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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı 
Sayın Orgeneral Kenan EVREN'e, Genelkurmay 
Başkanlığı görevini devretmesi ve Genelkurmay Baş
kanlığı döneminde yaptığı başarılı çalışmaları do
layısıyla Danışma Meclisinin takdir ve şükranlarının 
iletilmesine dair Nuri ÖZGÖKER, Cevdet KARSLI 
ve Sadi ERDEM'in önergeleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; tüm Danışma Meclisi üyelerinin tak
dir ve şükranlarının iletilmesi konusunda Başkanlık
ça gereğinin yapılacağı bildirildi. 

2. — Danışma Meclisinin 18 Temmuz 1983 Pa
zartesi gününden itibaren çalışmalarına 4 birleşim 
ara vermesine dair Başkanlık Divanı kararı kabul 
edildi. 

3. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİN-
KAYA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanunu Teklifi ve Atatürk Kültür Merke
zi Alanı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alan
ların Yönetimi Hakkında Kanun Taasrısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edildi, 

4 Temmuz 1983 Pazartesi günü saat 14.0Öı'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.4Q'ta son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGtL 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler 

Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/741) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.6.1983) (Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonuna : 1.7.1983) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Borçlarının 
Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/742) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.7.1983) (Bütçe - Plan (Esas) Malî 
İşler komisyonlarına : 4.7.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT • A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tevfik Fikret ALPASLAN'ın, «Balkanların 
nükleer silahlardan arındırılması» konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın gündem dışı bir 
konuşma istemi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan, 4 Temmuz 1983 günü, «Balkanla

rın nükleer silahlardan arındırılması» konusunda gün
dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. 

Yüksek müsaadelerinize arz ederim. 
Tevfik Fikret ALPASLAN 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz efen
dim; konuşma süreniz beş dakikadır. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Barışı, refahı, huzuru, güvenliği muhafaza, hangi 
politik görüşe sahip olursa olsun, tüm vatandaşları
mızın en fazla bağlı olduğu konuların başında yer 
alır. Milletimiz, bu hizmeti yapanlara daima sevgi ve 
saygı duyar. 

Doğu Anadolu bölgesinde ve Karadenizde birlik 
ve beraberlik içinde olan güçlü Silahlı Kuvvetlerimi
zin büyük çapta müşterek tatbikatlarının yapıldığını 
gurur duyarak takip ediyoruz. NATO Genel Sekre
teri ve Başkomutanı memleketimize geldi, Doğu hu
dutlarımıza kadar gitti, ziyaretler yaptı ve geri dön
dü. 

îç olaylara çevrilmiş olan gözlerimizi ve kulakla
rımızı, biraz da dış olaylara ve yayına çevirecek olur
sak, dış dünyada bizimle ilgili bir şeylerin cereyan 
ettiğini müşahede ederiz. 

Bunların en başında, ülkemiz hakkında konuşu
lanlarla, tehdidin artmakta olduğu yer alır. 

Yumuşamanın tam başarıya ulaştığını söyleyeme
yiz. Varşova Paktı ve Sovyet askerî gücü kuvvet ve 
hız kazanmıştır. Sovyet dış politika hedeflerini dün
ya çapında desteklemek üzere Silahlı Kuvvetlerini 
karada, denizde, havada ve fezada kuvvetlendirmek
tedir. Topraklarına bitişik denizlerde devamlı deniz 
gücü bulundurmaktadır. Türkiye, nerede ise çepe
çevre bu tehdidin etkisi altına girecektir. Nükleer gü
cü de kuvvetlenmiştir. Elinde 333'ten daha fazla or
ta menzilli, çok başlıklı füze mevcuttur; kısa ve stra
tejik kuvvetlerine ilaveten. 

NATO kuvvetleriyle Varşova kuvvetleri arasın
daki fark, giderek büyümektedir. Bu kıymetlendirme 
bana şahsen ait değildir, en sorumlu kimse olan 
NATO Başkomutanı General Rogers'e aittir. 

İttifak üyelerinin bilgisi içinde Viyana'da karşı
lıklı ve dengeli orta menzilli nükleer kuvvetlerin, Ce
nevre'de de stratejik silahların indirilmesi görüşme
leri yapılmaktadır. Silahlar imha mı edilecek, kanat
lara doğru veya Doğuya mı kaydırılacak?.. İkinci 
halde bu silahlar ülkemizi tehdide devam edecektir. 

Mahallî ve yabancı basında Balkan ülkeleri ara
sında zirve toplantısı konusunda görüş teatisi yapıl
dığı, Balkan ülkeleri arasında işbirliği gibi konulara 
ağırlık verileceği ve en önemlisi de, Balkanlarda nük
leer silahlardan arındırılmış bir bölgenin tesisi için 
temasların yapıldığı yer almaktadır. 

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Başbakan Papa-
endreu'nun, Balkanların nükleer silahlardan arındı
rılmış bir bölge olması için birlikte çalışılması öne
risini Bulgaristan Devlet Başkanı Tudor Jivkov'un 
olumlu karşıladığı, Romanya Devlet Başkanı Ça-
vuşesku'nun bu öneriye olumlu görüş bildirip kabul 
ettiği, Arnavutluk Başbakanı Adil Çarça'nın ise, Bal-
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kan ülkelerinin iki ayrı askerî kampta bulunduğu sü
rece böyle bir önerinin gerçekleşmesinin söz konusu 
olamayacağını, Yugoslavya'nın ise şu ana kadar he
nüz bir cevap vermediğini bildirmiştir. 

Papaendreu'nun, «Türkiye, Balkanların nükleer 
silahlardan arındırılmasına karşı değil» şeklinde Ru
men Devlet Başkanı Çavuşesku'ya atfen beyanatta 
bulunduğu şeklinde haberler dünya basınında yer al
maktadır. 

NATO'nun bugünkü askerî durumu, bilhassa 
klasik kuvvetlerdeki zaafiyeti, klasik bir saldırı ha
linde süratli bir tırmanış ile stratejinin ikinci aşama
sına, nükleer silahlara doğru kararlı tırmanışı zorla
maktadır. Çünkü; savaş alanındaki kuvvetlerde, kla
sik kuvvetlerde, nükleer silahlarda denge NATO 
kuvvetleri aleyhinedir. Askerî yönden klasik kuvvet
lerle stratejik kuvvetler arasında bir bağ kurulması, 
NATO savunma alanında üslenmiş orta ve kısa men
zilli nükleer kuvvetlerin görevidir. Bu kuvvetlerin mev
cudiyetinin anlamı ise, Varşova Paktı ülkelerinin bü
yük tehlikeye atılmaksızın NATO ülkelerinden birine 
sınırlı bir savaş açmak düşüncesine sahip olmasını ön
lemektir. Bu kuvvetler olmazsa, NATO savunma ala
nı klasik tipte bir saldırı tehlikesiyle karşı karşıya ka
lır. Dolayısıyla, klasik savunma gücü zayıf olan NA
TO ülkeleri savaşı daha başlangıçta kaybetmiş olur. 

Nükleer silahlardan arındırılmış bölge, o bölgede 
silah bulundurulmamasıdır, başka yerlerden ateşle
nen füzelerin o bölgeye ulaşamayacağı yerler değil
dir., Bu öneriler o bölgelere nükleer bir saldırı yö-
neltilmeyeceğine ilişkin bir garanti de sağlamaz. Mo
dern silahların ve taşıma araçlarının süratle menzil 
yönünden gelişmesi dolayısıyla hiçbir anlamı ve as
kerî değeri de yoktur. Gerçekleşmesi güç bir yakla
şım, korkulu bir rüya... Bu fikrin geliştirilmesi üam 
kuşkuların artmasına yol açar. O bakımdan olumlu 
Karşılamıyorum. Çünkü; mevcut nükleer silahların 
caydırıcı, askerî potansiyeli artırıcı, savunmayı kuv
vetlendirici bir rolü vardır. Hiç kimse nükleer sava
şı arzu etmemektedir; fakat gene hiç kimse de başka 
askerlerin kendi temiz topraklarına kirli ayaklarını 
basmasına sebep olacak dengesiz kuvvet indirilmesi
ni de arzu etmemektedir. 

Türkiye'nin resmî görüşünün, Balkanların nük
leer silahlardan arındırılması konusunun, dünyada 
ve Avrupa'da genel bir silahsızlandırma konusundan 
soyutlanamayacağı mahiyetinde olduğu kanaatinde

yim. Türkiye Balkanlarda olup biten bu durumlara 
hiçbir alakası yokmuş gibi davranamaz. 

iç güvenliğimiz sağlanmıştır. Ekonomimizi düzel
tip askerî gücümüzü modernleştirmeli ve dengeli ge
lişmesini sağlamalıyız. İttifaklarımızın ve dostlarımı
zın yeniden daha fazla güç kazanması için gayret 
sarfetmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri, komşula
rımız ve Orta Doğu ülkelerinin olduğu kadar, Avru
pa ülkelerinin de dostluğuna ihtiyacımız var. Bu dost
luğun buzdolabında bekletilmesi, ilerisi için barışçı 
ilişkilerimizde etkili olabilir. 

Dünyayı saran hayal, komünizm ve diktatörlük 
değil, demokrasi hayalidir. Toplumumuzun zaafları
nı, kusurlarını ve özlemlerini artık daha İyi tanıyo
ruz. Yakın tarihimizin gösterdiği gibi, demokrasinin 
kırılıp bozulabileceğini de biliyoruz. Demokrasinin 
dünyaya gelişi ve yaşaması doğum sıkıntılarından 
geçmektedir. Demokrasi ideali ve değerleri üzerine 
kurulu olan Atlantik ittifakı, kuvveti ve birliği ile bu 
ortaklığa mensup üye ülkelerin barış ve bağımsızlık
larını korumayı başarmıştır. 

Sonuç ve öneri olarak; dünyada ve Balkanlarda 
gerilimin azaltılmasına çalışmalıyız. 

Silahların sınırlanması konusunda adil ve dengeli 
anlaşmaları desteklemeliyiz. 

Savunmamızı zaafa düşürecek, Balkanlarda nük
leer silahlardan arındırılmış bir bölge tesisine ise as
la iltifat etmemeliyiz. 

Memleketimizde anarşi ve terörün artmasında 
önemli bir rol oynayan silah ve diğer kaçakçılığın 
önlenmesi konusunda hudut komşumuzdan bazı temi
natlar aldığımızdan emin olmak istiyorum. 

Yunanistan gibi, Doğu - Batı arasında gidip ge
len gezginlerden olmamalıyız. 

Görüş ayrılıkları ve gösterilecek zaafiyetin Orta-
doğuda, Sovyetlerle bir sürtüşme zeminine kayabile
ceği, böyle bir olasılığın ise Avrupa'ya ve ülkemize 
ağır bir fatura ortaya çıkaracağını göz önünden uzak 
tutmamamız gerektiğini belirtmek isterim. 

Son olarak, takvimi belirlenmiş olan nazik geçiş 
döneminde büyük sorumluluk yüklenen Millî Güven
lik Konseyimize milletçe yardımcı olmalıyız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Efendim, Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma 

Bakanlığına da gerekli haber verildi. Herhalde yazı
lı olarak cevap gelecektir. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (21115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Ko

misyonlardan Gelen İşler» bölümünde yer alan «Ha
va Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi 
Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Teklifi ve 
Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde Yer Ala
cak Bütün Tesis ve Alanların Yönetimi Hakkında 
Kanun Tasarısı» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz 
efendim. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Kurum Başkanının görevleri 
MADDE 9. — Yüksek Kurum Başkanının gö

revleri şunlardır: 
a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında 

temsil etmek, 
b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun al

dığı kararları icra etmek, 
c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştiril

mesi için gerekli hizmet ve faaliyetleri koordine et
mek, 

d) Bağlı Kuruluşların, bu Kanun ilkeleri ve 
Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda yapacakla
rı çalışmaları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, 
desteklemek ve koordine etmek, 

e) Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli 
çalışma plan ve programlarını, tüzük ve yönetmelik 
taslaklarını, icraya ilişkin hizmet ve faaliyet esasları
nı zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sun
mak, 

f) Yüksek Kurumun amaçları ile bağdaşmayan 
veya ilkelere ters düşen çalışma ve faaliyetleri önle
yici tedbirleri almak, bu tedbirleri yetkili organların 
onayına sunmak, 

(1) 479 S. Sayılı basmayazı 28.6.1983 tarihli 
126 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygula
ma birimlerinin çalışmalarının, hizmet ve faaliyetle
rinin verimli olması için öngördüğü planlama, prog
ramlama ve destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili 
organlara sunmak, 

h) Bağlı Kuruluşların malî ve idarî hususlarının 
denetlenmesi için denetleme kurulunu görevlendir
mek, 

ı) Bu Kanunda gösterilen, Yüksek Kurulun ve 
Yönetim Kurulunun diğer görevlerini yerine getir
mek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Sayın Bilge, Sayın Tutum. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın Bilge, buyurun. 

NECÎP BÎLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bu madde münasebetiyle söz alışımın sebebi şu
dur : Bu madde içerisinde bazı yalbancı terimler, söz
cükler vardır, onların çıkarılmasının uygun olacağı 
kanısındayım. Diğer taraftan, maddenin son bendi 
pek anlaşılamamaktadır, bu hususun da açıklanmasını 
rica edeceğim. 

Dilimizin yabancı kelimelerden arındırılması hu
susundaki çabalar Atatürk'ün kafasında çok eskiden 
beri yer etmiş bulunmaktadır. Yani bu hususta Ata
türk, daha Cumhuriyet kurulmadan önce bazı fikir
lere sahip bulunmaktadır. «Atatürk'ten Anılar» ki
tabında şu husus yer etmektedir : «Mehmet Emin 
Beyin Türkçe şiirlerini ve Tevfik Fikret'in Rubab-ı 
Şikeste'sini okudum. İkisi de başka başka güzel; an
cak her ikisinde de Arapça ve Farsça kelimeler var
dır.» demektedir. Demek ki, Arapça ve Farsça keli
melerin çokluğundan Atatürk daha 1916'larda üzün
tü duymaktadır. 

Daha sonra, 1919'da Atatürk, Erzurum Kongre
si sırasında Mazhar Müfit'e tutturduğu güncel not
larda Latin harflerinin kabul edileceğini, daha o za
man belirtmiş bulunmaktadır. Demek ki, Atatürk'ün 
kafasında daha Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğ
ru, hem Türkçenin arındırılması, hem de Latin harf
lerinin ka'bulü hususunda fikirler yerleşmiş bulunmak
tadır. Bu bakımdan Atatürk, devamlı olarak bu dü
şüncesini işlemektedir 1937 -yılında yapmış olduğu 
sohbetlerden birisinde şöyle demektedir Büyük Ata
türk : «Askerlikte bir kural vardır, en iyi savunma 
saldırıdır. Şu halde, dil alanında da türeyen yaiban-
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alıklara saldırmak gerekir. Ağacı bir defa silkeleye
lim, görelim hangi çürükler düşecek, 'kalan sağlam
lar ne kadardır 'bakalım. Dökülmeyenler, özleri; ya
ni öz Türkçeleri ve arınmışları bulununcaya kadar 
biraz daha işe yarayabilirler. Yeni kelimeler ortaya 
atmak gereklidir. Ulusal 'beğenimiz hangisinden hoş
lanır ve onu kullanırsa, o zaman onu sözlüğümüze 
koyarız.» 

Demek ki, bir deneme yapılması lazım geldiğini 
ifade etmektedir ve bu düşüncesi devamlı gelişmekte
dir. işte bu düşünceler altında da, 1932lerde Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti, daha sonra Türk Dil Kurumu 
halini alan dernek kurulmuş 'bulunmaktadır ve onun 
faaliyetlerinin neticesi olmak üzere de, dilimizde bir
çok yabancı kelimeler atılmış veya atılmak üzere bu
lunmuştur. 

Şimdi 'bu 9 uncu maddede iki kez geçen ve ileri
deki maddelerde de geçecek olan yabancı kaynaklı 
«koordine etmek, koordinasyon, koordinatör» gibi 
kelimelere rastlanmaktadır. Maddenin (c) ve (d) 'bent
lerinde, Yüksek ıKurum Başkanının görevleri arasın
da «faaliyetleri koordine etmek» ibareleri geçmekte
dir. «Koordine etme» nin aslı, bilindiği üzere Fran-
sızcadır; Fransızcadaki «Coordonn6» fiilinden gel
mektedir. «Coordonne» de iki kelimeden oluşmakta
dır : Birisi «ordonne», diğeri de «co» kelimesidir. 
Bunların ikisinin de kökenleri Latinceye dayanmak
tadır. Burada; dizmek, düzenlemek, sıraya koymak 
ve kumanda etmek anlamına gelen «ordonne» fiiliy
le 'bütün 'bu işlerde ortaklığı, işbirliğini ve uyumu 
sağlamaya yarayan «co» ön eki yer almış bulunmak
tadır. O halde «coordonne» fiilinin anlamı, ortak
laşa düzenlemek, uyum içinde yürütmek, uyum sağ
lamak vesaire gîbi manalar vermiş olacaktır. 

Madde metnine göre Yüksek Kurum Başkanının 
görevlerinden 'birisinin de, çeşitli faaliyetler arasında 
uyum sağlamak olduğu anlaşılmaktadır «Uyum sağ
lamak» burada «koordine etmek» yerine kullanıla
bileceği gibi, başka kelimeler de pekâlâ kullanılabi
lir; aynı manayı ifade etmek şartıyla. 

Yabancı kaynaklı sözcüklere karşılık bulma de
nemesinde «koordinasyon» karşılığında «bağlantı» 
yahut da «eşgüdüm» deyimleri önerilmektedir. Bun
lardan birisi veya uygun görülecek hangisi ise, onun 
burada kullanılması pekâlâ düşünülebilir. Bence 
«koordine» fiilinin aslına en uygun düşeni «eşgü-
düm»dür. Nitekim dilimizde güdümlü merimi, 'güdüm
lü iktisat, güdümlü demokrasi» terimleri kullanılmak
tadır ve hiç kimse de bunları yadırgamamaktadır. Bu
rada da aynı şekilde; yani yürütme ortaklığı veya 

uyumu, birliği sağlama söz konusu olduğuna göre 
«Hizmet ve faaliyetlerde eşgüdüm sağlanması» de
nilebilir. «Eşgüdüm» iden üretilebilecek «Eşgüdümcü» 
sözcüğü de «Koordinasyonu veya «Koordinatördü 
karşılayabilir. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, süreniz dolmuştur. Lüt
fen bağlayınız efendim. 

NECtP BİLGE — Bu münasebetle, Sayın Dev
let Balkanı Mehmet özgüneş, geçenlerde, «Alterna
tif» kelimesi karşılığında iki kelime önerilmiş bulu
nulduğunu, bunun birisıinin «Seçenek», birisinin de 
«Almaşık» olduğunu; böyle bir şeyin doğru olamaya
cağını, ancak bir manası bulunabileceğini söylemiş
lerdir. Halbuki «Alternatif» kelimesi, Fransızcada da 
çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Faraza orada 
«Courant alternatif» vardır, «Mütenavib cereyan» 
dediğimiz «Courant alternatif» var; fakat onun ya
nında ayrıca borçlar hukukunda kullanılan «Obliga
tion alternatif» tabiri bulunmaktadır. Bunun ikisi ay
nı anlamda değildir. Birisi, «Courant alternatif» mü-
tedavil, yani bir zaman içerisinde, bir sıra ile devam
lı olarak dönüp değişen şeyleri ifade etmektedir. 
Alternatif cereyanlarda da, cereyan daima değişmek
tedir. «Obligation alternatiMe ise, bir seçenek söz 
konusudur. Nitekim buna hukuk edebiyatında «Se
çimlik borç» denilmektedir. «Seçimlik borç» kanun
lara geçmemiştir, kanunda böyle bir tabir yoktur, 
ama hukuk edebiyatında «Obligation alternatif» ye
rine, «Seçimlik borç» denilmektedir. Zaten Fransız
cada, «AlternatiMn karşılığı bir şeyin devamlı olarak 
böyle tekerrür etmesi manasından başka bir de 

«Choix» kelimesi kullanılmıştır. Bu da «Seçenek»tir. 
Demek ki Fransızcada dahi alternatifin karşılığı çe
şitli şekillerdedir, ayrı ayrı anlamları vardır. Bizde de 
böyle olması doğaldır. 

Sayın Başkanım; müsaade ederseniz bu münase
betle bir şey daha arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; lütfen. 
NECtP BİLGE — Bu hususta; yani sözcüklerin 

arındırılması vesaire hususunda, bunun sadece bizde 
olduğu sanılır; sadece Türkiye'de olduğu ve bunun 
da Türk Dil Kurumunun kendisine göre Atatürk'ün 
düşüncelerini saptırma şeklinde olduğu ifade edilir. 
Kanımca böyle değildir. Fransa'da da epey bir za
mandan beri bu hususta bir eğilim baş göstermiş ve 
1966'da Fransızcadan yabancı kelimelerin çıkartılma
sı hususunda önce bir kararname hazırlanmıştır ve 
orada bu tabirin adı da «Franglais» yani ingiliz ke
limelerinin tesiri altında kalmış olan Fransızca, bu-
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na Fransızlar «Franglais» demektedir ve orada 1966' I 
da bir kararname çıkarılmıştır. Sonra 1972 de ka
nun gücünde kararname, «Decret-loi» çıkarılmıştır 
ve bu Kararnameye göre bakanlık uzmanları ile özel I 
ve kamusal kuruluşların yetkili temsilcilerinden olu- I 
şan bir Terim Komisyonu kurulacaktır ve bu terim I 
komisyonu'yabancı kelimeleri atacaktır. Onun yerine I 
Fransızcalan yoksa, bulacak, araştıracak ve onların 
ikame edilmesine çalışacaktır ve bu hususta da bir
takım yönetmelik vesaire yapılmıştır ve en nihayet I 
1975'te 1349 sayılı Yasa ile yabancı sözcüklerin Frau-
sızcada kullanılması âdeta yasaklanmıştır. «Yazılı, I 
sözlü duyurularda, fatura ve alındılarda, radyoda ve I 
televizyon yayınlarında Fransızca kullanılması zo- I 
runludur.» denilmektedir ve eski Kararnameye atıfta j 
bulunulmak suretiyle, o Kararnamede belirtilen Ko
misyonun ortaya atmış olduğu kelimeler kullanıla
caktır, onların dışında kelimeler kullanıldığı; yani 
yabancı kelimeler kullanıldığı takdirde, bu gibi ha- I 
reketler de ilk önce daha az, ikinci tekrarında daha I 
fazla, üçüncüsünde daha fazla olmak üzere cezaya 
çarptırılmaktadır. Başlangıçta kabahat olarak kabul 
edilen bir şey, sonunda cürüm olarak kabul edilmiş- I 
tir ve 30 franktan 5 400 franga kadar para cezası 
öngörülmüş bulunmaktadır; yabancı kaynaklı keli
melerin kullanılması dolayısıyla bu ceza öngörülmüş
tür. Demek ki,. Fransa'da da aynı şey mevcuttur ve I 
hatta Fransızlar bu hususta Türk Dil Kurumundan I 
görüş 'istemişlerdir. I 

Bu münasebetle şunu söylemek isterim ki, vakfciy- I 
le nasıl biz Batı'dan birtakım şeyleri örnek olarak I 
almak durumundaysak; bir hatıramı anlatarak ifade I 
edeyim, Fransız Profesörlerinden Du Verger ve bazı I 
profesörler Ankara'ya geldikleri zaman biztim hukuk I 
fakültelerinin dört yıl olduğunu görünce, «Her za- I 
man siz bizden örnek almazsınız ya, biz de sizden I 
örnek alacağız ve biz de hukuk fakültelerimizi dört I 
yıla çıkartacağız» demişlerdir. Demek ki, bizim yap- I 
tığımız işler de bazen daha iyi bir şekil göstermek- I 
tedir ve Batılılar tarafından da imren ile dikkatle I 
takip edilmektedir. I 

Şimdi son fıkraya geliyorum. Son bentte; «Bu I 
Kanunda gösterilen, Yüksek Kurulun ve Yönetim I 
Kurulunun diğer görevleri yerine getirmek» denil- I 
mektedir. I 

Birinci kısımda anladığım; bu Kanunda gösteri
len diğer görevleri yerine getirmek Kurum Başka- I 
nının görevleri arasındadır. Fakat, Yüksek Kurulun I 
ve Yönetim Kurulunun diğer görevlerini yerine ge- | 
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tirmekten maksat nedir acaba; bu hususun açıklan
ması lazımdır. Eski bir şairin şiir hakkında söyledi
ği gibi; «El manayı fi batnı şair» yani şairin söy
lemiş olduğu şeyin manası onun kanundadır. Bura
dan bir mana çıkmıyor; herhalde Komisyon Başka
nının karaşındadır bu mana. Bu hususu açıklamala
rını rica edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. Konuşma süre

niz beş dakikadır Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önce uyarı
nıza teşekkür ederim. 

Değerli Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Aslında, tartışmakta olduğumuz Kurumun niteli-

gf, sanıldığı kadar 'klasik, İdare Hukuku ilkelerM 
göre tanımlanabilir cinsten olmadığı için her vesile 
ile Kurumun niteliğini daha da açıklığa kavuştura
cak bazı yorumları getirmemiz gerekir. 

Beş tane kamu tüzelkişisi var önümüzde; bun
lar birbirleriyle geçişmiş. Şimdi, beş kamu tüzelki
şisinden Yüksek Kurumun Başkanı 9 uncu maddede 
görevleri ile tanımlanmak veya belirlenmek isten
miş. Hemen şunu belirteyim; bu Kurumun hukukî 
niteliğini ve işleyebilirliğini gösterebilmemiz için bir 
şeyi yapmamız lazım, o da şudur : Yüksek Kurum
la bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkileri nasıl düzen
lememiz gerekir? Benim görebildiğim; bu Tasarıda 
eksik olan yön, bağlı kuruluşlarla Yüksek Kurum 
arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulamamış olma
sıdır. Nasıl bîr ilişki olabilir? tik önce akla şu gele
bilir : Hiyerarşik bir ilişki olabilir. Emir - komuta 
ilişkisi olabilir; ama bunu kategorik olarak ileri sür
menin güç olacağını Tasarı fark etmiş; çünkü daha 
evvel öyleydi, benim demin vurgulamak istediğim 
cinstendi ilişkiler. Neden öyleydi?.. Çünkü tüzelki
şilik tanımıyordu. Yani, bağlı kuruluşlara tüzelkişilik 
tanınmayınca, iHşkilerin yönetimi klasik Devlet dai
resindeki gibi olacaktı; fakat şimdi tüzelkişilik bağlı 
kuruluşlara tanınınca, onların başkanı, yönetim ku
rulu ve yürütme kurulları ortaya çıkınca; yani organ
larla birtakım faaliyetlerin yerine getirilmesi söz ko
nusu olunca, dolayısıyla tüzelkişinin iradesini kendi 
organları ile izhar etmek, belirlemek yetkisi tanının
ca, açıklığa kavuşturulması gereken ikinci nokta ile 
karşılaştık; o da, vesayet ilişkisi. Büyük bir ihtimal
le, sağlıklı bir ilişki düzeyinde, vesayet ilişkileri çer
çevesinde olması lazım. 
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Şimdi, bu Tasarının en eksik yönü; bu vesayet 
ilişkilerinin bağlı kuruluşlarla nasıl düzenleneceğini 
karmakarışık hale getirmiş olmasının en güzel örne
ği başkanlıktır. 

Değerli arkadaşlar; Başkanın buradaki bu tanım
laması ile hiçbir fonksiyonu gözükmüyor veyahut da 
bizim kafamızda olmayan acaba başka bir nitelik mi 
izafe ediliyor; onu da anlamak mümkün değil. Yani 
bana göre 9 uncu madde yetkileri öylesine net olma
lıdır. ki; bu noktada Kurum Başkanının, acaba bağlı 
kuruluşlar üzerinde bağımsız olarak icra edebileceği 
birtakım hiyerarşik yetkileri var jmıdır?. İkinci nok
ta, vesayet yetkileri var mıdır?.. Bu iki noktanın açık
lığa kavuşturulması lazım. 

Vesayet yetkisi deyince aklıma hemen şu geliyor : 
Bir; bağlı kuruluşların organları ve görevlileri üze
rinde tanımlanabilir somut yetkiler var mıdır? iki; 
bağlı kuruluşların işlemleri üzerinde, yine Başkanın 
herhangi bir yetkisi var mıdır?.. Ben burada çok kı
sa olarak bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını is
tiyorum. 

önce, 9 uncu maddenin (a), (b) ve (c) fıkraları
nın hiç gereği yok. Yok; çünkü 8 inci maddede say
mış. Demiş ki, «Yüksek Kurumun temsil, icra ve 
koordinasyon organıdır» Burada da söylediği o; 
«Temsil etmek, icra etmek, koordine etmek». Yani, 
özellikle bir sözcük kokteyliğine çok ağırlık vermi
yorsanız, bunları tekrarlamanıza gerek yok. Ama 
bunun dışında, «Koordine etmek, desteklemek, gö
zetlemek, yine koordine etmek, kararları icra etmek» 
görevi olması lazım, ama dikkat ederseniz bağımsız 
hiçbir yetkisi gözükmüyor. Yalnız, (f) fıkrasında il
ginç bir istisna var gibi geldi; «Kurumun amaçları 
ile bağdaşmayan veya ilkelere ters düşen çalışma ve 
faaliyetleri önleyici tedbirler almak...» diyor. Bu çok 
müphem, Acaba Başkanlık bu eksen etrafında mı 
kurulmak isteniyor?.. Öyle ise, bu yetkileri belirte
lim. Çünkü vesayet yetkileri istisnaî yetkilerdir; fev
kalade istisnaîdir, tüzüklerle tespit edemezsiniz, yö
netmeliklerle tespit edemezsiniz; kanunda gösterme
miz lazım. Ne imiş bu; ne gibi tedbirler alabilecek?.. 
Genel anlamda sevk ve idarenin alabileceği tedbir
lerse, onu zikretmeye gerek yok. Zaten Başkan oldu
ğu için Kurumun Başkanı sıfatıyla bu tür kararları 
alabilir. 

