
misyonundan istifa ediyorum. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Balıkesir 

Mehmet Niyazi Gürer 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulur. 

9. •— Artvin Milletvekili Abdullah Naci Bu-
dak'ın, Ulaştırma Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Ulaştırma Komisyonun

dan istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarını. 

Artvin 
Abdullah Na&i Budak 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — ürfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Ba

yındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum. Bayındırlık Komisyonun
dan istifa «diyorum, 

Gereğini rica ©der, saygılar sunarım. 
Urfa 

Vehbi Melik 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
11. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, 

İmar ve İskân Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi. 

BAŞKAN —önergey i okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın 'Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum İmar ve iskân Komisyo
nundan istifa ediyorum. 

Gereğini rica ©der, saygılar sunarım. 
Elâzığ 

Mehmet Aytuğ 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Hatay 3Iillctvekili M. Sait Reşa'nın, 

Gümrük ve Tekel Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Gümrük ve Tekel Ko
misyonundan istifa ediyorum. 

Gereğini rica ©der, saygılar sunarım. 
Hatay 

M. Sait Reşa 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
13. — İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un, 

Çalışma Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Çalışma Komisyonundan 
istifa ediyorum. Gereğini rica eder, saygılar su
narım. 

istanbul 
Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
14. — Başbakanlığın, ölüm cezasına hükümlü 

Aziz Güçlü'ye ait mahkûmiyet dosyasının gerive-
rilmesine dair tezkeresi (3/907, 3/933) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir geri alma tez
keresi var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 9 . 1972 tarihli ve 5/4-6131 sa

yılı yazımız. 
Ölüm cezasına hükümlü Aziz Güçlü'ye ait 

mahkûmiyet dosyasının, incelenmek üzere iade
sine dair, bu kere Adalet Bakanlığından alınan 
28 . 9 . 1972 tarihli ve 41884 sayılı tezkerenin 
sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini, müsaadelerinize arz ederim, 
Ferid Melen 

Başbakan 
BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
15. — Devlet Bakanlığının, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa 1327 sayılı Kamunun 90 
ncı maddesi ile eklenen ek geçici maddelere «Ek 
geçici madde 38» eklenmesi hakkında kanun hük
münde kararnamenin geriverilmesine dair tezke
resi (1/699, 3/932) 

BAŞKAN — Devlet Bakanlığının geri alma 
talebini ihtiva eden tezkeresini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «3, öncelikle görüşülmesi karar

laştırılan işler» bölümünün 1. sıra sayısındaki 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 31.7.1970 
tarihli ve 1327 sayılı Kanunun '90 ncı maddesiyle 
eklenen ek geçici maddelere «ek geçici madde 
38» eklenmesi hakkında kanun hükmünde ka
rarnamenin geriverilmesine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Gündemdeki konu ile ilgili bir 
geri alma talebi olduğu için, geliverilmedi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş, istenilen tasarı geri 
verilmiştir. 

16. — Plan Komisyonu Başkanlığının C, Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriverilmesine dair tezkeresi 

BAŞKAN — Plan Komisyonundan gelmiş 
geri alma talebi var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 49 ncu maddesinde bulunan C. Se

natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ile, O. 
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145 ar-
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kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, 2/682'nin yeniden gözden geçirilme
si için komisyona geriverilmesiııi saygı ile arz 
ederim, 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı Y. 
ıSözcü 

Ankara Milletvekili 
M, Kemal Yılmaz 

(1) 741 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

9 . 10 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının, okun
muş bulunan geri alma tezkeresini Genel Kuru
lun tasvibine sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir saatlik süre içinde görüşmemiz iktiza eden 
aktarma teklifleri var. Onların müzakeresine ge
çiyoruz. 

(1) 742 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

V. — GÖRÜŞÜLE 
7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/692; Cumhuriyet Senato
su 1/106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 741; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı (138) (1) 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimde tasarı
nın müzakeresine ait öncelik ve ivedilik kararı 
alınmıştı. 

Raporun okunmaması hususu Genel Kurulca 
kararlaştırılmıştı. 

Şimdi, aktarma kanununun tümü üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu Genel Kuru
lun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 12,000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.120 nci (Devlet Memurları Kanununun ge
rektirdiği harcamalar) maddesinden (2 488 867 )> 
liralık ödenek düşülerek, mezkûr yıl Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin aynı Ba
kanlık kısmının 34.000 nci (Malî transferler) 
bölümünün 34.113 ncü (istanbul Üniversitesi) 
maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler,.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok, Kanunun tümü açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

8. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/691; Cumhuriyet Senatosu 
1/105) (Millet Meclisi S. Sayısı: 742; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 139) (1) 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemde bulunan 742 sıra sayılı 
istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının, önemine binaen 48 saat kay
dı aranmaksızın gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

öihat Bügehan 
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BAŞKAN — Öncelik talebini Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmaması hususunu Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerinize 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter-

. tiplerine 3 478 867 liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

(A/l) 
12.000 Personel giderleri 2 342 547 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 129 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 7 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde ve ona bağlı cetvellerdeki bö
lümler toplamı okundu. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte tasviplerinize 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmında 12.811 nci (Sürekli gö
rev yollukları) adı ile yeni bir madde açılarak, 
bu maddeye 10 000 liralık olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

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

Madde 3. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin so
nunda yeniden açılan (Bursa Tıp Fakültesi) 
baslığı altına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

3 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (2 488 867) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
4 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, daha önce müza
keresine başlanılmış olan ve normal sırada bulu
nan konularının müzakeresine geçiyoruz. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile ilgili 
değişiklik tasarısının müzakeresine devam edi
lecektir. 

(1) 671 S. Sayılı basmayazı 134 ncü Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

— 183 — 
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Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

49 ncu maddenin müzakeresi ikmal edilmiş 
ve madde kabul edilmiş bulunuyordu. Şimdi bu 
49 ncu maddeden sonra geçici maddeler başlı
yor. 

Geçici maddelere geçmeden önce, 49'u ta-
kibeden yeni bir 50 nci madde ilâve edilmesi 
hususunda Sayın Burhanettin Asutay'ın imza
sını ihtiva eden bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ek maddelerden evvel tasarıya 50 nci mad

de olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Madde 50. — Aynı kanunun 390 ncı mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştMlmiş-
tir : 

Madde 390. — Ceza kararnamesiyle hafif 
hapis cezasına hükmedilmişse Mraz üzerine du
ruşma yapılır. Şu kadar ki, sanık duruşmadan 
evvel itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal 
kalmaz. 

Duruşmada sanığı müdafii temsil edebilir. 
Hâkim itiraz üzerine vereceği hükümde evvelki 
karar ile bağlî değildir. 

Ceza kararnamesiyle hafif para cezasına ve
ya muayyen bir meslek ve sanatın tatiline veya 
müsadereye yahut bunlardan bir kaçma veya 
hepsine hükmedilmişse itiraz üzerine asliye mah
kemesi başkan veya hâkimi 301, 302 ve 303 ncü 
madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu hal
de itiraz dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz 
olunan ceza kararnamesinin icrasını durdurur. 

BAŞKAN — Ceza kararnamesinin bazı ye
nilikler veya değişiklikler kazanmasını isteyici 
nitelikte bir öneri. Daha evvel kabul edilmiş 
bulunan maddenin temadM, onun bir miktar 
ikmali veya tadili niteliğinde. Maksat bakımın
dan, kavram bakımından getirilen kanun tasa
rısının dışında mütalâa etseydim işleme koyma
mak düşüncesindeydim. O itibarla bu açıklama
yı yaptım, »önergeyi işleme koyuyorum. 

Hükümet ve Komisyonun görüşünü rica.ede
yim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

— im 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Yüksek Başkan
lığa takdim edilen önerge Bakanlık bünyesinde 
uzun çalışmalar sonunda bu, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun günlük hayatta müessi-
riyeti olan ve bir çok zorlaştırıcı vaziyetler 
meydana getiren hususların bertarafı için yapıl
mış bir çalışmanın aksettirilmesi mahiyetinde
dir. Bakanlıkta esas itibariyle bunlar oluşturul
muş hususlardır. O gün ben bir arkadaşıma ri
ca ettim, taMbedilsin, dedim. Arkadaşım da, 
daha bununla beraber birkaç madde var, tak
dim etmiş oldu. 

O itibarla, gerçekten büyük bir ihtiyaca ce
vap verecek husustur. Hükümet olarak tehalük
le katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI TEV-

FİK KORALTAN (îSiVas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyonun ka
tıldığı bu yeni madde üzerinde müzakere açıyo
rum. Söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

O halde okunmuş bulunan önergeyi Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bu önerinin getirdiği 
50 nci maddeyi' okunmuş bulunan haliyle aynen 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 50 nci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir... 
Ek maddelere geçiyoruz : 

Ek madde 1. — 1) Anayasada yer alan te
mel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla, 
Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütün
lüğünü veya dil> ırk, sınıf, din ve mezhep ayrı
lığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyle 
işlenen suçlarla, bunlara murtabıt suçları; 

2) Türk Ceza Kanununun 179, 180, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ayrı olmak 
üzere 188, 201, 254, 255, 256, 257 ve 264 ncü 
maddelerinde veya 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanunun değişik 12 nci 
yahut kanunun ek maddesinin, birinci bendin
de yazılı suçları; 

işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve 
kovuşturmalar, 3005 sayılı Kanunun 1 nci mad-
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desinin (A) bendindeki mahal ve aynı Kanunun 
4 neti maddesinde yazılı zaman kayıtlarına ba
kılmaksızın, bahis konusu kanun hükümlerine 
göre yapılır. 

Bu suçlardan dolayı ilk soruşturma yapıl
maz, 

Askerî Mahkemelerin yetkisi saklıdır.» 
BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz iste

yen sayın üye var mı?.. Yok. 
Ek maddeyi okunmuş bulunan bu haliyle 

tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Kanun dışı vücuda getirilen 
veya kanıma aykırı faaliyetleri sebebiyle yargı 
mercilerince kapatılan dernek veya siyasî par
ti gibi kuruluşlara üye olunması suç sayılan 
hallerde bu nitelikteki bir kuruluşun; 

1. Bir görevlisi gibi hareket eden, 
2. Adına bir emir veren veya, tavsiyede 

bulunan veya bildiri çıkaran veya demeç veren 
yahut haber taşıyan, 

3. Yararına herhangi bir kimseye aidat ve
ya diğer bir nam altında yardım eden veya yar
dım taahhüdünde bulunan, 

4. Yardım veya yardım taahhüdü topla
yan, 

5. Bir komitesi, kolu veya hücresinin bir
kaç toplantısına katılan veya orada hazır olan, 

Kimse, aksini ispat etmedikçe, o kurulun üye
si sayılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Okunmuş bulunan ek 2 nci maddeyi tasvip
lerinize sumıyornm. Kabul edenler,.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3. — Ek 1 nci maddede gösterilen 
suçların hazırlık soruşturması bizzat Cumhuri
yet savcıları veya yardımcıları veya bunların 
bulunmadıkları hallerde Sulh veya Sorgu hâki
mi tarafından yapılır. 

Bu suçların son soruşturmasının yapılacağı 
yerde bu davalara bakacak derecedeki mahke
menin birden fazla olması halinde, görevli mah
kemeyi, 469 sayılı «Mehâkimin Teşkilâtına ait 
Ahkâmı Muaddil Kanunun» 2 nci maddesi ge
reğince Adalet Bakanlığı tayin eder. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde sos iste^ 
yen sayım üye var mı .. 

TUROTT ARTAÇ (Kars) — Bir sual sora
cağım Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Soru hakkını istimal edeceğiz, 
yalnız daha önce söz 'Meyen var mu efesüdlim?.. 
Yok. 

Buyurum 'Sayım, Artaç, sorumuzu dinleyelim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu mahkeme-

îer 'muhtelif oMuğu takdirde, ıtiiuhtiedif ımSah-
kam'sülsır üsetnıdi aıfaiIlaTiında iş holümü yapaylar. 
Bu, iş bölümü hadinde mli taıtibik ediÜLür, y&huifc 
iş bölümü olamadığı takdirde mi tatbik edilir. 
Meselâ (bir yemde üç tanıe -asliye cıeza mıajh'ke-
m!3si vaııdm", b.ir yerelle üç tame 'ağır ceıza mah
kemesi vaırdır. Bunlar kendi aralarında ya esas 
nuımaıriayıa göre, yahut da nlöb&tçi hâkimin, tev
si dleftcSnitae getre iş bölümü yapar. 

Simidi ibunaıdîa AdüÜjy© Bakanı der ki; birkaç 
tamiâ ımıalhfköme varsa, bu sugfen dolayı Adliye 
Balkanı görevli mahkemeyi tayin •sâsrr. Bu husus 
hanıgû ısübötUıere ınaituftur, bunu öğremmisk isti
yorum. Yaaıi dsmlek istiyorum M; isbcliimü ya
pan malhkıeımisılietriln buluraduğu yerlerde dahi, 
bu suçllardan dolayı görevi1! mıahkatmieyi Adliye 
Bajkaını mı tâyin ödler? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 

(C.'Sienato.su Artvin Üyesi) — Saym Başkam, 
469 sayılı Mehâ'kimiin Teşjkilâtıına ait Ahkâmı 
Muadidil Kanunun 2 mel maddesi esasen Ada-
jlet balkasiliaırına, bir yemde birdien ziraide ayna 
derecede mıaihkeıme bulunur ise, o mafokeımeıniîn 
cnevzısuna giren bazı suçlardan hangilerinin ham-
gi miahkeımeye verüHmesi lâzımgeldliğMi tâykı 
etme hıajkkıtna tanımıştır. 

Simidi burada yukarda slayılam şanolar da 
ağır cezalı suçlar olur. Bir yeırde beş taırue ağır 
osza maihkeımieİBd! vanaa, «Bu suçlara birinci 
ağır oeıza Maihkamesd bakacaktır» diye Bakan
lık böyle bir kalfana varabilir. Mdvcut olan ka-
njuıniun verdiği yetkidir bu. Onu g^östıeıriyor, başka 
bir yemillÜk g&tirîmiyor. 

BAŞKAN — Tamam, 'toeşjekkiir edıeriz. Yal
nız sayım. üyenin benim anladığım. bu soruyu 
tiavoih ©diMin.de, daha çok, bu balbal geçen 469 
sayılı Kanuniclan sonra bazı müesseseler ku
rulmuş, Anayasaya kadar girmiş, bir Yüksek 
Hâkemler Kurulu var, sair müesseseler var. Aca
ba bu ;yeni kurufliaın müesseseler karşısında bu 

• hüküm ell"a|n carî mi? Benıinı 'araladığıma göi'3 
arkadaşlarımızın terecMüdiii burdian doğııjcT. 

ADALET BAKANI FEH3YEÎ ALPASLAN 
(Devamla) — Bu kanun yürürlüktedir Sayın 

im — 

http://'Sienato.su
http://�diMin.de
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Basıktanım ve tıajbiajtiyle Adalet Balkanı, «filân 
davayı şu maihkeomeye ver» sekinde !her mese
leye müdahale letouelk gibi bir teırs tutuma 
girmeyecektir. Beş nıalhkeımeden, ımi0sıelâ 3 indi 
m/aınksıme bu işlere bakar diyecektir, Aiîlkadaşı-
maln endişesi belki bu noıktıadadır. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Türkiye'de bu
mun tatbikatı yapılmıştır. Sayım Bakamiliik bir 
ımalhkemıeıye suçlu ıtevdi eder; fakat hâkimin 
veya imlaMseımeımiin tutumunu beğemımıaz tek
rar o imapksmıedem alır, öbür malhkeeneye verir. 
Türkiye'de böyle haller olmuştur. Blalkamlığım 
arzusuna göre hareket etmeyen mahkeıımeîlleır 
lağvedilmiştir. Bir gün sonra ytemıidem majhfca-
m(eller kurulmuştiur. 

Benim kalsitim; ilerde, merlhanlgi bir şüpheye 
anjeydan vemmeımek'içimdir. Saym Bakan imbatı 
yine müphem bıraktı, ç:ünkü buralda «Adliye 
Bakam tâyin eder» diyor. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Davamla) — Sayın Başjkam; bir dalVayı filiân 
mialhkenneye, filân hâkimin elline, bir davayı bir 
başka hâkimin 'elline bırakmak gibi bir mana yok 
bu 'maddede ve 'esasen Adalet bakanları da 
böyle bir sisfllâhiyet kulHanacak halde değiller. 
Beş fane mialhkame vardır, biır malhkeımıeyi bu 
davaları görmekle vazifelenıdireibilir. Bunun 
da sebebi; bu davajlar zamam ölçüşümde ihtisas 
isteyen bir hal alacaktır. O itibarla, ondam son
ra Adalet Ba t an artık; «Ben bu davayı sem
den, aldım, sen benim boşuma gitmiiyorsumu, 
şu mabkemiajıe verdim» diye berhianigi bir ha
rekette bulunacak vaziyette değil, haklimi kal
dıracak (hallide değil, Ç'ümkü bunlara hükmet-
mek Yüksek Hâkimler Kurulunun mtevzuu ha
line geliyor. Arkadaşımız endişe buyurmasın-
lar. 

BAŞKAN — Başka soru yok. 
3 mcü maddeyi tasviplerinizle sumuyorum. 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 'Kabul edil-
mlilştir. 

Ek madde 4. — Ek birinci maddede gösteri
len, :sıon|uçlanm soruşturma veya kovuşturması 
sıraısımda Oumlhuriyet Savcısı veya yairdıımcılaı-. 
rı hâkimim yalhut mıalhkamle taraıfaimdam yazılı ola
rak istıemaülen bilgilere yedi gün içimdje cevap 
verillmesi zorunludur. 

Eğer bu ısıüre içimde istemem bilgiinlin veırilme-
si imkânsız ise ıseiblebi ve em geç hangi talihte 
cevap verilebileceği bildirilir. 

Bilgi istemen yazıda, yukardaki fıkralar 
hükmü ile buma aykırı hareket etımıensin. kanunî 
sonuçları yazıtor. 

Birimci ve ıJkimcd fakra hükümlerinle aykırı 
hareket eden kimse, üç aydajn altı aya kaldar 
mapüls ve beşyüz l&rladam bin liraya kadar ağır 
para cıeaasiyle oszalantdırılır. 

iBu maddede yazılı suçu, inaklarında ka
mu dalvasımıım açılması, izin veya karar alınma-
•smm, bağlı buluman Misliler işlediği takdirde de 
umumî hükümler dairesilnde de işlem yapılır. 

Yasaim'a dokımıuImazSığı saikladır. 
BAŞKAN — Ek mıadde 4 üzerinde söz iste-

yieaı sayın üye var nıı? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(0. iSematıosu Artlvin Üyesi) — Sayım Baışkalnım, 
«dairesinde» kelimesinden sonra getöen, «de» 
ledatunım çıkması iktifa eder. «dairesinde» ola
cak. 

BAŞKAN — Sayın özgünıer, huyunun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baış-
ka|n, sayın milletvekilleri; 

Bir kamumun, siteımatiğime riaıyeıt (etmek şüp
hesiz şarttır. Şimdi, Ceza Muhakeımıeleri Usulü 
Kamumundla değişiklik yaparken, ek maldde-
ler adı altımda, demindim bari imlediğimiz, ha
kikaten ye|mi hükümler getiren maddelerle ye
ni ibd/r" kaımum tedvin ediyoruz âdeta. Bu sakım-
öalıdur, Ceza Mulhakemelari Usulü Kanununun 
sistematiğimi bozar. 

Şimdi, lek madde 1, 2, 3, 4 diye saralamaın. 
maddeüleıri gözden geçiriniz, haddizatında ye
ni bir kanun mlüstakil, nevi şahsına münhasır 
bir kanun, niteliği taşır. 

O halde bumun böyle ek maddeüter şeklinde 
yaimıa gibi biiır amakanuma yapıştırılması yerine, 
özel bir kamumun, şüphesiz müstakil bir ka
mumun yapılmıaısı gertekir idi. 

Amoaik, bunu böylece belirtmekle beraber, 
kamum ttslkniğii bakamımdan, da »aikımcialar gör
düğüm bir Ihususu belirtmekle yetineceğim, tak
diri Yücle Komıisyoma ve Yüce Mecilliısıe arzla ik
tifa adeöeğim. 

Şöyle ki; arkadaşlarımı bu ek madde 4 de, 
;ek 1 nci maddeye atıf yapılarak ceza hüküm
leri getirlilmiektedir: «Ek 1 nci maddede göste-
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itilan suçlarm soiruştuîrnıa veya kovuşturulma-
,sa ısıraısıımida Cuıuhuriyet Savcısı veya yardım
cıları veya hâikim yahut mahkeme ıtia^afmdaıı 
yazılı öCaınalk istenilen bilgilere yeldi gün. içim-
de cevap verilmesi zoruaûuğudur.» demiyor 

Keza 2 nci fılkrada da; «Eğer bu .süre içeri-
sâıjde .isteçıeıa bilindin veınilmiasi imkansız iss 
sebebi ve ıecı gieç hangi tarihte cevap verile
bileceği bildirilir.» şeklinde bir hüküm getiırül-
meiktısdilr. Bunlar yapılimiazsa, bunum cezaî mü
eyyidesi olarak; «Birinci ve (ikinci fıkra hüküm-
kırimje aykırı hareket ©den kiımlse, üç aydan 
ı?iltı aya (kadar 'hapis ve beşyüz liraidam, bici lira
ya kadar ağır pajra cezası ile oazadandırıbrr.» 
feniîmekteidir. 

Simidi arkadaşlarımı, ek madde l'in ağırlığı 
nazarı itibara lalınırsa, .şüphesiz tecziye miadde-
sinSn hafifliği çok açık olarak ortaya çıkar. 
Ek maıdde 1 'in birinci fıkrasında: 

«Anayasada yer sılam temel hak ve hürriyet
leri ideolojik amaçlarla,, Devletin ülkesi ve 
Milletiyle bölünmez bütrtimlüğünü veya dil, ırk, 
sınır, idin ve miszhep ayrılığıma dayanılarak 
nifcelilkleri Amiayasada belirtilen Cumhuriyeti 
arfcalta, kaldırmak maksadıyle işlenen suçlar
la, tunlara murtabit ısuçlaırjı;...» demiyor ve 2 nci 
fıkrada devana ediyor.. E, bu 'denli ağır suç
ların, #^hesiz bumu bildirmekle mükellef 
olan kliş'iıler tarafamdam 'da ciddiye talınıması ve 
şüphesiz ahnımadağı taıkıdirde ıtiecziyesiniim de 
bür ölçüde suçun ağırlığı nispetinde oUlrmam ik
tiza «der. 

Oysa gücümüzde, Sayım Adalet Bakanının 
banıma ve radyolara imıtikal edem bir haberin
den 'de öğrendiğimize göre, 6 aya kadar olan 
suçılar Şaiben, para cezasına taihmil edilecek. 
647 sayılı Kamum var ikem, o bir ihtiyarî «erir 
vermıelktıs idi, (yani bunu para ceaasuma çevir
mek ya da çeıvirmeıniek hakim için ihtiyarî idî; 
f aikat şimdi hakikaten bu icabeder mıi etmea 
rai, 'bumun münakaşasını yapacağız. Ancak 
'ioaibeıder ûse ve Yüce Meclis buma iltifat ede
cek ise, IhiEüe şu üç ayidam 'altı aya kadar hap
sim para cezaısfimdam ibaret kaSacağı da göa-
önümde tutuıllmıapı Ve ısuçun ağırlığı nispetliyle 
hiç kabili telif olmayan hafif bık ceza hükmü 
getirdiğimiz gaziden uzak tutulmamialiidır. 

Bu balkiımdam isayjın komlisyom bir değiştir
geyi lüzumlu görüyorsa buna iştirak ederiz. 

Yoksa, değiştiiırge önergesi veaimeye zaman 
kalırsa bumu (getireceğim. 

kaygılar sunaırım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Açık oya katılmayan sayın üye varsa lüt

fen katılsın. 
Okunmuş Ibulumaa ek 4 ncü maddenin son

dan bir evvelki, fıkrasının son cümlesinde 
«Umumî hükümler 'dairesinde de» değil da 
«Umulmî hükümler dairesinde» olacak şeklinde 
Hükümetim bir şif alhî talebi oldu. Buna göre 
işlem yapılacaktır. 

TURHAN ÖZ&ÜNER (îçel) — önerge vs-
riyorum efemıdüm. 

BAŞKAN — B:ir ide sayın arkadaşımızın mü
talaası oîda.4 ncü madde <Hie ilgili başka bir eme
ri yok. 

Bu itibarla 'evveleraiırde İçtüzüğün 109 ncu 
maddesi gsreğjnoe, bu sondan bir levvaü&i fık
ranın, «Umumî hükümler dairesinde işlem ya
pılır» şeklimde tashihi hususumu tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul leitm'eyen-
ler... Kabul ödiSfiniştir. 

Madde ile ilgili bir önıerge gelm'iıştir. okutu-
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek 4 ncü maddedeki ceza miktarlarının altı 

ay hapisten başlatılmasını öneriyorum. 
içel 

Turhan özgüner 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, zaman darlığından acele oldu, önergemin 
3 aydan 6 aya, 6 aydan bir yıla olarak değiştd-
rilmesM rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

ADALET KOIVDÜSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. Sa
yın özgüner suçun mahiyeti ile mütenasip se
viyede bir müeyyide uygulanması hususunda 
talepte bulundular ama gerçekten taleple
rinin haklı bir yönü var gibi görünü
yor. Aslında bu sadece kasıtsız olarak suale 
cevap vermenin gecikmesinden mütevellit bu 
tip kovuşturmaların, yargılamaların zaman 
kaybetmesani önlemek maksadına matuf bir 
müeyyidedir. Halbuki, 1 nci maddede sayılan 
suçlara yardım mahiyeti taşıyacak kasıtlı bir 
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oevap vermemenin müeyyideleri ayındır. Onun 
için burada müeyyideyi ağırlaştırmak sadece 
bir tek kasıtsız hareketin karşılığı olarak fazla 
olacaktır. Bu sebeple önergeye katılmadığımı
zı saygılarımla arz ederim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 1 ncd 

maddede, memleketdn ve milletlin bütünlüğünü 
bozan suçları işleyenler kasıtlı olarak cevap 
vermekte gecikirse, yaihut da ihmal ederse bu
na dair hüküm yok. Onun için Sayın özgüner'in 
verdiği önerge yerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sadece sorunu
zu sorun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tasan
da buna dair müeyyide var mı diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Kasıtlı suç
ların ayrı müeyyidesi var» dediler, Sayın Tos
yalı. 

Buna ilâve edilecek bir husus arz edecek 
misiniz, Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜISÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Ceza Kanunu
nun umumî hükümlerinde vardır. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon, sonuç olarak katılmadıklarını mı beyan 
ediyorlar efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. -Senatosu Artvin üyesi) — Sayın Başkan, 
yalnız ek 1 nci maddenin birinci bendi değil, 
ikinci bendi de vardır; ateşli silâhlara taallûk 
eden bir mevzuda da bilgiyi gsç verirse, yani 
her nasılsa geç verirse bir insanı çok yüksek 
cezalara çarptırmak belki ziyadesiyle mağdu
riyeti mucip olur diye arkadaşımızın bu şid-
letli ceza teklifine maalesef iştirak edemiyo
ruz. 

IBAŞKAN — Hükümet ve 'Komisyon katıl
mıyor; önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Okunmuş bulunan ek madde 4'ü biraz evvel 
tashih edilmiş bulunan şekliyle Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4'ten sonra yeni beş adet daha 
ek madde tanzimi hakkında bir önerge var, 
okutuyorum. 

j Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I Tasarıya ek madde olarak 5, 6, 7, 8 ve 9 nou 

maddelerin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
I izmir 

Burhanettin Asutay 
Ek Madde 5. — Yalnız para cezasını ge

rektiren bir suçu işleyen kimse, hareketine 
uyan maddede yazılı para cezası maktu ise bu 
miktarı, aşağı ve yukarı hadler gösterilmişse 
aşağı haddini 10 gün içinde merciine ödediğû 
takdirde hakkında kamu davası açılmazı. 

Nispî para cezasını gerektiren suçlar hak
kında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Ek Madde 6. — Ek beşinci maddede yazılı 
süre içinde para cezası ödenmediği takdirde 
kamu davası açılır ve suç sabiıt görülürse tayin 
edilecek para cezası, aşağı ve yukarı haddi gös
terilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere, 
yarı nisbatinde artırılarak hükmolunur. 

Ek Madde 7. — Yukardaki madde gere
ğince para cezasının artırılarak hükmediiebil-
mesii için, Cumhuriyet Savcısı ıtarafmdan sanı
ğa para eesasmm miktarı, ödeme süresi ve bu 
süre içinde ödenmesi halinde kamu davasının 
açılmayacağı ve ödenmediği takdirde ise, eğer 
suçu. sabit görülürse, mahkemece tayin edilecek 
cozanın yarı nispetinde artırılarak hükmoluna-
cağmın bildirilmesi ve sanık hazır değil ise bu 
hususun tebliği gereklidir. 

Ek madde 8. — Ynkanki madde hükmü ye-
I rine getirilmeden dava açılmışsa, samk sorgu-
I sundan önce hareketine uyan maddede yazılı pa

ra cezası maktu ise bu miktarı aşağı ve yukan 
hadleri gösterilmişse aşağı haddi ile mahkeme 
masraflarını merciine öderse kamu davası orta-

j dar. kaldırılır. 
Ek madde 9. — Ynkarıki maddeler gereğince 

para cezasmın ödenmesi, şahsî haklar, malların 
geri alınması ve müsadereye ilişkin hükümleri 
etkilemez. 

BAŞKAN — önergeyi dinledi, Hükümet ve 
Komisyon. 

Şimdi, Başkanlık olarak bizi bu konuda bağ
layıcı bir hüküm var. Onu okuduktan sonra mü
talaanızı rica edeceğim. 

içtüzüğümüzden okuyorum : 
«Madde 128, — Munzam maddeler teklifi 

I için de tadiÎB?meler hakkındaki usul tatbik oîu-
I ı?.ujf.» 
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«Munzam maddeler» deyince yasama yetkisi
nin hudutları dahilindeki herhangi bir mesele
nin buraya Genel Kurula kadar gelmesinin bir 
prosedürü olduğu malûmunuz. Bu prosedürün 
gerektirdiği zarunluklardan geçmeden ve mev
cut tasarının hiç olmazsa lâfzen değil, ama ru
hen kapsamı içinde bulunmadığı takdirde bir 
meselenin müzakere edilmesi, Genel Kurulda 
mevcut prosedürü tamamen ihlal niteliğinde 
olur. O itibarla, evvelemirde bu maddelerin 
mecvut tasarımızın ihtiva ettiği kapsam içinde 
olup olmadığını ve bu. sebeple de katılıp katıl
madıkları hususunu mümkünse Komisyon ve 
Hükümetten rica ediyoruz. 

Bilmem maksadımızı ifade edebildim mi? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN (C. 
Senatosu Artvin Üyesi) — Şimdi Sayın Başkan, 
şüphesiz Yüksek Başkanlık bu teklifleri muhte
rem Komisyon Başkanlığına tevdi etmek sure
tiyle süzgeçten geçirirler. Komisyon Başkanı
mızın ve Kon'syonun da bu hususta bilgileri 
vardır. Yalnız mesele, Ceza Kararnamesine bir
çok hususları bağlamak suretiyle bugün tatbi
katta artık bunalımış olan hâkimleri kurtarma 
meselesidir. 

Bugünkü mevzuata göre Taş Ocakları Ni
zamnamesi çerçevesinde bir mesele asliye ceza 
mahkemesine kadar gitmekte ve uzun yargılama
lardan sonra 20 lira para cezasıyle sonuçlan
maktadır. 

Bugün İstanbul Adliyesinde, Sosyal Sigorta
lar Kurumu prim bildirgesini vaktinde ödeme
miş olmaktan dolayı 6 300 tane dava açılmış 
bulunmakta, bunun da cezası 200 - 1 000 lira 
ağır para cezası arasında tespit edilmiş bulun
maktadır, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na göre, hazırlık tahkikatından geçecek, Cumhu
riyet Savcısı iddianameye bağlayacak, ondan 
sonra mahkemeye gidecek, davetiyeler çıkacak, 
sanık bulunacak, bulunmayacak, yani aşağı yu
karı istanbul'da 4 tane mahkemeyi yalnız Sosyal 
Sigortalar Kurumu prim bildirgesi işgal ediyor 
ve bunun sonu da maalesef gelmiyor. 