Sayın Başkanım, iki dakika daha izin verebilir 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Şu anda, zaten bir dakikanız geçti 
Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Bir dakika rica edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun; lütfen. 
CAHİT TUTUM — Ö zaman, benim sağlıklı 

olarak önermek istediğim şu : Yönetim Kurulunun 
görevleri arasında; yani Yüksek Kurumun Yönetim 
Kurulunun görevleri arasında bazı görevler ile 9 
uncu maddede Başkanın görevleri zaten içice, teda
hül ediyor, tam bir girişiklik içinde. Eğer önerimi 
kabul buyurursanız, Yönetim Kurulunun kaldırıla
rak, buradaki Başkanlık müessesesini hâkim bir po
zisyona getirmek istiyorsanız; ama figüratif, sadece 
temsil ve Yüksek Kurulunun aldığı kararları intikal 
ettirip onları izlemekten başka ve tabiî yön düzel
tici bazı tedbirleri almanın ötesinde bir başka fonk
siyon izafe edilmiyorsa Başkanlık Makamına o za
man dişe dokunur birtakım görevlerle teçhiz etmek 
istiyorsak; 11 inci maddede mevcut olan, sayılan bir
çok yetkilerin Başkanlık uhdesine verilmesi mümkün
dür. Aksi halde, şu vaziyette bu Başkan hiçbir şey
dir arkadaşlar. Ya kaldırırsınız (Benim daha evvel 
önerdiğim bilimsel kuruluşlardaki mevcut «Genel 
Sekreterlik» müessesesi pekâlâ yürütülebilirdi bu iş
leri) veyahut da, eğer Başkanlığı sahiden müessese
ye hâkim ve hakikaten idarî koordinasyonun odak 
noktası .haline getirmek istiyorsak, o zaman bu Yö
netim Kurulunun görevleri ile kendi görevleri arasın
da bir katısını, bir birleşme ve bir bütünleşme sağla
yalım. Aksi halde, bu teşkilatımız sadece kat kat 
birtakım müesseseleri üst üste ihdas etmenin ötesinde, 
kesinlikle bir teşkilat enflasyonu yahut da kademe 
enflasyonu yaratmaktan başka bir işe yaramayabi
lir. 

Bu bakımdan; 11 inci madde geldiği zaman ileri 
süreceğim düşüncelerle birlikte, 9 uncu maddenin 
şimdiden söylediğim düşünceler ışığı altında yeniden 
kaleme alınmasında yarar vardır. 

Saygı ile arz. ederim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, önce 
Sayın Tutum'a cevap vermek istiyorum. 

Model tespit edilmiştir ve şimdiye kadar da bir 
hayli ilerlemiş durumdayız; yeniden bu sistemin, 
«Başkanlık» sisteminin değişimi ve 10 uncu maddede 
istedikleri sistemin yapılması mümkün görülmemek
tedir. 

Muhterem Bilge Hocamız burada bulunamadıkla
rı için; bir önceki oturumda bu kelimeler tartışıldı, 
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görüşüldü ve «Koordinasyon» kelimesi Anayasada 
bulunduğuna göre, geçti. «Koordine etmek» kelime
sine; katılıyoruz. «Koordine etmek» kelimesinin ye
rine, «îcra etmek» kelimesi var, onun yerine; «Ye
rine getirmek» olarak düzeltiyoruz. Zaten bu konuda 
önerge de vardır. Önerge istikametinde; 

Maddenin (b) bendindeki «îcra etmek» ibaresi 
yerine, «Yerine getirmek» şeklinde bir ibare koyu
yoruz. 

Maddenin (c) bendinde «Koordine» kelimesi ye
rine, yönlendirmek... Çünkü, aşağıda «Koordine et
mek» ibaresi var efendim. Görevleri buna göre dü
zenledik. 

Maddenin (d) bendinde «Koordine etmek» yeri
ne, «... desteklemek, bunlar arasında koordinasyonu 
ve işbirliğini sağlamak.» 

Maddenin (ı) bendinde; «Bu Kanunda gösterilen 
ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine 
getirmek,» 

«Koordinasyon» kelimesi 8 İnci maddede geçmiş
tir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, geçti de; şimdi birini 
«Yönlendirme» yaptınız değil mi efendim? «ve fa
aliyetleri yönlendirmek». Diğerindeki «Koordine et-
me»yi de; «.. ve bunlar arasında koordinasyonu ve 
işbirliğini sağlamak» şeklinde düzelttiniz; öyle md 
efendim?.. 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCİOĞLU — Evet efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCİOĞLU — Altta, (ı) fırasmda da 
düzeltme vardı efendim. 

BAŞKAN — (ı) bendini de şöyle yaptınız : «Bu 
Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen diğer 
görevleri yerine getirmek.» 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCİOĞLU — Sayın Başkanım, bir 
hususu daha açıklamak istiyorum. 

Sayın Hocamızın bahsetmiş olduğu hususlarda 
bir ayrılığımızın olmadığını; Yüce Atatürk'ün «Ki
tap, mektup, kâtip benimdir. Ketebe, yektübü Ara-
bındır. Türk Halk Dilinde yaşayan, Edebiyatında 
bulunan kelimeler Türkçedir» dediğini ve hepimizin 
buna inandığımızı arz ederim. 

Ayrıca, Atatürk 1935 senesinde Falih Rıfkı 
Atay'a hitaben, «Memleketimizin en büyük bilginle
rini, yazarlarını bir komisyon halinde aylarca çalış
tırdık;7 elde edilen netice, şu bir küçük lügattan iba
ret. Bu tarama dergileri ve cep kılavuzları ile bu 

dil işi yürümez. Falih -Bey; biz Osmanlıcadan ve Ba
tı dillerinden istifadeye mecburuz.» demişlerdir. Son: 

ra, «Koordinasyon» kelimesi, Türk Dil Kurumunun 
çıkardığı Yazım Kılavuzunda da vardır ve Anayasa
da da vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yalnız, $u anda, 

zaten mevcut konuşmalar bu maddeyle pek fazla il-
liyeti olan durumda da değil. Şu andaki 9 uncu mad
de «Kurum Başkanının Görevleri»ni kapsamakta
dır. Oysa, yapılan konuşma ve sizin verdiğiniz ce
vapsa, Türk Dili üzerindeki gelişmeleri sağlamaya 
yöneliktir; «Görevleri» içinde böyle bir husus yer al
madığına göre, mesele yoktur efendim. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak iste
yen sayın üyemiz var mı? Sayın Kırcalı, Sayın Ka-
ral, Sayın Bayer, Sayın Akkılıç... Kayıt işlemi bit
miştir. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, maddenin (f) fıkrasında «Yüksek Kurumun 
amaçları ile bağdaşmayan ve ilkelere ters düşen çalış
ma ve faaliyetleri önleyici tedbirleri almak, bu ted
birleri yetkili organların onayına sunmak,» denili
yor. Yine ondan sonraki (g) fıkrasında «Yetkili or
ganlara sunmak» sözü geçiyor. Burada, ilkelere ters 
düşen çalışma, faaliyetler hangi alanda olacak ve 
«Yetkili organlaodan maksat nedir; onu öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCİOĞLU — Efendim, Yüksek Ku
rumun amaçlan, daha önce «İlkeler» bölümünde tes
pit edilmiş hususlar ve sonra, Yüksek Kurul tara
fından Yüksek Kuruma verilmiş bulunan görevler 
ve bir de Yüksek Kurum Başkanına verilen yetki
lere ters düşen hususlardır ve burada Yüksek Ku
rumun amaçlarıyla bağdaşmayan; Yüksek Kurumun 
amaçları Yüksek Kurum tarafından, Başkanına ve
rilen görevler ve bir de (bütün Kurumun adı Yük
sek Kurumdur) Kurumun ilkeleri ve bunlar da Yük
sek Kurumun bağlı kuruluşlarının bütün hizmet fa
aliyetlerinde Anayasa çerçevesinde uygulanacak il
keler şunlardır, diye yazılanların hepsi bu Kurumun 
bu maddesine girer efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karal, buyurun. 
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HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
teşekkür ederim. 

9 uncu maddenin (a) bendinde «Yüksek Kurumu 
yi rt içinde ve yurt dışında temsil etmek,» konusu 
\ a-:. Bu yurt dışında temsil etmek, sık sık bilimsel 
kongrelerde temsil etmek, bilimsel toplantılarda tem
sil etmek anlamına da gelebilir. Ancak; bu toplan
tılarda çeşitli bilim dallarını temsil eden bu Kuru
luşun; tarih gibi, dil gibi, kültür gibi, Atatürk'çülük 
üzerindeki araştırmalar gibi konularda, böyle kong
relerde temsil etmeye yetkili kimse, yalnız o bilim da
lının adamıdır. Bunun dışında, temsillerin de müm
kün olduğu tehlikesini görmekteyim. Sık sık yurt dı
şında temsiller kötüye (kullanılmıştır hayatımızda. O 
bakımdan, bu yurt dışında temsil etme yetkisi, tem
sil etme görevi, yeteneği, bilimsel kongreleri de içer
mekte midir?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal, 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
şimdiye kadar Türkiye'de uygulanan ve temsil ka
biliyeti olan kişilerin, illa aynı bilim dalında, aynı 
dalda olmasını gerektiren hususlar değildir efendim. 
Zaten yurt dışına temsil etmek üzere gidecek kişi
ler, yanında bir ekibiyle gidecektir ve Türkiye'den 
giden bütün ekipler genellikle böyle gitmişlerdir. 

Ayrıca, sadece bunu üniversite seviyesinde ve üni
versitelerin yapmış olduğu toplantılar olarak düşün
memek gerekir. Her yönüyle; bilimsel olduğuna gö
re, tarihten anlamayan bir kurum başkanı var ise 
eğer, o tarih başkanı ile beraber gider. Yani temsil 
kabiliyeti buna aittir; yanına yardımcılarını alabile
cektir. Sadece, illa «Ben tarihten anlamadığım halde 
kurum başkanıyım, ben gideceğim» diye bir durum 
yoktur efendim burada. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bay er, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 

Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde Yüksek Ku
rulu belli ederken, organ kurmak görevi verilmemek
tedir. Burada ise «yetkili organlar» denmektedir. Bu 
yetkili organlar, bağlı kuruluşlar olan Atatürk Araş
tırma Merkezi gibi diğer kurumların üzerinde mi 
olacaktır, yoksa onun emrinde mi olacaktır?.. 

İkinci sualim; «Yüksek Kurumun emrinde olan 
bir yetkili organın onayına sunmak» deniyor. Em
rinde olan bir yetkili organın nasıl Başkan onayına 
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sunar?.. Başıkan onaylar, Burada (f) fıkrasında bir 
yanlışlık mı var?.. 

Üçüncü sualim; bağlı kuruluşlarla ilgili olarak 
yetkili organlar arasındaki ilişkiyi belli etmemekte
dir. Nedir bu yetkili organlar?.. 

Teşekkür ederim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım (f) 
bölümünde «Yüksek Kurumun amaçları ile bağdaş
mayan veya ilkelere ters düşen çalışma ve faaliyetle
ri önleyici tedbirleri almak, bu tedbirleri yetkili or
ganların onayına sunmak,» diyor. Doğrudan doğru
ya yetkili organ Kurumun Başkanı olduğuna göre, 
Yüksek Kuruldur, açıkça bellidir ve bu temel ilke
lere ters düştüğü oranda, tüzelkişiiliği haiz olduğuna 
göre bu, doğrudan doğruya Yüksek Kuruldan lüzum 
istihsaline ihtiyaç vardır; o açık olarak görülüyor. 

Diğerine gelince efendim; gerektiğinde kurulacak 
araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarını; 
her birimin arkasında haberleşmenin ve diğer kolların 
kurulması ve sayılarının artırılması için yetki veril
miştir. Bunların, ancak ve ancak Yüksek Kurul ta
rafından tastiki gerekir efendim. Bu onaylama onun 
için üst makama daima sunma; onaylama için altta 
olanları kendisi onaylayacak; ama diğerlerini Yüksek 
Kuruldan karar alacak. Onunla ilgilidir efendim. 

Arz ederim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Bağlı kuruluşla
rın üzerinde mi, değil mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bütün kendine bağlı 
olan kuruluşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, benim sorum 

soruldu. Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili önergeler var, 

okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ka

nun Teklifinin 9 uncu maddesinin (ı) bendinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Turgut TAN 
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Sayın Başkanlığa 
9 uncu maddenin (c) bendindeki yanlış olarak kul

lanılan «koordine» kelimesinin yer aldığı cümlenin 
«gerekli hizmet ve faaliyetlerinde ahenk sağlamak» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Sayın Başkanlığa 
9 uncu maddenin (d) bendinde olup, Fransızca as

lına göre yanlış kullanılan «koordine» kelimesinin 
«ahenkleştirmek» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Sayın Tan, bu (ı) fıkrasının çıkarıl
masına ilişkin bir önergeniz var, yalnız Komisyon 
bu fıkrada bir değişiklik yaptı; buna rağmen çıka
rılmasını istiyor musunuz?.. «Bu Kanunda gösterilen 
ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine 
getirmek» şeklinde bir düzeltme yaptı; yani artık, 
Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun diğer gö
revlerine de başkan üstlenmiyor, «Yüksek Kurulca 
verilecek görevleri ve diğer görevleri yerine getirir.» I 
şeklinde, kendine bir görev verilmesi keyfiyeti söz ko
nusu oldu. Buna rağmen önergeniz üzerinde, çıkması 
için ısrar ediyorsanız, buyurun, 

TURGUT TAN — Efendim, eğer bu fıkranın 
yerine bir fıkra konulacak ise, bu düzeltmenin yan
lışlığını kabul ediyor demektir Komisyon. 

BAŞKAN — Düzelttiler efendim zaten. 
TURGUT TAN — O zaman eğer konulacaksa 

yerine yalnızca, «Bu Kanunda verilen diğer görevleri 
yerine getirir.» cümlesinin daha uygun olacağı görü
şündeyim. I 

BAŞKAN — Yani «Yüksek Kurulu» da çıkar
talım diyorsunuz. «Bu Kanunda gösterilen diğer gö- I 
revleri yerine getirmek.» diyelim. 

TURGUT TAN — Sayın ,Başkanım, Yüksek Ku
rul karar organıdır. Yüksek Kurul başkanı da icra 
organıdır; kendileri öyle yazmışlar. Binaenaleyh, el-
betteki karar organının verdiğini icra organı yerine I 
getirecektir, ayrıca söylemeye gerek yoktur. Ama I 
«bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirir.» 
derlerse, daha uygun olur. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon Başkam, buyurun. j 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL- < 

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, biz j 
bütün kuruluşlarda, dört bağlı kuruluşun da son fık
rasının hepsinde aynı cümle vardır; bu Kanunla ve
rilen diğer görevleri yerine getirmek. Ancak burada j 

bazı görevlerin de Yüksek Kurul tarafından Kurum 
başkanına verilebilmesi için bir yetki alma durumun
dadır. Yoksa, biz bu düzeltmemizi Sayın Bilge Ho
camızın burada o fıkra hakkında söylemiş olduğu 
sözlerin üzerine yaptık; (fakat önerge sonra okuna
cağı için, elbetteki arkadaşımız açıklamasını yapama
dı. Yani bu değişikliğe katılıyoruz, ancak bu «Yük
sek Kurulca verilen diğer görevler» olabilir. Bunu 
da yapabilmesine imkân vermek lazım Başkana. Zaten 
yapacak bunu. 

BAŞKAN — Sayın Tan da «Zaten yapacaktır.» 
diyor. Yüksek Kurulca verilen görevleri zaten gö
revi gereği yerine getirecektir, tekrara gerek yok, 
«bu Kanunda verilen diğer görevleri» yani bir torba 
madde, bir torba fıkra gibi bütün maddelerin dibinde 
bunu koymakta yarar vardır der. 

Sayın Tan, bu durumda «Yüksek Kurulu» çıkart
mıyorlar; yani «görev versin» diyorlar. «Bu Kanunda 
gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen ve diğer görev
leri yerine getirmek» şeklinde oluyor. «Yüksek Ku
rulca verilen diğer görevleri yerine getirmek.» 

Eğer ısrarlı iseniz önergenizi oylayacağım efen
dim. 

TURGUT TAN — Efendim zaten yeni bir fıkra 
oluyor, benimki çıkarmadır. Fıkra çıkarsa, yerine Ko
misyon yeni bir fıkra koyar. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önergesi fıkranın çı

karılmasına ilişkindir. Önergenin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın Tutum 
lehte, Sayın Eroğlu aleyhte. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
Burada aslında Kurumun yine niteliğiyle ilgili bir 

anlayış farkı ortaya çıkıyor. O da benim Kurumu an
layış şeklimle, yani Teklifin genel esprisine uygun 
olarak Kurumu algılayış biçimim şu Yüksek Kurul, 
aslında 'hem hiyerarşik az da olsa bazı yetkileri uhde
sinde tutan, fakat asıl anafonksiyonu büyük ölçüde 
vesayet yetkileri olan bir kuruluştur ve en önemli 
vesayet yetkisi de bana göre çalışma plan ve program
larını onaylamak, bütçeleri onaylamak ve bazı se
çimleri yapmak'. Şimdi bunlar vesayet yetkileridir. 

Burada belki hatalı olarak ortaya konulan şu
dur : Başkan, Yüksek Kurulun esas muhatabı değil
dir hizmet açısından. Benim kanımca esas, hizmetle
ri bizatihi yerine getirecek olan bağlı kuruluşlardır. 
Zaten bütün eşgüdüm, yani koordinsyon faaliyetleri 
ve bütün Yüksek Kurulun çabaları, bağlı kuruluşların 
büyük ölçüde sevk ve idaresidir. Hatta öylesine ki, 
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bir tek küçük bir fıkrayı hemen hatırlatayım. Ka
nunda «Bağlı kuruluşlara görev vermek» deniliyor. 
Yani Yüksek Kurul doğrudan doğruya bağlı kuru
luşlara görev verecek, fakat bunun dışında birtakım 
vesayet yetkilerini kesinlikle Başkana vermesi müm
kün değildir, devri mümkün değildir. Hangi tür vesa
yet yetkisi devredilecekse onu söylememiz lazım. 

Bu kanunda gösterilen diğer görevleri yerine ge
tirmek demek yeterlidir. Eğer hakikaten spesifik, özel 
bir yetki Başkana verilecekse, Kanunun diğer mad
delerinde bu söylenilebilir; ama böyle «Yüksek Kurul
ca verilen görevleri yerine getirmek...» Sanki Yük
sek, Kurul sürekli bir şekilde olacağı kararlarla Başka
na birtakım görevler verecekmiş gibi bir izlenim ve
riliyor. Hayır, böyle değil.; çünkü muhatabı o değil. 

Binaenaleyh, bu maddenin bütünüyle metinden çı
karılması aslında isabetli olur Sayın Tan'ın verdiği 
önerge doğrultusunda ve «Bu Kanunda gösterilen di
ğer görevleri yerine getirmek» demek çok daha sağlık
lı olur. 

Teşekkürler, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum,, 
Sayın Eroğlu, buyurunuz efendini. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan müsaade 
buyurursanız yerimden arz edeceğim efendim. 

Sayın Tutum 'kafasında canlandırdığı bir modeli 
her fırsatta gerçekleştirme gayreti, çabası içerisinde
dir. Halbuki, biraz önce Komisyon Başkanı da söy
ledi, bu model kabul edilmedi. Teklifte öngörülen 
ve Komisyondan geçen model Umumî Heyette tas
vip gördü. Sayın Tutum buna rağmen bazı açıklama
larda bulundu. Şimdi bu açıklamalarına cevap verip 
meseleyi incelememiz lazım. 

önce, idare hukukunun önemli bir konusunu ele 
aldı. Bir kamu kuruluşu içerisinde çeşitli kamu tü
zelkişiliğinin mevcudiyetini ileri sürerek, bir idarî ve
sayetten bahsettiler. Ortada bir idarî vesayet yoktur. 
Yüksek Kurulun Başkanının bağlı kuruluşlar üze
rinde bir idarî vesayeti söz konusu değildir. 

Hiyerarşi, merkez kuruluşları içerisinde kabul edi
len bir prensip olduğu gibi, kamu kurumlarında ve 
amme idarelerinde de uygulanagelen bir prensiptir. 
Ortada bir hiyerarşi vardır; onun gereklerine uygun 
olarak bu düzenleme yapılmıştır. Ancak, Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tüzelkişiliktir; ona 
bağlı olan kuruluşları da aynı şekilde tüzelkişilik ka
zanmış olmaları, hiyerarşinin ademî mevcudiyetini 
gerekli kılmaz. Bizde örnekler vardır. Eski Üniversi
teler Kanununda üniversitelerin içerisinde fakültelerin 
de tüzelkişilikleri vardı. Ancak üniversite, hiyerarşi

de organları olan fakültelerin üzerindeydi. Üniversi
telere rağmen fakültelerin yetkilerini de Kanun dü
zenlemiş bulunuyordu. 

Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra, bu Kuru
mun Başkanının yetkilerinin Kanunda gösterilmiş ol
ması, ona yetki bakımından güç kazandırır. Şayet bu
rada (i) fıkrasında söz konusu olan bir yetkinin Yük
sek Kurul tarafından Başkana verilmesi açıkça be-
lirtilirse, bu yetkiyi Başkan Kanundan almış olur; 
çok daha fazla bağlı kuruluşlar üzerinde güç sahibi 
olur, otorite sahibi olur, yetki sahibi olur. 

Bu bakımdan bu fıkranın düzeltilmş şekliyle ka
bulünde büyük yarar vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, bir kere daha lütfedin efendim, 

önergeye katılıyor musunuz?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Baş/kanım, kendi 
cümleleriyle, ıSayın Tutum'un cümleleriyle ben de 
bunu açıklamak istiyordum. 

Kurumun niteliğiyle anlayış farkından bahsetti
ler. Kurumun niteliğiyle anlayış farkı bizde bulunma
maktadır. Biz aynı modeli sonuna kadar savunacağız. 
Sayın Hocamız zaten bu durumu aynen açıkladılar. 

önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan buyurunuz, önergeye katılıyor mu

sunuz efendim?. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Komisyon Başkanının görüşlerine katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önergesine Komisyon 

ve Hükümet.... 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, benim öner
gemin yeni model veya mevcut modelle bir ilişkisi 
yok; bu tamamen kendi görüşleri... 

BAŞKAN — Sayın Tan, müsaade buyurunuz 
efendim, Komisyon bir anlayış içinde cevap veriyor, 
«Katılmadığını» beyan ediyor. Her defasında yeni 
bir açıklamayla tabiî durum daha değişik bir safha 
arz edecek. 

Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önergesine Komisyon 
ve Hükümet «katılmadıklarını» beyan etmektedirler. 
önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.., önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 
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Sayın Gözübüyük?.. Yoklar. Zaten «Koordine» 
kelimesi gerekli düzeltmeye tabi tutuldu ve her iki
sinde de değişikliğe uğradı efendim. Bu nedenle bu 
önergeler işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın üyeler, 9 uncu maddeyi, biraz evvel kabul 
buyurduğunuz değişikliklerle 'birlikte oylarınıza su
nuyorum. Ka'bui edenler lütfen işaret buyursunlar 
efendim. Ka'bui etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, 10 uncu maddenin yerinin değiştirilmesi hak
kında bir önerge göndermiştim efendim, vakıa bi
raz geç kalmış bir önergedir... 

BAŞKAN — 10 uncu maddenin yerinin değişti
rilmesi mi efendim? 

SÜUEYMAN SIRRI KIRCALI — 15 inci mad
denin, 10 uncu madde olmasını öneriyorum. Yani, 
Yüksek Kurul Başkan Yardımcısı... 

BAŞKAN — Şu anda sizin gönderdiğiniz böyle 
bir önerge... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Biraz evvel 
gönderdim efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, tabiî bir işlem yapıyoruz; 
verilen önergelerin bir örneğini de Komisyona ver
mek için bir fotokopi çekimi söz konusu oluyor. 

Bir yer değiştirmedir. Yalnız müsaade ederseniz 
15 inci maddeye kadar gelelim, eğer 15 inci madde
nin 10 uncu madde olarak kabulü söz konusu olur
sa madde numaraları üzerinde yer değiştirme imkâ
nımız alacak. Yani şimdiden 15 inci maddeyi gö
rüşürsek, bilmiyorum... Olabilir, Sayın Kırcalı o da 
olabilir. 

önergenizi okutayım, ondan sonra buyurunuz, siz 
de konuşunuz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte bulunduğumuz teklifin 15 inci mad

desinin 10 uncu madde olarak görüşülmesini öne
ririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bendeniz Kanunu tetkik ederken maruz kaldığım 

bir yanılmayı, Kanunu istikbalde bütünüyle incele
yecek olanlar için de aynı yanılgıyı önlemek bakı
mından ve doğruluğuna da inandığım için bu öner
geyi vermiış bulunuyorum. 

Dikkat edilirse 9 uncu maddede «Yüksek Kuru
lun Başkanının görevleri» sayılıyor, sonra Yönetim 
Kurulu oluşturuluyor, Yönetim Kurulunun görevleri 
sayılıyor. 12 nci maddede Yönetim Kurulunun çalış
ması gösteriliyor. Bilahara 13 üncü maddede Denet
leme Kurulu geliyor. Denetleme Kurulundan sonra 
14 üncü maddede onun görevleri geliyor ve nihayet 
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı geliyor. 

Şimdi 10 uncu maddeyi eğer biz okursak görece
ğiz ki, «Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında 
Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç 
üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşur. 
Yüksek Kurum Başkanı bulunmadığı hallerde Yö
netim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder.» 

Şimdi, yukarıda 8 inci maddede biz Yüksek Ku
rum Başkanının nasıl seçildiğini, seçilme usulünü gör
dük. Bu maddede, yani 10 uncu maddede biraz ge
riye atılmasını, bırakılmasını önergeyle teklif ettiği
miz maddede Yönetim Kurulu üyelerinin nasıl seçi
leceğini, «Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye» di
yoruz, onu görüyoruz, başkanın vazifelerini görüyo
ruz; fakat Yüksek Kurum Başkan Yardımcısının ne 
seçilme ve atanma usulünü, (Zaten burada da ayrıca 
bir Önergem olacak) ne de görevlerini görmek im
kanı bulamıyoruz. Ta Denetleme Kurulundan son
raki bir sırada yer alıyor. Bu ise inceleyen kişiyi aca
ba Yönetim Kurulu Başkan Yardımcrsdı nerededir, 
diye aramak durumunda bırakıyor. 

Bu nedenle, eğer Komisyonumuz muvafık bulur
larsa bu maddeyi hemen Yönetim Kurulu Başkanın
dan sonra almak, onu orada düzenledikten sonra on
ların idaresinde yürüyecek olan Yönetim Kurulunu 
oluşturmak ve ona göre maddeleri düzenlemek ye
rinde olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, bir maddenin yer değiştirilme

sine ilişkindir. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Bizim raporumuzda bunun değiştirilmemesinin se

bebi, arkadaşımızın teklifi Teklif Sahibinin teklifi 
gibidir. Esasen şemaya alındığı zaman, şemayla gös
terildiği zaman şemada Başkan Yardımcısının yeri bu 
Denetleme Kuruluyla Yönetim Kurulunun seviyesin
de değildir efendim. Her ikisi de müşterek kararla 
atanıyor. Birisi Başbakanın teklifi, diğeri Yüksek 
Kurum Başkanının teklifi üzerine oluyor ve Müşte
rek kararla atanıyorlar. Yalnız burada Başkan var-
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ken Denetleme Kurulu var, Başkan olmadığı zaman 
Başkan Yardımcısı iş yapacağına göre Denetleme 
Kurulu ile Yönetim Kurulunun hiyerarşik durumu 
onlardan biraz da'ha farklı. Yoksa o zaman şöyle ola
caktı efendim teşkilat şemasına göre: Başkan, Baş
kanın altında Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcı
larına da bağlı olmak kaydıyla Denetleme Kurulu 
ve Yönetim Kurulu. Bu mümkün değil efendim. 
Teşkilat şemasına uydurma bakımından yerini de
ğiştirdik, yoksa ilk teklif sizin buyurduğunuz gibi idi. 
Bizim raporumuzda bu konu yazılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kırcalı, bu açıklamadan sonra işleme de

vam edelim mi efendim?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet Sayın 
Başkan, lütfen istirham edeceğim; çünkü şema ha
kikaten çizilecek olsa Başkan, Başkan Yardımcısı 
olur. Bakan, müsteşar ve bütün teşkilat aşağı doğru 
gider, tik Tasarıda hazırlanan hali doğrudur ve in
sanın gözü onu aramaktadır. Başkan olmadığı za
man Başkan Yardımcısı onun görevleriyle ilgili olan 
kişidir. Onun yerinde, orada olması lazımdır. Biraz
dan 'başka sebeplerle bunu açıklayacağım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın (Kırcalı'nın 15 inci maddeyi 10 uncu mad

de olarak görüşülmesine ilişkin önergesinin lehinde 
aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Komisyon katılmadığını beyan etti. 
Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim öner

geye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
'Sayın Kırcalı'nın önergesine Komisyon ve Hü

kümet katılmadığını beyan etmektedir, önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu 
'MADDE 10. — Yüksek Kurum Başkanının baş

kanlığında, Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca 
seçilmiş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından 
oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hal
lerde Yönetim Kuruluna Başkan Yardımcısı başkan
lık eder. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan ta
rafından önerilen, Bağlı Kuruluşların Başkanlarında 
aranan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhur
başkanınca atanırlar. 

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

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim bu maddeyle ilgili?.. Yok. 

Sayın Hükümet bir açıklamanız?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
İlgili önergeleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Teklifin 10 uncu maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Kurum Genel Sekreterinin Yönetim Ku

rulunun tabiî üyesi sayılması (27 nci maddede oldu
ğu gibi) modern yönetimin tabiî bir icabıdır. 

Bu itibarla, 10 uncu maddenin birinci fıkrası so
nuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini faydalı ve za
ruri görmekteyiz. 

Genel Kurulumuzun takdirlerine arz ederiz. 
Fenni 1SLİMYEL1 Hamza EROĞLU 
«tiCurum Genel Sekreteri, Yönetim Kurulunun tabiî 

üyesidir; ancak oylamaya katılamaz.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte bulunduğumuz Tasarının 10 uncu 

maddesinde «Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye» söz
leri yerine «müşterek kararla atanan üç üye» den
mesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında ben başlangıçta bana yöneltildiği gibi, 

önceden kalfamda tasarladığım bir modelin savun
masını yaparak . maddeleri irdelemek istemiyorum. 
Böyle bir çabanın sonuç vermeyeceğini gayet iyi bi
liyorum. Çünkü bir teşkilatlanma teknisyeni olarak 
böyle bir çabam olamaz; ancak ben Tasarının kendi 
mantığı içerisinde ortaya çıkacak çelişkileri özellikle 
genel hukuk ilkeleri açısından irdelemeye çalışıyorum. 

Bu itibarla, ısrarla benim belirtmek istediğim, bu 
Tasarıyı daha iyileştirici olan bazı yenilikleri ge
tirmeye çalışmak; yoksa benim önceden tasarladığım 
bir ön modele göre madde tedvini değil. 

Şimdi, benim burada.tereddüdüm, Kurumun Yö
netim Kurulu olacak. Ne yapacak bu Yönetim Ku-
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ruhi?.. Sayıyor. Yönetim Kurulunun görevlerine bak- ı 
tığımız zaman 9 uncu maddenin dalha ağırlaştırılmış I 
biçimi. 9 uncu hafiflettirilmiş biçimi, 11 inci madde I 
9 uncu maddeyi biraz dalha ağırlaştırırı iş. Birinde karar I 
vermek diyor, sürekli. Yani 11 inci maddenin anaesp- I 
risi, Yönetim Kurulu sürekli karar verecek ve bu I 
kararları da büyük ölçüde 9 uncu maddede belirti- I 
len, sanıyorum ki, Başkan hem bir taraftan Yüksek 
Kurumun hem de Yönetim Kurulunun verdiği karar- I 
lan icra edecek. Yani, Yönetim Kurulu varsayılıyor ki, I 
devamlı karar üretecek ve bu ürettiği kararları Başkanı I 
vasıtasıyla uygulayacak. Öte yandan Yüksek Kurul I 
var. Yüksek Kurul da birtakım kararlar üretecek, I 
alacak, o kararları yine icra edecek olan (Başkan 
oluyor. İki görev arasındaki karışıklıkları tek tek, I 
hani matematiksel olarak dahi kanıtlamak mümkün; I 
ama o çabaya girmeyeceğim. I 

Şimdi, Yönetim Kurulunu niçin kuracağız?.. Ka
rar. Karar organı var. Yüksek Kurul bir karar or- I 
gamdır, en yüksek karar organıdır ve her türlü ka- I 
rarları alıyor, önemli olan kararların tümünü I 
Yüksek Kurul alıyor. Hatta hiyerarşik anlam
da kullanıldığı gayet kesin yetkiler var. Mesela 
bağlı kuruluşlara görev vermek; iki, denet-1 
leme talep etmek, üç, ücretleri kararlaştırmak gibi I 
idarî nitelikte son derece kategorik kararlar alıyor. I 
Yönetim Kurulu ne yapacak?.. Buralarda sürekli bir I 
şekilde hazırlayıcı nitelikte kararlar alacak. Doğrudan' I 
doğruya büyük ölçüde lazım ül infaz ve icra kararı I 
hemen hemen yok; akla gelen çok az olabilir. Onları I 
zaten Başkana versek dalha isabetli olur. Başkan belki 
bunu daha süratli ve dalha kısa zamanda yapar. I 

Bakınız 11 inci maddede; «... çalışma plan ve I 
programlarının ve aldığı kararlar doğrultusunda amaç- I 
ların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve verimli 
bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kararlar I 
almak,» deniyor. Bu kararlar alınır; yani Yönetim 
Kurulunun görevleri arasında böyle zikretmeye gerek I 
yok, bu kararları Başkan alabilir. I 

Diğer bir fıkrada; «... Bağlı Kuruluşların istek ve I 
önerileri üzerine yurt içinde veya yurt dışında, araş- I 
tırma, inceleme uzman ve elemanlarından oluşan bi- | 
dimsel araştırma ve uygulama birim veya kolları kur- j 
mak ve çalışmalarını izlemek.» deniyor. I 

Yine diğer bir fıkrada; «Bağlı Kuruluş Başkanları- I 
tun teklifi üzerine bu kuruluşların Yürütme Kurulları
nın kararlarını en geç bir ay içinde incelemek ve kesin 
karara bağlamak,» deniyor. Bunun niye konduğunu I 
bilemiyoruz; nasıl bir vesayet yetkisi olduğunu açık
layacaklar herhalde. | 
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Sonra diğer bir fıkrada; «Yüksek Kurum bütçesini, 
tüzük ve yönetmelik taslaklarını görüşmek ve Yüksek 
Kurula sunmak,» deniyor. Yani, sürekli hazırlayıcı 
nitelikte görevler. 

Bence bir Kurumda böyle katlı bir karar organını 
ihdas etmek doğru değil, bizim hukukumuzda yoktur, 
işlemez ve fuzulî yere böyle bir kurul ihdas edersiniz. 

Eğer Yüksek Kurulun doğrudan doğruya Bağlı Ku
ruluşları büyük ölçüde etkileyecek kararlar alma hak
kını biz Yüksek Kurula değil de, bu Yönetim Ku
ruluna vermiş olsaydık, o zaman bunun çok gereği 
vardı. 

.Şimdi, iki tane karar organı olmaz arkadaşlar. 
Yani, Yüksek Kurulun aldığı birçok kararlar, hem 
Yüksek Kurumu, hem de bağlı kuruluşları kapsaya
cak şekilde alınmakta olduğuna göre, burada da Yük
sek Kurum Yönetim Kurulunun alacağı kararlar, 
yine büyük ölçüde hem Yüksek Kurumu, hem de 
bağlı kuruluşları kapsayacak şekilde olduğuna göre, 
böyle iki katlı karar mekanizması olmaz ve bu yürü
mez. Kurarsınız, yürümediğini görürsünüz ve son de
rece formalite toplantısı haline gelir. 

Kaldı ki, sanıyorum (Yanılmıyorsam, belki hafı
zam yanıltabilir) 5 inci maddede Yüksek Kurulun 
terekküp tarzından bahsederken, bağlı kuruluşların 
başkanları da zaten oraya katılacak; yani hem Yö
netim Kuruluna katılacaklar, hem Yüksek Kurula 
katılacaklar. Bu nasıl bir mekanizma; anlamakta güç
lük çekiyorum. 

O bakımdan, acaba hem bürokratik ağırlığı hafif
letmek ve özellikle karar sürecinde mesafe almak, 
hem de uygulamada etkinlik sağlamak bakımından, 
böyle bir Kurula yer vermek, bana göre teklifin ken
di mantığı içinde pek tutarlı gözükmüyor. 

Biçimsel olarak bir tek meşruiyet kaynağı, olsa 
olsa tüzelkişiliği var, (Madem beş tüzelkişiden bir 
tanesi) izin verin de Başkanla beraber bir Yönetim 
Kurulu da olsun diyorsanız, diyeceğim yok. 

BAŞKAN — Sayın Tutum; süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

CAHİT TUTUM — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

10 uncu maddenin önergem doğrultusunda de
ğerlendirilmesini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

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

lütfen. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Sayın Tutum şu anda ifade etmiş olduğu husus
ları 11 inci maddeyle beraber mütalaa etmiş olsay
dı, haklı olacaktı. Halbuki, yukarıdaki teşkilattır, 
aşağıdaki görevlerdir. Eğer bu sonuna kadar incele
nirse, önce teşkilatın verildiği, sonra görevlerin sıra
lanmış olduğu görülecektir. Bu bakımdan, bu teşki
latla ilgilidir ve katiyyen görevlerle alakalı değildir. 
Bu, bir Kuruldur. Yüksek Kurul yılda iki defa top
lanacağına göre, Yönetim Kurulunun veyahutta 
Yüksek Kurumun bir iş yapabilmesi için altı ay son
rayı mı beklemek gerekir? Bu bakımdan bu Yöne
tim Kuruluna şiddetle ihtiyaç vardır ve esas karar 
organı da burasıdır. Bu itibarla önergeye katılamıyo
ruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan; önerge üzerindeki gö

rüşünüz lütfen. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tutum'un öner

gesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılma
dığını beyan etmektedir, önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Islimyeli, Sayın Eroğlu; sıra sizin öner
genizde... 

HAMZA EROĞLU — Efendim, önerge gayet 
açıktır; Genel Sekreterin Yönetim Kurulunda görev 
almasını öngörmektedir. Komisyon katıldığı takdir
de tarafımızdan oya sunulmasını rica edeceğiz, ka
tılmazsa geri çekeceğiz. 

BAŞKAN — O zaman doğrudan Komisyona so
ralım efendim. 

Sayın Komisyon; önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; oy
lamaya katılamadığına göre ve diğerlerinde de sek
reterler aynı şekilde hizmete katıldıklarına göre, ek
lenmesinde hiçbir mahzur görmüyoruz. Ancak, o 
fıkranın devamı olarak eklenmesi gerekir; yani «Baş
kan Yardımcısı başkanlık eder» ibaresinden sonra, 
«Kurum Genel Sekreteri Yönetim Kurulunun tabiî 
üyesidir ancak oylamaya katılamaz» ibaresinin ek
lenmesi gerekir. 

BAŞKAN — Zaten önerge de cümlenin devamı 
şeklindedir, ayrı bir fıkra şeklinde değildir efendim. 

Sayın Hükümet; önergeye katılıyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— önergeye katılıyoruz^ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Saym îslimyeli ve 
Sayın Eroğlu'nun önergesine Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katıldığını beyan ettiğinden önerge
yi kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kesin olarak ka
bul edilmiştir. 

Sayın Kırcalı; sıra sizin önergenizde, buyurun 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Evvela bir hususu belirtip, ondan sonra buna 
geçeceğim. Biraz evvel söylediğim 15 inci madde
nin 10 uncu madde yerine alınması hususunda Tek
lifin hemen şuradaki 25 inci maddesinde dikkat edi
lirse, bakınız; «Atatürk Araştırma Merkezi Başka
nı ve Başkan Yardımcısının nitelikleri ve atanmala
rı» bir arada ve 25 inci maddede oluşturulmuş. Bu
nun Sekreteri daha ötede 33 üncü maddede yerini alı
yor, doğrusu da o. 

Madde 43'te, «Türk Dil Kurumu Başkanı ve 
Başkan Yardımcısı» yer almış ve gerek atanmaları, 
gerek görevleri aynı usul içerisinde aynı maddede ve 
44 üncü maddede düzenlenmiş. Bunun da Seikreteri 
51 inci maddede yer alıyor. 

Diğer taraftan 61 inci maddede, «Türk Tarih 
Kurumu ve Başkan Yardımcısı» yer alıyor ve bu
nun da Sekreteri 69 uncu maddede yer alıyor. 

Demek ki, başkanlarla başkan yardımcıları ara
sında bakanlarla müsteşarlar arasında olduğu gibi 
çok ciddî paralellik vardır. 

Şimdi buradan şuraya geleceğim; dikkat buyu-
rulursa burada 10 uncu maddede, «Yönetim Ku
rulu; Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Baş
kan Yardımcısı, Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye 
ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşur.» diyo
ruz. Şimdi, demek iki Yüksek Kurum Başkanının 
başkanlığında; bir Başkan Yardımcısı var, Cumhur
başkanınca seçilmiş üç üye var ve ayrıca da, bir ta
nesi Türk Dil Kurumu, diğeri Türk Tarih Kurumu, 
diğeri de Atatürk Araştırma Merkezi başkanları ol
mak üzere bunların başkanlarından oluşan bîr Ku
rul bu. Bu Kurul sekiz üyeden oluşuyor. 

Şimdi, Başkan Yardımcısı ve diğer bağlı kuru
luşların başkanları; mesela Atatürk Araştırma Mer
kezi Başkanının nitelikleri ve atanmasıyla ilgili 25 
inci maddede, «Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı; 
tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünceyi, Ata-
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türk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriyle 
veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanların
daki çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim gör
müş, Devlet memuru olabilmek için gerekli nitelik
lere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun gö
rüşü alınarak Başkanın önerisi üzerine müşterek ka
rarla atanır.» deniyor. Demek ki, Atatürk Araştır
ma Merkezi Başkanının atanması müşterek kararla 
oluyor. Yani, müşterek karar demek; Cumhubaşka-
nı, Başbakan ve ilgili Bakan olan Millî Eğitim Ba
kanı tarafından müşterek kararla atanmak demek. 

43 üncü maddede Türk Dil Kurumu Başkanı da 
aynı şekilde Başbakanın önerisi üzerine müşterek 
kararla atanıyor. Aynı şekilde Yardımcısı da öyle 
atanıyor. 

61 inci maddede Türk Tarih Kurumu Başkanı 
ve Yardımcısı da yine müşterek kararla atanıyor. 

Bunların arasında Cumhurbaşkanınca atanan Yö
netim Kurulu Başkanı ve Yüksek Kurum Başkanı 
var, aynı zamanda bir de üç üye var. -

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, Cumhurbaşkanınca seçilme olayı bizim 

yeni Anayasamızda çok önemli bir mahiyet göster
mektedir. Bizim Danışma Meclisinde kabul edilme
miş olmakla beraber, Konsey tarafından değiştiri
len Anayasa Tasarısının 105 inci maddesinde şöyle 
bir hüküm yer alıyor; «Cumhurbaşkanının resen im
zaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mah
kemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.» Şu 
halde, Cumhur başkanınca imzalanan kararlarla tayin 
edilmiş oln kişiler çok önemli bir yetkiye ve güce 
sahip bulunuyorlar. Bunu her an kullanmamak gere
kir. Nitekim, gerek Türk Dil Kurumu Başkanını, 
Türk Tarih Kurumu Başkanını, Atatürk Araştırma 
Kurumu Başkanını, biz bu yolla atamıyoruz, müş
terek kararla atıyoruz; kimleri atıyoruz (Bu çok 
önemli) biz ancak 5 inci maddede Yüksek Kurul 
üyelerini burada atıyoruz; orada da diyoruz ki, 
«Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca 
Yüksek Kurum Başkanında aranan niteliklere sahip 
olanlardan seçilen dört üyeden oluşur.» bu gerçek
ten isabetli. 

Kurum Başkanı için de yine 8 inci maddede di
yoruz ki: «Yüksek Kurum Başlkanı, tutum ve dav
ranışlarıyla, bu Kanunun belirttiği amaçları ve ilke
leri benimsemiş, kişilikleri bakımından Yükseik Ku
rumu hizmet ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel 
ve kültürel niteliklerini çalışmaları ile kanıtlamış 
kişi, Başbakan tarafından Yükseik Kurulun görüşü 

alınarak, gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaş
kanınca atanır.» bu da çok doğru. Yüksek Kurulu 
böyle oluşturuyoruz. Yüksek Kurulda, bu teşkilata 
kurumlardan girmiş hir tek kişi var. O da bu Yük
sek Kurumun Başkanı. O da Cumhurbaşkanınca 
atanıyor; ama şimdi tutup ayrıca üç tane üyeyi, di
ğer kurum başkanları müşterek kararla atanırken ve 
özellikle kurum başkan ve yardımcısı müşterek ka
rarlarla atanırken, Cumhurbaşkanı tarafından seçtir
menin hiç yeri olmamak gerekir. 

Bu sebeple, Teklifin geneli içerisinde, akışı içe
risinde, diğer üç üyenin de, aynı başkan yardımcı
sında olduğu gibi ve kurum başkanlarında olduğu 
eübi, müşterek kararla atanması, hem kanunların 
icabı, hem Cumhurbaşkanı yetkilerinin her an kul
lanılmaması gerektiği kuralının icabı olduğu kanı
sındayım; bu sebeple önerge sundum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Kırcalı'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı? 
CAHİT TUTUM — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Tutum. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, Sayın Kır

calı uzun uzun açıkladılar; onlara ilave edeceğim 
sadece şudur: 

Bir kurumun hiyerarşik olarak en üst düzeyinde 
bulunan kurul üyelerinden bazılarının Cumhurbaş
kanı tarafından atanmasına imkân verildikten son
ra, heyerarşik bakımdan ondan sonra gelen bir ku
rumun alt üyelerinden bazılarının da yine Cumhur
başkanı tarafından atanması hükmünün getirilmesi, 
aslında pek idarî geleneklere uygun düşen bir dü
zenleme olmaz. 

İkincisi, Anayasamızda atama ve atanmalara iliş
kin Cumhurbaşkanlığına verilmiş olan spesifik görev
ler dışında yine kanunlarla bu tür atama yetkileri
nin verilebileceği bilinmektedir. Ancak, bu ifade
nin fazla cömertçe kullanılması, belki Anayasada 
amaçlanan boyutları aşması ve giderek rutin bir 
atama organı haline dönüştürülmesi ihtimali her za
man varittir. Benim görebildiğim kadarıyla, elime 
geçen birçok yasa tasarılarında bugün gerek teklif, 
gerek tasarı şeklinde Hükümetten gelen tasarılarda 
sürekli bir şekilde Cumhurbaşkanlığına atama mües
sesesi olarak öngören hükümler ihtiva eden tasarılara 

ı rastlıyorum. Bu, şu demektir; giderek bu Cumhur
başkanlığının bu tür atamalarda sürekli işgal edilen 
ve aslında titizlikle büyük ölçüde gerçekleşmesi ge
reken çok üst düzeydeki bazı önemli görevler için 
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yapacağı atamalara harcayacağı, zamanı da bu şe- I 
kilde kısıtlayabilecek olan bir eğilim gibi gözükmek- I 
tedir. Eğer, izin verirseniz, Sayın Kırcalı'mn bu öner- I 
gesine Komisyon anlayışıyla katılırlarsa, sanıyorum I 
diğer maddeler arasında da daha ahenkli bir düzen- I 
leme ortaya çıkmış olur. I 

'Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. I 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. I 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Balkanım, Sa
yın Tutum'un bahsettikleri gibi !bir anlayışla karşı- I 
lamamız mümkün değildir; çünkü bu önerge nok- I 
sandır. Belki kendileri de pişman olacaklardır, şim- I 
•di okuduğum" zaman, bu maddenin niye aleyhinde I 
Ikonuştum diye. I 

Şimdi efendim, önerge şöyle; I 
«Görüşmekte bulunduğumuz Tasarının 10 uncu I 

maddesinde «Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye» I 
sözleri yerine «müşterek kararla atanan üç üye» I 
denmesini öneririm.» I 

- Şimdi, «müşterek kararla atanan üç üye» dedik, I 
uygun gördük; maddeyi okuyorum efendim; I 

«Yüksek Kurum Balkanının başkanlığında, Baş- I 
kan Yardımcısı, müşterek kararla atanan üç üye ve I 
bağlı kuruluşların 'başkanlarından oluşur. Yüksek I 
Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde Yönetim I 
Kuruluna Başkan Yardımcısı başkanlık eder. I 

Kurum Genel Sekreteri, yönetim kurulunun ta
biî üyesidir; ancak oylamaya katılamaz. I 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler; Başbakan I 
tarafından önerilen, bağlı kuruluşların başkanlarında I 
aranan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhur- I 
başkanınca atanırlar.» I 

Madde böyle oluyor.; Mümkün mü böyle bir I 
maddeyi kabul etmemiz efendim. Esasen, önerge sağ- I 
lam şöyle olabilirdi, o zaman düşünmemiz mümkün- I 
dür; I 

«Son fıkra da maddeden çıkarılsın» dense idi... I 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Onu ilâve 

edebilirim. I 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, önerge nok
san olduğu için ve ıböyle Ibir düzenlemeye de şu ba- I 
kundan.. Esas anatema şu efendim, bu Yönetim Ku- I 
rulu Yüksek Kurumun karar organıdır. Cumhurbaş- I 
kanının gözetim ve denetimi, 134 üncü maddenin I 
bu Kurula kadar inmiş olması şarttır. Sadece, Baş- I 
ıbakanın önerisi üzerine müşterek kararla Reİsicum- I 
hurun imza atmış olması başka problemdir (Ki ona J 
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«müşterek karar» diyoruz) ama kendisinin elemanı
nın, gözünün ve kulağının o komisyonda bulunmuş 
olması ve desteğinin olması 134 üncü madde ruhu
na uygundur. 

Bu bakımdan, orada, Cumhurbaşkanının seçtiği 
elemanın üçünün bulunması gerekir. Bu bakımdan 
önergeye katılmamız mümkün değil efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşünüzü rica edi

yorum. 

(MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI «ASAN SAĞLAM 
— Saym Başkan, değerli üyeler; 

Tabiatıyla esas hizmeti görecek yönetim kurulu
dur. Genel Kurul, yılda iki defa, toplanıyor, hizmeti 
görecek olan bu Yönetim Kurulunun istenilen yön
de, istenilen ilkeler ve amaç istikametinde hizmet 
görebilmesi için, Cumhurbaşkanına layık bir yöne* 
tim kurulunun teşekkül etmesi şarttır; 'çünkü Ana
yasanın 134 üncü maddesinde «Cumhurbaşkanının 
gözetim ve desteğinde» denmektedir ve böylece Cum
hurbaşkanına bu Ihak tanınmalıdır ve Cumhurbaş
kanının gözetim ve desteği başka türlü, kendisinin 
görüşü içerisinde bulacağı, getireceği üyelerin dışın
da belki zamanında mümkün olamayacaktır ve bel
ki de ıbu Yönetim Kurulu başka istikametlere kaya
caktır. Cumhurbaşkanı eğer gözetim ve desteğinde 
olan bu kurlu, dizginleri elinde (Tabiri caizse) tutar 
ise, öyle sanılır ki bu Yönetim Kurulu o yönde 
görev yapabilecektir. Güvenilir, kendisinin güvene
bileceği şahıslardan teşekkül etmesi zorunluk halini 
almaktadır. Esprisi de zaten 134 üncü maddenin ıbu-
dur. O balkımdan önergeye katılmak mümkün de
ğildir. Komisyonun görüşüne katılıyorum, 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş* 

kan, cevap verme hakkımız yok mu? 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Kırcalı'mn önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmekte
dir. önergenin dikkate alınması hususunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,., önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Üyeler, 10 uncu maddeyi biraz evvel kesin 
olarak kabul buyurduğunuz önerge ile birlikte de
ğiştirilmiş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum^ 
Yönetim Kurulunun görevleri 
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MADDE 11. — Yüksek Kurumun yürütme orga
nı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yüksek Kurulun onayladığı çalışma plan ve 
programlarının ve aldığı kararlar doğrultusunda 
amaçların gerçekleştirilmesini, görevlerin etkin ve 
verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak 
kararlar almak, 

b) Yüksek Kurumun amacına uygun ve özel 
uzmanlık isteyen konularda; ihtiyaç halinde doğru
dan veya Bağlı Kuruluşların istek ve önerileri üze
rine yurt içinde veya yurt dışında, araştırma, incele
me uzman ve elemanlarından oluşan bilimsel araş
tırma ve uygulama birim veya kolları kurmak ve 
çalışmalarını izlemek, 

c) Yüksek Kurum Başkanının Önerilerini kara
ra bağlamak, 

d) Bağlı Kuruluş Başkanlarının teklifi üzerine 
bu kuruluşların Yürütme Kurullarının kararlarını en 
geç bir ay içinde incelemek ve kesin karara bağla
mak, 

e) Yüksek Kurum bütçesini, tüzük ve yönetmelik 
taslaklarını görüşmek ve Yüksek Kurula sunmak, 

f) Denetleme Kurulu raporlarını değerlendir
mek, gerekli kararları almafk, 

g) Bu Kanunda verilen görevleri yerine getir
mek, 

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

Sayın Komisyon, ibir diyeceğiniz var mı efen
dim?.., Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var; okutuyorum 

efendim. 
Sayın Başkanlığına 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin (d) bendinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

'BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ka
tılamıyoruz efendim... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ATIF ÖZMEN — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önerge
sine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılma
dığını beyan etmekte. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması 'kalbul edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir düzelt-
me Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, maddede «Taslaklar» denilmiş. Biz bunları da
ha evvelki maddelerde çıkartmıştık. Bilmiyorum bu
rada da uygun düşecek mi, tam emin değilim; ama 
bunlarla paralellik sağlamak gerekiyorsa (e) bendin
de «Yüksek Kurum (bütçesini, tüzük ve yönetmelik 
taslaklarını görüşmek ve Yüksek Kurula sunmak,» 
denilmektedir. Bunun yerine «Yüksek Kurum bütçe
sini, tüzük ve yönetmeliklerini görüşmek ve Yüksek 
Kurula sunmak,» demek suretiyle başlangıçta yap
mış olduğumuz düzeltmeye uygun bir hale getire
mez miyiz?..-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
ıSayın Komisyon buyurun efendim.: 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, çı
kardığımız «Taslak» kelimesi değildir efendim. Tü
zükle ilgili taslaklar vardır, teklifti onların adı, yan
lış yazılmıştı orada. O teklifti; fakat cümle güzel ol
sun, Anayasaya uygunluğu sağlansın diye «Tüzükleri 
hazırlamak» diye değiştirdik efendim onu, yani 
«Taslak» kelimesini o maksatla çıkarmadık. 

Burada olan «Taslak» kelimesi onaylanmamış 
anlamınadır ve bunlar taslak durumundadır; taslak 
halindedir. Yalnız yönetmeliktir taslak. Çünkü, tü
zük hazırlamaktır o. Onunla alâkası yok. O neden
le, «... yönetmelik taslaklarını görüşmek ve Yüksek 
Kurula sunmak.» diyoruz. Daha kesin, belli değil
dir efendim, o bakımdan «Taslak» kelimesini kulla
nıyoruz efendim. 

Bu nedenle önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili başka öner
gemiz olmadığına göre, 11 inci maddeyi Komisyon
dan geldiği biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 
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12 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulunun çalışması 
MADDE 12 — Yönetim Kurulu ayda iki de

fa toplanır. Gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının 
çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. 

Yönetim Kurulunun kararlarının Ibirer örneği 
Yüksek Kurula sunulur. Ayrıca, Bağlı Kuruluşların 
Başkanlarına gönderilir. 

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

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

Soru sormalk isteyen sayın üyemiz?..;. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

ikinci fıkrada «... sunulur...» kelimesinden sonra ge
len noktayı kaldırıp «Ve» diyerek «Ayrıca» kelime
sini çıkartmak daha uygun olur sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, (buyurun efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — «Ayrıca» kelimesini çıkarıyoruz 

noktayı kaldırıyoruz, yerine «ve»» kelimesini koyuyo
ruz. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
bir düzeltme efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

birinci fıkrada «Yönetim Kurulu ayda iki defa top
lanır. Gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının çağ
rısı üzerine....» diyor. Buradaki «toplanır» kelimesin
den sonra noktalı virgül koyarak «Gerektiğinde» ke
limesine küçük harfle başlamak daiha yerinde olur 
sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saym Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, birinci fıkrada noktalı virgül koyup 

«Gerektiğinde» kelimesine küçük harfle başlıyoruz. 
İkinci fıkrada da «... Yüksek Kurula sunulur...» 

kelimesinden sonra virgül koyup «Ayrıca» kelime
sini çıkarıyoruz «ve» koyuyoruz. 

12 nci maddeyi bu biçimi ile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci 
madde kaibul edilmiştirs 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Denetleme Kurulu 
MADDE 13. — Yüksek Kurum Başkam adına, 

Bağlı Kuurluşların malî ve idarî hususlarını denet
leme organı olan «Denetleme Kurulu», bir başkan 
ve iki üyeden oluşur. 

Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, malî ve 
idarî denetim yapabilecek nitelikte, yükseköğrenim 
görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli nite
liklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum 
Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla atanır
lar. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Söz istiyo

rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım, bir hususu öğrenmek işitiyorum. Bu Kurumun 
Başkan - Yardımcısı mı daha üst seviyededir, Denet
leme Kurulunun üyeleri ve Başkanı mı daha yüksek 
seviyededir, Başkan Yardımcısı bunlara emir vere
bilir mi efendim?..? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim nitelik itiba
riyle aynıdırlar, üstünlükleri yoktur. Ancak, Başkan 
bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı bunlara 
emir verebilir; fakat Başkan ibulunduğu müddetçe 
vermesi mümkün değildir ve bunlar üsttür ondan. 
Çünkü, emir almazlar, doğrudan doğruya Başkanla 
ilişkilidirler şemaya göre. 

O bakımdan, bu arkadaşımız bunu neden Baş
kan Yardımcısı bunların altına gelmiştir diye ifade 
ediyor. Bunu. bilerek yapmışızdır; arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 13v üncü madde kabul 
edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Denetleme Kurulunun görevleri 
MADDE 14̂  — Denetleme Kurulunun görevleri 

şunlardır, x 

a) Bağlı Kuruluşların bütçe uygulamaları ile 
malî ve idarî hususlarını denetlemek, 

ıb) Bağlı kuruluşların kısa, orta ve uzun vadeli 
çalışma plan ve programlarının gerçekleştirilmesinin 
gerekli kıldığı yatırım, işletme finansman hususların
da Yönetim Kuruluna doğrudan veya istek üzerine 
bilgi sunmak, 

c) Yüksek Kurulun veya Yönetim Kurulunun 
malî ve idarî hususlarda talep ettikleri araştırma, in
celeme ve çalışmaları yerine getirmek, 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Bu madde ile ilgili Sayın Gözübüyük'ün bir dü

zeltme önergesi var; okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

14 üncü maddenin (b) 'bendindeki «Finansman» 
kelimesinin Anayasa diline uygunluğunu teminen 
«Malî kaynağı» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu öneriye katılı

yor musunuz?.., 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, (a) fıkrasın
da «Malî» kelimesini kullandığımıza göre, son satır
da da «..£ malî ve idarî...» dediğimize göre, «Malî 
kaynağı» diyebiliriz, değiştirebiliriz efendim. 

Yani, «... yatırım, işletme ve malî kaynak sağ
lanması hususlarında...» oluyor efendim. 

(c) fıkrasında da «Getirmek» kelimesinden sonra 
gelen virgül yerine nokta oluyor efendim. 

iBAŞKAN — Yani bir kelime çıkartıyoruz, üç 
kelime birden koyuyoruz yerine. 

Efendim, «Finansman» kelimesini çıkarttık, «Ma
lî kaynak sağlanması» yolunda düzelttik. Madde so
nundaki virgülün de nokta olarak değiştirilmesi su
retiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil-
miştirs 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı 
MADDE 15. — Başkan Yardımcısı, Yüksek Ku

rum Başkanının göstereceği ve Bağlı Kuruluşların 

Başkanlarında aranan niteliklere sahip, üç aday ara
sından Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla 
atanır. 

Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Yüksek Ku
rum Başkanına yardım eder. Başkanın bulunmadığı 
hallerde görevlerini yerine getirir. 

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

CAHİT TUTUM — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bu «Başkan 
Yardımcılığı» müessesesi bizim hukukumuzda yer 
etmemiş olan ve bu vesileyle belki sunî de olsa böyle 
bir müesseseyi hukuksal bir düzenleme konusu haline 
getirmeye teşebbüs ettiği için bu Kanunla belki daha 
da yaygınlaşacak. Yaygınlaşmanın başlangıcı olacak 
olan bir düzenleme nuiteliğinde bu 15 inci madde. 

Yardımcılık bir idarî hiyerarşi olarak kabul edil
miyor. Tabiî eğer kurul tipi değil de hiyerarşik örgüt
leri düşünecek olursak müsteşar var, müsteşar yar
dımcısı var, genel müdür var, genel müdür yardımcı
sı; diye bir kadro unvanı her zaman olabilir; ama 
ayrı organ olarak başkan yardımcılığı müessesesi dü
zenlenmez. Bizim hukukumuzda buna pek istisnaî ah
valde raslanabilir. 