O halde «200 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası» dendiğine göre işte Ceza Karar
namesi muhtevasında ve ön ödeme usulüne gö
re - ki zaten bizim 119 ncu maddede mevcut -
Cumhuriyet Savcısı tebligat yapacak, «Asgarî 
miktarı öde» diyecek, zaten hâkim de asgarî 

miktarı hükmediyor.» Bunu ödersen senin hakkın
da dava açmayacağım.» dediği zaman işveren 
temsilcisi derhal bu parayı ödemek suretiyle yal
nız İstanbul'daki bu mahkemeleri 6 300 davadan 
kurtarmış olacağız. Pratik usuller getiriyoruz ve 
bu, Ceza Kararnamesi mevzuu ile ön Ödeme mev
zuu bünyesinde olduğu için bu safhada bu mese
lenin de halledilebileceğini düşündük. 

Biz bunu daha evvel ek bir Bakanlar Kurulu 
kararıyle takdim edelim diye düşündük, fakat 
mesele Yüksek Huzura geldiğine göre, zaten 
meclisteki arkadaşlarımız da daima bundan şi
kâyetçi bulunduğuna göre, bunu pratik yoluyle 
böylece halledelim diye o itibarla bu yola baş
vurduk. 

BAŞKAN — Bu nedenle önergeye katılıyor
sunuz öyle mi efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, usul ba
kımından eğer Komisyona havale edilerek Ko
misyonun takıbbülü halinde... 

BAŞKAN — Hayır, o bakımdan değil efen
dim. Bir teklif veya tasarının komisyonda mü
zakere edilebilmesi için resmen bir kanun tek
lifi veya tasarısı şeklinde intikali gerekir ve an
cak o şekilde müzakere konusu olabilir. Siz bu 
müzakereleri ikmal ettikten sonra belli prose
dür içinde Meclise getirme ve gündeme sokma 
imkânlarınız oluyor. Biz yalnız bu 123 ncü 
maddeyi uygulayabiliriz, kapsam itibariyle gö
rüşülen bu tasarının dışında bir konuysa, yani 
yeni bir konu getiriliyorsa o takdirde işleme 
koymamak durumundayız. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, konu 
yeni değil. 

BAŞKAN — Kapsamın içinde veya dışında 
olduğu konusunu açıklamanız ve katılıp, katıl
madığınızı beyan etmenizi rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Kapsamı içinde olduğu
nu kabul ediyor ve teklife aynen katılıyoruz, Sa
yın Başkan. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, usul bakımından görüşülemeyeceği hu
susunu arz etmek için söz istiyorum, müsaade 
ederseniz. 
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BAŞKAN — Peki efendim, size söz verece
ğim. 

Sayın Artaç, siz ne arzu ettiniz? 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

getirilen teklifin kanun tasarısı metninin kap
samının dışında bir anlam taşıdığını arz etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz de o görüştesiniz. O halde 
sizin ki de usul oluyor, ayrı bir tasan veya tek
lif şeklinde müzakereye arzı gerekir diyorsu
nuz. 

Bu konudaki tutumumuzu, yani önergenin 
oya sunulup sunulmamasını takdir etme husu
sundaki yetkimizi kullanmadan önce arkadaşla
rımız, konunun usule aykırı olduğunu ifade et
mişlerdir ve usul hakkında söz istemişlerdir. 
Lehte ve aleyhte ikişer arkadaşa söz verece
ğim 

İlk sözü aleyhte Sayın özgüner'e veriyorum, 
buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

içtüzüğün tatbikatında zaman zaman deği
şiklikler yapmaya Yüce Meclisin üyeleri olarak 
hakkımız yok. içtüzük neyi emrediyorsa onu 
yaparız. Bir kanunun, Meclisin gündemine gir
mesine kadar muayyen bir prosedürü takibet-
mesi lâzım. 

Şimdi burada görüşmekte olduğumuz kanun
da ek maddelere geçmeden evvel 49 ncu mad
denin üzerine bir 50 nci madde ilâvesinde de 
bir zühul oldu. Sayın Başkanın her halde şim
di onu da zühul olarak kabul ederler. Burada 
görüşme mevzuu yapılarak yeni bir madde mon
te edildi, bu tasarıya. 

Arkadaşlarım, bu tasarı komisyonda uzun 
müddet müzakere edilmiş, komisyondan geçiril
miş ve şu huzura getirilmiş. Orada bu tasarı
daki ek maddelere birkaç tane daha ek madde 
konmamış ve müzakere edilmemiş, şimdi bura
da bir sayın arkadaşımız yeni bir madde ted
vini için teklifte bulunmuş. Bu teklif komis
yonda görüşülmeden sadece Komisyon Başka
nının veya Komisyon Sözcüsünün «Evet» veya 
«Hayır» demesiyle ve şüphesiz komisyonda ta-
kibedilmesi gerekli bir yoldan geçmeden bir mu
ayyen prosedüre tabi tutulmadan buradan geçi
rilmesi içtüzüğümüze şüphesiz uymaz. Bir ye
ni maddenin burada getirilmesi ve komisyon-
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dan geçmemesi, muayyen prosedürü takibetme-
mesi bakımından doğru olamaz. Bu husus bu
gün burada böyle kabul edilirse, bundan sonra 
birçok kanunlar çeşitli önergelerle hakikaten 
komisyondaki müzakereden ayrı yeni bir isti
kamete götürülebilir. 

Önergeler muayyen maddeler üzerinde deği
şiklikler getirebilir, ama önerge yeni bir madde 
getiremez. Yeni bir madde g'eldiği zaman ko
misyon bunu geri alır, görüşür, «Komisyonun 
kararı şudur» der ve o komisyonun kararına 
Yüce Kurul itibar eder veya etmez, ama komis
yonu burada bir kişi temsil edemez, ben de Ada
let Komisyonu üyesiyim. Bir komisyondan geç
mediği halde komisyon sözcüsünün «Katıldık» 
veya «Katılmadık» demesi mümkün değildir. 
Bu, bir değişiklik önergesi değildir, yeni bir 
madde tedvin etmektedir. Yeni bir maddenin 
tedvininde komisyon ortada yoktur. Komis
yon, müzakere etmek için bunu geri almalıdır. 

Sayın Başkanım çok haklı, yeni bir usul ya
ratmaya kendimizi zorlamayanın, yeni bir te
amül de yaratmayalım, içtüzüğü de zedeleme
yelim. Yeni maddeler tedvini bahis mevzuu ol-
duğua göre, yeni maddelerin tedvini, yeni bir 
kanunun görüşülmesi gibi komisyondan geçme
lidir. 

Bunun böylece nazarı itibare alınmasını arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, buyurun, 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arka
daşlarım ; 

Bu yeni getirilen maddeden anlayabildiğim 
kadarıyle savcılara yeni yetkiler verilmektedir, 
hususiyle savcıların iddianameye geçmeden mev
cut evrak üzerinde, suçlunun kabulü halinde 
para cezasını verdiği zaman sonuca vardırılabi-
leceği belirtilmektedir. 

Bu, şu demektir ki, savcılar indel - hace para 
cezasına hükmetme yetkisini haiz olabilecektir. 
Bu noktadan hareketle, bu getirilen maddenin 
Anayasaya mugayir olup olmadığı hususunun 
önceden tespiti ve ona göre hareket edilmesi ge
reklidir. Anayasaya uygun olup olmadığı hu
susunda, bu maddenin öncelikle komisyonda gö
rüşüldükten sonra kabul veya âdemi kabulü 
hususunda bir karar verilir. Bu sebeple yepye
ni bir çehre ile huzurunuza gelen bu maddenin 
bu şekilde diğer maddelerle beraber görüşülme-
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sine, benim kanımca usul müsait değildir. Zira, 
Anayasa müessesesi savcılara böyle bir karar 
hakkı, hüküm ihdas etme hakkı bahsetmediğine 
göre, bu madde içerisinde bunun yer alması da 
Anayasaya aykırı düşer. Komisyonun bu mev
zu üzerinde durması muhtemeldir. Bu yolda 
evvelemirde Komisyonca bu maddenin teemmül 
edilmesi gereklidir. 

Saygılar sunarım. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Grup adına söz istiyorum, üzerinde konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Şimdi, çok arzu ederdim; şu 
durumda 89 ncu maddeye göre onbeşer dakikayı 
geçmemek üzere iki kişinin lehinde konuşma 
hakkı var, usul uygulaması yaptığım için... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Usulî tartışma açtınız, önerge üzerinde müzake
re açmadınız. 

BAŞKAN — Açtım; iki tane üye aleyhte ko
nuştu. Arzu ederseniz iki lehte konuşacaklar 
cümlesinden konuşabilirsiniz. Sıradasınız, hak
kınızı kullanabilirsiniz. 89 ncu maddeyi lütfen 
tetkik ederseniz benimle mutabık kalırsınız zan
nediyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Öner
genin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öergelerimizin aleyhinde görüşen arkadaş-
daşlarımızı dikkatle dinledim Arkadaşlarımız
dan biri yeni bir usulün ihdas edildiğini, böyle 
bir usulün ihdas edilmesiyle bundan sonra gele
cek kanunlar üzerindeki müzakerelerin birbi
riyle şiddetle çelişeceğini söyledi ve komisyonun 
değeri ve kıymeti de böylelikle kendiliğinden 
kaybolur işaretinde bulundular. 

Meclis zabıtları tetkik edildiği zaman gö
rülecektir ki, buna dair binlerce örnek var. 
tî"ç yıldan beri buradayım, muhtelif kanunlar 
müzakere edilmiştir, maddeler ıdeğiştiriilmiştir; 
biri, ikiyi, üçü, beşi aşmak suretiyle ek mad
deler getirilmiştir. Hatta, öyle kanunlar mü
zakere edilmiştir ki hiç, ilgisi olmamasına rağ
men (bazı kanunlara, «275 sayılı Kanunun dışın
dadır» diye grev ve lokavt yasağı da konul
muştur. Hiç ilgisi olmamasına rağmen bu ka
nunlara konmuş, ilgisi yok, ama bu kanun kap

samında olan işyerlerinde 276 sayılı Kanun uy
gulanmaz denmiş; o zaman hiçbir itiraz olma
mış. Bilmiyorum mesele nedir. 

Arkadaşımızın biri, önergemizle hiç ilgisi 
olmamasına rağmen, yapılan bu ek madde tek
liflerinin savcıya yeni bdr yetki getirdiği iddi
asında bulundu, önergemizde böyle bir husus 
yok. 'Getirdiğimiz mesele §u idi: Yalnız para 
cezasını gerektiren bir suçu işleyen kimse, ha
reketine uyan maddede yazılı para ©ezası mak
tu ise, bu miktarın aşağı ve yukarı hadleri gös
terilmiş ise, aşağı haddini on gün içinde mer
ciine ödediği takdirde hakkında kamu davası 
açılmaz. Eğer maktu ise, en had dereceden pa
ra cezasını öderse bu kişi hakkında kamu da
vası açılmaz. Aşağıdaki gelen madde on gün 
içinde para cezasını ödemez ise hakkında dava 
açılan kimseler için hâkim, kendisine terettü-
betm'iş olan cezanın yüzde 50 nispetinde fazla 
para cezası verebilir 'diyor. Yani, on günlük bir 
mehil tanınıyor, bu mehil içerisinde parayı öde-
mezse verilecek para ceza yüzde 50 nispetinde 
artırılıyor. Bu hususu tahsil için, savcılık bu 
kişi hakkında yeni bir dava açmamak için suç
luya tebligat yapıyor, diyor ki; «Sen on gün 
içerisinde şu kadar para cezasını ödememişsin, 
binaenaleyh yüzde 50 nispetinde fazla olarak 
ödeyeceksin, 'ödemediğin takdirde hakkında ye
ni bir dava açılacaktır.» Bu, savcıya yeni bir 
yetki tanınıyor manasına gelmez. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önergenin 
esasını konuşmuyoruz... 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Turhan özgüner, ben sizi dinlediğim gibi, 
siz de beni herhalde dinleyeceksiniz. 

Arkadaşımız dedi ki, «önerge ile savcılara 
yeni bir hak tanınıyor, hatta Anayasaya aykı
rıdır.» Anayasaya aykırı değildir, verdiğimiz 
ek teklif önergesinde olduğu, gibi, - kastımızı 
arz için söylüyorum - şimdiye kadar kanunla
rla muhtelif maddeler eklenmişler, geçici madde
ler eklenmiştir, kanunun tamamı tayyedilmiştir, 
madde yenilenmiştir, Heyeti Umumiye her şe
ye hakimdir, mesele komisyondan geçer, Heye
ti Umumiye komisyondan geçen metni kabul 
etmek zorunluğunda değildir. Bu vesile ile ek 
maddeleri bu kanuna koymakta bir mahzur 
yoktur. 

Saygılar sunarım, 
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MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bir (hususu arz etmeme imüsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın imer. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, biraz evvel 89 ncu maddeyi teem
mül etmemi (buyurdunuz. 89 ncu maddeyi ben 
teemmül ettim. Yalnız, Başkanlık Divanının da, 
yeni bir teklifin gelmiş olup olmaması yönün
den 103 ncü maddeyi tetkik etmesini istirham 
edeceğim. 

Sayın Bakan konuşmalarında, «Ayrı bir tek
lif getirecektik, ama mümkün olmadı; arkadaş
larımızdan birisi böyle bir teklif getirdiği için 
Hükümet olarak katılıyoruz» buyurdular. 

BAŞKAN — Lehinde söz isteyen başka sa
yın üye?... Yok. 

Şimdi, önerge okundu, dinlediniz; bazı ar
kadaşlar bunun yeni bir teklif niteliğinde ol
duğunu, içtüzüğün 123 ncü maddesinde kaste
dilen munzam maddelerin kapsamına girmeye
ceği, yeni teklifin ise içtüzükteki belli prose
dürü takibetmesi, bir •milletvekilinin veya Hü
kümetin komisyonlara vereceği ve oraların mü
zakeresinden sonra Genel Kurula gelmesi ikti
za eden, ayrı !bir kapsamı ihtiva ettiği hususu
nu ifade ettiler. Komisyon ve Hükümet ise, 
konunun daha evvel özellikle 49 ve onu taki
ben kabul edilmiş bulunan 50 nci madelerde 
bahsedilen para cezalarıyle ilgili yeni bir uy
gulama getirdiğini ve bu uygulama ile aynı 
maddelerin kapsamına giren konularda kolay
lık sağladığını; özellikle diğer konularda da 
bilûmum para cezalarında büyük ölçüde kolay
lık sağladığının, 'bekleyen pek çok ve yalnız pa
ra cezasını gerektiren davaların bu ek madde
lerle kısa sürede neticelendirileceğini ifade et
tiler. 

Başkanlık olarak görüşümüzü arz edeceğim; 
bu görüşü iGenel Kurul tasvibeder veya etmez 
kendilerine aittir. Bizim görüşümüz; "bu yeni ek 
maddelerin Türk Ceza Kanunu dahilinde bulu
nan pek çok konulardaki para cezasını gerekti
ren hususlarda birtakım yeni usuller ve ifade 
edildiği gibi oldukça kolaylık sağlayan yeni 
usullerin getirilmesi niteliğinde ve ayrıca, belli 
prosedürü takibederek, komisyonlardan geçi
rilmek suretiyle Meclise intikal ettirilmesi ve 
müzakere edilmesi zorunlu görülmektedir. Ak
si halde, elimizde bizi bağlayan içtüzüğün belli 

prosedürleri mecbur eden hükümlerine aykırı 
bir işlemin yapılmasına yol açmış olacağımız 
düşüncesindeyiz. Bu görüşümüzü Genel Kuru
lun tasvibine sunacağım. Kabul edildiği tak
dirde önerge üzerinde bir işlem yapamayacağım, 
kabul edilmediği takdirde önerge üzerindeki 
ek maddelerin müzakeresine geçeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — içtüzüğün 
bu sarahati karşısında oylamaya gidilmesi iç
tüzüğe yine aykırı olmuyor mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun ka
rarma ihtiyaç gösterecek bir tereddüt içinde ol
duğumuz takdirde Genel Kurulun kararıyle me
sele halledilir. Tereddüdümüz şu noktada efen
dim: Okuduğumuz önerinin beş tane maddesi 
var. Bu maddelerin, şu tasarının kapsamına gi
ren konularla ilgili ve onların ikmali niteliğin
de mi, değil mi noktasında tereddüdümüz var. 
Yoksa, elbette tamamıyle bunlardan ayrı, ta-
mamıyle yeni gelmesi içabeden bir tasarı nite
liğinde olduğunu tespit edebilsek o takdirde 
hiç tereddütsüz işleme koymam, ama Sayın 
Bakan diyor ki, «Evvelce kabul edilmiş mad
delerin ikmali niteliğindedir, onlarla ilgilidir.» 
İkinci bir sayın üye: «Bunlarla ilgili değildir» 
diyor. Yeni maddeleri okuttum, yeni maddeler 
evvelce kabul ettiğiniz 49 - 50 maddenin ik
mali, onların doğurduğu birtakım yeni mües
seselerin gerektirdiği zorunlu birtakım değişik
likler, ilâveler ise, öyle kabul ederseniz ben 
bunlar hakkında işlem yapmak durumundayım. 
Yoksa, 123 ncü maddenin mevcudiyetini oyla-
mayacağım, o maddeyi uygulamaya mecburum. 
Tereddüt bu noktada, başka yerde değil efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Anayasa 
Mahkemesi iptal ederse bu sürat faydalı olmaz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Uzun uzun izah ettik, takdir 
Genel Kurulun efendim. 

Başkanlığın görüşü, bu önerinin bu kanun
da getirilen müesseselerle direkt ilgisi olmadı
ğı, hatta endirekt dahi çok az ilgisi bulundu
ğu, o itibarla ayrı bir tasarı halinde belli pro
sedürden geçirilerek Yüce Genel Kurula geti
rilmesi iktiza ettiği merkezindedir. Bu görüşü
müzü Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Başkanlığın 

I görüşü kabul edilmiştir; »önerge işleme konma-
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yacaktır. Çünkü biraz evvel ifade ettiğim gibi 
mevcut kanunun, müzakere ettiğimiz kanunun 
maddeleriyle ilgili olmayan, yeniden müzakeresi 
iktiza eden ve belli prosedüre tabi olması ica-
beden yeni hükümler olması itibariyle; komis
yonlardan süratle geçer, Genel Kurula intikal 
ederse, Sayın Adalet Bakanının ifade ettikleri 
maksatlarını yerine getirmede kendilerine yar
dımcı olmak isteriz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, biz ko
misyon olarak 50 nci maddenin değişiklik yap
tığı aynı kanunun 386 ncı maddesinde yine 
davaların sürekliliğini temin etmek maksadıyle 
yapılmış olan bu teklifin doğrudan doğruya ta-
sarıyle ilgili görüşümüz sebebiyle müzakeresini 
uygun görmüştük. Şimdi mümkünse bu teklifin, 
tasarıyle birlikte komisyonda müzakeresi için 
iadesini istirham edeceğiz efendim. Böylece pro
sedürü yerine getirmiş olalım. Tasarının tek
liflerle birlikte komisyona iadesini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten komisyona ge
ri alınmış maddeler var. Onlarla birlikte belli 
usul hükümlerine uygun olarak isterseniz tü
münü talebedersiniz, tümüyle birlikte bunu ye
niden müzakere eder bize getirirsiniz... Bu hu
suslar tamamiyle komisyonun takdirine taal
lûk eden bir konudur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Efendim, gerçekten 
burada bu maddelerin müzakere edilebileceği 
kanaatindeyiz. Çünkü hepsinin esprisi, felsefesi 
aynı. Bunlar 386 ncı maddenin altına da ek
lenebilirdi, ek madde olarak da getirilebilirdi. 

BAŞKAN — Komisyondan gelirse biz o tak
dirde işi nazara almaya mecburuz tabi. Komis
yon birkaç maddeyi almış, henüz bize iade et
miş durumda değil. Bu maddeleri de komisyon
dan geçirerek bize teklif şeklinde getirir, bir
likte müzakere imkânını bize verebilir, o hu
sus komisyonun kendi yetkisine taallûk eden 
husustur. Bizim tereddüdümüz şu, bilmem ifade 
edebildim mi: Belli bir zorunluğu, belli bir 
prosedürü burada, Genel Kurulda ihlâl ettik mi 
o takdirde hataya düşeriz, ona yetkimiz de yok 
esasen. Aynı maksadı ihtiva ettiği takdirde 
mümkün, bunu yapabiliriz, ama maksadın dı
şında yeni yeni maddeler, Ceza Kanununun bir
çok müesseselerine taallûk eden yeni yeni tek

lifler geldi; onları burada belli safhalardan 
geçmeden müzakere konusu yaptık mı iyi ol
mayan bir örnek vermiş oluruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkanım, da
ha önce geri alınmış olan maddelerle tasarının 
tamamını, komisyonda müzakere edilip, komis
yon teklifiyle gelmek üzere geri verilmesini is
tirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, müzakeresi yapıl
mamış olan diğer maddeleri geri istemektedir. 
Keza, - daha evvel geri almış oldukları ve 14 
ncü maddeler de daihil - bunların tümünü, yeni
den gözden geçirip ikmal etmek arzusuyle geri 
istemektedir. 

Komisyonun bu teklifini Genel Kurulun tas
vibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece müzakeresi henüz yapılmamış bu
lunan maddeler komisyona önergelerle birlikte 
geri verilmiştir. 

10. — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezan verilmesi hakkında-
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (1) 

BAŞKAN — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun müzakeresini takibeden ve Başkanlık 
Divamndaki, igruplarm iştirakiyle tespit edil
miş bulunan sıraya göre şimdi Eski Eserler ka
nunu tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar 
efendim. 

Tasarıyle ilgili öncelik ve ivedilik önerge
sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan Eski Eserler 

kanun tasarısının önemine ve yıllardır kanun
laşamamış olmasına binaen, ivedilik ve önce
likle ele alınmasını ve müzakeresini saygıla
rımla arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Çorum 

Kemal Demir 

(1) 672 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
| nuna eklidir. 
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BAŞKAN — öncelik ve üvedilik önergesini 
Oenel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyla ilgili raporun okunmaması husu
sunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... iKabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler; 
Sayın Ahmet IBuldanlı, Sayın Âdil Turan. 

Tümü üzerinde Ibaşka söz isteyen?... Yok. 
Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Âdil Turan, buyurun efendim. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Eski Eserler kanun tasarısı hakkındaki kişi

sel dilek ve düşüncelerimi kısaca arz etmek isti
yorum. 

Anadolunun dünya uygarlık tarihindeki 
yeri ve önemi, ususlarm pek çoğu tarafından bi
linmekte, hayranlıkla, kıskançlıkla izlenmekte
dir. Bu nedenledir ki, yurt içinde ve yurt dı
şında esrarengiz kaçakçılık olaylarına rastlan-
manktadır. Bilinen ve bulunan tarihî eserler 
yeterince değerlendirilemediği gibi, bunlara sa
hip çıkmakta da gerekli çaba ve anlayış göste-
rilememektedir. Esasen bu eserlere sahip çıkma 
bilinci Cumhuriyetten sonra teşekkül etmeye 
başlamıştır. Doğruluğunu kesin olarak bilme
diğim ve inanmak da istemediğim bir olay an
latılır. 

Devrin asarı atika görevlisi Abdülaziz'e so
rar : «Haşmetlim, ingilizler falan kabartma taşı 
istiyorlar, ne yapalım?» Padişahın verdiği ce
vap düşündürücüdür. «Verin keferelere. Ül
kemde taş mı yoktur?» 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda 
gösterdiği titizlik sevindirici ve övündürücüdür. 
Fakat, yukarıda da belirttiğim gibi asla yeterli 
değildir. Bunun nedenlerini de meşrutiyetten 
değildir. Bunun nedenlerini de meşrutiyetten kal
ma Âsari Atika Nizamnamesine, malî olanaksız
lıklara ve değer yargılarımızdaki kısırlığa bağ
lamak gerekir. Acı da olsa kabul etmek zorun
dayız. Ulusça tarihî bilim, kültür, sanat değer
lerimize saygı eğitimini almamışızdır. Halkımı
za bu eğitim verilmemiştir. Ben bu konuda 
başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kanu
nu yürütmekle görevli olan Hükümetin dikka
tini çekmekte yarar görüyorum. 

Eski eserlerin tarihî millî, turistik değerleri, 
radyo, televizyon, basın ve saire gibi araçlardan 

faydalanmak suretiyle halka anlatılmalıdır. Bil
hassa öğrenciler için bir ünite olarak yurtaşlık 
bilgisi kitaplarına alınmalı, hattâ okullarda bu 
amaçla konferanslar, haftalar düzenlenmelidir. 
Aksi takdirde, çıkaracağımız kanun, Dereköy 
mezarlığında bulunan heykelin, Tepekent kazı-
smdaki tapmağın korunmasında güçsüz kala
caktır. ikinci bir önerim de şu olacaktır : 

Bugün Türkiye'nin hemen her köyünde kazı 
yapan, bunu meslek edinen ve bu yüzden ailesi
nin nafakasını sağlayan kişiler vardır. Bunlar 
bilgisiz ve bilinçsiz de olsalar taşınabilir çeşitli 
eserleri toprak altından çıkarmakta ve Devletin 
görevine yardımcı olmaktadırlar. Gerçi halk 
bu kazıları düzensiz ve ilkel araçlarla yapmakta, 
bazen yararlı olmaktan çok zararlı olmaktadır. 
Fakat çıkaracağımız bu kanunla, daha doğrusu 
mevcut malî olanaklarımızla, daha uzun yıllar 
yaşadığımız toprakların altı bize yabancı kala
caktır. Onun için dir ki, Millî Eğitim Bakan
lığı, hazırlayacağı yönetmeliğe bu tip kazıcıları 
da Devletin denetimi altında faliyete geçirecek 
hükümler koymalıdır. Bu yönetmelik, 35 nci 
maddeye aynı zamanda açıklık da getirmiş ola
caktır. 

Bu tip kazıcıları dağ başlarında, tarla orta
larında, akarsu kenarlarında sabahtan akşama 
dek çalışır görürüsünüz. Elinde özel bir aleti, kaz
ması, küreği yanında peynir - ekmek çıkını var
dır. Bir gün bir yüzük bulamaz, ertesi gün bul
duğunun yüksek değerini bilemez. 30 liraya sa
tar, yevmiyesi 15 liraya gelir. Elinden çarpan 
açıkgöz antika tüccarı 30 liraya aldığını 3 bin 
liraya satar. Esasen takibedilmesi gereken bu 
kapkaççı antika tüccarlarıdır. Bunların ağaba
baları da aynı tarihî eşyayı yurt dışına 30 bin 
liraya devreder. Bunlar da eski eser kaçakçısı 
ve tarihî değer düşmanlarıdır. 

Üçüncü dileğim de; bu kapkaççı antika tüc
carı ve eski eser kaçakçılarıyle mutlaka mücade
le edilmesidir. Bu da, cezaî müeyyidelerin uy
gulanması yanında, bunların görevlerinin Dev
let tarafından yürütülmesiyle mümkün olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, tasarı büyük bir boş
luğu dolduracak niteliktedir. Emeği geçen Ba
kanlık, Hükümet ve Komisyon görevlilerine 
tebrik ve takdirlerimi sunuyorum. Bazı mad
deler üzerindeki bazı önerilerimi de sırası gel
diği zaman arz edeceğim. 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste

yen üye?.. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Eski Eserler kanun tasarısı üzerinde kısaca 

görüşlerimi arz edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin toprak 

üstü ve toprak altı hakikaten dünyada eşine 
ender rastlanan pek çok eserlerle dolu olduğu bir 
vakıadır. Fakat, yıllarca eski eserlerimiz bakım
sızlıktan, alâkasızlıktan dolayı ihmal edildiği 
için pek çoğu yıkılmış, birçokları satılmış veya 
başka maksatlar için kullanmak üzere tadil 
(edilmiş, aslî hüviyetlerini de kaybetmiştir. 

Son senelerde artık Avrupalıların eski eser
lere karşı göstermiş olduğu yakın alâka ilgili
lerimizin dikkatini çektiği içlin memleket için 
büyük bir gelir kaynağı olacağı mülâlhazasıyle 
turizmi geliştirmek, teşvik etmek için eski eser
lere kıymet verilmeye başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar eski 
eserlerin korunması, muhafazası için yapılmış 
dörtbaşı mamur bir kanun yok. Ancak, kanun 
tasarısının gerekçesinde de zikrediildiği gibi, 
1906 senesinde yapılmış bir nizamname ile bu
güne kadar bu iş yürütüle gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz yeni bir mevzuyu 
getirirken daima eskileri kötülemekle işe başlı
yoruz. Halbuki bunlar kötülenmek değil, takdir 
edilmesi lâzımgelen şeylerdir. Zira, birçok ka
nunlarımız 60 - 70 sene evvel yapılmış olması
na rağmen bugüne kadar hayatiyetini devam 
ettirmişlerse, onların eski oldukları için kötü
lenmesi değil, bilâkis takdir edilmesi gerekir. 
Zira, devrimizde yaptığımız, modern hukukun 
ışığı altında yaptığımız birçok kanunlar bile 
bazen çıkar çıkmaz tadilât yapılması, değiştiril
mesi icabedecek kadar açık verdiği ve eski ni
zamnamelerin, kanunların bugüne kadar yerine 
yenileri konulamadığı halde, bu vazifeyi gör
düklerinden dolayı onları eskidir diye kötüle
mek değil, takdir etmek lâzım. Zira, bu kadar 
uzun ömürlü olarak memlekette kanunilik vas
fını, nizamnamelik vasfını yürütebilmiş olmak 
bakımından. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de es
ki eserlerin mazisi, Türklerin Anadoluyu iş
galinden daha evvellere kadar gitmektedir. 
Yeraltı ve yerüstünde hakikaten birçok eser
ler, hassaten bizim ecdadımızın Anadolyu fet
hinden sonra, bugün dahi istifade edilebilir han
lar, hamamlar, camiler, medreseler, şifahaneler, 
kütüpaneler ve askerî kışlalar ecdadımızın bize 
bıraktığı untulmaz hatıralardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunların pek çoğun
dan istifade ediyoruz ve etmekteyiz, edeceğiz 
de. Bu şekilde bize hem dış memleketlerden 
döviz geliri sağlanmakta ve hem de onları 
asırlardır kullanmaktayız. Bundan sonra da 
kullanmak suretiyle istifade edeceğimiz. Bu 
kıymetli eserlerin, değeri, pahası bugünkü pa
ralarla ölçülemeyecek kadar kıymetli olan bu 
eserlerin, kendi milletimizin Anadoluya nakşet
tiği bir mühür olarak, Türk Milletinin, Türk 
milliyetçiliğinin Anadoluda bekâsını temin ede
cek olan bu eserlerin üzerine, haddinden fazla 
titremeye mecburuz. Maalesef dikkatsizlik, alâ
kasızlık yüzünden dış memleketlerden gelip, 
eski eserleri değeri fiyatından çok düşük ola
rak alıp götürenlere çok zamanlar göz yumul
makta, birçok kıymetli eserlerimiz yazma ki
taplar, giyim eşyalara, etnoğğrafik malzeme
ler ve yeraltı, yerüsitünden çıkarılmış diğer al
tın, gümüş, bakırdan eserler ve taş oymacılığı 
eserlerimiz, bugün Avrupa'nın birçok müzele
rinde teşhir edilmekte ve onlar da bunları gös
termek suretiyle memleketlerine gelir sağla
maktadırlar. 

Bu kanunun çıkmasıyle inşallah bugüne ka
dar mevzuat noksanlığı ve dikkatsizlik yüzün
den meydana getirmiş olduğumuz birçok fa
hiş hatalar telâfi edilmiş olur. Bundan böyle 
memleket için en büyük gelir kaynağı ve bi
rer istifade unsuru olacak olan bu kıymetli 
eserlerimizi korumak hususunda daha çok dik
katli ve titiz olarak davranmış oluruz. 

Millî Eğitim Bakanlığının Kültür yönünü 
alâkadar eden bu eserleri, bugün öğretici filim
ler ve sair alacağı tedbirlerle mekteplerde genç 
nesillerimize Anadolu'nun bu kıymetli varlıkla
rını tanıtma imkânlarını da bulabilir. Böylece 
memleket nesline bu tarihî eserlerimizi, kü-
tüphanelerdeki kıymetli kitaplarımızı sevdire-
bilir, kıymetlerini takdir ettirebilirsek; gelecek 
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nesillerimiz bizlerden daha çok bu kıymetli 
eserlerimize sahip çıkma şuuruna ererler. Böy
lelikle memleketin en büyük, maddî değeriyle 
ölçülemeyecek, manevî yönü çok yüksek olan 
©ski eserlerimizi koruma imkânına kavuşmuş 
oluruz. 

Tümü üzerindeki sözlerimi hülâsa etmiş olu
yorum. Hepinize saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye 
var mı efendim? Varsa lütfen oylarını kullan
sınlar. 

!Söz sırası Sayın Ülker'dedir Sayın Reşit Ül
ker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletveMlleri; 

10 Nisan 1322 (1906) tarihli Âsar-d atika 
Nizamnamesi; 17 Temmuz 1328 Itarihli Muha
faza! âbidat Nizamnamesi; 13 Mart 1330 tarihli 
Esvar ve kal'a-i atika'dan belediyelere, vilâyete 
terkolunacak yerler hakkında kanun ortadan 
kaldırılmak suretiyle Eski Eserler Kanunu ge
tirilmektedir. Bu geliş - çok geç de olsa - se
vinç verici bir hâdise olarak kabul edilmek 
lâzımgelir. Çünkü, gerçekten bir yağma ve soy
gunlara ciddî tedbirlerle esas itibariyle son ve
recek bir niteliği taşımaktadır. 

Asarı atika Nizamnamesi, ki, Anayasa Mah
kememizin 6 . 7 . 1965 gün ve esas 1965/16, 
Karar 1969/41 günlü kararına göre kanun ni
teliğindedir. 1906 yılında, yani bundan tam 66 
yıll önce yapılmış bir kanundur. Geçen bu uzun 
zaman içinde dünyada ve yurifcta büyük değişik
likler olmuştur. Arkeoloji ve Tarih Bilimleri 
gelişmiş; radyo, tellevizyon ve gelişen ulaştırma 
araçlarıyle ülkeler (birbirine yakınlaşmış, tu
rizm ortaya çıkarak bütün dünyayı sarmıştır. 
Bu gelişmeler sonucunda, eski eserlerin korun
ması için yeni kanunlar yapılması zorunluğu, 
keısin şekilde ortaya çıkmışitır. 

Gerçekten Eski Eserler Kanunumuz, yani 
nizamname yetersiz bulunmaktaydı. Bunun 
üzerine, bir de (bütün bu değişiklikler eklenin
ce, yeni bir kanun yapmada kesin bir zorunluk 
ortaya çıkmıştır. 

Ulusal kültürlümüzün paha biçilmez anıt ve 
belgelerini, uygarlık tarihine ışık tuifcacak zen
ginlikteki maddî ve manevî hazineleri, bugün
kü mevzuatla koruyamaz hale gelmiş bulun
maktayız. Onların yurt dışına kaçırılmasını, 

kırılıp, dökülmesini; yakılıp yok edilmelerini 
önleyemez durumdayız. 

Türk Milliyetçiliğinin Babası Ziya Gökalp 
Türkçülüğün Esasları adlı eserinde, «Ulusal 
kültürümüzün bilinçli bir hale gelip yüksel
mesi, ne gibi teşkilâta muhtaçtır?» sorusunu 
soruyor ve cevabını şöyle veriyor : 

«Evvelâ ulusal kültürümüzü saklanmış ol
duğu gizli köşelerden, aydınların gözleri önü
ne- kayacak arama teşkilâtlarına ihtiyaç vardır. 
Bu vazifeyi ifa edecek teşkilâtlar şunlardır : 
Millî müze, etnografya müzesi, milî hazine-i 
evrak, millî tarih kütüphanesi, istatistik müdü
riyeti umumiyesi.,» 

Değerli arkadaşlarım, Ziya Gökalp şöyle de
vam ediyor : 

«Türk Halkının bediî dehasına canlı şahitler 
bu bulunan ve fakre düşen eski Türk evlerin
den parça parça çıkarılıp, bedestenlerde satılan 
perdeler, halılar, şallar, ipekli kumaşlar, eski 
marangoz ve demirci işleri, çiniler, hüsnühat lev
haları, müzehheb kitaplar, güzel ciltler, güzel ya
zılı Kur'anı Kerimler, millî tarihimizin vesika
ları olan meskukât ve saire hep ecnebiler tara
fından satınalınarak Avrupa'ya, Amerika'ya ta
şınmaktadır. Bunların harice çıkarılmasını 
menedecek bir kanunumuz olmadığı gibi...» O 
tarihte, yani bu kitabın 1923'te yazıldığını kabul 
edersek, o tarihte de bugünkü kanun, yani Ni
zamname cari idi. O kanunun olmadığını bü
yük milletçi ifade etmektedir. «... Bunların hari
ce çıkarılmasını menedecek bir kanunumuz ol
madığı gibi, bunları satmalarak, millî bedîyat 
âşıklarının nazarlarına arz edebilecek millî bir 
müzemiz de yoktur. Vakaa Tapkapı Sarayında 
büyük bir müzemiz mevcuttur Fakat buna 
(harsı müze), yani kültür müzesi demekten ziya
de, (medenî müze) namını vermek daha müte
nasiptir. Çünkü bu müze, Türk harsına ait millî 
eserlere, ikinci derecede bir ehemmiyet göster
miş; birinci derecedeki ehemmiyeti beynelmilel 
kıymete malik eserlere atfetmiştir. Bu müddea-
mızm delili şudur; ki şimdiye kadar memleketi
mizden sandık sandık çıkarılan Türk bediaları-
nm çıkarılmasına mani olamamış, bedestenlerde 
satılan bu bediaları satınalıp, muhafaza etmeye 
çalışmamıştır.» 

Bu şekilde devam ediyor, ben atlıyorum. Yi
ne bir noktasında : 
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«Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, bugün bizde 
hakikî bir Türk müzesine ihtiyaç vardır. Bu 
Türk Müzesi, Türk bedialarını satmalabilmek 
için kâfi bir tahsisata malik olmalı.» tamamen 
Eski Eserler Kanunumuzu ilgilendiren bir ko
nudur. «... ve her şehirde aracıcılar bulunmalı
dır. Aynı zamanda memleketimizden umum an
tikaların ve bedialarm ihracını şiddetle meneden 
bir kanun yapılmalıdır. Evkaf müzesi de, liva 
evkaf memurlarını çalıştıracak olursa, vakıf 
binaların enkazı ve yıpranmış eşyası arasından 
daha birçok kıymetli âbideler bulunabilecek
tir.» 

Değerli arkadaşlarım; Ziya Gökalp, bugün 
bizim yapmakta olduğumuz kanunu söylüyor ve 
biz bu kanunu ancak, çok çok seneler sonra ge
tirebiliyoruz. Tabiî kayıplarımızın haddi, hudu
du yoktur. 

Şimdi, devirler itibariyle birkaç misali bura
dan arz etmek istiyorum: Meselâ, ikinci Abdül-
hamit tarafından Bergama Sunağı - ki umumiyet
le «Tapınak» diye ifade ediliyor - ikinci Vil-
helm'e hediye edilmiştir. Kocaman bir müze ha
linde Almanya'da teşhir edilmektedir. Bugün 
Louvre Müzesi'ni süsleyen «Milo Venüsü», Tür
kiye'den kaçırılıp götürülmüştür. Yine bahset
tiğimiz Almanya'daki bu müzede, ecdadımızın 
III ncü Murat'ın 2 tane fermanı; IV ncü Murat' 
m 1 fermanı; II nci Osman'ın 1 fermanı; II nci 
Selim'in 1 fermanı; III ncü Mahmut'un 1 fer
manı; I nci ibrahim'in 2 fermanı; I nci Ah
met'in 1 fermanı; II nci Ahmet'in 2 fermanı; 
II nci Mehmet'in fermanları yine bu «Bergama 
Müzesi» diye anılan Almanya'daki müzede teş
hir edilmektedir. Bunlar bizim milletimize ait 
eşsiz kıymette tarihî eserlerdir. 

Bunların yanında 500 yıllık Uşak halıları, 
İznik çinileri, yazma eserler, 13 asırlık bir 
rahle bulunmaktadır. Bu söylediklerimizin hep
si de bir arada, bizden alınmış bk başka ülkede, 
bir müzede gösterilmektedir. 

Yine atlayarak söylüyorum, hepimiz biliyo
ruz; «Dorak Hazinesi» diye gazetelerde okudu
ğumuz bir Kral Hazinesi, maddî değeri milyar
lar tuttuğu ifade edilen bir hazine, gözler önün
de kaçırılmış, götürülmüş ve nasıl kaçırıldığı da 
- üstü kapalı da olsa - yurt dışında yapılabil

miştir. 

— 197 

9 . 10 . 1972 O : 1 

Değerli arkadaşlarım; bir taraftan sahilleri
mize yakın adalardan gelen ve yahut zenginlik
leri topladıktan sonra adalara doğru yol alan 
yatlarla kıyılarımızdan, bir taraftan yabancı 
Devlet mensuplarına antlaşmalarla verdiğimiz 
birtakım ayrıcalıklardan, posta nakliyatından 
yahut hava nakliyatı yapmak, ulaştırması yap
mak haklarından istifade ederek veyahut diplo
matik muafiyetlerden, elçilik, konsolosluk gibi 
muafiyetlerden istifade edilerek ve onun dışın
da da her yoldan eski eserlerimiz yurt dışına çık
mıştır. 

Şimdi şunu da burada ifade etmek lâzımge-
lir ki, bu kaçakçılık uluslararası bir kaçakçılık 
olan afyon kaçakçılığına başabaş hale gelmiş; 
bunun için çeteler kurulmuş, bunlara el uzatan
ları öldürmeye varacak noktalara ulaşmıştır. Bu 
kadar büyük menfaatlerin dönüp dolaştığı bir iş 
olmuştur. , 

TBunun yanında böyle para eden eserlerin ko
layca çıkarılması için - kazı yapmak zor bir iş, 
emek istiyor - dinamit kullanılmıştır, değerli ar
kadaşlarım. Tarih hazinelerini kolayca çıkarıp 
satabilmek için, üç kuruşa, beş kuruşa satabil
mek için cehaletten kaynağını alan bir düşünce 
ile dinamit patlatılmış ve bu patlamanın arkasın
dan toprağın içinden fırlayan tarihî eserlerin 
sağlam kalanları alınmış ve yok pahasına satıl
mıştır. 

Yine bunun yanında büyük tarihî eserlerin 
parçaları bina yapmak için kullanılmıştır. Bir 
mezar çıkmış, mezardan haşine çıkacağı kanaati 
olduğu için derhal balyozla o lahit parça parça 
edilmiştir; acele, bir an evvel içinden altın, 
mücevher çıkacak diye. Tabiî bütün bu suçlar 
bir taraftan ulusal tarihimize karşı işlenmiş 
suç niteliğindedir, bir taraftan da kendi millî 
tarihimizin, ulusal tarihimizin dışrnda medeniyet 
tarihine karşı işlenmiş suçlardır, bu niteliğini 
muhafaza etmiştir ve böyle ifads etmek lâzım
dır. 

-Değerli arkadaşlarım; bu öyle bir kerteye 
gelmiştir ki, yabancılar yurdumuzdan bu eser
leri çalıp götürdükleri, kendi ceplerini ve mil
letlerini ve müzelerini bunlarla zengin ettikleri 
halde bir an gelmiştir ki, bu uygarlık aleyhine 
işlenen suça dayanamaz hale gelmişler, kendile
ri, yabancılar dayanamaz hale gelmişlerdir ve 
feryadetmeye başlamışlardır. Yani yurt dışın-
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dan feryat başlamıştır, tarih hazinelerinin tahri
bine karşı. 

Şimdi bakınız Amerika'nın ünlü kültür der
gisi Horizon'un arkeolojik soygunu yerinde in
celemek için Türkiye'ye gönderdiği iki ünlü ya
zar Kennet Pearson ile Patricia Connor, soygun 
ile ilgili yazılarında bakınız ne diyor? Geliyor
lar, şaşkına dönüyorlar ve diyorlar ki, «Türkiye 
arkeoloji yağmacıları tarafından her gün soyul
maktadır; soygunun merkezi istanbul ve izmir' 
dedir. Teşkilâtlı çeteler ilgililerin gözleri önün
de soygunu devam ettirip büyük servetler ka
zanırken kendilerine kimse mani olamamakta
dır.» Tabiî kanun yok. Elimizde bir kanun var, 
100 kuruştan 500 kuruşa kadar ceza vereceksi
niz. Başka kanun yok. Tarihî eserler ancak ken
di ülkelerinde - uzmanlar söylüyor bunu - haki
kî ihtişamlarını koruyabilirler. Köklü tedbir
lerle bu kaçakçılık önlenmelidir. Bunlar geliyor
lar Türkiye'ye, görüyorlar ki medeniyet tarihi
ne bir darbe vurulmaktadır ve görüyorlar ki, 
bir eser yerinden koparılıp, kaynağı, nereden 
alındığı belirtilmeden herhangi bir yere götürül
mekte, onun tarih belgesi olmak niteliği kaybol
maktadır; şu sözü söylüyorlar: Tarihî eserler 
ancak kendi ülkelerinde hakikî ihtişamlarını ko
ruyabilirler. Köklü tedbirlerle bu kaçakçılık 
önlenmelidir. Bu hangi ülke? Tarihi yepyeni 
olan, genç bir milletin ülkesi Amerika. Onlar 
böyle eserleri oraya taşımak isterler, fakat on
ların içinden dahi öyle bir ıstırap, öyle bir acı 
doğuyor ki, bunun söyleyebiliyorlar, yazabiliyor
lar, kendi kamu oylarına arz edebiliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bugün önümüze gel
miş olan kanun bu konu ile ilgilidir. Türk ba
sım da, yabancı basın ve ilgililer gibi bu konuya 
eğilmiştir. Bu eğilmenin neticesinde, şimdi ara
mızda bulunmayan sayın bir arkadaşımız, Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu 7 . 8 . 1967'de bir araş
tırma önergesi vermişti, tarihî eser kaçakçılığı 
üzerinde. Bu önerge 17 . 1 . 1968'de Meclisi
mizde konuşulmuştur. Arkadaşlarımız konuş
muşlardır, gruplar görüşlerini ifade etmişlerdir. 
Sayın Bakan, görüşlerini ifade etmiştir; «Eski 
Eserler Kanunu hazır, Bakanlar Kurulunu sevk 
ediliyor, ondan dolayı da bu araştırmayı yapma
ya lüzum yoktur, bu mesele araştırılmıştır, an
laşılmıştır, üzerinde ittifak edilmiştir», demiş
tir. 

Ama değerli arkadaşlarım, kanun 1.12.1969' 
da Meclise sevk edilmiş olmasına rağmen biz an
cak bugün görüşebiliyor, buna da şükrediyor, 
buna da seviniyoruz. Gerçekten bu kanunu çı
karmakla, ufak tefek noksanları da olsa, mem
leketimize, milîî tarihimize ve uygarlık tarihine 
karşı hizmetimizi yapmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun bazı esas
lar getiriyor. Bir defa ikramiye verme siste
mini getiriyor, Bugün de var. Fakat o zaman 
da o konuda konuşmuş bir arkadaşınız olarak 
ifade etmiştim» köylü bir tarihî vazoyu bulup 
müze müdürüne getiriyor, müze müdürünün elin
de maddî imkân yok, milletine bağlı bir insan, 
bir Türk; diyor ki, sen Q vazoyu buraya bırak 
git bir kebap ye, karşıdan. Böyle demek mecbu
riyetinde kalıyor. Yani adamın, köylünün gön
lünü alıp, elinden vazoyu alıp, millî hazinemizin 
arasına koymak için müze müdürü kebap ısmar
lamaya mecbur kalıyor. 

Gerçi 1967'den sonra, hatta o sıralarda bası
nın ilgisi ile Meclisin ilgisi ile bu konularda bir 
hayli tatbikat değişmesi oldu. Yani bir hayli et
kili neticeler oldu. Kanun olmamasına rağmen 
bir uyanma, bir ilgi oldu. Ama kabul buyurur
sunuz ki, bütün dünyada olduğu gibi, o eseri bu
lup getirene bir şey vermek gerekiyordu. Bunu 
vermediğiniz zaman oradaki müze müdürü veya 
ilgili kim olursa olsun eli, kolu bağlı kalır. Onu 
getiren adamı da toprakta kazı ile emek sarf ede
rek, gayret sarf ederek ve onların hepsinin üs
tünde dürüstlük göstererek o eseri getirmiş bir 
adamı eli boş döndürmek mümkün olmamalı. 

Şimdi yeni kanun, tapulu mülklerde % 50'ye 
kadar, başkasının mülkünde olursa % 25'e kadar 
ikramiye veriyor; mülk sahibine % 10 veriyor, 
Devlet arazisinde olursa % 25 veriyor, gizli ka
lanları haber verenlere 1905 sayılı Kanuna gö
re ikramiye veriyor. Tabiî bunlar önemli hü
kümler. 

Bunun yanında cezalar yönünden, haber ver
meme eski kanunda 100 kuruştan 1 000 kuru
şa kadar. Şimdi 500 liradan 5 000 liraya ka
dar para ceza?ı ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezası; kamu hizmetlisi ise bir misli ceza verili
yor. Güzel bir hüküm. Bozmak, değiştirmek es
kiden 1 aydan bir seneye kadar hapis cezası 
idi; şimdi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, kamu hiz
metlisi olursa bir misline kadar ki, çok ağır bir 
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ceza. Ruhsatsız sondaj, 1 yıldan 5 yıla, izinsiz I 
define 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Ruhsatsız es
ki eşya satmak, eskiden 100 kuruştan 1 000 ku
ruşa ve 6 günden 6 aya kadar hapis iken şim
di, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. 

Bunun yanında, yabancı elçilik mensupları
nın kazı, sondaj ve araştırma yapması, - ki bun
lar burada konuşulmuş, Yüce Meclisin temas et
miş olduğu mevzulardı - yasaklanmış, izin veri
lemez. Araştırma izni Millî Eğitim Bakanlığına, 
kazı hakkı Bakanlar Kuruluna verilmiş. Yani 
daha sıkı şartlara tabi tutulmuş. Bunun gibi 
esaslar getirilmiş. Bundan dolayı böyle bir ka
nunun destekleyicisi olmak gerektir. Ben kıvanç 
duyuyorum, böyle bir kanunu Meclisimiz çıka
rıyor diye. inşaallah kısa zamanda yürürlüğe 
girer. Kanunun milletimize ve bütün dünyaya 
hayırlı olmasını dilerim. Bütün dünyaya diyo
rum. Çünkü hiçbir memleket bizim memleke
timiz kadar zengin tarih hazinelerine, medeniyet 
tarihi ve ulusal tarih hazinelerine sahip değildir. 
Belki de bir parça bizim tedbir alamız da bura
dan geldi. Meselâ, ingiltere'yi düşünün, Fransa' 
yi düşünün, Almanya'yı düşünün; onların tarih 
hazinelerini düşünün, onların ellerindeki tarihî 
eserleri koruyacak mevzuatı düşünün, onların 
hiçbirisi Türkiye'nin sahibolduklarmın bir ölçü 
ile ifade edilecek nispetine sahip değildir. Türki
ye ise bütün tarih hazinelerine sahip bir memle
ket. Onun için bizde böyle bir kanunun çıkması 
çok çok daha önemli, bizde de önemli, bütün me
deniyet tarihine de önemli. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz söz sı
rası sizde efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, önümüze 
gelmiş olan tasarı hakikaten büyük bir boşluğu 
dolduracaktır. Bugün Türkiye'de tarihî eserler 
olsun, turistik eserler olsun 20 senedir veya 15 
senedir önem taşımaktadır. Bundan evvel tarihî 
eser, turistik eser tamamen kendi haline terk 
edilmiş, yabancıların gelip bulundukları yerden 
söküp götürdükleri ve halkımızın da önem ver
mediği eserler olarak telâkki edilmekte idi. 

Bugün Türkiye, Osmanlılar devri yaşamış, 
Selçukiler devri yaşamış, ondan evvel de Bi
zanslılar devri geçirmiş, âdeta birçok devletle
rin kurulup yıkıldığı bir bölgedir. Bu bakımdan | 

I gerek yer altında, gerekse yer üstünde birçok 
hazineler yatmaktadır. Biz bu hazineleri maale
sef koruyamadığımız, muhafaza edemediğimiz 
gibi, hattâ pek çok ecdat yadigârını dahi tamir 
edecek durumda değiliz; bütçelerimize bunlar 
için az tahsisat koymaktayız. 

Müzelerimiz bugün modern usulde yapılma
maktadır. Yine eski tarihî eserlerden kalmış, 
ise, onun bir tarafı müze haline getirilmekte, 
içerisine tarihî eserler doldurulmaktadır. 

Bugün Türkiye'deki bu tarihî eserler hem 
turistik, hem de tarihî bakımdan önem taşıdığı 
için birçok yabancılar memleketimize akın et
mektedirler. Bu yabancıların gelmesi elbette ki 
memleketimize döviz getirmektedir. Biz yine bu 
dövizlerden tasarruf edememekteyiz. Şöyle ki, 
müzelerimiz bugün 1 lira, 2 lira, 3 lira gibi çok 
düşük değerlerle gezilmektedir. Halbuki bir 
yabancı turist müzelerimizi, tarihî eserlerimizi 
görmek için mesafeler katedip gelmektedir. Av
rupa'da duyuyoruz ki, bir tarihî esere girmek 
1 dolar, 15 lira. Bu bakımdan Millî Eğitim Ba
kanlığının bilhassa bu müzeleri ve tarihî yerleri 
gezme rayiçlerini de yükseltmesi lâzımdır. Çün
kü alman para ile burayı koruyalım. Aksi tak
dirde bizdeki müzeler olsun, tarihî yerler olsun 
bedava gezilmektedir. 

İkincisi, okullarımızda eski eserlere önem 
verildiğine dair programlarda pek bir şey gö
rülmemektedir. Okullarımıza da, bilhassa ilk ve 
ortaokullara hiç değilse haftada bir saat bunla
rın korunması için ders konulmasında büyük 
faydalar yardır. 

Üçüncüsü; istanbul Kültür Sarayı yandı bi
liyorsunuz. içerisine göstermelik tarihî eserleri
mizin nakledildiğini ve bir kısmının burada yan
dığını duyduk. Eğer şayet böyle bir şey varsa 
bunun da süratle önüne geçmek lâzım. Kültür 
Sarayı başka şey için kurulmuştur, müzeler 
başka şey için kurulmuştur. Yine gemilerle bu 
tarihî eserlerin yabancı ülkeler görsün diye git
tiklerini duyuyoruz. Bu da yanlış bir taktiktir; 
yabancılar gelsin memleketimizde bu eserleri 
bizzat mahallinde görsün. Biz neden oraya gö
türmek lüzumunu hissediyoruz? 

Dördüncüsü; yine bu müzeler olsun, diğer 
tarihî yerlerimizin bulundukları yerler olsun 
yangına karşı ve hırsızlığa karşı tam manası ile 

I korunamıyor. Bugün tarihî eser kaçakçıları gö-
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ze her şeyi aldıktan sonra rahatlıkla hırsızlık 
yapabiliyorlar. Yangın çıkarabilirler, bu bakım
dan bunların da tedbir olarak ele alınması lâ
zımdır. 

Yine bazı ilçe merkezlerinde bulunan tarihî 
eserler bir ilçeden diğer ile veya başka büyük 
merkezlere nakledilmekte, kaldı M, o ilçeler de 
turistik bölgenin içinde olduğuna göre, mümkün 
olduğu kadar bunları da kendi bölgelerinin için
de muhafaza edersek, hem o çevrenin halkı on
lara sahip çıkar, hem de orada değerlendirilmiş 
olur. 

Kir de bizde arkeologlar maalesef bu kazı
larda emanetçi gibi durmaktadırlar. Bizim To-
paklı'da kazı yapılıyor, italyan arkeologları gel
di, bir işçi gibi çalışıyorlar, işin başından bir 
gün dahi ayrılmazlar. Fakat bizden Dil - Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinden mezun arkeologlar 
ise tam manası ile bir daire efendisi gibi, bu tu
ristik kazılara nezaret eder, çok zaman da bu
nun yanına dahi uğramaz. Bunun içlin de tedbir 
almalı. Onun işi nedir? Oradaki tarihî eserlere 
icabında italyanlar gibi göz kulak olup onlar 
gibi çalışması lâzımdır. Fazla mesai mi verecek
siniz, ücret mü vereceksiniz, bunların üzerinde 
durmak lâzımdır. Yoksa bir kalem efendisi gibi 
orada seyirci kalırsa elbetteki iptidaî kimselerin 
elinde kalır. Bu bakımdan... 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Çalışı
yorlar, çalışıyorlar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Maa
lesef ben görmedim çalışanları, italyanların ça
lışmasını da gördüm, bizimkilerin de. Belki baş
ka bölgede çalışan varsa onlara sözüm yok, onu 
diyebilirim, Bu bakımdan bu ecdat yadigârı 
olan tarihî eserler, turistik eserler korunmalı, 
muhafaza edilmeli, yer altından, su altından çı
kartılmalı; Millî Eğitim Bakanlığımız da bun
dan sonra bu gibi eserlere daha önem vermeli, 
bütçelerimizde de bunların korunması, muhafa
zası için de ayriyeten ödenekler konulmalı, ken
di imkânlarına bırakılmamalı, iyi bir tasarı gel
miştir, çıkmasında fayda vardır, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ihsan Kaba
dayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Türkiye olarak bir
çok dönemlerde çok geri kaldığımız, gelecek 

nesillere karşı bizi suçlu ve sorumlu tutan ihmal
lerimizin olduğu bir vakıadır. Naçizane kana
atim odur ki bu eksiklik ve noksanlıklarımızın 
zamanla, çalışma ve ehil ellerde telâfisi mümkün 
olur. Ancak ve ancak telâfisi mümkün olmayan 
memleketin, hatta hani yağmaya maruz kala
rak kendini fakir kılan, dış müzeleri zenginleş
tiren bir yönümüz vardır ki, burada gelmiş geç
miş iktidarın Osmanlı Hükümetine varıncaya 
kadar tekmil iktidar ve hükümetlerin sorumlu
luğu, suçlulukları vardır. Eski eserler tarihî 
eserlere Türkiye'de gereği kadar medenî kıyme
ti, değeri imparatorluk devrinde anlaşılmamış, 
Cumhuriyet devrinde anlaşılmış, ama yeteri ka
dar önem ve değer verilmemiştir. Geç de kalın
mış olsa geçen geçti, geçmişe bakma, gelecek 
günler hayırlı uğurlu gelsin anlayışına uyarak 
böyle bir kanunun gelişinden dolayı getirenlere 
ben müteşekkirim. Türkiye eski eserleri, tarihî 
ve tabiî anıtları, eski yerleşme merkezleri ile 
dünyanın yegâne sayılı zengin ülkelerinden biri
dir. Yerin altı ve üstü ile tarihin en zengin 
hazinelerini taşıyan, bir duvarı olmayan bir 
müze mesabesinde olan her yönü ile, her yöresi 
ile bir tarih sayfası taşıyan bir yer varsa o da 
memleketimiz olan Türkiye'dir. Türkiye'de sa
dece son Osmanlı, Selçuk, Bizans, Roma eserle
rini değil ondan daha eski, tarihin eski devirle
rine kadar giderek 32 devrin çeşit çeşit eserle
rini bulmak mümkündür. Böylece Anadolu ka
dar ta eski devirlerden yaşadığımız devre kadar 
en zengin eserleri ileten ve yaşatan hiçbir top
rak bulmaya, görmeye imkân yoktur. Bu eser
lerin pek çoğu gelmiş geçmiş kadim milletlere 
aidolduğu gibi pek çoğu da 1071'den itibaren 
Türk Milletine ve ecdadımıza, bilhassa Selçuk-
lara aittir. Bu ölçülere göre de bu eserler hassa
ten bizim millî pasaportumuz ve millî hüviye
timiz sayılır. Hal böyle iken ne eski eserleri ko
rumada, ne de millî pasaportumuz, hüviyetimiz 
sayılan bu eserleri muhafaza etmekte pek de 
dikkatli, enerjik, hassas olmadığımız ıstırabını 
burada anlatmaya çalışıyorum. Türkiye maale
sef bilhassa dışarıdan vaktiyle turist adı ile ge-
lan, memlekette bazı masun vatandaşları da kan
dırıp kendi gayelerine hizmet ettiren birtakım 
eski eser kaçakçısı ve çetecileri topraklarımızın 
altını, toprağın üstünü ve su altını karıştırmak 
ve değerli eserleri ele geçirmek suretiyle çeşitli 
yollarla, vasıtalarla, kuryelerle ve diplomatla-
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rma varıncaya kadar kaçırdıkları, götürdükleri, 
Avrupa müzelerinin zenginliklerinin hemen he
men kısmî külliyesinin Anadoludan kaçırılan 
eserlerle dolduğu ve bu eserlerle doyurulduğu 
bir vakıadır. Giden gitti ama biz kalanların ba
kımına bakmaya mecburuz. Yer altında ve su 
altında bulunanları kendi elimizle çıkarıp kendi 
müzelerimize kendi yurdumuzda kalmasının ça
relerini bulmaya mecburuz. Halen Türkiye'mi
zin müzelerinde 1,5 milyon kıymetli eser var
dır. Bunları her yönü İle korumaya ve turizm 
bakımından büyük imkân taşıdığı için lüzumlu 
değeri vermeye mecburuz ve artık kılıç devri 
geçmiştir. Bugünün ölçülerine uygun ve modern 
anlayışla müzecilik esaslarına girmeye mecbu
ruz, fakat malesef eldeki mevzuatla kanunlar 
yetmediği için mevcut eserleri koruyucu,' muha
faza edici ve modern anlayışla müzeciliği ihya 
edici bir hamle yapamamışızdır. İnşallah şu ka
nunun kabulü ile ilgililer ele gayret ederler, bu 
dertlerimizi, ıstıraplarımızı silici öz vatanımı
zın bu eserlerini kuruyucıı, her türlü tahribi, sa
tılmasını, yıkıcı kötü hamleleri önleyici, onarıl
masını sağlayıcı, bakımlarını, korunmalarını da 
yeteri seviyeye kavuşturucu hamlelerin doğabil-
mesine yardım edecek bu kanunun çıkarılma
sını sevinçle karşıladığımı huzurlarınızda söy
lemek isterim. 