Dolayısıyla, bunu da bir istisna hükmünü yaygın 
hale getirme teşebbüsü olarak görüyorum. Varsaya
lım ki böyle bir madde yok. 15 inci madde hiç yok. 
Ne olabilir? Eğer kadro cetveliyle iki tane yardım
cılık ihdas edilirse iki tane olur, bir tane istenmişse 
bir tane olur. Genellikle KİT'lerde genel müdür yar
dımcılıklarının sayısı teşkilat kanunuyla sınırlandı
rılmıştır, şu kadarı geçmez, şu kadarı geçmemek üze
re der. Eğer maksat başkan yardımcılıklarının sayı
sını bürokratik olarak artırmamak ise öyle denebilir 
idi. En az ikiyi geçmemek üzere başkan yardımcılığı 
müessesesi kurulabilir denebilirdi. Çünkü, burada 
başkan yardımcısının görevleri yok, olamaz, çünkü 
yardımcılık bir müessese değildir de ondan. Ne veri
lirse onu yerine getirecektir. «Kurum Başkanına yar
dım eder.» deniliyor, tabiî yardım eder, ya ne yapa
cak... Hiç böyle bir şey denmese de yardım etmeye
cek mi?.. Yardım edecek, başkanın bulunmadığı hal
lerde başkanın görevlerini gayet tabiî yerine getire
cek. 

Değerli arkadaşlar; 
Ben bu tür madde tedvininin sakatlığını şuradan 

ileri sürüyorum; bir kurulda ismi zikrediliyor tek söz
cükle. önceki maddelerde o tek sözcükle değinilen 
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müessese daha sonra düzenleniyor. Yani bu tasarıyı 
geliştirmek mümkün değil. Kendi mantığı içinde 
mümkün değil. Her şeyi önceden empoze ediyor, 
orada bir ibareyi geçiriyor, daha önceki maddede o 
bitti, onun tartışmasını yapamazsınız. Gelin burada 
Yüksek Kurum Başkan Yardımcısını çıkarın diye bir 
önerge verin. Daha evvelki maddelerde geçti, herhal
de dikkatten kaçmamıştır diye cevap verecekler. Çün
kü orada «Başkan Yardımcısı» deyimi geçiyor, hatta 
daha önce de geçiyor. Dolayısıyla, «Efendim orada 
bu iş tezekkür edilmesi gerekirdi» denebilir. Halbuki 
müessese olarak gerekli midir, değil midir, tartışması 
müessesenin düzenleyen madde vesilesiyle yapılması 
daha isabetli olur diye düşünürüm. Binaenaleyh, bu
nun olması ile olmaması arasında çok önemli bir fark 
yok, ama Komisyon böyle bir düzenlemeyi öngör
müş, daha evvel genel müdür yardımcısı diyordu Al-
lahtan, şimdi ise kurul tipi örgütlere daha yakışan bir 
tip, o bakımdan Komisyonun böyle terim değişikliği
ne gitmiş olması belki de kabul edilebilirlik şansını 
biraz daha artırmıştır. Genel müdür muavini deseydi 
nasıl geçeckti bilemiyorum, çünkü daha evvel genel 
müdür yardımcısıydı. Bence 15 inci maddeye gerek 
yok Sayın Başkan. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon bir diyeceğiniz var mı?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
Türkiye'de mevcut eski ve yeni teşkilat kanunlarının 
aynısıdır. Zaten bütün teşkilat kanunlarında da (Ken
dileri de çok iyi bilirler) evvela böyle sayılır, sonra 
verilir. Sadece eski teşkilat kanunlarından bir farkı 
var; eski teşkilat kanunlarında başlık yoktu, şimdi
kilerinde başlık vardır. İkincisi; eskiye nazaran hiç 
bir farkı yoktur. Her kurumda başkan yardımcılığı 
vardır ve bunlar müsteşar muavinlerinin görevleri sı
ralanmaz, sadece müsteşarınki sıralanır, altta müste
şar muavini gelir. Genel müdür sıralanır, genel mü
dür muavinliği kadrosu verilir ve adı yazılır. Bütün 
teşkilat kanununda da bu böyledir. Onun için yeniden 
burada bir şey yaratılmıyor veya kendimizden bir şey 
keşfetmiyoruz. Ayrıca, KİT modellerinde de yetkili 
olmak için başkan bulunmadığı zaman; çünkü bu 
bir nevi KİT, yani tüzelkişiliği haiz durumda. Kendi
sine özgü kamu kurumu; daha önce tam manasıyla 
bizim genel idare esaslarına göre idi bu durum, ma
lumları genel müdür dedikleri zamana aitti, fakat 
teklif sahibi de teklifini geri alınca, biz de bu getir- ı 

diği siteme paralel bir düzenleme yaptık ve bunun 
hiç bir şeyi yoktur ve bunun burada olmasının da bü
yük faydası vardır: çünkü kadro konusu önemlidir. 
Kendileri çok iyi bilirler, çalıştıkları müessesenin, 
enstitünün, Türkiye Amme İdaresi Enstitüsüne Baş
kan Yardımcılığı koymak suretiyle kadro aldılar, ki
şiye yetki verilsin diye, başkan bulunmadığı zaman 
da toplantı yapılsın diye ve bu da Devlet Personel 
Dairesinden zamanında geçmiştir. Şimdi çok iyi hatır
lıyorum, çünkü kanunlarda yoktu, konuldu efendim, 
yani konulmasında büyük fayda vardır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Bu madde ile ilgili olarak soru sormak isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili düzeltme?.. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bilge buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin son 

fıkrasında iki cümle var. Bunlar; «Yüksek Kurum 
Başkan Yardımcısı, Yüksek Kurum Başkanına yar
dım eder. Başkanın bulunmadığı hallerde görevlerini 
yerine getirir.» Burada ayrıca iki cümle yapmaya lü
zum olmadığı kanısındayım. «Yüksek Kurum Baş
kanına yardım eder» dedikten sonra noktalı virgül 
konur ve devam eder, «Başkanın bulunmadığı haN 
lerde görevlerini yerine getirir» Burada kimin görev
lerini?.. Kendi görevlerini değil, Başkanın görevlerini 
olduğuna göre, «Başkanın bulunmadığı hallerde onun 
görevlerini yerine getirir.» demek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılırız efendim, gü
zel bir düzenleme. 

BAŞKAN — «Onun» kelimesini ilave ediyoruz, 
noktalı virgül yapıyoruz ve tek cümle ile devam edi
yoruz. 15 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci 
madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreter 
MADDE 16. — Genel Sekreter, Yükseköğrenim 

görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru ilabilmek 
için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yük
sek Kurum Başkanının önerisi üzerine ve genel hü
kümlere göre atanır. 

Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idarî hizmet ve 
faaliyetleri ile bu Kanunda verilen diğer görevleri ye
rine getirir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme yapacak olan sayın üye?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yolga buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Birinci satırdaki 

«Yükseköğrenim» kelimesi küçük harfle başlamalıdır. 
İkinci fıkrada, «hizmet ve faaliyetleri yerine getirir» 
diyor, halbuki faaliyet yerine getirilmez. Binaenaleyh 
şöyle daha uygun olur; «hizmet ve faaliyetleri yürü
tür ve bu Kanunla verilen görevleri yerine getirir» 
demek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

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

BAŞKAN — Burada «Yükseköğretim» kelimesini 
ı küçük yazıyoruz, «yürütür» kelimesini ilave ediyoruz, 

.«ile» sözcüğünü - kaldırıyoruz «ve» bağlacını koyu
yoruz ve maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, birinci 
fıkranın ikinci satırındaki «ve» fazladır. Kalkması 
gerekir. 

BAŞKAN — Onu da Sayın Komisyondan soralım 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Çıkaralım, olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Oradaki «ve» bağlacını da çıkardık. 

16 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 
Bağlı Kuruluşlar 

BIRİNCİ BÖLÜM 

Atatürk Araştırma Merkezi 

Atatürk Araştırma Merkezinin kuruluşu 
MADDE 17. — Ankara'da Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil, tüzel
kişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulu

nacak olan, «Atatürk Araştırma Merkezi» kurul
muştur, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme?.. Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezinin amacı 
MADDE 18. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

amacı; Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkı
laplarını bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yay
mak ve yayınlar yapmaktır. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, dü

zeltme efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
maddenin sonundaki «yayınlar yapmaktır» «düşün
ceyi» kelimesi ile uyumlu olmuyor. Dolayısıyla, 
«Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarım 
bilimsel yoldan ararştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu 
konularda yayınlar yapmaktır.» dersek sanırım daha 
iyi olur. 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — «ve bu konularda» tabirini ilave 

ederek maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde 
kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri 
MADDE 19. — Bu Kanunun ilkeleri doğrultu

sunda Atatürk Araştırma Merkezinin görevleri şun
lardır : 

a) Atatürk'ün kişiliği, ilkelerini, Atatürkçü dü
şünceyi, Atatürk inkılaplarını aydınlatacak, değerlen
direcek bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptır
mak, 
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b) Devlet ve toplum hayatına Atatürkçü düşün
ceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını hâkim kılmak ve 
yaratmak için gerekli bilimsel araştırma ve inceleme
leri yapmak, elde edilen sonuçları örgün ve yaygın 
eğitimde kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve ku
ruluşlara bu konularda ve elde edilen sonuçlar üze
rinde önerilerde bulunmak, talepleri halinde gerekli 
desteği sağlamak, 

c) Millî Macedele ve Türk İstiklal Savaşı, Cum
huriyetimizin kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi olay 
lan ile Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşmasını be
lirleyen her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bun
ları bilimsel yöntemlerle düzenlemek, inceleme ve 
araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak, 

d) Toplumun her kesiminin; Atatürkçü düşünce, 
Atatürk ilkeleri ve inkılapları konularında, aynı gö
rüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak, açık 
kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere bilim
sel araştırma yapmak, varılan sonuçlan yaymak ve 
yayınlamak, 

e) Atatürkçü düşünceye, Atatürk ilke ve inkılap
larına uygun millî politikaların oluşmasında ve yürü
tülmesinde, millî hedeflerin tespitinde, seçiminde fikir 
birliği ve birikimini sağlayacak tedbirleri almak, bu 
konularda ilgili kurum ve kuruluşların taleplerini 
karşılamak, 

f) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konfe
ranslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel toplan
tılar, geziler, sergiler düzenlemek; yurt içi ve yurt 
dışı bilimsel toplantılara katılmak, 

g) Amaç ve görevleri doğrultusunda süreli ve sü
resiz yayınlar yapmak, aynı mahiyetteki yayınları 
desteklemek, yaptığı bütün araştırma, inceleme, kong
re, konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayınlamak. 

h) Amaç ve görevi ile ilgili konularda inceleme 
ve araştırma yapacaklara ve lisans üstü çalışmalarda 
bulunacaklara her türlü destek ve yardımlarda bu
lunmak, 

d) Yurt içinde ve yurt dışında Atatürkçü düşün
ce, Atatürk ilke ve inkılapları konuları ile Cumhuri
yetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dö
nemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konula
rında üstün başarılı eserler veren, eğitim ve öğretim 
hayatında ve çalışma alanlarında ve hizmet yerlerinde 
Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğ
rultusunda örnek çalışmalarda bulunan yerli ve ya
bancılara, ilgili yönetmeliğinde gösterilen Atatürk 
ödülleri vermek, bunları çalışmalarında, hizmetlerin
de ve faaliyetlerinde desteklemek, 

j) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt içinde 
ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmî ve özel eğitim, 
bilim, kültür,. sanat kurum ve kuruluşları ile; araştır
ma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve çeşitli 
dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirli
ğinde bulunmak, 

k) Amaç ve görevlerine giren konularda, yurt içi 
ve yurt dışındaki yayınları izlemek, incelemek, değer
lendirmek ve varacağı sonuçları yetkili organ veya 
kurumlara sunmak, 

1) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Ka
nunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. 

Sayın Bayer, Sayın Kırcalı ve Sayın Aşkın söz 
istemişlerdir. 

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

ğerli üyeler; 
Atatürk Araştırma Merkezinin görevlerini sayan 

maddede çok tekerrür var. Mesela (c) bendinde «İnce
leme ve araştırma yapacakların hizmetlerine sunmak» 
deniyor, (g) bendinde «Bunu basmak», (h) bendinde 
«Bunlara yardım yapmak» denmektedir. Bunlar aynı 
konuların değişik şekillerde tekerrüründen ibarettir. 
Acaba Komisyon bu maddeyi daha kısa bir şekilde 
yazmak imkânına sahip midir?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, aynı za

manda bir de soru oldu tabiî. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Anayasamızın 134 üncü maddesinde yer alan 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Tek
lifin İkinci Kısmından itibaren daha somut (mü
şahhas), .daha canlı, yararlan elle tutulur bir hale 
gelmektedir. 

Kurulan kurumlar; Türk Dil ve Türk Tarih 
Kurumlarının önemleri tartışılamaz tabiatıyla; fakat 
bunlar için geçmişte, Büyük Atatürk zamanında baş
layan çalışmalar önde olmak üzere, önemli sayılabi
lecek bazı araştırmalar yapılmış, eksik ve bazen hatalı 
da olsa ortaya bir şeyler konmaya çalışılmıştır. 

Şimdi incelediğimiz Atatürk Araştırma Merkezi 
onlardan ilk defa ele alınan bir konu olarak ciddî fark
lılık göstermektedir. 

Bu, yıllardır hasreti çekilen bilimsel bir inceleme 
ile Atatürk düşünce ve idealini gerçekten ortaya koya-
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cak, Türk Devletinin geleceğini tayinde bize bilgiler 
verecek, çalışmaları yapacak bir merkez olacaktır. 
19 uncu maddede bunu pek güzel düzenlenmiş olarak 
görüyoruz. Bu nedenle de Kanunun ilk kısmında yer 
alması büyük bir isabet ve doğruluk taşımaktadır. 

Bakınız Ulu Önder Atatürk'ün bu geçici dünya
dan sonsuza intikal edişinin daha, 13 üncü gününde 
Yunus Nadi o zamanki Gazetesinde ne diyor: 23 
Kasım 1938 tarihli Gazetedeki makale «Kemalist Tür
kiye'nin Kemalizm Enstitüsü» başlığını taşıyor. Yunus 
Nadi diyor ki: 

«Atatürk maddî şahsiyetiyle aramızda iken, O'nun 
eserlerini ve prensiplerini ilmin ve fennin istediği de
rinlikte inceleyemiyor, üzerinde yeterince duramıyor, 
düşünemiyorduk. Çünkü inkılapçı Şef yeni gerçeklerle 
çağlayan bir nehir gibiydi. Kendisini izlerken eser
leri üzerinde durmaya vakit bulamıyorduk. 

Atatürk maddî kişiliğinde" öldü; fakat O'nun bir 
nehir gibi akan eserleri ve ilkeleri etrafımızda canlı 
bir deniz gibi yaşamaktadır. Şimdi artık bu denize 
döneceğiz. Aramızda eserleri ve ilkeleri ile sonsuza 
kadar yaşayacak Atatürk'ü bu eser ve prensipleriyle 
inceleyip Kemalist Rejimin ideolojisini belirleyeceğiz. 

Atatürk'e Ankara'da Anıt - Kabir, onun için müze 
yapacağız. Bunlarla birlikte bir Kemalizm Enstitüsü 
kuracağız. 

O, bize büyük hazineler bıraktı. Atatürk inkılap
larının dayandığı temel fikirler, düşünen devamlı bir 
gençliği bile asırlarca işgal eder. Asker Atatürk, Ta
rihçi Atatürk, inkılapçı Atatürk her biri başlıbaşına 
bir alemdir. 

İşte bütün bunları incelemek ve Atatürk gerçeğini 
millete ve insanlığa mal etmek zorundayız. (Bu çok 
yerinde bir fikir arkadaşlar. Değil ülkeyi dünyayı kur
tarmak için yeterli âdeta) Bunu ancak bunun için 
kurulacak bir «Kemalizm Enstitüsü»<nde yapabiliriz.» 

Yunus. Nadi'nin bu çok haklı önerisi, üzüntüyle 
kaydetmek gerekirse, bugüne kadar gerçekleşemedi. 
Halbuki son yıllarda, 1980'e takaddüm eden günlerde 
bunun ne derece gerekli olduğunu hepimiz anlamış 
bulunuyoruz. 

Bu nedenle de yeni kabul edilmiş Anayasamızın 
134 üncü maddesinde yer alan «Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumunun» yıllar önce yapılması 
gerekli olan bu görevi gerçekleştireceğini düşünüyor, 
seviniyordum. îşte bugün, şimdi bu Tasarı ile özel
likle bu bölümle ve bu maddenin ortaya koyduğu 
açıklamalarla artık inandım ki istenen yapılacak, ge
reken ihtiyaç karşılanacaktır. Atatürk düşüncesi bi

limsel olarak ortaya konacak, O'nu herkes istediği 
gibi, istediği şekilde, parça parça ele alarak yorum-
layamayacak, bir bütün olarak ülke ve ulus hayatında 
yer alacaktır. 

Bunun için Teklifi hazırlayanlara ve bu kısmı 
büyük bir açıklıkla ortaya koyanlara candan teşekkür
lerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Aşkın, buyurunuz efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Sayın Hükümet Temsilcileri; 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifinin incelenmesinde ve oluşturulmasında, 
Meclisimizde daha önceden dile getirilmiş ve 
özellikle Büyük Atatürk'ün fikirlerini ve ilkelerini 
uluslararası boyutlara taşıyan temel görüşlerinden ve 
ilkelerinden biri olan «Yurtta sulh, cihanda sulh» de
yiminin bu Araştırma Merkezinin temel ilkelerinden 
birisi haline getirilmesi için bir öneride bulunmadan 
önce bu konudaki görüşlerimi açıklamak istedim. 

Görüştüğümüz maddenin (i) bendinde, son dör
düncü satırda «Atatürk ilke ve inkılapları doğrultu
sunda örnek çalışmalarda bulunan yerli ve yaban
cılara, ilgili yönetmeliğinde gösterilen Atatürk ödül
lerini vermek; bunları çalışmalarında, hizmetlerinin 
faaliyetlerinde desteklemek,» denilmektedir. 

Acaba Sayın Komisyon bu deyim içerisinde, bu 
Meclis kürsüsünden dile getirilmiş olan «Atatürk Sulh 
Ödülü» kavramını da kabul etmekte imidir? Şayet bu
nu kabul ederler ve açıklamalarıyla bunu destekler
lerse, o takdirde bir önerge vermeyeceğim; fakat böy
le bu yaklaşım içerisinde, bu ifade içerisinde bir «Ata
türk Sulh Ödülü» teşkili söz konusu değil ise, bir 
öhergeyle bu yöndeki görüşlerimi Sayın Yüce Mec
lisin tasviplerine sunmak istiyorum. 

İlgilerinize teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
iSayın Komisyon, mevcut konuşmalara cevabınızı 

rica edeyim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
İlk konuşmacı arkadaşımız bu maddenin çok dağı

nık olduğunu ve bazılarında tekrar olduğunu söyle
diler; fakat bunlar iyice incelenirse, hepsinin ayrı ayrı 
hükümler olduğunu ve bazı kelimelerde; amaç ve 
görevler ile ilgili tekrarların sonunda gelen husus
ların ayrı ayrı şeyler olduklarını açıkça görecekler
dir. Bu bakımdan biz, bu düzenlemeyi dahi noksan 
gördük, hatta bazı şeyler iilave ettik. Şu anda, bir 
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arkadaşımızın, Komisyondan çıktıktan sonra yapmış 
olduğu inceleme sonunda «Söz hakkım bakidir» diye 
vermiş olduğu bir önerge vardır, o önergede de bir 
kütüphane kurulması teklif edilmektedir, onlara da 
katılacağız ve daha da genişlemiş olmasında büyijk 
fayda umarız. 

Sayın Kırcalı Arkadaşımıza teşekkür ederiz, sa-
ğojsunlar. 

Ödül meselesine gelince, bu Atatürk ödüllerinin 
içerisinde bütün ödüller vardır. Bunlar yönetmeliğin
de gösterilecektir, ayırım yapılmayacaktır; yerli, ya
bancı, her türlü ödüller bunun içerisine girecektir. 
Elbette zabıtlara geçmesi bakımından bu «Sulh Ödü
lü» nün de bunun içerisinde olduğunu... 

Yalnız acaba şu görüşte mi bulunmak istiyor
lar : Bu maddede «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilke
sinin kabulünü mü uygun görmek istiyorlar? Zabta 
geçmesi bakımından fayda umarız. Çünkü yönetme
liği hazırlanırken dikkate alınmasında büyük fayda 
vardır; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Aşkın'dan başka soru sormak 

isteyen sayın üyemiz var mı öf endim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Aşkın, açıklığa kavuşturulması 

bakımından. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; 
Şöyle bir öneride bulunmak suretiyle sorumu sor

muş olayım : (i) bendinin dördüncü satırında «Ata
türk ilke ve inkılapları doğrultusunda» deyiminden 
sonra, acaba «ve yurtta sulh, cihanda sulh konusun
da örnek çalışmalarda bulunan» ibaresini kabul eder
ler mi?.. Böyle bir ibare ilave edildiği takdirde hem 
zabıtlarda, 'hem de bizzat Kanunda bu deyim girmiş 
olacaktır. 

Bunda ısrar edişimin sebebi, Büyük Önder Ata
türk'ün uluslararası boyutlardaki ilkelerinden ve ulus
lararasında Atatürk'ün en benimsenen fikirlerinden 
bir tanesi bu olmuştur ve günümüzün de konusudur, 
geleceğin de konusu olacaktır. 

Acaba bu hususu kanun maddesi olarak buraya 
koymak mı arzu ederler, yoksa sadece bir açıkla
mayla zabıtlara geçmesiyle yetinirler mi? ©enim eği
limim, bunu kabul ederlerse bu deyimin bizzat ka
nunda yer almasıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın; yö

netmelikte de olabilir diyorsunuz. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KAINTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
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Bunun yönetmelikte olmasında büyük fayda var
dır. Çünkü burada sadece «yurtta sulh, cihanda sulh» 
diye bir ifade geçecektir; fakat bu arada sıkıştırmak 
biraz daha belki bunu küçültür düşüncesiyle... Bu ba
kımdan, yönetmelikte bunu baş madde olarak almakta 
fayda vardır; bunu arz etmek isterim. - . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgilT önergeler var, 
okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında 19 uncu 

maddenin (c) ve (d) fıkralarının aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini, tasanda mevcut (c) ve (d) fıkraları
nın ise, bu düzenlemeden sonra sıra almasını Genel 
Kurulun tasviplerine arz ederim. 

Utkan KOCATÜRK 
Madde 19. — 
c) Atatürk ilke ve inkılapları için kaynak teşkil 

eden fikrî materyali yayıma hazırlamak; bu amaç
la başta Atatürk'ün eserleri olmak üzere, Atatürkçü 
düşüncenin yerleşmesinde ve yayılmasında hizmeti 
geçmiş fikir adamlarının bu konudaki konuşma, 
konferans ve yazılarını toplayarak yayımlamak; 

d) Atatürk. Millî Mücadele ve Türkiye Cum
huriyeti Tarihiyle ilgili Türkçe ve yabancı dillerde 
yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri metaryalden 
oluşan bir kitaplık kurmak. 

Sayın Başkanlığa 
19 uncu maddenin (e) bendindeki (politikalar) ke

limesinin (millî siyasetin) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Sayın Başkanlığa 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Kanun Teklifinin 19 uncu maddesinin (i) bendinin 
dördüncü satırına «Atatürk ilke ve inkılapları doğ
rultusunda» ibaresinden sonra «ve yurtta sulh, ci
handa sul'h konusunda» İbaresinin ilave edilmesini 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Aydemir AŞKIN 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, Komisyonun zan
nederim biraz evvelki beyanlarından zaten önergeni
ze katılacakları anlaşılıyor. Bir açıklamanız olacak 
mı efendim ayrıca? 

UTKAN KOCATÜRK — Katılıyorlarsa, hayır. 
BAŞKAN — Sayın Kocatürk'ün önergesinin le

hinde, aleyhinde söz isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
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Sayın Komisyon?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Biraz evvel arz etmiş
tim efendim. Hakikaten bil kitaplığın hazırlanması ve 
bu eserlerin, derlemelerin toplanması bir ihtiyaçtır. 
Yalnız ondan sonraki maddelerin e, f, g, h, i, j , k, 1, 
m, n diye gitmesi gerekir; arz ederim. 

BAŞKAN — Düzelteceğiz efendim ona göre eğer 
kabul buyurulursa. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?.. 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEK

RETERLİĞİ TEMSİLCİSİ ALBAY ERDOĞAN 
TURAN — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kocatürk'ün 
yeni (c) Ve (d) fıkralarına Komisyon ve Hükümet 
katıldığını beyan ettiğinden kesin olarak oylarınıza 
sunacağım. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim önerge ve yeni (c) ve yeni (d) fık
raları ilave edilmiştir; diğer fıkralar da buna göre 
yeniden bir harf düzenlemesi içinde' gidecektir. 

Sayın Gözübüyük?.. Yoklar. 
«Politika» kelimesinin «siyaset» olarak değiştiril

mesini arzu ediyorlar. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, daha 
önce de bu uygun görülmemişti. Aynı kelime kalıyor 
yerinde. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
önergeye? 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEK
RETERLİĞİ TEMSİLCİSİ ALBAY ERDOĞAN 
TURAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük'ün önergesine Sa
yın Komisyon ve Hükümet katılmıyor efendim. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Aşkın, madde üzerinde konuşmayı yaptı
nız, o nedenle konuşma hakkınız yok. 

Önergenin lehinde Sayın Bayer var, aleyhinde söz 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI .SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, öner
ge üzerinde konuşmaya gerek yok. Biz önerge ol
madığı için yönetmeliğe koyacağız kanaatindeyiz, 
onun için kabul ediyoruz, aynen kesin oylansın. 

BAŞKAN — Yani maddenin içine sokuyorsunuz?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim, olabilir. 
Önergesi olmadığına göre Arkadaşımızın, yönetmeliğe 
koymak ve başında da yer almak şekliyle söylemiş
tim; kabul ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok efendim. Sa
yın Bayer, sizin de konuşmanıza gerek kalmayacak 
efendim. 

Sayın Hükümet, katılıyor musunuz önergeye? 
MİLLÎ GÜVENLİK KpNSEYİ GENEL SEK

RETERLİĞİ TEMSİLCİSİ ALBAY ERDOĞAN TU
RAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
Sayın Aşkın'ın önergesine katıldığına göre kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

Düzeltme?.. Sayın Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE — Efendim, Atatürk Araştırma 

Merkezinin kurulması 'hususundaki madde metinleri 
dolayısıyla ben de uygun görmüş olduğumu arz et
mek isterim. 

Bunun dışında, madde metinlerinde bazı düzelt
meler yapılması lazım geldiği kanısındayım. 

1. Halen mevcut olan (c) bendinde, «Cumhuri
yetimizin kuruluşu» tabiri geçmektedir. Cumhuriye
tin bize ait olduğu kuşku götürmez. 'Bu itibarla ayrı
ca bir de bize ait olduğunu belirten «mizin» ekine lü
zum olmadığı kanısındayım. Aksi takdirde, Millî Mü
cadelemizin, Türk İstiklal Savaşımızın filan denilmesi 
de lazım gelir. Bunun için bunlar konulmadığına gö
re, «Cumhuriyetimizin» şeklinde konmasına lüzum 
olmadığı kanısındayım. Bu itibarla «Cumhuriyetin 
kuruluşu» şeklinde düzeltilmesinin uygun olacağı ka
nısındayım. 

O bentin sonunda, belki bu konuda daha önce söy
lendi; ama «Hizmetlerine» olacaktır. 

BAŞKAN — O var efendim, o şekilde okuttuk 
onu. 

NECİP BİLGE — Sonra (d) bendinde, bu bendin 
sonunda «Yaymak ve yayınlamak» şeklinde yazılmış
tır. «Yayınlamak» değil, yayımlamak şeklinde ola
caktır, (m) harfi ile olacaktır. 

BAŞKAN — «(m) harfi ile olacaktır» diyorsunuz. 
NECİP BİLGE — (e) bendinde ikinci satırda, «Tes

pitinde, seçiminde» derken yanlış yazılmıştır, «Seçi
minde» sözcüğünde (i) harfleri yanlış yerlere kon
muştur. 

BAŞKAN — Biz onu «Seçiminde» diye okuttuk 
Sayın Bilge. 
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NECİP BİLGE — (g) bendinde, bent sonunda 
«Yayınlamak» değil, «Yayımlamak» olacaktır. 

(ı) bendinde «Yurt içinde ve yurt dışında» derken, 
sonra (j) bendinde «Yurt içinde ve yurt dışında», (k) 
bendinde, «Yurtiçinde ve yurtdışında» derken bunlar 
bitişik yazılmıştır. Halbuki bundan önceki 9 uncu mad
dede bunlar ayrı ayrı yazılmıştır. «Yurt içinde ve yurt 
dışında» şeklinde ayrı ayrı yazılması uygun olacağı 
kanısındayım. 

(k) bendinde de yine aynı şekilde «Yurt içinde ve 
yurt dışında» denmemekte, «Yurt içi ve yurt dışında» 
denmektedir. «İçinde» diyerek tam olarak yazalım 
diye düşünüyorum. 

(ı) bendinde tekrar «Cumhuriyetimizin» tabiri geç
mektedir, onu da «Cumhuriyetin» şeklinde yazılma
sının uygun olacağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Aynen katılıyoruz 
efendim., 

BAŞKAN — Hepsine katılıyorsunuz. Kanun yap
ma tekniğinde tabiî «Cumhuriyetimizin» şeklindeki 
ibare güzel de, kanun yapma tekniğine uygun değil, 
«Cumhuriyetin kuruluşu» olacak. 

«Yayınlama» daki (n) harfi yerine (m) harfi kul
lanarak «Yayımlama» yapıyoruz. 

«Yurt içi ve yurt dışı» tu ayrı ayrı yazıyoruz, mü
rekkep yazmıyoruz; daha doğrusu birleşik olmuyor. 

Yine (k) fıkrasındaki, eski >(k) fıkrasında, «Yurt içi 
ve yurt dışındaki» şeklini düzeltiyoruz. «Yurt içinde 
ve yurt dışında,» şeklinde ayrı ayrı yazıyoruz. Nitekim, 
(j) bendinde «Yurit içinde» ibaresi beraber yazılmış da 
«Yurt dışında» ayrı yazılmıştır, burada da birlik, be
raberlik sağlıyoruz.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Sayın Yolga, sadece düzeltme için 

buyurunuz efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Evet Sayın Baş

kanım. 
Sayın Başkanım; madde uzun olduğu için ben 

de biraz uzunca izahatta bulunacağım. 
Efendim; (a) bendinde birinci satırdaki «Düşün

ceyi» kelimesinden sonra virgül değil, «Ve» kelime
sinin gelmesi daha uygun olur. 

Arkasından, «Atatürk inkılaplarını aydınlatacak» 
ibaresinden sonra yine virgül yerine «Ve» kelimesi
nin konulmasının uygun olacağı kanaatindeyim. 
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(a) bendinin ikinci "satırında «Bilimsel» kelimesi 
yerine «İlmî» kelimesinin konmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — O kelimeyi «ilmî» mi yapalım efen
dim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet. 
NECİP BİLGE — Efendim, «Bilimsel» diyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, bir görüş efendim. Mü

saade buyurunuz alalım. Siz, «Bilimsel» i benimsi
yorsunuz, Sayın Yolga da ona «İlmî» diyelim diyor. 

Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
(b) bendinde şöyle diyoruz; 

«Devlet ve toplum hayatına Atatürkçü düşünceyi... 
hâkim kılmak...» Bu aradaki kelimeleri çıkaralım. 
Bu İbareden sonra gelen «Ve yaratmak» ibaresi de 
«Ve yaşatmak» şeklinde olacaktır. Burada edatlar 
tutmuyor. «Düşünceyi toplum hayatına hâkim kıl
mak ve yaşatmak» şeklinde olur. (1b) fıkrasının başında, 
«Toplum hayatında» dersek, o zaman «Atatürkçü dü
şünceyi Atatürk ilke ve inkılaplarını hâkim kılmak ve 
yaşatmak» şeklinde olursa bu olur. 

BAŞKAN — Evet «Hayatına» değil de «Hayatın
da» diyorsunuz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet. 
BAŞKAN — Zaten, «Yaratmak» değil, «Yaşat

mak» diye okuttuk. 
Başka var mı? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Az kaldı. 
(c) bendinde son satırda «Hizmetlerin,» değil, 

«Hizmetine» demek kâfidir. 
BAŞKAN — Efendim, eskiden de bir çoğulun 

yanında ikinci çoğul olmazdı Sayın Yolga; fakat şimdi 
son zamanlarda bu düzeltme içinde bu şekilde şeyler 
oldu. Soralım, yani doğrudur, bu yapacakların hiz
metine sunulur. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz gerekçesini iki kelime ile söyleyeyim; 
ona göre Genel Kurul karar versin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Hizmet umumî bir 

kavramdır. Herkesin ayrı ayrı hizmetine değil, bir 
toplumun, birçok insanların hizmetine, umumî olarak 
hizmetine sunulur. O bakımdan telkin ediyorum. 

Devam edeyim mi efendim? 
BAŞKAN — Tabiî buyurun. 
(d) bendinde ilk satırda üçüncü kelime oluyor, 

«Kesiminin» kelimesinden sonra noktalı virgüle yahut 
da virgüle lüzum yoktur. Aynı satırın sonlarında «Ko
nularında» kelimesinden sonra virgüle lüzum yok. 
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(d) bendinin ikinci satırında, «Sağlayacak»tan sonra 
virgüle lüzum yoktur. 

(e) bendinde ikinci satırda, «Tespitinde ve seçi
minde» olmalı virgüle lüzum yok. 

Hemen arkasından «Fikir birlik ve birikimi» olma
lı; «Birliği» denmektedir. 

(f) bendinde ilk satırda «Her türlü» ibaresi bitişik 
yazılmış, ayrı yazılacak. Sayın Bilge de bahsettiler, 
ben de arz edeyim atlama olmasın. 

(h) bendinde «Her türlü» ibaresi bitişik yazılmış, 
ayrı yazılacaktır. 

(ı) bendinde, üçüncü satırda, «Hayatında» kelime
sinden sonra «Ve» kaldırılmalı, virgül olmalıdır. 

(j) bendinde ilk satırda, «Yurt içinde ve yurt 
dışında» derken, «Yurt içinde» bitişik yazılmıştır, 
ayrı olacak. Sanıyorum Sayın Bilge de söylediler. 

İkinci satırda «İle» den sonra noktalı virgüle lüzum 
yoktur. 

(k) bendinde keza «Yurt içi ve yurt dışındaki» ke
limelerinden sanıyorum bahsedildi. 

(1) bendinde Yüksek Kurul'a fikir bakımından 
lüzum yoktur. Yalnız yazım meselesi değil. Bir Yüksek 
Kurul hükmî şahsiyeti maneviyeyi kapsıyor; onun ve
receği bir görev olamaz. O görevleri Yüksek Kurum 
kapsar ve Yüksek Kurum verecektir. Binaenaleyh, 
«Yüksek Kurumun» demek kâfidir. Yüksek Kurumun 
bu ve bundan sonraki bazı maddelerde yazılmasını 
teklif ediyorum. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Yüksek Kurulun kararı alınmadan bir Hüküm ortaya 
çıkmış oluyor; bu yanlış bir işlem olur. Yüksek, 
Kurum, ayrıca direkt olarak bu Araştırma Merkezine 
iş verebilir Yüksek Kuruldan sonra gene şey edebilir. 
Onun için ayrı ayrı yazılmasında fayda var. Yani 
hem Yüksek Kurulun, hem de Yüksek Kurumun bu 
Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmesinde 
geniş çalışması bakımından arz ediyorum. 

Sonra bu «Bilimsel» kelimesini değiştirmeye gerek 
yok efendim; çünkü her satırda daha on tane. «Bi
limsel» kelimesi var; o bakımdan kalmasına taraf
tarız. 

BAŞKAN — Oraya bir «Ve» kondu. «Atatürk'çü 
düşünceyi ve Atatürk inkılaplarını aydınlatacak ve 
değerlendirecek» şeklinde olası istendi. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, o (b) bölü

mündeki ifade o zaman yanlış olur. Okuyorum efen
dim : 

(b) Devlet ve toplum hayatına Atatürk'çü dü
şünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını hâkim kılmak 
şeklinde olan metin, burada şöyle oluyor : 

«Devlet ve toplum hayatına Atatürkçü düşünceyi 
hâkim kılmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını...» 

Tabiî o zaman başka bir şeyi ifade etmek ge
rekiyor. Halbuki biz hepsini toplum hayatına ve 
Devlete bu düşünceyi bu inkılap ve ilkeleri hâkim 
kılmak istiyoruz. Hatta «Ve» bile demeye gerek yok. 
Aynı cümlenin kalmasına biz taraftarız efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, katılmıyorsunuz on
lara. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Diğerlerine katılıyoruz 
efendim. 

Sonra efendim, artık bundan sonra noktalı vir
gülleri tekrarlamamıza gerek kalmadı. Genellikle 
hep böyle devam edecek efendim, onun için; hepsi
ne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Gerek yok zaten kendimiz düzelt
meyi bilahara, yapacağız. 

Sayın Geb'oloğlu, buyurunuz. 
NECDET GEİBOLOĞLU — Efendim, (i) ben

dinin son satırında, «Bunları» kelimesinden sonra 
mutlak bir virgül gereklidir. 

İMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; mevcut ilaveler ve kesin olarak oy

ladığımız önergelerle birlikte 19 uncu maddeyi oyla-. 
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezinin üyeleri 
MADDE 20. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

üyeleri, bu Merkezin organlarını oluşturan, hizmet ve 
faaliyetlerinde görev alan kişilerdir. 

Atatürk Araştırma Merkezinin üç türlü üyesi var
dır : 

a) Aslî üye 
b) Şeref üyesi 
c) Haberleşme üyesi 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
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Bu maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutuyo-
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 sıra sayılı Kanun Teklifinin 20 nci madde 

(c) bendinde, «Haberleşme üyesi» yerine, «Muhabir 
üye» deyiminin konmasını Yüce Meclisin takdirine 
saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
BAŞKAN — Sayın Yolga, önergenizle ilgili bir 

açıklamanız olacak mı efendim?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Müsaade ederse

niz kısa bir açıklama #rz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

önergemin gerekçeleri şunlar : 
«•Muhabir» dilimizde yerleşmiş bir kelimedir. 

«Gazete müha'biri» diyoruz. Bundan sonra, bundan 
böyle «Gazete haberleşme yazarı» mı diyeceğiz?.. Gü
zel ve isabetli olmaz. 

Aynı gramer yapısındaki «Müşavir», mevzuatı
mızda belli bir görev unvanı olarak yerleşmiştir. Af
gan Dağlarında vatanlarının bağımsızlığını kurtar- • 

' mak için çarpışanlara «Mücahit» diyoruz. Aynı ya
pıdaki bir kısım kelimeler Türkçede yerleşmiş, be
nimsenmiştir. 

Saniyen; eğer maksat Arapça kökenli kelimeleri 
değiştirmek ise, «Haber» kelimesi yine kalmış ölü
yor. 

Üçüncü nokta; genellikle yeni bir kelime, yeni 
bir deyim üretirken etraflı düşünmemiz, bütün yön
lerini ıgöz önünde tutmamız gerektiği düşüncesinde
yim. 

Dördüncü nokta şudur : «Muhabir» kelimesi ve 
onun alındığı, karşılığını teşkil ettiği Fransızca «Cor-
respondant»; eski sarf ve nahiv tabiriyle «İsmi fail» 
dediğimiz, dolayısıyla bir işi yapan, bir mesleği icra 
edenler için kullanılan en uygun kelime türüdür. Ona 
mukabil «'Haberleşme», bizim eski «Muhabere», 
Fransızcanın «Correspondance» kelimelerine tekabül 
ediyor. 

Bu bakımdan, diğer bir önergede ele aldığım, 23 
üncü maddede de ve aynı konudaki 41 inci ve 59 
uncu maddelerde kullanılan «Haberleşme hizmetle
rini yerine getirir» deyimi bana biraz garip geldi. 
Bunu, önceden arz ediyorum. Çünkü Sayın Başkanım, 
burada «Haberleşme» ve «'Muhabir» değişikliği ya
pılması, sonra öbür maddeleri de etkileyecektir. Ben
denize o tabir...» Haberleşme üyesi, kendisine veri
len haberleşme hizmetlerini yerine getirir» diye bir 
hüküm var müteakip maddelerde. 
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Şimdi bu konuda, mesela Dışişleri Bakanlığında 
haberleşme hizmetini yapan kişi, telsiz makinasının 
başında mors işaretleriyle yahut daha modern haber
leşme cihazları için harf tuşlarına basarak iç ve dış 
teşkilatımız arasında muhabereyi sağlayan memur
dur. Milletlerarası yerleşmiş, geleneksel bir müessese 
olan .«Muhabir üyelik» için bu nitelikte bir hizmet 
töz konusu olamaz. 

Sayın Başkanım, dolayısıyla bu gerekçeleri kısa
ca arz ediyorum ve «Muhabir» kelimesinin konul
masını rica ediyorum. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
'Sayın Yolga'nın »önergesinin lehinde, aleyhinde 

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; mu
habir, haber veren kimse; «'Muhabir üye», haber ve
ren üye karşılığıdır. Muhabir üyenin karşılığı böyle 
oluyor. Halbuki buradaki «Haberleşme üyesi». Ha
berleşme, muhaberenin karşılığıdır. Şimdi, elimizde 
bulunan lügate göre karşılıkları böyledir. Teklifte 
igetİrilen; «'Haberleşme üyesi»dir bu, muhabere üye
sidir, haberleşilecektir. Yani illa her zaman haber 
oradan gelmeyecektir, ki muhabir üye durumunda 
olsun. Anadolu Ajansının muhabirleri vardır, ajans
ların muhabirleri vardır; haber verir; ama haber al
maz.-Halbuki burada karşılıklı komünikasyon var
dır. Yani bu iki taraflıdır; hem alıp, hem verecektir. 
Bu haberleşmedir. Yani bu, doğrudan doğruya mu
haberedir. Bu muhabere üyesidir. Yani biz burada 
«Haberleşme üyesi» demişiz; muhabir üye olması 
mümkün değil. Muhabir, yani ihbar eden bir durum
da da değil, haber verme durumunda da değil. Bu 
bakımdan, eğer böyle bir değişiklik yapacak olur
sak manasını değiştirmiş oluruz. Haberleşme üye
si, muhabere yapılacak olan üyedir. Yani, bunun ma
nası da 'böyledir, bugünkü sözlükte de ifadesi böy
ledir. 

O bakımdan katılamıyoruz efendim... «Haber
leşme üyesi»; muhabere üyesidir bu; muhabir üye 
değildir. Çünkü oradaki bulunan «öğretmen»; Türk
çe öğretmeni, Sosyal Bilgiler öğretmeni; hepsini arka 
arkaya kayda geçirdik efendim; Tarih öğretmeni, 
Müzik öğretmeni, Sanat Tarihi öğretmeni; bunlar 
muhabir üye değiller efendim, haberleşme yapacak 
olan kişilerdir; iki taraflıdır. 

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

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ATIF ÖZMEN — Önergeye katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Sayın üyeler... 
NAMIK KEMAL VOLGA — Sayın Başkanım, 

sual şeklinde bir mukabelede bulunmak imkânı var 
mı efendim?.. 
- BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Malumuâ-

liniz, artık önergeler üzerinde soru sormak mümkün 
değil. 

Sayın üyeler; Sayın Yolga'nın önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil-' 
memiştir efendim. 

Sayın üyeler; 20 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Aslî üye 

'MADDE 21. — Atatürk Araştırma Merkezinin 
kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. İhtiyaç 
ve 'gelişmelerin gerektirdiği durumlarda, Yüksek Ku
rulun kararı ile bu sayı kırk aslî üyeye kadar çoğal
tılabilir. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve 
ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları,, bilim
sel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğ
retim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve 
devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sa
hip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen on, 

b) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek, öğretim ele
manları arasından, Yükseköğretim. Kurulunca seçilen 
on, (emekli olanlar dahil) 

Üyeden ibarettir. 
Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerin özel

likle üniversitelerin «Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta
rihi Enstitülerinin temsilini sağlayabilmeleri, göz 
önünde tutulur. 

Aslî üyelerin sayılarının artırılması halinde, yu
karıda 'belirlenen sayı nispetleri aynen uygulanır. 

Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin 
yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple 
belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi 
halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamam

lar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sşyın Hükümet bir diyeceği

niz var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Kocatürk'ün bu maddeyle ilgili bir öner

gesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısında, 21 inci 

maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini Genel 
Kurulun tasviplerine arz ederim. 

Utkan KOCATÜRK 
«Aslî üye 
Madde 21. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

kuruluş döneminde yirmi aslî üyesi vardır. Aslî üye
ler, bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benim
sediğini; bilimsel eserleri, görüşleri, tutum ve davra
nışlarıyla kanıtlamış Yüksek Kurulca seçilen kişiler
den oluşur. İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği du
rumlarda Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kuru
lunun teklifi ve Yüksek Kurulun kararı ile aslî üye 
sayısı 40'a kadar yükselebilir. Yeni aslî üyeler, ku
rucu aslî üyelerin teklifi ve Yüksek Kurulun onayı 
ile seçilir. 

Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üye
nin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir se
beple belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona 
ermesi halinde yeni seçilen üye, eski üyenin süresini 
tamamlar.» 

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

M. UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
•M. ÜTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Atatürk Araştırma Merkezinin bünyesi oluşur

ken, mevcut teklife göre, bendeniz daha değişik bir 
teklif getirmiş bulunuyorum ve zannediyorum ki, bu 
teklif Komisyona da uygun gelecektir. 

Şöyle ki : Eski Teklifte, Atatürk Araştırma Mer
kezinin başlangıçta yirmi aslî üyeden oluşacağı kayda 
bağlanmıştır. Yalnız bu yirmi aslî üyenin onunun 
Yüksek Kurul tarafından seçileceği, onunun da Yük
sek Öğretim Kurumu; yani YÖK tarafından belirle
neceği kayda bağlanmıştır. Benim teklifimde, Ata
türk Araştırma Merkezinin yine kuruluşunda yirmi 
aslî üyesinin bulunacağı, ancak bütün bu üyelerin 
Yüksek Kurulca tespit edileceği değişikliğini getir-
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inektedir. Böyle bir değişikliğe niçin ihtiyaç duydum, 
onu birkaç cümle ile arz edeyim. 

Bendeniz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanun Teklifinde oluşacak olan müessese
nin ve buna bağlı kuruluşların hiçbir zaman YÖK'ün 
bir yan kuruluşları olarak çalışmasını uygun görmü
yorum. Bu bakımdan, gerek Atatürk Araştırma Mer
kezinde, gerek Dil Kurumu, gerek Tarih Kurumu, 
gerekse Atatürk Kültür Merkezinin yapısında böyle 
üyelerin % 50'sinin YÖK kanalı ile bir seÇim sure
tiyle buraya gelip YÖK'ün bir yan kuruluşu şeklin
de % 50 orantı ile temsil ©dilmelerini, bu kurumla
rın işleyişi bakımından mahzurlu görüyorum. Şöyle 
ki : 

Şimdi, takdir edeceksiniz ki, Atatürk Araştırma 
Merkezi bir 'bilimsel kuruluş olacaktır. Bir ihtisas işi
dir. Ankara Üniversitesinde bu işle ilgili üç tane bi
lim adamı 'bulunur da, Karadeniz Üniversitesinde, 
Diyarbakır Üniversitesinde bulunmayabilir, kuruluş 
devrinde !bir üniversitedir, şudur, budur. Şimdi siz 
YÖK'den yirmi tane üye istediğiniz takdirde bir hak
kaniyet duygusu içinde bütün üniversitelere yazı ya
zılacak ve bütün üniversitelerden temsilci istenecek
tir. Dolayısıyla Ankara Üniversitesinden, İstanbul 
Üniversitesinden; yani üniversite ismi üzerinde dur
muyorum, bu sahalarda spesiyalize olmuş bilim adam
larından o üniversiteye isabet eden bir kişi gelirken, 
bu işin uzmanlığını yapmamış bir üniversiteden de 
otomatikman kişi veya kişiler gelecektir ki, bu teh
likeli bir davranış olacaktır. Çünkü tamamen bilim
sel 'bir kurulu oluşturuyoruz. Bu bilimsel kurulda va
zife alacak olan herkesin, iyi kötü 15u konuda çalış
maları ile tanınmış, eser vermiş olması gerekmekte
dir. 

Bu bakımdan, YÖK kanalı ile bütün Türkiye üni
versitelerini temsil edecek bir seçim, sonuçları itiba
riyle bu kurumun bilimsel çalışmasını şu anda sarsa
bilir. Size bir misal arz edeceğim. Bilhassa bu Ata
türk Araştırma Merkezi için üniversitelerimizde, şu 
anda 27 üniversitemizin bir tanesinde Ankara Üniver
sitesinde Cumhuriyet Tarihi Kürsüsü bulunmaktadır. 
Cumhuriyet Tarihi Kürsüsünün profesörü, doçenti 
'bulunmaktadır; ama henüz beş altı senelik mazisi olan 
'bir kürsüdür. Diğer üniversitelerimiz de çok temen
niye şayandır ki; en kısa tarihte Cumhuriyet Kürsüsü 
kurulabilsin; ama şu anda kurulmamıştır, ileride ku
rulacaktır. 

Onun için böyle bir bilimsel heyeti oluştururken 
şu anda, doğrudan doğruya bunların seçimini Yük
sek Kurula bırakalım. Çünkü Yüksek Kurul keyfi bir 
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seçim yapamayacaktır. Diyoruz ki, sen buraya seçe
ceğin kimselerde bilimsel eserleriyle görüşleriyle tu
tum ve davranışlarıyla işte bu Kanunun emrettiği 
Atatürk ilkelerini, A'tatürk'çü zihniyeti benimsemiş 
kimseleri seçeceksin diyoruz. Dolayısıyla bunlar el-' 
betteki büyük kısmıyla bugün bilim adamı hüviyeti 
ile% üniversitelerimizin içindedirler. Bunları Yüksek 
Kurul arayıp bulacak, buraya davet edecektir. 

Bu bakımdan bendeniz, bu işin doğrudan doğru
ya YÖK'ün bir aracı rol oynmasından ziyade Yüksek 
Kurula verilmesi taraftarıyım. 

Aynı şekilde Tarih Kurumu, Dil Kurumu ve 
Atatürk Kültür Merkezi için de bu izah ettiğim me
kanizma içinde önergelerim vardır ve daha faydalı 
şekilde bu Kurumların çalışacağını zannediyorum. 
Kabulünü yüksek oylarınızla gösterirseniz memnun 
olacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Kocatürk'ün önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen Sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Kocatürk'ün getirmiş olduğu düzenleme bizim dü
zenlememizden 'bir bakımdan farklı; yani Teklif sa
hibinin ve bizim Komisyonumuzca uygun gördüğü
müzden 'bir 'bakımdan farklı, sadece Yüksek öğretim 
Kurumu tarafından seçilen on üyenin de Yüksek Ku
rulca seçilmesi isteniyor. Buna katılırız Yalnız sonun
daki şeyi de kaldırmak şartıyla, (ki, arkadaşımız onu 
da çıkarmış). Ancak, bundan sonraki düzenlemele
rin eğer hakikaten burada Cumhurbaşkanının onayı 
ile katılmış, bir yönetim kurulunun idaresi altında 
Araştırma 'Merkezi, Dil Kurumu, Tarih Kurumu ve 
diğer Kültür Merkezinde de aynı; yani 39 uncu mad
dede ve 57 nci maddelerde de çünkü bunlar hep bir
birlerine paralel gitmiştir, aynı düzenlemeler ya
pıldığı takdirde Komisyonumuz bunu uygun görebi
lir. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — 39'da yok. 

MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — 39 Türk Dil Kurumu 
efendim, 

UTKAN KOCATÜRK — Efendim, daha gelme
di vakti var vereceğim önergeleri, hazır. 

BAŞKAN — Da'ha önergeler gelecek Şü anda 
aynen 'bu önergeyi benimsiyor musunuz?... 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Aynen benimsiyoruz 
metin olarak. 

'BAŞKAN .— Metin olarak madde böyle olsun di
yorsunuz, katılıyorsunuz?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMÖ3YONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sadece şey çıkarılmış, 
YÖK seçmeyecek... 

BAŞKAN — Tamam efendim, Yüksek Kurulca se
çilen kişilerden oluşur, 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz efen
dim?.., 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ATIF ÖZMEN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«Sayın üyeler, Sayın Kocatürk'ün önergesine Ko

misyon ve Hükümet katıldığından kesin olarak oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi de bu önerge 'biçimiyle oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde bu 'biçimiyle kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum., 

Atatürk araştırma merkezinin şeref üyeleri 
MADDE 22. — Atatürk Araştırma Merkezinin 

şeref üyeleri : 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
h) Kurtuluş Savaşında Ulu önder Gazi Musta

fa Kemal Atatürk'ün emrinde savaşın sonuna kadar 
görev yapmış en yakın silah ve fikir arkadaşlarıyla 
İstiklâl Harbi Komutanları, 

c) Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkı
lapları konularında üstün hizmet ve verimli faaliyet
lerini, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer alan
lardaki hizmetleri ile kanıtlamış; Atatürk Araştırma 
Merkezinin çalışmalarına maddî ve manevî destek 
sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasın
dan bu Merkez Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kuru
lunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üye
liğine seçilen kişiler. 

Şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim 
Kurulunun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katı
lamazlar 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın Özalp, Sayın Eroğlu. 

Sayın Özalp, buyurun, 
TEOMAN ÖZALP — (Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bu Atatürk Araştırma Merkezi şeref üyeleri seçi

lirken 'burada tabiî (a) bendinde «Ulu önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk» diyor, bunun üzerinde ko
nuşmayacağım (c) bendinde de «Atatürk'çü düşünce, 
ilkeler vesaire şu şekilde seçilecek» diyor. Yalnız 
(b) bendinde «Kurtuluş Savaşında Ulu önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk»ün emrinde savaşın sonuna 
kadar görev yapmış en yakın silah ve fikir arkadaş
ları ile İstiklâl Harbi Komutanları» diyor. 

Şimdi, İstiklâl Harbinde biliyorsunuz, bir sürü 
komutan var ve Atatürk'ün yanında çalışmış. Bunları 
kim seçecek?.. Kimler olduğunu kim tespit edecek?.. 
Eğer bunları Yüksek Kurul tespit edecekse, o zaman 
yukarıda Yüksek Kurulun görevleri arasında bu şe
ref üyelerini seçme görevini Yüksek Kurula vermek 
lazım. Bunu neden söylüyorum?.. Gelen Teklifte bir 
ek vardı. Bununla ilgili maddede, bizim elimizdeki 
teklifin 42 nci sayfasını eğer açarsak orada bir ek 
sayılı liste vardır. Bu ek sayılı liste, 2549 sayılı Dev-' 
let Mezarlığı Kanununa göre, Atatürk'ün en yakın 
silah arkadaşları olarak tespit edilen ve Atatürk Araş
tırma Merkezinin şeref üyeleri olan İstiklâl Harbi 
komutanlarının listesidir. Bu listeyi/herhalde o kanun 
çıktığı zaman ilgili kuruluşlar (belki Genelkurmay 
Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu vesaire, tam bilemi
yorum) tespit etmişler, bir liste halinde vermişler ve 
Kanun Teklifine de bu girmiş. Devlet Mezarlığı Ka
nunu çıktı, biliyorsunuz. O Kanunda da bu mezar
lığa (Bu kimselerin zaten hiçbiri hayatta değil şim
di) gömülecekler. 

Şimdi, bundan evvelki teklifte, yani Komisyo
numuza gelen teklifte bu liste ekli ve «Bu listede 
bulunanlar» diyor. Şimdi, Komisyonumuz bu mad
deyi teklifte gelen şeklini değiştirmiş, «Yalnız Kur
tuluş Savaşında Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Ata
türk'ün emrinde savaşın sonuna kadar görev yapmış 
olan yakın silah arkadaşları, silah ve fikir arkadaş
ları» demiş. 

Acaba, Komisyonumuz (Burada bir tereddüt hâsıl 
oluyor) bu mevcut listeyi eksik mi buldu da kabul 
etmedi, fazla mı buldu da kabul etmedi?.. Çünkü bu
rada tabiî biraz bir şüphe var. Yani fazla bulabilir; 
niye fazla buldu?.. Bunu izah etmesini rica edeceğim. 
Eksik bulduysa, bunu da öğrenmek isteriz. Bundan 
sonra eksik veya fazla bulduğu için çıkardıysa bun
ları kimin seçeceğini de, ne şekilde düşündüğünü de 
bize izah ederse aydınlanmış oluruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; 
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Efendim, bu madde teklifte biraz farklı, (a) bendi 
farklı, (b) bendi farklı. Sayın Özalp Arkadaşım bu 
(b) bendi üzerinde açıklama istedi. Ben bu (b) bendi
nin niçin değişik bir şekilde buraya getirildiğini Ko
misyon çalışmalarını yakinen izlediğimden bilmekte
yim ve ıhaklı bulmaktayım. 

Ayrıca Teklifin (c) bendini kaldırmışlar. Bunda da 
büyük isabet görmekteyim. 

(a) bendindeki farklılık, Teklifte sadece «Ulu Ön
der Atatürk» denildiği halde, Komisyon tasarısında 
«Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk» denmek
tedir. Şimdi, bu konuyu şöyle ele alalım : 

Doğuşunda Mustafa, daha sonra Mustafa Kemal, 
Mirliva Musitafa Kemal, Sakarya Savaşından sonra 
Müşir ve Gazi unvanı verilmiş, Müşir rütbesiyle Mü
şir Gazi Mustafa Kemal, dalha sonra da Soyadı Ka
nunundan sonra da Atatürk. Ancak, «Atatürk» soya
dını aldıktan sonra, bütün o eski rütbeleri, unvanları 
ve ismiyle birlikte bütün mazi Atatürk'ün o büyük 
isminin içerisinde yer almaktadır ve Soyadı Kanu
nundan sonra dikkat edilecek olur ise, sadece Ata
türk'ten bahsedilirken «Atatürk» diye ifade edilerek 
mazideki kazanmış olduğu şerefleriyle unvanlarıyla 
birlikte o Yüce Kişiliği değerli bulmaktadır. 

Bu bakımdan, Teklifte olduğu gibi, «Ulu Önder 
Atatürk» denilmesinde daha çok isabet görüyorum. 
Hem kısalığı dolayısıyla isabet görüyorum, hem de 
Atatürk'ün anlamı yalnız başına çok güçlü olduğu 
için isabet görüyorum, 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Teklifle bizim hazırladığımız arasında fark var

dır. Farkın sebeplerini biraz sonra bu alanda çalış
mış arkadaşımız bazı hususları da açıklamak sure
tiyle sizlere gereken bilgiyi de vereceklerdir. 

Efendim, Atatürk'ün Türk Milleti tarafından, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve dünya ta
rafından tanınan unvanları vardır. Bu bakımdan, biz, 
hepsini birden «Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal» 
olmak şartıyla hepsini yazdık. Başında bulunan da 
«şunlardır» deyip de Atatürk'e saygısızlık olur. «Şun
lardır» diye işaretle, «Atatürk de onun altındadır» 
diye ibarede bile bunu da düzelttik, «şunlardır» ke
limesini kaldırdık ve Kanunda da bir saygı ifadesi 
olarak «Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyele
ri» dedik ve iki nokta üst üste koyduk efendim. 
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Bunu arz ederim. 
«2547 sayılı Devlet Mezarlığı Kanununa göre, 

Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olarak tespit 
edilen ve bu Kanuna bağlı 1 sayılı listedeki İstiklal 
Harbi komutanları :» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz sonra tarihî bilgisiyle bize bu konuda bilgi 

verecek olan arkadaşımız Utkan Kocatürk ve Ko
misyonumuza verdiği bilgiler üzerine bunun amacı 
Atatürkçü düşünceye, Atatürkçü felsefeye inanan 
kişilerin bulunmasıdır. Mezarlıkta olabilir; fakat Ata
türk eğer Nutkunda 10 sayfa, 15 sayfa o bir generali 
tenkit etmişse, o karşı çıkmışsa Atatürk'e, bu Ka
nunda yer almaması gerekir görüşündeyiz. «Bir me
zarlıkta yatabilir, saygı duyabiliriz. Neden bu İs
tiklâl Savaşı komutanlarının bir listesi var da, hepsi 
neden olmuyor da sadece mezarlıkta yatan zevat bu
lunuyor, deriz» dedik biz buna. Bu da hepsini bir 
bir almak, bunu tüzüğe bırakmakta büyük fayda var. 
Mezarlık Kanunuyla bunu halledemezsiniz arkadaş
lar. Bir arkadaşımız, Asım Gürbüz burada yoktur, 
Mezarlık Kanununda. Ne buyurulacaktır buna?.. Bir 
Recep Peker burada yoktur. Siviller burada yoktur 
arkadaşlar. 

Bu bakımdan, Atatürk'ün ve Atatürk'e yardımcı 
olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin temelini 
atan kişilerin burada yer almasını düşündük; çünkü 
felsefe budur. Yani hiç endişe edilmesin, daha adil 
bir kriter getirilir ümidiyle bunu buradan çıkardık. 
Yoksa onları başka şekilde çıkarmadık ve sonra bu
radaki sırası üçüncü olan, ikinci olan kişilerin 15 inci 
sırada yer almasına da üzüldük. 13 üncü sırada yer 
almasına da üzüldük. Millî Savunma Bakanlığının, 
Genelkurmay Başkanlığının çıkarmış olduğu kitapta 
başka türlü burada başka türlü olmasını istemiyoruz 
elbette. Görüşümüzün birincisi budur. 