Bugün Avrupa ve Amerika müzeleri maalesef 
Türkiye'den kaçırılan eserlerle doldurulmuştur 
ve halen açıkça söylüyorum, Konya'nın Akçeşe-
hir mıntakasmda dahi gece sabaha kadar ovada 
fener yanar, aradıkları bütün eski tarihî eserleri 
toplamak çıkarmak ve belli kanallarla dışarıya 
uçurmaktadırlar. Böylece halen Türkiye'de es
ki eser kaçakçılığının yanında, bunun kaderini 
bilmeden muazzam bir tahrip de korkunç hasta
lık halinde ilerlemektedir, işte temennimiz odur 
ki, bu kanunun çıkışı ile yerin altı ve üstü ile 
tarihî zenginlikleri ve tarihî eserler ile dolu olan 
duvarı olmayan bir müze mesabesinde olan mem
leketimizde eski eserlerin bakım, onarım, korun
ma imkânları doğar ve bu yoldaki boşluklar ön
lenir. Define arayıcılığı bir ticaret olmaktan 
çıkarılır, masum halkın kandırılarak kötü niyet
lere hizmeti önlenmiş olur, kaçakçılık önlenmiş 
olur ve bu ihtiyaçlar bugünün ihtiyaçlarına ce
vaz verici hale getirilerek çok kifayetsiz dene
cek eski eser tahribi ve kaçakçılığmdaki müey-

I yideler de ağırlaştırılarak bu yoldaki kötü kişi
lere peşinen ibret dersini vererek önleme imkân
larını kavuşturmuş olur. Şöylece gecikmiş de 
olsa kültür yönümüzden, turizm yönümüzden, 
tarihimiz bakımından, müzelerimiz bakımından 
çok önemli ve ciddî bir kanunun getirilmiş olma
sından sevinçliyim, inşallah aslolan iyi kanun 
çıkarmak değil, çıkan kanunları iyi yürütmek, 
uygulamaktır. 

i Çıkışı ve uygulanışı ile kısaca anlatmaya ça
lışmış olduğum bu dertler önlenmiş olur. Gru
bum adına hayırlı olmasını temenni ederim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırın. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

I - Genel hükümler : 

Madde 1. — Tarihten önceki devirlerle ta-
rühî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güziel 
sanatlara ilişkin olan ve korunmaları ile sak
lanmalarında kamu yararı, bulunan, yer üs-

I tünde, yer ve su altında mevcut bütün taşm-
I maz, taşınır eşya ve yapılar ile her türlü belge-
I lere eski eser denir. Bunlar tarihî mağaralar ve 
I ikaya sığınakları, yazılı ve kabartmalı kayalar hö-
I rük tümüilüsler, ören yerleri, akropol ve nek-
I ropollar, surlar, kale ve burçlar her çeşit mi

marî anıtlar, tiyatrolar, hipodromlar, stadyum-
I 1ar, anfiteatrlar, agoralar, kütüphaneler, her 
I çeşit resmî ve özel yapılar, tarihî yol kalınitıları, 
I köprüler, mesafe taşları (mil taşları), dikili 
I taşlar, sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, suyolları, 
I sarnıçlar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, ya

lılar, camiler, mescitler, namazgahlar, her çeşit 
I hayrat, çeşme, sebil, imaret, darphane, &ifana

ne, muvaklkiıtiıane, medrese, tekke ve vaziyeler, 
mezarlıklar, nazireler, lâhitler, sandukalar, 
»teller, kümbetler, hanlar, hamamlar, smogok-
lar, bazukalar, kiliseler, manastırlar ve bunla
rın bir kaçından oluşan bina toplulukları yani 
külliyeliler ve siteler ile diğer taşınmazlarla 
bunlara ait parçalara taşınmaz eski eser, her 

I çeşit hayvan ve bitki fosilleri, öntariıhten kalma 
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insan iskeletleri, çakmak taşı (sleks), volkan 
camı (Obsidien), kemik ve madenî her çeşit 
aletler, çini, seramik ve kapkacaklar, heykel
ler, figürinıler, tabletler, kesici, vurucu veya ko
ruyucu silâhlar, putlar (ikonlar), cam eşya, 
süs eşyası (hulliyat), yüzük taşları, küpeler, 
iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, 
maskeler, taçlar (diademler), deri, bez, papü-
rüs, parşömen, moda üzerine yazılı veya tasvirli 
bölgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya 
yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, 
minyatürler, sanat değerini haiz gravür, yağlı, 
boya, sulu boya tablolar, muhallefat (relique' 
ler), nişanlar, madalyalar, toprak, cam, ağaç ke
mik ve fildişi, sedef ve benzeri maddelerden 
yapılmış her çeşit eşya ile halı, kilim, kumaş ve 
benzerleri taşınır eski eserlerdir. 

Eski anıt ve duvar kalmtılları, genellikle ne 
cinsten olursa olsun eski eşya ve anıtlar parça
ları da taşınmaz dağınık tuğlaları, taş, cam ve 
ağaç kırıkları çinilerle topraktan yapılmış eş
ya parçaları eski eser sayılırlar. 

a) Önemli tarihî olaylara sahne olan veya 
arkeoloji, tarih, sanat bakımından fbir önemi ve 
özelliği bulunan korunması ve değerlendiril
mesi gerekli her çeşit taşınmaz mimarlık eser
leri ve anıtsal heykelcilik eserlerine (Anıt), 

b) Mimarileri, üniteleri ve çevrelerine kat
kıları bakımından korunmaları ve değerlendi
rilmeleri gerekli görülen ayrı veya bir arada 
olan yapı gruplarına (külliye) 

c) Homojen oluşları ve bilhassa tarihî, ar
tistik, estetik, bilimsel, ekolojik, etnografik, 
ebedî veya efsanevî önemleri bakımından ko
runmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabi
atın veya tabiatla insanların müşterek eseri 
olan topoğrafik bölgelere (ISit). 

d) önemli tarihî olayların geçtiği için ko
runmaları gerekli yerlere (tarihî sit), 

e) Antik bir yerleşmenin veya eski bir me
deniyetin kalınltılarınm bulunduğu yer veya su 
altındaki bilinen veya meydana çıkarılan yer
lere (arkeolojik sit) veya (tarihî şehdr hara
besi) veya (ören yeri), 

f) Korunması gerekli tabiat güzellik ve ga
riplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meyda
na getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve 
koruluklara (tabiî sit) veya tabiî anıt) denir 
ve bunlar tümü ile korunur, 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Saym 
Ülker ve Sayın Ersoy söz isteımişlerdir. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Benim 
önergem var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, simdi yalnız 
söz isteyenleri tespit ediyoruz. 

Saiyın Ülker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım: 
Bu, 1 nci madde, «Genel Hükümler» başlığı 

altında «eski tarihî eserlerin ne olduğunu» çok 
ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Bu 
maddeyi yaparken, gözönünde bulundurmamız 
lâzımgelen bir hüküm var: Anayasanın 50 nci 
maddesinin son fıkrası; 

«Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve 
anıtların korunmasını sağlar» diyor. 1961 Ana
yasası, yani Anayasamız «öğrenimin sağlan
ması» başlığı altındaki maddede, bunu bu şe
kilde ifade ediyor, öyle ise, korunması gerekli 
olan niteliği taşıyan eski esenlerin tanımı, aslın
da 50 nci maddenin son fıkrasında yapılmıştır, 
ki «tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar» 
diye belirtilmiştir. 

Şimdi burada eski, yani hakin yürürlükte 
olan Eski Eserler Nizamnamesinde - Türkçesini 
söylüyorum - 5 nci maddede, «Türkiye Devleti 
sınırları içinde bulunan arazide vaktiyle yaşa
mış bulunan eski kavimlerin, güzel sanat, bilim, 
edebiyat, din ve sanatına dair bütün eserlerle 
her türlü mamulleri eski eser sayılırlar. «Me
selâ, Millî Eğitıiim Bakanlığı bunu Türkçe me
tin yapmış ve ben de o metinden okuyorum. 
Yani aslında metin böyle değil, fakat resmen 
basılan bir metlindir ve bunu çok iyi yapmışlar, 
Iherkesdn ve ilgililerin anlayabileceği bir hale 
getirmişler. 

Şimdi, «Camiler, hayrat-ı mukaddes binalar, 
terkedilmiş putpereısit mabetleri ve bugün bile 
içimde yapılan sinagoglar, bazilikalar» diye de
vam ediyor, «eserler bu nevidendir» diye ifade 
ediyor. 

Şimdi ben Sayın Komisyondan şunu öğren
mek isterim. «Eski eser» in ne olduğunu say
maya kalkarsak, bunda yanlışlık yapma ihti
mali çoktur ve bundan dolayı da başımıza hal
ler gelir. Birtakım şeyler çıkar, yani bizim bu
rada düşünmediğimiz, hesaplayamadığımız öyle 
şeyler, çok kıymetli şeyler çıkar ve bunun içi-

I 
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ne girer, «girer mi, girmez mi» diye münaka- ı 
saya kalkılır. Bu iş, neticede bilirkişi işi haline 
gelir. Bu durum sonunda yargı organlarında 
da çözülür. Ama, ister yargı organlarında çö
zülsün. ister yargı organlarından evvel idare 
ımakaımlarında yorumlansın. Bu iş, ister iste
mez uzman işidir, Bu uzmanlık işinde bu tür
lü de, o türlü de mütalaa verilebilir ve böyle
likle bu işi bir çıkmaza sokabiliriz. O bakım
dan yine de birtakım şeyler gözümüzden kaç-
ımış olabilir. 

«Eski eser» in bu Anayasaya göre bir tanı
mını yapmak, zannediyorum çok daha yerinde 
olabilecek bir şeydir. Meselâ, bu konuda bir 
tetkik yazısı yazmış olan Doçent Doktor Ah
met Mumcu, - ki ismi Eski Eserler Hukuku ve I 
Türkiye» dir - işıi incelemiş bir kimse olarak 
o da bizim gibi düşünüyor, yahut bizde onun 
gibi düşünüyoruz. Ben istirham ediyorum. Ko
misyon lütfetsinler. Esasta bir değişiklik teklifi I 
yapmış ölmüyorum. Fakat, daha iyi bir tedvin, I 
daha iyi bir kanun yapma tekniği kullanmış 
oluruz. Eğer Komisyon, lütfederler de bunu 
alırlar, böyle bir tarifin üzerine - ki orada var, 
yanıma almadım şimdi o notu, orada bir tarif 
yapılmıştır, okumak da mümkün olabilir: «Es- I 
ki eser nedir» diye sonunda getiriyor, izah edi
yor ve unsurlarını da koyuyor. Tabiî biz onu I 
aynen kabul etmek zorunda değiliz, üzerinde 
de durulabilir. Yani böyle bir görüş te vardır. I 
Bir hukukçu olarak, ben öbür tezin taraftarı
yım. Yani bir genel tarifin yapılması, taraf- I 
tarıyım, idarenin çok daha lehinedir; bu kesin- I 
dir. Eski metin bile «meselâ» demek suretiyle, 
yani «meselâ» deyince, artık o bir nevi tarif 
olmamış hale geliyor. Bu hususu istirham ede- I 
ceğim. Komisyon lütuf buyursunlar. Daha et- I 
raflı bir tarife yer verelim, derim. I 

Saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, buyurunuz efen
dim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım. I 

Kanunun ruhu, benim kanaatımca bu mad
dede «Genel Hükümler» başlığı altında düzen
lenmiş olan bu madde haddizatında tarif mad
desi halini alıyor. «Eski eser» in tarifini yapı- I 
yor. Eski eser sayılabilecek nitelikteki eserleri j 

tarif ediyor ve bunlarla alâkalı bir hükmü so
nunda getiriyor. 

Reşit Ülker Bey arkadaşımın işaret buyur
dukları gibi, bendeniz de böyle tadadî bir tari
fe gitmenin sakıncaları, mahzurları üzerinde 
durmak isterim, bu pek kolay olmayacaktır; 
unutulanların benzerlerini bulmak dahi kolay 
olmayacaktır. Bu itibarla, tadadî bir tarif ye
rine; evvelâ bir genel tarife gidip, ondan son
ra taşınmaz eski eserleri, taşınır eski eserleri 
ve eski eser sayılabilecek diğer eserleri belirli 
örnekler vermek suretiyle tarif etmekte, ya
hut ifade buyurmakta her halde fayda olacak
tır. 

Esas itibariyle bu madde çok güzel şeyler 
getiriyor. Halihazırda literatürümüze girmeımiş 
olan «sit» mefhumunu getiriyor, ki, en büyük 
yenilik - kanaatımca - budur. Bunu çok iyi de
ğerlendirmek lâzımdır. Tarif ile hükmü yan 
yana aynı maddede, hem de hüküm ifade eden 
cümleyi en sonra «tümü ile korunur» kelime
leri! ile bağlamanın pek kolay olamayacağı, 
kanaatine sahip bulunuyorum. Aynı zamanda, 
maddenin tanzim tarzında da bazı hatalar ol
duğu kanaatindeyim. Tariflerden sonra yeni
den, A, B, C, D, E, F, fıkraları, bentleri ayır
mak suretiyle yeni bir tarif içinde tarife gidi
liyor. Bunun.madde tedvini bakımından da pek 
uygun düşimeyeceği kanaatiyle Reşit Ülker Bey 
arkadaşımın teklifine katılıyorum. Kanunun 
ruhu, esası, özü olan bu maddenin çok iyi dü
zenlenmesi lâzımgeldiğine inanıyorum. 

Bu itibarla Komisyon lütfeder ve bu mad
deyi daha iyi bir şekilde tanzim buyurursa, 
tahmin ederim ki, bundan sonraki maddelerin 
görüşülmesi daha kolaylık kazanacaktır. 

Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMOIOĞLU (Afyon KaraJhisar) — Sayın 
Eaşkan, değerli arkadaşlarım. 

Müzakeresi yapılmakta olan kanunun tümü 
hakkında gösterilen iyi niyete, Komisyon adı
na teşekkürler ederiz. 

Hiç şüphesiz bu kanun hazırlanırken, arka
daşlarımın deyimi ile eski eserlerin kaçırılması 
veya yağmacılığını önlemek gibi, millî menfaat
ler gözönüne alınmıştır. 
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Ama yine hatiplerin işaret ettikleri gibi, bir 
kanun metnini veya maddesini, insan aklına ge-
le'Mlecek şekilde «Efradını cami, ağyarını ma
ni» şekilde hazırlamak hakikaten güç oluyor. 

Bu sebeple şimdiye kadar bu konuda yayın
lanmış bütün yazılar, geçmiş tatbikat gözünün© 
alınmak suretiyüe huzurunuza geıtirdiğüimiz bu 
metinden daha iyi bir tarifle karşınıza çıkmak 
imkânını bulamadığımız için üzgünüz. 

Ancak, zannediyoruz ki, kısa maruzatımız 
liçerisıin&e, izhar buyurduğunuz endişeleri gide
cek bazı kesin kıstaslar mevcut bulunmaktadır. 

1 nci madde iki ana kısmı kapsıyor : 
«Madde 1. — Tarihten önceki devirler ile 

tarihî devirlerm» diye ifade ediliyor. Tarihten 
önceki devirler ve tarihin başladığı günden bu
güne kadar ki, günlerün içerisinde, bu birinci 
fıkra içerisinde yazılı bütün taşınır ve taşınmaz 
ma)llar, nitelikleri itibariyle eski eserlerden sa
yılmıştır. 

Diğer bir deyimle bunlar, örnek olarak zik
redilen taşınır ve taşınmaz maJUar, tahdidi de
ğildir. Bir mal ele geçtiği zaman, değerli ar
kadaşım Reşit Ülker'in izhar buyurduğu tered
dütleri izale bakımından iki şeye bakacağız: 

1. Tarih öncesi devre mi aittir veya tarih 
içerisinde mildir? 

2. Bu durum tespit edildikten sonra, tah
didi olmamak kayıt ve şartıyle örnekleri veri
len taşınır veya taşınmaz mallardan hangisini 
ithal ötmenin mümkün olup olmayacağını, te
reddüde mahal vemueyeoek şekilde tespüte me
dar olabilecek bir metni, ancak bu şekilde hu
zurunuza gıetirdik. Metnin altında A, B, C, D, E, 
ve F fıkralan i'çerisinJde, yine üçüncü yardımcı 
bir unsur vardır. 

3. Sit, tarihî sit, şehir harabesi, külliye ne
dir ve hangileri bu kısma girmektedir? 

Bunu da, imkânlar nispetinde ve gends bir 
tarif şeklimde huzurunuza getdirdik. 

Zannediyorum ki, bilebildiğim kadarayle 
arz ettiğim bu hususat sizleri tatmin etmiştir, 
kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, buyurunuz efen
dim. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, getirilen tasarı mem
leketimizde uzun yıllardan beri hasreti duyu

lan büyük bir boşluğu gidermiş olacaktır. Ve ta
sarı genel olarak çok iyi hazırlanmıştır, inşal
lah memleketimizin eski eserlerini korumak yö
nünden büyük faydalar sağlayacaktır. 

Ancak, maddelerde ve özellikle 1 nci madde 
görüşülürken onun içerisinde umumilik vasfı ol
madığı için ve bazı eski eserler teker teker sayıl
dığı için sayılamamış olanları da dikkate ala
bilmek maksadı ile benim daha evvel Başkanlığa 
sunduğum bir önergede kısa bir gerekçe ve «gi
bi» kelimesi ile bir de su altındaki eserlerle alâ
kalı olmak üzere insan eli ile yapılmış eserler 
ibaresinin eklenmesi ve bir de maddede zanne
diyorum tabı hataları olacak beş altı tane kadar 
ki, onları de takdim ettiğim önetfgede belirtmiş 
bulunuyorum, onların da düzeltilmesi halinde 
maddenin tatminkâr olacağı kanısındayım. 
Teklifimin ve önergemin bu istikamette değer
li arkadaşlarım tarafından kabulünü istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 

Buyurun sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, anlayabildiğim kadarı ile tarihî eserler iki 
kısımda mütalaa ediliyor; taşınanları, taşınma-
yanlan, bir ilâve yapılıyor, tarihî eser sayılabi
lecekler. Doğrudur, tasarı bu bakımdan gayet 
güzel hazırlanmış. Ancak, (a), (b), (c), (d), (e) 
ve (f) bentleri ile belirtilmiş olanı bu bentlerde 
açıklanmış olan tarihî eserlerin tamamı taşın
maz mallardan ibaret. Taşınır mal olmadığına 
göre bunlar içerisinde ve tüm tarif içerisinde 
böyle bir ayırma yoluna gitmek acaba maddenin 
daha kolay anlaşılır bir hal almasını mı yoksa 
içinden çıkılmaz bir hal almasını mı gerektire
cek?. Bunu bendeniz anlayamadnı. Yanlış anlı
yorsam yani ayrıca taşınır malları da ihtiva 
ediyor, ifade ediyor, menkul malları da ihtiva 
ediyor, ifade ediyorsa o zaman açık olarak neyi 
ifade ettiğini burada yüce komisyon veya ba
kanlık temsilcileri açıklarlarsa o zaman daha 
iyi karar vermek durumunda oluruz zannediyo
rum sayın Başkanım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Komisyon, Hükümet, bir açıklık verecek mi

siniz efendim bu soru konusunda? 
aEÇiCi KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-

MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Baş
kanım; demin de arz etmiş olduğum gibi yuka-
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nda 1 noi maddenin tedbirleri ifade eden kısmı
nın dışında özellikle metne yeni getirilen anıt, 
külliye, sit gibi terim ve deyimlerden anlaşıl
ması gereken hususlar tarif edilmiş bulunmakta
dır. Müzakereye esas olan 1 nci maddede tadade-
dilen eski eserler tahdidi değil, sadece eski eser
lerden anlaşılması gereken bazı örnek niteliğin
de olanlar sayılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAM — Başka?, soru Yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eski eserler kanun tasarısının 1 nci madde

sinde, eski eser olarak saklanması ve korunma
sı istenilenlerin tayininde tatbikatçılarda muh
temel tereddütlerin bertaraf edilebilmesi için 
bu maddenin 3 ncü satırında «su altında mev
cut» ibaresinden sonra «ve insan eli tarafından 
yapılmış» ibaresinin ilâve edilmesi uygun ola
cağı kanatindeyim. Zira su altında mevcut bü
tün taşınmaz, taşınır deyiminde fazla genişlik 
ve umumilik anlamı sezinlenmektedir. Bu mah
zuru giderebilmek maksadı ile maddeye «ve in
san eli tarafından yapılmış» kaydı konulduğu 
takdirde su altından çıkarılarak saklanacak ve 
korunacak olanlar daha belirli bir hals konula
caktır. 

Yine aynı maddenin 6 nci satırında, agora
lar, kütüphaneler, kelimelerinden sonra «gibi» 
kelimesinin ilâvesi tatbikatçılara rahatlık, inisi
yatif sağlatacaktır. Zira metinde korunması is
tenilenler teker teker tadat olunmaktadır. Bu 
durum tadadedilmemiş olanların koranmayaca-
ğı anlamını ilham edilebilir. Meselâ, odeon sözü 
metinde sayılmamıştır. Araştırıldığı takdirde 
bir çok isimler bulmak mümkündür. Genel bir 
anlam getirebilmek amacı ile «kütüphaneler» ke
limesinden sonra «gibi» kelimesinin metne it
hal edilmesi faydalı olacaktır. 

Yine 1 nci madde metninde bazı kelimelerin 
yazılışlarında tab hataları olduğunu zannediyo
rum. Bunlar: 13 ncü satırda sleksı sleki olarak, 
17 nci satırda maden kelimesi moda olarak, 19 
ncu satırda mühallefat karşılığı olan rellikler 
kelimesi relikler olarak, 30 ncu satırda etnoğra-
f îk kelimesi etnograf ik olarak, yine 30 ncu satır
da edebî kelimesi ebedî olarak, 33 ncü satırda 
fıkra başı olan (d) harfi (a) olarak yazılmış
tır. 

1 nci maddenin bu iki teklif ve düzeltmeler
le değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

Madde 1. — Tarihten önceki devirlerle tari
hî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güzel sa
natlara ilişkin olan ve korunmaları ile saklanma
larında kamu yararı bulunan yer üstünde, yer 
ve su altında mevcut ve insan eli tarafından ya
pılmış bütün taşınmaz, taşınır eşya ve yapılar 
ile her türlü belgelere eski eser denir. Bunlar 
tarihî mağaralar ve kaya sığınakları, yazılı ve 
kabartmalı kayalar, höyükler, tümülÜ3İer, tö
ren yerleri, akropol ve nekropollar, surlar, kale 
ve burçlar, her çeşit mimarî anıtlar, tiyatrolar, 
hipodromlar, stadyomlar, anfiteatrlar, agora
lar kütüphaneler gibi her çeşit resmî ve Özel ya
pılar, tarihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe 
taşları, mil taşları, dikili taşlar, sunaklar, tersa
neler, rıhtımlar, suyolları, sarnıçlar, .kuyular, 
tarihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mescit-
br, namazgahlar, her çeşit hayrat, çeşme, sebil, 
imaret, darphane, şifahane, muvakithane, med
rese, tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, hazineler, 
lâhitler, sandukalar, steller, kümbetler, hanları 
hamamlar, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, ma
nastırlar ve bunların bir kaçından oluşan bina 
toplulukları, yani külliyeler ve sitler ile diğer 
taşınmazlarla bunlara ait parçalar, taşınmaz es
ki eser, her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, önta-
riihten kalma insan iskeletleri, çakmak taşı, sleks, 
volkan camı, obsidien, kemik ve madenî her 
çeşit âletleri çini, seramik ve kap kaçaklar, hey
keller, figürinler, tabletler, kesici, vurucu, ve
ya koruyucu silâhlar, putlar, ikonlar, cam eşya 
süs eşyam, külliyat, yüzük taşları, küpeler, iğ
neler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, 
maskeler, taçlan, diyademler, deri, bez, papirüs, 
parşömen, maden üzerine yazılı veya tasvirli 
belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgah veya 
yazılı levhalar, yazma ve tszhipli kitapları min
yatürler, sanat değerini haiz gravür, yağlı boya, 
sulu boya, tablolar, muhallefat, relikler, nişan
lar, madalyalar, toprak, cam, ağaç kemik ve fil
dişi, sedef ve beınzeri maddelerden yapılmış her 
C3r.it eşya ile halı, kilim, kumaş ve benzerleri ta
şınır eski eserlerdir. 

Eski anıt ve duvar kalıntıları genellikle ne 
cinsten olursa olsun, eski eşya ve anıtlar parça
lan da taşınmaz dağınık tuğlaları, taş, cam ve 
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ağaç kırıkları, çinilerle, topraktan yapılmış eşya 
parçalar eski eser sayılırlar. 

a) lönemli tarihî olaylara sahne olan veya 
arkeoloji tarihî, sanat bakımından bir önemi ve 
özelliği bulunan korunması ve değerlendirilme
si gerekli her çeşit taşınmaz mimarlık eserleri 
ve anıtsal heykelcilik eserlerine anıt, 

b) Mimarileri, üniteleri ve çevrelerine kat
kıları bakımından korunmaları ve değerlendi
rilmeleri gerekli görülen ayn veya bir arada 
olan yapı ve gruplarına külliye, 

c) Homojen oluşları ve bilhassa tarihî artis
tik, estetik, bilimsel, ekolojik, etnoğrafik, ede
bî veya efsanevî önemleri bakımından korunma
ları ve değerlendirilmeleri gereken tabiatın ve
ya tabiatla insanların müşterek eseri olan to» 
poğrafik bölgelere sit, 

d) lönemli tarihî olayların geçtiği için ko
runmaları gerekli yerlere tarihî sit, 

e) Antik bir yerleşmenin veya eski bir me
deniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su 
altodaki bilinen veya meydana çıkarılan yerle
re, arkeolojik sit veya tarihî şehir harabesi veya 
ören yeri, 

f) Korunması gerekli tabiat güzellik ve ga
riplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meydana 
getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve ko
ruluklara tabiî sit veya tabiî anıt denir ve bun
lar tümü ile korunur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 rici 

maddesinin 4 ncü satır başındaki bunlar, keli
mesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülke? 

Madde 1. — Tarihî arkeolojik veya sanat 
değeri olup eski devirlerden bize intikal eden 
ya da ileride böyle değerleri taşıyacağı kesin 

ve mutlak olan ve sayıca sınırlı mallar esM eser 
sayılırlar. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. Okunan bu 
önergeleri aykırılık derecesine göre işleme ko
yacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Bu öner
gelerin ışığı altında yeni bir madde hazırlamayı 
düşünüyoruz. Bu bakımdan 1 nci maddeyi ko
misyona önergelerle birlikte istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelerle birlikte 
1 nci maddeyi geri istemektedir. Bu hususu Ge
nel Kurulun tasvibine sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 1 nci mad
de önergelerle birlikte Komisyona geri verilmiş
tir. 

Açık oy sonuçlarını arz edeceğim. 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 

teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçler
le donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına 246 
sayın üye katılmış olup, 243 kabul, 3 çekinser, 
oy kullanılmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanmış 
tauarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 
ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu de
ğiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin 
açık oylamasına 241 sayın üye katılmışı 233 ka
bul, 3 ret, 5 çekinser oy kullanılmış, gerekli ço
ğunluk sağlanmış, teklif Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Rifat 
öztürkçine'inin Toptancı Halleri kanun teklifi
nin açık oylamasına 244 sayın üye katılmış, 
236 kabul, 4 ret, 4 çekinser oy kullanılmış, gerek
li çoğunluk sağlanmış, kanun teklifi Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasımda geçici anlaşma hükümleri uyarınca bu 
anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm
rük verdilerinde anlaşmada yer alan esas oran-
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lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylan
ması hakkında kanun tasarısının açık oylaması
na 239 sayın üye katılmış, 231 kabul, 5 ret, 3 çe
kinser oy kullanılmış, gerekli çoğunluk sağlan
mış, tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağır
lığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kamun 
tasarısının açık oylamasına 252 sayın üye katıl
mış, 249 kabul, 1 ret, 2 çekinser oy kullanılmış, 
gerekli çoğunluk sağlanmış, kanun tasarısı Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilme
sinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La 
Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısının açık oyla
masına 249 sayın üye katılmış; 244 kabul, 3 
ret, 2 çekinser oy kullanılmış, gerekli çoğunluk 
sağlanmış, kanun tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştik. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 
112 sayın üye katılmış, 111 kabul, 1 çekinser 
oy kullanılmış, gerekli çoğunluk sağlanama
mıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

İstanbul üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 110 
sayn üye katılmış, 109 kabul, 1 ret, oyu kulla
nılmışı gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. Oyla
ma tekrarlanacaktır. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 2 nci madde
yi okutuyorum. 

Madde 2. — Halk sanatlarını ve halkın mad
dî kültürünü temsil eden malzeme ve belgelere 
etnografya eseri denir. 

Bu evsafı haiz olanlar sanat tarihini ilgilen
direnler 1 nci madde gereğince eski eser sayılır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Maddî bir 
hata vardır sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Hamdi Hamam-
cıoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, bir mad

dî hata var. 2 nci fıkrada «bu evsefı haiz olan
lar» buradaki olanlar kelimesine (dan) ilâve 
edilerek, «olanlardan» diye.. Bir baskı hatası 
var, arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Buyrun sa
yın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, tarifi ilgilendirdiğine göre 1 nci madde ile 
beraber mütalaa etmek mümkün olabilecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Devlet Bakanı 
Arar. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — imkânsız efendim bu, 1 nci maddede ge
nel bir tanım yapıldıktan sonra bunlara açıklık 
kazandırılmak üzere ikinci belki biraz uzun ve 
maalesef maddî hatalarla, matbua hataları ile 
malul olan fıkra geliyor. Burada da taşınmaz ve 
taşınır eski eserler yer alıyor. Ondan sonra ge
ne tatbikatta herhanlgi bir tereddüt olmasın di
ye özellikle taşınmaz mallara ait bazı deyimler, 
külliye gibi, sit gibi, anıt gibi bunlar açıklığa 
kavuşturuluyor. 

İkinci maddede ise bunlarla hiç ilgisi olma
yan tamamen etnografyaya ait malzeme ve eser
lerin tarifi yapılıyor. Onun için müsaade buyu-
rulursa bu madde ile birincinin ilgisi olmadığı
na göre, yani komisyonca geri alınan madde ile 
mütalaa edilmek üzere bunun da geri alınması ve
ya metninin, tarifinin değiştirilmesi diye bir şey 
söz konusu değil. Öyle geçmesinde fayda var
dır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Bakan 
verdiğiniz izahata teşekkür ederim, geri almak 
için. değil, aydınlansın diye sordum. 

BAŞKAN — Başka soru var mı? Yok. Boz 
olmadığını ifade etmiştim, ikinci maddeyi tas
viplerinize sunacağım.. Kabul edenler.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Maddî 
bir hata vardı? 

BAŞKAN*—Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir.. Yalnız biraz evvel usulün 109 ncu mad
desi gereğince tashihi icabeden bir tertip hata
sından bahsettiler. Onu da 109 ncu maddeye gö
re «olanlar» kelimesine «dan» ekinin ilâvesi husu
sunu Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bu maddî hataları tümü ile de müteakip 
maddelerde tümü ile de müzakere bittikten son-
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ra oylatmamız mümkün, komisyonun dikkatini 
çekmek isterim. 

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

BAŞKAN — 3 ncii madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?. Yok. Değişiklik önergesi de 
yok. 3 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Madde 4. — Taşınır ve taşınmaz eski eserle
ri, yeniden bulanlar, malik oldukları veya işıgal 
ettikleri ar azmim içinde eski eser bulunduğunu 
bilenler veya böyle bir eserin varlığından yeni 
haberdar olan malik ve zilyedler, bunu en geç 10 
gün içinde en yalan müzeye vsya köylerde muh
tarlara, bucak, ilçe ve illerde en yüksek mülki
ye âmirlerine bildirmeye mecburdurlar. 

03u gibi eserler, askerî garnizonlar veya ya
sak bölgeler içinde bulunur veya çıkarsa keza 
usulü dairesinde üst komutanlara bildirilir. 

Böyle bir ihbarı alan muhtarlar, mülkiye 
amirleri veya komutanlar veya bu gibi eserlerin 
varlığından doğrudan doğruya haberdar olan 
ilgili makamları bunların korunmaları için ge
rekli tedbirleri almakla beraber, alınan bu ilk 
tedbirleri de açıklamak suretiyle keyfiyeti en 
geç 10 giin. içinde Millî Eğitim Bakanlığına yazı 
ile bildirmekle yülmmlüdürler. Bu ihbarı alan 
Millî Eğitim Bakanlığı en geç bir yıl içinde ge
rekli işlemi yapar. 

BAŞKAN" — Söz isteyen sayın üye? Buyu
run sayın Asutay. 

BUREANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, ben bir soru soracağım. «Millî Eği
tim Bakanlığı bir yıl içinde gerekli tedbiri 
alır» diyor. 10 gün içinde ilgili mercilere götü
rüyor, bakanlık bir yıl içinde tedbirini alıyor. 
Çok usun bir müddet; komisyon bu hususta ne 
düşünmektedir?. 

BAŞ KAH — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı? Yok. Sayın Asutay'm sorusunu dinle
diniz, komisyon yahut Hükümet olarak bu hu
susta bir beyanda bulunacak mısınız? 
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| DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Efendim, sayın Asutay'm sorusunun ce
vabı şu : 10 günü belki kısa buluyorlar, bir yılı 
uzun buluyorlar veya ikisi arasında bir ilişki 
kuramıyorlar. Halbuki normal, 10 günlük müd-
det içinde bildirilecek, Millî Eğitim Bakanlığı 
da ea geç bir yıl içinde gerekli işlemi yapacak. 
Bu işlem için de muhtemeldir İri, Anıtlar Yük
sek Kurulunun mütalaasının alınması, sondaj 
yapılması, kazı yapılması ve bunları yapabilmek 
için gerekli ödeneğin temin edilmesi gibi bütün 
işlemler mevcudolacak. Bu itibarladır ki, bir yıl 
gibi uzun gözüken bir müddet konmuştur. Ama 
bu da bir tavan olarak konmuştur. Eğer bunu 
da aşarsa cihetteki o zaman mülk sahibi de ve
ya ihbarı yapan da bu mükellefiyetten kendini 
kurtarmış olacaktır. 

BAŞKAN — Başka soru? Yok. 4 ncü mad
de ile ilgili bir değişiklik önergesi de yok. 

4 ncü maddeyi okunmuş bulunan bu hali ile 
oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun tarif vs kapsamına 
giren eski eserleri, tarihî ve tabiî anıtları boz
mak ve değiştirmek, Millî Eğitim Bakanlığının 
ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun izni olmadan omarmak ve içle
rinde veya emniyet sınırları dahilinde inşaat, 
tesisat, sondaj ve kası yapmak, kireç ocağı ve 
tuğla harmanı tesis etmek, hayvancılıkta, ta
rımda veya herhangi bir işte kullanmak yıkıl
malarından veya tahriplerinden meydana gelen 
maddeleri almak] bunları geçici veya devamlı 
olarak herhan'gi bir maksatla iskân veya işgal 
etmek lîismen veya tamamen tahribetmek, tah
riplerine sebebolahilecek hizmetlerde kullan
mak ve buralarda define aramak yasaktır. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen? Bııyrun sayın Ül
ker.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu 5 nci maddede komisyon bir deği
şildik yapmış. «Bu kanunun tarif ve kapsamına 

I giren eski eserler tarihî ve tabiî anıtları bozmak 
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ve değiştirmek Millî Eğitim Bakanlığının ve 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun izni olmadan onarmak..» diye de
vam ediyor. 

Şimdi eski metinde «değiştirmek, Millî Eği
tim Bakanlığının izni olmadan onarmak ve içle
rinde..» Böylece hem Millî Eğitim Bakanlığının 
ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun izni olmadan».. Şimdi bu değişiklik 
gerekçesine baktığımız zaman 5 nci maddenin 
2 nci satırının sonundaki «Bakanlığın» kelime
sinden sonra «ve Gayriinıenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun» ibaresinin konul
ması uygun görülmüştür. Çünkü taşınmaz eski 
eserlerin onarımlar, içerlerinde veya yakınların
da inşaat, tesisat, sondaj ve kazı yapılması ve 
bunların başka maksatlarla kullanılması hak
kında karar alma yetkisi 5805 sayılı Kanunla 
kurulmuş Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kuruluna verilmiştir.» 

Şimdi buradan çıkan anlam ne oluyor? Yani 
Millî Eğitim Bakanlığının ve Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun izni olma
dan» deyince Millî Eğitim Bakanlığı evvelâ izin 

verecek, ondan sonra Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kuruluna mı gidecek Millî 
Eğitim Bakanlığı izin vermedi, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna mü
racaat edip izin alınacak mı? Yani ikisi bir ara
da mı olması lâzım? Yoksa iki merci mi var? 
Yani bana tam vuzuhlu gelmiyor. Orada ya me
selâ «Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
nun görüşü alındıktan sonra Millî Eğitim Ba
kanlığı yapar» denebilir, yahutta «Millî Eği
tim Bakanlığı görüşünü bildirdikten sonra Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu karar verir» 
demek lâzım. Yani burada çift merci durumu ol
masın diye endişe ederim. Bu metni okuyan bazı 
bu işlerde bilgili uzman arkadaşlar da bu te
reddüdü bana söylediler, onu da nakletmiş olu
yorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (is

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Sayın Ülker arkadaşımız 5 nci madde ile 
ilgili gerçekten çok önemli ve hayatî bir 
noktaya değinmiş bulnuyorlar. Maalesef Geçici 
Komisyonı^nun 5 nci maddede ve müzakereler 
sırasında sanıyorum Hükünı-t temsilcisi de bu

lunmadan yapmış olduğu bu değişiklik çok 
yanlış olmuştur, öyle tahmin ediyorum ki, Şa-
ym Ülker gibi düşünen bazı arkadaşlarımız 
bu maddeyle ilgili bir değişiklik Önergesi ve
rerek, bunun Hükümet tasarısında olduğu gibi 
kabulünü istemişlerdir. Beyanlarından bunu 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Şimdi, madde, Geçici Komisyonun yaptığı 
değişiklikle kabul edilirse, o takdirde 5305 
sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
olarak kurulmuş ve görevi sadece ilmî müta
laa vermekten ibaret olan bir istişarî organı 
«icra organı gibi birtakım yetkililerle teçhiz et
miş olacağız. Halbuki Anıtlar Kurulu Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Arz ettiğim gibi, 
ilmî mütalaa bildirir. 

B^ıaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığı, 5 nci 
madde ile kendisine tevdi edilen vazifeyi 
yer:*|i3 getirirken, yani izin verirken behemahal 
Yüksek Anıtlar Kurulunun mütalaasını al
maya, görüşünü almaya mecburdur, ama Yük
sek Anıtlar Kurulu isin verecek makam ve 
merci değildir. O bakımdan bu 5 nci maddeden 
«Gayrimenkul Eski Eserler ve Anı'tlar 
Yüksek Kurulunun» ibaresinin çıkarılması çok 
yerinde olur. 

Ben bunu Yüce Heyetin takdirlerine arz 
etmekle yetineceğim, ama konu gerçekten 
önemlidir. Aksi takdirde istişarî organla icra 
organı arasında, bakanlık arasında birtakım 
tedahüllere, düblikasyonlara yol açacak ka
dar vahimdir ve iş çıkarmak mümkün olmaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürşad. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Biraz önce konuşan -gerek Sayın Ülker ar

kadaşımız, gerekse Sayın Bakan, cidden ka
nunun son derece önemli bir durumunu açık
lığa kavuşturmak istediler. 

Burada Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu ile Millî Eğitim Ba
kanlığının nitelikleri üzerinde durmak lâzım
dır. Millî Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu 
bakanlıklar politik mercilerdir, politika içe
risinde işlerini yapan, imal eden, yürüten 
birer organdır. Buna mukabil Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Millî Eğitim Bakan
lığının bu konuda en yetkili olan zatının, 
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yani Müzeler Genel Müdürünün de dahil ol
duğu bir kuruldur. Ayrıca bu birçok profe
sörlerin, en yetkili şahısların bir araya gele
rek memleketin eski eserlerini korumak için 
kararlar aldığı bir kuruldur. 20 seneden beri 
de Türkiye'de kurtarılabilinmiş biraz eser 
kalmışsa, onların da bu kurul vasıtası ile 
ancak himaye edilerek, bu kurulun kararları 
ile kurtanlaibilinmiş olduğunun açıkça ortada 
olması önemlidr. 

Onu;n için ben, izin meselesinde Millî Eği
tim Bakanlığı kendi emrindeki böyle bir ku
rulun mütalâasını bazan dikkate almak, ba-
zan almamak gibi, eski eserleri bir politika
cının gelip bir zaman içerisinde yıkılmasına, 
diğer bir başka politikacının gelip tekrar 
ibaş'ka bir karar almasına yol açacak bir sa
kıncadan ve millî eserlerimizi yol olmaktan 
kurtarabilmek için sabit ve devamlılık arz 
«den böyle bir kurulun kararlarına saygı gös
termek gerektiği inancındayım. Bunun için de 
mutlak surette madde metninden Millî Eği
tim Bakanlığının çıkartılmasını gerektiği ka
nısındayım ve maddenin, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun iznine 
tabi kılınması, suretiyle tedvin olunmasını tek
lif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş bulunan önerge

leri okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 nci maddenin Hükümet teklifinin oylan

masını öneririm. 
istanbul 

»eşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
«Eski Eserler» kanun tasarısının 5 nci 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederim. 

İhsan Kabadayı 
Konya 

Madde 5. — Bu kanunun tarif ve kapsamı
na giren eski eserleri, tarihî ve tabiî anıtları 
bozmak ve değiştirmek, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun müta
lâasına dayanmak kaydı ile, Millî Eğitim Ba
kanlığının izni olmadan onarmak ve içlerinde 

veya emniyet sınırları dahilinde inşaat, tesi
sat, sondaj va kazı yapmak, kireç ocağı ve 
tuğla harmanı tesis etmek, hayvancılıkta, ta
rımda veiya her hangi bir işte kullanmak, yıkıl
malarından veya tahriplerinden meydana gelen 
maddeleri almak, bunları geçici veya devamlı 
mütalaası alınmak üzere, yahut alınmak kaydı 
etmek, kısmen veya tamamen tahribetmek, 
tahriplerine sebebolabilecek hizmetlerde kul
lanmak, (buralarda define aramak yasaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski eseri kaçıranlar ve tahribedenler için 

kanunda sarih bir hüküm gösterilmemiştir. 
Bu bakımdan, eski eserlerin muhafazası ile il
gili bulunan 5 nci maddesi 1 nci fıkrasına, 
«define aramak» tabirinden sonra hüküm ilâve 
edilerek maddenin bu fıkrasının aşağıda gös
terildiği şıekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

«... Her nevi eski eser tahribetmek, ka
çak kazı yapmak veya yaptırmak, eski eseri 
kaçırmak, kaçakçılığına teşebbüs etmek ya
saktır. 

İLHAN EEJSOY (Kütahya) — Bu önerge
lerle alâkalı bir soru sorabilir miyim?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAN ERSO'Y (Kütahya) — Efendim, 

bir konuyu aydınlığa kavuşturabilmek, için 
şunları öğrenmek istiyorum : 

Anıtlar Yüksek Kurulu tarihî eserlerle 
alâkalı bir tip konuları mutlak surette Millî 
Eğitim Bakanlığına götürmek ve oradan ka
rar almak durumunda mıdır? Bir defa bunu 
öğrenmek istiyorum. O takdirde Anıtlar Yük
sek Kurulu ibaresinin çıkarılmasında sakınca 
olmayacağı kanatma varacağım için soru
yorum. 

Bir diğeri de emrıiyet sınırları dahilinde 
tabiri geçiyor maddede. Emniyet sınırlan, pek 
yakın bir geçmişte Yüce Meclisçe kabul edil
miş olan 1605 sayılı imar Kanununu tadil 
eden tasarıdaki mesafesi midir? (ki, onun tes

piti için bazı usuller getirilmiştir o maddede, 
tahmin ediyorum ek 6 nci maddesinde) O 
ise mahzur yok. Yani önergelerden bir tane
sine katılmakta mahzur görmeyeceğim. Çünkü 
konu aydınlanmış olacaktır kanaatimce. 
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Bu iki hususu ister Komisyon sözcüsü, is
ter saym Bakan lütfederler aydınlığa ka-
vuştururlarsa daha salim oy kullanmak im-
kâma kavuşacağım. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılk dereceleri
mle göre işleme koyuyorum. Katılıp katılmama 
meyanmda bu hususu da cevaplandırırsınız. 

(isanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-

MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (is

tanbul) — Sayın Balkan, tabiî, normal ola
rak bendenizin Hükümet teklifine rücu edil
mesini teklif eden bu önergeye iştirak etmem 
gerekir. 

Ancak, arkadaşlarımın izhar 'ettiği endişe
de de bir haklı taraf gördüğüm için, Say^ı 
Kabadayı'nm teklifine iltifat buyurulması 
bakımından bu teklife katılmıyoruz. Çünkü, 
Sayın Kabadayı'nm teklifi. Yüksek Anıtlar 
Kurulu ibaresini çıkarmıyor, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
olarak herhangi bir maksatla iskân veya işgal 
ile izin verilir diyor. 

Binaenaleyh, Sayın Kürşad'ın izhar etmiş 
olduğu endişe de bu suretle ortadan kalkar. 
O bakımdan ISaym Ülker'in önergesine katıl
mıyoruz. Belki kendileri de öteki önergeye 
katılırlar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Ba

kana teşekkür ederim. Zannediyorum ki, Yük
sek Anıtlar Kurulu mütalaa vermek mev
kiinde. Çünkü gerekçede de bu -ifade edil
miş. Ben ondan dolayı zikretmedim; 5805 
sayılı Kanuna göre bu kurulun mütalaası alı
nacak diye. Bu ibareyi koymamış oldum. 

Sayın Kabadayı'nm verdiği önerge bunu 
açıklamış. Açıklama öbür kanunu değiştirir bir 
nitelik taşımıyor. Daha belki anlayış kolaylığı 
getirebilir. Ondan dolayı katılıyorum. Yoksa bu 
önergede aynı neticeyi istihsal edebilir, ama 
öbür önerge daha vuzuhlu oluyor. Ben ona ka
tılıyorum efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Anıt-

lar Yüksek Kurulundan alınacak mütalaa acaba 
bağlayıcı mı, değil mi? 

BAŞKAN — Metni biraz evvel okuttum Sa
yın Ocakçıoğlu: istişarî olarak mütalaa verir. 
istişareyi almaya mecbur, bağlayıcı olduğuna 
dair bir sarahat yok. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Ko
misyona sorsak da öğrensek... 

BAŞKAN — önergeyi okutacağım şimdi 
efendim. Okutayım; o meyanda açıklamak is
terlerse sorayım kendilerine. 

Sayın Reşit Ülker Sayın Kabadayı'nm öner
gesine katılmış olduğuna göre, şimdi Saym Ka
badayı'nm önergesini okutuyorum. 

(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bu önergeye 
katılıyorsunuz, katılma sebebinizi izah edecek
siniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Halen yürürlükte bulunan 5805 sayılı Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
teşkiline ve vazifelerine dair Kanunun 1 nci 
maddesinin son satırlarında, «... her türlü konu 
ve ihtilâflar üzerinde ilmî mütalaa bildirmek 
üzere» kaydı vardır. 

Şimdi, gerek Mevlüt Ocakçıoğlu, gerekse 
Saym Zekeriya Kürşad arkadaşımızın ileri sür
düğü noktalan kısaca izah etmek için huzuru
nuzu işgal ettim. 

Şimdi, Hükümet tasarısında, eğer yanlış oku-
mamışsam, Anıtlar Yüksek Kurulunun mütala
ası diye bir kayıt yok. Geçici Komisyon değişti-
risinde, Saym Bakanın da ifade ettikleri gibi, 
Millî Eğitim Bakanlığı üe Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun müşte
reken hareket etmesi, gibi, ilerdi gerek görev 
ve fonksiyon bakımından, gerekse ilimle siyase
tin çelişmesi gibi bir sakıncayı tevlit edecek şe
kilde bir metin kaleme alınmış bulunmaktadır. 
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Bir bakıma bu 5 nci maddedeki, yani Anıtlar 
Yüksek Kurulunun ilmî mütalaasına dayanıl-
madığı takdirde insanız, •muhtemelen ilerde bir 
politika rol oynayabilir, mümkündür. 

Şimdi, bu sebeple Sayın ihsan Kabadayı'nm 
vermiş olduğu ve bizim de İştirak etmeyi düşün
düğümüz önergede her halükârda, Millî Eğitim 
Bakanlığı mutlak surette Anıtlar Yüksek Kuru
lunun mütalaasına dayanacaktır. Bu dayanma 
suretiyle düşünülen politik etkiler ortadan kal
dırılacak ve Anıtlar Yüksek Kurulu derse ki, 
«filan tarihî esere dokunamazsınız, yıkamaz
sınız, hatta onaramazsmız...» Veya «ilim gözüy
le, ilim şartlan içerisinde şu şekilde, bu şekilde 
tamir edersiniz/ onarırsınız» derse, şimdi takdi
rinize arz etmek isterim, kesin bir ilimi mütalaa 
karşısında hangi siyasî olursa olsun bunun ak
sine pek bir davranışın içine girmez. Bir deyim
le de Yüksek Anıtlar Kurulunun ilmî mütalaası, 
mutlaka uygulayıcıları durdurur kanısındayım. 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu'nun da sorularına bu 
şekilde cevap verdiğimi zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anıtlar Kurulunun mütalaası
na dayanmak şartıyle diyor, komisyon değil mi 
efendim? 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Kaydıyle, efendim. Anıtlar Yüksek Kurulunun 
mütalaasına dayanmak kaydıyle, Sayın Kaba-
dayı'nın önerisinde mevcuttur. Bu iki şekil, bu 
şekilde telif edilmiş olmak suretiyle her türlü 
düşünülebilen mahzurlar zannediyoruz ki, orta
dan kaldırılmış oluyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. 5 nci maddenin 1 nci fıkrasının yeni şek
lini getiren önergeyi okuttum, dinlediniz. Öner
geyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Yalnız, Sayın Reşit Ülker'in biraz evvel okut
tuğum önergesini işleme koymadım. Çünkü bi
raz evvel kabul ettiğiniz önergeye katıldığını 
ifade ettiler. O itibarla her İkisi birlikte işlem 
görmüş oluyor. 

önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski eseri kaçıranlar ve tahriıbedenler için 

kanunda sarih bir hüküm gösterilememiştir. 
Bu balkımdan eski eserlerin muhafazası ile il

gili bulunan 5 nci maddenin 1 nci fıkrasına 
«define aramak tabirinden» sonra hüküm ilâve 
edilerek, maddenin bu fıkrasına aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Muğla 
Ahmet Bııldanlı 

«... Her nevi eski eseri tahribetmıek, kaçak 
kazı yapmak veya yaptırmak, eski eseri kaçır
mak kaçakçılığına teşebbüs etmek yasaktır.» 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu 
öneriye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Efendim ben mütalaamı arz edeyim. 
Bir kere bu önergeyi kanun tekniğine aykırı . 
bulunuyorum. Hatta hukukun umumî pren-
siplertitae aykırı. Yani, kaçakçılık yapmak ya
saktır, diye kanun maddesi sevkedilmez. Ama 
şu kaçakçılığın cezası bu denir. Kaldı ki bu 
kanun tasarısında cezaî hükümler geliyor ar
kadan. Bu bakımdan katılmıyorum. Bir fi
kir olarak elbette katılıyoruz. Eski eser kaçak
çılığını men etmemiz lâzım ki men ediyoruz, 
cezasını getiriyoruz, ama o bu şekilde ifade 
edilmez o bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da aynı mütalaa da 
mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Aynı 
mütalaa ile katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmadıklarını beyan ettiler, önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddenin 1 nci fıkrasında biraz evvel 
kabul edilmiş bulunan önergemin ıgettirdiği de
ğişiklikle birlikte 5 nci maddenin tümünü Ge
nel Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 5 nci madde ka
bul edilmiş bulunan değişikliği ile birlikte ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 6. — Şahısların mülMyettünde bulu
nan taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
anıtların kullanma şekli, Millî Eğitim Bakan
lığının ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun izni olmadıkça değişlîirıle-
mez. Mülk sahibi bu sebeple kamulaştırma iste
ğinde bulunamaz. Bu gibi eski eserlerin korun
ması ve onarımı için Millî Eğitim Bakanlığm-
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ca gerekli aynî ve nakdî yardımlar, hazırlana
cak yönetmeliğine göre yapılabilir, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Buyu
run ıSayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz yerimden arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bu

rada 5 nci madde ile bir çelişki oluyor 6 ncı 
maddede. Biraz evvel zaten değiştirmiş idik. 
Millî Eğitim Bakanlığı öle Yüksek Eserler Ku-
rulu'nun vazifelerini değiştirmiş idik. Buma da 
aynı şekilde bir değişiklik lâzım ki maddede 
çelişki olmasın. 

BAŞKAN — Başka talep ve mütalaa var 
mı?.. Yok. Bununla ilgili bir önerge var, onu 
ifade edeyim, arkadaşlarımın endişelerinin zail 
olması için. Zannediyorum biraz evvel getiril
miş olan değişikliğe uygun bir önerge. 

Başka mütalâası olan?.. Buyurun (Sayın Er-
soy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade 
ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Nasıl tensibederseniz. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim bu

rada; «Mülk sahibi bu sebeple kamulaştırma 
isteğinde bulunamaz» tabiri, pek yadırganacak 
bir tabir gibi geliyor. Bu durum, «eski eserin 
kamulaştırılması durumunda mal sahibine her
hangi bir hak kazandırmaz» gibi bir ifadenin 
kullanılması daha yerinde olmayacak mıdır? 

Çünkü talebi önlemek mümkün değildir. 
Bu sebeple dahi olsa talebi önlemek Anayasa 
bakımından mümkün değildir» Bu itibarla bir 
değişiklik önergesi takdim etmek üzereyim 
eğer ıSayın Komisyon uygun görüyorsa. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim, soru şek
linde mi mütalaanız? Soru mu soruyorsunuz? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sordum ve 
cüvabını aldım, bir önerge takdim ediyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim bekliyoruz. Baş
ka söz isteyen ve soru tevcih edecek olan arka
daş var mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

«Eski eserler kanun tasarısı» nın 6 ncı mad-

9 . 10 . 1972 O : 1 

desinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Madde 6. — Şahıslarm mülkiyetinde bulu
nan taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
anıtları kullanma şekli Gayrimenkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına 
istinaden Millî Eğitim Bakanlığının izni olma
dıkça değiştirilemez. Mülk sahibi bu sebeple 
kamulaştırma isteğinde bulunamaz. Bu gibi 
eski eserlerin korunması ve onarımı için Millî 
Eğitim Bakanlığınca gerekli aynî ve nakdî yar
dımlar hazırlanacak yönetmeliğine göre yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı 

maddesinde yer alan (Mülk sahibi bu sebeple 
kamulaştırma isteğinde bulunamaz) ibaresinin; 
(Bu durum eski eserin kamulaştırılması yolun
da mal sahibine herhangi bir hak kazandır
maz) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kütahya 
ilhan Ersoy 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gx5re 
önergeleri işleme koyuyorum. 

(Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu öne
riye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katı
lıyor. önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın 

Önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu 
önergeye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Sayın Ersoy'un değişikliği ile katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor. 
Sayın ihsan Kabadayı'nın biraz evvel okun-
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muş bulunan Önergesinin «Mülk sahibi bu se
beple kamulaştırma isteğinde bulunamaz» cüm
lesinin değiştirilmesi şeklindeki, biraz evvel 
kabul edilmiş bulunan önergenin getirdiği de
ğişiklikle birlikte Sayın İhsan Kabadayı'nın 
önergesini tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi, gerek Sayın Ersoy'un, ge
rek İSayın Kabadayı'nın kabul edilmiş bulunan 
önergelerinin getirdiği değişiklikle birlikte 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde bu 
değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Her kimlin mülkiyetinde veya 
idaresinde olursa olsun, eski eserlerin, tarihî 
ve tabiî anıtların korunmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak ve 
bunlarım her türlü kontrolünü yapmak Millî 
Eğitimi Bakanlığına aittir. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve fcontro-
lun'da bulunan eski eserlerin ve tarihî anıtların 
Korunmasında, Millî Eğitim Bakanlığı ile ha
reket eder. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde 
bulunan vakıf eski eserlerin kullanılması ve 
tarihî anıtların korunmasında, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile hareket eder. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu 7 nci maddede; «Her kimin mül
kiyetinde veya idaresinde olursa olsun, eski 
eserlerin, tarihî ve tafoiî anıtların korunması
nı sağlamak için gerekli tedbirleri almak veya 
aldırtmak ve bunların her türlü kontrolünü 
yapmak Millî Eğitim Bakanlığına aittir.» iba
resi var. 

Şimdi, bu ibareyi koyarken, Gayrimenkul 
Eski Eserler Kurulu ile münasebeti kurmak 
lâzım. Gayri Menkul EsM Eserler Kurulu ile 
bunun doğrudan doğruya ilişkisi vardır. Ne 
olacaktır? Yani onun vazifesi mi, Bakanlığın 
vazifesi mi? Bakanlığın vazifesi; Bakanlığın 
onunla münasebeti nedir? Ben bu noktayı vu-
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zuhsuz (buluyorum, bir. Eğer lütfedip aydın
latırlarsa teşekkür ederim. 

ikinci bir nokta; bir cümle var bu Komis
yon 'değiştirisinde, «Millî Savunma Bakanlığı
nın idare ve kontrolunda bulunan eski eserlerin 
ve tarihî anıtların korunmasında, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile hareket eder.» Bunun mânası ne
dir bilmiyorum. Ne mamaya geliyor? «MMî 
Eğitim Bakanlığı ile hareket eder.» Kim hare
ket ediyor? Nasıl harekelt ediyor, anlaşılmı
yor. Her halde bir şey eksik, cümlede bir ek
siklik var. 

Bu iki noktanın üzerinde durulmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN —- Başka söz isteyen sayın Üye?.. 
Yok. 

Komisyon ve Hükümet madde üzerinde be
yanda bulunacak bir husus var mı? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Hangi önerge efendim? 

BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Ülker ayrı 
ayrı 1 nci ve 2 nci fıkralar üzerimde mütalaa 
beyan ettiler. Her ikisinde de anlam bakımın
dan tam bir vuzuh olmadığını, hattâ birinde 
bir cümle düşüklüğü olduğunu ifade ettiler. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Müsaade buyururmusunuz buradan arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Efendim Sayın Ülker'in tereddütlerin
den bir tanesini zannediyorum kolaylıkla berta
raf edebileceğim. 1 nci fıkrada Millî Eğitim 
Bakanlığı her türlü tedbirler alır, bu Gayri Men
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
bu husustaki görevi ne olacaktır tereddüdünü 
izhar buyurdular. Bunu deminki madde müna
sebetiyle de arz ettim. Şimdi, Millî Eğitim Ba
kanlığı burada bir icraî fonksiyon yapıyor. Yani 
her türlü tedbiri alıyor. Bunu yaparken evle-
viyetle Gayrimenkul EsM Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun ilmî mütalaasını alacak, ama 
ondan sonraki tedbir safhası Millî Eğitim Ba
kanlığına aittir. 

2 nci fıkra üzerindeki endişeleri veya öneri
leri tamamen haklı. Bu tasarının bir talihsiz ta
rafı çok sayıda ve fahiş birtakım matbaa hata
larının yapılması. Tahmin ediyorum ki bu da 
öyle olmuş. Gerçekten ifadeden bir şey anlaşıl-
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iniyor. «Millî Savunma Bakanlığı, idare ve 
kontrolunda bulunan eski eserlerin ve tarihî 
anıtların korunmasında, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte hareket eder» olması lâzım ki, bir 
hüküm ve mana ifade etmiş olsun. 

Zannediyorum, bu bir maddî hata olduğu için 
İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre Yüksek Baş
kanlıkça halledilebilir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen arkadaşımız % 
yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Eski Eserler kanun tasarısının 7 nci madde
sinin Hükümet tasarısındaki, gibi kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Sayın Başkanlığa 
Eski Eserler kanun tasarısı 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasında yazılmış olduğu gibi, ikinci 
fıkrasında da Millî Savunma Bakanlığı idare
sindeki tabiî anıtların da korunmalarında bilik-
te hareketi tcsmin etmek maksadıyle, işbu mad
denin aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmesini 
saygıyle arz ve teklif ederim. 

Zekeriya Kürşad 
Maraş 

Madde 7. — Her kimin mülkiyetinde veya 
idaresinde olursa olsun, eski eserlerin, tarihî ve 
tabiî anıtların korunmasını sağlamak için gerek
li tedbirleri almak veya aldırtmak ve bunların 
her türlü kontrolünü yapmak Millî Eğitim Ba
kanlığına aittir. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve kontro
lunda bulunan eski eserlerin, tabiî ve tarihî 
anıtların korunmasında, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte hareket edilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde bu
lunan vakıf eski eserlerin kullanılması ve ona
rımı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun kararı alındıktan sonra Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yapılır. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup işle
me koyuyorum. 

(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın 
Kabadayı'nın önergesine katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Bendeniz katılıyorum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet tasarısında metnin 
kabulü teklif edilmektedir. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sa
yın Başkan, benim önergemde «Tafcdî» kelimesi 
vardır, bunun dikkate alınması önemlidir. 

BAŞKAN — Her iki önergeyi de okuttum, 
Sayın Kürşad. Okuttum ki, Komisyon ve Hü
kümet tercihini ona göre yapsın. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Sayın Başkan, eğer Sayın Kabadayı'nın 
önergesi kabul edilirse, o zaman Sayın Kür
şad'm önergesiyle istihdaf ettiği gaye de tahak
kuk etmiş olacak. Çünkü, zaten Hükümet met
ninde «Millî Savunma Bakanlığı ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü idare veya kontrollarında bu
lunan eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların ko
runmasında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
hareket ederler» dendiğine göre Sayın Kür
şad'm önergesindeki teklif de gerçekleşmiş ola
cak. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — önerge hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN —önerıgeyi sadece müzakere ko
nusu yapamıyoruz, önıarjgey© ;eğer Komisyon v© 
Hükümet katılimazsa önerge şahsinin izah &ÜL-
kânı var, onun 'dışında bir şey yapmamız miiim<-
kiin değil, 

İLHAN ERİSOY (Kütahya) — İSayın Baş
kan, öyleyse müsaade ©derseniz ıbir soru sormak 
djstdyorum, msoeüıeoıan vuzuiha varması için. 

BAŞKAN — ISoru sokmanızı dinleyeyim ©f en^ 
dîm. Vuzuh verme bakımındanı, oylarınızın se
lâmeti yönünden, sorunuzu buyurun. 

ÎLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan', şfoıdi 7 ndi mıaddendın ikıiııci fıkrası ile 
üçüncü fılkrası 'birbMne çok yakın görünmekl©' 
beraber bunlardan bir tanesi Miililî iSavumma Ba
kanlığıma! idare ve konltrotada Mıunan eski 
©serlerin ve tarülhî anıların korunimıasında iki 
ibakanîığıın müşterek 'hareket ©deceği hükmü 
var. Buna mukabili üçüncü fıkra ise vakıf ©ski 
eserlerin kullanılması ve onarımında Gayri
menkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulu
nun kararı almdılktan sonra Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce gerekli ımuameüeaıin yapılacağını 
derpiş etmektedir M, Sayın Kürşad'in önerıgesiın-
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ide bu husus ayrıca gösterilmîlış, fakat 'Sayın Ka
badayı mim önergesinde bu ükisi bkîeftkilmiştlr. 
Aynı anlama gtCuyor mu, bunu ödenmek isti
yorum. 

'BAŞKAN — Biraz evvel Hükümet ve Komfe-
yom önergeye katılma mütalaasını beyan «îtti
ler. İlâve edecek bir şey var mı, yeni bir beyanı
nız olacak anı? 

DEVLET BAKANI ÎSMAİL AHAR (istan
bul) — Arkada§3arım!izım emdiişeisüıi anlayama
dım. Hükümet teklifi kabul ediildirse bundan ne 
giifoi bir sakımoa 'doğacağını veya hangi hususta 
tatbikatta aksama olacağımı zammediyorlar bir* 
endişe duyuyorlar da bumu koruyorlar, anlaya
madım. VakıfCar îdaresimâm kuruluşuma ait ka
nuni ırner'i, kuîllamılmaya miiteal'lik bir hüküm1 

yok, «Millî (Savunma Bakanlığı ile Vakıflar Ge* 
mel Müdürlüğü idame veya komtırcffiarımda bullu-
Bian eski ekerlerim, tarihî ve tabiî anıtların Iko-
lumimjamnda MiM Eğitim BıakamCIığı ile birlikte 
hareket ederler» demiyor hükümet tasarısımda. 
Çünkü, bütün eski eserlerin, tarihî ve tabiî amclt-
larım korunması için gerekli Ihlar türlü tedibM 
almakla g;örevli olarak bir (kere bu taiıarı MI'Iî 
Eğitim Bakanlığımı vazifeli kılıyor. Onum ya
nımda bir istilşarî organ, ilmî mütalaa beyan 
edecek olan Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu da var. Omum içim bütün bu sis
temlim tabiî neticesi alarak hükümet teklifi mas
lahata daha uygum gediyor. Omum içim tereddüt 
neredem çıktı anlayamadım. Geçici Koımilsyonrum, 

görüşüme (tabiî isıaygımız büyük, b'6yl& değiştir
miş, takdir Yüce Heytetimdir, ama İSayım Kaba
dayı 'nın teklifin'3 iştirak ediyoruz, çünkü hükü
met teklifimi daha uygum buluyoruz. 

M. ZEKERÎYA KÜEŞAD (Maıraş) — iSayım 
Balkan,, müsaade eder milsiniz? 

BAŞKAN — Sanı mu soracaksınız, İSayım 
Kürşad. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Soru 
değil, Önetr'g'emim daha sarih olduğumu, daha açık
lık getirdiğini ve önergemin oylammasamı taüebe-
diyorum. 

BAŞKAN — Tamam da İSayım Kürşad mü
saade edim şi'ımdi ifade edeyim. 