İkincisi : 
Her kurumda şeref üyesi olarak zamanın Cum

hurbaşkanı; ama bu tarihten sonra, zamanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar, Ge
nelkurmay başkanları, Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay ve Danıştay başkanları da şeref üyesi olacaklar
dır; ama bu Kanun çıktıktan sonra olacaklardır. 

Arkadaşlar; 
Hepimizin dedesi, hepimizin annesi, hepimizin 

sülalesi kazmayla, baltayla ordunun yanında, genera
lin yanında hizmet etmiştir. Türk milleti böyle bir 
millettir. Şimdi burada siz, Türkiye Cumhuriyetinin 
Yargıtay başkanı, üç gün evvelki Yargıtay Başkanı, 
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15 sene evvelki Danıştay başkanı, 20 sene evvelki 
Cumhuriyetin başkanlığında bulunan başbakanı, 20 
sene, 40 sene evvelki falanı neden girmesin?.. O hal
de madem politik şekilde düşünülüyor, hiç kimse 
girmesin. «Onu Yüce Kurul, tarafsız Kurul istedjk-
lerini seçer, alır, yapar» dedik. Böyle bir görüşün te
siri altında kalarak bu düzenlemeyi yaptık ve sonra 
Atatürk'ün fikir arkadaşlarını ve mesai arkadaşlarını 
da dahil ettik buraya. «Bunu ancak Yüksek Kurul 
kararı üzerine olacaktır» dedik, o şekilde bağladık. 

Hiç endişe edilmesin, getirmiş olduğumuz düzen
leme bu Kanunu eskisinden, getirilen tekliften daha 
mükemmel bir halde gördüğümüz içindir. 

Arz ederim efendim. 
Eğer izniniz olursa efendim, bu konuda gerekli 

tarihî bilgiyi Sayın Utkan arkadaşımız kısaca arz 
etsinler efendim size. Bazı arkadaşlarımız var çün
kü bu listenin içinde; neden bunu uygun görmediği
mizi açıklasınlar efendim, yoksa kalsın. 

BAŞKAN — Efendim; aslında şu andaki açık
lamadan sonra yeniden tavzihe gerekir bir durum 
var mı? 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; benim as
kerleri tanıma ve harpler bakımından tarihî bilgim 
az olduğu için, ancak bu kadar bilgi verebiliyorum; 
kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Eğer Genel Kurulun böyle bir is
teği olsaydı zaten izhar ederdi; ama komisyonlarda 
başkan açıklama yaptıktan sonra, bu açıklama ye
terli görülmediği takdirde, bir genel görüşme açılır 
ve o zaman bu konu halledilir. 

Teşekkür ederim Sayın Komisyon Başkanı. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiz var mı?.. Sayın Kurtoğlu, Sayın 
Bayer, Sayın Erdem, Sayın Eroğlu soru sormak is
tiyorlar. 

Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim; bildiğim ka

darıyla Atatürk'e izafe edilen sıfatlar resmiyet ka
zanması için kanuna tabi tutuluyor; yani kanunla 
kabul ediliyor. Kanunla kabul edilmedikçe Atatürk'e 
verilen sıfatlar resmiyet kazanmıyor. Biraz evvel Sa
yın Komisyon Başkanının da ifade ettikleri gibi; 
«Atatürk» kelimesi hepsini içerir. Buna rağmen «Ulu 
Önder» sıfatını nasıl eklemişler, bunu düşünüyorum? 
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Yani, bu sıfatı koymasak, Atatürk Ulu Önderimiz 
değil mi? Bunu hangi ölçülerle «Ulu Önder» diye 
koymuşlar Kanuna? Kanunda «Ulu Önder» diye iki 
defa geçiyor; bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Yani, «Bir tekrir sanatı mıdır, de
ğil midir?» diye Komisyondan soralım efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Biz daima büyüklerimize ululuk, büyüklük izafe 

ederiz ve saygı duyarız. Teklifte de «Ulu Önder Ata
türk» olarak gelmişti. Biz «Ulu Önder» sıfatının ya
nına, ayrıca bu Meclis O'na «Gazi» unvanını verdi
ği için ve adı da «Mustafa Kemal» olduğu için, «Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk» şekline getir
dik. Yani, Türkiye 100 - 200 sene sonra «Atatürk» 
kelimesini tutar; fakat «Mustafa Kemal» i unutabi
lir; «Bu neden tam olmasın?» dedik. «Ulu Önder» 
saygı bakımındandır. Arz ettim; orada «şunlardır» 
kelimesini dahi kullanmadık, iki nokta üst üste koy
duk ve «Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk» 
dedik; sıfatı değil yani. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, sualim yan
lış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Efendim, soru yanlış anlaşılmadı; 
fakat fazla cevap verildi. Yani, zatıâliniz «Ulu Ön
der sıfatı neden konulmuştur?» diye sordunuz; hem 
ona cevap verdiler, fazladan da, «Gazi Mustafa Ke
mal'i de ilave ettik» dediler. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkanım; 

Atatürk Araştırma Merkezi şeref üyelerine ait mad
denin üçüncü bölümündeki şeref üyelerinin seçimi 
bir defada mı yapılacak, yoksa böyle şeref üyeleri
nin seçimi hep devam mı edecek? 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bir durum 
tespiti yapılacak. Durum tespitinde, Atatürk'ün fikir 
arkadaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
yardım edenler tespit edilecek ve tespit edildiği ta
rihten sonra; yani bu Kanun çıktıktan -sonra da, yine 
Yüksek Kurul tarafından, yaşayanlar varsa (Şeref 
üyelerinin bir kısmı yaşayan, bir kısmı ölmüş olan
lardır) onlar için de karar verilebilecektir. Bunun 
için bir tespit değil, kriterle tespit edecektir Yüksek 
Kurul. 



Danışma Meclisi B : 129 4 . 7 . 1983 O ; 1 

BAŞKAN — Yani, her zaman yapılabilir mi? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Her zaman olabilecek
tir efendim. 

BAŞKAN — Bundan 20 sene sonra Atatürk hak
kında fevkalade güzel bir yazı yazılmışsa, bir eser 
verilmişse, onu da değerlendirmeye alacaksınız. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî, değerlendirmeye 
tabiî tutulacak efendim. 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Erdem. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım; 
«Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri» 

başlığını taşıyan 22 nci maddenin (b) bendinde, «Kur
tuluş Savaşında Ulu önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün emrinde savaşın sonuna kadar görev 
yapmış en yakın silah ve fikir arkadaşlarıyla İstiklal 
Harbi Komutanları,» denilmektedir. 

Şimdi, Sayın Kocatürk'ün söylediği gibi 42 nci 
sayfadaki istiklal Harbi Komutanları listesine baka
cak olursak; orada büyük hizmetler etmiş olan bazı 
komutanlarımızın rütbeleri ve bulunduğu vazifeler, 
bazılarının İstiklal Harbindeki fütbeleriyle, bazıları
nınki de son rütbeleriyle alınmış. Mesela bu listenin 
içerisinde, «Tümgeneral Kâzım Orbay» yazılmış. Hal
buki, kendisi daha sonra Orgeneral oldu ve Genel
kurmay Başkanı oldu. Acaba bunları tertip ederken 
son vazifeleri mi, istiklal Harbi zamanındaki vazi
feleri mi dikkate alındı? İstiklal Harbi zamanındaki 
vazifelerini yazdıktan sonra, bir de parantez içeri
sinde son rütbelerini de yazmakta herhalde fayda 
olur kanaatindeyim; bunu arz etmek istiyorum. 

Sağolun efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Komisyon Başkanı; bu konu o liste geldi

ğinde mi, şimdi mi çözümlenecek bir konu? 
MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu daha sonra tüzük
le düzenlenecek efendim. 

BAŞKAN — Ama, Sayın Erdem de der ki, «Son 
rütbelerini de yazsanız olmaz mı?» 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; zaten bun
ların son rütbeleri yazılacak. Bu liste bizim için mu
teber olmadı. Bu, 2549 sayılı Kanunda böyle olmuş, 
onu aynen buraya koymuşlar. Biz yeniden bir düzen
leme yapmadık, bu yeniden düzenlemeyi Yüksek 

Kurul yapacak. Onun için biz, «Tespit edilecek ar
kadaşları» diye yazdık oraya efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Eroğlu; buyurun. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; Tekli

fin (b) bendiyle Komisyondan gelen metnin (b) ben
di arasında fark var. Bunu Sayın Komisyon Başka
nı açıkladılar; ancak bu konuda ayrıntılı bilgiyi Sa
yın Kocatürk'ün vereceğini de ifade ettiler. Ben şah
sen zabıtlara geçmesi bakımından büyük yarar görü
yorum; bu açıklamalar daha sonraki çalışmalara da 
ışık tutacaktır. Eğşr Sayın Komisyon da aynı görüş-
teyse lütfen bu açıklamanın yapılmasında yarar var
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — O zaman soru olmadı Sayın Er

oğlu. 
HAMZA EROĞLU — Değerlendirmeyi kendile

rine bırakıyorum. 
BAŞKAN — Bir soru değil de, «Bir açıklama ya

pılırsa iyi mi olur?» diye bir soru biçimine dönüş
türelim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Eroğlu cevap is
tiyorlarsa, eğer izniniz olursa arkadaşımız cevap ver
sin efendim. 

NECİP BİLGE — Evet, uygun olur efendim. 
BAŞKAN — Madem ısrarlı görünüyorsunuz, kı

sa bir açıklama yapılırsa uygun olacaktır herhalde. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; çok 
yerinde ve uygun olur efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk; zabıtlara geçmesi 
bakımından kısa bir açıklama rica edeyim. Çünkü, 
Komisyon Başkanı var, Sözcüsü var; İçtüzüğe göre 
bunların dışında pek açıklama yaptırmıyoruz; fakat 
madem Genel Kurul arzulu, zabıtlara geçmesi bakı
mından buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA UT-
KAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Açıklamam, zaten Başkanın yaptığı ilavelere bir
kaç katkıdan ibaret olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üye

lerini tespit ederken; Teklifte Devlet Mezarlığı Ka
nununa göre Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları 
olarak tespit edilen kişilerin bir listesi vardı ve bun
lar 50 kişi kadar, tutuyordu; fakat gördük ki, Atatürk 
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Araştırma Merkezinin şeref üyelerinde biz bazı öl
çüler arıyoruz. 

Şimdi, Devlet Mezarlığı Kanununa göre Atatürk' 
ün en yakın silah arkadaşlarının hepsi bizim için 
muhterem, aziz kahramanlardır. Ancak, takdir eder
siniz ki, bu Atatürk Araştırma Merkezi, bir muha
rip cemiyet, bir eski kahramanlar derneği manasın
dan ziyade, Atatürk araştırmaları üzerinde bilimsel 
çalışmalar yapacak bir dernektir. Onun için, hem is
tiklal Mücadelesinin kahramanlarını bu listeye dahil 
etmek, hem de bunun yanında, bizzat komutan ol
mayabilir; ama fikri mesaisiyle Atatürk devrinden 
beri Atatürk'çü düşüncenin yanında olmuş, Atatürk' 
çü düşünceye katkıda bulunmuş, yer yer teorisyenlik 
etmiş (Mesela Recep Peker, mesela Yusuf Kemal, 
mesela Hikmet Bayur ve diğerleri) sivil fikir adam
larının da mevcudiyetini nazarı itibare alarak listeye 
bir bütünlük kazandırmak istedik. Bunun için, «Ata
türk'e hem silah arkadaşlığı, hem de fikir arkadaşlı
ğı yapmış olanlar bu listeyi oluştursun.» dedik. Ha
reket ettiğimiz espri budur. 

İkincisi; Devlet Mezarlığı Kanununa göre tespit 
edilen listeyi tetkik ettiğimiz vakit (Tabiî bunların 
hepsi bizim için aziz, muhterem kahramanlardır, ku
mandanlardır) eksikler olduğunu gördük. Mesela; 
bu listede Kılıç Ali'nin ismi yok. Halbuki, takdir eder
siniz ki, İstiklal Harbi anlatılırken, Gaziantep Cep
hesi Kılıç Ali'yle başlar. Mesela; Asım Gündüz'ün 
ismi yok. Halbuki, Batı Cephesinin ismet inönü'den 
sonra Kurmay Başkanı olarak Asım Gündüz gelir. 
Bunun dışında «Atatürk'ün yakın silah arkadaşları» 
deniliyor; gerçi bilfiil savaşa katılmamış; ama bir 
Rauf Orbay bu listede yok. Millî Mücadelede sivil 
olarak, Başvekil olarak hizmet etmiş bir Fethi Ok-
yar bu listede yok. Dolayısıyla bu listeye de bütünlük 
kazandırmak üzere karma bir kompozisyon çıkar
mayı tercih ettik. Ancak, özel bir liste vermekten 
bilhassa kaçındık. Çünkü* nasılki Devlet Mezarlığı 
Kanununa esas olacak liste hazırlanırken bazı unut
malar olmuş, (Ki, şimdi arz ettim) biz de bir liste 
yaparsak, biz de bazı unutmalar yapabiliriz. Bazı 
aziz kahramanları, bugün onların çocuklarını, torun
larını gücendirebiliriz. Zaten, millî mücadelenin üze
rinden altmış sene, altmışiki senelik bir süre geçmiş, 
bu aziz kahramanların büyük kısmı aramızdan ayrıl
mış bulunmaktadır. 

Bunun için burada, işin manevî cephesini ön pla
na alarak «Atatürk'e fikir ve silah arkadaşlığı yap
mış kimseler, Atatürk Araştırma Merkezinin şeref 
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üyeleridir» demekle bu manevî görevi yerine getir
miş olduk. Bugün, hayatta böyle bir kimse var ise 
ve böyle çalışmaya Atatürkçü çizgide gönül veriyor
sa, elbetki böyle bir kurulun bilim üyesi olması yet
kisini de tanıdık. Çünkü dedik ki, «Şeref üyeleri, Bi
lim Kurulunun tabiî üyesidir, ancak oylamaya katı
lamazlar.» 

Bu bakımdan, bizim düzenlediğimiz maddenin, 
bugünkü gerçeklere ve maziye saygı ve millî müca
deleye iştirak etmiş bütün kahramanların bu şeref
ten nasiplenmesi bakımından daha güzel, daha ma
nalı düzenlendiğini tahmin ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Yolga'nın, 

biraz da düzeltmeyi andıran bir önergesi var, okutu
yorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 22 nci madde

sinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce Mec
lisin takdirine saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

1. Maddenin ilk satırı sonuna «şunlardır» keli
mesinin ilavesi, 

2. (a) bendinin şu şekilde yazılması: 
«a) Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' 

ün ebedi şeref başkanlığı altında,» 
3. (c) bendinde ikinci satırda «kanıtlanmış» ke

limesinden sonra noktalı virgül yerine «veya» keli
mesinin konması, 

Üçüncü satırda «sağlamış» kelimesinden sonraki 
virgülün silinmesi, 

Aynı satırda «veya» yerine «ve» denmesi, 
Dördüncü satırdan «şeref üyeliğine» kelimelerinin 

silinmesi, 
4. İkinci fıkranın başına «Hayatta olan» keli

melerinin ilave edilmesi.» 
BAŞKAN — Sayın Yolga, bir açıklamanız ola

cak mı efendim? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim; kı

saca olacak. İzin verirseniz yerimden arz edeyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Birinci fıkra, cüm
le tertibi bakımından noksan kalıyor. Çünkü ilk sa
tırda, «Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri» 
diyoruz, sayıyoruz ve en sonunda «seçilen kişiler...» 
diye bitiyor.' Gerçi üstüste iki nokta konmuş; fakat 
cümle tamamlanmamış. Dolayısıyla ya «şeref üyeleri 
şunlardır» demek veyahut «şeref üyeleri» nden sonra 
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bir virgül koyun, sonunda «kişilerdir» demek lazım. j 
Fakat, yazım konusundaki önergemin asıl sebebi I 

şu Sayıri Başkanım; Atatürk'ün diğer şeref üyeleriy- I 
le aynı seviyede gözükmesi («a» bendinde başa alın- I 
makla beraber) bendenizin içime sinmedi bu. Onun I 
için «Ebedî şeref başkanlığı altında» diye bir şey 
önerdim; Komisyonun takdirine bırakıyorum. 

İkinci fıkrada «Oylamaya katılamazlar» diye bi
tiyor. Halbuki bunların çoğu (zaten madde metnin- I 
den de anlaşılıyor) hayatta değildirler. Binaenaleyh, I 
bunların oylamaya katılmaları zaten söz konusu de
ğildir. O bakımdan, fıkranın başına «Hayatta olan» I 
kelimelerinin ilavesi ile buna daha da açıklık kazan- I 
dırmış oluyoruz. I 

Arz ederim. I 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; «şeref üye
leri» nden sonra «şunlardır» veya «aşağıdadır» keli
melerini, bu ihtiramdan dolayı, saygı duyduğumuz
dan dolayı koymadık; ama koymamız da mümkün. I 
Eğer bu hakikaten, ifade ettiğimiz gibi, bir küçült- I 
me olmuyorsa; «şunlardır» kelimesini koymamız 
mümkün. 

NAMIK KEMAL YOLGA — O zaman sonunu 
«dır» diye bitirelim. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; o zaman Sa
yın Arkadaşımın böyle bir teklifi yok. Ben şimdi tek- I 
liflerine cevap arz ediyorum. I 

NAMIK KEMAL YOLGA — Önergemde var. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; zaten 
bize gelen metinde «şeref üyeliğine seçilen kişilerdir» I 
diye bitiyor; öyle de okuttuk Sayın Yolga. Doğru, 
metinde bu noksandır. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Şeref üyeleri:» ifa
desini bundan dolayı yaptık. 

Sonra, daha önceki önergenin ışığı altında «ka
nıtlamış» kelimesinden sonraki noktalı virgülü, vir
gül yaptık. 

Sonra «sağlamış» tan sonra virgül koymadık. 
«Türk» kelimesinden sonra «veya» yerine «ve» 

koyduk. 
«Kişilerdir» diyerek; sonuna «dir» ekledik. 
«Hayatta olan» ifadesini fıkranın başına eklemek 

suretiyle, maddeyi bu şekilde kabul ettik efendim. 
Yalnız, daha önce ilk maddede; «Atatürk'ün mane- | 
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vî desteğinde, himayelerinde» şeklinde koyduğumuz 
için, tekrar burada bir daha (a) fıkrasında «manevî 
başkanlığında» kelimesini kullanmak gereğini duy
madık efendim. 

Bu düzeltmeleri yaptık; arz ederim. 
BAŞKAN — O zaman Sayın Yolga; «Ebedî şe

ref başkanlığına» denilmesine Komisyon katılmıyor; 
fakat diğer zatıâlinizin söylediği «kanıtlamış» dan 
sonra virgül koyuyor, «sağlamış» kelimesinden son
raki virgülü sildiler, «veya» yerine «ve» koydular ve 
«şeref üyeliğine» kelimelerini de siliyorsunuz değil 
mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, onu 
çıkarmıyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, (c) fıkrasında «Bilim Kuru
lunun kararı ile... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır; «...şeref üyeli
ğine seçilen kişilerdir.» diye devam edecek. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Yolga şunu söylüyor
lar: 

«Atatürk Araştırma Merkezinin şeref üyeleri... 
şeref üyeliğine seçilen kişilerdir.» fazladır, diyor. 
Cümlenin geliş şekli itibariyle, «Atatürk Araştırma 
Merkezinin şeref üyeleri... Bilim Kurulunun kararı 
ile seçilen kişilerdir.» şeklinde olursa daha doğru olur 
diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Şeref üyeliğine» keli
mesini çıkarıyoruz buradan efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Yolga da 
onu söylüyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Yolga'nın öneri
lerinin bütün hepsine katıldık; sadece yukarıdaki «şe
ref başkanlığı» na ifadesine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — «Hayatta olan» a da katılıyor mu
sunuz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katıldık efendim. 

BAŞKAN — Peki, hayatta olmazsa şeref üyesi 
olmayacak mı?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olacak efendim. 

BAŞKAN — O zaman «Hayatta olan» diye ila
ve edersek fıkranın başına... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Hayatta olan»ı ka
bul ettik efendim; olacak. 
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BAŞKAN — O zaman yalnız hayatta olanlar şe
ref üyesi olur?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayatta olanlar tabiî 
üyeleridir efendim; tabiî üyeler geleeek; fakat oya 
katılamayacak. 

BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun, 22 nci 
maddeyi düzenliyoruz... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; 22 nci mad
denin son fıkrası «Şeref üyeleri, Atatürk Araştırma 
Merkezi Bilim Kurulunun tabiî üyeleridir, ancak oy
lamaya katılamazlar.» şeklindedir. Bu fıkranın başı
na «Hayatta olan» şeref üyeleri diyoruz. Demek ki, 
hayatta olanlar var ve bir de olmayanlar var; «Ha
yatta olan şeref üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi 
Bilim Kurulunun tabiî üyeleridir, ancak oylamaya 
katılamazlar.» oluyor. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

Sayın Komisyon, kesinlikle ve samimiyetle söylüyo
rum, en az benim kadar hassastır Atatürk konusun
da, Binaenaleyh, Atatürkle ilgili benim duyguma lü
zumu olmadığına kani bulunduklarına göre, bu ko
nunun oylanmasına gerek olmadığım söylemek isti
yorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Yolga, zaten «Hayatta olan» ı da son fık-t 

raya ilave ediyoruz; «Hayatta olan şeref üyeleri, Ata
türk-Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun tabiî üye
leridir, ancak oylamaya katılamazlar.» şeklinde olu
yor. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
(a) fıkrasına katılmadılar, onu da oylamaya gerek 
yok. 

BAŞKAN — Evet efendim, işlemden kaldırıyo
rum ve şu ilaveleri yapıyoruz : 

«Şeref üyeliğine» yi kaldırıyoruz, son fıkrada 
«Hayatta olan»ı ilave ediyoruz, diğerlerinde virgülü 
kaldırıyoruz «ve» koyuyoruz ve 22 nci maddeyi bu 
biçimi ile oylarınıza... 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, soru madde 
hakkında?.. 

BAŞKAN — Efendim; soru sorma sırası artık 
geçmiştir. Düzeltmeye geçtik Sayın Erginay. 

Konu şudur... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, müsaade 

buyurursanız; «Hayatta olan şeref üyeleri tabiî üye

lerdir» deyince, hayatta olmayanların tabiî üye ol
madığı ortaya çıkıyor. Böyle midir?. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Artık soru sorma 
imkânınız yok; fakat böyle olmadığını, müsaade 
ederseniz bendeniz söyleyeyim: 

Bir kere, şeref üyelerinin kimler olduğu yukarı
da açıklandıktan sonra, son fıkra ile hayatta olan şe
ref üyeleri için de neler olacağı; tabiî üye olacağı, 
Bilim Kuruluna gireceği hususu açıklamaya kavuş
turulmuştur. 

Bu biçimi ile 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeleri 

MADDE 23. — Atatürk Araştırma Merkezinin 
haberleşme üyeleri şunlardır: 

a) Üniversitelerin «Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitülerinde bulunan öğretim elemanları, 

b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkila
tına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında 
«Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi» dersi öğretim 
elemanları, 

c) Ortaöğretimde görevli «Cumhuriyet Tarihi» 
ve «İnkılap Tarihi» dersi öğretmenleri, 

d) Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve inkı
lapları konularında çalışmalarda ve yayınlarda bulu
nan Türk veya yabancı uyruklu tüzel veya gerçek ki
şiler, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının tavsi
yesi, Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulu
nun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişi
ler. 

Haberleşme üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi
nin yurt içi veya yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde 
yardımcı olurlar ve gerekli görülen haberleşme hiz
metlerini yerine getirirler. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili Sayın Yolga'nın yine düzelt

meye ilişkin bir önergesi var; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 23 üncü mad

desinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce 
Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
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Madde kenar başlığında ve metninde «Haberleş
me üyeleri» deyiminin «Muhabir üye» olarak değiş
tirilmesi, 

(c) bendinin sonuna «ve» kelimesinin ilave edil
mesi, 

(d) bendinin ikinci satırında «...gerçek kişiler...» 
kelimelerinden sonra satırbaşı yapılması, ve bu kısmın 
başına «arasından» kelimesinin konması, 

ikinci fıkranın «... yardımcı olurlar...» kelimelerin
den sonraki kısmının silinmesi. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, önergenizin birinci 
faslını işleme koymuyorum efendim. Çünkü dalıa 
evvel «Muhabir üye» olarak düzeltilme işlemine ilişkin 
oylamada bu, «Haberleşme üyesi» olarak kalmıştır. 
Diğer konular için açıklamanız olacak mı?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, öner
gemin birinci kısmı ile ilgili olarak iki noktaya değine
ceğim. 

Fransızca membro correspondont deyiminin aynen 
karşılığıdır. Bu «Muhabere» deyimi Sayın Komisyon 
Başkanının temas ettiği muhabere kavramını içerir. 
Şimdi, muhabir deme^, muhabere eden demektir. Do
layısıyla, yerleşmiş bir terimin değiştirilmesi hatalı 
oluyor. 

Önergem bunun dışında daha ziyade yazım ko
nularına ilişkin. 

Başlıca şu hususları kapsamaktadır; (d) bendi mev
cut şekilde bırakılırsa, daha önceki bentlerde sayılan-
larsa bu (d) bendinin ikinci kısmında belirtilen seçme 
usulüne tabi olacakları anlamını kaybetmiş oluyor. 

Gerçekten (b) ve (c) bentlerindeki kişilerse tabiî 
üye değil, (d) bendindekilere göre seçime tabiî kişi
lerdir. Dolayısıyla, (d) bendinin ikinci satırındaki 
«...gerçek kişiler...» kelimelerinden sonra gelen kısmın 
satıfbaşına alınarak bütün bentlere şamil hale getir
mek gerekir. 

Bir de, ikinci fıkranın ikinci kısmının silinmesi 
gerektiğine daha önce 20 nci madde münasebetiyle vaki 
maruzatımda değinmiştim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Müsaade ederseniz ben de Komisyonla aracı ola

yım. Dersiniz ki, «Yukarıdan beri gelen üniversite 
öğretim elemanları, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki şun
lar şunlar, inkılap tarihi dersi öğretmenleri veya Türk. 
ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişiler şunun 
tavsiyesi, şunun önerisi veya şunun kararı ile mı 
seçilirler?» demek istiyorsunuz. 

Bu şekilde değil mi efendim?.. 

NAMİK KEMAL YOLGA — Aksi halde («) 
bendindekilerin hepsinin tabiî üye sayılması gerekir. 
Keza (b) bendi... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; ha
berleşmeyi halletiğimiz için onun üzerinde durmu
yorum efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, o yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — (a) fıkrasında, (b) 
fıkrasında, (c) fıkrasındaki ders adları tırnak içeri
sinde efendim. Bu çift tırnak; bunların silinmesini 
düşündük şu anda efendim. Derslerin adları değiştiği 
takdirde bunlar sanki sabit kalıyormuş gibi bir durum 
ortaya çıkar. O bakımdan, «Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitülerinde...» Enstitünün de adı değişebilir. 
Bu bakımdan tırnakları kaldırıyoruz efendim, hepsini 
de siliyoruz. 

Sonra Sayın Yolga'nın buyurdukları gibi satırbaşı 
yapıyoruz; «Atatürk Araştırma Merkezi»nden itibaren, 
onu satırbaşı yapıyoruz ki... 

BAŞKAN — «Gerçek kişilerden» sonra değil mi 
efendim; onu satırbaşı yapıyoruz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 

Sonunda da «..seçilirler.» diyoruz ve nokta ko
yuyoruz. 

Yalnız (c) ye «ve» yi eklemeye gerek kalmıyor 
bu durumda. Çünkü a, b, c, d gerçek kişiler diyoruz. 
Çünkü yukarıda şunlardır demişiz, iki nokta üst üste 
koymuşuz. Satırbaşı yapınca hepsini içine alıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, «seçilen kişiler şunlardır...» 
Efendim, «... gerekli görülen haberleşme hizmet

lerini yerine getirirler»in de çıkarılmasını istiyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim «... ve ge
rekli görülen haberleşme hizmetlerini yerine getirir
ler.» Bunu da çıkarmakta büyük fayda var; çünkü 
tekrar oluyor efendim. Haberleşme üyesidir. 

iBAŞKAN — Yardımcı olulardan sonra nokta biti
yor öyle mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, katılıyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — (c)'deki «ve» hariç 
efendim. 
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BAŞKAN — (c)'dekı «ve» hariç; doğru. Virgül, I 
ondan sonra (d) olunca aşağı bir fıkra eklemek 
mümkün olmaz. I 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, aslın
da bu bir noktalama inceliğidir. Virgülle devam eden 
fıkraların sonundakini «ve» ile bağlamak her zaman 
uygulanmaktadır; fakat bu şekilde kalması da uy
gundur; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yalnız Sayın 
Yolga, kanun yapma tekniğinde de bir fıkra biter, 
aşağı fıkraya geçer, virgülle ekleme yapılır. «Ve» diye 
aşağıya geçtiği zaman kanun yapma tekniğine aslında 
pek uygun olmaz zannederim. Bu «Ve» hariç diğer
lerine aynen katıldıklarını beyan etmektedirler. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Teklifleri, fıkranın so
nundaki «... dersi öğretmenleri» nden sonraki virgü
lü kaldırmak olsaydı uygun görürdük; ama virgül ol
madığına göre bu şekilde düzenleme yaptık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Hükümet, bu düzeltmeye katılıyor musu

nuz efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ATIF ÖZMEN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yolga, o zaman önergenizi iş

lemden kaldırıyorum, katılıyorlar. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Evet Sayın Baş

kan. I 
BAŞKAN— Başka düzeltme istemi var mı efen

dim?.. Yok. 
23 üncü maddeyi bu düzeltilmiş haliyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
23 üncü madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum efendim. I 
Atatürk Araştırma Merkezinin organları I 
a) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, 
b) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, 
c) Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu, 
d) Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, t 
e) Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygu

lama Kolları. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. 
MEHMET VELİD KORAN — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Koran, buyurun. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Öyle tahmin ediyorum ki, 23 üncü maddenin baş

lığı ile 24 üncü madde birbirini nakşediyor. 23 üncü 1 
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maddede «Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme 
üyeleri» dedik. 

24 üncü maddede de diyoruz ki, «Atatürk Araş
tırma Merkezi organları.». 

Türk dilinde ve Türk literatüründe «Haberleşme 
üyesi» diye bir şey yoktur arkadaşlar. «Araştırma 
üyesi, araştırıcı» vardır; «Haberleşme» ne demek
tir?.. Yani postacılık görevi mi görecek?.. Ve hepsi 
de öğretim üyesi. Öğretim üyesinin dışında Atatürk'ü 
merak edip araştırma yapacak kimse çıkmayacak 
mı?.. Yani mutlaka öğretim üyesi olacak, mutlaka 
üniversitede öğretim görevlisi olacak, mutlaka orta
öğretimde görevli olacak ve mutlaka öğretim görev
lisi olacak ve bu ne yapacak?.. Atatürk hakkında 
haberleşme yapacak. Ne haberi?.. Araştırma yapa
cak... Rica ederim, Türkçeyi de berbat ettik. Araştırı
cıyı siz haberci yaparsanız, bu Kanun olmaz ki... Kal
kıyoruz bu araştırmacıların 24 üncü maddenin içeri
sinde organlarını izah ediyoruz; «Araştırma Merkezi 
Başkanı, Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, Araştır
ma Merkezi Yönetim Kurulu, Araştırma Merkezi 
Sekreteri, Araştırma Bilim ve Uygulama Kollan» di
ye. Bunlar hepsi sekreteryanın görevidir. Benim tah
minime göre burada işsize iş bulmak oluyor. 

Atatürk'ü aramak, Atatürk'ü bulmak haberleşme 
ile olmaz, araştırma ile olur. Devlet arşivine girecek
siniz, Osmanlı arşivinden başlayacaksınız, Cumhuri
yetin bugününe kadar; Atatürk'ün Nutkunu satır sa
tır, kelime kelime araştıracaksınız, özel sohbetlerini 
araştıracaksınız, adamları bulacaksınız... Bu haber
leşme değildir ve bu da öğretim görevlisinin hele bir 
ilkokul, orta mektep Türkçe öğretmeninin hiç imkâ
nı içerisinde olan şey değildir. Bunları birbirinden 
ayıralım. Atatürk'ü bu kadar tahdidi ellerin içerisin
de haberleşme bürosu şeklinde çalıştırmak, haberleş
me organı içinde mütalaa etmeyelim arkadaşlarım. 
Bu olmaz; baştan sona kadar hatalıdır. Bu Kanuna 
mutlaka bir düzen vermemiz lazım. Böyle evet evet-
le, hayır hayırla olmaz bu iş. Türk edebiyatında ve 
Türk lisanında haberleşme bürosu diye bir şey yok. 
Haberleşme üyesini hiç gördünüz mü, duydunuz 
mu?.. Bu Kanunun metninden başka hiçbir yerde bu
lamazsınız efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Sa
yın Arkadaşımız herhalde şimdi geldiler; çünkü daha 
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önce görüşmüş olduğumuz maddelerde Atatürk Araş
tırma Merkezinin üç türlü üyesi vardır... 

MEHMET VELİD KORAN — Ben buradaydım. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Aslî üyesi vardır, şe
ref üyesi vardır, haberleşme üyesi vardır. Aslî üyele
rin nasıl olacağı hakkında değişme yaptık, şeref üye
lerinin ne şekilde olacakları konusunda madde deği-
ğişikliği yaptık, haberleşme üyelerinin de kimlerden 
ibaret olduğunu belirledik. 

Şimdi incelediğimiz madde Araştırma Merkezinn 
organlarıdır. Bunlar; Merkez Blim Kuruludur, Yü
rütme Kuruludur, Merkez Başkanıdır, Sekreteridir, 
Bilim ve Uygulama kollarıdır. Şimdi şu anda bu teş
kilatın haberleşmeyle alakası yoktur ve o maddeyi 
görüşüyoruz araz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler... 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, bu 

cevap değildir. 
BAŞKAN — Sayın Koran; komisyonları sordu

ğumuz soruya veya yaptığımız konuşmaya mutlaka 
bir cevap verecektir diye icbara hem imkânımız yok, 
hem de yetkimiz yoktur efendim. 

Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?. 
Yok. 

Sayın Bilge'nin bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 üncü maddenin ilk cümlesindeki «Bu merke

zin» sözcükleri yerine «Atatürk Araştırma Merkezi
nin» ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız ola
cak mı?.. 

NECİP BİLGE — Gayet açıktır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Kanun tekniğine uy
gundur, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığını beyan ediyor. 
Teşekkür ederim. 

bir düzeltme yok. Maddeyi bu şekilde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 24 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı ve Başkan 

Yardımcısının nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 25. — Atatürk Araştırma Merkezi Baş

kanı; tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünceyi, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriy
le veya eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanla
rındaki çalışmaları ile kanıtlamış, yükseköğrenim 
görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli nite
liklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun gö
rüşü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek 
kararla atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının, çalışma
larında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler 
arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı ola
rak müşterek kararla atanır. Atatürk Araştırma Mer
kezi Başkanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın 
görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

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

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

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

Etmeyenler... 25 inci madde k'abul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun gö

revleri 

MADDE 26. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi
lim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının 
gerçekleşmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde ye
rine getirilmesi için ilke kararları almak, 

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanı veya Yürütme Kurulu
nun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek ve
ya karar vermek, 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve 
uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incele
mek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığı
na sunmak, 

d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kollan hakkında gerekli 

kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili 
görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ATIF ÖZMEN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyorlar. 
Sayın üyeler, 24 üncü maddenin başlığın altında

ki cümleyi, «Atatürk Araştırma Merkezinin Organ
ları şunlardır» şeklinde değiştiriyoruz ve başka da | 
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i) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faa- j 
liyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın gi- I 
bi konularda karar almak veya bu konularda alt ça
lışma grupları oluşturmak, I 

g) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe ih
tiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle bir
likte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, I 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine 
getirmek. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. Yok. I 
26 ncı maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 

26 ncı madde kabul edilmiştir. I 
27 nci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu 
MADDE 27. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi

lim Kurulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının I 
Başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin I 
katılması ile oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde, 
Bilim Kuruluna Atatürk Araştırma Merkezi Başkan 
Yardımcısı başkanlık eder. I 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri; Bilim Ku
rulunun tabiî üyesidir, ancak oylamaya katılamaz. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üyemiz?.. Yok. I 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Düzeltme istemi?.. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
düzeltme efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — «Başkanın bu

lunmadığı hallerde, Bilim Kuruluna Atatürk Araş
tırma Merkezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder.» I 
diyor. Burada «Atatürk Araştırma Merkezi» ne lü- I 
zum yok; «Başkan Yardımcısı başkanlık eder.» de- I 
nirse daha isabetli olur. iki defa yazılması bir teker
rürden ibarettir, fazla olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan soralım efen
dim. 

Sayın Komisyon; Sayın Koran, «Atatürk Araş- I 
tırma Merkezine gerek yoktur» derler ve; «Başkanın 
bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna Başkan Yar
dımcısı Başkanlık eder.» derler efendim. | 
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j MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Atatürk 

I Araştırma Merkezi» kelimesini- çıkarmış olsalardı 
ona katılırdık; ama o teklifte bulunmadılar. Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanının bulunmadığı durum
larda başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir. 

I BAŞKAN — Zaten Sayın Koran da aynı şeyi 
söylüyor efendim; «Bilim Kuruluna Başkan Yardım
cısı başkanlık eder Başkanın bulunmadığı hallerde» 
diyor; yani «Atatürk Araştırma Merkezi deyimine ge-

I rek yok» diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; şemada şu 
Kurum Başkan Yardımcısı buraya vekâlet edecektir; 

I kendi yardımcısı değil efendim. Kurum içinde de
ğil; dışarıdaki kişi efendim. Şemada şuradaki bu 
bulunmadığı zaman, bu bunun yerine vekâlet edecek. 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz; zaten bir şifahî 
teklifti, düzeltme idi. 

I Sayın üyeler, 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler:.. 27 nci madde ka-

I bul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun gö-

I revleri 

MADDE 28. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi
lim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Atatürk Araştırma Merkezinin amaçlarının 
gerçekleşmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde ye
rine getirilmesi için ilke kararları.almak, 

b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Atatürk 
I Araştırma Merkezi Başkanı veya Yürütme Kurulu-
I nun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek ve-
I ya karar vermek, 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve 
I uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, 

görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sun-
I mak, 

d) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek, 
e) Bilim ve Uygulama Kolları hakkında gerekli 

I kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili 
görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak, 

I f) Atatürk Araştırma Merkezinin hizmet ve faa
liyetlerinin gerektirdiği hususlar ile baskı ve yayın 
gibi konularda karar almak veya bu konularda alt 

I çalışma gruplarını oluşturmak, 
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g) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe 
ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle bir
likte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak, 

h) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine 
getirmek. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme yapmak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın 

Bilge ve Sayın Geboloğlu. 

Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BlLGE — Maddenin (b) bendinde «Tüzük 

ve yönetmelik taslakları ile Atatürk Araştırma Mer
kezi Başkanı veya Yürütme Kurulunun» deniyor. Ses 
uyum kurallarına göre birbirine uyan seslerde tekra
ra lüzum olmayabilir; ama burada «Atatürk Araş
tırma Merkezi Başkanının veya Yürütme Kurulu
nun» denilmesi uygun olacaktır. Çünkü ses uyumu 
biraz değişmektedir. Bir «nın» ilavesiyle «Başkanı
nın» denilmesi daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, buyurunuz efen
dim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, (b) 
fıkrasının en son satırında «... hakkında görüş bildir
mek veya karar vermek» deniyor. Acaba benim an
layamadığım bir nedenle mi böyle yazılmış?.. «Karar 
almak» daha uygun olur kanısındayım. Benim an
layamadığım bir neden varsa bilemiyorum. Çünkü 
diğer fıkraların hepsinde «Karar almak» olarak geç
miştir; (a) ve (f) fıkrasında böyledir. Bu konuda ne 
düşünüyorlar?.. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu karar alı
nır, eğer onu kendisi kullanacaksa «almak» kulla
nılmış. Burada verilen karar bir başka kurula gön
derileceği, onların ihtiyacını karşılayacağı için «ve
rilmek» şeklinde kullanılmıştır. Burada hem karar 
alınıyor, hem de bu karar başka bir yere gönderili
yor. «Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının veya 
Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında gö-
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rüş bildirmek veya karar vermek...» Bildirildiği gibi 
yani. Bu bakımdan «vermek» kullanılmıştır efendim. 
O nedenle böyle bir değişikliğe katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeye sadece «nın» ilave ediyoruz. Bu şekilde 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulunun ça-

iışma esasları 
MADDE 29. — Atatürk Araştırma Merkezi Bi

lim Kurulu; 19 Mayıs ve 29 Ekim günlerinde olmak 
üzere yılda iki defa toplanır, ayrıca Atatürk Araş
tırma Merkezi Başkanının çağrısı üzerine, olağanüs
tü toplantılar yapar. 

Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az 
bir ay önce üyelere gönderilir. 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; 19 Ma

yıs ve 29 Ekim günleri malum olduğu üzere millî 
bayram günleridir ve en kutsal günlerimizdir. Ancak 
tatil günlerine rastlıyor bu toplantı günleri, aynı 
zamanda bir tören meselesi de var. Acaba Kurul üye
lerini bir sıkıntıya sokar mıyız?.. Bunları toplantıya 
çağırıyoruz ve kanunla çağırıyoruz. Tatil günlerine 
rastlayan bu millî günlerde, tören günlerinde üyeleri 
âdeta hapsetmiş olacağız. Buna acaba bir çare bul
maları mümkün müdür?.. 

Arz ederim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu
nun özelliği burada; hem kişilerin rahat olduğu bir za
mana rastlatmak, hem de bu toplantılar bütün tarihî 
günlere rastlar, o günlere rastlatırlar; Tarih Kurumu 
ileride, Dil Kurumu kendi gününde. Hep tarihî gün
lerimizde düşünülmüştür ve o hafta öyle anılacak, 
ayrıca merasim de yapılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu maddeyle ilgili düzeltme isteminde bulunan sa

yın üyemiz?.. Yok. 
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29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edil
miştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
. Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu 
MADDE 30. — Atatürk Araştırma Merkezi Yü

rütme Ku/ulu; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
nın başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Ku
rulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği dört üye
den oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup 
müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı 
hallerde, Yürütme Kuruluna Atatürk Araştırma Mer
kezi Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri ve gerekti
ğinde toplantıya çağırılacak Bilim ve Uygulama Kol
ları Başkanları oylamaya katılamazlar. 

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

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. ' 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. Yok. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 30 uncu madde kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulunun 

görevleri 
MADDE 31. — Atatürk Araştırma Merkezi Yü

rütme Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bu Kanunun esasları ve Atatürk Araştırma 

Merkezi Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; Mer
kezin bilimsel, idarî ve malî işlerini yürütmek, bü 
görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar al
mak, 

b) Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel ça
lışmalarının düzenlenmesine, Bilim ve Uygulama Kol
larının kurulmasına, belirli konularda yurt içi ve yurt 
dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerin 
oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına iliş
kin kararlar almak ve Bilim Kuruluna sunmak, 

c) Atatürk Araştırma Merkezinin kısa, orta ve 
uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırla
mak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

d) Atatürk Araştırma Merkezinin çalışma dü
zenine ilişkin, yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve 
Bilim Kurulunun görüşüne sunmak, 

e) Atatürk Araştırma Merkezinin yıllık bütçe 
tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne 
sunmak, 

f) Atatürk Araştırma Merkezi bütçesinin uygu
lanmasına ilişkin kararlar almak, 

g) Atatürk Araştırma Merkezinin Başkanının 
önerilerini görüşüp karara bağlamak, 

h) Bu Kanunun ve Atatürk Araştırma Merkezi 
Bilim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 
Sayın Yolga, buyurunuz efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — (d) bendinde «Ça

lışma düzenine ilişkin, yönetmelik taslaklarını» den
miş ve «ilişkin» kelimesinden sonra virgül konmuş
tur. Buna gerek olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. Bir de bizim bir düzeltmemiz var. 

(a) bendinde «Kararları doğrultusunda» ibaresin
den sonra noktalı virgül konulmuştur; bu virgül ola
cak. 

(h) bendinin, yani maddenin sonuna da virgül 
konulmuştur; bu da nokta olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
31 inci maddeyi bu düzeltmelerle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 31 inci 
madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu

nun çalışma esasları 

MADDE 32. — Atatürk Araştırma Merkezi Yü
rütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Ata
türk Araştırma Merkezi Başkanının veya Yürütme 
Kurulunun ez az üç üyesinin yapacağı yazılı talep 
üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. 

Toplantı gündemi Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanınca hazırlanır ve Yürütme Kurulunun karar
ları, Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Gür-
tan ve Sayın Yolga. 

Buyurunuz Sayın Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; bu 
maddenin son fıkrasında «Toplantı gündemi Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanınca hazırlanır ve Yürüt
me Kurulunun kararları, Yüksek Kurum Başkanlığı
na sunulur.» denmektedir. Bu bir onay için mi sunul
madır, yoksa bilgi için mi sunulmadır? Bir açıkla
maya gerek var mıdır, onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ifade 
biraz bozuk. Tabiî Arkadaşımız haklı olarak buna 
müdahale ettiler. «Toplantı gündemi Atatürk Araş
tırma Merkezi Başkanınca hazırlanır» ifadesinden 
sonra virgül koymak lazım, orada «ve» demeye lü
zum yok efendim; sanki o devam ediyormuş gibi vir
gül olursa o, «Yürütme Kurulunun kararları, (Ki, bu 
yürütme kurulunun aldığı kararlardır.) Yüksek Ku
rum Başkanlığına sunulur.» Yani bunun tasdik ma
kamı Yüksek Kuruldur. Yüksek Kurum üstte bulu
nur efendim, merkezin dışında; o bakımdan... 

HAYATİ GÜRTAN — Onay için değil mi efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, onay 
için. 

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

olağanüstü toplantılar için en az üç üyenin talepte 
bulunması; arkasından gündemin Başkanca hazırla
nacağı söyleniyor. Halbuki, üyelerin talepte bulun
ması üzerine yapılan olağanüstü toplantılar için, her 
halde, tahmin ediyorum üyelerin önerdikleri bir 
gündem konu olacaktır. Burada biraz vuzuhsuzluk 
oluyor. Bu konuda ne buyururlar?. 

Sonra maddenin ikinci fıkrasındaki yazım söz ko
nusu idi : «hazırlamr»dan sonra nokta koymak daha 
doğru olur; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
madde Yürütme Kurulunun çalışma esaslarını be
lirtiyor ve bu bakımdan bunların en az üç üyesinin 
hazırlayacağı yazılı talep üzerine olağnüstü toplantı
lar yapılmış olsa dahi, biz bunu şöyle vasıflandırı
yoruz; yani böyle üç üye verdi diye, kazan kaldırma 
gibi bir şey de olmayacak, yine gündemi Başkan ya
pacak; çünkü yürütme kurulu onun altında, toplan
tının yapılmasına izni yine Başkan verecek. Yani on
lar arkadaşlarını çağırabilirler, Başkana verecekler, 
Araştırma Merkezi bu işi yapacak. Başkansız böyle 
bir durumu yaratmaları bile mümkün olmayacak 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Yolga'nın Komisyo
na bizim aracılığımızla sormak istediği soru şu : 

En az üç üyenin yapacağı yazılı talepte herhal
de ne için olağanüstü toplantı yapılması isteneceği 
belirtilecektir. Başkan, bu talebin dışında; yani (A) 
konusunu görüşmek için toplantı yapalım diyen is
tem üzerine, Başkan gündemi (B) konusu üzerinde 
mi düzenleyecektir demek istiyorlar?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı konu üzerinde; 
her zaman için aynı konu. Bu alttaki madde hepsi 
içindir Başkanın yapacağı gündem... 

BAŞKAN — Yani olağanüstü bir durumda gün
demin tespiti yine Başkanca yapılacak; ama o iste
nilen hususlarda... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yine Başkanca yapı
lacak efendim. Denecek ki, «Üç üye tarafından ya
pılmış bulunan bu teklif üzerine toplantı yapıyorum, 
toplantı gündemi aşağıdadır, arz olunur...» Bitti. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmesi bakımındandır 
efendim. 

«Hazırlanırdan sonra virgül mü konuyor, nok
ta mı konuyor? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Biz virgül demişiz, 
nokta da olabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 32 nci maddeyi, («ha* 
zırlanır»dan sonra nokta koymaik suretiyle «ve» yi 
kaldırıyoruz.) oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 32 nci madde kabul edilmiş-
tİi'. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri 
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iliğinde bunuh ufaık harfle yazılması lazım dedik, 
hayır, büyük yazılacaktır denildiği için bir daha sor
muyorum efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
konuyu arz edeyim tekrarlanmaması bakımından : 
1897 sayılı Kanunla Devlet memuru tarifi yapılırken, 
tariflerde Devlet memuru büyüktü; fakat ondan son
ra bilhassa Devlet kelimesinin büyük haflerle ya
zılması konusunda 5 inci maddeyle bu kanun hali
ne getirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu nedenle efendim büyük harfle 
yazıyormuşuz... 

Sayın üyeler, 33 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama 

kollan 
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MADDE 33. — Atatürk Araştırma Merkezi Sek
reteri; Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve 
Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sa
hip adaylar arasından, Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre 
atanır. 

Atatürk Araştırma Merkezi Sekreteri, Merkezin 
idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörü
dür. Atatürk Araştırma Merkezinin idarî hizmet ve 
faaliyetleri ile bu Kanunda gösterilen diğer görevleri 
yerine getirir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; son 
fıkra içeriden yazılacak, tam satır başına getirilmiş. 
Çünkü başka bir fıkra halindedir. 

Bir de yukarıda «Sekreteri» 'kelimesinden sonra
ki noktalı virgülü virgül yaptık efendim. Yükseköğ
retim kelimesinin başındaki (y) harfi de küçük ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Onu da küçülterek düzeltiyoruz. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Sayın Bilge, soru. 
NECİP BİLGE — İkinci fıkranın sonu şöyle 

bitmektedir : «... malî işlerin yürütücüsü ve koordi
natörüdür.» Acaba 9 uncu maddenin (c) bendinde 
kabul etmiş olduğumuz gibi buradaki «koordinatör» 
kelimesi «yönlendiricisidir» şeklinde değiştirilebilir 
mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Kabul ederiz efendim; 
değiştirdik zaten daha önce. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de katılıyor 
musunuz efendim buna? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ATIF ÖZMEN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başka düzeltme isteminde bulunan 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

«Koordinatör»ü «yönlendirici» yaptık, yükseköğ
renim kelimesinin baş harfini küçük yazdık, noktalı 
virgülü virgül haline getirdik ve son fıkrayı da içeri
den, yeni bir cümle olarak yazılacak şekilde düzen
ledik... 

NECİP BİLGE — Birinci satırdaki «Devlet» de 
küçük harfle başlayacak. 

BAŞKAN — Devlet olmaz dediler efendim; 
bendeniz daha evvel de sordum. Kanun yapma tek-

MADDE 34. — Bilim ve Uygulama kollan; Ata
türk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışmalarını 
yerine getirmek ve uygulamaya yönelik hizmet ve fa
aliyetlerini gerçekleştirmek için Atatürk Araştırma 
Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Ku
rulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı 
ile geçici veya daimî olarak kurulur. Gerektiğinde bu 
kollar üniversitelerde oluşturulabilir. 

Bu kolların çalışma konulan ve çalışma düzenleri 
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu kararın
da gösterilir. 

Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygulama 
Kolları Başkanları, Merkezin aslî üyeleri arasından 
Bilim Kurulunca seçilir ve gerektiğinde de aynı Ku
rulca görevine son verilebilir. 

Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler. Ça
lışma ve faaliyetlerinden ve görevlerinin yerine geti
rilmesinden, Başkanlar sorumludurlar. Kolların faali
yetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Atatürk Araş
tırma Merkezi Başkanlığına sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

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

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı?.. Sayın Tosyalı. Başka sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan; bi

rinci satırda «... bilimsel çalışmalarını yerine getir-
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mek» deniliyor. Çalışma yerine getirilir mi acaba, 
yapılır mı? O konuda Komisyona bir soru tevcih 
etmek isterim. Bilimsel çalışmaları yerine getirmek... 
Bilimsel çalışma yerine getirilmez, yapılır herhalde?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı, so
ralım efendim. 

Sayın Komisyon?. 
MİULÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Takip edemedim efen
dim, özür dilerim, 

BAŞKAN — Efendim; «Bilim ve uygulama kol
ları...» Der ki, 'bilimsel çalışmalarını yerine getirmek 
olmaz. Bilimsel çalışma yapılır da, nasıl yerine ge
tirilir diye soruyorlar. 

MİULÎ EÖİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; 'bu, «Bilim 
ve Uygulama kolları; Atatürk Araştırma Merkezinin 
bilimsel çalışmalarını yaparlar» da olabilir. 

Efendim, şimdi arkadaşlarımın teklifi üzerine 'bu
rada «yürütmek» 'kelimesi daha güzel. «Bilim ve Uy-
gulma 'kolları, (Oradaki noktalı virgülü virgül yapı
yoruz efendim) Atatürk Araştırma Merkezinin bilim
sel çalışmalarını yürütmek ve uygulamaya yönelik...» 
diye devam ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani «yerine getinmek»i kaldırıyo
ruz, «yürütmek» yapıyoruz. 

Bu madde ile ilgili 'başka düzeltme yapmak iste
yen sayın üyemiz?... 

Buyurun Sayın Yolga.ı 
NAMIK KEMAL YOLGA — Üçüncü satırdaki 

«Yürütme Kurulunun önerisbnden sonra «Ve» ye lü
zum yoktur; virgül koyalım. 

İBir de «Kurulurlar» kelimesine lüzum yoktur; 
«Kurulur» olmalıdır. 

'BAŞKAN — Soralım efendim, 
Üçüncü satırdaki «Yürütme Kurulunun önerisin

den sonra «Ve» var. Sayın Yolga «Ve»yi kaldıralım, 
virgül koyalım» diyorlar ve orada «Bilim Kurulunun 
kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici 
veya daimî olarak kurulurlar.» İbaresinin sonundaki 
«flCurulurlar»ı kaldıralım, çoğul olmasın, «Kurulur» 
yeterlidir diyorlar, 

MİULÎ EÖİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Bilim Kurulunun ka
rarı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici 
veya daimî olarak kurulurlar, diyor. Eğer bu karar
lar on tane, yirmi tane olursa, yirmi tane onay ge
çerse, «kurulurlar» olur o zaman. Tek olarak düşü
nülürse «Kurulur» olm% 
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Efendim; yukarıdaki bütün faaliyetleri sayıyorum. 
Bilim Kurulunun kolları... Kollar çok, kolları yürüt
mek çok. 

BAŞKAN — Kollar değil efendim. 
MİULÎ EÖİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Uygulamaya yönelik 
hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bir faa
liyet gösteriliyor ve 'bu faaliyetler de Yürütme Ku
rulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek 
Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak 
kuruluyor; 'bir tane, iki tane kuruluyor... 

BAŞKAN — Sayın Yolga biraz evvel de aynı şe
kilde bir açıklama da bulunmuşlardı. Dediler ki, 
kollar çoğul, «Kurulurlar» çoğul; yani iki tane çoğu
lun yanyana gelmesi uygun değil, «Kollar»dan son
ra «Kollar kurulur» olursa daha uygun olur diyorlar. 
Değil mi efendim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim; ay
nen öyle., 

MİULÎ EÖİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yalnız efendim, fiiller
den bu çoğul olmadan önceki kelime, eğer yukanda-
kilerin hepsini kapsıyor ve içerisine alıyorsa, onu içi
ne alıyorsa, sondakinin tekil olmasında bir mahzur 
yoktur. Ya alamıyorsa; ki burada alamadı, «'Daimî 
olarak» diye burada bir set çekildi; sınırlandırıldı ya
ni bunlar. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yolga, Komisyon katılmıyor. 
Sayın Divan Üyesi arkadaşımızın ifade buyur

dukları bir başka düzeltme var. 
Deniliyor ki; cümle «Atatürk Araştırma Merke

zinin» diye başlarsa, «'Bilim ve uygulama kollan» 
olarak biterse katılıyor musunuz?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olur efendim. O za
man «Atatürk Araştırma Merkezi Bilim ve Uygula
ma Kolları daimî olarak kurulur» olur ve «lar»ı da 
sileriz efendim. 

Şimdi tümünü içine aldı. 
BAŞKAN — Efendim; bu «Kurulur'un önüne 

«'Bilim ve Uygulama Kolları»nı getiriyorlar yalnız. 
Metni yeni şekli ile okuyorum : 
«Atatürk Araştırma Merkezinin bilimsel çalışma

larını yürütmek ve uygulamaya yönelik hizmetin ve 
faaliyetlerini gerçekleştirmek için Atatürk Araştırma 
Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulu
nun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile 
geçici veya daimî olarak bilim ve uygulama kolları 
kurulur.» 
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Bu, «Bilim ve uygulama kolları»nı getiriyoruz, I 
«Kurul»un önüne koyuyoruz. Bu şekilde cümle düz
gün olur mu?., 

MtULÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsanız mesele yok. 
Efendim, 34 üncü maddeyi bu biçimde düzeltiyo

ruz, j 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz?... I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Maddenin son cümle

si müstakil fıkra oluyor efendim. I 
BAŞKAN — Yani, kolların faaliyetlerine ait ra

porlar mı?.. 
SERDA KURTOĞLU — Evet efendim; çünkü 

ondan evvelki cümle ile alakası yok. 
BAŞKAN — (Soralım efendim. 
«Satır 'başı olsun, bir fıkra olsun» diyorlar. 

MİULÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Olabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni bir fıkra ol
masına katılıyor musunuz?. I 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ATIF ÖZMBN — Katılıyorum efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
34 üncü maddenin son cümlesini ayrı, müstakil 

bir fıkra haline getiriyoruz. Biraz evvel de oku
duğum biçimde birinci fıkrayı düzeltiyoruz ve oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
34 üncü madde kabul edilmiştir., 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Türk Dil Kurumu 

Türk Dil Kurumunun yeniden düzenlenmesi 
MADDE 35. — «Ulu Önder Atatürk'ün kutlu 

eliyle ve O'nun yüce kurucu ve koruyucu Genel Baş
kanlığı altında kurulmuş olan «Türk Dil Kurumu» 
tüzelkişiliğe sahip bilimsel 'hizmet ve faaliyetlerde bu
lunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve 
yeniden düzenlenmiştir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.., 

Sayın Banaz, Sayın Devrimsel, Sayın Bayer, Sa
yın Yarkın, Sayın Yazar ve Sayın Genç. 

Efendim; madde üzerinde şu anda söz alan altı 
arkadaşımızı yazdık, başka konuşma imkânı olma- J 
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yacaktır; fakat vazgeçme ihtimaline karşı bendeniz di
ğer söz almak isteyen arkadaşlarımızın adlarını ya
zıyorum : 

Sayın Uyguner, Sayın Eroğlu, Sayın Bilge, Sa
yın Kırcalı. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, lehte ve aleyh
te diye 'bir ayırım olmuyor mu?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. Leh
te ve aleyhte diye bir ayırım değil, «Altı üye konu
şacaktır.» diye bir karar alındı. Aslında haklısınız, 
İçtüzüğümüze göre lehte aleyhte diye konuşmaları 
sormak lazım; 

Sayın Ban.az, buyurunuz. 
Sayın Banaz herhalde aleyhte konuşacaklar; çün

kü önergeleri var. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifinin 35 inci maddesi ile başlayan İkin
ci Bölümü, Türk Dil Kurumuna yeni bir şekil vermek
tedir. Türk Dil Kurumu 35 inci madde ile Yüksek ' 
Kurumun Kuruluşuna dahil edilmekte ve özel hu
kuk tüzelkişiliği sona erdirilmekte, bu bölüm ile 
Atatürk'ün vasiyetiyle Kuruma bağışlanan gelir, bir 
Devlet dairesinin, dolayısıyla Devlet bütçesinin geliri
ne dönüştürülmekte, bu bölümle Cumhuriyet tarihin
de bir vasiyetin, hem de Atatürk'ün vasiyetinin hü
kümleri, vasiyette bulunanın, yani Atatürk'ün irade
si dışında kanunla yeni şekil almaktadır. 

Ben, bu konuşmamda konunun hukukî yönü üze
rinde durmayacağım. Bu Dil Kurumu ne yapmış da 
böylesine bir işleme tabi tutuluyor?. Bu gerekli mi
dir; onu arz etmeye çalışacağım. 

Bazılarına göre Türk Dil Kurumu «Hostes»!, 
«Gökkonüksal avrat» yapmış, bazılarına göre im
renilecek değil, tiksinilecek işler yapmış... 1932*de 
kurulan Kurumun, önce bilimsel çalışmalarını ser
gilemek istiyorum. 