Bir taraftan, mevcut 7 moi madde yerlime Hü
kümetin sevk ettiği 7 mci maddenim oylamması 
teklifi var, bir tarafta da siz, Komisyonun getir
diği 7 mci maddemin metnime «Tabiî» ve «Bir-

lükte» deyimlerinim ilâvesini ihtiva eden ve" 
mevcut metnim diğer kısımlarının aynen anuha-
f asanını isteyen bir önıerge verliyorsumuz. Tak
dir edersimiz ki, birisi diğerinden aykıriLik ba-
kummdam çok daha geniş bir kapsam ihtiva eıdi-
yor. O i&"carCa hükümetim getirdiği 7 mci mad
de mcitminıim aymem kabulü hususundaki ömeırge-
yti daha aykırı fouMuğuim için onu öm'ce iyüsıme 
koyuyorum. Dikkat buyurursanız üç fıkra ha
limde bulunan 7 mci madde Ihükümet taısansımda 
iki fıkra halindedir. Millî Saivunıma Bakamüiığımı 
va Vakıflar Gemsl Müdürlüğümü ayrı ayrı bö-
lümtode mütalaa edem madde metmi hükümet 
tasarısında birlikte mütalaa ediılmdı-ş. :£szin üze
rinde hassasiyetle durduğumuz «Tabiî» kelimesi 
her iki fıkrada da var, hükümet mdimimdo, dik
kat edersemitz görürsünüz. 

M. ZEKEEÎYA KÜÎtŞAD (Maraş) — Ta
mam ef emdim, o zaman mesele yok. 

BAŞKAN — Hükümst ve Komiisyomum katıl-
dııMarını ifade ettikleri 'Sayın Kabadayı'nam 
ömetrgesimıi Gemel Kurulum tasvibine sumuyorum. 
Ka^ul edemîer... Kabul etmeyemüler... Kabul edil
miştir. 

KaJbul edilmiş büîfumam önergemin getirdiği 
hükümet tasarrısımdaki 7 mci maddeyi okutu
yorum. 

Madde 7. — Her Mimin mülkiyetimde veya 
idaresini de olursa cGsum, eski >33e;rlerim tariihî ve 
tabiî anıtlarım korunmalımı sağlamak için gere
ken tedbirleri a^mak veya aldırtmak ve bunılarım 
hsır türlü Ikomtrolunu yapmak Millî Eğitim Ba
kanağına' aittir. 

Millî Savumma Bakanlığı ile Vakıflar Geme! 
Müdürlüğü üdare veya kontrolüanmda buüuman 
eski eserlerimi, tariihî ve tabiî anıtlarım koruiKma-
sımda M:!lî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hare*-
ket ederler. 

BAŞKAN — 7 mci maddeyi bu okutmuş bu
lunduğum şekliyle oyumuza sunuyorum. Kabul 
edemler... Kabul1 etmeyenler.,; Kabul edilme^ 
mistir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Maraş Milletvekili M. Zekerüıya Kürşad'ım' 

önergesi tekrar okumıdu) 
BAŞKAN — Bu önergeye Hükümst ve Ko

misyon katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI ÎSMAÎL AHAR (İstan
bul) — Bern takdiri Yüce Heyete bırakıyorum. 
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GEÇÎCİ KOMİSYON ADINA HAMDİ HA-

MAMOÎOĞLU (Afyon Karanisar) — Yüce He
yetin talîdliîne bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi Genel KuTrolun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

önergesnün getirdiği değişik şeMıîdeM 7 nci 
maddeyi tasvipleriniz© sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunduğundan 11 
Ekim 1972 Çarşamba g-ünıii saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati :' 18.55 
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Jandarma Crenel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması amacıyle İçişleri 'Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir Halil Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Tünkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hacndi Hamamcı oğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali Ilışan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 24G 

Kabul edenler : 243 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 194 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
öihat Bilgehan 
Kemal Ertlem 
Mehmet Nurettin San-
ıdıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Kümtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
îhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
tlhamî Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oglu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
İ. Hüseyin Ineioglu 

Erdem Ocak 
Melımct Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
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Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit Ülıker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 

Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kam al önder 
Ali Nakd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydi'beyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

Mustafa Kemal Güneş 
KOCAELİ 

Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergim 
Mustafa Kııbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıogln 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdıılkadir öznıen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğcrli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavuıımacıoğlı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Mernduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE . 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köscoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal emer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

Tevfik Koral tam 
TOKAT 

Hüseyin Ab bas 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlıı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Baîhni Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlıı 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK! 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güne? 
S. Tekin Müt'tüoğlu 
Kevni Nedimoglu 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Hilmi Okçu 
MUĞLA 

İzzet Oktay 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih. Kemel Küçük-
tepınar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 

_, Ahmet Topaloğhı 
ADIYAMAN 

Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasını! Küf re'vi ' ' 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim öüceoğlu 
A. Sakıp Hiç erim ez 
Şinasi özden oğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Sülcjmıam Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BÎTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Üemir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Na dir Yavuzk a n 

BURSA 
Mail Atlı 
Cemal Külâhlı 
ibrahim Ökternı 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsem 
Mesut Tlulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulu soy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
TTasnn Korkma zean 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğu^ 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Gröğüş 
Methmet Kılıç 
Muhittin Saym 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

nATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fornıh Bozbovli 
Ihsau (Egemen) Da-
rcııdodioğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör. 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Ak gün Silavrili 
İsmail Hakkı Teıkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğhı 

Necdet Uğur 
ÎZMIR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
M. Hulusi) Çalar 
Münir D a İd al 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Erlbakan 
Necati Kalayeıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümügpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil ŞahiiToğlu 
Önol Sakar 

M AR AŞ 
Mehm.tet özdal 
İbrahim öztürk 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrakim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasam Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
<B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

BİZE 
Erol Akçan (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 

Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Enver Akova 
Vahit Rozatlı (Bşk.V.) 
Hüseyin Çmar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustaîa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(t. A.) 

YOZGAT 
Ismaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Bagfciirk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 
Cahit Karakaş 

[Açtk üyelikler] 

Ağn 
Aydıfı 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

•>•«« 
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Gelir Verg'isi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin tadili hak
kımda kanun teklifine verilen oylann sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

, 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze'ki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kental Atatman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizli an Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

Üye s* iyisi : 450 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 6 
Oya katılmayanlar : 199 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 

Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

Cihat Bilgehan EDlRNE 
Kemal Er'dem 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

îlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIö 
Hayrettim. Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

BOLU | Naci Yıldırım 
Nihat Bayramoğhı ERZURUM 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkcl 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğln 
Nuri Çelik YazıcıoğTu 

ÇORUM 

Sabahattin Araş 
Rasim Cin isli 
Rıfkı Danışmaa 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaeıroğlu 
Gıya settin Karaca 
Feth u 11 ah Taşkesen 1 i-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
î. Hüseyin Incioğlu ^ 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Cahit Angın Mustafa Kemal Çilesiz 
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Abdullah İzmen 
I. Kayhan! Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Kara ma n 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uvsal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşvef Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersov 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Hasan Türkay 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şi-nasi Osm a 
Ali Naifei Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğunlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiiboğhı 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 

Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay Iraer 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koç aş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eıfbek 
Mesıut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D a ut 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Seyfî Güneştan . 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Axlnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
AH Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaıı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipma, 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakerali 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihaıt Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedim oğlu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ANKARA 
Orhan Birgit 

İSTANBUL 
Reşit Ülke t 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR RİZE 

Mustafa Kemal Güneş I Sami Kıımbasar 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Hasan Tosyalı 
MAMSA 

Hilmi Okçu 

ORDU 
Ferda Güley 

— 223 — 



M. Meclisi B : 143 9 . 10 . 1972 O : 1 

[Oya Katıl 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Gülılüoğlu 
M. Salâhattiaı Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepuıar 
Ali Cavit, Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğ]u 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkcrim Bayazıt 
Kasını Kürfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı ı 
İbrahim Cücçoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Baksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (t.) 
İhsan Ata öv 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVÎN 
Ssbit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Güreı 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
.Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
İbralhim öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal .Bağcıoğln 
Mustafa. Çalıkoğln 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki öniir 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arşlara. 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hûda i Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllntif Ensarinğlu 

EDİRNE 
Oevat Sayın 

ELİZTĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

nayanlar'J 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsam ettin Akmum cu 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Al i Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendclioğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Akgün Silıivrili 
İsmail Hakkı T ekinci 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan (1.) 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
$eref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad. 
Kemal önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç. 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
FeyzuTlah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Erfbaıkan 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 
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MAEAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdü.kadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 

Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

^SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzsir 
Mustafa Kaptan 

[Açık ü% 

Ağrı 1 
Aydın 1 
15 ursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirüe 1 
Elâzığ i 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath (Bşk.V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Kar ah alil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzıuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan AraJ 

islikler] 

Hatay 1 
Kocaeli L 
Malatya 1 
Nevşehir I 

— 
Yekûn 10 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deaıgiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğar 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
öahit Karaıkaş 
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Toptancı Halleri Kanun teklifine verilen oyların neticesi. 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhan Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustâfa Kemal Yılmaz 
Oemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 244 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 4 

Oekinscrler : 4 
Oya katılmıyanlar : 196 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Cihat Bilgehan 
Kemal Erfdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğhı 
Nuri Çelik Yazıcı oğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

ihsan Tom>bu§ 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Erteım; 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasiroı Cinislî 
Rıfki Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğhı 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğlı 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbaızoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şina-si Çolakoğlu 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ooak 
Mehmet Lûtfi Söyleme* 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah izm en 

I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMÎR 
Şükrü Akkan 
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Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
îhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakilboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELÎ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

ÇORUM 
Cahit Angın 

ANKARA 
Orhan Birgit 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Stczai Ergun 
Mustafa Kutoilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Ko'çaş 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekcriya Kürşa'd 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Sevü Güncştan 
AbduîVıdir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet B a id anlı 
Ali Dönerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ham-di Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepc 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale. ' 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Salâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

! : 

[Reddedenler] 
İSPARTA I İSTANBUL 

Kisamcttin Akmumcu 1 Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
MUĞLA 

İzzet Oktay 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlıı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğhı 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
C. Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

TOKAT 
Hüseyin x\bbas 

UŞAK 
Adil Turan 
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[Oya Katılmayanları 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Riza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
AH Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHISAE 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şirıasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Söğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydm Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (I.) 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
II)rahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal, Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslam 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

Ali Rıza Septioğhı 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İsmal Arar (B. ) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Akgün Siliivrili 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime ikbal Tokgöz 

A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 

ÎZMIR 
Şevket Adalan ( t ) 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nitıad Kürşad 
x\kın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
FeyzuUah Çarıkçı 
Hasıan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Etem Kılıeoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz Öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstün dağ 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Mehmet üzdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdul>adir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 

Orhan Vural 
RİZE 

Erol Akçal (B.) 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asnl 
1 c l i c l t Xi-öcll 

Kânıran Evliyaoğkı 
llyas Kılıç 

SİİRT 

Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 

Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozâth (Bşk.V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orham Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

[Açık üyelikler] 
Ağn . 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir l 

— 
Yekûn 10 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Mehmet Ali GöMü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
TTT. -L. m * > 1 w l 
Fuat Turkoghı 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülerot Eeevit 
Cahit Karakaş 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyannca bu An
laşmanın kapsamına giren maddelerin Oümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas oranlar çer
çevesinde yapılan indirimlerin onaylanması hıkkmda kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 239 

Kabjl edenler : 231 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 201 

Açık üyelilder : 10 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aeaır I 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Uluısoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren' 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma? 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güleaın 

[Kabul 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
öihat Bilgehan 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mcvlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Oaıkmak 
M. Şükrü Kiykıoğ'lu 

BURSA 
^ a dr ettin Çauga 
Bari as Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

edenler] 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiMi 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkayâ 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Feıbbullah Taşlkesenlioğlıı 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğln 
İ. Hüseyin İncioğlıı 
Erdem Ocak 
Mehmett Lûtfi Söyleme* 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Oavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Sanear 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lcbit Yurdoğlu 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhaııettin Asutay 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasd Osnra 
AH Nakd Üner 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hae^n Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. ŞeVket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 

Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun (' 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş" 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakiriı 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
S ey fi Güneştan 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

îîsat Kıratlıoğlu 
NÎĞDE 

H. Avni Kavuraıacıoğiu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp ( 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet • 

SÎVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

! TOKAT 
ismet Hilmi Bakı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbalo'ğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy t 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Ahmiet ıSungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fjrat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ADANA 
Alpaslan Türkeş 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

AFYON KARAHİSARİ 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Orhan Birgit 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

MUĞLA 
izzet Oktay 
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[Oya Katılmayanlar'] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
İVDelih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Orai 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Pafesüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
j^ydm Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (t.) 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BÎTLÎS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çahkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
A bdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkajlın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hûda i Oral 
Ali Uslu 

DlYARBAKLR 
Hasan Değeır 
Abdüllâtif Ensariıoğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim, Cünisli 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztiürk 

GAZİANTEP 
AM ihsan Gögüş 
Mehmet Kılıç < 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 

Haydar özdemir 
Akgün Silfivrili 
ismail Haıkkı Tekine! 
A. Turgut Topaloğlu 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan (t.) 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Da İd al 
Ali Naili Ercleım 
Coşkun Knragözoğln 
NihaJ Kürşad 
Kemal önder 
Akın Özçtemir 
Orhan Demir Sorgu? 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz ı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aks oy 

KONYA 
Necmettin Enbaıkan 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ert-ugrul Akça 
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Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınımaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet ÖzfcLal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MU§ 
Nimet Agaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

I 
I 
] 
] 

M. Nuri Kodamamoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kânıran Eyliyaoğlu 
ti yas Kılıç 

SlÎRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Açık û 

Ağrı 1 
.̂ydın 1 

3ursa 1 
Myarbakır 1 
Edirne 1 
aiâzığ ı 

Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath (Bşk.V.) 
Hüseyin Çmar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
M. Sabri Söv.eri 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

Hatay 1 
Kocaeli * 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 10 

TUNCELİ 
Kemal Aral 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dongdız 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(1 A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakfeı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Caihit Karakas 

» • • < « 
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Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası çalışma Sözleş
mesinin uygun bulunduğuna dair kanın tasarısına verilen oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekî Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ham'di Hamamcı oğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ukısoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Muıstafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

Üye sa yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyaı ılar 

Açık üyelikler 

450 
252 
249 

1 
2 

188 
10 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker I 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki A'Jturibaş 
öihat Bilgehan 
Kemal Erdem 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğln 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 

BOLU 

Nihat Bayram oğlu 
Hali] İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Oanga 
Bari as Kuntay 
Ertuğnıl Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkcl 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tomhuş 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Sabahattin Saycı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
il ha-mi Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroghı 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Knracaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
t. Hüseyin Incioğlu 

Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah izm en 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Tuı-gutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
îbrahliım Eilımah 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
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Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lcbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettan Asutay 
Şeref Baikşık 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

* KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Salbri Kerkin 
Mehmet Seydîbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedlat Âld Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Âdetnıoğlıı 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İıucr 
İhsan Kabadayı 
Baha Müdorrisoğlu 
Sadi Kjoçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriıya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaaı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Metanet Kazıova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğln 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neoati Aksoy 
Necmettin öevheıri 
Bahro Karakeçilli 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 
S. Tekin Müftüoğln 
Kevni Nfedimoğlu 

[Reddeden] 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 

[Çekinserler] 
KASTAMONU I MUĞLA 

Hasan Tosyalı | izzet Oktay 
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[Oya, Katılmayanlar] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rım Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARJAHISAR 
Hasa TI Dinç er 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdül kerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
tbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hieerimez 
Şinası özdenoğlu 
Emin Pa/ksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalcın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (t.) 
îhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Nah it Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKEStR 
İbrahim Aytaç 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Abidin lna.n Gaydalı 

BOLU * 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atb 
Cemal Külâlıb 
tbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülden' 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğln 

EDİRNE 
Oevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğam 
Ali Rıza Septloğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

BİLECİK 
Süleyman Demire!, 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 

Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdeni ir 
Ak gün SildvriTi 
ismail Halkkı Tekinel 
Naime İkbal TokgÖz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan (1) 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 

Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necmettin Enbaıkan 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıç oğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâımıil Şahimoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermoogln 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
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MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaci'oğlu 
"(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Enott Akçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı (Bsk.V.) 
Hüseyin Çınar 

Kadri Eroğan 
Yusuf Zdya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevfeihir 1 

— 
Yekûn 10 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
AbduMah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Caîhit Karakaş 
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Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La Haye 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasrısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 
Şevıket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsanı Ulübahşi 
Kâzım. Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 191 

Açık üyelikler : 10 

[Kdbııl edenler] 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zekıiı Altunbaş 
Cihat Bilgelhan 
Kemal Ertâem 
M. Nurettin Sandıkeı-
oğlu 
Osiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı k 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoglu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

Yakup Çağlayan 
Kemal Demîrer 
ihsan Tomjbuş 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan ÇetinJkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Ciinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Fethulllah Taşkesenlioğlı. 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
ŞiımaM Ço'lakoğlu 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Aikgıöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reışa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
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M. Kâzım özeke 
Osman özer 
jlhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Şinasd Osma 
Kemal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Oüven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Y«lteikin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Kesflrin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av$argü 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan < 
Enver. Turgut 
Mehımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yah$i 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay tmer 
İhsan Kabadayı 
j&ıha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdül'kadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

Ali Döğerli 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavuronacıoğlu 
Mevrut Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğîu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

Tevfik Koraltan 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bdrincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Balini Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu' 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Celal Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

[Reddedenler] 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

[Çekinserler] 
KASTAMONU I MUĞLA 

Hasan Tosyalı | İzzet Oktay 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavitı Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dilnçer 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdül'kerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (1.) 
ihsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteş< 
îsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi GKirer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Âbidin İnan Gaydalı ' 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (ıB.) 

BURDUR 
[A. Mukadder Çiloğlu 

Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekîye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Uhısoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Duru) 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam,et Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP , 
Ali İhsan Göğü? 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ismil Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Orhan Cemâl Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Akgün Silivrili 
ismail Hafekı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 

A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan (1.) 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdem 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS-
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
.Turtan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksöy 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteım Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa ÜstİHKkğ 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Ertem 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ay bar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 

Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RlZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Enver Akova 
Vahit BozathOBsk.V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk. 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

(elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

1 Yekûn 10 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Ali Göldü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
( t A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah lBa§türk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Eoerit 

1 Cahit Karakaş 
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli* cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının açık oylamasına verilen oylarım sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türke* 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Birgit 
î. Sıtkı Hatipoğlu 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altumbaş 
Oühat Bilgehan 
Kemal Ertdem 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağaaı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 328 
A§ık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Rasdm, Oiniâli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gadroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahka Mmıalı 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sanear 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhan/etilin Asutay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Oiky&y 
Oaman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Mehmiit Seydilberyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
îhsan Kalbadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

İsmail Hakkı Şengüler 
MANİSA 

Velü Bakırh 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir özmen 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
İsmet Yalçıner 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
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Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaızova 

TRABZON 

Ahmet İhsan BİTİncioğlu 
Solâhattin Güven 

UEFA 
Mehmet Aksoy 

UŞAK 

Âdil Turan 
M. Fahri Uğraş LZlOglU 1 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâli Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

1 Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk, 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gûner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 

•> • • •<« 
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istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısının acık oylama sonucu : 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARA HİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Birgit 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Suna Tural 

BALIKESİR 
Salih Zeki ARunbaş 
Kemal Ertlera. 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELAZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

Üye Sayısı : 450 
Oy verenler : 1İ0 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : O 
Oya katılmayanlar : 330> 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Ciinislii 
Rıfkı Daıniişman ' 
Naci Gacıroğlu 
Selçuk Erverdji 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanıettin Asutay 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 

edenler] 
Musıa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Mustafa Kubilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Talhsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gröfeçe 
ismet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlıı 
Mehmet Ka'zova 
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TRABZON 

Selâhattin Güven 

UEFA 

Mehmet Aksoy 

UŞAK 

Âdil Turan 

M. Fahri Uğrasızıoğhı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

143 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 10 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden teşkM&tlanması, modem silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması anmeıyle İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komut anlığına gelecek 
yıllara geçici! yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkımda kamın tasarısı ve Millî Savun-
ma, Iç%lerl ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den (kurulu 87 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18 . 7 .1972) 

X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşımın, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 neü maddesinin tadili hakkımda kanun tek
lifi ve MaüBye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6.1972) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ille Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Riifat öztürfcçime'nin Toptaneı hailleri kanun 
tefklMteri ve Sanaya ve Ticaret, İçimleri ve Ada
let k<Smiisyoniarrndan 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihî: 23 . 11 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top-
luihıgu arasımda geçici anlaşma hükümleri uya-
rımea bu anlaşmamın kapsamına giren maddele
rin Gümrük vergilerinde an lamada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan imdiiriinüerin onay-
temmasa hakkımda kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu teskeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680te 1 mel ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 . 1972 
ve 10 .7 .1972) 

X 5. — Tek içindin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkıaıda 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis-
yoniları raporları (1/632) (S. Sayısı : 7.14) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 .1972) 

X 6. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçMlmesimin önlenmesime dair 16 Aralık 1970 
tarihli Lâ Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/657) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 7 .1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 90 
ncı maddesi ile eklenen ek geçici maddelere «Ek 
geçici madde 38» eklenmesi hakkında kanun 
hükmünde kararname ve Plan Komisyonu rapo
ru (1/699) (S. Sayısı : 740) — Dağıtma tarihi : 
28 . 9 . 1972) 

X 2 .— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arfeadafmın, Siyasî Partiler Kanunu
nun 74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komjteyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler [Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu-

(X) Açık oya sunulacak iğleri gösterir. 



nun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 -nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanım tasarısı 
ille Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ucu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 nei maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nei nıaddesinjiin kaldırılmasına da
ir kanun teklifi ve İçimleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaraılı Geçici Komî&yon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (ıS. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 .4 .1972) 

4. — Matraş Milletvekili M. Zefceriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değ%tirilm>esine daüır kanun teklifleri; hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçimleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayış* : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 nicü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 .1971 ve 
26 . 4.1972) 

5. — Cumlhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yo-
tîmleritoe tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanım teklifi 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. sayısı : 245 ve 
245'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri: 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 .1972) 

6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve 'bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5.1972) 

X 7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/692; Cum
huriyet Senatosu : 1/106) (Millet Meclisi S. iSa-

yısı : 741; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GcilÜ^ÜLEÖEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cum
hurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı': 375 
ve 375'e 1 n&i ek) (Dağıtma tarihleri: 2.7.1971, 
29 .12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar v« g©nel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de ©klenm&sin© ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 17.S.1971, 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfükoğlu Hatice' 
den doğma, 1339 doğumlu, Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı, Mustafa l-'armaksiü'jn affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161, 161'e 1 nei ek v& 
1'61'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri 18". 4 . 1970, 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972 ) 

4. — İçel Milet'vekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Vehbi 
Eniğiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıılaıii : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta-
rihiHeri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 neü maddesinin değiştirilmeline 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayılara : 359 ve 359'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eiifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşimden beş sene ayrı kalan, karı, kocanın ayrıl
ması hakkında, kamın teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 861. ve ?>GVc 
1 nci ek) (Dağıt'ma tarihleri : 16 . G . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla MilletveMiü Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nım teklf i ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 3'66 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili. Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarımın disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları: 
367 ve 367/ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'm, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/İ12) (S. Sa
yılan : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölü.m. cezası ile 
cezalandırıl maları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427; (S. Sayıla
rı : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet. Senac.oU Tunceli Üyesi 
Arslan Rora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/TV^ (S. Sayıları: 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . J971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve-
rdilmesii hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26 . 6 .1971 ve 4 .2 .1972 ) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mıı, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad

delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklif i ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıiları : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 37S 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1929 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : . 1 6 . 2 . 1972) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Sarahattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cefası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun dile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 



ve Ticaret' ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Bayisi : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 .5 .1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun sae, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınlar in mini etek giymelerinin m en'ine dair 
kanun teklifi ve Adaılet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 .5 .1972) 

23. —.İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

24. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslaa' 
•m, İçişleri Bakanlığı Merkez vs Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geaki bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 25. —• Ceza ve ıslabevleviylo isyurtları 
Döner Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında, Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
vo Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağrtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi 
Saymanlığımın 1969 bütçe yılı hesap ve istemle
ri hakkın'daki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayım : 717) (Dağıtma tari
hi : 12 . 7 . 1972) 

27. — .1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime' 
den doğma Zara'nın Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı 'Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

28. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/528) (IS. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

29. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karacamın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetenlerinin özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) (S. 
Sayısı .- 727) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

30. — 1328 doğumlu, Ali Kızı, Zeliha'dan doğ
ma 'Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, odlt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman*ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtana ta
rihi : 15 . 9 . 1972) 

31. — 1933 doğumlu, Hamdioğlu, Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (IS. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

32. — 1940 doğumlu, Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (<S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarfhi : 15 . 9 . 1972) 

33. _ Sabık Polis, Assubay (941/828) Başça
vuş Emekli M. Fevzi Gökdenizln (Gezgin) özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

34. — 5 . 1 . 1950 doğumlu, Alioğlu, Fehime' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver özePin özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (IS. (Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi r 
15 . 9 . 1972) 

35. — 1945 doğumlu, Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballının, öızel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

36. — 1 Man 1932 doğumlu, Hurşitoğhı, 
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm Özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (0. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

37. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenieami mahallesi 321 hanede ka
yıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (IS. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

38. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teş-
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kâlâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifin© dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. 
Sayısı.: 2 ve 2'ye 1 nci ek) (C. Senatosu 8. Sa
yısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 12 . 1969 
ve 16 . 9 . 1972) 

39. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve O. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M„ Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/596; 
C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi : S. Sayısı : 529 
ve 529'a 1 nci ek ; C Senatosu : S. Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihleri : 7.4.1972 ve 19.9.1972) 

X 40. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Beşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi' ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

X 41. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/601; Cumıhuri-
yet Senatosu : 1/105) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 742; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma taırîhi : 28 . 9 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerimin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçimleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 

'kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci da-

î ğıtma tarihi : 20 . 5 . 197Ö; ikinci dağıtma tari
hi : 18 . 3.1971) 

X 2. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlanaııın saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Atacv'i'm, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Teketl, Köy İşileri, Sanayi ve Ticaret, MaSye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge^ 
cici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihî : 18 . 9 . 1971) 

3. — 14 . 7 . 196>" tarihli ve 057 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 .1971; 19 .12 .1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu tekliffii ve Adalet, Enerji ve Tabii Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayısı : 362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri: 2 1 . 6 . 1 0 7 1 : 9 .12 .1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşımın ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 19-61 tarih
li ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunum 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş-
tiriHmesime dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

î 
Ş 6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
| nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüifusa fkayıt-
| h Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22 . 1 . 1937 
| doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
I Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
\ Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
i hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
: misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 

ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
> ve 1 .2 .1972) 
S 7. — Kastamonu iline bağlı Daday ilkesinin 
' Uyukörem köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu-
1 marasında nüfusa kayıtli Mehmetoğlü, Necibe' 



den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüstvvin 
Ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başjbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri1: 16 . 6 . 1971 ve 3 . 2 . 1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesine bağij Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler 'köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahinden doğma, Mehmet Alioğ-
lu, . 2 . 1 . 1950 doğumlu, Sıracalı köyünde otu
rur, Hüseyin Şahin'iln ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

9. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlıı, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasuna çarpt ı rmasına dair Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Konıüsyonu raporu (3/&3) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıitma ta
rihleri : 15 . 6 . 197.1 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Gontay köyü, hanle 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı-, Hüseyiınoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çellilk'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
•tezkeresi ve Adaiet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 3'50 ve 350'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Zile illçesinıin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ııı ölüm cezasına çarptırılması1 hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351'® 
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 .2 .1972) 

12. — fetanbul ilimim Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedeıkorkut Sokak, han© 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfuta kayıtlı, Saffetoğlu, Havva^dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâma Kodıak'm 
ölüm cezasuna çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 13. — Ankara Milletvekili Ccngizhan Yo
rulmaz ve 1.7 arkadaşının, Ankara iline bağlı 

Kırıkkale İlçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7'şcr üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclfei S. Sayısı : 429 ve 429'a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971 
ve 2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıdan : 158 ve 158'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilimesline ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sa.yıılı Kanuna, geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir. fıkra ekleıımesine 
dair kanun taşanları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
. gün 'ün, 44 sayılı Anayaisa MaMtomesriMııı ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkımdaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değilştiri'lmeşine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu: 
(2/489) (S. Sayıları : 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 17. — Mardin MilleftvieMai Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallannın korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar Mil
letvekilli Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
('S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrâmız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci 
mjaddesiiniîn (A) fıkrasının değdştMlmesifne da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri ko
misyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 19. — Nüğde Milletvekili Mevlüt Oeakçı-
oğlu ille Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde iline 
bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile yeğ
niden Mr il ve dört ilçe kurulması haklanda ka^ 
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No. lu Komis
yon rapora (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1972) 



20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayiftlı Mustaiaoğilıı, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptırıl-
nıaisıam dair Başbaıkaıılik tezkeresi ve Adalet Ko-
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 3 .1972) 

22. — Artvin il!i Borçka ilçesi Güneşeıı kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu, Şadfye'den doğma, 23.6.1948 doğum
lu, Adil Kaifa'nm ölüım cezasına çarptırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapo.ru (3/984) (S. Sayısı : 511) (Dağıt
ma tariki : 8 . 3 . 1972) 

23. —• Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan 'komisyonları raporları (1/143) 
(S. Sayış* : 646) (Dağıtma tarihi' : 22 . 4 . 1972) 

24. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayım : 662) (Dağıtma tarih 
hi : 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine 
göre Genel Kurul kararıyle.) 

X 25. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Biıçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlıet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
(MEYAK) (kanunu tökBft ve Adalet, Milli Eği
tim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye Ve Plan 'komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan #7 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1 9 7 2 ) 

26. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1972) 

27. — Eski Eserler 'kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara, bir seneden 
beş seneye ıkadar hapis cezası verilmesi hakkın
da. kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından ssçUen 3'er üyeden 

7 -* 
î kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 
15 .5 .1972) 

28. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 

I madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komisyon i arı raporları (İ/543) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1972) 

X 29. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve 
Tarım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komis
yonlarından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

I 30. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bucaklar hakkındaki 6136 sa-
yıüiı Kanunun 4 ncü maddesiaain değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Bu-ldamlı' 
nıaı 1462 sayılı Harp Okullara Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun tek
lifi ve Milî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
(S. Sayısı : 690) (DağDtma tarihi : 2 . 6 . 1972) 

32. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesi&e dair kanun1 tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1972) 

X 33. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cuınhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Turna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Gocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlıfk ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 Numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

34. —• 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda deği^iMitk 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 

I 694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

http://rapo.ru


'35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve J 
9 arkadaşımın, Bina Kiraları hakkında kanun j 
teklifi ve İstanbul Milletvekilli Reşdt Üliker'in 
önergesi (2/369) (S. Saynsı : 696) (Dağıtma 
tari<hi : 17 . 6 . 1972) 

X 36. — Cumhuriyet ıSenatosu Hatay Üye
si Mustafa Delliîveli ve 2 arkadaşının, iskende
run Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortak
lığı kanunu tetkütifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret, Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 
8'er üyeden kurulu 79 No. lu (Geçici Konıisyon 
raporu (2/6'55) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 2 1 . 6.1972) 

3,7. _ 13 # 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapıknasma dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 . 1972) 

38. — Tabiplerin (meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir MiHetve- I 
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşımın, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/489; (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

39. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve içişleri Adalet ve Millî I 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 40. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1348 sayılı Fi
nansman Kanunu il1© diğıer bazı vergi kanunlarb-
nm değişıtMlmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Siinop Milletvekili Fikret övot, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
öahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
maımcıoğhı, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasımı Önadı a, istanbul Mil- | 
letveMHi Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, içişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçiei Komisyon raporu (1/54;"), j . 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı': 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 19/2; 

X 41. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanım tasarısı ve Plan Komisyonu tezikeresi | 

(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 42. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasamı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

43. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
§er ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutki'min özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 44. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydiibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övetln, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, içişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er, üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı .: 713) (Dağıtma tanühâ : 11 . 7 . 1972) 

X 45. —• Veteriner (Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve içişleri, Adalet, Millî Savunana, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

46. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
re bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 



Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : 110 ve 110'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

47. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiç erim ez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
tçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

48. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlan 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma 
tarihi : 19 . 9 .1972) 

49. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ile C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa «jeçiei 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/682) 
(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1972) 

50. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı vo 
Millî Eğitim vo Plan komisyonlan raporları 
f 1/540) (S: Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 
21 . 9 . 1972) 

(Millet Meclisi 143 ncü Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet 
Özbey'in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası yerilmesi hakkında kanun 

teklifi ve 17 numaralı Geçici Komisyon raporu (1 /85 , 2 /428) 

Eski Eserler Kanunu tasarısı (1/85) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 1 .12 .1969 

Sayı: 71 - 668/9500 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 1 . 3 . 1968 tarih ve 71 - 668/1565 sayılı yazımız:. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet-Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Eski Eserler Kanunu tasarısı» ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

{^ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Bemirel 

Başbakan 

ESKİ ESERLER KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Yurdumuz eski eserler, tarihî ve tabiî anıtlar, eski yerleşme merkezleri, etnografya ve folklor 
değerleri bakımından dünyanın sayılı zengini ülkelerinden biridir. Sahibolduğumuz bu değerler 
bizi geçmişe bağlıyan, tarihî ve kültürel varlığımızı idrak (ettiren ve dünyaya tanıtan belgeler 
olduğu kadar geçmiş devirlerin tarih, sanat, siyasal, sosyal ve ekonomik hareketlerini meydana 
koyan belgelerdir. Diğer taraftan yurdumuz, su ve toprak ialtıaıda saklı bulunan eski eser zen
ginlikleri bakummıdan da dünyanın dikkatini üzerinde tutan ülkelerden biridir. Her yıl yapılan 
arkeolojik araştırma ve kazılarla toprak ve su altından eski devirlere ıait birçok yeni ve kıy
metli eserler meydana çıkarılmaktadır. Bilim âlemine ışık tutan, bilinen tarih olaylarının daha 
iyi ve daha geniş surette açıklamalarının yapılmasına, bilinmiyenlerin meydana çıkarılmasına, ka
ranlıkta kalmış olanlarının aydınlatılmasama yardım eden bu bulkınitular müzelerimize nakledil
mektedirler. Bu çalışmalarla bilim âlemine yardımda bulunmak gibi önemli bir hizmet yapılmış 
oÛJmakla beraber kültür hazinelerimiz durumunda olan müzelerimi» de zerıginleştirilknektedir. Mü
zelerimiz, eski eserlerimiz, tarihî ve tabiî anıtlarımız, eski yerleşme merkezlerimiz, Türkiye ve 
Dünya bilim müesseseleri ve adamları için zengin araştırma merkezleri olarak ne derece kıymet
li ise, memleketimizde turizmin geliştirilmesi bakımından da faydalanacağımız paha biçilmez de
ğerlerdir. Dünya'da bu türlü değerlere karşı ilgi gün geçtikçe artmakta ve müzeler eski eserler 
her yıl sayılan artan meraklılar tarafından ziya net .edilmektedir. Memleket sathına yayılan kül
tür hazinelerimiz, medeniyet eserlerimiz herkesi a kolavca gidip görebileceği, tetkik < edebileceği 
yıerler ve konular hailine getirildiği, müzelerimiz zenginleştirildiği modern binalara, kavuşturul-
duğu zaman bilim dünyasın'a olduğu kadar turizm dâvamıza da büyük hizmette bulunmuş ola
caktır. 
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— 2 — 
Ancak bu ıhiznıeıtin hakkıyla görüleıbilınesi içjim bu konularla ilgili mevzuatın değiştirilmesine 

ve bugünün gerçeklerime uygun yeni hükümle^ getfoilmesinje ihtiyaç vardır. Çünkü, yurdumu
zun toprak üstü, su ve toprak altı arkeoloji, tarih ve sanat değerleri ille ilgili ve halen yürür
lükte bulunan Asarı Atika Nizamnamesi 2 nci Meşrutiyetin ilânından üç yıll önce 1906 (Hicrî 
1322) tarihimde hazırlanmıştır. Bu nizamname, arkeoloji ve tarih bilimleri bakımından çok ge
lişmiş olan zamanlımız icap ve ihtiyaçlarına uymamakla beraber turizm dâvasının da tamamen 
mieçhul bulunduğu bir zamanda hazırlalnmaştır. Bu bakımdan Nizamname ıata yadigârı ve <geç-
mJi'ş mleıdeniyetllenin en belirli (belgeleri niteliğinden tarihî anıtların korunmalarını ve onarılmala
rını sağlamıyacak kadar eskidir. Toprak üstünde, su ve toprak altınlda bulunan eserleri tahrip 
ve yok edenlere karşı alınacak cezaî tedbirleri müessir k ı l m a k t a çok uzaktır. Eski eserlerin 
yurlt dışına kaçırılımasıma engel oHıamamakftadır. Bu gerçekler uygulaman m vermiş olduğu sonuç
larla sabittir. 

Asarı Atika Nizamnamesinden ayrı olarak d*aha sonraki tarihlerde yayınlanan kanunlarda es-
kü eserlerimizle ilgili bâzı hükümler dağıınaJk ve aynı zamanda ihtiyaca kargılık vermekten uzak
tır. Mevzuat bakımından mevcut boşluk ve ühitiyaçlıar dikkate alınarak, yurdumuzun tarfühî ve 
tabiî anıtlarımın bakım, koruma, (onarım ve kamulaştırma tarzları ile taşınır leiski eserler, kazı ve 
define aranması, eski eser ticareti, kollekisiyomculufc ve eski eser Kaçakçılığı faaliyetlerini vıe 
bunlarla ilgili! mükâfat ve cezaî hükümleri içıine alan bu tasıarı hazırlanfmıştır. 

'Sunulan EsM esterler kanun tasarısı 55 madde olup 10 bölümden ibarettir. 

Bu bölümler : 
I - Genel hükümler : (Madde : 1 - 7), 

I I - Taşınmaz eski eserlerin tarihi ve tabiî anıtların tespit, tasnif, tescil, korunma, onarını 
işleri ve mülkiyeti1 : (Madde : 8 - 19), 

I I I i 'Taşınır eski eserler : (Madde : 20 - 24), 
IV •< Eski eser ticareti : (Madde : 25 - 31), 
V . Kazılar : (Madde : 32 - 45), 

VI - Define araştırılması (Madde : 46), 
VII - İkr'amüye ve cezalar : (Madde : 47 - 52), 

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

BÖLÜM VE MADDELERİN AÇIKLANMASI 

I. BÖLÜM 

Bu bölümde, eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların ve etnoğrafik eserlerin tarifleri, toprak üs
tünde, su ve toprak, altında bulunan sahipli, sahipsiz bütün taşınır eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
anıtların, etnografya değerlerinin, millî servet sayılması lâzımgeldiğii, taşınır ve taşınmaz eski eser
leri ve tabiî anıtları bulanların ve bu çeşit eski eserlere sahibol anların veya bunları işgal edenlerin . 
vazife ve sorumlulukları; kimin mülkiyetimde bulunursa bulunsun, taşınır ve taşınmaz eski eserle
rin ve tabiî anıtların korunmasını sağlamak için gereken tedbirleri almak veya aldırtmak yetkisi
nin Millî Eğitim Bakanlığına aidolduğu belirtilmiştir. 

II. BÖLÜM 

Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların korunmaları, bakımları, değerlendirilmeleri için 
her şeyden önce memleketimizin bu çeşit zenginliklerinin kemiyet, keyfiyet bakımından tanınması
na ve bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunun için bahis 'konusu taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıt
larım tespit, tescil ve tasnif edilerek bulundukları yerlerin tapu sicillerine bütün özellikleri ile kayıt 
ve işaret olunmalar*.! zorunluğu vardır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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Yukarıda arz edilen hususlar tasarının bu bölümünde 8 - 20 nci maddelerle sağlanmak isteenıuiş-

tir. 
Bunlardan 8 nei maddede tespit, tasnif ve tapulama işleri öngörülmüş, 9 - 11 nci maddelerle de 

eski eserlerle, tarihî v e tabiî anıtlar sınır Ve korunma alanlarının tesbiti ve bu gibi millî servetleri
mizin özel kişiler eline geçmesi suretiyle ziyaa uğramalarının ve ileride Devlete kamulaştırma kül
fetleri yüklenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların bâzıları, zamanla gerçek fonksiyonlarını kaybet
miş, bâzıları da tahsis maksatlarını ve mâliklerini değiştirmiştir. Bu taşınmaz eski eserlerden ha
len ihtiyaçlara cevap verebilenleri korunabilmekto ise de; büyük bir kısmı ya tamamen terk olun
makta veya inşa gayelerindeki hizmetlere uymayan işlere tahsis olunmak suretiyle tadil veya tah-
ribedilmektedir. Bu keyfiyet, ya Devlete zorunlu bir kamulaştırma yükü yüklemekte veya eserin 
ortadan kaybolmasına sebebolma'ktadır. Bu mahzurları önlemek üzere tasarıya 10 ucu madde kon
muştur. 11 nei madde ile taşınmaz eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların çeşitli kurumlar tarafın
dan Millî Eğitim Bakanlığının izni ile kullanılması imkânı temin edilmiş bulunmaktadır. 

1'2 nci ve 13 neü maddelerde kamu tüzel kişilerinin ve belediyelerin elinde bulunan taşınmaz es
ki eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların Millî Eğitim Bakanlığı idaresinde toplanması' ve bu işle ilgili 
kamulaştırmalar, şehir imar plânlarının tanziminde korunması icabeden eski eserlerle, tarihî ve 
tabiî anıtların tesbiti gibi hususlar bilimsel esasi a ra bağlanmıştır. 

Vatandaşlardan, sahip bulundukları ve bu kanun şümulüne giren taşınmaz eski eserlerin tarihî 
ve tabiî anıtların korunmasını ve onarımını beklemek tabiî bir hak olarak mütalâa edilmektedir. 
Ancak bir eski eseri, tarihî ve tabiî bir anıtı korumak ve onarmak için maddî imkânlara kısmen ve
ya tamamen sahip bulunmayan bir mülk sahibine Devletin yardımda bulunması da lüzumlu görül
mektedir. Aynı zamanda kişilerin mülkiyetinde bulunan ve sayılarının pek az olduğu anlaşılan ba
his konusu taşınmaz eski eserlerin ve tarihî ve tabiî anıtların bâzı hallerde vergiden muaf tutulma
ları, korunmalarını temin bakımmdan, gerekli ve zarurî mütalâa edilmektedir. Tasarının 12 nei mad
desi ile mülkiyeti Hazineye ait "olup kullanma hakkına sahi'bolan kamu tüzel kişileriyle dernekleri 
bu harcamalara katilacakları hükmünü getirmekte diı\ 

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

rasyon ve rekonstrüksiyonları ile ilgili esasları vaz ve tatbikatı kontrol zaruri olduğundan, bu hu
suslarla ilgili olarak tasarıda 16, 17, 18 nei maddeler yer almıştır. Ayrıca 19 ucu madde ile yeui 
inşaat hariç eski eserlerin ve âbidelerin onarım ve restorasyon işlerini yeterli ehliyete sahip en az 
üç firma arasında pazarlıkla yaptırılması yetkisini getirmektedir. 

III. BÖLÜM 

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

IV. BÖLÜM 

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

V. BÖLÜM 

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

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

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

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

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

VI. BÖLÜM 

Medenî Kanunumuzun G96 nci maddesi, vatandaşlara define araştırına hakkını tanımaktadır. 
Ancak bâzı kurumlarımızın define ve eski eser aramak maksadiyle kazı yapma arasındaki farkı 
çok defa isabetli tâyin ^edememeleri yüzünden arkeolojik alanlar tabribolunmaktadır. Bir taraftan 
eski eserlerimizi tahripten, korumak, diğer taraftan da ne zaman, kimin taraflından nereye gömül
düğü bilinmeyen defineleri bularak kolayca zengin olmak emeli peşinde koşan masum vatandaş
larımızın çok kere bütün varluklarmı kaybedip müşkül duruma düşmelerini önlemek maksadiyle 
6 nci bölüme hükümler konmuştur. Define arayıcıya tanınacak haklarla, arama işinin kontrolünü 
yapacak elemanların yol ve oturanı gideri ve diğer hususlar hazırlanacak bir yönetmelikle tespit 
edilecektir. 

VII. BÖLÜM 

Bu bölümdeki cezai hükümler, millî servetlerimiz olan taşınır ve taşınmaz eski eserlerimizin, 
bilhassa kasden tahrib edilmelerini önlemek gayesiyle vaz'edilmiş, ve Asan Atik a Nizamnamesi ile 
Türk Ceza Kanununda sembolik denecek kadar hafif olan cezai müeyyideler ağırlaştırılmıştır. 
Buna karşılık eski eser bulanlarla, bunları zamanında haber verenlere verilmesi icabeden ikrami
yeler belli bir ölçüye göre tespit olunmuş ve bu konuda teşvik ve taltif edici yeni hükümler ge
tirilmiştir. 

VIII. BÖLÜM 

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

IX. BÖLÜM 

IX ncu bölüm ile kanunun yayımı tarihinde eski eser koleksiyonu yapan, eski eser ticareti ile 
meşgul oılan, sondaj, kazı ve define arama izni almış olanlar hakkında geçici hükümleri ihtiva et
mektedir. 
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X. BÖLÜM 

Kanunini yürürlüğe giriş tarihi ile kanunun kimler tarafından yürütüleceğini göstermektedir. 

Burdur Milletvekili Mehmet ö^bey'in, Türkiye Müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir sene
den beş seneye kadar hapiö cseaaisı veril mssi bakikuıda kamun teklifi (2/428) 

Millet Meclisti Sayım Başkanlığıma 

Türkiye ımiüzele'rıilnden eşyayı dıışarı çıkaranlara bir seneden 5 seneye' kadar hapis ©ezası ve-; 
rilmesi hakkımdaki kıannın teklifimi gerekçesi ile binlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Gerekli İşlemin yapılmıasını leımliir ve nıüsaadeleıtinlilze ısıaygılammüja 'arz ederim. 
Bundur Milletvekili-

Mehmet özbey 

GEREKÇE 

ıSon zamanlarda 'Türk müzelerinde eşyaların alınarak sunada burada kullanıldığı hatltâ ba
zılarınım yanarak zayi ollduğu görüillmüiştür. Müzelik tarühî eşyaların dış ülkeler sergilerine gö
türüldüğü bankalar 'amfisinde >g'öt3iteriıidiği ve Kültür Sarayı Tiyatrosunla verildiği ve sonradan 
Kültür 'S'artayıınıdalki eşyaların yandığı büyük ü zıüntü ve esefle öğrenilmiştir. 

Bumdanı böyle Türkiye'min her neresinde olursa olsum müzelik bir eşya Devlet Reisi Cum
hurbaşkanı istese dalhu! müzedem dışarıya çı kariDmasınıa asla izin verilmemelidir. 

Bunda müsamahası görülenlerim işlerine son verilmelidir. Eşyalların ziyaımdan dolayı da 
mesullerinim şiddetle cezalaındurıilmalı ve bu lâubaliliğe som veriimelidiilr. 

Millet 'imarmun ziyama Türkiye'de hiçbir k imsenin hakki' yoktur. Tamameın Millet ve mem
leket yararına 'dlan bu ıkanıum" teklifimin- kabulümü saygıyla arz ederim-

BURDUR MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZBEYÎN TEKLİFİ 

Türkiye nnHizeleriınden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
vıerilmlesi hakkımda kanım teıklifi 

MADDE 1. — Türkiye müzelerinden hiçbir eşya her me surette olltuırsa olsum dış/anya çıkarı
lamaz. Devlet ve 'Hükümet başkandan istese dahi verilemez., 

MADDE 2. — Eşyanın mıülztedlemı çıkarı-lmaısınıa izin verem memurun işine son verilir. 

MADDE 3. — Eşyamım müzeden dışarıya çıkmasına ımiüsamahası 'görülen ve zliyaa uığınayam 
eşyalar müzıe ımesulleııi1 tarafımdanı tamziım ettirilir. Ve bir seneden beş sıeneye kadar hapis ce
zası verilir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde y ürürlüğe girer-

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kuunlu lu yürütür. 
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Geçici Komisyonı raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 5.3.1972 

Esas No. : 1/85, 2/428 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan Eski Eserler kanun tasarısı ile Bur-
dur Milletvekili Melhmet özbey'in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifte istenilen konu tasarı maddelerinde mevcııdolduğu için teklif ve tasarının tevhiden 
görüşülmesine ve görüşülmeye esas da tasarıyı ele alınmasına karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra tasarı metninin tetkikine geçilmiştir. 
Tasarının 1 nei maddesinin 12 nci satırındaki (sarnıçlar) kelimesinden sonra (kuyular) ke

limesinin konulması, 
15 nci satırının sonundaki (manastırlar ve) kelimelerinden sonra (bunların' ^birkaçından olu

şan bina toplulukları yani külliyeler ve siteler ile) ibaresinin eklenmesi, 
. 16 nci satırındaki (parçalar) kelimesinden sonra (a taşınmaz eski eser) ibaresinin ilâvesi, 

24 neü satırındaki (yazma ve tezhipli kitaplar) yerine (yazma veya tezhipli kitaplar) ibare
sinin konulması, 

25 nci satırındaki (yağlı ve sulu soya tablolar) ibaresinin (yağlı boya, sulu boya tablolar) şek
linde düzeltilmesini, 

Maddenin 2 nci fıkrasının 3 ncü satırındaki (parçalar) kelimesinden sonra (da taşınmaz) ke
limelerinin eklenmesi, 

Yine bu maddenin 3 ve mütaakıp fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve yeni (e), fık
ralarının eklenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

«a)ı önemli tarihî olaylara sahne olan veya arkeoloji, tarihî, sanat bakımından bir önemi ve 
(özelliği bulunan korunması ve değerlendirilmesi gerekli her çeşit taşınmaz mimarlık eserleri ve 
anıtsal heykelcilik eserlerine (anıt), 

b) Mimarileri, üniteleri ve çevrelerine katkıları bakımından korunmaları ve değerlendirilme
leri gerekli görülen ayrı veya bir arada olan yapı 'gruplarına (Külliye), 

e)« Homojen oluşları ve bilhassa tarihî artistik, estetik, bilimsel, ekolojik, etnografik, ejbedi 
veya efsanevi önemleri bakımından korunmaları ive değerlendirilmeleri gereken, tabiatın ve
ya tabiatla insanların müşterek eseri olan fropografik bölgelere (Sit), 

d) Önemli tarihî olayların geçtiği liein korunmaları gerekli yerlere (tarihî alan), 
e) Antik bir yerleşmenin veya. eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su 'al

tındaki bilinen veya meydana çıkarılan yerlere (arkeolojik sit) veya (tarihî şehir harabesi) veyn. 
(ören yeri), 

f) Korunması gerekli tabiat güzellik ve gariplikleri' ile tabiî ve jeolojik olayların meydana, ge
tirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve koruluklara (tabiî sit) veya (tabiî anıt) denir ve bunlar 
tümü 'ile korunur. 

Tasarının. 5 nei «maddesinin 2 nci satırının sonundaki (Bakanlığının) kelimesinden sonra (ve 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun) ibaresinin konulması uygun görülmüş
tür. Çünkü, taşınmaz eski eserlerin onarımları, içlerinde veya yakınlarında inşalat, tesisat sondaj 
ve İcazı yapılması ve bunların, başka maksatlarda kullanılması hakkında karar alma yetkisi 5805 
sayılı Kanunla kurulmuş Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna verilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesinin 2 nei satırının sonuna (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun kararına uygun) ibaresinin konulması Komisyonca uygun görülmüştür. 
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Tasarının 7 nei maddesinin 2 nei pragrafmdaki (ile Vakıflar Genel Müdürlüğü) ibaresinin 

kaldırılması ve pragrafm buna göre redaksiyonun yapılması, ayrıca maddeye aşağıda yazılı 
o ncü paragrafın ilâvesi uygun görülmüştür. 

«Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde bulunan vakıf eski eserlerin kullanılması ve onarımı, 
Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararı alındıktan sonra Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce yapılır.» 

Tasarının 8 nei maddesi izah edeceğimiz gerekçe ile yeni şekil almıştır. Şöyleki: Taşınmaz eski 
eserler, tarihî anıtlar, tarihî alanlarla 1 nei maddede açıklanan diğer korunması gerekli taşınmaz 
eski eserlerin tespit ve tasnifi için Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma bakanlıkları temsilcilerinden kurulu bir heyet vazifelendirilmiştir. Bu husus birçok se
beplerden mahzurludur. 

Bir defa bu işi yapabilmek için bu konularda tahsil ve ihtisas yapmış uzmanlar lâzımdır. Bun
ların Millî Eğitim Bakanlığından başka bakanlıklarda bulunm'aları mümkün değildir. Sonra İm 
iş uzun süre çalışmayı gerektirir ve dolayısıyle bu işi yapacak heyetin devamlılığı şarttır. Halbuki 
tem silicilerden oluşan bu kurulun devamlı olması mümkün değildir. 

Sık sık üyesi değişen kurulların kararlarında da devamlılık ve tut arlık olamaz ve nihayet 5805 
sayılı Kanun bu vazifeyi tamamen ilim ve ihtisas adamlarından kurulu devamlı ve geniş bir heyet 
olan (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) ııa vermiştir. Böyle bir kurul varken 
onu, vazifelerini tamamen yetkisiz, idari ve politik tesirler altında kalabilecek bir heyete bırak-
nvak doğru olmaz. İşte bu nedenlerle madde aşağıdaki şekli almıştır. 

Madde 8. — 1 nei maddede1 taraf edilen korunması, gerekli taşınmaz eski eserler, anıtlar, külli
yeler, sitler, tarihî ve tabiî alanlar ören yerleri Millî Eğitim Bakanlığının teşkil edeceği uzman 
tespit heyetleri tarafından tespit ve tasnif ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
tarafından tasdik edildikten sonra tapu kütüğündeki beyanlar hanesine (eski eserdir) kaydı yazı
larak tescil ve ilân olunur. 

'Tasarının 9 ncıı maddesinde, 8 nei maddede arz ettiğimiz gerekçeye göre aşağı'daki şekilde de
ğiştirilmesi uygun görülmüştür. 

«Madde 9. — 8 nei 'maddeye göre tescil edilen taşınmakların korunma safhalarının tâyini ve bu 
sahalar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı hakkında karar alma yetkisi Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna aittir. 

Tasarının 1.0 ncu maddesinin 7 nei satırındaki (mütalaasına) kelimesinin (kararına) olarak 
değiştirilmesi ve (Vakıflar Genel Müdürlüğüne) ibaresinin kaldırılması uyiguıı görülmüştür. 

Tasarının 13 ncü maddesinin 3 ncü satırında ibaşlayan cümle (Ibu onarım ve restorasyonlara 
ait esaslar) diye değil, (Um harcamalara ait esaslar) diye başlaması daiha uygundur. Günkü, hem 
(burada kasıt harcamaların düzenlenmesidir, hem de zaten eski eserlerin onarım ve restorasyon 
esaslarının tesbiti Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna ait bir vazifedir. 

Yine bu maddenin 3 ncü cümlesindeki (Millî Eğitim Bakanlığının) iibaresi yerine (Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit ve Millî Eğitim Bakanlığınca kontrol edilir) 
şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 15 nei maddesinin son cümleskideki (Millî Eğitim Bakanlığı) ibaresinden sonra (Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, özel idareler ve belediyeler) ibaresinin 
eklenmesi uylgun görülmüştür. Günkü, bu idarelerin de eski eserlerin muUıafaza ve onarımlarına 
katkıda bulunmaları hem Hızımı olalbilir, hem de bir özellik taşır. 

Yine aynı maddenin sonuna (yapılacak bu yardımın hangi şartlarda faizsiz veya az faizli uzun 
veya kısa vadeli (borç şeklinde olacağı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.) Cümlesinin ek
lenmesi uygun görülmüştür. Günkü, (bütün Batı ülkelerindeki kanunlarda bu yardımlar 'bu şekil
lerde yapılmaktadır. 

Tasarının 17 nei m'addesinin ikinci satırındaki (ieafbederse) kelimesi yerine (Gayrimenkul Es
ki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca uygun görülürse) ibaresinin eklenmesi uygun görülmüş
tür. Çünkü, 5805 sayılı Kanunla İm yetki bu kurula verilmiştir. 
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Tasarının 1'8 nci 'maddesinin 4 ve 5 nci saturlarmdalki bâzı kelimeler redaksiyon (bakımından 
değiştirilmiştir. Şöyle ki : (... koıitrolu, incelenmesi, harita., plân ve rölöVesiniıı yapılması, fotoğ
raflarının, kalıplarının çıkarılması için...) 

Tasarımın 1<9 neu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Komisyonda uygun görülmüştür. 
«Madde 119. — Eski eserlerin ve anıtların onarım ve restorasyon işlerini, 249ı0 sayılı Kamuna 

talbi olmadan - yeni inşaat hariç - yeterli ehliyete sahip en az üç firma arasında pazarlıkla yaptır
maya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.» 

Tasarının 34 ncü maddesinin son satırındaki (hükümlerine) kelimesinden sonra (ve Gayrimen
kul Eski Eserler ve Avntlar Yüksek Kurulunun iznine) ibaresinin eklenımesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 49 ncu maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekli alması uygun görülmüştür. 
•«•Suçu işleyen kişi, !bu kanunun uygulanmasında görevli ise verilecek ceza'bir misli artırıhr.» 
Tasarınızı diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan 
Mardin 

E. Kemal Aybar 

Bu Rapor için Sözcü 
Çorum 

K. Demirler 
Gaızl&ıntep 
M. Kılıç 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Sakarya 
T. Boztepe 

imzada bulunamadı 

izmir 
F. Arınıç 

imzada bulunamadı 
Tokat 

H. Balcı 

Kars 
/ . Hakkı Alaca 
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HÜKÜMETİN TEKLtFt 

Eski eserler kanunu tasarısı 

/ - Genel hükümler : 

MADDE 1. — Tarihten önceki devirlerle tarihî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güzel sanat
lara ilişkin olan ve korunmaları ile saklanmalarında kamu yararı bulunan, yer üstünde, yer ve su 
altında mevcut bütün taşınmaz, taşınır eşya ve yapılar ile her türlü belgelere eski eser denir. Bun
lar tarihî mağaralar ve kaya sığınakları, yazılı ve kabartmalı kayalar, höyükler , tümülüsler, 
Ören yerleri, akropol ve nekropoller, surlar kale ve burçlar her çeşit mimarî anıtlar, tiyatrolar, hi
podromlar, stadyumlar, anfiteatrlar, agoralar, kütüphaneler, her çeşit resmî ve özel yapılar, tarihî 
yol kalıntıları, köprüler, mesafe taşları (mil taşları), dikili taşlar, sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, 
suyolları, sarnıçlar, tarihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mescitler, namazgahlar, her çeşit hay
rat, çeşme, sebil, imaret, darphane, şifahane, muvakkithane, medrese, tekke ve zaviyeler, mezar
lıklar, nazireler, lâhitler, sandukalar, steller, kümbetler, hanlar, hamamlar, sinagoklar, bazilikalar, 
kiliseler, manastırlar ve diğer taşınmazlarla bunlara ait parçalar, her çeşit hayvan ve bitki fosil
leri, ön tarihten kalma insan iskeletleri, çakmak taşı (sleks), valkan camı (Otosidien), kemik ve 
madenî her çeşit aletler, çini, seramik ve kapkacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, vu
rucu veya koruyucu silâhlar, putlar, (ikonlar), cam eşya, süs eşyası (hulliyat), yüzük taşları, kü
peler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diademler), deri, bez, pa-
pürüs, parşömen, maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı ve
ya yazılı levhalar, yazma ve tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerini haiz gravür, yağlı ve 
sulu boya tablolar, muhallefat (elique'ler)> nişanlar, madalyalar, toprak, cam, ağaç, kemik ve fil
dişi, sedef ve benzeri maddelerden yapılmış her çeşit eşya ile halı,, kilim, kumaş ve benzerleri ta
şınır eski eserlerdir. 

Eski anıt ve duvar kalıntıları, genellikle ne cinsten olursa olsun eski eşya ve anıt parçaları, 
dağınık tuğlaları, taş, cam ve ağaç kırıkları çinilerle topraktan yapılmış eşya parçaları eski eser 
sayılırlar; 

a) Önemli tarihî olaylara sahne olan, ve mimarî bir özelliği veya sanat değeri bulunan her 
çeşit taşınmaz mimarî yapıya tarihî anıt, 

b) Önemli tarihî olayların cereyan ettiği yerlere tarihî alan, 
c) Antik bir yerleşmenin yer veya su altında yahut yer üstünde meydana çıkarılan yahut 

da bilinen alanına tarihî şehir harabesi (ören yeri), 
d) Tabiat güzellik ve gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meydana getirdiği mahallî 

özelliği bulunan görünüşlere, asırlık ağaç ve korulara (tabiî anıt) denir. 

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

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

MADDE 3. — Devlete ait arazi ve emlâk ile, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan em
lâk ve arazide, varlığı bilinen veyahut ilerde meydana çıkacak olan her çeşit anıtlar, bütün taşınır 
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GEÇÎCt KOMİSYONUN DEĞtŞTÎRÎŞ METNÎ 

/ - Genel hükümler : 

MADDE 1. — Tarihten önceki devirlerle tarihî devirlerin bilime, kültüre, dine ve güzel sanat
lara ilişkin olan ve korunmaları ile saklanmalarında kamu yararı bulunan, yer üstünde, yer ve 
su altında mevcut bütün taşınmaz, taşınır eşya ve yapılar ile her türlü belgelere eski eser denir. 
Bunlar tarihî mağaralar ve kaya sığınakları, yazılı ve kabartmalı kayalar, höyükler, tümülüsler, 
ören yerleri, akropol ve nekropollar, surlar kale.ve burçlar her çeşit ımimari anıtlar, tiyatrolar, 
hipodromlar, stadyomlar, anfiteatrlar, agoralar, kütüphaneler, her çeşit resmî ve özel yapılar, ta
rihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe taşları (mil taşları), dikili taşlar, sunaklar, tersaneler, rıh
tımlar, suyolları, sarnıçlar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, yalılar, camiler, mescitler, namaz-
g'âJhlar, her çeşit hayrat, çeşme sebil, imaret, darphane, şifahane, muvakkithane, medrese, tekke 
ve zaviyeler, mezarlıklar, nazireler, lâhitler, sandukalar, steller, kümbetler, hanlar, hamamlar, si-
nagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar ve bunların bir kaçından oluşan bina toplulukları yani 
külliyeler ve siteler ile diğer taşınmazlarla bunlara ait parçalara taşınmaz eski eser, her çeşit 
hayvan ve bitki fosilleri, öntarfhten kalma insan iskeletleri, çakmak taşı (sleks), volkan camı 
(Obsidien), kemik ve madenî her çeşit aletler, çini, seramik ve kapkacaklar, heykeller, figürin-
ler, tabletler, kesici, vurucu veya koruyucu silâhlar, putlar (ikonlar), cam eşya, süs eşyası (hulli
yat), yüzük taşlan, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar 
(diademler), deri, bez, papürüs, parşömen, moda üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araç
ları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değe
rini haiz gravür, yağlı boya, sulu boya tablolar, muhallefat (religue'ler), nişanlar, madalyalar, 
ttoprak, cam, ağaç kemik ve fildişi, sedef ve benzeri maddelerden yapılmış her çeşit eşya ile halı, 
kilim, kumaş ve benzerleri taşınır eski eserlerdir. 

Eski anıt ve duvar kalıntıları, genellikle ne cinsten olursa olsun eski eşya ve anıtlar parçaları 
da taşınmaz dağınık tuğlaları, taş, cam ve ağaç kırıkları çinilerle topraktan yapılmış eşya parça
ları eski eser sayılırlar. 

a) önemli tarihî olaylara sahne olan veya arkeoloji, tarih, sanat bakımından bir önemi ve 
özelliği bulunan korunması ve değerlendirilmesi gerekli her çeşit taşınmaz mimarlık eserleri ve 
anıtsal heykelcilik eserlerine (Anıt), 

b)< Mimarileri, üniteleri ve çevrelerine katkıları bakımından korunmaları ve değerlendirilme
leri gerekli görülen ayrı veya bir arada olan yapı gruplarına (külliye) 

c) Homojen oluşları ve bilhassa tarihî, artistik, estetik, bilimsel, ekolojik, etrografik, ebedî 
veya efsanevî önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın veya ta
biatla insanların müşterek eseri olan topoğrafikbölgelere (Sit), 

a) önemli tarihî olayların geçtiği için korunmaları gerekli yerlere (tarihî sit), 
e) Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarınım bulunduğu yer veya su 

altındaki bilinen veya meydana çıkarılan yerlere (arkeolojik sit) veya (tarihî şehir harabesi) ve
ya (ören yeri), 

f) Korunması gerekli tabiat güzellik ve gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meydana 
getirdiği güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve koruluklara (tabiî sit) veya (tabiî anıt) denir ve bun
lar tümü ile korunur. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ve taşınmaz eski eserler Devletin malıdır. Bunların kazılarla meydana çıkarılmaları, yerlerinde 
korunmaları, taşınır eski eserlerin müzelerde toplanmaları bu kanun hükümlerine göre yürütülür. 