Kurum, önce eski Türk dillerinde yazılmış me
tinlerin, tıpkı basım olarak yayınlanmasını ve bun
ların işlenmesiıai, Ulusumuza kazandırılmasını sağ
lamıştır. Bu eserlere bazı örnekler vereceğim : 

Eski uygurca metinler, Divanü Lûkatit- Türk 
(Tıpkı Basımı), Kutadgu Bilig (Tıpkı Basımları ve 
Metni), Atabetül Hakayık (Tıpkı Basımları ve Metni), 
Neçhül Feradis (Tıpkı Basımı), Ali Şir ve Nevai'nin 
Yapıtları, Kadı Burhanettin Divanı (Tıpkı Basımı) 

Bunlar örneklerdir. Tıpkı basım kitaplarının sa
yısı 435'tir, 
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Türk 'Dil Kurumu eski Türk dilleri üzerine yazıl
mış sözlüklerin dilbilgisi kitaplarını yayınlamış ve 
Türkçeye çevrilmiştir. ' Bunlardan örnekler veriyo
rum. 

İ'bni Muhamma Lügati, El İdrak Haşiyyesi, Mü-
esseriyet-ül Ulum gibi eserler. Bu bölüme giren eser
lerin sayısı 15'tir. 

Türkiye dışındaki çağdaş Türk lehçelerinden me
tin derlemeleri yapmıştır, örneğin; Dobruca'daki Kı
rım Türklerinde Ata sözleri ve Deyimler, Kazan Türk-
çesinde Ata sözleri ve Deyimler, Azerbeycan Halk 
Yazılı örnekleri. 

Bu bölüme giren eserlerin sayısı 201'dir. 
Türkiye dışındaki çağdaş Türk dillerinin sözlük

leri yazılmıştır. Yakutça, Çuvaşça, Kırgızca sözlük
ler bu bölümün örnekleridir, Bu tür sözlük sayısı 
beştir. 

Anadolu Türkçesi, yazı dilinde eskiden kullanıl
mış sözcükleri tarayan, toplayan ve yüzlerce yapıtın 
taranması sonucu ortaya çıkan sekiz ciltlik Tarama 
Sözlüğü. Bu eserde her sözcüğün anlamı, eski yazıda 
yazılışı, kullanıldığı cümleler, yazar ve eser adları be
lirtilerek gösterilmiştir. 

Türkiye Türkçesi ağızlarından derlenen, yazı di
linde kullanılmayan sözcüklerin bir araya getirildiği 
12 ciltlik Tarama Sözcüğü ortaya çıkmıştır. Derleme 
ve Tarama sözlükleri eşi olmayan birer âbide nite
liğindedir. Sadece bu iki eser dahi, Kurum için yeterli 
şerefi sağlamaktadır. Kötüleyenleri, yerenleri, ağırlığı 
ile ezecek niteliktedir. 

Anadolu ve Rumeli Türkçesinden ağız derlemeleri 
yapılmıştır. Gaziantep Ağzı, Urfa Ağzı, Anadolu 
Ağızlarından Toplamalar, Doğu İllerimiz Ağızların
dan Toplamalar; keza Güneydoğu, Kuzeydoğu tileri
miz Ağızlarından Toplamalar bunlara örnektir. Ta
mamı 30 eserdir. 

Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü» basıla
cak aşamaya gelmiştir; bununla ilgili olarak 250 bin 
metin derlenmiştir. Kurumun sözlük çalışmaları; ye-
nileşen dilimizi doğru öğrenilmesi, düzgün kullanıl
ması konularında sorumluluğu hisseden yegâne Ku
rum olduğunu göstermiştir. Türkçe Sözlüğün bugü
ne kadar yedi baskısı yapılmıştır. Resimli Türkçe 
Sözlük ilk kez 1977'de basılmış; bu, ortaöğretimde 
kendiliğinden kaynak kitap haline gelmiş, İlkokul 
Sözlüğü ayrıca basılmıştır. İngilizce - Türkçe, Fran
sızca-Türkçe sözlükler basılmış; Almajıca - Türkçe 
sözlük basılacak aşamaya gelmiş; konu ile ilgilenen 
yurttaşlarımızın gerçek ihtiyacı karşılanmıştır, Ata

sözleri ve Deyimler Sözlükleri basılmıştır. Terim Söz
lükleri basılmıştır. Terim Sözlükleri; terimlerin Türk
çeleşmesi, Türkçenin bilim dili olması yolunda en 
önemli adımı teşkil etmiştir. Bu sözlükler 80'i aşmak
tadır : Eğitim Terimleri Sözlüğü; Ruhbiİim, Zooloji, 
Yerbilim, Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 
bunların örnekleridir. 

Dilbilgisi ve dilbilim alanlarında eserleri burada 
saymak zaman alacaktır. Bu alanda sadece Yazım 
(İmla) Kılavuzu, artık ilkokuldan üniversiteye her öğ
rencinin başvuru kitabı olmuştur; en mütevazi aile 
kitaplıklarına girmiştir. 

Bilimsel dergiler başlıbaşına bir kütüphane oluş
turmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Banaz, süreniz dolmuştur; lüt
fen bağlayın efendim. 

REMZİ BANAZ — Bağlıyorum efendim; bir da
kikam var Sayın Başkan. . 

Bilimsel dergiler başlıbaşına bir kütüphane oluş
turmaktadır. 1933 -1950 yılları arası Türk Dili Belle
ten adıyla yayınlanan süreli yayın organı, 1951'den 
sonra «Yıllık» biçiminde sürdürülmüş, Belleten, ulus
lararası nitelikte bir Türk bilim dergisidir. 

Dil alanında bilimsel kurultaylar başlıbaşına bir 
olay olmuştur. 

Bugün Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan 
eserlerin sayısı 513'tür. Türk toplumuna 513 bilimsel 
eser vermiş bir başka kuruluş gösteremezsiniz; Türk 
Dili Dergileri bunun dışındadır. Bu dergilerin özel sa
yıları başvuru kitabı niteliğindedir. Türk Dili Dergisi 
3 78'inci sayıya ulaşmıştır. 

Dil alanında üniversite mensuplarınca yazılmış 
kitapların dipnotları, Türk Dil Kurumu kitaplarına 
yapılan atıflarla doludur. Diğer ülkelerin, üniversite
lerin Türkoloji bölümleri en çok bu Kurumla ilişki 
içindedir.' 

Böylesine bir dev kuruluşun bu çalışmalarını bir 
köşeye bırakacaksınız; «Efendim cevap dururken, 
yanıt dedi; şart dururken, koşul dedi» diyeceksiniz.., 
Karıştırıyoruz kitapları; özel sektörün bastırdığı 
Meydan Larousse, cevap için «Arapçadır» diyor; ya
nıtın, eski Türkçe «Yanıt» sözcüğünden alındığını ve 
cevap kelimesinin Türkçesi olduğunu belirtiyor. Ko
şul, Mustafa Nihat özpn'un Osmanlıca - Türkçe Söz
lüğünde, Arapça «startın» karşılığı olarak gösteriliyor. 
Kurum, Arapça «cevap» yerine, eski Türklerin kul
landığı «variıtı» alınca, «Bölücü oldu» diye feryat edi
yoruz... Buna biz niye feryat ediyoruz, anlamıyorum; 
bırakınız Arapça konuşanlar feryat etsin. 
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Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Biz, Kurucu Meclisiz; bir kurumu yererken de 

överken de bir dayanak noktamız olmalıdır. Gerçek
çi olmak zorundayız; hele bu Kurumun temelinde 
Atatürk'ün imzası varsa. 

Ben, bu nedenlerle Ata'mızın armağanı olan bu 
Kurumun özel hukuk tüzelkişiliği korunmalı diyo
rum. Aksi halde, yarın bizleri «Dil Kurumunu kapa
tan kişiler» olarak değerlendireceklerdir. (Alkışlar) 

Saygılar sunuyorum. 
BAıŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞ'LU — Sayın Başkanım, müsaa

de buyurursanız usul hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Devrimsel; Sayın 

Eroğlu, buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Dikkatinizi çekmek iste
rim. «Kimler söz almak istiyor» dediniz; benimle bir
likte diğer arkadaşlar aynı anda parmak kaldırdılar. 
Ben, parmak kaldırmada gecikmiş, değilim; dikkati
nizi dalha sonra çekti. Bu arkadaşlarımız aleyhinde 
konuşacaklar; ben lehinde konuşmak istiyorum. Tü
züğün hükmü sarih; 59 uncu madde : «Söz, kayıt ve 
istem sırasına göre verilir. Genel Kurul gerekli gö
rürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üze
rinde olmak üzere sırayla söz verilir.» diyor. Ben, 
bu 'hükme dayanarak söz rica ediyorum. 

KAMER GENÇ — O başka; o bununla ilgili 
değil. 

'BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika; buyurun 
Sayın Eroğlu, dinliyorum efendim. 

HAMZA EROĞLU — Dayanağım budur; mad
denin lehinde konuşacağım. Aynı zamanda, aleyhin
de konuşan arkadaşlara cevap vermek istiyorum, 

BAŞKAN — Efendim mesele şudur... 
KAMER GENÇ — O zaman, Komisyonun ye

rine geçsin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Efendim, tabiî konuşmalara Sayın Eroğlu'nun ce

vap vermesi, Komisyon Başkanı veya Sözcüsü olma
ması nedeniyle mümkün değildir; ama maddeyi sa
vunması gayet doğaldır. Buna kimsenin bir şey de
mesi mümkün değildir. 

Yalnız, Sayın Banaz ve Sayın Devrimsel, zaten 
kendilerinin önergeleri olduğu ıhalde söz almışlardır 
ve önergeleri bulunduğu için; bu arada tabiî Sayın 
Bilge var, Sayın Yarkın var, Sayın Tutum ve Sayın 
Uzunoğlü»nun da bu konuyla ilgili önergeleri var ve 
Sayın Devrimsel'in de ayrıca var; ayrıca önergeleri 
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üzerinde konuşma 'haklarını da bu suretle kaybetmiş ola
caklardır. Önergeleri üzerinde bir açıklama yapmaları 
imkânı kalmayacaktır. Buna göre, konuşmak isterler 
mi, istemezler mi; kendi bilecekleri bir konudur. Yal
nız, İçtüzükte lehte, aleyhte ve üzerinde konuşma 
imkânı da verilmesine ilişkin bir hükmümüz hakika
ten bulunmaktadır; ama biz altı kişinin konuşmasın
dan sonra önerge verilmiş olması keyfiyetini Yüce 
Genel Kurulun kararı olarak uyguladığımızda, altı ki
şi lehte konuşmuş olabilirdi, altı kişi aleyhte de ko
nuşmuş olabilirdi. ıBu bakımdan; iki lehte, iki aleyh
te diye bir karar alınmadığı için bu uygulama için
deyiz. Eğer Genel Kurul bundan böyle bir 'karar alıp 
da, «Altı kişi konuşacak» derse, kesindir bu; ama «İki 
lehte, iki aleyhte, iki üzerinde» diye bir karara va
rırsa, Başkanlık Divanı bunu memnuniyetle uygular. 
Fakat alınan kararda böyle bir husus şu anda ke
sinlik kazanmamıştır Sayın Eroğlu. Bu bakımdan, mü
saade ederseniz bu uygulamaya devam edelim. Daha 
sonra Genel Kurulumuz böyle bir karar aldığı tak
dirde, o uygulamaya geçeriz. 

Sayın Devrimsel buyurun; önergeniz ide var, ister
seniz önergeniz geldiği zaman da konuşabilirsiniz; t?,-
biî şimdi konuşursanız, önergenize sıra geldiğinde ko
nuşamazsınız. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Tabiî; teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlar; 

Dil Kurumuyla ilgili konuşmalar burada yapılır
ken bir an için aklıma şöyle bir şey geldi. Bu kürsü
den Dil Kurumunu yeren konuşmalar yapılırken, bir 
anda düşündüm de; tAatürk şu kıyafetiyle şuradan 
girse, acaba bu konuşmaları yapan arkadaşların bir 
kısmı nereye kaçacak yer ararlar; onu bilemiyorum. 

Atatürk'ün Türk Dil Kurumu hakkında söyledik
lerine, ben ayrıntılı olarak şimdi dokunma fırsatı bu
lamayacağım; ancak şunu belirtmek istiyorum: Bu 
Kurum burada çok yerildi; (Türk Dil Kurumu çok 
yerildi. Bunu yerenler kasıtlı, amaçlı yapıyorlar. Ge
çende de söyledim. Bundan evvel de oldu, Sayın 
Komisyon Başkanı da biliyorlar, Anayasa görüşmeleri 
sırasında oldu; «Türk • Dil Kurumu, «gökonulksal 
avrat» sözünü üretmiştir.» dediler; hesa'bını görmek 
lazım. Anayasa görüşmesi sırasında, «İstiklal Marşı
mız için «Ulusal Düttürü dedi» dediler. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz; Millî Güvenlik Yük
sek Konseyi yerine; ben, kendim olduğumu düşünü-
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yorum, İstiklal Marşına «Ulusal Düttürü» demişler; 
gayet tabiî bunu diyenin kafasını koparmak lazım. 

Simdi, «İstiklal Marşına «Ulusal Düttürü» dedi; 
hostes için «gökkonuksal avrat» dedi; sigara için 
bilmem «tütünsel dumangaç» dedi; imambayıldı için 
bilmem «içi geçmiş dinsel kişi dedi» diye bu kürsüde 
söylediler. Şimdi ben açık açık söylüyorum: 

Eğer herhangi bir Türk Dil Kurumu yapıtında, bu 
sözlerden herhangi birinin Türk Dil Kurumu tarafın
dan üretilip, topluma sunulduğunu ispat ederlerse, 
ben derhal bu Danışma Meclisinden istifa ediyorum; 
şerefsizim istifa ediyorum. Ama, bunu... 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel... 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, müsaade bu

yurun... Eğer... 
BAŞKAN — Heyecanlı konuşuyorsunuz, ama 

müsaade buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Müsaade buyurun. Eğer 

bu kürsüden, Anayasa görüşmeleri sırasında olsun, 
geçen gün ıburada v bu kürsüde olsun, bu sözlerin 
Türk Dil Kurumunun ürettiği söz olduğunu; lügatiyle, 
yapıtıyla şurada ispat edemeyen arkadaşlar, ya bil
meyerek, bilgisizliklerinden yaptılar; o zaman Genel 
Kuruldan özür dileyerek sözlerini geri alırlar, ya bi
lerek yaptılar; ispat edemezlerse, o zaman Yüce 
Konsey de dalhil, hepsi sabote ediliyor. Konsey de 
sabote ediliyor burada. 

Konsey bu Meclisi, Danışma Meclisi olarak kurdu; 
«Fikir üretinde, bize ışık tutun.» diye kurdu. Yoksa, 
bir Sayın Konsey Üyesinden bir tasarı geldi diye, 
ayakta alkışlarla; «Hiç fikrinizi, kafanızı yormayın 
da alkışla kabul edin.» diye bizi kurmadılar. Oradan 
gelir bir tasarı, Hükümetten gelir bir tasarı, üyeden 
gelir bir tasarı; biz burada fikir üretip onu olgunlaştı
racağız. Anayasaya uygun olacak, yasalara uygun ola
cak. Yemin ettik; hukukun üstünlüğüne inandığı
mıza, ona uygun görev yapacağımıza yemin ettik. 
Ona uygun olacak. Buna çalışacağız. 

Şimdi, o halde bu sözlerin Türk Dil Kurumu ta
rafından üretilip üretilmediğini burada ispat etsinler. 
Ben; herhangi bir belgeyle bir arkadaş gelir, «İşte, 
Türk Dil Kurumunun yapıtı, işte bu sözcüğü üret
miştir.» derse arkadaşlar, ben hepinizin huzuruna 
çıkıp, «Özür dilerim, yanılmışım, büyük bir hata etmi
şim, huzurunuza çıkacak halim kalmadı, ben bu Mec
listen istifa ediyorum.» diyeceğim. Açık açık söy
lüyorum; aksi halde olanlar kendileri söylesinler. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, hukuk açısından meseleyi ele alacak zaman 

kalmadı gayet tabiî. 

Vasiyetnameyi okursak arkadaşlar; «Saptı diyor
lar, okudum; Sayın Komisyon Başkanının ve Söz
cüsünün konuşmalarını ayrıntılı biçimde okudum. 
Sayın Sözcü, «Bu Kanun için içim titriyor ı da onun 
için sözcülüğü koşa koşa kaptım» dedi, şimdiye 
kadar hiç sözcülük yapmadılar. 

Efendim, Vasiyetnamede diyorlar ki... 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, bir sataşma mahiye

tinde olmasın. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Atatürk, her yaptığı işi 

bilerek yapan insandır. Atatürk'ü anlamak, en azın
dan O'nun bazı fikirlerine ulaşmak demektir. Her
kesin haddi değil gayet tabiî Atatürk'ü anlayabil
mek. Kolay iş mi?.. 

Şimdi bakınız, 2 nci fıkrada ne diyor Atatürk 
vasiyeti taksim ederken: «'Her seneki nemadan bana 
nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşayan filan fi
lana şunlar verilecektir.» diyor. Bakın, şart koşmuş. 
Niye ona şart koşmuş Atatürk de, 6 nci fıkrada 
(2 nci fıkrada şartlıdır) «Her sene. nemadan müteba
ki miktarı yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumu
na tahsis edilir», demiş, hiçbir şart koşmamış. 

'Şimdi diyorlar ki, «Saptı efendim, Atatürk'ten 
sonra saptı, onu elinden alıyoruz». Neyi saptı?.. Sa
pacağını Atatürk düşünemedi de, siz mi düşünüyor
sunuz?.. Sapacağını, ötekilere «şerefleri bana mah
fuz, nispetleri uygun kaldığı sürece bunları veriyo
rum kendilerine» diyor da Türk Dil Kurumunu «ya
rın sapar, şöyle böyle yaparsa, bunları ondan kaldı
rıyorum.» diye niye yazmadılar böyle bir şey?.. 

Sayın Komisyon Başkanı konuşmalarında diyor
lar ki hukukî yönünü izah ederken; «Efendim, Hü
kümet müdahale etsin. Bu Kurumun mensupları ba
şıboş, bildikleri gibi bu Kurumu yönetemesinler diye 
malî bakımdan para bağışladı.» diyorlar. İşte ko
nuşma metinleri burada, inceledim ayrıntılı biçimde; 
cümle cümle inceledim. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, özel hukuk tüzelkişisi bir kurumun; (Ata

türk devlet kurmuş adam, kamu kurumunun ne ol
duğunu bilmez mi?..) özel hukuk tüzelkişi kendi muh
tar çalışacağını bilir. Buna rağmen muhtar kurulu
şu bile bile «Hükümet müdahale etsin diye malî yar
dım yaptı» deniyor. Sayın Komisyon Başkanı, muh
tariyette esas olan malî muhtariyettir. Bir şey muh
tar olmadan «Muhtar» denir mi ona?.. İşte, malî 
muhtar kılıyor, ki tam bağımsız olsun diye. Hükü
met müdahalesi filan nereden çıktı böyle bir şey?.. 
Bütün iddia hukukî dayanaktan tamamen yoksun
dur; bu şey bakımından da böyle. 

— 456 — 
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Şimdi geliyorum Anayasa açısından : 
Arkadaşlar; 
§u Anayasanın Komisyondan bize gelen metni. 

Metinde «fE>il Akademisi» olarak geldi arkadaşlar. 
Ayrı gerekçesi var gayet tabiî. Onda da inkılapçı 
olanlar filan; şunlar bunlar hep yeriliyor. O Komis
yondan gelen malum metin, burada kıyamet kopan 
metin. Ondan sonra Meclisten çıkan metin var. Bu
rada Atatürk Akademisi çıktı Meclisten. Gelen me
tinle çıkan metin arasında hiç ilgi yok, hiç ilgi yok. 
Buradaki gerekçede, Sayın Azgur açıkladılar, şu ki
tapta var, «Tüzelkişiliğe sahip, kamu tüzelkişiliğine 
sahip alt kuruluşları olarak...» diyor. Bu gerekçeyi 
şimdiki metne izafe ediyordu. Sayın Azgur geçen 
gün hukukî dayanak izah etti. Şimdi bakın arka
daşlar, Komisyondan gelen metinle bizden çıkanın 
hiç ilgisi yok; bu bir. O halde, Komisyonun gerek
çesi bizden çıkanın gerekçesine bir defa uymaz. 

İki; artı, bizden çıkan metinle Konseyden gelen 
metnin hiç ilgisi yok arkadaşlar. Tamamen değişik bir 
metin. Kaldı ki, buradaki şu bizden çıkan metnin 
gerekçesinde cümle düşüklüğü var bir defa. Zaten o 
şekilde izah edilmez bu, Konseyin gerekçesine, Kon
seyden çıkan bambaşka bir metne, bizden çıkan, hiç 
ilgisi olmayan bir metnin gerekçesi ona gerekçe ya
pılıp da, gelip burada hukuk izahı yapılır mı?.. Ana
yasada gerekçeye başvurmak; yani maddelerin yo
rumlarında gerekçeye başvurmak, anlaşılmayan bir 
maddenin anlaşılmasını kolaylaştırmak içindir muh
terem üyeler; yoksa apaçık anlaşılan bir maddenin 
anlaşılmasını zorlaştırmak ve amaçlı yola yönlendir
mek amacıyla gerekçeye başvurulmaz ki... Maalesef 
bu yapıldı burada. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Doldu efendim, doldu; 
bitiriyorum. 

Sonra dendi ki, «Efendim, 134 üncü maddeyle 
33 üncü madde çelişiyor. Birbirine aykırı olmaz 
ki...» dediler. Hiç aykırı değilki efendim; tama
men uyum içinde. 33 üncü madde özel hukuk tüzel
kişisi olan bir derneğin nasıl son bulacağını söylü
yor. «Ülke ve millet bütünlüğünü ortadan kaldırıcı 
nitelikte bir dernek dahi olsa, hâkim kararına ka
dar yetkili mercice faaliyeti durdurulur». Tamam. 
Esas olan nedir?. Hâkim kararıyla kapatılmasıdır. Bir 
de ne olur?.. Genel Kurul kendini fesh eder .Bu, 
açık açık 33 üncü madde var. 

Şimdi, 134 üncü maddede, Konseyin getirdiği 
134 üncü maddede, «Atatürk Kültür Merkezinde 
oluşan kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk Kültür, Dil, 
Tarih Yüksek Kurumu kurulur.» diyor arkadaşlar. 
Yani Kurumun kendisi kamu tüzelkişiliğine sahip. 
Maddede alt kuruluşlarının böyle bir kamu tüzel
kişiliğine sahipliğine dair hiçbir şey yok. O, ilgisi 
olmayan, bizden çıkan, Konseyden gelen metinle hiç 
ilgisi olmayan metnin arkasına cümle düşüklüğü ne
deniyle konan bir maddeyi buraya bir gerekçe ola
rak getiriyorlar. 

Şimdi, ondan sonra arkadaşlar, «Türk Dil Kuru
mu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün Vasi
yetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup, 
kendilerine tahsis edilir.» diyor. Bakınız; Anayasa 
koyucu, yani Konseyden çıkan, Konsey diyor ki, «Bu 
Kurumlara, Atatürk'ün menfaatleri kendilerine tahsis 
edilir, saklıdır» diyor. Olmayan, bir kişiliği olmayan 
bir şeyin hakkı saklı tutulur mu?.. Kişiliği olmayan 
bir şeye bir şey tahsis edilir mi?.. Onun için, açık 
açık bunların hukukî kişiliklerini muhafaza ediyor. 

Son fıkrada, «Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek 
Kurumunun kuruluş organları, çalışma usulleri, öz
lük işleriyle kuruluşuna dahil kurumlar...» diyor. 
Harman yapmıyor burada, kurumları ayrı ayrı nite
liyor. Türk Dil Kurumuyla Türk Tarih Kurumunun 
muhterem arkadaşlarım dikkat ederseniz, isimlerini 
de olduğu gibi muhafaza ediyor ve «kendilerine tah
sis edilir.» diyor; hep hitap ediyor, bu kurumlara 
«kendileri» diye hitap ediyor. Ondan sonra da, «ama 
bunların üzerindeki yetkiler kanunla düzenlenir» di
yor. Tıpkı bir üniversite gibi kurmuş. Hani Anaya
samıza ve YÖK'e göre, üniversiteler kamu tüzelki
şiliğe sahiptirler; ama fakültelerin tüzelkiliği kalk
tı arkadaşlar; yok. Fakülteler ve yüksekokullar birer 
birim olarak bağlandılar. Şimdi burada da aynı şe
kilde bu Tasarı temelinden yanlış. Bizim Tasarıya 
bakıyoruz, Kurumun kamu tüzelkişiliğine sahip oldu
ğuna dair maddede hiçbir şey yok. Kurumun kamu 
tüzelkişiliğine sahip olduğu belli değil. Alt kuruluş
lara inhisar ettirmişler bunu. Alt kuruluşlar ki, bun
lar kamu tüzelkişiliğine sahip; maddedir. Anayasa 
açık açık «Kurum kamu tüzelkişiliğine sahiptir,» di
yor, «alt kuruluşlar öyle bir şeydir» demiyorki efen
dim... 

Tabiî ki Sayın Başkan yeniden ikaz edeceklerdir; 
anlıyorum. O nedenle, başka konuşma imkanı bu
lursam yine konuşacağım; ama Türk Dil Kurumu
nu gerçekten bir Devlet dairesi haline getiriyoruz, 
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bu Devlet dairesi haline geldiği zaman yarının I 
iktidarları elinde Türk Dili şuraya buraya çekilerek, 
gerçekten milliyetçi olan ihsan, gerçekten Türk Di
linin Türk Milletinin ihtiyaçlarına ve de yalnız ko
nuşma dili, yazım dili değil, bilim dili olarak dünya 
ile yarışacak olan bir dil olmasını istiyorsak, buna 
müsaade etmeyelim, önerge verdim arkadaşlar; tabii 
ki Anayasanın bir emri var, istediği bir kanun var 
ve bunun üzerinde bir denetim yetkisi de istiyor Ana
yasa. Bunu da kurmak lazım. 

Arkadaşlar; benim önergem şöyle; belki söz al
ma fırsatı bulamam efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, çok geçti, müsaa
de buyurun artık. I 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Bunu okuyayım biti
yor efendim, tamam. 

«İkinci ve üçüncü bölümlerin kaldırilmasını ve ye- I 
rine bir madde olarak; «Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumu özel hukuk tüzelkişiliğine sahip ve 
Yüksek Kuruma dahil kuruluşlar olarak tüzükleri, . I 
'bütçe ve çalışma programları Yüksek Kurul tarafın- j 
dan onaylanan ve bu Kurumun 4 üncü maddesinde 
belirtilen ilkeler doğrultusunda hizmet ve faaliyette 
'bulunurlar. 

Ayrıca, Yüksek Kurulun bu Kurumlar üzerinde 
'bu Kanunun öngördüğü yetkileri saklıdır. 

Yüksek Kurul ve Öteki bağlı kuruluşların üyeleri 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun tabiî 
üyesidirler. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kuru
munun başkanları, keza Yüksek Kurulun tabiî üye
sidirler.» şeklinde düzenlenmesini ben şahsen Anaya
saya da hakikaten .tam uygun olarak ve Atatürk'ün 
Vasiyetnamesinde belirttiği şekilde son iradesine göl
ge düşürmeyerek, en uygun şekilde düzenlenebilece
ği kanısındayım. 

IBu nedenle, önergeme ileride bu yönleriyle iltifat 
edilmesini ve tarihte, • ileride gelecek nesillerin töh
metinden kurtulup, Türk Milletinin hakikaten dili
nin zenginleşip güzelleşmesine hizmette bulunacağı
mız düşüncesiyle, Yüce Heyetinize en derin saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN,. — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bayer; buyurun. 

. ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; usul 
hakkında, müzakerelerin devamıyla ilgili olarak bir 
şey arz edebilir miyim? | 

ı arı ı 

BAŞKAN — Buyurun. , 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; konuş

macı sayısı altı kişi, belki daha da olabilecek; çünkü 
madde üzerindeki önergeler de var. Bu maddenin 
görüşülmesi bugün 'bitmeyeceğine göre ve şu ana 
kadar ara da verilmediğine göre, yarın devam eder
seniz daha iyi olur. 

BAŞKAN — Efendim, 11 arkadaşımız söz iste
miştir. Daha evvel de yaptığınız gibi, Genel Kurulu
nuz 11 arkadaşın da konuşmasına karar verirse, bu 
dediğiniz işlemi yapar ve Sayın Bayer'den sonra Bir
leşimi kapatırım; ama Genel Kurulunuz altı kişide 
ısrar gösterirse, devam ederiz ve beşer dakikayla saat 
19.00'a kadar bitiririz. '(«Hepsine söz verelim.» ses
leri) 

Arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet göstererek, 
bütün arkadaşların konuşmalarını arzu etmektedir
ler. 11 arkadaşımız söz istemiştir. Yalnız, kesin ola
rak ifade etmeye çalışayım ki, beş dakikadan fazla 
konuşulduğu takdirde, tarafımdan mikrofon kapatı
lacaktır. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; her 
zaman bir iki dakika müsamaha gösteriliyor. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Arkadaşlarımız beş dakikalık süre içinde müm

kün olan her şeyi Söylemeye çalışsınlar ve zaten söy
lenecektir de. 

Sayın üyeler; 11 üyenin tamamının konuşup, ko
nuşmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Konuş
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 11 arkadaş konuşacaktır. Şu anda iki ar
kadaşımız konuşmuştur. 

Sayın Bayer; buyurun, sizin konuşmanızdan son
da Birleşimi kapatacağım efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, isterse
niz yarına kalsın. 

BAŞKAN — Efendim, yarına kalmasının daha 
değişik bir önemi varsa, bendeniz bunu bileyim. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Var efendim. («Ba
sın yönünden» sesleri) 

BAŞKAN — «'Basın yönünden var» diyorsunuz 
herhalde; konu anlaşılmıştır. 

Sayın üyeler; kararınız veçhile 5 Temmuz 1983 
Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
<1) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(2) 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAK
ÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Maddesi
nin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa, Bütçe --Plan, Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) (S. Sa
yısı : 487) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(4) Devlet ihale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

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

(6) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T/C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(8) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve,Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(9) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Saydı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Mili? Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanur 
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 



Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı ,366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) 21.12.1967 Tarih ve 969 Sayık Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(17) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(18) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (Si Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(19) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S, Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 
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I (21) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 

I İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.- (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
I Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın

da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

{ (23) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 

I Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(24) 6.11.1981 »Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(25) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet,. 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
miısyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) {Dağıtı
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayisı : 399) (Dağıt- ; 
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As-
I kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu-
I nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko-
I misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
I tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak-

I kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
I Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402) 

(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 
(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-

OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
[ ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 



Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur 
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(31) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(33) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
min (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Halkkındia Kamun. 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(35) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 
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| (37) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta-
I sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 

(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

I (38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
I inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(39) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor-
I talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(40) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
I Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
I Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Ta-
I nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 

470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(41) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 

I Eğitim komisyonları raporlar». (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(42) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23:6.1983) 

(44) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 

I Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
I Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 

484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

[ (45) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De-
I nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 

8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
{S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 



Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 