MADDE 4. — Taşınır ve taşınmaz eski eserleri, yeniden bulanlar, malik oldukları veya işgal 
ettikleri arazinin içinde eski eser bulunduğunu bilenler veya böyle bir eserin varlığımdan yeni 
haberdar olan malik ve zilyedler, bunu en geç 10 gün içinde en yakın müzeye veya köylerde muh
tarlara, bucak, ilçe ve illerde en yüksek mülkiye âmirlerine bildirmeye mecburdurlar. 

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

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

MADDE 5. — Bu kanunun tarif ve kapsamına giren eski eserleri, tarihî ve tabiî anıtları boz
mak ve değiştirmek, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadan onarmak ve içlerinde veya emniyet 
sınırları dahilinde inşaat tesisat, sondaj ve kazı yapmak, kireç ocağı ve tuğla harmanı tesis et
mek, hayvancılıkta, tanımda veya 'her hangi bir işte kullanmak yıkılmalarından veya tahriplerin
den meydana gelen maddeleri almak, bunları geçici veya devamlı olarak her hangi bir maksatla 
iskân veya işgal etmek kısmen veya tamamen tahribetmek, tahriplerine sebdbolabilecek hizmet
lerde kullanmak ve buralarda define aramak yasaktır. 

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

MADDE 6. — Şahıslann mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anutla
rın kullanma şekli, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça değiştirilemez. Mülk sahibi bu se
beple kamulaştırma isteğinde bulunamaz. Bu gibi esM eserlerin korunması ve onanını için Millî 
Eğitim Bakanlığınca gerekli aynî ve nakdî yardımlar, hazırlanacak yönetmeliğine göre yapılabilir. 

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

Millî Savunma Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü idare veya konjtrollannda bulunan 
«ski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtlann korunmasında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket 
ederler. 

27 - Taşınmaz eski eserlerin tarihî ve tabiî anıtların tespit, tescil, Jwrunma ve onarım isleri ve 
mülkiyeti : 

MADDE 8. — Taşınmaz esM eserler, tarihî ve tabiî anutlar, tarihî alanlar, tarihî şehir harabe
leri Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, imar ve iskân Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Ba-
kanlıklan temsilcilerinden kurulu bir komisyonca tespit ve tasnif olunurlar. Bu tespit ve tasnif 
sırasında resmî daire ve kurumlara tahsis edilmiş taşınmaz eski eserler varsa, daire ve kurumun 
da mütalaası alınır. 
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MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun tarif ve kapsamına giren eski eserler, tarihî ve tabiî anıtları boz
mak ve değiştirmek, Millî Eğitim Bakanlığının ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun izni olmadan onarmak ve içlerinde veya emniyet sınırları dâhilinde inşaat, tesisat, son
daj ve kazı yapmak, kireç ocağı ve tuğla harmanı tesis etmek, hayvancılıkta, tanmda veya her 
hangi bir işte kullanmak yıkılmalarından veya tahriplerinden meydana gelen maddeleri almak, 
bunları geçici veya devamlı olarak her hangi bir maksatla iskân veya işgal etmek kısmen veya 
tamamen tahribetmek, tahriplerine sebebolabilecek hizmetlerde kullanmak ve buralarda define 
aramak yasaktır. 

Eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların, şehir harabelerinin, tarihî alanların, iskân edilmesi, 
kullanılması, onarılması, içlerinde veya emniyet snırları içinde inşaat, tesisat, sondaj ve kazı ya
pılması şekil ve şartları bu kanun hükümlerine ve hazırlanacak yönetmeliğime göre saptanır. 

MADDE 6. — Şahısların mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların 
kullanma şekli, Millî Eğitim Bakanlığının ve Gayrimenkul EsM Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru
lunun izni olmadıkça deliştirilemez. Mülk sahibi bu sebeple kamulaştırma isteğinde bulunamaz. 
Bu gibi «ski eserlerin korunması ve onananı için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli aynî ve nakdî 
yardımlar, hazırlanacak yönetmeliğine göre yapılabilir. 

MADDE 7. — Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, esM ekerlerin, tarihî ve 
taibiî anıtların korummasımı sağlamak için gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak ve bunların 
her türlü kontrolünü yapmak Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Millî Savunma Bakanlığının idare ve kontrolunda bulunan eski eserlerin ve tarihî anıtların 
korunmasında, Millî Eğitim Bakanlığı ile hareket eder. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde bulunan vakıf esM eserlerin kullanılması ve onarı
mı Gayrimenkul EsM Eser ve Amutlar Yüksek Kurulumun kararı alındıktan sonra Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce yapılır. 

11 - Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî Anıtların tespit, tescil korunma ve onarım isleri ve 
mülkiyeti. 

MADDE 8. — 1 nci maddede tarif edilen korunması gerekli taşınmaz eski eserler, anıtlar, 
tülliyeler, sitler, tariıhî ve tabiî alanlar, ören yerleri Millî Eğitim Bakanlığının teşkil edeceği uz
man tespit heyetleri tarafından tespit ve tasnif ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından tasdik edildikten sonra tapu kütüğündeki beyanlar hanesine (eski eserdir) 
kaydı yazılarak tecçil ve ilân olunur. 
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Yukardaki fıkraya göre tespit ve tasnif olunan taşınmaz eski eserlerden bu kanuna göre ko
runmaları gerekli görülenlerin tapu kütüğündeki beyanlar hanelerine (Eski eserdir) kaydı şerh 
ve tescil olunur. 

Taşınmaz eski eserlerin bu kanuna göre korunması gerekli görülüp görülmediğinin tespiti sıra
sında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâası alınır. 

(MADDE 9. — Tespit, tasnif, telscil ilân edilmiş eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların sınır ve 
koruma sahalarının tâyini 6785 sayılı İmar Kanununun hükümlerine göre yürütülür. Ancak bu 
sınır ve koruma sahaları içinde tesisat ve inşaat yapılıp yapılamayacağı hakkında karar vermek 
yetkisi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâaları alınmak şartiyle Mil
lî Eğitim Bakanlığına aittir. 

MADDE 10. — Hazineye, özel idarelere, köylere, kurumlara, belediyelere, Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne, iktisadî Devlet Teşekküllerine, özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak teşekküllere 
aidolup, Millî Eğitim Bakanlığınca korunmaları lüzumu tespit ve ilân olunan her çeşit eski eser, 
tarihî ve tabiî anitlar ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki emlâk ve arazi, Millî Eğitim 
Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mütalâasına dayanan izni 
olmadıkça, tüzel ve özel kişilere satılamaz. Bu gibi sahalarda yeniden imar ve ihya hakkı tanın
maz ve tapu verilemez. 

MADDE 11. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların kamu hizmetinde kullanılmak 
üzere intifa haklarının Devle* idarelerine, resmî kurumlara, belediyeler, genel menfaatlere yararlı 
derneklere tahsisi veya bunlara kiraya verilmesi Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 12. — Vakıf eserler hariç, kamu tüzel kişilerinin (Belediyeler hariç) mülkiyetinde 
veya daimî intifamda bulunan taşınmaz eski eserlerden kaleler, şehir harabeleri ve her türlü tarihî 
harabelerle bunlara ait teferruat, tarihî ve tabiî anıtlar ve bunların toplu olarak bulunduğu alan
lar Hazine adına kayıtlı bulunmadıkları takdirde karşılığında hiçbir bedel ödemeksizin, Hazine 
adına tescil ve Millî Eğitim Bakanlığının idaresine devredilirler.. 

Kale ve surları, şehir harabeleri, taşınmaz eski harabeler ve bu mahiyette diğer tarihî ve ta
biî anıtlaıldan ya kısmen veya tamamen tüzel ve özel kişilere intikal etmiş veya imar, ihya hakkı 
yoluyle kişilerin uhdesine geçmiş olanlar, değer bedelleri üzerinden kamulaştırma veya değiştirme 
yoluyle Devlete intikal ettirilirler. Bu kamulaştırma ve değiştirmelerde o arazinin üstünde veya 
altında bulunan ve bulunacak olan eski eserlerin, eski eser değerleri hesaba katılmaz. 

Bunlardan kaynağı vakıf olan ve çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen tüzel ve özel kişilerin 
eline geçmiş bulunan taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların kamulaştırılmaları, ilgisi do-
layısiyle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Belediye sınırları dâhilinde bulunan eski eserle
rin, tarihî ve tabiî anıtların imar kanunu gereğince tespit edilecek korunma sınırları dahilindeki 
taşınmazlar, değer bedelleri üezrinden belediyeler tarafından kamulaştırılmalarda bu sahalar çev
resindeki eski eserlerin meydana çıkarılmasından doğacak değer farkları hesaba katılmaz. 

MADDE 13. — Mülkiyeti Hazineye aidolup kullanma hakkına sahibolan kamu tüzel kişileri 
ve dernekler onarım ve restorasyon gibi harcamalara katıhrlar. Bu onarım ve restorasyonlara ait 
esaslar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve kontrol edilir. Şehir plânlarının tanziminde ve ilgili 
bakanlıkça tasdikinde Millî Eğitim Bakanlığının mütalâası alınır. Evvelce tanzim ve tasdik edil
miş imar plânlarının, eski esler, tarihî ve tabiî anıtlar bakımından değiştirilmesi zorunlu görül
düğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı değişiklik teklifinde bulunabilir. 
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MADDE 9 . - 8 nci maddeye göre tescil e'dilen taşınmazların korunma sahalarının tâyini ve 
bu sahalar İçinde inşaat ve tesisat yapılıp, yapılamıyacağı hakkında karar alma yetkisi Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna aittir. 

MADDE 10. — Hazineye, Özel idarelere, köylere, kurumlara, belediyelere, İktisadi Devlet Te
şekküllerine, özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak teşekküllere aidolup, Millî Eğitim Bakan
lığınca korunmaları lüzumu tespit ve ilân olunan her çeşit eski eser, tarihî ve tabiî anıtlar ile bun
lara ait korunma sınırları dahilindeki emlâk ve arazi Millî Eğitim Bakanlığı, Gayrimenkul Eski 
Eşerler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararma dayanan izni olmadıkça, tüzel ve özel kişilere sa
tılamaz. Bu gibi sahalarda yeniden imar ve İhya hakkı tanınmaz ve tapu verilemez. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Mülkiyeti Hazineye aidolup kullanma hakkına sahibolan kamu tüzel kişileri ve 
'dernekler onarım ve restorasyon gibi harcamalara katılırlar. Bu harcamalara ait esaslar Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit ve kontrol edilir. Şehir plânlarının tanziminde ve ilgili bakanlıkça tasdi
kinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit ve Millî Eğitim Bakanlığın
ca kontrol edilir. Evvelce tanzim ve tasdik edilmiş imar plânlarının, eski eser, tarihî ve tabiî 
anıtlar bakımından değiştirilmesi zorunlu görüldüğü takdirde Millî Eğitim Bakanlığı değişiklik 
teklifinde bulunabilir. 
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MADDE 14. — Taşınmaz eski eserler mahiyetlerine tesir edecek şekil ve surette ifraz edilemez
ler. 

MADDE 15. — Taşınmaz eski eserlerin bu kanunun yayımından önceki mâlik ve zilyedleri bu 
eserlerin bakım ve onarımlarını bu kanuna ve Millî Eğitim Bakanlığının bakım ve onarım hususun
da vereceği emir ve talimatı uygun olarak yerine getirdikleri sürece bu kanunun eski eser zilyed 
ve malikleri için tanıdığı muafiyet ve haklardan faydalanırlar. Bu eserler üzerindeki mülkiyet ve 
zilyedlik haklarının tabiî icabı olarak ve bu kanun hükümlerine aykırı bulunmıyan bütün yetkile
rini kullanabilirler. Bakım ve onarımlarını ilgilendiren sorumluluklarını yerine getirmekte aczi sa
bit olan mâliklerle zilyedlerin mülkleri (vakıf eserler hariç) usulüne göre kamulaştırılırlar. Mil
lî Eğitim Bakanlığı lüzum gördüğü ahvalde bu gibi taşınmaz eski eserlerle tarihî ve tabiî anıtların 
korunma, bakım ve onarımlarına kendi teknik eleman ve ödeneği ile yardımda bulunabilir. 

MADDE 16. — Taşınmaz eski eserlerin mâlik ve zilyedleri (Kamu kurumu tüzel kişileri dâhil) 
Millî Eğitim Bakanlığının izni olmadıkça mâlik ve zilyedi bulundukları eski eserleri hiçbir su
rette onarım ve tanzim bahanesiyle tadil ve tahribedemezler. Her türlü onarım, restorasyon ve 
rekonstrüksiyon (yeniden ihya) 5 nci maddede de yazılı şartlar dâhilinde Millî Eğitim Bakanlığı 
izni ve kontrolü altında yapılır. 

MADDE 17. — Tüzel ve özel kişilere ait bir yapıda eski eser bulunduğu tespit ve bunun kal
dırılması icabederse, gereken emniyet tedbirleri alınmak ve Millî Eğitim Bakanlığınca teşkil olu
nacak komisyonlarca takdir edilecek bir tazminat verilmek suretiyle bu eski eser, Millî Eğitim Ba
kanlığınca istenilen yere nakledilebilir. Bu tazminatım hesabında eski eserin diğeri dikkate alınmaz. 
Ancak yerlerinden kaldırılmaları caiz olmıyanları, sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kendi
lerine gösterilecek şekilde korumaya mecburdurlar. 

MADDE 18. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların bulundukları yeri işgal eden
ler veya bu eserlerin mâlikleri, Millî Eğitim Bakanlığınca bu işle görevlendirilmiş uzmanlarına 
gerektiği zaman eserin kontrolünü, incelemesini, harita, plân ve rölüvesini yapmak, fotoğrafları
nı almak, kalıplarını çıkarmak için izin vermeye ve kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

7 nci maddede yazılı kontrol yetkisiyle, bu maddede gösterilen iş ve görevleri yapma şekil 
ve şartları, konut dokunulmazlığı ve sile mahrumiyeti ile bağdaştırılabilecek esaslar dâhilinde ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 19. — Eski eserlerin ve anıtların onarım ve restorasyon işlerini (yeni inşaat hariç) 
yeterli ehliyete sahip en az üç firma arasında pazarlıkla ihaleye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

777 -Taşınır eski eserler : 

MADDE 20. — 4 ncü maddeye göre Millî Eğitim Bakanlığı Müzeler örgütünün emrine verilen 
taşınır eski eserler, usulüne uygun olarak tasnif, tescil olunarak müzelere kaldırılır. Tasnif ve tes
cil dışı kalanlar sahiplerine veya zilyedlerine iade olunurlar. Sahip ve zilyedleri tarafından alınma
yanlar, Devletçe usulüne uygun olarak satılaJbilLier. 

MADDE 21. — Her türlü müzelerin kurulması, yaşatılması ve geliştirilmesi Millî Eğitim Ba
kanlığının görevidir. 
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MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 18. — Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların bulundukları yeri işgal edenler 
veya bu eserlerin malikleri. Millî Eğitim Bakanlığınca bu işle görevlendirilmiş uzmanlarına ge
rektiği zaman eserin kontrolü, incelenmesi, harita plan ve rövölesinin yapılması, fotoğraflarının 
kalıplarının çıkarılması için izin vermeye ve kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

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

MADDE 19. —Eski eserlerin ve anıtların onarım ve restorasyon işlerini, 2490 sayılı Kanuna 
tabi olmadan - yeni inşaat hariç - yeterli ehliyete sahip en az üç firma arasında pazarlıkla yaptır
maya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

III - Taşınır eski eserler : 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bakanlıklar, kamu ve tüzel kişiler ile kamuya yarar dermekler, bu husustaki statüler gereğin
ce izin almak ve kontrolları Millî Eğitim Bakanlığına ait bulunmak şartiyle kendi hizmet konula
rının veya amaçlarının gerçeMeştirilmesini ilgilendiren işlerde, taşınır ve taşınmaz her çeşit eski 
eserlerden ve etnoğrafik eşyadan mürekkep kolleksiyonlar meydana getirebilirler, müzeler 
kurabilirler. 

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

MADDE 22. — Yurt içindeki eski eserlerle müze ve koleksiyonlarda bulunan eserler, değiş
tirme suretiyle dahi olsa, hiçbir surette yurt dışına çıkarılamaz. Türkiye'deki elçilikler ve kon
solosluk mensupları dâhil olmak üzere yurt dışına çıkan, yerli ve yabancı her kişi beraberinde eski 
eser bulunup bulunmadığını ilgili yerlere beyan etmek zorundadırlar. 

Ancak : 
a) Yurt dışına I nci fıkrada yazılı eserlerin teşhir edileceği sergilere Devletin, kamu kuru

mu tüzel kişilerinin, resmî kurumların ve kamuya yarar derneklerin katılmasına Millî Eğitim 
Bakanlığının uygun mütalâası üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilebilir. 

b) Arkeolojik kazılar sırasında elde edilen çanak, çömlek parçalan ile müzelere mal edilme
sine lüzum görülmiyen ders, etüt malzemesi Millî Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre 
kurulacak ihtisas komisyonlarının uygun mütalâası alınmak suretiyle Türk ve yabancı bilim ku
rumlarına hediye edilebilir veya her hangi bir eski eserle değiştirilebilir. 

MADDE 23. — Yurt dışından eski eser ithali serbesttir. 

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

IV - Eski eser ticareti : 

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

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

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

Madde 28. — Bilûmum Devlet daireleri, kurumlar; belediyeler, ve vakıflar idaresi, özel idare
ler, tüzel ve özel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müaaye-
delerdeki satışlara konu olan eski eserler ile koleksiyonları ilk önce Devlet müzelerine haber ver-
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(Geçici Komisyonun değiştirip metni) 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 n«ü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasanmn 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IV - Eski eser ticareti : 
MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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meye ve göstermeye mecburdurlar. Bu eserleri veya müzelik eserlerden mürekkep kolleksiyonları 
Millî Eğitim Bakanlığı, teşkil edeceği uzmanlardan mürekkep bir komisyonun takdir edeceği be
del üzerinden satınalmaya yetkilidir. Bu eserlerlen Hazineye intikal etmiş olup ve müze koleksi
yonlarına girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümleri dairesinde bedelsiz 
olarak Millî Eğitim Bakanlığına devrolunurlar. 

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

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

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

V - Kazılar : 

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

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

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

MADDE 34. — Taşınmaz eski eser sahiplerinin kendi mülkleri içinde eski eser aramak maksa-
dıyle kazı, sondaj ve araştırma yapmaları da bu kanunun 32 nci ve 33 ncü maddeleri hükümleri-
na tabidir. 

MADDE 35. — Aynı kazı heyetine veya şahsa aynı süre içinde birden fazla yerde kazı, sondaj 
ve araştırma izni verilemez. Araştırma, sondaj ve kazıya izin verilmesi, araştırma, sondaj ve kazının 
yapılması, elde edilecek eski eserlerin muhafazası şartları bu eserler üzerine araştırma, sondaj ve 
kazı sahiplerine tanınacak diğer haklar bir yönetmelik ile tespit olunur. 

MADDE 36. — Türk ve yabancı bilim kurumlarına veya onların adına hareket eden kişilere ve
rilen kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni Millî Eğitim Bakanlığının yazılı izni olma
dıkça başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. 

MADDE 37. — Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilecek mühim bir sebep gösterilmeden ruh
satname tarihinden itibaren en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait 
izin ve ruhsatnameler hükümsüz sayılır. Araştırma, kazı ve sondaj çalışmaları mâkul bir sebep gös-
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(Geçici Komisyonun değiştiriş metni) 

MADDE 29. — Tasarının '29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

V -Kazılar : 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Taşınmaz eski eser sahiplerinin kendi mülkleri içinde eski eser aramak mak-
sadiyle kazı, sondaj ve araştırma yapmaları da bu kanunun 32 ve 33 ncü maddeleri hükümlerine 
ve Gayrimenkul Eski Eserler ve. Anıtlar Yüksek Kurulunun iznine tabidir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddeci aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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terilmeksizin iki aydan fazla tatil edilemez. Bu süreyi geçirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edil
miş sayılır. 

MADDE 38. — Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl için geçerlidir. Ruhsat
name ve izin süresinin sonunda kazı başkanı kazıya, sondaj araştırmaya devam edeceğini yazılı 
olarak bildirdiği takdirde, bu hak, her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı için 
saklı tutulur. 

MADDE 39. — Kazı ve sondaj araştırma izni alanlar, kazı sondaj ve araştrıma bölgesindeki 
arazi sahiplerinin zararlarını tazmin ile yükümlüdürler. Arazi sahipleri de Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından kurulacak bilirkişi heyetince takdir edilecek bir tazminat karşılığında kazı veya sondaj 
veya araştırmaya izin vermeye mecburdurlar. Bu gibi yerler, Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği 
lüzum üzerine bedeli kazı sahiplerince ödenmek suretiyle kamulaştırılabilir. Hazine adına tescil 
edilecek yerin kamulaştırma bedelinin takdirinde, genel kamulaştırma hükümlerine göre hareket 
edilir. Bu madde gereğince ödenecek tazminat ve kamulaştırma bedellerinin takdirinde, yerin 
üstünde ve altında bulunan esM eserlerin değeri dikkate alınmaz. 

MADDE 40. — Millî Eğitim Bakanlığının izni ile yapılan kazı, sondaj ve araştırmalarda mey
dana çıkarılan eserlerin yayım haklan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dairesinde kazı, 
sondaj ve araştrıma izni alan heyet ve kurumlar adına kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare 
edenlere aittir. Kazı sahipleri her kazı mevsimi sonunda Millî Eğitim Bakanlığına bilimsel bir 
rapor vermekle yükümlüdürler. Kazının bitiminden itibaren mevsim çalışmalarına ait raporları 
iki yıl son raporlarını beş yıl zarfında yayınlanmayan kazı sahiplerinin, kazı ve kazıda bulunan 
eserler üzerindeki her türlü yayım haklan Millî Eğitim Bakanlığına geçer. Beş yıl içinde kazı son 
raporlannı yayımlamamış bulunan heyet ve kişilere ikinci ıbir kazı ruhsatnamesi verilemez. 

MADDE 41. — Kazı, sondaj ve araştırma yapılan saha ile, kazı, sondaj ve araştnmalardan çıkan 
eserlerin mahallen korunmasını sağlamak için o yerde geçici olarak çalıştırlıacak bekçilerin ücret 
ve masraflan, kazı yerinin esM hale getirilmesinin gerektirdiği giderler, kazı sırasında her hangi bir 
zarar meydana gelirse tazmini için lüzumlu masraflar düzenlenecek yönetmeliğe göre Millî Eği
tim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat verme veya süre uzat
ma sırasında kazı sahiplerinden tahsil edilerek emaneten mal sandığına yatırılan paralardan öde
nir. 

MADDE 42. — Bu kanunda mevcut hükümlere uygun olarak yapılmayan kazı, sondaj ve 
araştırmalar Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine geçici olarak veya tamamen tatil 
edilir. 

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

MADDE 44. — Bu kanunun 33, 35 ve 42 nci maddeleri gereğince, Türk ve yabancı heyet ve 
kurumlar tarafından yapılan sondaj ve kazılarda Millî Eğitim Bakanlığı Esfki Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü örgütündeki uzmanlardan bir veya birkaç temsilci bulundurulur. Bu temsilci
lerin secimi, görevi, kazıcılardan tahsil edilip millî bir bankaya emaneten yatınlacak paradan 
ödenecek yol masrafı, yevmiye ve gerektiğinde mahallinde ikametleri için zaruri giderlerin mik-
tarı ve karşılanması şekli Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönet
melikle belli edilir. 
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(Geçici Komisyonun degiştiriş metni) 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasannın 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde gereğince verilecek yevmiyenin miktarı, bütçe kanunlariyle birinci derece Devlet me
muru için verilecek harcırah yevmiyesini geçemez, ödeme süresi bakımından 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 42 nci maddesinin son fıkrası uygulanır. 

MADDE 45. — Türkiye'deki elçilikler ve konsolosluklar mensuplarına kazı, sondaj ve araştırma 
yapma izni verilemez. 

VI. - Define araştırılması : 

MADDE 46. — Define aramak istiyenlere, bu kanunun 1 nci maddesinde tanımlanan taşın
maz eski eserlerle mezarlıklar dışında, Millî Eğitim. Bakanlığınca arama ruhsatnamesi verilebi
lir. Araştırma, İçişleri, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığının birer temsilcisinden kurulu komis
yon önünde yapılır. 

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

Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeier,aramanın yapılması, çıkan 
defineden arayıcıya tanınacak haklar, aramayı kontrolla görevlilerin yol ve oturum giderleri yev
miyeleri gerektiğinde mahallinde ikâmetleri için zaruri sair giderlerin tâyini ve ödeme şekilleri 
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle belli edilir. 

45 nci maddenin son fıkrası bu madde gereğince verilecek yevmiyeler hakkında uygulanır. 

VII. - İkramiyeler ve cezalar : 

MADDE 47. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, yer üstünde su ve yer altında yeni bu
lunan taşınır eski eserleri 4 ncü maddede yazılı makam Ve mercilere aynı maddede yazılı sü
reler içerisinde haber verenlere, eserin maddî ve anîfcik kıymdfci göz önünde tutularak, Millî Eği
tim Bakanlığı uzmanlarınca takdir ve tespit olunacak değerinin, 

a) Eski eser, halber verenin tapulu mülkü içinde ise % 50 sine kadar, 
b) Eski eser başkasının mülkü içinde bulunmuş ise, haber verene % 25 ve mülk sahibine % 

10 u kadar, 
c) Eski eser Devlete ait arazide bulunmuş ise, haber verene % 25 ine kadar ikramiye veri

lir. 
Yeniden bulunup ta 4 ncü maddede yazılı süteler içinde haJber verilmediğinden dolayı giz

lenmiş sayılan eski eserleri haber verenler ile (bunları yakahyan kamu görevlilerine 1905 sa
yılı Kanunda taşınır mallar için gösterilen oranlar dâhilimde ve özel yönetmeliğine göre kurulan 
komisyonca takdir edilecek ikramiye verilir. 

Eski eserleri bulan, haber veren ve yakalayan kişiler, birden fazla kişiler ise bu maddede 
yazılı ikramiyeler bunlar arasında eşitlikle paylaştunlır. 

Yukarda belirtilen tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkla
rınca hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 

aVEADDE 48. — Bu kanunun 4 ncü ve 24 ncü maddelerine aykırı hareket edenler, 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasına veya 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. 

Suçu işleyenler kamu hizmetinde görevli ise cezaları bir misli artırılır. Suç mükerrer işlendi
ği takdirde para ve hapis cezaları birlikte verilir. 

MADDE 49. — Bu kanunun 5 nci maddesine aykırı hareket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar 
hapis ve 2 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Suçu işleyenler 
kamu hizmetinde iseler cezaları bir misli artırılır. 

külfet Meclisi (ıS. Sayısu : Ö72) 
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(Geçici Komisyonun değiştiriş metni) 

MADDE 45, — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Y/Z - İkramiyeler ve cezalar : 

MADDE 47. — Talsarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Bu kanunun 5 nci maddesine aykırı hareket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar ha
pis ve 2 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Suçu işleyen kişi, bu 
kanunun uygulanmasında görevli ise ceza bir misli artırılır. 

Millet Meclisi <iS. Sayısu : 672) 
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(Hükümetini teklifi) 

MADDE 50. — Bu Kamunun 21, 22, 25, 26, 27, 28 ve 29 ncu maddelerine aykırı hareket eden
ler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağur1 para cezasına mahkûm, 
edilirler. Bunlardan kamu hizmetinde görevli olanların cezaları bir mlisli arttırılır. 

MADDE 51. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veri
lir, bunların buldukları eski eserler ellerinden alınır. Devlete veırdiikleri zarar ve ziyan tazmin 
ettirilir. Bunlar ayrıca 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
Bunlardan kamu hizmetinde görevli olanların cezaları bir misli artırılır. 

MADDE 52. — İzinsiz define araştıranlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edi
lirler. Buldukları eski eserler ellerinden alınır. Devlete verdikleri zarar ve ziyan tazmin ettirilir. 
Bunlar ayrıca 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Bunlardan 
kamu hizmetinde görevli olanların cezaları bir misli artırılır. 

VIII - Çeşitli hükümler : 

MADDE 53. — Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanun ve nizamnamelerle bu kanuna aykırı bü
tün hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 10 Nisan 1322 tarihli Âsari Atika Nizamnamesi, 
2. 17 Temmuz 1328 tarihli Muhafaza i Âbidat Nizamnamesi, 
3. 13 Mart 1330 tarihli Esvar ve Kla-i Âtikadan belediyelere, vilâyete terk olunacak yerler 

hakkındaki Kanun. 

7X - Geçici hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde eski eser 

koleksiyonu yapan kimseler, koleksiyonlarına dâhil eski eserlerin bu kanunun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında yazılı nadir eşyanın bir envanterini çıkararak en yakın müze idaresine vermeye 
mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmiyenler hakkında, bu kanunun 48 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski eser ticareti ruhsatna
mesi almış olanlar, bir ay içinde mevcut eski eserlerin envanterlerini Millî Eğitim Bakanlığına ver
meye ve ruhsatnamelerini bu kanun hükümlerine göre yenilemeye ve altı ay içinde depolarını bu 
kanun hükümlerine uydurmaya mecburdurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmiyenler hakkında 
bu kanunun 50 nci maddesi hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun vürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatname veya izin al
madan araştırma, sondaj ve kazı yapmaya başlamış olanlar, bir ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı
na müracaatla bu kanun hükümlerine göre izin ve ruhsat almaya mecburdurlar. Almayanlar hak
kında bu kanunun cezaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girmeden evvel sondaj ve kazı için ruhsatname 
almış olanlar altı ay içinde ruhsatnamelerini bu kanun hükümlerine göre yenilemek mecburiyetin
dedirler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce define raştırma ruhsat
namesi almış olanlardan halen aramaya başlamamış olanların ruhsatnameleri iptal edilmiştir. Bun
lardan aramaya başlamış olanların hakları iki ay için saklıdır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 672) 
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(Geçici Komisyonun değiştiriş metni) 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VIII - Çeşitli hükümler : 
MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IX - Geçici hükümler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Taşanımı geçici madde 1 aynen kaJbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici madde 2 aynen ka*bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Taisarının geçici madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici madde 5 aynen kaJbul edilmiştir. 

MilOıet1 Meclîsi (S. Sayısı : 072) 
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(Hükümetin teklifi) 

X - Yürürlük ve yürütme hükümleri : 

MADDE 54. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 55. — Bu kanunun hükümlerine Bakanlar Kurulu yürütür. 
29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
E. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Güle» 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. ErUm 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kıhç 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avc% 

Turisan ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlıı 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Onman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin 
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(Geçici Komisyonun değiştiriş ımetni) 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• • < • > 
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D8nem : S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 7 4 1 Toplantı : 3 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/692; 
C. Senatosu : 1/106) 

<Not ; C. Senatosu S. Sayısı : 138) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 27 . 9 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 796 -1/106 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 197 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 26 . 9 . 1972 tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dos
ya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arılburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 27 . 9 . 1972 
Esas No. : 1/692 - C. S. 1/106 
No. : 241 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 . 9 . 1972 tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen kabul 
•edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasrısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/691; C. Senatosu : 1/105) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 139) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 27 . 9 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 796 -1/105 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 196 sayılı yazınız : 
istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 26 . 9 . 1972 tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arvburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 27 . 9 . 1972 
Esas No. : 1/691 - C. S. 1/105 
No. : 240 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 . 9 . 1972 tarihli 86 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen «İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 
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